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Ta na‰e ãe‰tina ãeská

Je to podivné, ale tuto pfiíruãku jsem napsal omylem. Domníval jsem se, chybnû, Ïe
by mohla poslouÏit tûm literárním koryfejÛm a gigantÛm pera, ktefií soustavnû hyzdí
knihy a noviny hrubkami.

Pak jsem zjistil, Ïe potfiební nemají zájem, neboÈ jsou uÏ dávno nejchytfiej‰í. Absur-
dita je v‰ak elegantní jen tehdy, je-li dovr‰ena; proto posílám pfiíruãku nûkolika lidem,
o nichÏ soudím, Ïe ji nebudou potfiebovat.

B˘vá zvykem uvádût seznam literatury. PouÏil jsem v‰echnu: od útl˘ch broÏurek aÏ
po díla tlustá. Nûkolik pfiíkladÛ jsem si vypÛjãil od Michala Ptáãka.

Prohla‰uji, Ïe v‰echna jména v pfiíruãce uvedená jsem si vymyslel a jejich náhodná
shoda se skuteãn˘mi osobami mû samého pfiekvapuje.

JOSEF ZVONÍâEK



Kouzla s ãíslovkami
âísla pí‰eme slovy: dva milióny tfii sta tisíc
nebo ãíslicemi: 2 300 000
nevhodné je: 2 milióny 300 tisíc
chybné je: 2,300.000
nepfiehledné je: 2300000
Za fiadovou ãíslovkou pí‰eme teãku:

2. odstavec ale: odstavec 2
III. stupeÀ stupeÀ III
o 5. hodinû  v 5 hodin

Násobné ãíslovky pí‰eme dohromady:
stodvacetkrát chybnû: sto dvacetkrát, stodvacet krát
tfiikrát dva metry tfii krát dva metry
250krát 250 krát, 250-krát
20let˘ 20ti let˘, 20tilet˘, 20 let˘

Namísto 2krát nebo 2x pí‰eme radûji: dvakrát
po 3 letech po tfiech letech
20let˘ dvacetilet˘

Poãetní úkony a pomûry se pí‰í s mezerami, rozmûry a skóre bez mezer:
2 × 3 = 6 2×3 metry
6 : 2 = 3 l2×151×300 mm
fiedíme v pomûru 5 : l hosté prohráli 2:3

Pfii psaní ãísel ve smyslu „od–do“ pí‰eme pomlãku (ne spojovník) bez mezer:
6–8 kusÛ chybnû: 6 – 8 kusÛ
9–18 h 9 – 18 h

V dekadické (desítkové) soustavû oddûlujeme desetinná místa ãárkou, nikoli teãkou.
Na tucty a kopy sice uÏ dávno nepoãítáme, ‰edesátková soustava se v‰ak zachovala
pro mûfiení ãasu a úhlÛ. V ‰edesátkové soustavû je desetinná ãárka chybou.
Hodiny a minuty oddûlujeme teãkou:13.20 hodin
minuty a sekundy dvojteãkou: 2:32 minut
desetiny sekund logicky desetinnou ãárkou: 9,3 sekund

Správn˘ (a správnû zapsan˘) ãas: 19.22:41,3
Pro velikost úhlÛ pouÏíváme znaãky:

15° 31’ 12”  = 15 stupÀÛ + 31 minut + 12 vtefiin (ne sekund)
Znaãka je tûsnû u ãíslice, za ní je mezera.

15,5° není 15 stupÀÛ a pût minut, ale 15,5 stupnû, tj. 15° 30’
U ãísla ãasto stojí znaãka udávající poãítan˘ pfiedmût.

Tvofií-li ãíslo a znaãka dvû slova, pí‰eme je s mezerou, tvofií-li jedno slovo, pí‰eme je
bez mezery:

12 % = 12 procent 12% = dvanáctiprocentní
4 m = 4 metry 4m = ãtyfimetrov˘

Teplotní stupeÀ nezamûÀuj se stupnûm úhlov˘m – pí‰e se 15 °C a ne 15°C nebo
15° C. U teploty mûfiené v kelvinech vynecháváme znaãku pro stupeÀ: 15 K.

Z na ã ky u ã í s l i c  za s t upuj í  s l ovo a  s t oj í  vÏ dy u ã í s l i c e .  N e l z e  t e dy na ps a t  na  kone c 
fi á dku 37  000 a aÏ na následující fiádek kg. Správnû: 37 000 kg.

Rozhodne nelze rozdûlit samotné ãíslo jak mÛÏeme ãasto vidût v Lidov˘ch
novinách, tedy napsat na konec fiádku 600 a na dal‰í fiádek 000.



Zapisování dat rovnûÏ není libovolné:
3.4.1991 chybnû: 3.4.91
3. 4. 1991 3. 4. 91
3 dubna 1991 3. duben 1991
Praha 3. dubna 1991 Praha, 3. dubna 1991
V Praze dne 3.4.199l V Praze, dne 3.4.1991

Za nevhodné se povaÏují zápisy dat: 3. IV. 1991, 3/4 1991, 3/IV. apod.
I na penûzích záleÏí aÏ v první fiadû:

20 Kã chybnû: Kãs 20
Kãs 20,– Kãs 20.-, 20,- Kã
Kãs 21,30 21,30 Kãs, 21.30 Kã

Tato pravidla platí pro literární texty; v úãetnictví apod. b˘vá zpÛsob zápisu
podfiízen danému úãelu. Není dÛvodu, proã by na cenovku k ãesneku nemohl zelináfi
napsat 21,30 bez udání jednotky (mûny). Zelináfii ostatnû mÛÏeme odpustit i zavfien˘
krám „z dÛvodu inventÛry“. Pfiinese-li v‰ak do redakce „kultÛru“ básník, skopeme ho
se schodÛ, útlocitnûj‰í redaktor mÛÏe je‰tû pfied tím otevfiít dvefie.

Verbum finitum
U sloves 4. tfiídy (vzory prosí, trpí, sází) pÛsobí potíÏe koncovky ve 3. osobû

mnoÏného ãísla. Tvofiíme je tak, Ïe napí‰eme sloveso v imperativu (rozkazovací
zpÛsob) a pfiidáme písmeno -í:

pros! oni prosí
trp! trpí
sázej! sázejí (chybnû: oni sází)
chyb! (udûlej chybu) chybí
chybûj! (nebuì zde) chybûjí
stav! (zastavuj) staví
stavûj! (buduj) stavûjí

Chybn˘m tvarem mÛÏeme nechtûnû zaãít hovofiit (psát) o nûãem jiném. Nûkdy je téÏ
v˘hodné vûdût, oblaÏuje-li nás sv˘mi produkty jedna nebo více slepic:

slepice sná‰í vejce
slepice sná‰ejí vejce

V nûkter˘ch pfiípadech jsou povoleny i tvary krátké (musejí i musí, souvisejí
i souvisí, znûjí i zní aj.). Bude‰-li se v‰ak fiídit uveden˘m pravidlem, neudûlá‰ chybu
nikdy.

Pfiísloveãné spfieÏky
SpfieÏka je spojení pfiedloÏky s následujícím slovem a pí‰e se dohromady. Za spfieÏku

povaÏujeme pfiíslovce, které lze zamûnit jin˘m slovem. Zvlá‰È se pí‰í v˘razy, do nichÏ
lze vsunout napfiíklad pfiívlastek:

napohled (zdánlivû) na pohled (na první pohled)
dokonce (ba) do konce (do úplného konce)
jakoby (takfika) jako by (jako kdyby)

Proslavené pfiíãestí minulé
Bezpodmíneãnû je tfieba dodrÏovat shodu podmûtu s pfiísudkem, tzn. dbát na to, aby

muÏi stáli, Ïeny stály a mûsta stála. U nesourod˘ch násobn˘ch podmûtÛ jsou sice
pfiípustné i tvary typu „dívky a chlapci sedûly“, ale to prosadil do pravidel pravopisu
bol‰evik, zachvácen˘ nezfiízenou touhou, aby i jeho blbé dítû prolezlo ‰kolou. (Ze
stejn˘ch dÛvodÛ hodlal dokonce zru‰it v ãe‰tinû ypsilon vÛbec, v tom mu v‰ak
zabránil rozhodn˘ odpor, v jehoÏ ãele stál Ludvík Vaculík.) Slu‰n˘ ãlovûk nevyuÏívá
této moÏnosti a dbá na to, aby jeho dcery i synové radûji stáli neÏ sedûly.



V nûkter˘ch souvûtích b˘vají matoucí podmûty:
„Tfii skupiny turistÛ, ktefií ‰li po rÛzn˘ch cestách, se se‰ly v hospodû.“ Podmûtem
první a tfietí vûty, jsou „skupiny“, podmûtem vûty vloÏené jsou „turisté“. Nahradíme-li
„ktefií ‰li“ slovem „jdoucích“, máme vystaráno a celek i lépe zní. U souvûtí tohoto
typu nûkdy vzniká kromû pravopisného i problém vûcn˘: „Statisíce lidí se
shromáÏdily aby vypískali âarnogurského.“

Sufixální morfémy -icí a -ící
Rozhodnout o správném tvaru pfiípony mÛÏeme pouze u slova zafiazeného do

kontextu. Adjektivum úãelové má koncovku -icí, adjektivum vztahující se k právû
probíhající ãinnosti koncovku -ící. (Vysvûtlivka pro ‰éfredaktory: adjektivum je
pfiídavné jméno.)
Hasicí je pfiístroj, hadice, nádrÏ, prostû to, co slouÏí k ha‰ení.
Hasící je útvar, sousedé, babiãka, ti, co právû hasí.

balicí papír prodavaã balící zboÏí
ãisticí prostfiedek manÏelka ãistící skvrnu
kropicí konev muÏ kropící trávník (v obou v˘znamech)
mísicí stroj autor mísící dojmy s pojmy
fiídicí páka fiídící uãitel
tûsnicí krouÏek instalatér tûsnící potrubí
tlumicí cívka prezident tlumící vá‰nû
tfiídicí stroj komunista tfiídící lidi

Souhlásky s a z
1. JAKO P¤EDLOÎKY

PfiedloÏka se pojí s instrumentálem (7. pád): s k˘m, s ãím. âasto b˘vá vkládána
chybnû („navíc“): Kopat mÛÏe‰ s Frantou, nemÛÏe‰ v‰ak kopat s krumpáãem –
kopeme krumpáãem bez s. Dojde-li ti síla nebo trpûlivost, mÛÏe‰ odejít s krumpáãem
na rameni.

Spûchá‰-li, hoì sebou, jde‰-li nûco psát, vezmi si s sebou tuto pfiíruãku.
Ve spojení s genitivem (2. pád) se pfiedloÏka pouÏívá jednak pro vyjádfiení pohybu

(smûru) shora dolÛ: spadl se skály, slétl s nebe, jednak pohybu ve smyslu s povrchu
pryã: vezmi vázu se skfiínû (pokud je na skfiíni. Je-li uvnitfi, pak ji ber ze skfiínû).

Tak trochu „proti pfiírodû“ se pfiedloÏka s pí‰e v ustáleném nepfieloÏitelném spojení
(idiom) „kdo s koho“. Zatímco v genetivních vazbách je zámûna s pfiedloÏkou
z moÏná, zde je pravopisnou chybou.
PfiedloÏka z se pojí s genitivem ve v‰ech ostatních pfiípadech.
2. JAKO SOUâÁST SLOVA

Pamatuj si tfii skupiny, slov, v nichÏ je tfieba psát s, i kdyby ãert na koze jezdil:
a) busola, disertace, diskuse, revers, personál, renesance, resort, reÏisér, skansen
a spropitné.
U slov této skupiny se s nejen pí‰e, ale i vyslovuje!
b) bur i s on,  pul s ,  im pul s ,  kur s ,  konkur s ,  e xkur s , kons ol i da c e ,  mi s a nt r op, pl i s ova n˘, 
t r a ns  a  vi r t uos .  U slov této skupiny se vyslovuje z, kromû pádÛ, kde nám koncové s
zní opravdu jako s.
c) V‰echna slova zakonãená na -ismus (realismus, racionalismus) nebo -asmus
(pleonasmus, marasmus).

Vícerodá substantiva
Nûkterá podstatná jména mají dva rody: muÏsk˘ (masculinum) i Ïensk˘

(feminimum), napfi. prestiÏ, svízel, displej, hfiídel, rez, Bubeneã, Pankrác (praÏská
ãtvrÈ), sr‰eÀ aj. Dvourodost jin˘ch slov je jen zdánlivá. Pouze v Ïenském rodû pí‰eme
napfi. Olomouc, tangens, kotangens. Obce Su‰ice jsou dvû: ta Su‰ice (v âechách) a ty
Su‰ice (na Moravû). Stfiední rod (neutrum) má slovo skriptum; nad jedním v˘tiskem



mluvíme o tom skriptu a ne o tûch skriptech, jak je zvykem na v‰ech vysok˘ch
‰kolách.

Slova, v nichÏ se velmi ãasto chybuje
CHYBNù: SPRÁVNù: CHYBNù: SPRÁVNù:
achilovka achillovka propan butan propan-butan
bryndza brynza   ale propanbutanov˘
cenník ceník protûÏovat proteÏovat
dvacetileté v˘roãí dvacáté v˘roãí recirkulace cirkulace
fair-play fair play rengen rentgen
v kalhotech v kalhotách respektivû respektive
kanagon kanagom rumûnné rumûné
klaxon klakson snackbar snack-bar
konec koncÛ koneckoncÛ standartní standardní
kontraadmirál kontradmirál tamnûj‰í tamûj‰í
kontraverze kontroverze ten‰í tenãí
lehtat lechtat tlou‰tka tlou‰Èka
leti‰Èní leti‰tní tréning trénink
loyalita loajalita trojklann˘ trojklan˘ (nerv)
lyÏina liÏina vûzenkynû vûzeÀkynû
mezzanin mezanin vla‰Èovka vla‰tovka
míting mítink vstfiiknutí vstfiik
ne‰Èovice ne‰tovice vyjímeãn˘ v˘jimeãn˘
niÈ nit vysut˘ visut˘ (Ïebfiík)
non stop nonstop vy‰ívka v˘‰ivka
s obûtmi s obûÈmi vytypovat vytipovat
oxyd oxid wat watt
popmusic pop-music zbûr sbûr
potencionální potenciální 3 – 5000 let 3000–5000 let

Geografické názvy, v nichÏ se ãasto chybuje

CHYBNù: SPRÁVNù: CHYBNù: SPRÁVNù:
Atlantick˘ oceán Atlantsk˘ oceán Bánská Bystrica
Banská Bystrica
Baltické mofie Baltské mofie Bardûjov Bardejov
AzerbajdÏán ÁzerbajdÏán Bráník Braník
Budape‰t (-sk˘)Budape‰È (-sk˘) Jánské Láznû Janské Láznû
Himaláje Himaláj Králick˘ SnûÏník Kralick˘ SnûÏník
Istambul Istanbul Partizánské Partizánske
Kijev Kyjev PováÏská Bystrica PovaÏská Bystrica
Kyrgyzstán Kirgizstán RoÏnava RoÏÀava
Lybie Libye Újezd nad lesy Újezd nad Lesy

Balt = kraj u Baltského mofie ·trbské pleso = jezero
Baltik = Baltské mofie ·trbské Pleso = obec
Bílá hora = místo bitvy r. 1620 Trója = starovûké mûsto
Bílá Hora = praÏská ãtvrÈ Troja = praÏská ãtvrÈ

Pfiídavné jméno od jména mûsta Blansko je blanensk˘, nikoli blansk˘. Slovo
blansk˘_se vyskytuje jen v nûkter˘ch geografick˘ch sloÏeninách (Blansk˘ les).

Slova ulice, námûstí, nábfieÏí, tfiída, sady, vyskytující se ãasto v mûstsk˘ch názvech,
pí‰eme vÏdy s mal˘m písmenem, aÈ stojí pfied názvem nebo za ním: námûstí
Republiky, Staromûstské námûstí.



Pronomina nejen posesívní
·iroké tvary pfiivlastÀovacích zájmen mé – moje, tvé – tvoje, své – svoje jsou

pfiípustné jen pro nominativ a akuzativ (1. a 4. pád). Proto tû mÛÏe potkat má (tvá)
i moje (tvoje) Ïena, ty mÛÏe‰ potkat svou (mou) i svoji (moji) Ïenu, ale do hospody
choì jen bez mé Ïeny, peníze dávej jen mé Ïenû a vyfiiì si to pak je se svou Ïenou!

Zvratné zájmeno svÛj pfiivlastÀuje podmûtu, popfiípadû pÛvodci slovesného dûje, tedy
kterékoli osobû:

miluji svou Ïenu chybnû: miluji mou Ïenu
miluje‰ svou Ïenu miluje‰ tvou Ïenu
ve svém ãlánku máte chyby ve Va‰em ãlánku máte chyby

Má‰-li dítû, nestarej se o nûj, ale o nû! Obdobnû postupuj pfii pfiirovnávání ke
dvojdomku: nepfiedkládej nám jej, ale strã si je za klobouk!
Zkratky

V ãe‰tinû je zavedeno uÏ pfies 8000 zkratek, znaãek a akronymÛ; vym˘‰lením
dal‰ích dosáhne‰ proslulosti spí‰e smutné. Novináfiské zkratky jepiãích politick˘ch
koalic se skoro nikdo neobtûÏuje de‰ifrovat a zpÛsobují jen zmatek v hlavách
(i novináfisk˘ch). Kolik ãtenáfiÛ odli‰uje nûjaké LDH od jakéhosi LDU? Musí-li uÏ
nová zkratka vzniknout, nechÈ je co nejkrat‰í. Tak napfi. místo HSD-SMS by bylo
vhodnûj‰í OTB (Obûti Trefulkov˘ch blábolÛ).
Rozli‰ujeme zkratky iniciálové (v.r. = vlastní rukou)

lineární (doc. = docent)
skeletové (mjr. = major)
rámcové (fa = firma)

Za rámcovou zkratkou se nepí‰e teãka: jr (= junior), pí (= paní).
Nûkteré rámcové zkratky se ve vûtû skloÀují, tzn. mûní se poslední písmeno (fa, fy,

fû, fu, fû, fou). JestliÏe ti nabízí literaturu „fy Novák“, ví‰ hned, Ïe by mûla radûji
vyrábût krumpáãe. Zkrátka pí se rovnûÏ skloÀuje, paní má v‰ak shodou okolností ve
v‰ech pádech stejn˘ tvar, takÏe nezasvûcen˘ to nepozná. Do posledního písmene
lineární zkratky se graficky nepfiená‰í v˘slovnost, daná následujícím, ve zkratce uÏ
neobsaÏen˘m písmenem:

Latinsky lat. chybnû: laÈ.
·panûlsky ‰pan. ‰paÀ.

ale: maìarsky maì.
Vûta nesmí zaãínat zkratkou – v takovém pfiípadû se zkratka vypí‰e:

Akciová spoleãnost Transgas nebude ustavenachybnû: A. s. Transgas bude
ustavena

Pí‰eme-li text verzálkami nebo kapitálkami, je tfieba malá písmena ve zkratkách
vysázet v˘jimeãnû minuskulemi:
SPOT¤EBA 300 kWh ZA ROK chybnû: SPOT¤EBA 300 KWH ZA ROK

Je v˘hodné vyhnout se zkratkám názvÛ státÛ. Jednak lépe vypadá Velká Británie neÏ
VB, jednak se vyhneme kuriozitám typu „sjednocení SRN“. Málokdo pfiesnû ví, kdy
skonãila âSR a zaãala âSSR, zkus si vzpomenout, dokdy byl Václav Havel
prezidentem truchlivé âSSR a odkdy zaãal vykonávat svÛj úfiad v nadûjnûj‰í
republice, jejíÏ název a zkratku si v‰ak musí‰ domyslet, protoÏe já to napsat odmítám.
Na dovr‰ení zmatku se uÏívá stejné zkratky pro bohu-Ïel b˘valou âeskoslovenskou
republiku a na‰tûstí b˘valou âeskou socialistickoufujtajbl republiku – âSR. Rozumn˘
ãlovûk pí‰e radûji âeskoslovensko, zejména na obálky dopisÛ smûrovan˘ch do Asie,
kde to velmi roztomile rozbûsÀuje Slováky. (Tuto legraci lze je‰tû vystupÀovat uve-
dením místa urãení v maìar‰tinû – názvy najdeme v Ottovû slovníku.)

Co vlastnû znamenají zkratky akademick˘ch titulÛ, nevûdí dnes uÏ ani mnozí
z jejich nositelÛ.



Pfied jméno se pí‰e:
MUDr. = medicinae universae doctor(lékafi)
MVDr. = medicinae veterinariae doctor (veterináfi)
JUDr. = iuris utriusque doctor (právník)
RNDr. = rerum naturalium doctor
(matematik, fyzik, biolog…)
PhDr.= philosophiae doctor (filozof, historik…)
PhMr. = pharmaciae magister (farmaceut,

lékárník)
ThDr. = theologiae doctor (knûz)
Ing. = ingeneur (stavafi, strojafi, elektrotechnik)
InÏ. je asi zkratkou vyslovovaného „inÏin˘r“, nevím ale co to je.

Za jméno se pí‰e:
DrSc.= doctor scientiarum (doktor vûd)
Csc. = candidatus scientiarum (kandidát vûd)
Dr.h.c. = doctor honoris causa (ãestn˘,

„nevystudovan˘“ doktor)
S v˘jimkou francouzského slova ingeneur jsou v‰echny tituly latinské. Titul ing.

a zkrácen˘ titul dr. pí‰eme ve vûtné souvislosti s mal˘mi písmeny, pfied pln˘m
jménem a v adresách s písmeny velk˘mi: Ing., Dr.

Poslední dobou se stalo módou tisknout na nav‰tívenky pfied jméno „dipl. ing.“ –
tento vítr vane ze západu, kde se za inÏen˘ra mÛÏe vydávat libovoln˘ opraváfi kamen.
U nás je samozfiejmé, Ïe inÏen˘r má diplom a není to tfieba zvlá‰È uvádût.

Zkratky pedagogick˘ch hodností se pí‰í vÏdy s mal˘mi písmeny: prof., doc., as.
Stojí-li taková zkratka na zaãátku vûty, platí pravidlo, Ïe zkratka nesmí stát na zaãátku
vûty a musíme ji vypsat:

Profesor Komárek opût ‰lápl do hovna.
O podniku TESLA uÏ asi dlouho psát nebudeme, ale dokud ano, tak vÏdy verzálkami.
Nemá totiÏ nic spoleãného se slavn˘m Nikolou, jak je uvedeno mylnû v ãetn˘ch
slovnících, ale je akronymem: TEchnika SLAboproudá.
Dûlení slov

Dokud byli v korektornách poschovávaní vzdûlanci, vyhození z univerzit Husákem,
drÏeli pravopis na slu‰né úrovni. Uvádûli do souladu s pravidly i hloupé Ïvásty
bol‰evick˘ch makovic. Obãas ponechali nûjak˘ text bez úprav pro obveselení
vefiejnosti (napfi. proslulé recenze Jana Klimenta, kter˘ s oblibou zaãínal své opusy
slovy „Ono totiÏ…“). Nyní obsadili uprázdnûná místa lidé opravdu málo gramotní.
Jejich zásahy neb˘vají japné a nûkdy ani horázné. Nûkteré noviny asi nemají
korektory vÛbec.

Nejznamenitûj‰í hrÛzy se odehrávají pfii dûlení slov. V Lidov˘ch novinách mÛÏeme
ãasto vidût, jak fiádek zaãíná písmenem û, protoÏe nûjak˘ borec si moÏná vysvûtluje
slovo obûma jako rusk˘ genitiv slova objem a rozdûluje ob-ûma. Respekt zase
nerespektuje etymologii demokracie a libuje si v dûlení demok-racie. Nûktefií se
vymlouvají na nedokonalé programy pro poãítaãovou sazbu a nevûdí, Ïe v‰ichni
víme, jak mÛÏe operátor na obrazovce text libovolnû pfieskupovat, jen vûdût jak.

Pravidla jsou velmi jednoduchá. Slovo dûlíme podle toho, jak vzniklo, na pÛvodní
ãásti. Pfiednostnû oddûlujeme prefix (pfiedponu) a sufix (pfiíponu):

vyjmout dûlíme vy-jmout chybnû: vyj-mout
svûtsk˘ svût-sk˘ svûts-k˘

Nelze-li vyuÏít tohoto pravidla, slabikujeme, coÏ umí kaÏd˘:
ka-ra-va-na

Shluky souhlásek mÛÏeme dûlit libovolnû:
ãerstv˘ dûlíme ãer-stv˘ nebo ãers-tv˘ nebo ãerst-v˘



Dûlení v‰ak musí b˘t v celé knize (novinách) jednotné, proto se obvykle nechává na
konci fiádku jen jedna souhláska. Dvû sousedící samohlásky, mezi nimiÏ vyslovujeme
zfietelné j, tvofií tzv. hiát a mÛÏeme je rozdûlit: materi-ální, fi-alov˘, paci-ent,
stacio-nární
Dvojhláska není hiát a dûlit ji nelze. Chybné je tedy dûlení:

to-uha, ka-uza, lo-uka, tro-uba
Je tfieba dávat pozor i na „skryté dûlení“ (bez uÏití rozdûlovacího znaménka). Dûlit

se nesmí:
zkrácené jméno a pfiíjmení: J. Suk chybnû: J.

Suk; zkrácen˘ titul a pfiíjmení: dr. Málek dr.
Málek; zkratky: t.ã. t.
ã.; ãíslo: 600 000 600
000; ãíslo a znaãka (zkratka): 60 km 60
km.

Na konci fiádku nesmûjí b˘t jednohláskové pfiedloÏky neslabiãné k, v, s, z, a nemají
tam b˘t ani slabiãné o, u, a spojky a, i, zejména v textu ti‰tûném. V margináliích se
slova nedûlí nikdy (av‰ak prav˘ okraj marginálií nemusí b˘t zarovnan˘).
Interpunkce

Kolik asi Ïijících âechÛ (poãítám v to i Mistra Trefulku, kter˘ neví, Ïe je âech)
ovládá bezpeãnû interpunkci? Bude to smû‰nû malá skupinka. ¤adov˘ novináfi vystaãí
obvykle s teãkou a ãárkou, s nimiÏ ov‰em zachází podle momentálního rozpoloÏení
mysli – je-li co rozpoloÏit.

TEâKU nepí‰eme nikdy za nadpisem. Popisky a legendy k obrázkÛm se neukonãují
teãkou ani tehdy, skládají-i se z více vût.
Popisek: âernínsk˘ palác. V popfiedí socha Milana KÀaÏka
Legenda: 1 – palice, 2 – tzv. hlava, 3 – smûr úderu

Teãku nepí‰eme ani za vûtu ukonãenou pomlãkou. Nûkdy konãí vûta tfiemi teãkami
(„do ztracena“). Nûktefií autofii cítí potfiebu udûlat za nimi je‰tû definitivní teãku,
drobní stfiádalové pí‰í teãky dvû. Milan Jungmann mû nedávno pfiekvapil vûtu
ukonãenou pûti teãkami. Konãí-li vûta tfiemi teãkami, jsou to vÏdy nejménû i nanejv˘‰
právû tfii teãky. Je-li celá vûta v závorkách, je teãka uvnitfi a naopak:

Je to tak. (A nejinak.)
Je to tak (a nejinak).

Pokud ãleníme vícestupÀovû text, pí‰eme
za verzálkami teãky: A. B. C.
za minuskulemi závorky: a) b) c)

Rozsáhlej‰í text zpfiehledníme desítkov˘m tfiídûním, v nûmÏ se za poslední ãíslicí
teãka nepí‰e. Zv˘razÀuje-li se nadpis, tedy jen nadpis, nikoli ãíselné znaãení kapitoly:

4.2.1  V˘znam vodní dopravy na Sahafie
Za DVOJTEâKOU pí‰eme malé písmeno, následuje-li jedna vûta (souvûtí). Zaãíná-

li po dvojteãce del‰í text nebo pfiímá fieã, pí‰eme po ní písmeno velké.
ST¤EDNÍK se pí‰e mezi dvû vûty (souvûtí), které ze stylistick˘ch ãi vûcn˘ch

dÛvodÛ nechceme striktnû oddûlit; stfiedníkem mÛÏeme demonstrovat uÏ‰í souvislost
ãástí takto spojen˘ch. UÏívá se téÏ pfii v˘ãtu: Za chyby v novinách odpovídá a)
korektor redaktorovi; b) redaktor ‰éfredaktor ovi ;  c )  ‰é f r e da kt or  mnû ;  d)  já  sobû .
S t fi e dní k se  na  ps a c í m  st r oj i  vyr obí  z dvoj t e ã ky a  ã á r ky.

Do UVOZOVEK dáváme
1. Citáty: „Ach lidi zlat˘, jak mû jen lidi dûsnû serou“ B. Hrabal
2. Slova a spojení, která chceme z nûjak˘ch dÛvodÛ odli‰it:

Variabilní konfesí se „proslavil“ poslanec Fi‰era.
3. Pfiímou fieã: „Umí‰ mluvit?“

„Umím,“ fiekl televizní moderátor.



Nevûfiil jsem: „Tak fiekni fi!“
„Dostal jsi mû,“ pravil, „ale uznej, Ïe ve slovnání 
s Vladimílou Pavlíãkovou jsem Demosthénes.“
„To jo…“

V‰imni si: koncová uvozovka je vÏdy aÏ za  interpunkãním znaménkem.
Chceme-li v pfiímé fieãi dát dal‰í v˘razy do uvozovek podle bodÛ 1 nebo 2,

vytvofiíme na psacím stroji jednoduché uvozovky z ãárky pfii posunutí válce o jeden
zoubek zpût:
Soused pravil: „Variabilní konfesí se ‚proslavil‘ poslanec Fi‰era.“  Sazeã to má
jednodu‰‰í. MÛÏe kombinovat uvozovky nûmecké („“), anglické (“ ”) a francouzské
(« »). Nûkdy b˘vá pfiímá fieã uvozena pomlãkou, která je v‰ak jen na zaãátku pfiímé
fieãi (a je za ní mezera):

– Dost bylo Fi‰ery i uvozovek, fiíkám rozhodnû.
Z ãárky vytvofiíme na psacím stroji i ODSUVNÍK:

V závûru filmu d’Artagnan spad’ ze stromu.
POMLâKA nesmí stát na konci fiádku ani na zaãátku fiádku! S tím se sazeã musí

smífiit a text „srazit“ nebo „rozpálit“, aby mu pomlãka vy‰la do fiádku. MÛÏeme-li
dosadit místo pomlãky jakékoli slovo (aÏ, do, versus…), nejsou okolo ní mezery:

7–9 dní znamená: 7 aÏ 9 dní
rychlík Praha–Brno rychlík z Prahy do Brna
utkání Sparta–Slavia Sparta versus Slavia
otevfieno 8–12 h otevfieno od osmi do dvanácti

chybnû: otevfieno od 8–12 h otevfieno od osmi aÏ dvanácti
V ostatních pfiípadech okolo pomlãky mezery jsou.

V knihách ãasto vidíme místo pomlãek spojovníky. Na psacím stroji totiÏ pomlãka
vÛbec není – to, co za ni povaÏujeme, je spojovník. Dne‰ní redaktofii a opisovaãi
nevûdí, Ïe v textu pro tiskárnu se pomlãka pí‰e jako dva spojovníky za sebou -- vidí-li
sazeã jeden spojovník, vysadí spojovník, vidí-li dva, vysadí pomlãku. Korektor,
kter˘m je ãasto ze v‰ech dosaÏiteln˘ch blbÛ ten nejvût‰í, nepozná, Ïe byl vyti‰tûn
spojovník místo pomlãky, a tak to zÛstane v celé knize neopraveno k mému vzteku
nad tûmi diletanty, k okopávání fiepy vhodn˘mi nanejv˘‰.

Na rozdíl od pomlãky se okolo SPOJOVNÍKU mezery nedûlají nikdy a vyjde-li
spojovník na konci fiádku, mÛÏe tam zÛstat, ale musí se opakovanû napsat na zaãátek
fiádku následujícího! Spojovník je podstatnû krat‰í a tlust‰í neÏ pomlãka. PouÏívá se
pfii:
pfiipojení spojky -li: mÛÏe‰-li, není-li;
spojení jmen: Rakousko-Uhersko, Hájková-Duxová, Fr˘dek-Místek;
sluãovacím spojení: propan-butan, snack-bar;
upfiesnûní místa: Praha-Vysoãany, PlzeÀ-jih;
adjektivních sloÏeninách: modro-bíl˘ (prapor), rusko-ãesk˘ (slovník);
rozdûlování slov.

Aã je to smutné, vût‰ina obãanÛ neumí trojãlenku. Stejn˘ okruh lidí se nikdy nenauãí
pouÏívat âÁRKU, neboÈ jejich du‰evní impotenciál jim neumoÏní osvojení
neoblíbeného vûtného rozboru. Tito lidé se v psaní obvykle omezují na dopis babiãce,
kde na interpunkci tolik nezáleÏí; hlavní je, aby babiãka pochopila, Ïe jsou v‰ichni
zdrávi. Hor‰í je, získá-li takov˘ jedinec dojem, Ïe psaní je jeho posláním, coÏ se stává
kupodivu ãasto. Stejnû ãasto se neznalost pravopisu snoubí s absencí my‰lenek.
A stejnû ãasto si ãtenáfiská obec myslí, Ïe dotyãn˘ publicista (mûl jsem pro nûj
pfiipraveno pûkné jméno, ale ‰éfredaktorovi se nelíbilo) by se lépe uplatnil jako
prodavaã jogurtu. Jedin˘, kdo to neví, b˘vá postiÏen˘ jedinec.



Novináfi se musí nauãit bezpeãnû rozli‰ovat voln˘ pfiívlastek, kter˘ podstatné jméno
jen dokresluje, doplÀuje (a  oddûluje se ãárkou), od pfiívlastku tûsného, kter˘ nemÛÏe
b˘t beze zmûny smyslu vûty vypu‰tûn (a ãárkou se neoddûluje).

„Îeny odûné minisuknûmi naházeli muslimové do fieky“ znamená: jen nûkteré z Ïen
mûly odvahu, ostatní zÛstaly suché.

„Îeny, odûné minisuknûmi, naházeli muslimové do fieky“ znamená: v‰echny mûly
minisuknû a osudu neunikla Ïádná.

Poplete‰-li ãárky, bude‰ se se sv˘m vzdûlan˘m ãtenáfiem li‰it v názoru, kolik Ïen se
vlastnû koupalo a o co pfii‰li ti, ktefií to nevidûli.

Co chtûl vlastnû básník fiíci
NeÏ napí‰e‰ nûjaké slovo, musí‰ pfiesnû vûdût, co znamená, tj. znát jeho sémantick˘

obsah. Uvûdom si napfi. v˘znamové rozdíly u tûchto dvojic slov:
Alternativa – varianta
pfiíãina – dÛvod
v˘sledek – dÛsledek
dopravce – pfiepravce
departement – department
hospitalizace – hospitace
elektrick˘ – elektronick˘
elektronick˘ – elektrofonick˘
psychick˘ – psychologick˘
meteorit – meteor
najmout – pronajmout
podlaÏí – poschodí
povûdomí – podvûdomí
zamûstnání – povolání
stolet˘ – stalet˘
systemizace – systematizace
zásuvka – zástrãka
trasa – traÈ
‰roub – vrut
nebe – dudy
Co je a co není progresívní

V nûkter˘ch ãesk˘ch slovech „kolísá“ délka samohlásek a mÛÏeme si vybrat:
um˘vadlo i umyvadlo, nepopírateln˘ i nepopirateln˘. Není lehké odhadnout, jaká
podoba se ãasem ustálí, ustálí-li se.

U slov pfiejat˘ch z cizích jazykÛ jsou rovnûÏ ãasto pfiípustné zastarávající tvary
s krátkou samohláskou (archiv, pasivní) i novûj‰í tvary se samohláskou dlouhou,
pfiizpÛsobené skuteãné v˘slovnosti (archív, pasívní). S t e j né  je  to i se  souhl á s ka m i  s – z
( f i l os of  – fi l oz of ,  akus a t i v – akuzativ). Dvojí podoba je kodifikována proto, aby lidé
mûli ãas si na zmûnu zvyknout a aby se naráz velké mnoÏství tiskovin nemuselo
zahodit. V˘voj jazyka jednoznaãnû smûfiuje k nov˘m, tzv. progresívním tvarÛm, coÏ
by mûli pochopit zejména pisatelé profesionální. V Ïádném pfiípadû v‰ak nelze
v jednom textu (knize) míchat zastarávající a progresívní tvary – text musí b˘t
stejnorod˘. Pfiedkládá-li nám kormutliv˘ Zdenûk Urbánek pravidelnû své presidenty a
resoluce, mÛÏeme se nad umínûností starého pána pousmát. NemÛÏeme ale
pfiehlédnout, kdyÏ mu korektor v jedné vûtû opraví resoluci na rezoluci a v následující
vûtû resoluci ponechá! Zvlá‰È nápadné nejednotnosti tohoto druhu jsou v Peroutkovû
Budování státu, které vydaly – jak jinak – Lidové noviny:
„pasivní resistence“ str. 64
„pasívní rezistence“ str. 511
„pasivní rezistence“ str. 36



„pasívní resistence“ str. 238
V celé knize mûl b˘t ponechán buì první tvar, spisovn˘ v dobû Peroutkovû, nebo

v‰ude opraven na tvar druh˘, pfievaÏující dnes. Smí‰ené tvary (tfietí a ãtvrt˘), jakoÏ
i stfiídání prvního a druhého tvaru jsou známkou nízké jazykové kultury redaktora.
Stfiídání v‰ech ãtyfi tvarÛ nezasluhuje komentáfie.
Je tfieba téÏ vûdût, je-li v daném slovû „progresívní“ tvar vÛbec spisovn˘. Ve stejné
knize mÛÏeme na stranách 257 a 293 ãíst v citátech z roku 1918 „konzolidace“,
pfiestoÏe se dodnes pí‰e konsolidace. Za tyto a za stovky dal‰ích hrÛz by mûl b˘t
neodpovûdn˘ redaktor Du‰an Kubálek krmen ky‰kou tak dlouho, dokud mu nevyra‰í
na ãele „chmífií“, které nechal (spolu s dal‰ími chybami) vytisknout v nové
Tfie‰Àákovû knize na stranû 51 (vydaly – jak jinak – Lidové noviny).

Hledat a ovûfiovat kaÏdé takové slovo ve slovníku je nepochybnû zdlouhavé
a otravné. Proto se vyplatí nauãit se tu a tam nûco nazpamûÈ.

Slova, v nichÏ se vÏdy pí‰e s, najde‰ v ãásti o ãertu, jízdû a soudruÏce Kabrhelové.
Slova, v nichÏ se smí psát jen krátká samohláska:

Aktiv, beton, buldozer, buvol, expertiza, fobie, garderoba, kasino, kviz, marihuana,
mikrofon, minus, odpfiisáhnout, opletaãky, pardon, piano, poãitadlo, rozãilit se,
fiidãeji, scenarista, schematick˘, sporoÏiro, stadium, staniol, sugestivní, sympozium,
‰ampon, tematick˘, teze, vytyãit, tchynû, Ïluva aj.

Slova, v nichÏ se smí psát jen dlouhá samohláska:
Ateliér, balkón, bonbón, bujón, citrón, disciplína, drezúra, fakír, faraón (ale farao),
fíkus, fólie, glóbus, holínky, chameleón, kamión, kanón, kartón, kartotéka,
klimaktérium, kordón, kritérium, kupón, liána, lÛza, malárie, odpoãívadlo, ozón,
panoráma, pavilón, perón, poãítaã, potápûã, provizórium, prozatímní, rajón, salón,
sezóna, schéma, skóre, stadión, stíhaãka, synagóga, tampón, téma, úhlopfiíãka,
uklízeãka, upfiímnost, uragán, vagón, vitrína, Ïampión aj.

Poznámky ke stylistice
Neprovádûj kontrolu ãi v˘zkum, ale kontroluj a zkoumej. Provádût mÛÏe‰ turisty

Prahou, náv‰tûvu bytem, v ménû veselém pfiípadû rozkaz velitele. I armáda by v‰ak
mûla radûji cviãit a obãas zamést, neÏ provádût v˘cvik a zametání.

Vyh˘bej se patologick˘m slovÛm nehodovost, rozvodovost, nemocnost. Pamatuj si,
Ïe koncert nelze oddirigovat – to by byla kontradikce v predikátu – buì se to
oddirigovalo, nebo to byl koncert. Tertium non datur. Má‰-li sklon nûco vydodat,
odsouhlasit, proúãtovat, zohlednit, odrekreovat, upfiednostnit, proorganizovat a chce‰-
li to v‰e je‰tû vyargumentovat a dokladovat, nech psaní a jdi radûji do prdele.

Oznaãuj správnû pÛvodce slovesného dûje. Místo „nebudeme trpût“ napi‰ „nebudu
trpût“. Ráznû skoncuj s v˘razem „ráznû skoncujeme“, neboÈ i ostr˘m hochÛm slu‰í
kultivovanost ve vyjadfiování: „Islámskou revoluci jsme nedûlali proto, abychom
sníÏili cenu melounÛ.“ (Ruholláh Chomejní)

Podívej se do slovníku, co opravdu znamenají cizí slova, kter˘ch rutinnû uÏívá‰.
Bude‰ Ïasnout, jaké bláboly jsi ve svém plodném Ïivotû spáchal. Pfiestane‰ tak napfi.
psát „notoricky znám˘“, protoÏe zjistí‰, Ïe notorick˘ znamená obecnû znám˘ a pí‰e‰
tedy „obecnû znám˘ znám˘“. Obdobné je to s „lidovou demokracií“, neboÈ
demokracie je vláda lidu, takÏe dodnes máme noviny s názvem Lidová vláda lidu (dej
jim lid vûãnou slávu!). Zbyteãné hromadûní slov stejného v˘znamu (pleonasmus) je
v nûkter˘ch pfiípadech uÏ obecnû vÏité, pfiesto stylisticky chybné:
dopolední matiné (matiné = dopolední koncert, slavnost)
vystaven˘ exponát (exponát = vystaven˘ pfiedmût)
zasklená vitrína (vitrína = zasklená skfiíÀ)
premiér vlády (premiér = pfiedseda vlády)

Jindy jsou pleonasmy dÛsledkem neobratného vyjadfiování:
„Musíme si pojmenovat pojmy“ (poslanec FS)



„Dezinformaãní informace“ (pfiedseda Svazu slovensk˘ch novináfiÛ)
„Nyní uÏ asi pfied pûti lety zesnul˘…“ (Zdenûk Urbánek)
„Romové cikánského pÛvodu“ (zaslechl jsem nevím kde)
Velmi oblíbené jsou pleonasmy: hlavní protagonista; mÛj osobní názor; fantazie
a obrazotvornost; spolupodílet se; shodnout se na konsensu; jeho his boys.

Nerealizuj. Nejen jazykovû, ale i v praxi má vyrobení ãehokoliv vût‰í smysl neÏ
realizace v˘roby, která nestála nikdy za mnoho. Vzpomínám s nostalgií na realizaãní
období Jana Slepiãky (jen s nechutí pí‰i velké S), po nûmÏ pak realizovali v‰ichni
sportovní redaktofii. KdyÏ „realizaãní t˘m realizoval branku Lebedou“, znamenalo to,
Ïe ve spolku ãutálistÛ pod vedením trenérÛ, za spolupráce masérÛ a jak˘chsi
podezfiel˘ch individuí, kter˘m se fiíkalo funkcionáfii, se vyskytoval jist˘ Lebeda, kter˘
se náhodou strefil do meruny a nakopl ji smûrem, kde shodou okolností stála branka, a
navíc nebyl z nevyzpytatelné vÛle boÏí v dráze letu nikdo, od koho by se míã odrazil
jinam. Realizace obvykle konãila sentencí „proti této stfiele byl brankáfi bezmocn˘“.
Takovéto historické události pochopitelnû za zaznamenání stojí. BohuÏel se v‰ak ne-
ustále opakují, takÏe není asi lehké psát o nich neom‰ele a bez frází na nûkolika
fiádcích, ãasto na ‰éfovi tûÏce vybojovan˘ch. A proã se snaÏit, kdyÏ náruÏiví ãtenáfii
poslední stránky novin mnohdy za cel˘ Ïivot nezpozorují, Ïe se mlátí stále tatáÏ
prázdná sláma. Stálo by v‰ak za pokus, vytvofiit v tûchto lidech chytr˘m psaním nûco,
k ãemu by se pak – jak fiíká L. Vaculík – dalo hovofiit. Vítûzn˘ ryk reportérÛ nad tím,
Ïe v závodû Ïen zvítûzil Jarmil Kratochvíl, nebo Ïe sladká Fibi hodila kouli dál neÏ
nûÏná Bibi, zmûnu nezpÛsobí. Zkusme titulky „Miss anabolikum“ nebo „Utkání
sledovalo 80 tun divákÛ“! Já sportovní pfiílohu z Lidovek vÏdy opatrnû vyjímám
a peãlivû házím do ko‰e, takÏe nevím, jestli se od slavn˘ch drÛbeÏích dob slovník
sportovních novináfiÛ zlep‰il nebo zrealizoval. Rád bych je‰tû upozornil na
nesmyslnost hesla „Fandi, ale zÛstaÀ ãlovûkem“. Jak mÛj pfiítel ing. Nûmec uÏ dávno
správnû rozpoznal, obojí najednou není moÏné.

Nepfiehánûj. Maximum je prostû nejvíc, takÏe nemá cenu psát „nejvût‰í maximum“.
Podobnû je na tom i nejniÏ‰í minimum. K adjektivÛm maximální a minimální lze sice
vytvofiit kompara-tiv i superlativ (2. a 3. stupeÀ), nemají v‰ak smysl, podobnû jako
velmi oblíbené „nejoptimálnûj‰í“.

UÏívá‰-li pfiirovnání, nechÈ jsou trefná, abys nedopadl hloupû jako pan Trefulka,
kter˘ si zapomnûl „nastavit zrcadlo“ a v tomto stavu napsal panu Vaculíkovi:
„Vypadá‰, ãlovûãe, jako takov˘ otec Kondelík v období sexuální revoluce.“ (Hlasy
nad rukopisem Vaculíkova âeského snáfie.)

Cíl jsou obvykle dvû tyãky a mezi nimi hadr s nápisem CÍL. Azbukové chodí
s cílem, my, âe‰i, k cíli jdeme nebo smûfiujeme. MoÏná i sám ministr zahraniãí by
mohl jezdit na jednání za úãelem a ne s cílem. Je to v‰ak ministr, a trvá-li na tom, aÈ
s sebou cíl vláãí dál. Ani já nepí‰i tuto pfiíruãku s cílem zlep‰it tvÛj styl, ale proto,
abys psal lépe.

Nepûstuj králíky. Pûstovat mÛÏe‰ mu‰káty za oknem, králíci se chovají. Má‰-li prase
v chlívku, nefiíkej tomu v˘roba vepfiového masa. Nevyrábûj ani zelenou hmotu,
kravám radûji nasekej trávu a na zimu usu‰ seno. PfiestaÀ i s v˘robou dfievní hmoty,
protoÏe to opravdu neumí‰; mûj radost z toho, jak ty smrãky rostou pûknû samy.
Dal‰ím zkvalitÀováním produkce zelené hmoty s cílem zv˘‰ení v˘roby hovûzího
masa bys mohl vydûsit i autora slavn˘ch stylistick˘ch blamáÏí, soudruha Kozáka.

NepfietûÏuj text technick˘mi (odborn˘mi) termíny. UvaÏ, nebude-li jízda
„substituãnû segregovanou Ïeleznicí, gravitující po konverzi do multimodálních
koridorÛ“ (ing. J. Kubec, Csc.), zdravotnû závadná. Mnoho lidí si pomyslí, Ïe
adjektivní atributy mají b˘t inherentní substantivÛm, aby kongruence nebyla pouze
asymptotická, a pojedou radûji vlakem. Ekonom by si mûl spoãítat, nemá-li v textu



víc diskontních vazeb neÏ v‰ech slov dohromady. Nûktefií odborníci k  nám nemluví
proto, aby nûco sdûlili, ale aby pfiedvedli, jací jsou odborníci. Nejsou! Nevûdí ani proã
k nám mají mluvit.

Zaãne‰-li vûtu slovy „To je dáno tím, Ïe…“, zaãni znovu. Nahradí‰-li pfiede‰lé
formulací „To spoãívá v tom, Ïe…“, usekni si ruku, nebo poãkej, radûji hlavu.

Nikdy nic nevyfiizuj pfii osobní náv‰tûvû. Zkus to buì osobnû, anebo, nedá‰-li jinak,
pfii náv‰tûvû. Nenastartuje‰-li auto, nedûkuj tomu, kdo ti ‰kodí: baterie neselhala díky
mrazu, ale pro mráz nebo vlivem mrazu. Pojede‰-li tramvají, neãti bûhem jízdy
noviny, je to nebezpeãné. âti radûji pfii jízdû.

Hromosvod nahrazuje vzdûlanec bleskosvodem, o nûmÏ ví, Ïe je úãinnûj‰í. Stejnû
tak ví, co je vedeno ropovodem (pomÛcka: nafta to není).

Nevytváfiej podmínky. Kdo ãekal tvou pomoc, obdrÏel klacek pod nohy, neboÈ musí
vytvofiené podmínky splnit navíc. Ani vytváfiení pfiedpokladÛ není moc vtipné. UstaÀ
prostû v tvorbû a   z a ã n i  nû c o dû l a t .  A ne pfi i j í m e j  uÏ  Ïá d ná  opa t fi e ní .  Pfi i j m i  spí ‰ 
úp l a t e k za  to,  Ïe  pfi e s t a n e ‰  psát – je to nezákonné, ale kaÏd˘ soudce pfiivfie obû oãi.
VÏdy mû zneklidní, kdyÏ ãtu, Ïe Federální shromáÏdûní pfiijalo zákon. Pfiedstavuji si
to takto: Ctihodní poslancové kleãí v pÛlkruhu s vyplazen˘mi jazyky a pan âalfa
kaÏdému vkládá do úst útrÏek papíru, na nûmÏ je zákon napsán. Pfiedsednictvo
pochopitelnû obdrÏí papír kfiídov˘ a nûktefií poslanci pfiijímají pod obojí zpÛsobou, tj.
zapíjejí inkoustem. Parlament musí zákony schvalovat! (Anebo také neschvalovat.)
Îádám tû snaÏnû, sbore mÛj zákonodárn˘, schval dodateãnû (a diskrétnû) zákony,
které jsi zatím pouze pfiijal. Snad bude pan Jiãínsk˘, kter˘ rovnûÏ hojnû pfiijímá, vûdût
jak na to.

„Jakmile zbytky mrtvol spadnou ze ‰amotového ro‰tu na plochu pro popel pod ním,
je tfieba ihned stáhnout je pohrabáãem ke dvífikÛm na odstraÀování popela. Tak
mohou zbytky zÛstat je‰tû dvacet minut, neÏ se zcela rozpadnou. Potom se popel
vyhrabe do popelníka a dá stranou, aby vychladl. Mezitím se postupnû nakladou do
komor nové mrtvoly.“ Snad nám po pfieãtení tohoto návodu k pouÏití osvûtimsk˘ch
kremaãních pecí koneãnû v‰em dojde, Ïe od dob holocaustu není vkusné pouÏívat
v˘razu „koneãné fie‰ení“ pro kdejakou blbost. ¤e‰ení mÛÏe b˘t závûreãné, v˘sledné,
akceptovatelné apod. Koneãné fie‰ení ãasto konãí v propadli‰ti dûjin a je nahrazeno
nûãím rozumnûj‰ím, ãasto i lid‰tûj‰ím.

Pozor na nejednoznaãné formulace. V knize o kaktusech ãtu: „Na snímku je kulovit˘
Ferocactus, kter˘ odchoval trsovit˘ Echinocereus“. Kdo koho odchoval? Podobné
pfiíklady uvádí Chloupek: „Kritika francouzsk˘ch pfiedstavitelÛ v OSN.“ Vynadali
nûkomu, nebo dostali po papuli?

„Pfied nedávnem jsme oslavovali dvousté v˘roãí smrti Adama Smithe, zakladatele
ekonomické vûdy“, napsal do novin, nûkdy mezi druhou a pátou hodinou noãní, kdy
má osobní volno, pan Klaus. Redaktor to neopravil. Pak vy‰ly Klausovy ãlánky
souhrnnû v knize O tváfi zítfika a redaktor to zase neopravil. Jmenuje se Karel Dostál.

Rozli‰uj slova pouze – nanejv˘‰, jak – neÏ, kromû – mimo atd. Nápisem „Na
poãkání zhotovujeme pouze tfii klíãe“ oznamuje‰, Ïe zhotoví‰ jen a jen tfii klíãe – kdo
chce dva, aÈ jde jinam. Není nutné ãekat pfied zdviÏí, aÏ pfiijdou dal‰í dva zájemci, ale
je tfieba Ïádat v˘mûnu tabulky „V˘tah pouze pro tfii osoby“. Pût z devíti není víc jak
polovina. Je to víc neÏ polovina. PfiedloÏka kromû se pojí jen s genitivem, pfiedloÏka
mimo jen s akuzativem, a to i tehdy, kdyby názor pana Jelínka ze Zákampí byl
odli‰n˘. Tisíce smaltovan˘ch tabulek „Mimo dopravní obsluhy“ nechal zhotovit
tent˘Ï mamlas, kter˘ nám kaÏdoroãnû na miliónech pohlednic pfieje „·Èastn˘ Nov˘
rok“, a netu‰í, Ïe Nov˘ rok s velk˘m N je jen prvního ledna.



Je-li to jen trochu moÏné, dávej pfiednost ãinnému rodu (aktivum) pfied rodem trpn˘m
(pasivum). Je vÏdy lep‰í, kdyÏ si hlavu sám umyje‰, neÏ kdyÏ ti bude umyta.

Politováníhodn˘ ten, kdo nikdy nebyl v hospodû a na pivo chodí do obãanské
vybavenosti.
Absurdita tohoto pojmu vynikne po poloÏení slavné otázky Jindfiicha Suka: „Patfií do
obãanské vybavenosti i kostel?“

Vyh˘bej se jako ãert kfiíÏi módním v˘razÛm. PfiestaÀ „v neposlední fiadû“
„smysluplnû“ „dosahovat konsensu“ „v oblasti konverze“ a hlavnû nech na pokoji
filozofii! Není nutné pochopit, Ïe filozofie podnikání je blbost, postaãí, kdyÏ to bude‰
respektovat.

Lépe neÏ dlouhé v˘klady o tom, co je sémantická konfúze, poslouÏí nûkolik citátÛ
z Mao Ce-tunga:
„Bez lidové armády by lid nic nemûl.“
„Po stránce organizaãní je nutno pfiísnû zavádût demokratick˘ Ïivot.“
„Uvnitfi lidu jsou jednotlivci, ktefií mají nûkteré odli‰né názory.“
„VÛãi v‰em zajat˘m pfiíslu‰níkÛm loutkov˘ch a protikomunistick˘ch vojsk se fiídíme
politikou propou‰tût je na svobodu s v˘jimkou tûch, ktefií jsou masami hluboce
nenávidûni a musí b˘t rozhodnû popraveni.“

Hotov˘ text nech uleÏet a opravuj a pfiepisuj a ‰krtej a ‰krtej a ‰krtej! V‰e
nadbyteãné, uÏvanûné, nefunkãní, rozplizlé. ObnaÏené my‰lenky znovu utfiiì a sevfii.
Nûkdy se stane, Ïe napí‰e‰ nûco jiného, neÏ jsi pÛvodnû chtûl, jindy bude v˘sledek
je‰tû lep‰í.

Nepfiedkládej své názory apodikticky (jako vûãné a nenapadnutelné pravdy), neboÈ
není názoru, kter˘ by nebyl diskutabilní nebo alespoÀ nesnesl odli‰n˘ pohled z jiného
úhlu (to se ov‰em net˘ká aritmetiky a vyÀat˘ch slov). Autoritativním tónem popudí‰
(stejnû jako já zde, jenÏe já to dûlám zámûrnû) a vydáváním domnûnek za fakta
vyvolá‰ podobn˘ dojem jako jakési miklo‰ko, které do svého televizního koktání ke
dni lidsk˘ch práv neprávem vpravilo právo vnucovat obãanÛm po‰etilé katolické
dogma o interrupci, zavr‰ené moudrem „sloboda je dar boÏí“.

Mluven˘ projev se od psaného li‰í, zvlá‰tû, je-li proná‰en bez pfiípravy. Je v nûm
více bezprostfiednosti, mÛÏe reagovat i na nálady publika a lze se v nûm i pfiefieknout
aÏ totálnû za‰modrchat. Málokdo umí pfiem˘‰let a mluvit jako pan prezident –
v ucelen˘ch odstavcích. Nejsi-li pfiíli‰ pevn˘ v kramflecích, radûji si projev
(komentáfi) napi‰ a nezapomeÀ si ho pfiednést naneãisto, neboÈ ne v‰e, co je moÏné na
papífie, leze z huby. Nikdy se nedopusÈ úmorného prázdného Ïvanûní, jehoÏ nádhern˘
pfiíklad uvádí Chloupek ve své KníÏce o ãe‰tinû na str. 230 a 231. Je smutné, kdyÏ fieãí
nezprostfiedkují „Ïádné my‰lenky, Ïádné sdûlné hodnoty, mluví se pro fieã samu…
U nûkter˘ch uÏivatelÛ jazyka jako by záleÏelo pohfiíchu jen na tom, vypravit z úst
nûco, aÈ je to cokoli“ (tamtéÏ).

Televizí dotázan˘ politik by mûl oÏelet truchlivé zaãátky sv˘ch odpovûdí
„Pfiedev‰ím bych rád fiekl, Ïe…“, „Je tfieba fiíci, Ïe…“, „Chcel by som povedaÈ, Ïe…“,
„Podívejte se, pane redaktore, já bych to fiekl takto…“ Vhodnûj‰í je zaãít rovnou tím,
co za tûmito „úvody“ následuje. A nyní je pfiíleÏitost, abych – nechci-li vypadat jako
extravagantní podivín – vrazil nûco panu KantÛrkovi. NuÏe, rozmil˘ a ústfiední pane
fiediteli, jistû budete se mnou souhlasit, Ïe ‰eredná tlustá bába, byÈ to byla laskavá
a hodná babiãka, nemÛÏe pracovat jako manek˘na. Bezruk˘ zasluhuje ohledy
jednotlivcÛ i spoleãnosti a stejnou úctu jako ostatní lidé, nemÛÏe v‰ak hrát ve
filharmonii na housle – v tom jsme nepochybnû téÏ zajedno. V této atmosféfie
vzájemného porozumûní bych rád dosáhl „konsensu“ i v názoru, Ïe televizním
moderátorem (hlasatelem) nemÛÏe b˘t ten, kdo neumí pfiíjemn˘m hlasem vyslovit v‰e,



co se na svûtû ‰irém vyslovuje, tedy i fi, a nemá tak nutné (nikoli postaãující)
pfiedpoklady pro uplatnûní v tomto povolání. Nechápu, proã sice uÏ nevidím (sláva!),
ale stále je‰tû obãas sly‰ím z obrazovky mluvit neuvûfiitelnou Vladimíru Pavlíãkovou,
která má víc vad fieãi, neÏ je písmen v abecedû, o artikulaci a frázování nemluvû.
MÛÏete to nûjak vysvûtlit, nejlépe vefiejnû?

Mluvená fieã mÛÏe b˘t doprovázena i pfiimûfienou gestikulací, ãímÏ nemám na mysli
navykl˘ jednotvárn˘ pohyb bez vztahu k pfiedná‰enému, jak to dûlá pan Dumbrovsk˘,
jehoÏ je tfieba zabírat jen v  detailu (jako bystu) nebo mu pfiipevnit levou ruku k tûlu
drátem.

O cizích slovech
âasto sl˘cháme názory, Ïe nemáme uÏívat cizích slov, neboÈ pro v‰echna tato slova

existují ekvivalentní ãeské v˘razy. Jako kaÏd˘ extrémní názor, je i tento po‰etil˘ –
v‰imnûte si, Ïe pomysln˘ odpÛrce sám uÏil automaticky dvou cizích slov (existují,
ekvivalentní). Budete-li chtít, aby nahradil slovo ekvivalentní jin˘m, napadne ho
pravdûpodobnû „adekvátní“. Pak si uvûdomí, Ïe to rovnûÏ není ãeské slovo, a navrhne
slovo „odpovídající“, které v‰ak zdaleka nevystihuje pojem ekvivalence.

Mnoho cizích slov uÏ v ãe‰tinû natolik zdomácnûlo, Ïe pÛsobí potíÏe vyjádfiit je
„ãesky“. Zkuste to napfi. se slovy kolonialismus, existence nebo kombajn (angl.
combine). Nemá pfiece smysl fiíkat „zemûdûlsk˘ stroj, kter˘ za jízdy s vlastním
pohonem po poli sklízí obilí, mlátí je a tfiídí na zrno a slámu, kterou balíkuje…“
Takov˘ch slov je velké mnoÏství, pouze si to neuvûdomujeme, protoÏe jsme si na nû
zvykli, a ãasto ani nevíme, Ïe nûjaké slovo nemá ãesk˘ pÛvod. Pozornost zbystfiíme,
sly‰íme-li slovo, jehoÏ sémantick˘ obsah (v˘znam) neznáme, coÏ nûkteré z nás irituje
(sere) a pak vyslovujeme názor – viz zaãátek.

Pfiíkladem takového iritujícího slova mÛÏe b˘t „inherence“, coÏ znamená pfiíslu‰nost
nûjak˘ch vlastností svému nositeli, kter˘ je bez tûchto vlastností nemysliteln˘ – ztrácí
obsah v podobû v˘znamn˘ch atributÛ (nezbytn˘ch, charakteristick˘ch vlastností);
nositel bez tûchto vlastností prostû neexistuje, tedy vlastnû existuje, ale není to uÏ on,
za kter˘ jej povaÏujeme. DÛsledn˘m v˘kladem pojmu dospûjeme k jeho vnitfiní
rozpornosti, dotkneme se samotn˘ch základÛ ontologie a gnozeologie a skonãíme
u nedokazateln˘ch filozofick˘ch axiomÛ. PouÏití tohoto slova je ustálené ve spojeních
typu „skepse je inherencí agnosticismu“. Napsat tuto vûtu ãesky, resp. vysvûtlit, o co
jde, by znamenalo napsat knihu, dost tlustou, coÏ není úãelné ani praktické. Autor,
kter˘ se hodlá ve svém ãlánku odnûkud nûkam dopracovat a snad i nûjaké nové nebo
zajímavé my‰lenky sdûlit – coÏ je nezfiídka úãelem dobrého ãlánku – , je prostû nucen
znalost elementárních pojmÛ pfiedpokládat. Takov˘ ãlánek je ov‰em urãen malému
okruhu ãtenáfiÛ – jeho autor dobfie ví, Ïe 99 lidí ze sta neví, o ãem je fieã, asi 60 se
domnívá, Ïe bezpeãnû ví alespoÀ co je to skepse, tato znalost je v‰ak v 55 pfiípadech
jen – slu‰nû fieãeno – velmi pfiibliÏná.

Chci tím fiíci, Ïe kaÏd˘, zejména ten, komu se dostalo pouze technologického ãi
dokonce novináfiského vzdûlání, má mít v pfiíruãní knihovnû slovník cizích slov,
v nûmÏ se dopátrá alespoÀ pfiibliÏn˘ch v˘znamÛ odborn˘ch a mírnû exotick˘ch
termínÛ.

¤ada cizích slov je v‰ak nahraditelná snadno, v nûkter˘ch pfiípadech jsou dokonce
ãeské v˘razy pfiiléhavûj‰í. PouÏívá-li nûkdo násilnû místo slova „nahrazení“ latinismu
„substituce“ nebo místo „vztahÛ“ „relace“, hemÏí-li se ãlánek takov˘mi okrasami,
stává se autor smû‰n˘m, protoÏe laici zpravidla správnû tu‰í to, co odborníci vûdí
pfiesnû: autor se snaÏí, aby jeho práce pÛsobila vûdeãtûj‰ím dojmem, coÏ se mu dafií
zfiídka, obvykle jen v slabomyslnûj‰ích kruzích. Pochybn˘ úspûch závisí do znaãné
míry na stylistické zruãnosti. Rafinovanûj‰í autor napfi. tvrdí: „Vzniká naléhavá
potfieba nalézt úãinné fie‰ení, které by v minimálním ãasovém úseku co nejefektivnûji



pfiispûlo k dÛsledné exploataci investované pracovní doby.“ Cel˘ tento bombastick˘
blábol lze pfieloÏit do ãeského „‰etfime ãasem“.

Mnoh˘ autor v‰ak nedosahuje ani tohoto pomûrnû nízkého stupnû rafinovanosti
a pokou‰í se ohromit je‰tû primitivnûj‰ími metodami. Jeho problém nespoãívá v tom,
Ïe by to nechtûl dûlat lépe, ale v tom, Ïe pfies ve‰kerou snahu v apatyce nekoupil.
Doãíst takov˘ v˘potek aÏ do konce b˘vá nûkdy velk˘m hrdinstvím.

Na závûr je tfieba poznamenat, Ïe kaÏd˘ text má b˘t psán pfiimûfienû pfiedpokládané
úrovni vzdûlání tûch, kter˘m je urãen, coÏ obyãejnû snadno zvládne autor erudovan˘
a kultivovan˘, nepociÈující potfiebu stavût na odiv svou vzdûlanost, která se rozumí
samosebou a vypl˘vá z dílka pfiirozenû a nenásilnû. Jako pfiíklad mohu uvést text,
kter˘ právû ãtete. Pfiíruãka je stylisticky vybrou‰ená, nekostrbatá, srozumitelná
a pfiimûfiená va‰emu vzdûlání a chápání, udrÏuje prÛbûÏnû pozornost na vysoké
hladinû, neboÈ není vyplnûna vatou, pfii jejímÏ ãtení by mozek mohl odpoãívat, tím se
v‰ak uÏ zámûrnû vymyká intelektuálním moÏnostem nûkter˘ch fieditelÛ nakladatelství,
a na druhé stranû jemnû a nenásilnû naznaãuje, kam bych já je‰tû mohl pokraãovat, ale
kde uÏ byste mû nestaãili sledovat, a proto vás nenutím. Jedním slovem: skvost.
Dûlejte to také tak.
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