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Návrhy prvků spisovného jazyka pro Moravu 

 
.... Návrhy neukazují komplexní mluvnici, ale připomínají  prvky, řešení...., které by byly 

odlišné od spisovné češtiny.  

ZDROJE jsou internetové publikace různých hnutí pro Moravu a zájemců. Některé z nich 

časem „vymizely“, asi časem vzniknou i nové.  

Starší zdroje:  

Knížka Kuby Stopěputníka z r.1924. Publikace sama není dostupná, údaje máme z recenze J. 

Zubatého, 1. Moravská zem a moravská řeč. 2. Republika před svatým Petrem. Naše řeč 8, 

148-153. K.S. protestuje proti slovům a slovotvorných variantám, jinak to není pro dnešek 

relevantní.   

Nová doba – po r. 1989 rozmach zájmu.  

1993 

Anonym (text rozdáván na konferenci Spisovný jazyk a jazyková kultura 1993). Jde o „Zákon 

o úředním jaziku na Moravě a v části Slezska“ ze dne ---- 1993 č. 1 přijatý 

„Moravskoslezským zemským sněmem v Kroměříži.  

2006 

www.dalsimoravak.bloguje.cz ; hl. osoba zřejmě Rostislav Svoboda (???) 

Teoretické příspěvky, přetisky statí (i novinových) o tématu) + 14 dílů mluvnice moravštiny a 

chatem k tématům – ale chatuje pár lidí. 

Mimořádně historizující pohled, archaizace – až k výmyslům, mimo realitu některých podob 

řeči na Moravě. Zdroj dnes není dostupný. 

2010 

hlasmoravy.eu (časopis) - hl. osoba Jan Kozohorský 

z www.ujm.szm.com/projekty 

Ústav moravského jazyka 

založen jako obč. sdružení 2006; 3 lidé =  přípravný výbor 

zatím 7 lekcí moravského jazyka vyšlo od února 2010 dodnes, dále nepokračuje. 

 

 

 

 

 

http://www.ujm.szm.com/projekty
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NÁVRHY ŘEŠENÍ:  

 

1993 

Písmo: Základ latinka, ale zrušeno y, tj. vír = výr i vír. 

Užití písmen: Možno psát ï místo y, „bude-li moravský národ chtít“, zrušena shoda podmětu 

s přísudkem pro „rovnost rodů“, zrušeno ů, w (i v cizích slovech a jménech). 

Víc věcí není dotčeno. 

2006 

Písmo: latinka bez ch (je x), y, g, ě, ů + v plánu novohlaholice. 

Užití písmen:  

Obrat k představě „praslovanštiny“, tj. stavu před přehláskami, úžením, diftongizací ...., ale 

depalatalizované, tj. např. pena, človek. 

Snaha po neměnnosti kořenů vede k odchylkám jerového pravidla (čeber = džber, střep = 

čerp ...). 

České psaní se týká i cizích vlastních jmen (Ňútn). 

„Pravidla jsou již ustálená“. 

2010 

Písmo: latinka  - bez q, x, w, ů; ale nejsou zakázány existence / egzistence. Pravopis blízký 

spisovnému; dublety i u s/z – skouška i zkouška. 

Užívání hlásek - preference mor. koncovek u feminin (duša), tvary s é – raménko apod.  

 

TVAROSLOVÍ 

1993 -  neřeší 

2006 

Rozpracované do detailů, ale mimo realitu moravských nářečí a všeho jiného taky. dále 

uvádíme pro orientaci jen výběr. Autor má zřejmě velké lingvistické základy, ovládá 

terminologii, nikoli však nejsoučasnější.  

Podstatné jméno:  

Např. G = Ak. veskrze (sg. vidím lesa, luni, slunca ...; pl. vidím lesóv, duš, slunc). 

7. pl. veskrze koncovka –ami (lesami, sluncami, dušami, zbožámi). 

Sloveso: 

Archaizace, jen 4 slovesné třídy (5. není).  

Prézens: 

 -u, -eš, -e, ema/-em, -ete, -ú  (já mluvu ...) 
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Imperativ: 

 –i, -imo, -ite  (hrizi, hrizimo, hrizite). 

Příčestí činné:  

dlouží vokál před koncovkou - viďélas ... 

Min. čas: 

 –u; -s (m.) -as (fem.) -os (neu); 3. os. 0, -a,-o; pl. –ime; -ite; - i (m. + f.), -a (neu.). 

Předminulý čas:  

koncovky –bem, -beš, -be, -bemi, -bete, -bevú (viďebem, viďebeš...). 

Budoucí čas u nedokonavých:  

-mu, -meš, -me, memi, -mete, -mú (viďemu, viďemeš ...). 

Kondicionál:  

od infinitivního kmene: -0, -s, -0/ -še, -chom (psáno –xom), -ste, -chu (psáno –xu)  ( robix, robis, 

robi ...). 

Kondicionál minulý:  

„přípona“ –bex, -bes, -be, -bexom, -beste, -bexu (od inf. kmene: nosibex, nosibes ...). 

Optativ:  

vkládá se –ďě- : reč-e-ďe-m, řeč-e-ďe-š, řeč-e-ďe ... 

Přechodníky (dle autora „ přičestí přítomné činné a příčestí minulé činné“): znajúc, znajúca, 

znajúco; znajúcí, znajúcá, znajúcé; 

minuvš, minuvša, minuvšo, minuvší, minuvšá, minuvšé. 

 

2010 

Podstatné jméno:  

„Vzory“ jako byly dosud, pády také – jen větší dubletnost tvarů : dosavadní spisovné a 

moravské (předsedou – předsedem; 7 pl. na –i. 

Sloveso: Zatím není, jen nepravidelná jsou trošku uvedena. 

SKLADBA 

1993 – neřeší. 

2006 - podle modelu běžné mluvnice, tj. větné členy, souvětí .... 

2010 – nedošlo na ni. 
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SLOVNÍ ZÁSOBA 

1993 - neřeší 

2006 

Teoretická úvaha dost rozsáhlá, opírající se (polemicky) i o ČJA; názor autora je, že 

moravština je nejstarobylejší jazyk Slovanů, a tomu je podřízena představa. Očekává se i 

„převod“ běžných slov podle autorových pravidel do „moravštiny“. Vložen i výklad o 

slovotvorbě.  

Celý slovník není, je jen v představě autora, jak by se mělo/mohlo postupovat. 

2010 

Slovník je ve velkém rozsahu na adrese odvozené z www.ujm.szm.com/projekty. Je tam jen 

preambule, seznam zkratek, pak slovník postupem - výraz (asi odvozeno ze SSČ), slovní 

druh, u jmen 2. pád, jen u on i tvary, význam nikoli.  

Asi budou i novotvary – leden, sněžen, březen, duben, květen, červen lipen, jesen, říjen, listen, 

studen.  

 

SLOVNÍKY MORAVŠTINY 

jsou nespočetné, internetové, interaktivní .... Většinou jdu o slovníky lokální, určité obce, 

regionu, ojed.i „celomoravské“, někdy i s určitou lokalizací. Některé vznikají, i podle  

vyjádření autorů, „z hecu“, ale žijí si vlastním životem.  Internetové adresy slovníků 

také vznikají a mizejí. K nim se druží slovníky hantecu, ten však  není pro moravštinu 

relevantní a ani být nechce. Laikům to však splývá. 

V lednu 2017 byly funkční:  

Slovník nářečí českého jazyka; dostupno z http://sncj.ujc.cas.cz. (v počátcích, má 

písmena a-c). Jak je patrno z adresy, jde o skutečně lingvisticky zpracovaný slovník, který 

vychází z dlouhodobě budovaného archivu lidového jazyka (od počátku 20. století) a je už 

dnes doplňován ze zdrojů, textů atd.  

www.morcevnik.cz  – 1.  internetový moravsko-český slovník; vznikl v letech 2000-

2004, podle vyjádření autorů jako recese; do května 2012 cca 210 000 návštěv, posl. zápis do 

knihy návštěv z 18. 12. 2016. Cit. 2017-01-20. 

http://www.ujm.szm.com/projekty
http://sncj.ujc.cas.cz/
http://www.morcevnik.cz/

