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Jedeme do Ukrajiny

Užití původní předložky do+G ve významu lokálním dynamickém směrovém
(ADV Loc) je v současné češtině poměrně pestré a různorodé.

Pre po zi ce do se v předložkových spojeních s významem místním, kde mno h dy
vyjadřuje „směřování dovnitř”, mi mo jiné pojí s uzavřenými (a společensky méně
významnými)1 ob je kty, se zakrytými pro sto ry (Jdu do ki na, do re sta u ra ce, do ban ky,
do ho te lu, do po ko je)2, s níže situovanými místy, ať už se jedná o údolí, nížiny, povodí 
řek (Je de do Babiččina údolí, Polabské nížiny, do Hornomoravského úvalu, do
Podunajské nížiny, do Povltaví, do Posázaví, do Pošumaví, do Podkrkonoší, do Pod-
ještědí) či níže po ložené pro sto ry obecně (Jde do skle pa, do hlediště, do pod cho du, do
pod je z du, do přízemí, do podpalubí, do suterénu)3. Známá je poučka o uplatnění dané
předložky s pohořími v množném čísle (Je de do Krkonoš, do Alp, do Ta ter, do Bes-
kyd, do Jeseníků) a některé případy další (viz blíže M. Hrdlička, Předložky ve výuce
češtiny ja ko cizího ja zy ka. Pra ha: Ka ro li num 2000).

Z komunikačního a po tažmo i z lingvodidaktického hle di ska je zajímavá si tu a ce
v případě státních i nižších administrativních a samosprávných celků. Má-li dané te ri -
to rium pevné kon tu ry, zřetelně vymezené hra ni ce (okres, kraj, pro vin cie, spolková
země, stát, království, císařství, sultanát, kon ti nent aj.), užívá se v současné češtině
předložka do+G (Je de do okre su Ro ky ca ny4, do Středočeského kra je, do pro vin cie

On ta rio, ale do On ta ria, do Sa ska, do Fran cie, do Jižní Ame ri ky), v opačném případě,
te dy u území přesně nevymezených, „vágních”, se uplatňuje konkurenční předložka
na+Ak (Je de na Flo ri du x do státu Flo ri da, Je de na Ro ky can sko5, na Opa v sko x do
okre su Opa va, na Slovácko, na Ha nou, na Valašsko, na Vysočinu x do kra je Vy so-
čina).

Podobné pra vi d lo platí, alespoň se domnívám, rovněž ve spojeních Je de na Mo ra -
vu (ale do Jihomoravského kra je, do Velkomoravské říše), na Slo ven sko (ale do
Slovenské re pu b li ky6), na Ukra ji nu (ale do Ukrajinské re pu b li ky). Z jakého důvodu
to mu tak je?

S určitým zjednodušením snad lze kon sta to vat, že se z jazykového hle di ska
(dlouhodobě) pohlíželo na zmíněná te ri to ria ja ko na nesamostatná, neostře vymezená, 
„ztrácející se” ve větších a nadřazených politicko-správních celcích. V případě Ukra-
ji ny může nad to přistoupit i nezanedbatelný mo ment rozlehlých pro stor, jenž je v ko-
mu ni ka ci ob vy kle (ni ko liv však výlučně) spojován s konkurenční prepozicí na+Ak
(Je de na poušť7, na Sa ha ru, na širé ledové pláně aj.).

V důsledku roz pa du Sovětského sva zu a osamostatnění Ukra ji ny, je ho bývalé
součásti a svazové re pu b li ky, však nastává zce la nová si tu a ce. Ukrajinská re pu b li ka
se stává suverénním státem se všemi příslušnými atri bu ty, te dy i se zřetelně vytyče-
nými hra ni ce mi. Změněný sta tus Ukra ji ny začíná mít, alespoň co se českého ja zy ka
týče, své jazykové důsledky. Ze stra ny mladého nezávislého státu to tiž sílí tlak (a to
i z oficiálních míst) na to, aby měla zmíněná změna na politické mapě světa svou
odpovídající ode zvu, to tiž užívání předložky do namísto původní a vžité pre po zi ce
na, čili zavedení spojení ty pu Je du do Ukra ji ny8. 

Na základě svého jazykového povědomí mo hu kon sta to vat, že je zatím ono „no-
vé” spojení přijímáno s roz pa ky a že působí poněkud ne z vy kle (plně se zde pro je vu je
působení jisté jazykové setrvačnosti, určité řečové re zi sten ce vůči změnám), je ale
zajisté po uze otázkou času, kdy přestane působit novátorsky, nevšedně a kdy začne
být většinově přijímáno ja ko běžné, nepříznakové a systémové.

Na závěr poznamenávám, že by by lo bez espo ru podnětné podívat se, jakým způ-
so bem (a zda vůbec) naznačenou si tu a ci řeší (resp. mo hou řešit) i jiné národní ja zy ky.
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1 V takových případech (vysoké školství, státní správa) se totiž zpravidla užívá prepozice
na+Ak: Jde na fakultu, na uni ve rzi tu, na děkanát, na rektorát, na mini ste r st vo, na obecní
úřad, na policii, na poštu, na konzulát, na velvyslanectví aj.

2 Mnohdy se však v těchto případech setkáváme s expanzivní prepozicí na+Ak: Jde na hotel,
na pokoj, na ubytovnu, na recepci aj.

3 Roli i zde sehrává úzus, srov. spojení jako Vyšel na ulici (šel ven) x Lidé vyšli do ulic
(manifestovat, protestovat; oslavovat); Vydali se na pole (pracovat) x Vydali se do pole (válčit,
bojovat) apod. Totéž se týká i uzuálních případů typu Jede na Mělník, na Dobříš, na Kladno aj.

4 I zde jsme však svědky rozpínavého charakteru předložky na+Ak a běžně slyšíme spojení
jako Jede na okres…

5 V této sou vi s lo sti upozorňujeme na zajímavý případ re gio nali s mu: v Čechách se pro
označení velké délky běžně užívá ustálené spojení dlouhý jako Lovosice, v západočeském
regionu se však – zde se odvolávám na své kolegy ze Západočeské uni ve rzi ty v Plzni – užívá
spojení dlouhý jako Rokycany. 

6 Zde se zřetelně uplatňuje rozdíl mezi hlediskem geografickým (Jede na Kubu) a politickým
(Jede do Kubánské republiky), i tady ovšem hraje významnou roli úzus: Jede do Indonésie, do
Malajsie x Jede na Filipíny, na Maledivy, na Seychely, na Bahamy apod.

7 Existuje však i méně frekventované syntagma Jede do pouště (viz M. Hrdlička, Jedu na
Antarktidu, v tisku). 

8 Myslím, že jsme v této kauze svědky zajímavého případu z oblasti jazykové politiky.
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