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pracovní verze: 

Ustát něco 

Někteří čtenáři v poslední době zaznamenali především ve sdělovacích 

prostředcích velmi častý výskyt této vazby. v dnešním zákampí si jí proto všimneme 

podrobněji. 

 

 Abychom se měli o co opírat, uvedeme si nejprve několik dokladů, s nimiž 

budeme pracovat (tyto doklady pocházejí částečně z tisku a částečně z počítačové 

databáze vytvořené na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy). 1) materiál se nechá 

ustát, 2)  /skokan na lyžích/ neustál dopad, 3) /při povodních/ záleželo jen na tom, jak 

dlouhé mají zvířata nohy a kolik vody ustojí, 4) kancléř Senátu obvinění asi neustojí, 

5) že jsem to ustál, v tom mi pomohla tvrdá vůle.  

 Nahlédneme-li do slovníků, zjistíme, že jak Slovník spisovné češtiny (2. vyd. 

1994), tak Slovník spisovného jazyka českého (2. vyd. 1989)  zachycují pouze 

zvratnou podobu ustát se, a to ve významu „stáním se usadit, pročistit“ , což odpovídá 

příkladu č. 1 (materiál se nechá ustát).  Slovník spisovného jazyka českého kromě 

toho uvádí ještě význam „unavit se, vyčerpat se stáním“. 

 Jak vidíme z příkladů uvedených na začátku, zvratná podoba ustát se rozhodně 

není jedinou variantou, která se v současném jazyce vyskytuje. Není to nic 

neobvyklého - existuje více sloves, u nichž známe jednak podobu s předponou a 

zvratným se, jednak variantu, u níž se vyskytuje pouze předpona. Velmi často mají 

prvky takovéto dvojice odlišný význam - např. přepracovat se x přepracovat, dočíst se 

x dočíst, seběhnout se x seběhnout. 

 K takovýmto dvojicím můžeme zařadit i slovesa ustát se x ustát (něco). 

Význam prvního členu dvojice je definován ve slovnících, jak už jsme si uvedli výše; 

význam slovesa ustát (spojeného se čtvrtým pádem podstatného jména a bez 

zvratného se) nám částečně naznačuje předpona u-. Tato předpona umožňuje 

vyjadřovat různé významy; pro nás je v tomto případě důležité vyjádření schopnosti 

dosáhnout nějakého cíle - unést, uživit, uřídit. Do této řady dobře zapadá i sloveso 

ustát; v našich dokladech se vyskytuje jak v doslovném významu „zůstat stát, udržet 



se na nohou“ (příklady č. 2 a 3), tak i ve významu přeneseném - „úspěšně zvládnout 

krizovou situaci“ (příklady č. 4 a 5). 

 Teprve úzus rozhodne, zda se tyto významy vžijí a budou zařazeny do příštích 

slovníků češtiny. Je to však velice pravděpodobné - jedná se o obohacení výrazových 

prostředků jazyka, které je navíc v souladu se slovotvornými zákonitostmi češtiny. 

 

 

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. 

Význam „úspěšně něco zvládnout“ se nyní objevuje zvláště v publicistice, a to 

s mírně stoupající frekvencí užití – jednoslovná podoba tohoto výrazu a možnost 

téměř univerzálního použití jsou v tomto případě nesporně výhodou.  

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

definitivnost koneckonců potenciálně znamenala katastrofu, lze tedy uzavřít 

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


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

s jistým časovým odstupem. 

  

 


