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Slovo rostlina pat�í do jádra dnešní slovní zásoby a jeho podoba v sou�asné dob� 

v jazyce nekolísá (alespo� v jeho nená�e�ních vrstvách)1. Ve starších vývojových ob-
dobích �eštiny p�itom byla stejn� dob�e ustálena p�edponová varianta tohoto slova: 
zrostlina. 

Podoba zrostlina se objevuje už ve staré �eštin�2 a je dob�e doložena v �eštin� doby 
st�ední (v elektronické databázi slovní zásoby �eštiny doby st�ední Madla je 51 dokla-
d� na podobu zrostlina, 1 doklad na podobu vzrostlina3).  

Na rozdíl od jiných slov pat�ících k této �eledi (nap�. vzr
st/vzrost apod.) u rostliny 
(v podstat�) nenacházíme kolísání ko�enné samohlásky (v Madle je zachyceno deminu-
tivum zr
stlínka4, je ale ojedin�lé). 

Ve staré i st�ední �eštin� tak nacházíme pom�rn� ustálenou podobu zrostlina. Va-
rianta rostlina ve staré ani st�ední �eštin� doložena není.  

Bez náslovného z se rostlina objevuje u obrozenc�. Ob� podoby (zrostlina i rostli-
na) má J. Dobrovský ve slovníku Deutsch-böhmisches Wörterbuch (I 1802, II 1821) 
i J. Jungmann ve Slovníku �esko-n�meckém (1834–1839). Jako doklady na podobu 
rostlina uvádí Jungmann zmín�ný slovník Dobrovského, Rostliná� J. S. Presla (vychá-
zel od roku 1820) a doklady z �asopisu Krok (vycházel od roku 1821), na jehož vydá-
vání se Jungmann i Presl podíleli. Starší, p�edobrozenecké doklady na rostliny Jun-
gmann nemá.  

Zjednodušení zrostliny na novo�eskou rostlinu tak mohlo prob�hnout kolem roku 
1800, tedy na po�átku novo�eského období. Otázkou je, jak k tomuto zjednodušení 
došlo. Mohlo jít o vývoj zcela p�irozený – o postupné praktické zjednodušení hláskové 
skupiny zr, která je obtížn� vyslovitelná (pravd�podobn� došlo zárove� také k za- 
temn�ní p�vodní motivace – vazb� zrostliny na slovo /v/zrostati).  

V úvahu ale p�ipadá i varianta, že podobu rostlina mohl v jazyce prosadit n�který 
z obrozenc� – nap�íklad Presl, který úsp�šn� do �eštiny nová slova zavád�l. Mnoho 
jeho zásah� se v �eštin� zachovalo dodnes (podle V. Machka /1971, s. 525/ Presl vy-
tvo�il nap�. substantivum nerost). Práv� Presl podobu rostlina ve svých dílech používá 
už prakticky jednotn� – možná i pod vlivem ostatních slovanských jazyk� (srov. dnes 
nap�. polské ro�lina, slovenské rastlina, ruské ������ nebo slovinské rastlin). 

                                                      
1 P�ísp�vek vznikl jako sou�ást projektu Slovní zásoba �eštiny doby st�ední – "editio princeps", 
�ešeného v rámci programu Podpora projekt� cíleného výzkumu (�. 1QS900610505) a zárove� 
v rámci �innosti Výzkumného centra vývoje staré a st�ední �eštiny (�. LC 546). 
2 Srov. Heslá� k lístkovému materiálu ke Staro�eskému slovníku. 
3 J. 	erný: Kniha léka�ská, kteráž slove Herbá� neb zeliná� (1517). 
4 J. J. Dukát: Phoenix moravský, aneb Život velebného Jana Sarcandra Sko�ovského, d�kana 
Holešovského (1725). 
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V polském slovníku S. B. Lindeho Słownik j	zyka polskiego (1807–1814) se pod 
heslem ro�lina mezi jeho �eskými ekvivalenty objevuje podoba rostlina i zrostlina. Je 
možné, že podobu rostlina p�evzal Linde od Dobrovského, s nímž byl v kontaktu.  

Lindeho slovník (ani nap�. etymologický slovník polštiny A. Brücknera Słownik 
etymologiczny j	zyka polskiego /1957/) ale nenazna�uje, že by varianta typu zro�lina 
existovala i v polštin�. Vývoj tohoto lexému od p�edponového slovesa (v)zrostati m�že 
být pouze �eský (a� už byl p�irozený, nebo um�le ovlivn�ný). Z dnešní podoby rostliny 
už ale její souvislost s p�edponovým (v)zrostati není z�ejmá. 
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