
Význam překážky na cházíme i při posu nu slo ve sa nara zit na do abs trak tního in te -
lek tuálního pros to ru ve spo jení slo ve sa s jevy, kte ré chá pe me ne ga tivně. Např. nara zit 
na di le ma, na oškli vé reak ce, pro blém, překážku, potíže, ne souhlas, roz díl né pohledy,
na houšť pa ra grafů, na nepříte le. Ve všech těch to přípa dech je předpoklad sou vislé ho 
hlad ké ho po hy bu kom plikován něja kou překážkou, kte rou ne pláno vaně potkáváme
a musíme ji pře ko nat. 

V průběhu tes tování narazíte na něko lik chyb.
Pro jekt narazí na neočekáva né překážky.
Nara zi li na tvrdohlavý odpor.
V Německu nara zi la na posměch.

Ne ga tivní ko no ta ce však není pod mínkou všech spo jení. Slo ve so nara zit na se
čas to spoju je s jevy, kte ré jsou nao pak po zi tivní, a výsledná in ter pre ta ce spo jení pak
je přek va pivý nález/setkání s po zi tivním je vem/věcí. Můžeme tedy nara zit na mrtvou
kry su, ale i na tu ne jlepší holku, na něco úžas né ho, na něco cen né ho, na neuvěři telnou
sku tečnost. 

Vel mi čas to se v té to sku pině s význa mem po zi tivního nále zu vyskytu jí ar te fak ty
např. z pozůs ta lostí, nara zit na do pi sy, li terární díla, výtvarná  díla, doku menty. 

Nara zi la jsem na e- maily od dvou děvčat. 
Při přehra bování ve sta rém ha ra burdí nara zi la na školní seši ty, kres by a ko nečně na do pi sy.
Nepřek va pi lo by mě, kdybych na ně nara zil ve sbír ce ústních tra dic.

Po dob ně je i význam po zi tivního nále zu pře ne sen do oblas ti vědní, kde jsou po -
mocí slo ve sa nara zit na po pi sovány si tuace, v nichž do chází k ob je vu něja ké ho neče -
ka né ho útva ru geo gra fické ho – na skalní útvar, ar chi tek to nické ho – na posvátné mís -
to ne bo např. bio lo gické ho druhu – na něja kou rostli nu, ces to va tels kou ra ri tu atp. 

Při cestě vzhůru narazíme na další náhrob ní kámen a jedno ne průhled né okno.
V okolí Be roun ky nara zil na zka meněli ny.
V Mexiku můžete nara zit na mrazuvz dor né exem pláře.
Občas nara zil na mu ré nu.
Sem tam nara zil na sto pu srnčího.

Výrazným sé man tickým rysem slo ve sa nara zit, uváděným v SSJČ i Te zauru, je
přek va pi vost, neočekáva nost, která je lexikálně zvýrazňována ad ver biálními určení-
mi ja ko náhle, občas, neočekávaně, neče kaně, tu a tam, sem tam, či rou náho dou, zne -
nadání. 

Na ta ko vou už člověk dnes sko ro ne narazí. 

Přes to slo ve so nara zit na běžně upřesňu je me ta ké po mocí ad ver biálií ja ko čas to,
záko nitě, na každém ro hu, co chvíli a rys přek va pi vos ti a neočekáva nos ti se v těch to
větách váže niko liv s výsky tem sa motné ho je vu, ale spe ci ficky s frek vencí výskytu, tj. 
přek va pivá je právě vy soká míra zas tou pení da né ho je vu v ma lém pros to ru či ča so -
vém úseku. 

Na rozlehlých bulvárech cho dec co chvíli narazí na di va delní bu dovu. 
Nara zit na něco na každém kroku.  

Je jis té, že můžeme nara zit i na další významo vé nuance slo ve sa nara zit na a že
v té to krátké jazyko vé drob nos ti ne jsou popsány zda le ka vše chny, na tož kdyby chom
se pus ti li do pátrání po ce lé významo vé šíři da né ho slo ve sa i s je ho dalšími vaz ba mi
a je ho ne do ko na vé ho protějšku narážet.  
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Západočeská uni ve rzi ta v Plz ni

My jsme tři, jich je pět

Ke y words: česká mlu v ni ce, číslovky, ge ni tiv, skloňování, fra ze o lo gie
Klíčová slo va: Czech gram mar, nu me rals, ge ni ti ve, de clen sion, phra se o lo gy

Abs tract

The number “five” plays an important role in Czech. This is caused by the per cep tion of the
world by human brain. It can perceive par ti cu lar elements as un con nec ted, in di vi dual, up to the
amount of four, inclusive. Starting with the number five, the brain stops to dif feren tiate such
elements as in di vi dual; they merge and therefore the brain perceives the given set of elements
globally as a whole. This is ma ni fes ted both in the de clen sion (the number five and higher
numbers are followed by plural nouns in genitive) and in the use of certain ex pres sions (“rok”
[year], “léta” [years]) or phra seo lo gy.

V češtině hraje důležitou roli množství (počet) pět. Tato sku tečnost souvisí s vnímáním
okolního světa lidským mozkem. Ten je schopen vnímat jednotli vé prvky jako nespojité, in di vi -
duální, do množství čtyři včetně. Počtem pět počínaje ovšem mozek přestává ony prvky rozlišo -
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vat jako jednotli vé, splývají mu, a proto pojímá přís lušnou množinu globálně, jako celek. To se
projevuje jak v deklinaci (po číslovce pět a vyšších následuje počítaný předmět v genitivu
plurálu), tak v užívání některých výrazů (rok, léta) či ve fra zeo lo gii.

Me zi číselnými vy jádřeními v češtině1 be zes po ru zau jme důležité pos ta vení
množství pět, a to zda le ka niko liv pouze z pers pek tivy formální mor fo lo gie. Ro dilý
mlu včí češti ny uve de kupř. Přišel je den ka marád (slo ve so i jmé no, resp. počítaný
před mět jsou v čís le jednotném), Přišli dva/tři/čtyři ka marádi (slo ve so i jmé no, resp.
počítaný před mět jsou v čís le množném), avšak Přišlo pět/něko lik ka marádů (množ-
stvím pět počína je i po čís lov kách základních neu rčitých má slo ve so „neosob ní” tvar
sin guláru neu tra, počítaný před mět má for mu ge ni ti vu plurálu). Proč to mu tak je?

Setka li jsme se s tvrzením, že je lidský mo zek scho pen vnímat jednotli vé prvky
(de notáty) ja ko nes poji té, či li ja ko jednotli vos ti, do množství čtyři včetně. Pokud se
tedy tře ba dos taví dva, tři ne bo čtyři přáte lé (viz výše), nahlížíme každé ho z nich ja ko
sa mostatné in di vi duum. Poč tem pět počína je ovšem náš mo zek přestává ony ele -
menty rozlišo vat ja ko jednotli vé, splývají mu, a pro to pojímá přís lušnou množinu
globálně, ja ko ce lek. Sdělení Přišlo pět ka marádů; Je jich pět je tedy jis tou ob do bou
výpovědi Přišla sku pi na pěti ka marádů; Z urči té množiny je tu sku pin ka pěti členů
(blíže Hrdlička 2002).

Ved le skloňování jmen se důs led ky naznače né per cepce okolního světa výraznou
měrou promítají i do řečo vé ho užívání něk terých lexémů. Je jich vol ba bývá v ko mu -
ni ka ci uzuálně pře du rče na, ne nabízí zpra vid la volně zaměni telná va riantní řešení.
Kon ven cio na li zo vaná po doba čísel né ho úda je bývá účastníky ko mu ni ka ce očeká-
vána, vyžadována. Máme na mysli pře devším řečo vou dis tri bu ci pojme nování rok,
kte ré se s velkou pra vi delností užívá po nu meráliích od jed né do čtyř včetně, a lé to
(pro označení ob dobí dvanác ti měsíců; v da ném význa mu fi gu ru je pouze v plurálu)
v ro li počíta né ho před mětu po čís lov kách základních vyšších, resp. neu rčitých, viz
Strávil v Paříži dva ro ky; Prožil tam pět/spous tu krásných let. Co je to ho příči nou?

Lexém rok tíh ne svou po va hou k „jednos ti“, ke kvan titě mi ni ma lis tické, vel mi
ome ze né (Jsou jí tři ro ky), někdy i fra zeo lo gi zo va né: do ro ka a do dne, jednou za
uherský rok. Naznačený roz díl me zi nízkým poč tem a me zi mno hostí, poč tem vyšším,
bývá zře telný ta ké v případě od vo zených přídavných jmen, kupř. půl roční dítě ver sus
mno ha le té zkuše nos ti. Konku re nčního vy jádření, tedy různých tva rových po dob výrazu 
lé ta2, se užívá k vy jádření počtu vyššího (Je mu už de set let), viz Hrdlička 2020. 

Ved le výše zmíněné ho ma lé ho či vyššího počtu (množství) může hrát pods tatnou
ro li ještě jiný fak tor, s před chozím úzce svázaný. Jde o opo zi ci „bodo vos ti“ výrazu
rok a vnitřně ča sově neč leněné „kon ti nuálnos ti“ pojme nování lé ta.

Lexém rok se to tiž hojně uplatňu je při označení urči té ho, resp. exak tního úseku na 
ča so vé ose (V kterém roce ses na ro dil? Žila tu až do roku 2015). K da né sku tečnos ti se 

pa trně váže i od vo ze né vy jádření ročník označu jící přes né nu me rické zařa zení, vy me -
zení, srov. Je jí bratr chodí do druhé ho ročníku gymnázia; Vi naři se sho du jí, že char -
don nay ročník 2008 patří k ne jlepším. 

Opro ti to mu pojme nování lé ta (ve skloňo va né po době) onen „bodový” cha rak ter
nemá, vy značu je se nao pak kon ti nuálností, ča sovým rozpětím či ob dobím zpra vid la
delším, srov. vy jádření še desátá lé ta, mladá lé ta, stu dentská lé ta; de se ti letí, sto letí,
tisíci letí; pěti letka, základní devíti letá ško la apod. Ten to fe no mén by os tatně mohl po -
mo ci i při vysvětlení roz dílu me zi výpověď mi typu Ten věžový dům pos taví za ne ce lé
tři ro ky (míněn počet „třikrát je den rok“) x Ten věžový dům pos taví do tří let (míněno
sou vislé, vnitřně neč leněné ob dobí). 

Další oblast, v níž je četnost výskytu množství (počtu) pět ná padná, předs ta vu jí
čísel né fra zé my a idio my. Máme na mysli např. nás le du jící ustálená spo jení: Jde to
s ním od de se ti k pěti (Je v kri zi, je to s ním čím dál horší; jde to s ním z kopce); Me le
páté přes deváté (Mluví nesmysly, ple te všechno dohro ma dy); Se ber si svých pět
šves tek a běž (Vez mi si vše chny své věci a ode jdi); By lo nás tam pět a půl (By lo nás
tam vel mi málo, téměř nikdo); mít všech pět pé (být do ko nalý, bezchybný: spo jení se
původně vzta ho va lo k cha rak te ris tikám ideální ženy, která má být poc tivá, poslušná,
pra co vitá, pěkná a má mít peníze); pátá ko lo na (vnitřní nepřítel).

V jiných přípa dech ob dob né po vahy je užití čís lov ky pět vy ložitel né pou ka zem
k ob jek tivní rea litě, srov. vy jádření Je páté ko lo u vozu (vůz má čtyři ko la, daná os o ba
je zby tečná, ne potřeb ná); Kou pil to za pět prstů (ru ka má pět prstů3, do tyčný věc od ci -
zil); Odevz dal to za pět mi nut dvanáct (na ci ferníku bývají výrazněji označeny pěti mi -
nu to vé in ter va ly, os o ba věc při nesla na poslední chvíli) aj. (blíže Hrdlička 2011).

Závěrem kons ta tu je me, že ve liči na pět (a v rámci čís lo vek ne je nom ona) předs ta -
vu je oblast mi mořádně zajíma vou a podnětnou, a to jak z pohle du lingvo di dak tické -
ho, tak ta ké lingvis tické ho (po tažmo psy cho lingvis tické ho). Je jí další bližší výzkum
jistě při ne se no vé a zajíma vé poznatky, a to ze jmé na pro je jí náležitou řečo vou dis tri -
bu ci ze stra ny ne ro dilých mlu včích češti ny. 
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1 Obdobnou situaci však lze sledovat i v jiných slovanských jazycích.
2 Upozorňujeme ovšem na archaickou výjimku Léta Páně (z latinského Anno Domini).

3 V této sou vi s lo sti od ka zu je me na další zajímavost, a sice na různé možné počítání na
prstech ruky v různých jazykových společenstvích.
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