
STRUČNÝ PŘEHLED STAROČESKÉ MORFOLOGIE (R. Dittmann) 
 
1. SKLOŇOVÁNÍ: kuř-et-e, žen-a-mi (kmenový princip) 
PÁD - beze změn 
ČÍSLO - duál (NAV, GL, DI): např. tě dvě ženě byle; bez tú dvú bratrú, se dvěma bratroma 
ROD - ve stč. princip kmenový (několik rodů v rámci jednoho vzoru: např. a-kmeny obsahovaly vzory 
žena+předseda: ke sluzě, ke sluhám), prosazuje se rodový 
ŽIVOTNOST - v pozdní psl. u maskulin Nsg.-Asg. homonymní > na sklonku genitiv-akuzativ. Pak časté 
přejímání koncovek z u-kmenů (bez hradu, pánovi, otroku, pánové, bez pánóv, o pánech; spíše z dativu je Lsg. o 
hradu) 
PŘEHLED DEKLINACÍ 
a) samohláskové (kmenotvorná přípona obsahovala samohlásku) 
o-km. m. (pán/hrad)   
jo-km. m. (muž/stroj)   
ьjo-km. m. (vzor zanikl; řebří/Juří) 
u-km. m. (vzor zanikl; syn) 
ьja-km. m. (vzor zanikl; sudí)  
i-km. m. (vzor zanikl; host) 
a-km. m. (předseda) 
ja-km. m. (soudce) 
-------------------------------------- 
o-km. n. (město)    
jo-km. n. (moře)    
ьjo-km. n. (stavení) 
---------------------------------------- 
a-km. f. (žena) 
ja-km. f. (růže) 
i-km. f. (kost) 
ьja-km. f. (vzor zanikl; laní) 
ъv-km. (vzor zanikl, cierkev) 
b) souhláskové deklinace: n-km. m. (vzor zanikl; kámen), n-km. n. (vzor zanikl, rámě), s-km. (vzor zanikl; 
nebe), r-km. (vzor zanikl; máti), t-km. (vzor zanikl; loket), nt-km. (kuře) 
Pozn.: neetymologický vzor píseň od 16-17. stol. 
 
2. ČASOVÁNÍ: děl-á-me, děl-a-ti, nes-0-l-0 
OSOBA - 3. os. *nesetь > nese; on jest nesl > on nesl, oni nesli jsú > oni nesli; přijď království tvé (rozkaz pro 
3. osobu) 
ČÍSLO - duál Netbajta a sě nelekajta (= nedbejte a nelekejte se [vy dva]), zaniká v 15. stol. 
ZPŮSOB - stejně jako dnes 
ČAS - přítomný, budoucí (budu volati; chcu/jmám/začnu volati; zavolám), minulý (aorist, imperfektum, 
perfektum = préteritum, plusquamperfektum) 
 aorist - pro minulý děj ukončený, převážně od dokonavých sloves. Typy aoristu: asigmatický (vynes), 
 sigmatický starší (vyprosich) a sigm. mladší (nahradil asigm.: vynesech) - zánik 15. stol. 
 imperfektum - pro minulý děj probíhající, převážně od nedokonavých sloves (prosiech, prosieše, 
 prosieše) - zánik 15. stol. 
SLOV. ROD - aktivum, pasivum (opisné pasivum vzniklo při překládání z lat. perfekta a mělo původně význam 
výsledkový: jest súzen /iudicatus est/ mělo význam „byl odsouzen“). Dnešní význam až od 17. stol. 
VID - postupná gramatikalizace (ještě ve 14.-15. stol.), více obouvidových sloves 
Tvary neurčité 
Supinum (po slovesech pohybu/posílání: jdu lovit ryb): -t, genitiv supinový, bez přehlásky ’a>ě (večeřat x 
večeřěti), v 15.-16. stol. splývá s inf. 
Ptc. nt-ové (přech. přítomný): nesa (m., n.) - nesúci (f.) - nesúce (pl.) 
Ptc. s-ové (přech. minulý): přines (m., n.) - přinesši (f.) - přinesše (pl.) 
Ptc. l-ové, n/t-ové, m-ové 
Složené slovesné tvary 
perfektum (složené préteritum) 
plusquamperfektum (antepréteritum): nesl bych, nesl běch, nesl biech, byl jsem nesl 
kondicionál (kond. minulý je ve stč. ojediněle) 
Atematická slovesa: býti, dáti, jiesti, věděti, jmieti 



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČESKÉ HLÁSKOVÉ ZMĚNY 
ZMĚNA BĚŽNÝ NÁZEV PODMÍNKY PŘÍKLAD DOBA PROVEDENÍ ROZŠÍŘENÍ V NÁŘEČÍCH 

a > ě; á > ie 
1. stč. přehláska 
(vzniká 
krátké/dlouhé jať) 

po měkké, ne před tvrdou čáša > čiešě, duša > 
dušě 2. pol. 12., začátek 13. stol. česká nářečí, dále k východu ubývá 

g > h  nezávislá změna gora > hora 2. pol. 12. – 13. stol.  všechna nářečí 
r’ > ř asibilace nezávislá změna r’ěka > řěka 1. pol. 13. stol. všechna nářečí 

u > i; ú > í 2. stč. přehláska po měkké dušu > duši, s dušú > 
s duší 2. a 3. čtvrtina 14. stol. česká nářečí, dále k východu ubývá 

o > ě; ó > ie 3. stč. přehláska po měkké bičovati > bičěvati, 
koňóm > koniem 2. pol. 14. – poč. 15. stol. v nářečích není 

ě > e ztráta jotace všude; po retnicích ě>je cěsta > cesta, běhati > 
[bjehaťi] 2. pol. 14. – začátek 15. stol.  všechna nářečí 

šč > šť disimilace nezávislá změna ščedrý > štědrý 14.–15. stol. česká nářečí 

ó > uo > ů diftongizace +  
monoftongizace nezávislá změna bóh > buoh > bůh konec 14. – poč. 16. stol. všechna nářečí 

ý > ej diftongizace nezávislá změna mýdlo > mejdlo konec 14. – poč. 16. stol. česká nářečí; středomoravská 
ý > ej > é 

aj > ej  jen tautosylabické aj najlepší > nejlepší 15. – poč. 16. stol. česká nářečí; středomoravská  
aj > ej > é 

ú > ou diftongizace nezávislá změna (v iniciální 
pozici ne ve spis. češtině) kút > kout, úřad > ouřad konec 14. – poč. 16. stol. česká nářečí; středomoravská 

ú > ou > ó 

y > i  nezávislá změna (ve spis. 
češtině též ý > í) bychom > [bichom] 15. stol. česká nářečí; středomoravská 

zčásti 
ie > í monoftongizace nezávislá změna sieto  > síto 15. – poč. 16. stol. všechna nářečí 
é > í úžení nezávislá změna řéci > říci 15. – poč. 16. stol. česká a středomoravská nářečí 
 


