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pracovní verze: 

Do komína/do komínu 

 Přestože tvar do komínu mnohé čtenáře možná zarazí, také on je podle 

Pravidel českého pravopisu pokládán za správný. Například u podstatného jména 

rybník je však ve 2. pádě jednotného čísla připuštěna pouze podoba rybníka, u 

podstatného jména most pouze mostu a u některých dalších (trojúhelník, dvůr, kravín) 

pak obě koncovky, -u i -a. Právě tomuto kolísání je věnováno dnešní zákampí. 

 

  Jde o jev, s nímž se setkáváme u neživotných podstatných jmen mužského 

rodu, která končí na tvrdou nebo na obojetnou souhlásku a skloňují se podle vzoru 

hrad/les. Kromě 2. pádu jednotného čísla, kterým se dnes budeme zabývat, zde 

dochází k výskytu několika různých koncovek také v 6. pádě čísla jednotného (-u;-ě/-

e) i množného (-ech;-ích/-ách). 

  Příčiny tohoto kolísání je nutno hledat ve starší češtině. U podstatných jmen 

mužského rodu totiž přibližně v 16. století docházelo k jejich rozlišování na životná a 

neživotná, a to právě pomocí rozdílných koncovek. U životných podstatných jmen 

tohoto typu zůstala koncovka -a, neživotná zčásti přejala koncovku -u, která původně 

patřila dalšímu ze skloňovacích typů, tzv. u-kmenům mužského rodu. (Podle tohoto 

typu se skloňovalo jen málo podstatných jmen, byla to však slova velmi 

frekventovaná - např. med, dům nebo led). Zmiňované rozlišení životných a 

neživotných podstatných jmen však neproběhlo zcela důsledně - některá neživotná 

podstatná jména si ponechala původní koncovku -a. Týkalo se to zejména výrazů s 

vyšší frekvencí, jako např. oběd, večer, chléb, les apod. Ve 2. pádě jednotného čísla se 

tak objevily dvě různé koncovky, starší -a a novější -u, a některé výrazy mezi nimi 

postupně začaly kolísat. 

  Toto kolísání existuje dodnes; často záleží také na tom, do které jazykové 

příručky nahlédneme. Slovník spisovné češtiny (2. vyd. 1994) uvádí například podoby 



dvora, komínu, kravínu, vepřína, Pravidla českého pravopisu z r. 1957 (dotisk 17. 

vyd. 1989) dvora, komínu, kravína, vepřína a nejnovější Pravidla z r. 1993 

dvora/dvoru, komína/komínu, kravína/kravínu, vepřína/vepřínu. 

  Protože neexistuje žádné obecně platné pravidlo, kde použít kterou koncovku, 

zdá se přístup nových Pravidel rozumný. Kromě tvarů se starší koncovkou -a byly 

jako spisovné uznány i podoby s progresivnější koncovkou -u a uživatelé jazyka tak 

získali větší volnost v rozhodování. 

  Dá se tedy vzhledem ke zmíněné progresivnosti koncovky -u předpokládat, že 

v písničce Pec nám spadla budeme jednoho dne zpívat „...strčí štětku do komínu/a už 

je to hotový“? Vyloučit to sice nemůžeme, ale texty tak ustálené, jako jsou např. právě 

texty lidových písní, se měnívají málokdy. Podobně například podstatné jméno rok má 

v příručkách jako základní koncovku 2. pádu -u, ale jako výjimka je zde výslovně 

uveden i tvar do roka, a to jako součást rčení do roka a do dne. 

  I když se nám tato situace třeba někdy zdá komplikovaná, může nám být 

útěchou, že podobné kolísání najdeme v každém živém jazyce - naprosto neměnné 

jsou jen jazyky mrtvé a naprosto systémové jen jazyky uměle vytvořené. 

 

Po více než dvaceti letech (2019) 

Od prvního zveřejnění tohoto zákampí v Lidových novinách uplynulo už více 

než dvacet let. A protože změny ve kterémkoliv živém jazyce  se obvykle počítají na 

léta a desetiletí, spíše než na týdny a měsíce, lze se nyní s odstupem času podívat, 

jakým způsobem se popisované jevy v úzu rozvíjely. Za tu dobu vznikla také řada 

teoretických prací a jiných zdrojů, které v době vzniku tohoto zákampí ještě nebyly 

k dispozici. 

V návaznosti na tradice moderní české jazykovědy, v případě jazykových 

zákampí tedy především v návaznosti na texty Františka Trávníčka a Milana Jelínka, 

se zaměříme zvláště na to, zda, a jakým způsobem příslušné jevy fungují v současné 

češtině. V této souvislosti je vhodné připomenout často opakovanou zásadu prof. 

Jelínka, že totiž jazykovědec má právo (a povinnost) popisovat, vysvětlovat a 

doporučovat – a dál ani krok; touto zásadou se řídí jak původní texty těchto zákampí, 

tak jejich aktualizace. Pokud se jedná o zmíněné fungování příslušných jevů 

v současné češtině, půjde především o to, kde došlo k aktualizaci (např. v podobě 



významového posunu), co ustoupilo, a co si naopak svou pozici upevnilo. Velice 

užitečnou pomůckou k tomu je součást Českého národního korpusu nazvaná Slovo 

v kostce (https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/) – na tomto místě lze zjistit základní 

údaje o užívání příslušného výrazu, včetně jeho zastoupení v různých typech 

komunikace, jeho územního rozsahu a podobně. Protože výše uvedený odkaz 

vyhledává pouze jednotlivá slova v základním tvaru, a nikoliv jejich spojení nebo 

podoby v konkrétním pádu, bylo v tomto případě pro alespoň rámcovou představu 

zapotřebí použít obecnější nástroj, konkrétně internetový vyhledávač Google. 

Pokud jde o tvar „do komínu“, tedy progresivnější podobu, na Googlu má cca 

51 000 výsledků, oproti více než 760 000 výsledkům podoby „do komína“ – 

konkurence tedy i v tomto případě trvá a bylo předčasné doufat v jasné vítězstí jedné 

z podob, takové vítězství by koneckonců v důsledku znamenalo ochuzení jazyka. 

Ani to samozřejmě není definitivní stav, v případě živých jazyků by 

definitivnost koneckonců potenciálně znamenala katastrofu, lze tedy uzavřít 

konstatováním, že komentovat další vývoj sledovaného jevu bude vhodné opět až 

s jistým časovým odstupem. 
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