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 Určitě si vzpomenete, jaké rozčarování jste prožívali jako malí při povinné četbě 
antických mýtů a při psaní cvičení jimi inspirovaných. Antická jména jsou totiž svým 
ustrojením pro české tvarosloví - a vlastně i pravopis - dost nevhodná. 
 Z pravopisného hlediska běžného člověka mate hned několik věcí: psaní délek (řecká 
výslovnost má jiná pravidla, a proto ty věčné spory, zda psát Sokrates či Sókratés a 
podobně), zachovávání psaní H v některých slovech (theorie je dnes takřka výlučně bez h, 
ale slova jako Athény či jméno bohyně Léthó si ještě místy drží tradiční podobu), dále užití c 
a k (jako Seneca) a pár dalších špeků. 
 Ale zpět k hlavnímu tématu - tvarosloví. Každý z nás asi někdy slyšel tvar Heraklese 
nebo Zeuse - dnes nás tahají za uši, ale gramaticky odpovídají výstavbě podle měkkého 
vzoru rodu mužského životného (muž). Spisovné tvary těchto a dalších jmen se ovšem 
většinou tvoří od kořene bez koncového -us, -os, -es, -as, -is: Aristoteles bez Aristotela, 
Herakles bez Herakla (možný je i tvar Heraklea), Kalchas bez Kalcha (ale i Kalchase); 
většinou - za výjimky možné uvést Adonis bez Adonise (Adonida). Ve starších textech také 
bylo časté skloňování jmen zakončených na -as podle vzoru předseda, tedy: Pythagoras bez 
Pythagory. Ačkoli jsou tyto tvary stále přípustné, nejsou už dnes běžné. Dále jsou některá 
jména těchto typů pod tlakem počešťování připravována o zakončení - z jména Homéros tak 
je Homér, a jiná mají dubletní tvary - Gratianus i Gracián, Iuvenalis i Juvenál. V této 
souvislosti ještě stojí za připomenutí, že jméno Kramerius, které v genitivu připouští i tvar 
Krameriusa (podobně Mathesius), nemá v tomto směru obdobu se jménem Vergilius a 
podobnými, zakončenými -ius. 
 Další zvláštní skupinou jsou jména, zakončená na -o: Cicero, Nero, Pluto, Juno... 
Podle pana magistra Slance by druhý pád od „cicero“ jistě zněl „cicera“, ale jako vlastní 
jméno má spisovné zakončení -ona, tedy Cicerona, a podobně Nerona, Plutona (je-li míněn 
bůh, tvar Pluta není správný!), Junony (odvozeno od nominativu Junona podle vzoru žena). 
Na příklad z dalších výjimek zmíním jména jako Paris (bez Parida), Artemis (bez Artemidy), 
a dále dvě velice zásadní, jedinečné: Zeus a Jupiter. Řecký Zeus má tvary (bez) Dia, Diovi, 
Dia, Die(!), (o) Diovi, (s) Diem, zatímco jeho římský kolega kromě původních tvarů Jova, 
Jovovi atd. má i novější skloňování Jupitera, Jupiterovi etc., které je dnes přípustné nejen 
pro název planety, ale i pro boha, a dále tu existuje počeštěná forma Joviš, která se skloňuje 
pravidelně podle vzoru muž. 
 Už ze seznamu výjimek je jasné, že dát jednoznačné pravidlo je těžké. Ten, kdo je 
s antickou dobou seznámen, většinou už pozná, který tvar je přípustný, ale pro jistotu 
doporučuji Akademická pravidla českého pravopisu, kde je vždy možné si správnost ověřit. 
Je to tím vhodnější, že dublety jsou u antických jmen přesně vymezené, a proto experimenty 
jsou riskantnější než u stále se vyvíjejících přejímek z živých jazyků. 


