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O SAMOHLÁSKOVÉ DÉLCE PŘI DERIVACI V ČE�TINĚ 
 
(1)  o co jde 
 a. chci ukázat, �e česká samohlásková délka ve mnoha případů je templatická v smyslu 

semitském. 
Na příklad, celková samohlásková váha českých iterativů je 3µ. 
[kráta samohláska vá�í 1µ (mora), dlouhá samohláska vá�í 2µ (mory)]. 
Pro to máme 
- dlou�ení s krátkými kořeny a lehkými příponami: 
       u-klid-it - u-klíz-et    -et vá�í 1µ celkovĕ 3µ 
       leh-nout - léh-at  -at vá�í 1µ celkovĕ 3µ 
- krácení s dlouhými kořeny a tĕ�kými příponami: 
       vý�-it     - vy�-ovat  -ova vá�í 2µ celkovĕ 3µ 
 
dal�í gramtické kategorie ukazují stejné omezení celkové samohláskové váhy: (2). 
Čas ale dovolí jen, abychom se z blízka podívali na jeden případ: iterativa. 
 
    jiný příklad, ale asi ne bude na to čas: 
    diminutiva:   vlak - vláč-ek  -ek vá�í 1µ celkovĕ 3µ 
         ale kýbl - kybl-ík  -ík vá�í 2µ celkovĕ 3µ 
 
Mů�ete se podívat na drobnosti (data i analýzy) na internetových stránkách, které jsou 
uvendné v čele tohoto textu (sloupec Slavic data). Scheer (2001, v tisku) (k downloadování na 
tĕch stránkách) jsou o tom. 

 b. Česká délka přitáhla bádání od počátku moderní jazykovĕdy na konci 19. století v 
Čechách. Proč nikdo ne uva�oval o templatickém rázu velké části této délky? Proto�e 
nikdo se nepodíval na če�tinu přes semitské brýle: vypadalo samozřejmý, �e jediný 
vysvĕtlení 

  1) je historický: moderní stav jazyka je výsledek evoluce star�ích stavů. Pro to se 
rad�í podívame na staroče�tinu, staroslovĕn�tinu a praslovan�tinu ne� na moderní 
jazyk kdy� chceme pochopit, co se dĕje v nĕm. 

  2) nĕjak souvisí s intonací nebo s přízvukem. Tento názor byl ulo�en časný na konci 
19. století proto�e bylo jasný, �e srbsko-chorvatská intonace a ruský mobilní 
přízvuk odpovídají české délce (alespoň cástečnĕ): 

   psl srb-chorv rus mod č 
   *morzъ mra%z moróz mráz 
   *gorchъ gra%ch goróch hrách 
   vs.    
   *golsъ glâs gólos hlas 
   *bergъ sloven. brêg béreg břeh 
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   Základná práce v tomto smyslu je Jagić (1894), kde tři pravidla jsou ulo�en (tzv. 
Jagićova pravidla): 
1) psl VV pod přízvukem > č VV jestli má ra�enou intonaci. 
2) psl VV pod přízvukem > č V jestli má ta�enou intonaci. 
3) psl VV s následujícím přízvukem > č VV bez ohledu na intonaci. 
Trávníček (1921a,c) dokazuje v�ak, �e to mu�e, ale nemusí být pravda: sýr < 
*syrъ podle první pravidla (9 slova z 28 prípadů, které Trávníček uvede), ale rys < 
*rysь (13 z tĕch 28), i dokonce vítr - vĕtru < *vĕtrъ (6 z tĕch 28). Podobný smĕs 
vůči ostatním Jagićovým pravidlům. 
 
Od práce Lehr-Spławińského (1917,1918,1923) v�ak koncepce "metatonie" vládá 
nad západo-slovanskou délkou. Lehr-Spławiński rozumĕl, �e Jagićova pravidla 
jsou ru�ená jery. Jery odpadly na knoci slovů, a v případĕ, �e nosili přízvuk, ten se 
musel vrátit do kořene. Ten pohyb přízvuku prý způsobil nejdřív opační intonaci 
(ra�ená > nová ta�ená (novo-cirkumflexová) a ta�ená > nová ra�ená (novo-
akutová)), co�  poté ovlivnil samohláskovou délku. Je samozřejmĕ mnoho 
"výjimek", ale ty vysvĕtlujeme analogií, i kdy� představí 80% případů. Tato 
zmĕna intonace je tzv. metatonie, a Lehr-Spławiński ji vybudoval na vzoru 
baltické metatonie, která byla objevená Saussurem (1896) (Saussurovo pravidlo). 

 c. v �ádném případĕ chci říci, �e intonace či přízvuk nemají vliv na českou kvantitu. Jen 
upozorňuji na to, �e star�ímu bádání přes 60 let bylo úplnĕ jasný, �e klíč k české 
samohláskové délce nemů�e být jinde ne� v historické evoluci intonace a přízvuku. 
Mlad�í poválečná literatura se v�ak domnívala, �e západo-slovanská kvantita o 
mnohem ménĕ zále�í na intonaci, a vůbec nic nemá společného s "metatonií": 
Kuryłowicz (1952,1968), Stang (1957), Sadnik (1959), Nonnemacher-Pribić (1961), 
Shevelov (1964:563f), Kortlandt (1975). Zvlá�t' o če�tinĕ pí�e �aur (1995): dokazuje, 
�e metatonie byla zneu�ívaná, a �e vůbec nevládá nad českou kvantitou. 

 d. Můj názor: nebudeme rozumĕt české kvantitĕ jestli pokračujeme ji pochopit jako 
jednotný jev. Česká délka je různá, a její vysvĕtlení je toté�. Musíme minimálnĕ 
rozli�it dva případy (a asi je�tĕ více): 

  1) délka v slovníku: proč je čas a ne čás, proč je sýr a ne syr? 
  2)  délka při derivaci: proč máme dlou�ení u uklidit - uklízet, ale na opak krácení u 

vý�it  - vy�ovat? 
  délka v slovníku odpovída jimým pravidlům ne� ta, kterou vytvoří derivace. 

Je mo�no, �e délka v slovníku souvisí se srbsko-chorvatskou intonací a ruským 
přízvukem. Ale při derivaci nikoli. Síly, které tu vládají jsou synchronické, tj. platí v 
gramatickém systému v okam�iku, kdy� mluvčí odvozuje. 
Tj., nč uklízet není tvořený na základu stč nebo psl iterativu, ale na základu nč 
jednoduchého tvaru uklidit. 

 e. program 
  - zajímám se tu jen o gramatické síly při derivaci. 
  - klíč musíme hledat v synchronickém stavu bez ohledu na předcházející etapy 

evoluce, ani na vlastnosti příbuzných jazyků. 
  - uvidíme, �e "synchronický" zde neznamená "nová če�tina". Jde o dobu, kde 

derivace byla �ivá, a to asi u� bylo dávno v případĕ iterativů (star�í ne� stč?). 
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Nĕkolik mínĕní 
"il est impossible de rendre compte de la quantité en tchèque moderne en remontant 
directement aux alternances de l'accent en slave commun." Trávníček (1921b:210). 
Ale nikdo ne zkusil vybudovat vnitro-české vysvĕtlení� 
Ale v stejném článku Trávníček tvrdí na opak: 
"la théorie de la quantité en tchèque n'en est encore qu'à ses débuts. [...] Les progrès dans ce 
domaine sont en rapport étroit avec l'état de nos connaissances concernant l'accent et la 
quantité en slave commun. Plus leurs lois nous seront familières, plus clairs seront pour nous 
les faits de quantité du tchèque, car ces lois forment la base sur laquelle doit être fondée toute 
explication d'ensemble de ces faits." Trávníček (1921b:223) 
 
"Velká část případů není zcela jasná. Otázku dlou�ení původních krátkých samohlásek nelze 
dosud pova�ovat za uspokojivĕ rozře�enou." Komárek (1962:74) 
"Na�e současné znalosti o stavu staročeské kvantity jsou velmi kusé  [...] Staročeská i pozdĕj�í 
kvantita [...] nebyla dosud soustavnĕ prozkoumána a popsána." Komárek (1962:82) 
 
literatura sledující star�í koncepci nebo rozkládající ji: nesčetné články, mezi nimi� 
Černý (1897-1900), Pedersen (1905), Sedláček (1910), Lehr-Spławiński (1917,1918,1923), 
Trávníček (1912,1921a,b,c,1925,1935:249ss), Belić (1928), van Wijk (1916,1922,1958), 
Vaillant (1950:258), Bulachovskij (1953), Komárek (1962:73ss,82ss), Vá�ný (1963:59s), 
Shevelov (1964:432ss), Lamprecht et al. (1986:79s), Panzer (1991:303ss), Carlton 
(1991:165ss,186ss), Halle (2001). 
 
literatura sledující mlad�í koncepci nebo rozkládající ji: 
Kuryłowicz (1952,1968), Stang (1957), Sadnik (1959), Nonnemacher-Pribić (1961), Lunt 
(1963), Shevelov (1964:563f), Kortlandt (1975,1978a,b), Garde (1976), Bethin (1998:121), 
�aur (1995). 

 
příklad 

příbuzný tvar bez templatického 
omezení (≈ derivační báze) 

(2)  templaticky 
omezená 
kategorie 

dosah templatu váha 
templatu kategorie 

s templa-
tickým 
omezení 

krátký dlouhý  

 iterativa kořen + tematický 
element přesnĕ 3µ sázet 

chvalovat 
sadit  

chválit 
jednoduchý 
jednoduchý 

 diminutiva kořen + 
diminutivní 
přípona 

přesnĕ 3µ 
vláček 
kyblík 

vlak  
kýbl 

jednoduchý 
jednoduchý 

 komparativa 
adj. ��í kořen + �í bli��í  blízký adj. 

 komparativa 
adv. �ĕ 

kořen + ĕ přesnĕ 3µ dráze 
blí�e 

drahý 
bli��í 

 adj. 
komp. adj. 

 předpony na -V předpony na -V + 
kořen jestli první 
přípona je jmenná 

přesnĕ 3µ 
zá-pad 
zá-točka  
za-táčka 

za-padnout 
za-točit 

 
 
za-táčet 

sloveso 
sloveso 
sloveso 

 deklinace 
�enského rodu 
na -a (�ena) 

kořen + pádovou 
příponou max. 3µ 

blanám, 
blanách, 
blanami 

 blána 
blána 
blána 

NOMsg 
NOMsg 
NOMsg 

 infinitivy (předpona) + kořen 
+ tematický 
element + ti 

přesnĕ 3µ 
znáti 
plakati 
poznati 

znal 
 
znal 

 
pláču 

part.min.čin 
1.os sg 
part.min.čin
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Iterativa 
 
(3)  slovesné třídy 
 číslo třídy tematický 

element 
příklad číslo tematický 

element 
příklad 

 1  atematická -ø- nés-ø-t 4 -i- pros-i-t 
 2 -ou- tiskn-ou-t 5 -a- dĕl-a-t 
 3 -e-, -ĕ- le�-e-t, vid-ĕ-t 6 -ova- kup-ova-t 
 
(4)  základní tvoření iterativů (od nedokonavých sloves) 
  první stupeň druhý stupeň 
  -it -et 
 1>4>3 e-o-a nést nosit -ná�et 
   vést vodit -vádĕt, -vázet 
   vézt vozit -vá�et 
  ø-o-a hnát honit -hánĕt 
 
(5)  obecný způsob tvoření iterativů  
 a. v če�tinĕ se tvoří iterativa v třídách 

3 -et/ -ĕt sadit - sázet 
5 -at  skočit - skákat 
6 -ovat  cítit - cit'ovat 

 b. iterativa se tvoří na základĕ jakékoliv třídy; vypadá v�ak, �e jen �está třída 
neodvozuje: 

  základ = X X > 3 X > 5 X > 6  
  1 pít > píjet péci > -pékat mést > -mĕ�ovat  
  2 minout > míjet lehnout > léhat �lápnout > -�lapovat  
  3 hledĕt > -hlí�et letĕt > létat sázet > -sazovat  
  4 razit > rá�et skočit > skákat krátit > -kracovat  
  5 � �rát > -�írat kázat > -kazovat  
  6 � � �  
 
(6)  Následující přehled, i drobná data v dodatcích, jsou výsledek mého osobního sbírání: 

prochází z různých mluvnic a ka�dodenného pozorování. Určitĕ je�tĕ mnoho iterativů 
chybí v seznamu. Pokud byste mĕli dal�í příklady v kapse, rád bych se jich dovĕdĕl. 



- 5 - 

 
(7)  přehled   (drobnosti v dodatcích) 
 X > 3 �e, -ĕt 

dlou�ení: CVC > CVVC-et  (-ĕt) 
při tvoření iterativů na základu krátkých 

kořenů 

X > 5 �at 
dlou�ení: CVC > CVVC-at 

při tvoření iterativů na základu krátkých 
kořenů 

 derivace V VV počet derivace V VV počet 
 třídy altern.    třídy altern.    
 1>3 i-í pít 1 píjet 3 1>5 e-é lézt -lézat 3 
 2>3 i-í minout míjet 1  e-í mést -mítat 1 
 3>3 e-í hledĕt -hlí�et 1  o-á moci -máhat 1 
  o-á vonĕt -vánĕt 1  ø-í dřít -dírat 11 
 4>3 a-á sadit sázet 12 2>5 i-í v�imnout si v�ímat si 6 
  e-í jezdit jí�dĕt 2  y-ý poskytnout po-skýtat 2 
  ĕ-í dĕlit -dílet 1  e-é lehnout léhat 1 
  i-í klidit -klízet 1  a-á chladnout -chládat 2 
  o-á hodit házet 22  e-í zapomenout zapomínat 6 
  u-ou pustit pou�tĕt 8  e-ý vyslechnout vy-slýchat 1 
  y-ý myslit -mý�let 1  o-á uhodnout hádat 1 
     53  e-ou poslechnout poslouchat 1 
       ø-í jmout -jímat 10 
      3>5 e-é le�et léhat 3 
       e-í hledĕt hlídat 1 
   ĕ-í bĕ�et -bíhat 1 
       y-ý sly�et slýchat 1 
      4>5 a-á skočit skákat 2 
       o-á chopit chápat 1 
       u-ou mluvit -mlouvat 1 
      5>5 ø-í -slat -sílat 3 
      59 
 proti pravidlu: bez dlou�ení proti pravidlu: bez dlou�ení 
 2>3 i-i mihnout se mizet 1 2>5 a-a padnout padat 2 
 4>3 y-y chybit chybĕt 1  i-i plivnout plivat 1 
  ĕ-ĕ vĕ�it vĕ�et 1  y-y chytnout chytat 1 
  a-a stavit stavĕt 1  e-e seknout sekat 5 
     4  ĕ-ĕ bĕ�et bĕhat 1 
       o-o bodnout bodat 2 
       u-u puknout pukat 1 
          13 
 CVVC > CVVC-et  (-ĕt) 

�ádný krácení u dlouhých kořenů 
CVVC > CVVC-at 

�ádný krácení u dlouhých kořenů 
 2>3 í-í bídnout -bízet 1 1>5 ou-ou tlouci -tloukat 1 
 4>3 á-á hlásit ohlá�et 2  ů-ů růst -růstat 1 
  ou-ou trousit -trou�et 1 2>5 í-í líznout lízat 2 
     4  á-á mávnout mávat 3 
          7 
 proti pravidlu: krácení proti pravidlu: krácení 
 4>3 á-a vrátit vracet 1 2>5 á-a sáhnout sahat 1 
  í-i svítit -svĕcet 1  í-e říznout řezat 1 
     2  á-a �lápnout �lapat 2 
          4 
 

                                                 
1 Délka v uvedených slovesech první třídy je umĕlá, srovnej (2): infinitiv musí vá�it přesnĕ 3µ. Proto krátký 

kořeny jako pi-, lez- atd. se objeví s délkou. Její krátkost mů�eme pozorovat v�ude mimo infinitivu: piji atd., 
pil, pit. Řídké výjimky (asi jen tři v celém jazyce) jsou pĕt, jet a chvĕt se. 
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(8)  X > 6 �ovat 
krácení: CVVC > CVC-ovat 

při tvoření iterativů na základu dlouhých kořenů 
 krácení ale �ádný dlou�ení 
   VV V počet   V V počet 
 2>6 á-a -přáhnout -přahovat 4 1>6 e-ĕ mést -mĕ�ovat 1 
  í-i líznout -lizovat 3 2>6 i-i řinout se -řinovat 3 
  ý-y dýchnout -dychovat 1  e-e dechnout -dechovat 1 
 2/4> 6 ou-u stoupnout, 

-stoupit 
-stupovat 1  ø-y hnout -hybovat 1 

 3>6 á-a sázet -sazovat 3 2/3> 6 i-i křiknout, křičet -křikovat 1 
 4>6 á-a chválit -chvalovat 11 2/4> 6 y-y chytnout, chytit -chycovat 1 
  í-i stínit -stiňovat 10 4>6 a-a tlačit -tlačovat 15 
  í-ĕ nav�tívit na-v�tĕvovat 1  e-e černit -čerňovat 7 
  ou-u -loučit -lučovat 14  ĕ-ĕ mĕřit -mĕřovat 4 
  ú-u ú�it zu�ovat 1  i-i čistit čist'ovat 6 
  ý-y vý�it vy�ovat 4  o-o hostit -ho�t'ovat 9 
 5 > 6 á-a skákat -skakovat 5  o-a lomit -lamovat 1 
     58  u-u -ručit -ručovat 4 
   y-y sytit -sycovat 4 
         58 
 nevím o �ádných výjimkách nevím o �ádných výjimkách 
 
(9)  zhrnutí 
 zá-

klad 
iterativum váha 

iterativa 
počet 

sloves 
 

  -et, -ĕt -at -ovat    
 V dlou�ení  

dlou�ení 
 
 

�ádná zmĕna
3µ 

53 
59 
58 

sadit - sázet 
le�et - léhat 
čistit - čist'ovat 

 VV �ádná zmĕna  
�ádná zmĕna

 
 

krácení 
3µ 

4 
7 

58 

hlásit - ohlá�et 
mávnout - mávat 
sázet - -sazovat 

      239  
 proti pravidlu 
  -et, -ĕt -at -ovat    
 V �ádný dlou�ení  

�ádný dlou�ení 
 2µ 4 

13 
stavit - stavĕt 
seknout - sekat 

 VV krácení  
krácení 

 2µ 2 
4 

vrátit - vracet 
�lápnout - �lapat 

      23  
 
(10) dvojité odvozování sleduje pravidlo 
  

derivace 
  

základ = 4 
první 
stupeň = 3 

druhý 
stupeň = 6 

 

 4 > 3 > 6 a-á-a sadit sázet -sazovat není zcela jasný, zda druhý stupeň je 
vytvořen na základu nebo na prvním 
stupnĕ. 

   hodit házet -hazovat 
 4 > 5 > 6 a-á-a skočit skákat -skakovat 

samohláska objasní, �e druhý stupeň je 
vytvořen na prvním stupnĕ, nikoli na 
základu. 
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(11) templatická struktura 
 a. pozorování 

komplementární distribuce mezi délkou kořene a počtem příponových samohlásek 
v případĕ lehké přípony (-et, -ĕt, -at) ==> dlouhá samohláska v kořenu 
v případĕ tĕ�ké přípony (-ovat) ==> krátká samohláska v kořenu 
[bez ohledu na předpony !] 

 b. tak�e 
iterativa musí vá�it přesnĕ tři mory 

 c. dosah templatu je morfologicky omezený 
[kořen + tematická samohláska] iterativů 

 d. váha templatu 
 
[kořen + tematický element] = 3 µ 
 

 třída délka 
základu 

dlou�ení 
při tvoření 
iterativů 

krácení při 
tvoření 
iterativů 

tematický 
element 

celková 
váha 

 příklad 

 3 V 
V 
VV 

�> VV 
�> VV 
 

 -e- 
-ĕ- 
-e- 

3µ 
3µ 
3µ 

ok 
sadit - sázet 
zvonit - zvánĕt 
hlásit - ohlá�et 

 5 V 
VV 

�> VV 
 

 -a- 
-a- 

3µ 
3µ ok le�et - léhat 

mávnout - mávat 
 6 VV 

V 
 �> V 

 
-ova- 
-ova- 

3µ 
3µ ok cítit - cit'ovat 

čistit - čist'ovat 
        239 
 3 V �  -e-, -ĕ- 2µ * stavit - stavĕt 
  VV  �> V -e-, -ĕ- 2µ * vrátit - vracet 
 5 V �  -a- 2µ * seknout - sekat 
  VV  �> V -a- 2µ * �lápnout - �lapat 
        23 
 e. přesný dosah templatu je třeba objasnit: 

kořeny s dvĕmi různými samohláskami nesplňují podmínky pravidla po odvozování 
(vá�í 4µ), ale krácejí pravidelnĕ 
 
s-hromá�d-i-t    -    s-hroma�d'-ova-t 
 
Ale: shromá�dit je jediné sloveso tohoto druhu, které znám. 
mluvíme o derivaci, nikoli o flexi ! 
Kdy� iterativum se jednou narodilo díky derivaci, u� vůbec nereaguje na váhu 
přípon: 

 f. 

3. třída 
inf.  léha-t  3µ 
1. os léh-ám  4µ 
2. os léh-á�  4µ 
3. os léh-á  4µ 
4. os léh-áme 5µ 
5. os. léh-áte  5µ 
6. os. léh-ají  5µ 

5. třída  
inf.  sáze-t  3µ 
1. os sáz-ím  4µ 
2. os sáz-í�  4µ 
3. os sáz-í  4µ 
4. os sáz-íme 5µ 
5. os. sáz-íte  5µ 
6. os. sáz-ejí  5µ  

6. třída 
inf.  čist'-ova-t  3µ 
1. os čist'-uji   3µ 
2. os čist'-uje�  3µ 
3. os čist'-uje  3µ 
4. os čist'-ujeme  4µ 
5. os. čist'-ujete  4µ 
6. os. čist'-ují   4µ  
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  Tak�e zdá se, �e 
1. templatické síly mají moc jen nad derivací, nikoli na flexí. 
2. infinitiv není jen základní tvar v na�ích slovnících, ale taky v na�ích hlavách (tera 

v českých hlavách). 
3. aby se tvořilo iterativum, musí se v če�tinĕ sledovat následující cestu: 
 neiterativní základ �> tvoření iterativa �> flexe iterativa 

 
(12) na závĕr 
 a. nejde tu o �ádnou teorii. Chci jen ukázat, �e potkáme v če�tinĕ templaticky omezené 

gramatické kategogie, a �e jich je docela hodnĕ. 
Potřebuji k popsaní jevů slova jako "mora", "templat" a "váha templatu". Nemají tu 
v�ak �ádný teoretický obsah (i kdy� jsou pou�ívaná v teoretických prostředích).  

 b. otázka je jestli templatické derivace jsou součástí synchronické mluvnice, tj. jestli 
český mluvčí provádí tyto odvozování poka�dé, ze vyslovuje iterativum. Kolik je 
lexikálních zápisy v mentálním slovníku pro iterativní dvojče (n.př. uklidit -uklízet)? 
Jeden nebo dva? 
Myslím, �e dva: iterativní derivace pro obecný slovesa není �ivá. Co vidíme v 
současným jazyce jsou jen stopy templatického systému, který byl �ivý v star�ím 
stavu če�tiny. Současná mluvnice če�tiny neomezuje samohláskovou váhu iterativů. 
A to proto�e 

  1. jsou iterativa, která nesledují pravidlo, i kdy� jich je málo. Mohou nastávat v 
systému bez templatického omezení. 

  2. typická česká střídání samohlásek (u-ou, o-ů, o-á atd.) ukazuje na star�í dobu, 
kde tyto alternace byly je�tĕ �ivé. 

  3. na�el jsem jedno moderní itertavní dvojče (víte o dal�ích?): 
kliknout - klikat, *klíkat 
nedojde k dlou�ení. 

 c. kdokoli se dívá na tyto jevy přes diachronický a intonační hranol ne uvidí vůbec nic. 
Potřebujeme synchonické, a případnĕ i semitské brýle, abychom mohli vnímat tuto 
gramatickou skutečnost. 
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Dodatek 
Seznam v�ech iterativních dvojčí, která jsou základ tabulek v hlavní části 

 
1. Doul�ení při tvoření iterativů, třídy 3 a 5  
(13) X > 3 �e, -ĕt 

dlou�ení: CVC > CVVC-et  (-ĕt) 
při tvoření iterativů na základu krátkých 

kořenů 

X > 5 �at 
dlou�ení: CVC > CVVC-at 

při tvoření iterativů na základu krátkých 
kořenů 

 derivace V VV derivace V VV 
 1>3 i-í pít píjet 1>5 e-é lézt -lézat 
   vít víjet   péci -pékat 
   bít -bíjet   vléci -vlékat 
 2>3 i-í minout míjet  e-í mést -mítat 
 3>3 e-í hledĕt -hlí�et  o-á moci -máhat 
  o-á vonĕt -vánĕt  ø-í číst čítat 
 4>3 a-á hasit -há�et   dřít -dírat 
   kalit kálet   za-čít, 

odpočinout 
-čínat 

   kazit -ká�et   říci říkat 
   platit -plácet   u-mřít -mírat 
   pravit -právĕt   přít -pírat 
   razit rá�et   střít -stírat 
   sadit sázet   třít -tírat 
   tratit -trácet   vřít -vírat 
   svařit svářet   zřít -zírat 
   valit válet   moci -máhat 
   vařit -vářet 2>5 i-í v�imnout si v�ímat si 
   tlačit -tláčet   zdvihnout zdvíhat 
  e-í jezdit jí�dĕt   mihnout míhat 
   střelit střílet   stihnout stíhat 
  ĕ-í dĕlit -dílet   svitnout svítat 
  i-í klidit -klízet   o�ivnout o-�ívat 
  o-á honit -hánĕt  y-ý odplynout od-plývat 
   hodit házet   poskytnout poskýtat 
   chodit cházet  e-é lehnout léhat 
   kotit kácet  e-í zapomenout zapomínat 
   kojit kájet   třesknout třískat 
   klonit -klánĕt   vřesknout vřískat 
   klopit klápĕt   vybřednout vy-břídat 
   krojit krájet   zřeknout se zříkat se 
   kročit kráčet   ze�ehnout z�íhat 
   močit máčet  e-ý vyslechnout vy-slýchat 
   nosit -ná�et  a-á chladnout vy-chládat 
   pojit -pájet   ukradnout ukrádat 
   robit -rábĕt  o-á uhodnout hádat 
   točit -táčet se  e-ou poslechnout poslouchat 
   topit -tápĕt  ø-í jmout -jímat 
   potopit tápĕt se   pnout -pínat 
   tvořit tvářet   -dechnout dýchat 
   vodit -vázet, -vádĕt   dmout se dýmat 
   vozit vá�et   hnout hýbat 
   zvonit zvánĕt   zamknout -mýkat 
   strojit -strájet   schnout -sychat 
   zaclonit zaclánĕt   dotknout -týkat 
  u-ou kulit koulet   hasnout -hasínat 
   kusit kou�et   usnout -sínat 
   poručit poroučet 3>5 e-é le�et léhat 
   pustit pou�tĕt   letĕt létat 
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(13) X > 3 �e, -ĕt 
dlou�ení: CVC > CVVC-et  (-ĕt) 

při tvoření iterativů na základu krátkých 
kořenů 

X > 5 �at 
dlou�ení: CVC > CVVC-at 

při tvoření iterativů na základu krátkých 
kořenů 

   pudit -pouzet   vidĕt vídat 
   poručit -poroučet  e-í hledĕt hlídat 
   su�it -sou�et  ĕ-í bĕ�et -bíhat 
   budit -bouzet  y-ý sly�et slýchat 
  y-ý myslit -mý�let 4>5 a-á patrit pátrat 
       skočit skákat 
      o-á chopit chápat 
      u-ou mluvit -mlouvat 
     5>5 ø-í -slat -sílat 
       �rát -�írat 
       srát -sírat ? 
 
(14) CVVC > CVVC-et  (-ĕt) 

�ádný krácení u dlouhých kořenů 
CVVC > CVVC-at 

�ádný krácení u dlouhých kořenů 
   VV VV   VV VV 
 2>3 í-í bídnout -bízet 1>5 ou-ou tlouci -tloukat 
 4>3 á-á hlásit ohlá�et  ů-ů růst -růstat 
   hájit hájet 2>5 í-í líznout lízat 
  ou-ou trousit -trou�et   -dřímnout dřímat 
      á-á mávnout mávat 
       vládnout -vládat 
       mládnout -mládat 
 
(15) proti pravidlu: bez dlou�ení 

X > 3 
proti pravidlu: bez dlou�ení 

X > 5 
   V V   V V 
 2>3 i-i mihnout se mizet 2>5 a-a padnout padat 
 4>3 y-y chybit chybĕt   klapnout klapat 
  ĕ-ĕ vĕ�it vĕ�et  e-e seknout sekat 
  a-a stavit stavĕt   zvednout zvedat 
       blednout -bledat 
       sedĕt sedat 
       kleknout klekat 
      ĕ-ĕ bĕ�et bĕhat 
      y-y chytnout chytat 
      i-i plivnout plivat 
      o-o bodnout bodat 
       kopnout kopat 
      u-u puknout pukat 
 
(16) proti pravidlu: krácení 

X > 3 
proti pravidlu: krácení 

X > 5 
   VV V   VV V 
 4>3 á-a vrátit vracet 2>5 á-a sáhnout sahat 
  í-i svítit -svĕcet  í-e říznout řezat 
      á-a �lápnout �lapat 
       táhnout tahat 
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2. Krácení při tvoření iterativů, třída 6 
(17) X > 6 �ovat 

krácení: CVVC > CVC-ovat 
při tvoření iterativů na základu dlouhých kořenů 

 krácení ale �ádný dlou�ení 
   VV V   V V 
 2>6 á-a -přáhnout -přahovat 1>6 e-ĕ mést -mĕ�ovat 
   sáhnout -sahovat 2>6 i-i řinout se -řinovat 
   �lápnout -�lapovat  i-i tisknout -tiskovat 
   táhnout -tahovat  i-i zdvihnout -zdvihovat 
  í-i líznout -lizovat  e-e dechnout -dechovat 
   říznout -řezovat  ø-y hnout -hybovat 
   píchnout -pichovat  ø-ø trhnout -trhovat 
  ý-y dýchnout -dychovat 2/3> 6 i-i křiknout, křičet -křikovat 
 2/4> 6 ou-u stoupnout, 

-stoupit 
-stupovat 2/4> 6 y-y chytnout, chytit -chycovat 

 3>6 á-a sázet -sazovat 4>6 a-a tlačit -tlačovat 
   házet -hazovat   patřit -patřovat 
   -hájet -hajovat   stra�it -stra�ovat 
 4>6 á-a chválit -chvalovat   -pravit -pravovat 
   shromá�dit shroma�d'ovat   -plazit -plazovat 
   prázdnit -prazdňovat   zobrazit zobrazovat 
   krá�lit -kra�lovat   vařit -vařovat 
   krátit -kracovat   -mrazit -mrazovat 
   hlásit -hla�ovat   -tarasit -tarasovat 
   chránit -chraňovat   řadit -řad'ovat, -řazovat 
   pálit -palovat   tratit -tracovat 
   prá�it -pra�ovat   hradit -hrazovat 
   vázit -va�ovat   chladit -chlazovat 
   vyjádřit -vyjadřovat   sladit -slazovat 
  í-i stínit -stiňovat   mastit -ma�t'ovat 
   blí�it -bli�ovat  e-e černit -čerňovat 
   ní�it -ni�ovat   �lechtit �lecht'ovat 
   tí�it -tĕ�ovat   -mezit -mezovat 
   cítit cit'ovat   soustředit -střed'ovat 
   třídit třid'ovat   kreslit -kreslovat 
   nítit -nĕcovat   cedit -cezovat 
   zmínit zmiňovat   střelit -střelovat 
   sílit -silovat  ĕ-ĕ mĕřit -mĕřovat 
   umístit -mist'ovat   tĕ�it -tĕ�ovat 
  í-ĕ nav�tívit na-v�tĕvovat   -dĕdit -dĕd'ovat 
  ou-u -loučit -lučovat   svĕcet -svĕcovat 
   sou�it su�ovat  i-i -činit -činovat se 
   koupit kupovat   -cizit -cizovat 
   hloubit -hlubovat   kořistit -kořist'ovat 
   kroutit -krucovat   klidit -klizovat 
   rmoutit -rmucovat   čistit čist'ovat 
   soudit -suzovat   jistit -ji�t'ovat 
   slou�it -sluhovat  o-o -lodit -lod'ovat 
   kouřit -kuřovat   plodit -plozovat 
   dlou�it -dlu�ovat   vodit -vozovat 
   snoubit se -snubovat   prosit -pro�ovat 
   sloučit slučovat   hrozit -hro�ovat 
   brousit -bru�ovat   hostit -ho�t'ovat 
   trousit -tru�ovat   prostit -pro�t'ovat 
  ú-u ú�it zu�ovat   pozdit se -po�d'ovat 
  ý-y vý�it vy�ovat   clonit -cloňovat 
   chýlit -chylovat  o-a lomit -lamovat 
   ptýlit -ptylovat  ø-ø drtit -drcovat 
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(17) X > 6 �ovat 
krácení: CVVC > CVC-ovat 

při tvoření iterativů na základu dlouhých kořenů 
 krácení ale �ádný dlou�ení 
   VV V   V V 
   mýtit -mycovat   -hltit -hlcovat 
 5 > 6 á-a tázat -tazovat   tvrdit -tvrzovat 
   vázat -vazovat  u-u -ručit -ručovat 
   kázat -kazovat   pudit -puzovat 
   �ádat -�adovat   dusit se kn. du�ovat se 
   skákat -skakovat   hustit -hu�t'ovat 
      y-y chytit -chycovat 
       sytit -sycovat 
       hyzdit -hy�d'ovvat 
       myslit -my�lovat zast. 
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