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Odjeli na hory versus do hor

Náleûité uûívání pùvodních pøedloûek do + G a na + Ak ve významu místním
dynamickém smìrovém (pohyb nìkam) je vzhledem k jeho znaèné �íøi a rozmanitosti
pomìrnì sloûité. V tomto jazykovém sloupku se struènì zastavíme u distribuce
uvedených primárních prepozic ve vybraných pøípadech, kdy je moûné kvùli povaze
objektù a lokalit uplatnìní obou zmínìných pøedloûek1, ov�em s urèitým významo-
vým odli�ením.

Pøedloûková spojení s významem místním (ADV Loc, pohyb nìkam, smìøování
urèitým smìrem), event. rovnìû s významem úèelovým (ADV Fin, pohyb nìkam
s urèitým cílem, s nìjakým zámìrem)2 typu jet na tábor, na hrad, na chatu; jít na vlak,
na metro, na autobus vyjadøují orientovanost, zamìøení pohybu na jistý cíl, a to jak
s jeho výsledným dosaûením (to znamená kupø. dojet aû na tábor, resp. do tábora,
srov. dále; pøíchod aû k vlaku, resp. nástup do vlaku apod.)3, tak pouze smìøování bez
kontaktu s pøíslu�ným denotátem. Kupø. stopaø semùûe zeptat øidièe vozu, který na je-
ho znamení zastavil, Dobrý den, nejedete na Prahu? (èili ve smìru na ono mìsto, ni-
koliv nutnì aû do nìj).

Oproti tomu uûití pøedloûky do+G v obdobných situacích signalizuje vstup do ob-
jektu, proniknutí do prostoru, pohyb �dovnitø�: jít do metra znamená, ûe pøíslu�ná
osoba vstupuje do stanice metra, event. nastupuje do vozu podzemní dráhy; jet do
tábora zase znaèí, ûe dotyèná osoba vjíûdí do dané ohranièené lokality, pøekraèuje ji-
stou hranici území4 apod.

Èím se potom odli�uje � nahlíûeno vý�e naznaèenou optikou � konkurence
vyjádøení typu Jeli na hory x do hor (analogicky téû Jeli na pou�Ù x do pou�tì aj.)? Je
v nich uûití zmiòovaných prepozic volnì zamìnitelné?

Domníváme se, ûe snad uû i pokroèilej�ímu zahraniènímu bohemistovi je na první
pohled zøejmé, ûe rozhodnì nikoliv. V èem tedy spoèívá odli�nost tìchto spojení?

V prvé øadì je tøeba konstatovat, ûe je výpovìï Jeli na hory jednoznaènì èastìj�í.
Dal�ím významným relevantním prvkem je skuteènost, ûe mluvèí v daném pøípadì
konstatuje, ûe dotyèné osoby odjeli do urèité lokality (Jsou na horách) a pobývají tam
za bìûných (obvyklých) okolností: tráví tam kupø. dovolenou, jsou tam na výletì,
sportují apod.

Oproti tomu výpovìï Odjeli do hor se jeví jako v jistém smyslu pøíznaková.
Skrývá v sobì totiû význam vstupu do urèitého teritoria a obklopení (nebo �pohlcení�,
chcete-li) daných osob horským masivem5.

Naznaèenou situaci pomohou pøiblíûit i následující pøíklady: Vypravili se na
nároènou túru (hluboko) do hor x Vypravili se na výlet na hory; Horská sluûba uû

druhým dnem intenzivnì pátrá po turistech, kteøí uzízli kdesi v horách x Na horách bu-
de o víkendu sluneèné poèasí; Spojeneètí vojáci intenzivnì pátrají po skupinkách
teroristù ukrytých v obtíûnì dostupných horách x Na na�ich horách napadl první
leto�ní sníh.
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Jak se poèítá od jedné do tøí?

Tato zdánlivì banální otázka mùûe pøinést, jak následnì uvidíme, aû pøekvapující
poèet øe�ení a mùûe rovnìû naznaèit nìkteré podstatné skuteènosti, které mají své
nezanedbatelné dopady na uûívání èíslovek v souèasné èe�tinì.

Na jednom vysoko�kolském bohemistickém pracovi�ti v Èeské republice jsem
oborové èe�tináøe pøed nedávném vyzval, aby napsali na papír zpùsob svého poèítání
od jedné do tøí. Této na první pohled moûná netradièní výzkumné sondy se ochotnì
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chatì, vyroumíme, ûe bylo tøeba hezké poèasí a on proûil konec týdne v chatì a v jejím okolí.
Oproti tomu výpovìï Strávil celý víkend v chatì (tedy �vevnitø�) podává informaci právì
opaènou, zcela protichùdnou.

5 Je moûno spatøovat i jistou analogii ve vyjádøení typu sedìt na �idli (tedy �nahoøe�) a sedìt
v køesle (èili èásteènì �uvnitø�, sedící je toti� do køesla �ponoøen�, �zaboøen�).

1 Roli kupø. nehraje relevantní rozdíl mezi jejich povrchem a vnitøkem na rozdíl od spojení
jako na auto x do auta, na stùl x do stolu apod.

2 Pøísloveèná urèení ADV Loc (jít kam) a ADV Fin (jít proè) je nutné odli�ovat, srov. jít do
kina (pohyb nìkam) x jít na obìd (pohyb za urèitým úèelem � �aby obìdval�).

3 Explicitní vyjádøení nástupu (vstupu) do pøíslu�ného dopravního prostøedku není nezbytnì
nutné, výsledný stav se dá logicky pøedpokládat.

4Upozoròujeme v této souvislosti na korelaci prepozic a pádù do +G � v + L, resp. na + Ak �
na + L, èehoû se mù�e v komunikaci funkènì vyu�ívat. Øekneme-li napø. Strávil celý víkend na
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