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Rýrny rŇžerne dělit několika způsoby, dnes se podívár,rrc na jejich dělení podle toho,
jak jsou rýrny rožoženy.

Sdružený rým
Sdružený rým je takový rým, ve kterém se rýmují dva po sobě jdoucíveÉe. Shoda
nastává mezi dvěrrn sousedícími vetěi. Torrruto rýmu odpovídá vzorec aabb,
Například:

Už to žto na souvrati, (a)

vlni se a v slunci zlatí; (a)

vlň se, vlň se, žtko, daté, (b)

čekalijsme dlouho na tě. (b)

Beruško, (a)

půjč mi jednu tečku! (b)

Jak jsem, olše, rrĚlvás rád (a)

v podvečerní, vonný chlad, (a)

nad vodou, kdyžschýlen sám, (b)

stín váš chvěl se sem a tam. (b)

(Jos6f Václav Sládek selské p'§ně a českó znělM (Altonín so\€: Květy intimn'lch nálad)

Pomůcka: Někdy mže dělat potíže zapanutovat si správný název rýml k danému
vzorci, u tohoto nýml si rrr,jženre porrnci tím, že rýrnující se slova sdrufují k sobě,
proto sdružený rým.

střídavtý 4ým
Střídavý rým je takový rým, ve kterém se sudý verš rýmuje se sudým a lichý verš
se rýmuje s lichým. Jinak řečeno rým tvoří í. veŇ se 3. veĚem a 2. veĚ se 4.
veršem. Vzorcem pro tento rým je pak abab. Například:

Zerťela nmtka a do hrobu dána, (a) Někdo se bojí vlastníženy (a)
siroty po ní zůstaly; (b) A někdo třeba upíra (b)
i přicházely každičkého rána (a) Někdo je v přítmí vyděšený (a)
a matičku svou hledaly, (b) Ve tnĚ už ténĚř umírá (b)

(Kďel Jarom ir Erben: Kytice) (Jan Burian: ZjbaD

Pomůcka: U střídavého rýrnr se střídajíverše jednoho rýmu se verši nýrru druhého.

Obkročný rym
Obkročný rým je takový, ve kterém se ďmuje í. verš se 4. veĚem a 2. veIš se 3.
veršem, Vzorec pro tento ným je abba. Například:

Král Karel s Buškem z Vilhaňic (a) Té, Kerá byla raněna (a)

teď zasedli si k dubovérru stolu - (b) a sežehnuta bleskem krásy, (b)

ti dva už pili mnohou číši spolu (b) básnířky, která vplétala si (b)

a zapěli si z plných plic. (a) krvavé trni do jrrréna. (a)

(Jan Neruda: Balacly a aomance) (Jaroslav seřert Píseň o Vldorce)

Pře4ývaný rYm
Přerývaný rým je takový rým, ve kterém se rýmují pouze sudé veÉe a liché
zůstávají bez rýmu. Jinými slovy v tornto rýmu se rýmují pouze 2. verĚ se 4,
veĚem, 1. a 3. verš jsou bez nýmu. Vzorec pro tento rým je abcb. Například:

Jenž čeká, zdali víno jeho (a)

se do brázd vysch!ých ro/eje, (b)
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