
KŘÍSTEK, M. Dojet a dojíždět. Jazykové zákampí. Lidové noviny : příloha Nedělní 

Lidové noviny, 1997,  11. 10., s. VI. ISSN 0862-5921. 

 

pracovní verze: 

Dojet/dojíždět 

Slovníky uvádějí několik základních významů slovesa dojet: 1) někam se dostat 

jízdou, 2) jízdou někoho dostihnout. U nedokonavé podoby dojíždět je zachycen také 

význam „pravidelně se někam dopravovat“. Existují však ještě nejméně dva další 

významy, které v jednojazyčných slovnících češtiny nenajdeme. Právě jim je věnováno 

dnešní zákampí. 

Jedná se o spojení, která mají dost výrazné expresivní zabarvení a podle mých 

pozorování se vyskytují převážně v neoficiálních mluvených projevech. V textech 

jiného druhu - například v publicistice - jsem je zatím nezaznamenal, čímž ovšem 

není řečeno, že se v nich nemohou vyskytnout. 

Konkrétně jde o vazbu dojet na něco ve významu „doplatit na něco“ a o 

spojení dojet/dojíždět něco ve významu „dojíst/dojídat něco“; ve druhém významu se 

vyskytuje spíše nedokonavá podoba dojíždět. Pomocí přípony -ák vzniklo i podstatné 

jméno dojížďák, označující člověka, který dojídá zbytky z cizích talířů, obvykle v 

bufetech; odtud také další výraz stejného významu - bufeťák. 

Jak už jsem se zmínil, vazby dojet na něco a dojet/dojíždět něco nejsou 

uvedeny v žádném z novějších jednojazyčných slovníků (Slovník spisovného jazyka 

českého, Slovník spisovné češtiny, Slovník české frazeologie a idiomatiky, Slovník 

českých synonym). Spojení dojet na něco zachycuje česko-anglický slovník z r. 1993, 

sestavený J. Fronkem, v němž se odkazuje k heslu "doplatit na něco". Další doklady 

se mi zatím nepodařilo najít. 

To, že uvedené vazby nejsou českými slovníky zachyceny, není nijak 

překvapivé, zvláště pokud si uvědomíme neoficiální a expresivní charakter uvedených 

výrazů. Proto je málo pravděpodobné, že by byly v dohledné době uznány za spisovné 

(totéž platí i pro výrazy dojížďák a bufeťák). Nespisovnost těchto vyjádření souvisí 

také s jejich neurčitostí - jde o podobnou situaci jako u některých spojení se slovesem 



dělat, například udělat (= obsloužit) zákazníka, dělat (=procestovat) Skandinávii 

apod.; ani tato spojení nejsou pokládána za spisovná. 

Nově vzniklým vazbám dojet na něco a dojet/dojíždět něco bychom se tedy 

měli ve spisovných projevech raději vyhýbat; v projevech soukromých nám však 

mohou posloužit jako obohacení našich výrazových prostředků. Teprve čas ukáže, 

nakolik trvalé toto obohacení bude. 

 

 

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. 

Data z použitého zdroje (jistě nikoliv jediného možného, ale pro srovnatelnost 

výsledků je vhodné se jej držet) ukazují, že nový význam slovesa dojet/dojíždět, 

podobně jako ojediněle zaznamenané substantivum dojížďák, se nijak zvlášť v jazyce 

https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/


neujalo – v rámci soukromé komunikace tyto výrazy samozřejmě použít lze, v  

projevech zamýšlených jako oficiální bychom se jim raději měli vyhýbat.  

 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. 

  

 


