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1 Seznam použitých zkratek 

AD  adjektivum nederivované 

ADd  adjektivum derivované 

MJ Místní jméno 

MKN Mapa katastru nemovitostí
1
 

NUM číslovka 

OJ osobní jméno 

P předloţka 

PJ pomístní jméno 

pl. plurál 

S substantivum nederivované 

SAD substantivizované adjektivum nederivované 

SADd substantivizované adjektivum derivované 

SD substantivum derivované 

Spl plurál substantiva nederivovaného 

ST  strukturní typ 

VM vztahový model 

__ označení hlavního vztahu 

? nelze jednoznačně určit 

                                                 
 
1
 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICSKÝ A KATASTRÁLNÍ. Nahlíţení do katastru nemovitostí: Základní 

mapa ČR. 1:10 000. Praha: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2013. Dostupné z: 
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2 Úvod 

V této práci jsou předmětem mého zájmu pomístní jména neboli názvy všech 

přírodních nebo i člověkem vytvořených neobydlených objektů pevně zakotvených 

v krajině – např. polí, lesů, luk, rybníků, jezer, potoků, studánek, kopců, hor, údolí, skal, 

cest, ulic, kříţků, smírčích kamenů, boţích muk, pomníků, lomů, dolů apod. Z tohoto 

obsáhlého výčtu se však zabývám pouze anoikonymy ze Ţďárska patřícími do hydronym, 

kam můţeme zařadit veškeré pojmenované vodstvo, dále oronym, coţ jsou názvy 

horopisné, a pozemkových jmen (agronym), do nichţ patří názvy různých parcel (většinou 

vyuţívaných člověkem) – např. lesů, polí, luk, chmelnic a vinic. Podle těchto tří druhů 

pomístních jmen jsem pro přehlednost rozčlenila i hlavní kapitoly.  

Z lingvistického hlediska jsem se rozhodla uchopit pomístní jména podle tzv. 

modelové teorie, která názorně ukazuje, ţe i ve vzniku názvů je určitý systém, a právě 

proto mě zaujala. V kaţdé kapitole této práce je seznam nově zkoumaných pojmenování, 

kde je rozebírán jejich původ, dále přehled anoikonym podle zařazení ke vztahovým a 

strukturním modelům a samostatné kapitoly, v nichţ jsou rozebírány všechny tři zkoumané 

druhy pomístních jmen podle jednotlivých modelů. 

Ţďársko je oblast, která se nachází v bývalém okresu Ţďár nad Sázavou. Jde o 

součást Českomoravské vrchoviny, takţe je tu převáţně kopcovitý terén. Nachází se zde 

také velké mnoţství rybníků, jimiţ jsem se zabývala ve větší míře jiţ ve své bakalářské 

práci
2
. Specifikem tohoto mikroregionu je, ţe jím prochází hranice mezi Čechami a 

Moravou, takţe i v anoikonymech, která jsou předmětem mého zájmu, se nachází jména 

z obou těchto částí České republiky. 

Zkoumaný vzorek pomístních jmen pochází z katastrálních území 21 obcí –  k. ú. 

Ţďáru nad Sázavou, Veselíčka, Lhotky, Vysokého, Počítek, Strţanova, Škrdlovic, 

Polničky, Světnova, Račína, Velké Losenice, Hamrů nad Sázavou, Sázavy, Rosičky, 

Matějova, Budče, Nového Veselí, Matějova, Březí nad Oslavou, Vatína a Jam. Tato 

diplomová práce se tedy nezabývá celou oblastí Ţďárska, ale doplňuje pomístní jména z 

oblasti zhruba do deseti kilometrů na všechny světové strany od obce Ţďáru, která ještě 

nebyla analyzována v rámci bakalářské práce. V šetření tohoto rozsahu nelze postihnout 

                                                 
2
 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. 
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všechna anoikonyma, která se ve zkoumané oblasti nachází, ale ta nejvýznamnější se 

popsat pokouší. Podrobně rozebírána jsou zde především agronyma.  

Pomístní jména v této práci sleduji především ze současného pohledu. Cílem mého 

šetření tedy není pátrat po potřebných informacích v historických pramenech, jako jsou 

např. Tereziánský či Josefský katastr nebo Gruntovní knihy. To vzhledem k mému 

zaměření a specifikaci nepovaţuji za nutné. Vyjasnění původu velké části jmen se mi 

podařilo najít v tištěných publikacích. Další informace jsem získala při rozhovorech 

s pamětníky, kteří v oblasti Ţďárska ţijí. V neposlední řadě jsem navštívila také Oddělení 

onomastiky při Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde jsem některé potřebné informace 

dohledala přímo v Abecedním generálním katalogu pomístních jmen z území Čech. 

Při výkladu původu anoikonym je potřeba klást důraz na to, aby nedocházelo k  

mylné etymologii, tedy k nesprávnému výkladu původu slov, v našem případě jmen. Jde o 

tendenci ke „vzájemnému přizpůsobení jmen, přesněji řečeno o připodobnění jména, 

kterému se přestává rozumět pro jeho cizí původ nebo nezvyklou hláskovou podobu (často 

zastřenou vývojem), jinému jménu všem dobře srozumitelnému“
3
. Můţe jít o tzv. lidovou 

etymologii - tedy o případ, kdy za tímto výkladem stojí běţní uţivatelé jazyka, nebo o tzv. 

učenou etymologii, kdy ji způsobují badatelé zabývající se nějakou oblastí. V této práci šlo 

tedy především o to, aby se tohoto chybného výkladu nedopouštěli pamětníci nebo 

samotná autorka práce. 

Více problémů, neţ při vyjasňování vzniku a původu pomístních jmen, ale nastalo 

kolem jejich rozboru z pohledu modelové teorie. Hlavním východiskem této části mé práce 

byla publikace od J. Pleskalové – Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. 

Informace z této knihy jsem si doplnila ještě z několika příspěvků v odborných časopisech 

od jiných lingvistů zabývajících se touto problematikou. V některých případech jsem si ale 

stále příliš nevěděla rady, kam určité anoikonymum zařadit, a tak jsem absolvovala 

konzultaci s panem PhDr. Milanem Harvalíkem, Ph.D., který mi některé tyto nejasnosti 

objasnil. 

Především k formální úpravě své práce jsem potřebovala také několik rad. Za tímto 

účelem jsem proto pravidelně navštěvovala vedoucí mojí práce paní doc. PhDr. Evu 

Hájkovou, Csc. Vzhledem k tomu, ţe uţ jsem se ale anoikonymy zabývala ve své 

bakalářské práci, znala jsem jiţ dobře způsob, jak mám s tímto materiálem pracovat. 

                                                 
3
 LUTTERER, Ivan. Vývoj místních jmen a osídlení v povodí Orlic. Choceň: Orlické muzeum, 1969, s. 

191. 
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I při psaní mé v pořadí jiţ druhé absolventské práce se ukázalo, ţe toponomastika je 

velmi zajímavé odvětví onomastiky. Pomístní jména v sobě skrývají mnoho tajemství, 

která uţ dnešní člověk často nedokáţe rozkrýt, ale je škoda, aby např. to, jak anoikonyma 

vznikala, upadlo v zapomnění. Jistě to má význam i pro budoucí generace a pevně doufám, 

ţe i za několik desítek nebo stovek let se touto problematikou bude někdo zabývat. 
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2.1 Teoretická východiska práce a použitý materiál 

Jako základní prameny pro nalezení nových pomístních jmen mi poslouţily 

současné mapy. Byla to především Základní mapa ČR v měřítku 1: 10 000
4
, přístupná na 

serveru Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Z této mapy jsem vyčetla většinu 

zkoumaných pomístních jmen a v případě potřeby jsem vyuţila i mapy v menším či větším 

měřítku, které zde lze také najít.  

Dalším významným zdrojem mi byly materiály, které se mi podařilo získat ke třem 

zkoumaným katastrům. Jde o popis katastru obce Polničky, osad Strţanova a Račína, který 

byl zpracovaný v roce 1977 na ţádost Místopisné komise ČSAV v Praze na základě 

evidence z konce 19. století a za pomoci informátorů z katastrů těchto tří obcí. V tomto 

cenném dokumentu jsou vypsána nejdůleţitější pomístní jména, která se v této oblasti 

vyskytují, často i s výklady jejich původu nebo s různými variantami názvů. 

Za účelem bádání k této diplomové práci jsem navštívila i Oddělení onomastiky při 

Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zde mi bylo umoţněno nahlédnout do Abecedního 

generálního katalogu pomístních jmen z území Čech, kde jsem našla také mnoho 

zajímavých informací, a to i přesto, ţe se část mnou zkoumané oblasti nachází na Moravě. 

Posledním důleţitým pramenem při mé práci byli samotní pamětníci, kteří mi často 

sdělili mnoho cenných informací k původu pomístních jmen a také mně pomohli v 

případném rozlišení, která z různých variant názvu se nejvíce pouţívá. 

Ke zpracování tohoto tématu bylo nutné projít mnoho různých knih, ale 

nejvýznamnějším, především metodologickým zdrojem mi byla publikace Tvoření 

pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku od Jany Pleskalové. K lepšímu teoretickému 

uchopení modelové teorie mi pomohla i konzultace s PhDr. Milanem Harvalíkem, PhD., a 

několik článků v odborných časopisech. Pouţité metody práce popisuji v kapitole níţe. 

Dalším důleţitým zdrojem, zejména k vyhledávání původu PJ, mi byly jedny ze 

základních toponomastických publikací: několikasvazková Místní jména v Čechách od A. 

Profouse a Místní jména na Moravě a ve Slezsku od L. Hosáka a R. Šrámka. V těchto 

dílech je uveden výklad především místních jmen, avšak právě ta jsou také často 

původcem pojmenování anoikonym. 

                                                 
4
 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICSKÝ A KATASTRÁLNÍ. Nahlíţení do katastru nemovitostí: Základní 

mapa ČR. 1: 10 000. Praha: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2013. Dostupné z: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx 
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Mnoho informací o původu zkoumaných anoikonym jsem našla i v další publikaci 

A. Profouse: O jménech pomístných, jich významu a sbírání a také v knize od L. Olivové-

Nezbedové: Pomístní jména v Čechách: o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a 

cest. V o trochu menším měřítku bylo vyuţito i různých jiných toponomastických studií, a 

to i z jiných oblastí neţ je Ţďársko. 

Pokud jsem rozebírala nějaká pomístní jména, která vznikla z osobního jména, byla 

mi dobře nápomocna i kniha od D. Moldanové: Naše příjmení. Zde jsem si vţdy vyhledala 

existující české příjmení, od něhoţ mohlo být anoikonymum odvozeno. 

Ke zpracování této práce jsem kromě přímo toponomastických publikací pouţila i 

velké mnoţství dalších knih – především publikace o historii obcí, urbáře a knihy pověstí. 

A v neposlední řadě bylo nutné vyuţít i několik jazykovědných příruček či slovníků (např. 

Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a 

cizím od Lyera a Holuba).  

Seznam veškeré pouţité literatury a pramenů uvádím na konci této práce. 
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2.2 Stanovení metod práce  

Na začátku mé práce bylo nejprve nutné rozšířit zkoumaný vzorek pomístních 

jmen. Ta jsem vyčetla v podobě, jak jsou zapsána v mapě katastru nemovitostí. Vţdy jsem 

ještě zkontrolovala, o jaký objekt se přesně jedná (pole, louku, les, kopec apod.) a zařadila 

jsem dané anoikonymum k jedné ze tří zkoumaných skupin PJ (hydronym, oronym nebo 

agronym). V některých případech jsem pro doplnění informací nahlédla i do jiných map 

přístupných na internetu. Nově přidaná pojmenování jsem v kaţdé skupině seřadila podle 

abecedy a vytvořila z nich jednotlivá hesla. U kaţdého pomístního jména uvádím jeho 

název, druh objektu, pramen, z kterého bylo vyčteno, výklad původu a strukturní modely 

nebo typy, ke kterým je moţné jméno zařadit.  

Kdyţ jsem měla vypsána všechna nová anoikonyma, začala jsem analyzovat 

jednotlivá hesla. Některé výklady jsem jiţ díky svým zkušenostem z bakalářské práce 

rozebírala sama, k jiným jsem našla výklad v nejrůznějších publikacích či jiných zdrojích. 

K těmto účelům jsem vyuţila i kvalitativní metodu rozhovoru, kdy jsem v několika 

rozhovorech s pamětníky zjišťovala další informace k původu nebo obměnám pomístních 

jmen. 

Zjištěné poznatky o původu anoikonym jsem pak interpretovala. Pokud bylo 

nalezeno více moţných variant výkladu, musela jsem rozhodnout, která z nich je nejvíce 

pravděpodobná.  

Nakonec jsem k nově vyloţeným názvům přidala vzorek PJ zkoumaných jiţ v mé 

bakalářské práci a rozebrala jsem všechna tato pojmenování z pohledu modelové teorie. 

Metody a teoretický výklad, jak jsem postupovala, podávám níţe. 
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2.2.1 Modelová teorie 

Modelovou teorii poprvé v onomastice rozvinul V. Blanár v oblasti antroponym
5
. 

Tato práce je však zaloţena na teorii, kterou později vytvořil R. Šrámek pro typonyma a jiţ 

rozvinula i J. Pleskalová ve své práci Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. 

R. Šrámek rozlišuje dva typy toponymických modelů – vztahový (VM) a 

slovotvorný (SM). Za model povaţuje „typ pojmenovávacího a slovotvorného aktu, podle 

něhoţ jména v toponymii a v jazyce vůbec existují, nově vznikají, a podle něhoţ jsou 

uţivateli jazyka chápana“
6
. Podle Šrámka má modelová teorie tuto hierarchii: 

„pojmenovací model – vztahový model – slovotvorný model – slovotvorný typ“.  

J. Pleskalová pro anoikonyma zvolila místo Šrámkova slovotvorného modelu 

zavedení strukturního modelu (SM), a to z toho důvodu, ţe se mezi PJ vyskytují často 

dvouslovná i víceslovná pojmenování, která je moţné tímto způsobem lépe postihnout bez 

terminologických rozporů. Anoikonyma lze tedy popsat podle následující struktury: 

„pojmenovací model - vztahový model – strukturní model – strukturní typ“
7
. A podle této 

hierarchie jsem rozebírala i vzorek zkoumaných PJ ze Ţďárska. 

Vztahový model vyjadřuje vztah pojmenovatele k pojmenovávanému objektu. 

Podle něj tedy poznáme, podle čeho byl název vytvořen nebo co ke vzniku tohoto 

pojmenování vedlo. Pomocí vztahového modelu lze podle R. Šrámka vyjádřit čtyři obecné 

kategorie toponym. První z nich vyjadřuje polohu nebo směr a ptáme se na ní zájmenem 

„kde“. V tomto případě nám jméno sděluje informaci o tom, kde se daný objekt nachází, 

kde někdo bydlí nebo odkud přišel. Další dvě kategorie vyjadřují popis a charakteristiku 

PJ. Na první z nich se ptáme „kdo, co“ a vypovídá o tom, kdo jsme nebo co tam je. 

Toponyma patřící do druhé kategorie nám odpoví na zájmeno „jaký, jací“ a vyjadřují, jaký 

daný objekt je. Na poslední kategorii, která nám vypovídá o přivlastnění, odpovídáme na 

otázku „čí“. PJ patřící do tohoto vztahového modelu tedy vyjadřují, kdo je majitelem 

daného objektu, nebo příp. znázorňují jiný vztah k pojmenovanému objektu.
8
 

                                                 
5
 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 15. 

6
 ŠRÁMEK, Rudolf. Toponymické modely a toponymický systém. Slovo a slovesnost. 1972, roč. 33, č. 2, 

s. 307.  

7
 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 20. 

8
 ŠRÁMEK, Rudolf. Toponymické modely a toponymický systém. Slovo a slovesnost. 1972, roč. 33, č. 2, 

s. 309. 
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Při dosazení této teorie na materiál anoikonym dostává Pleskalová čtyři druhy 

vztahových modelů. VM A vyjadřuje „polohu pojmenovávaného objektu“, VM B „druh 

objektu“, VM C „vlastnost pojmenovávaného objektu“ a v posledním typu vztahového 

modelu VM D je postiţena posesivita nebo jiný vztah k nějaké osobě. U vztahového 

modelu VM C rozlišuje J. Pleskalová dva typy: VM C1 je motivován přímo vlastností 

daného objektu v něm obsaţené a VM C2 je zaloţený na vlastnosti vzniklé na základě 

nějakého děje či jiného předmětu.
9
 V této práci jsem se ale rozhodla tyto dva typy 

nerozlišovat, k účelu tohoto šetření to není nezbytně nutné. 

U PJ zařazených do vztahových modelů je rozlišen základní vztah, a to v podobě 

VM A, B, C, nebo D. K tomuto hlavnímu vztahu mohou být podle struktury jednotlivých 

anoikonym připojovány vztahy vedlejší. Podle nich pak rozeznáváme pestrou škálu 

různých druhů VM. 

Vztahově modelová analýza je podle R. Šrámka obecně platná. „Vztahové modely 

nejsou omezeny jen na české teritorium, pojmenované objekty (pole, louky. lesy, skály, 

potoky apod.) jsou v zásadě všude stejné nebo alespoň podobné, mají tedy i podobné 

znaky, které slouţí jako motivační zdroj pro nová anoikonyma“
10

. 

Strukturní model nám ukazuje „druh vnější utvářenosti“
11

 pomístního jména, a tak 

je konkrétním vyjádřením VM. I proto bývá v rámci jednoho VM zahrnuto více 

strukturních modelů. V této diplomové práci je ukázáno mnoho druhů strukturních modelů, 

podle nichţ mohou být anoikonyma vytvořena. 

Strukturní typ je pak podle R: Šrámka „různé jazykové ztvárnění slovotvorného 

modelu v konkrétních jménech“
12

. V našem případě jde tedy o další diferenciaci 

strukturních modelů podle jednotlivých anoikonym. V této práci si ST všímám především 

u předloţkových spojení a u jednoslovných PJ, kde jsou rozlišeny různé strukturní typy 

podle vyuţitých formantů.  

                                                 
9
 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 16. 

10
 PLESKALOVÁ, Jana. O tvoření českých pomístních jmen. Slovo a slovesnost. 1992, roč. 53, č. 3, s. 

196.  

11
 ŠRÁMEK, Rudolf. Toponymické modely a toponymický systém. Slovo a slovesnost. 1972, roč. 33, č. 

2, s. 310. 

12
 ŠRÁMEK, Rudolf. Slovotvorný model v české toponymii. Slovo a slovesnost. 1976, roč. 37, č. 2, s. 

115. 
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2.3 Vymezení cíle 

Cílem této práce je rozšíření vzorku tří typů pomístních jmen (hydronym, oronym a 

pozemkových jmen) ze Ţďárska a snaha o vyjasnění jejich původu. Na základě analýzy 

jejich vzniku jsou pak nově nasbíraná data i pomístní jména jiţ zkoumaná v mé bakalářské 

práci rozebrána z pohledu tzv. modelové teorie. Jsou tak přiřazena k příslušnému 

vztahovému modelu, strukturnímu modelu a příp. strukturnímu typu. Anoikonyma jsou zde 

zkoumána především z jazykového hlediska a současného pohledu, avšak v některých 

případech je nutné vyuţít i jiné, především historické poznatky. V této práci není moţné 

dospět k obecně platným zákonitostem, které se toponomastiky týkají, a to především kvůli 

malému počtu zkoumaných pomístních jmen. Je zde ale snaha kvalitativně postihnout 

alespoň základní rysy anoikonym ve sledovaném mikroregionu. 
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3 Pomístní jména na Žďársku 

3.1 Hydronyma 

Podrobným rozborem jmen vodních ploch, vodních toků a studánek jsem se 

zabývala jiţ ve své bakalářské práci
13

, kde jsem popsala téměř veškerá hydronyma, která 

se ve zkoumané oblasti nachází. Nyní vzorek svého šetření rozšiřuji pouze o dvě nová 

pomístní jména tohoto typu a jeden název jsem upravila podle jeho pouţívanější varianty. 

3.1.1 Abecední seznam nově zkoumaných hydronym 

Pijáček 

- nádrţ na vodu 

- Prameny: Václav Veselý 

- Původ PJ: Tuto vodní nádrţ pouţívají hasiči jako zásobárnu vody. Byla 

pojmenována nejspíš podle toho, ţe se zde vyskytovaly černé pijavice.
14

  

- SM: Sd 

- ST: -áček 

U trnu 

- rybník 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: J. Malenínská naznačuje, ţe pojmenování tohoto hydronyma vzniklo 

 podle části rostliny
15

 – tedy trnu. 

- SM: P+S 

- ST: U+S 

                                                 
13

 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. 

14
 Podle V. Veselého. 

15
 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše. Pomístní jména v Čechách: o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, 

hor, vod a cest. Praha: Academia, 1995, s. 299. 
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3.1.2 Přehled hydronym podle modelové teorie16 

VM  SM  ST  PJ 

 

A  S    Oslava 

AB  dSd    Návesník (Vatín, Vetla) 

A+B  P+S  Pod+S  Pod cestou 

    U+S  U trnu 

A+C  P+S  U+S  U Křiváku 

C+A  AD+S    Malá Strana (meton.), Velká Strana 

B  S    Jatel 

  Sd    Kačák, Kachník, Kříbek, Pijáček, Strţ,  

     Salvátorka  

A+B  AD+S    Lesní rybník  

  ADd+S   Bránský rybník, Dolní Vetla, Hlinenský potok, 

     Horní Dvůr, Horní Vetla, Kamenný rybník  

     (Polnička), Lemperský potok, Losenický  

     potok,  Losenický rybník, Matějovský rybník, 

     Pobočný rybník, Radonínský rybník, Řečický 

     potok,  Sázavský rybník, Strţanovský rybník, 

     Strţský potok, Vatínský potok, Vatínský  

     rybník, Veselský rybník, Vetelský potok 

C+B  AD+S    Černá Vetla, Černý rybník, Hluboký rybník, 

     Křivý rybník, Nový rybník (Budeč, u Velkého 

     Dářka), Stříbrný rybník   

 ADd+S   Blátivý rybník, Kamenný rybník (u Ţďáru nad 

     Sázavou), Křiţní rybník, Pařezný rybník,  

     Pilská nádrţ, Pstruhový rybník, Strţený  

     rybník, Ţelezný rybník   

 AD+Sd   Malé Hrázky, Velké Hrázky 

D+B   ADd+S   Benešův rybník, Broţův rybník, Bruknerů  

     rybník, Březinů rybník, Farský rybník,  

                                                 
16

 Pro odlišení jsou jiţ zkoumaná PJ převzatá z mé bakalářské práce vyznačena zelenou barvou. 
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     Fejtovský rybník, Frendlovský rybník,  

     Göttlerův rybník, Gruntovní  rybník,  

     Hamerský rybník, Holoubků rybník,  

     Honzovský potok, Jedlovský rybník, Krčův  

     rybník, Krčilův rybník, Kriegrův rybník,  

     Lázničkův rybník, Maternů rybník, Markytský 

     rybník, Musilův rybník, Neubaurů rybník,  

     Obecní rybník (Budeč, Počítky), Pivoňovský 

     rybník, Pivoňský rybník, Pokorný rybník,  

     Převorský rybník, Rathausův rybník,  

     Sedláčkův rybník, Šípků rybník, Škodův  

     rybník, Šromův rybník, Štěrků rybník,  

     Švomův rybník, Ťápalův rybník, Váců rybník, 

     Vesibaurův rybník, Voťoupalův rybník,  

     Zmeškalů rybník 

A+D+B ADd+ADd+S   Dolní Honzovský rybník, Horní Honzovský 

     rybník 

C+A+B AD+ADd+S   Velký Krejdský rybník, Velký mělkovický  

      rybník, Velký Ţďárský rybník 

C+D+B AD+ADd+S   Malý Hajátků rybník, Velký Hajátků rybník 

C  S    Pastva 

  Sd    Bejkovec, Hlinečník, Pernička, Sázava,  

     Staviště, Vápenice 

C+C  AD+S    Velký Posměch 

  AD+Sd   Nový Ţďár, Velké Dářko 

D  S    Dívka, Klafar, Konvent, Níţkovka, Peršlík,  

     Plaček, Puvák, Stejskal, Skřítek, Ţiţka 

  Sd    Babín, Husalka, Jordánek, Mikšovec, Pihoun, 

     Rejznarka, Siglovec, Ţidáček
17

  

 

Původ neobjasněn: Ferdpyš, Šabrava, Volpiš. 

                                                 
17

 Toto PJ bylo v mé bakalářské práci zaznamenáno pod názvem Návesník. Podle J. Stránské se ale pro 

toto anoikonymum hojněji pouţívá tento název. 



 

19 

 

3.1.3 Hydronyma z pohledu modelové teorie 

3.1.3.1 Vztahový model A a jeho strukturní modely 

Mezi zkoumanými hydronymy se našlo jedno pomístní jména, které lze zařadit ke 

vztahovému modelu A. Tento název vznikl podle nějakého relačního objektu, které se 

nachází v blízkosti těchto vodních ploch či toků. Toto hydronymum bylo pojmenováno 

podle jiného toponyma (Oslava – podle obce Oslava, kterou protéká). Název byl vytvořen 

podle strukturního modelu S – je tedy tvořen substantivem. Z dalších vztahových modelů, 

kde byla dominantní forma A, se ve zkoumaném vzorku nachází dvoučlenný vztahový 

model AB, který byl vytvořen podle SM dSd (Návesník – rybník se nachází na návsi). Toto 

pojmenování se ve sledované oblasti vyskytuje opakovaně. 

Významnou roli hraje relační objekt také u PJ vztahového modelu A+B, kde jsou 

názvy vytvořeny z předloţky jako základního členu a substantiva (P+S): např. Pod cestou 

– rybník se nachází pod cestou. Strukturní typ se pak liší podle jednotlivých PJ (Pod+S: 

Pod cestou, U+S: U trnu).  

Součástí vztahového modelu, v němţ tvoří hlavní člen A, je také VM A+C. 

V tomto případě je pojmenování vytvořeno téţ z předloţky a substantiva (P+S): U Křiváku 

– studánka u rybníku, který své jméno dostal podle toho, ţe je křivý. 

Posledním vztahovým modelem, kde je hlavní člen vyjádřen formou A, je VM 

C+A. Zde je tedy k substantivu naznačujícímu polohu přidáno adjektivum, které do 

pojmenování přináší určení nějaké vlastnosti pojmenovávaného objektu (SM AD+S).  

Podle J. Pleskalové jsou „anoikonyma VM A schopna plnit pojmenovací funkce 

sama. Blíţe určující přívlastek bývá většinou nutný jen v důsledku dodatečného rozdělení 

původně jediného objektu nebo jiné jeho změny“
18

. Rozlišující přívlastek můţe rovněţ 

diferencovat dvě PJ, která leţí ve vzájemné blízkosti, nesou stejný název, ale liší se 

nějakými vlastnostmi (např. rybníky Malá Strana a Velká Strana).  

3.1.3.2 Vztahový model B a jeho strukturní modely 

Vztahový model B jako hlavní člen je v souboru zkoumaných hydronym zastoupen 

nejčetněji. Čtyři zkoumané rybníky vznikly podle VM B. V našem případě jsou PJ 

vytvořena ze substantiv, a to buď derivovaných (např. Kačák) nebo neodvozených (Jatel), 

                                                 
18

 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 26-

27. 
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tedy podle SM S nebo Sd. Motivacemi vzniku názvů zkoumaných hydronym bylo 

rostlinstvo, u nějţ se pojmenovávané objekty nachází - a to konkrétně jetel (rybník Jatel – 

z nářečí) a z porostů keř (rybník Kříbek). A dále také vznikly názvy rybníků na Ţďársku 

podle ţivočišstva, které se vyskytuje na těchto vodních plochách (podle kačeny: Kačák, 

podle kachny: Kachník). Jedno pojmenování bylo vytvořeno na základě vyhloubeného 

útvaru (Strţ). Specifickým případem je název studánky Salvátorky. V tomto případě se 

podle Pleskalové nejedná o vyjádření posesivní vztahu
19

, protoţe místo bylo pojmenováno 

podle obrázku světce, který se nachází nedaleko, a proto jej řadíme k VM B. 

Hojněji se ve zkoumaném vzorku nachází VM A+B. Pouze v jednom případě bylo 

PJ vytvořeno podle strukturního modelu AD+S, tedy z adjektiva nederivovaného a 

substantiva (Lesní rybník – rybník leţí uprostřed lesa). V ostatních případech vznikla 

pomístní jména vytvořená podle tohoto vztahového modelu z adjektiva odvozeného a 

substantiva (SM ADd+S) – např. Řečický potok, Matějovský rybník, Lemperský potok, 

Horní Vetla apod. U těchto PJ byl přívlastek odvozen buď z toponym, blízko nichţ se 

pojmenovaný objekt nachází (podle místních jmen: např. Radonínský rybník – podle obce 

Radonín, Vatínský rybník – podle obce Vatín; podle PJ: např. Lemperský rybník – les 

Lemperky, Vetelský potok – les Vetla), nebo podle jiného relačního objektu v blízkosti 

hydronyma (Bránský rybník – podle brány do Zámku Ţďáru). Ve dvou případech označují 

PJ podle tohoto vztahového modelu polohu daného objektu (Horní Dvůr, Pobočný rybník - 

leţí po boku soustavy několika rybníků). U názvu Horní Dvůr můţeme navíc říci, ţe byl 

tento název odvozen podle dvora, který se v místech této vodní plochy dříve nacházel. 

Dalším výrazněji zastoupeným vztahovým modelem je VM C+B. Názvy těchto PJ 

jsou vţdy sloţeny z adjektiva a substantiva. Přívlastky vytvořené z neodvozených adjektiv 

vznikají u těchto PJ podle nějaké vlastnosti zkoumaných vodných ploch (Hluboký rybník, 

Křivý rybník, Nový rybník apod.). PJ tohoto typu jsou vytvořena podle SM AD+S. Některá 

PJ z VM C+B vznikla i z adjektiv derivovaných (SM ADd+S) – např. Blátivý rybník – 

podle bláta, Pařezný rybník – podle pařezu, Strţený rybník – byl strţen při záplavách, 

Pilská nádrţ – podle pily apod. Ve dvou případech je zkoumané PJ vytvořeno i podle SM 

AD+Sd (Malé Hrázky, Velké Hrázky), tedy z adjektiva a  derivovaného substantiva. 

Vůbec nejvíce zastoupeným vztahovým modelem je u hydronym VM D+B. 

Všechny tyto názvy vznikly z odvozeného adjektiva a substantiva (SM ADd+S).  PJ tohoto 

                                                 
19

 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 106-

107. 
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typu vyjadřují posesivní vztah, a to buď pomocí adjektiva vzniklého z OJ (Broţův rybník, 

Holoubků rybník, Pokorný rybník, Honzovský rybník apod.), nebo apelativa (Farský rybník 

– pod správou fary, Obecní rybník – je majetkem obce, Hamerský rybník – patřil 

k hamrům). Tyto rybníky byly tedy pojmenovány podle zakladatele, správce či majitele, a 

to jak přítomného, tak jiţ zaniklého. 

V rámci VM B se také nacházejí tříslovná PJ. Tyto názvy jsou vţdy sloţeny ze 

dvou adjektiv a jednoho substantiva. Obě adjektiva jsou derivovaná, takţe všechna 

pojmenování tohoto typu jsou vytvořena podle SM: ADd+ADd+S. Tříslovná PJ, v nichţ 

tvoří základní vztah B, se ale liší strukturou vztahového modelu. Vyskytují se zde tři různé 

varianty tohoto modelu. Prvním je VM A+D+B (Dolní Honzovský rybník, Horní 

Honzovský rybník), v němţ se objevuje přívlastek odvozený podle polohy objektu vůči 

druhému objektu, dále přívlastek vytvořený z OJ a běţné apelativum, které označuje 

pojmenovávaný objekt. Dalším tříslovným vztahovým modelem je VM C+A+B (např. 

Velký mělkovický rybník, Velký Ţďárský rybník apod.), v němţ vyjadřuje první přívlastek 

vlastnost (v našem případě velikost) a druhý přívlastek polohu pojmenovávaného objektu 

vůči nějaké obci či oblasti. Ve třetím typu tohoto vztahového modelu (VM C+D+B) se 

vyskytuje oproti předchozímu modelu druhý přívlastek označující ne polohu, ale posesivitu 

objektu (např. Malý Hajátků rybník). 

3.1.3.3 Vztahový model C a jeho strukturní modely 

Vztahový model C jako základní člen se ve zkoumaném vzorku hydronym objevuje 

nejméně často ze všech typů VM. Takováto pojmenování nejčastěji označují daný objekt 

podle nějaké jeho vlastnosti (řeka Sázava – je to řeka „usazující se, přinášející hodně 

nánosu“ (z praslovanštiny
20

)) nebo podle lidské činnosti, která probíhá či probíhala v jeho 

blízkosti (rybník Pastva – nachází se v místech, kam se chodil pást dobytek; jezero 

Vápenice – zatopený lom, kde se těţil vápenec; rybník Bejkovec – pozemky v blízkosti 

uţíval „majitel obecního býka“
21

 apod.). Jednoslovná PJ podle VM C jsou pouze v jednom 

případě vytvořena substantivem nederivovaným (Pastva). Ostatní názvy, vyskytující se na 

Ţďársku, vznikly podle SM Sd (potok Pernička, vodní nádrţ Staviště, rybník Hlinečník 

apod.). 

                                                 
20

 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 39. 

21
 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 14. 
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V rámci VM C se na Ţďársku vyskytují také dvouslovná PJ podle VM C+C, která 

jsou vytvořena podle SM AD+Sd, tedy z adjektiva a odvozeného substantiva. Přívlastek 

vţdy vyjadřuje vlastnost daného objektu (v tomto případě velikost či stáří) a substantivní 

část vzniká metonymicky podle nějaké činnosti, která v místech rybníka proběhla (rybník 

Velké Dářko – byl darován ţďárskému klášteru
22

), podle vlastnosti, eventuelně „výnosu 

vodní plochy“
23

 (rybník Velký Posměch) nebo podle získávání půdy vypalováním lesa 

(rybník Nový Ţďár). 

3.1.3.4 Vztahový model D a jeho strukturní modely 

Hydronym vytvořených podle VM D se v našem vzorku vyskytuje pouze malý 

počet. Tato PJ vţdy vyjadřují posesivní vztah nebo jiný vztah k pojmenovanému objektu. 

Názvy tohoto typu jsou vytvořeny z OJ (podle příjmení rybníky Husalka, Mikšovec, 

Rejznarka apod.). U některých těchto PJ není tato skutečnost prokázána, ale jeví se jako 

nejvíce pravděpodobná.  

Další z těchto hydronym vznikla podle toho, komu z nich patřil výnos nebo kdo je 

vlastnil (rybník Konvent) nebo podle nějaké jiné události, která se např. dodnes vypráví 

v pověsti (např. rybník Dívka – údajně se zde utopila dívka). PJ tohoto typu jsou vytvořena 

buď ze substantiva neodvozeného, tedy podle SM S (rybníky Peršlík, Skřítek; studánka 

Klafar), anebo podle substantiva derivovaného Sd (např. rybníky: Jordánek, Siglovec, 

Husalka, Pihoun).  

                                                 
22

 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 47. 

23
 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 49. 
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3.2  Oronyma 

Do této práce bylo přidáno jen několik nových ještě nevykládaných oronym a téměř 

ve všech případech jde o terénní vyvýšeninu - tedy kopec. 

3.2.1 Abecední seznam nově zkoumaných oronym 

Korejtce 

- kopec 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tento název mohl vzniknout od slova koryto. V této lokalitě se mohla koryta 

nacházet.
24

 Od slova koryto pak mohla jako zdrobnělina vzniknout slovo korýtko a 

z něj potom nespisovně (příp. nářečně) slovo korejtko. A z tohoto slova mohlo být 

vytvořeno toto PJ. 

- SM: Sd 

- ST1: Spl 

- ST2: -ce 

Ptáčkův kopec 

- kopec 

- Prameny: M. Lopaur
25

 

- Původ PJ: Tento název vznikl zřejmě z OJ Ptáček. 

- Varianta: Růţičkovský vrch
26

 - Název, který se pouţíval v 18. století, a vznikl podle 

Růţičkovy pazderny
27

. 

- SM: ADd+S 

Skalka (Česká Mez) 

- kopec 

- Prameny: MKN 

                                                 
24

 Abecední generální katalog pomístních jmen z území Čech, Archiv onomastického oddělení Ústavu pro 

jazyk český AV ČR. 

25
 LOPAUR, Miloslav. Ţďárský uličník I: město Ţďár, průvodce ţivotem starého Ţďáru. Ţďár nad 

Sázavou: Město Ţďár nad Sázavou, 2012, s. 143. 

26
 LOPAUR, Miloslav. Ţďárský uličník I: město Ţďár, průvodce ţivotem starého Ţďáru. Ţďár nad 

Sázavou: Město Ţďár nad Sázavou, 2012, s. 143. 

27
 LOPAUR, Miloslav. Ţďárský uličník I: město Ţďár, průvodce ţivotem starého Ţďáru. Ţďár nad 

Sázavou: Město Ţďár nad Sázavou, 2012, s. 143. 



 

24 

 

- Původ PJ: Slovo „skalka“ je deminutivum od slova skála. Tento kopec se můţe 

nacházet v blízkosti „drobných skalních útvarů nebo na kamenité půdě“
28

. Také A. 

Sedláček tvrdí, ţe slovem „skalka“ označovali naši předkové skalnatou horu.
29

 Podle 

V. Šmilauera tak byla označována vyvýšenina v terénu
30

 a s největší pravděpodobností 

podle toho vznikl i tento název.  Podle A. Profouse se na místech takto nazývaných 

také „lámala opuka“
31

. 

- SM: Sd  

- ST: -ka 

Skalka (Vysoké) 

- kopec 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Stejný výklad jako heslo výše: kopec „Skalka (Česká mez)“. 

- SM: Sd 

- ST: -ka 

Skryjů kopec 

- kopec 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Název tohoto kopce vznikl pravděpodobně podle příjmení původního 

majitele tohoto pozemku - Skryj nebo Skryja. Dnes jiţ ale nikdo s takovým OJ tuto 

parcelu nevlastní. Ve Světnově však dodnes bydlí několik rodin s tímto příjmením a 

v minulosti zde např. pan Skryja vlastnil hostinec
32

. 

- SM: ADd+S 

Šípků kopeček 

- kopec 

                                                 
28

 HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku II, M-Ţ. Praha: 

Academia, 1980, s. 445. 

29
 SEDLÁČEK, August. Snůška starých jmen: jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy. Praha: 

Česká akademie věd a umění, 1920, s. 14. 

30
 ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky: nauky o vlastních jménech zeměpisných. Praha: SPN, 

1963, s. 112. 

31
 PROFOUS, Antonín. O jménech pomístných, jich významu a sbírání. Praha: Vlastní náklad, 1920, s. 

93. 

32
 ŠKARVADA, Petr. Dějiny Světnova a jeho domů. Světnov: Obec Světnov, 2012, s. 68. 
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- Prameny: MKN  

- Původ PJ: Tento kopec nese jméno podle nynějších majitelů (rodina Šípkova
33

) 

pozemků, na nichţ se kopec rozkládá. Druhá část tohoto názvu vznikla jako 

deminutivum ke slovu kopec, a to zřejmě proto, ţe jde o málo rozlehlý kopec.  

- SM: ADd+Sd 

U kříţku 

- kopec 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Jde o vrch, na němţ se nachází kříţek.  

- SM: P+S 

- ST: U+S 

Velký kopec 

- kopec 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Název je motivován rozlehlostí tohoto kopce. 

- SM: AD+S 

Ţleb 

- údolí 

- Prameny: L. Göttler 

- Původ PJ: Podle pana Göttlera jde o údolí u potoka. I J. Matúšová potvrzuje, ţe slovo 

„ţleb“ se pouţívá pro pojmenování údolí.
34

 

- SM: S 

                                                 
33

 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICSKÝ A KATASTRÁLNÍ. Nahlíţení do katastru nemovitostí: Základní 

mapa ČR. 1: 10 000. Praha: Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2013. Dostupné z: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-644740&y=-1113122&maplayers=8244EA23 

34
 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše. Pomístní jména v Čechách: o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, 

hor, vod a cest. Praha: Academia, 1995, s. 89. 
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3.2.2 Přehled oronym podle modelové teorie35 

VM  SM  ST  PJ 

 

A  S    Lhotka 

A+A  P+S  U+S  U kříţku 

A+B  P+S  Na+S  Na kopci  

  P+Sd  Na+Spl Na lazech     

B  S    Kříb, Salvator, Ţleb 

  Sd    Kopeček, Korejtce, Peperek, Štenice 

    Spl  Vrchy 

A+B  ADd+S   Hamerský kopec, Zadní pole 

  ADd+Sd   Český kopeček 

    ADd+Spl Ţďárské vrchy 

AA+B  dADd+Sd    Českomoravská vrchovina 

C+B  AD+S     Holý kopec, Kamenný vrch, Velký kopec,  

     Zelená hora 

  AD+Sd   Zlatá horka   

  ADd+S   Shnilý kopec, Rozštípená skála, Ţákova hora  

D+B   ADd+S    Adamův kopec, Břenkův kopec, Čápův vrch,

     Markův kopec, Ptáčkův kopec, Skryjů kopec,  

  ADd+Sd   Šípků kopeček 

C  Sd     Skalice, Skalka (Česká Mez, Vysoké), Světka, 

     Vápenice 

  SADd    Stráţná 

 

Nepodařilo se objasnit: Pahýbl, Vejdoch, Zíkov. 

                                                 
35

 Z důvodu odlišení jsou oronyma převzatá z mé bakalářské práce označena zeleně. 
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3.2.3 Oronyma z pohledu modelové teorie 

3.2.3.1 Vztahový model A a jeho strukturní modely 

Ve zkoumané oblasti se nachází několik oronym, která vznikla na základě VM A. 

Jeden název kopce byl vytvořen podle názvu nedaleké obce Lhotka, tedy podle SM S.  

Mezi PJ tohoto typu se objevuje také vztahový model A+A. Dvouslovná oronyma 

tohoto typu jsou sloţena z předloţky a substantiva (U kříţku - SM P+S). Substantivum zde 

tvoří prosté apelativum (kříţek). U tohoto PJ jde o strukturní typ ST U+S. 

Posledním typem, s hlavním členem VM A, který se mezi oronymy vyskytuje, je 

vztahový model A+B. Názvy tohoto typu jsou vytvořeny buď podle SM P+S (Na kopci – 

ST Na+S), nebo podle SM P+Sd (Na lazech – ST Na+Spl). 

3.2.3.2 Vztahový model B a jeho strukturní modely 

Ve výraznějším zastoupení můţeme mezi oronymy najít PJ vytvořená na základě 

VM B. Jména vytvořená podle tohoto modelu jsou sloţena ze substantiv, a to buď 

neodvozených (Kříb – nářeční varianta slova kopec) nebo derivovaných (Kopeček – 

zdrobnělina od slova kopec, Vrchy, Peperek – z něm. Bergwerk, coţ znamená důl
36

, 

Štenice  - pochází také z německých slov a označuje „nerostnou ţílu v jiném podloţí“
37

). 

Další typ vztahového modelu, který se ve zkoumaném vzorku vyskytuje, je VM 

A+B. Tyto názvy se skládají z derivované adjektivní části, která vyjadřuje polohu (Zadní) 

nebo je odvozena od nějakého toponyma (Hamerský – od Hamrů nad Sázavou, Ţďárské – 

podle Ţďáru nad Sázavou apod.), a z apelativa, které je buď nederivované (kopec, pole) 

nebo odvozené (kopeček, vrchy). Tato pojmenování jsou tedy vytvořena podle SM ADd+S 

nebo ADd+Sd.  

Velmi specifický vztahový model, který se jinde ve zkoumaném vzorku ze Ţďárska 

neobjevil, je VM AA+B. Tímto způsobem vznikl název Českomoravská vrchovina. Tento 

název je vytvořen z adjektiva, které je sloţeno ze dvou derivovaných částí odvozených od 

polohy této oblasti (Českomoravská - rozkládá se jak v Čechách, tak na Moravě), a 

z derivovaného substantiva (vrchovina – od slova vrch). 

                                                 
36

 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 61. 

37
 LOPOUR, Luděk. Hamry nad Sázavou: dějiny podle původních pramenů a vyprávění pamětníků. 

Hamry nad Sázavou: Obecní úřad, 2003, s. 43. 
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Výrazněji zastoupena jsou mezi oronymy PJ patřící k VM C+B. Tato pojmenování 

jsou vţdy sloţena z adjektiva, které vyjadřuje nějakou vlastnost daného objektu, a 

substantiva tvořeného většinou apelativem neodvozeným. Ve zkoumaném vzorku PJ se 

objevují oronyma vytvořená podle SM AD+S (např. Kamenný vrch – na tomto kopci se 

vyskytují hojně kamenné útvary, Holý kopec – dříve býval tento vrch holý
38

, Velký kopec – 

podle rozsahu tohoto kopce), dále podle VM AD+Sd (Zlatá horka – na tento kopec svítí 

hodně slunce
39

, takţe podle toho dostal přívlastek „zlatá“). K tomuto SM zařazujeme i 

anoikonymum Ţákova hora, které vzniklo podle toho, ţe „první osadníci zde ţdáli 

(čekali)“
40

. Původně tedy zněl tento název jako Ţdákova hora a později byl změněn do 

dnešní podoby. Můţeme zde najít také oronyma, která vznikla podle SM ADd+S, tedy 

z derivovaného adjektiva a substantiva (Shnilý kopec – podle shnilého dříví, které se zde 

často nacházelo
41

, Rozštípená skála – skála je rozštípnutá na části). 

Další hojněji zastoupená skupina jsou oronyma vytvořená podle VM D+B. Ta jsou 

sloţena z odvozené adjektivní části, která vznikla, aby vyjádřila posesivní (příp. jiný) 

vztah, a jsou tedy odvozena z proprií (Břenkův – podle rychtáře Břenka
42

, Skryjů – podle 

příjmení Skryj nebo Skryja, Ptáčkův, Markův apod.). Druhou část tvoří prostá apelativa 

(hora, vrch, kopec). PJ tohoto typu jsou tedy vytvořena podle SM ADd+S (např. Adamův 

kopec, Čápův vrch, Ptáčkův kopec). Jedno z PJ patřících do této skupiny bylo vytvořeno 

podle SM ADd+Sd (Šípků kopeček – podle nynějších majitelů, kteří vlastní pozemky, na 

nichţ se kopec nachází), tedy z derivovaného adjektiva i odvozeného substantiva. U těchto 

názvů je však často obtíţné prokázat jejich původ. 

3.2.3.3 Vztahový model C a jeho strukturní modely 

Mezi zkoumanými oronymy jsou také PJ, která vznikla podle VM C. Ta jsou 

většinou vytvořena z derivovaného substantiva (SM Sd). Pojmenování tohoto typu byla 

                                                 
38

 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 58. 

39
 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 66. 

40
 DAVID, Jaroslav a Pavel ROUS. Neviditelní svědkové minulosti: místní a pomístní jména na Vysočině. 

Praha: Academia, 2006, s. 33. 

41
 LOJEK, František a kol. Pomístní jména katastru obce Polnička, osady Strţanov a Račín. Polnička: 

MNV, 1977, s. 78. 

42
 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 56. 
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motivována nějakou činnosti, jeţ byla v blízkosti objektu vykonávána (např. kopec 

Vápenice – vypaloval se tu v pecích vápenec na vápno
43

), nebo vlastností vyvýšeniny 

(např. kopec Skalice – nachází se zde skalní útvary). Jeden název oronyma patřícího do 

této skupiny je tvořen podle SM SADd, tedy ze substantivovaného adjektiva derivovaného 

a byl vytvořen také podle aktivity, která na tomto kopci probíhala (vrch Stráţná – 

v dřívějších dobách se zde drţela stráţ
44

).  

3.2.3.4 Vztahový model D a jeho strukturní modely 

Mezi jmény terénních vyvýšenin není VM D vůbec zastoupen.  

                                                 
43

 Podle V. Veselého. 

44
 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 63. 
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3.3 Pozemková jména 

Agronyma tvoří největší část nově analyzovaných anoikonym. Na Ţďársku se 

nachází velké mnoţství především lesů, luk a polí.  

3.3.1 Abecední seznam nově zkoumaných pozemkových jmen 

Bartošky 

- pole, les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pojmenování mohlo vzniknout z OJ Bartoš (nebo z OJ Bartoloměj)
45

 

přidáním sufixu –ky. Pole se nachází u obce Vysoké, kde opravdu bydlel Bartoš 

(Barthoss) a vlastnil zde půdu.
46

 Toto místo se ale nachází i v blízkosti Ţďáru nad 

Sázavou, odkud také pocházel Bartoš, který vlastnil luka patřící k městu, takţe i podle 

jeho jména mohlo toto PJ vzniknout.
47

 Také Olivová-Nezbedová uvádí, ţe toto PJ bylo 

vytvořeno z OJ.
48

 

- Varianta: Bernardský les
49

  

- SM:Sd 

- ST1: Spl  

- ST2: -ky  

Bečkovo pole 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout z OJ Bečka
50

. 

                                                 
45

 HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I, A-L. Praha: Academia, 

1970, s. 45.  

46
 ZEMEK, Metoděj a Josef POHANKA. Nejstarší ţďárské urbáře. Brno: Krajské nakladatelství, 1961, s. 

95. 

47
 ZEMEK, Metoděj a Josef POHANKA. Nejstarší ţďárské urbáře. Brno: Krajské nakladatelství, 1961, s. 

115. 

48
 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše. Pomístní jména v Čechách: o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, 

hor, vod a cest. Praha: Academia, 1995, s. 54. 

49
 LOPAUR, Miloslav. Ţďárský uličník I: město Ţďár, průvodce ţivotem starého Ţďáru. Ţďár nad 

Sázavou: Město Ţďár nad Sázavou, 2012, s. 154. 

50
 MOLDANOVÁ, Dobrava.  Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004, s. 30. 
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- SM: ADd+S 

Bernardky 

- pole, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: PJ můţe pocházet z OJ Bernard (nebo Bertolt), k němuţ byl přidán sufix –

ky.
51

 

- SM:Sd 

- ST1: Spl  

- ST2: -ky 

Bílý kámen 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ: Toto PJ se můţe jmenovat podle „bílého zbarvení kamenů a skal“
52

, které se 

nacházejí v tomto lese nebo v jeho okolí. Také A. Sedláček tvrdí, ţe tato pojmenování 

vznikala nejčastěji podle zbarvení nějaké objektu.
53

 

- SM: AD+S 

Borovinka 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Název tohoto pole vznikl jako deminutivum ke slovu „borovina“, coţ 

znamená borový les nebo boroví. Toto pole nese pravděpodobně jméno podle blízkého 

borového lesu, příp. lesního porostu v místě tohoto pole jiţ zaniklého.
54

 Je však moţné, 

ţe se zde nacházela jen jedna nebo několik borovic. V. Šmilauer uvádí, ţe tato místa 

                                                 
51

 HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I, A-L. Praha: Academia, 

1970, s. 64. 

52
 MATÚŠOVÁ, Jana a Miriam GIGER. Slovník pomístních jmen v Čechách. IV, Bíg-Boţ.  Praha: 

Academia, 2008, s. 16. 

53
 SEDLÁČEK, August. Snůška starých jmen: jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy. Praha: 
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byla pojmenovávána často podle „výrazného odlišného znaku“, tedy kdyţ se např. 

uprostřed jehličnatého lesu objevil strom nebo skupina stromů listnatých.
55

 

- SM: Sd 

- ST: -inka 

Březská 

- pole, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Anoikonymum označuje pozemky, které se nacházejí směrem k obci Březí 

nad Oslavou. Vzniklo tedy z tohoto toponyma přidáním formantu –ská. V tomto místě 

není toto PJ jediné, jeţ je motivováno blízkostí nějaké obce. 

- SM: SADd 

- ST: -ská 

Čápovy vrchy 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout jako obrazné pojmenováno pro nějaký hrad, který 

se v této lokalitě nacházel. Hrad, tyčící se na skále (či vrchu), mohl podle Profouse 

připomínat velkého čápa.
56

 Také Šmilauer uvádí, ţe toto PJ mohlo vzniknout jako 

metafora.
57

 Nepodařilo se mi ale zjistit, zda se zde někdy nějaký hrad nacházel, nyní tu 

ale nestojí. Můţeme proto spíše předpokládat, ţe toto anoikonymum vzniklo z OJ Čáp. 

- SM: ADd+Sd 

- ST: ADd+Spl 

Černá 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: PJ vzniklo nejspíš podle černého zbarvení tohoto pole či nějakého okolního 

útvaru – např. podle tmavě zbarveného vodního toku či plochy nebo jehličnatého 
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lesu
58

. V blízkosti tohoto pole se nachází rybník Černá Vetla, takţe název mohl 

vzniknout podle této vodní plochy.  

- SM: SADd 

Čtvrtě 

- louka, paseka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Šlo o pozemky, které byly rozděleny na čtvrtiny několika majitelům
59

. Tento 

výklad potvrzuje i B. Pohanka.
60

 

- SM: Sd 

- ST: Spl  

Díly 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: J. Pleskalová naznačuje, ţe slovo díly bylo vytvořeno podle vlastnosti 

pojmenovávaného objektu.
61

 Z toho tedy můţeme vyvodit, ţe toto pole bylo rozděleno 

na nějaké části, a to kvůli tomu, ţe jej vlastnilo několik majitelů. Také Šmilauer uvádí, 

ţe toto PJ vzniklo podle nějakých právních poměrů.
62

 I dle generálního katalogu PJ 

v Čechách bylo toto pojmenování vytvořeno podle toho, ţe šlo o pole rozdělené na 

několik dílů mezi potomky v jedné rodině nebo mezi jednotlivými sedláky z blízké 

obce
63

. 

- SM: Sd 

- ST: Spl 
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Do vrchu 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole je v kopcích, takţe podle toho bylo pojmenováno. V. Šmilauer 

potvrzuje, ţe jména tohoto typu nesou svůj název podle nějaké vyvýšeniny v terénu.
64

 

- SM: P+S 

- ST: Do+S 

Fialka 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tento název mohl vzniknout z OJ Fialka
65

. 

- SM: Sd 

- ST: -ka 

Figlovská 

- pole, les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle Z. Kudrny se dříve říkalo německy Figl Dolním Hamrům – části obce 

Hamry nad Sázavou. Před rokem 1470 zde stál Fiklův hamr, který mohl být zaloţen uţ 

ve 2. pol. 14. stol., a v pol. 15. stol. ho vlastnil mistr Fikl
66

, podle něhoţ vznikl tento 

název. Toto pole a les se nachází u této části obce, takţe od toho byl převzat tento 

název.  

- SM: SADd 

- ST2: -ská 

Hádek 

- les 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Slovo hádek můţe být deminutivum ke slovu had.
67

 PJ mohlo vzniknout 

podle hojného výskytu hadů v tomto lese. Toto anoikonymum se vyskytlo i v jiných 

katastrech, neţ je náš zkoumaný, a v generálním katalogu pomístních jmen se uvádí, ţe 

tento název byl vytvořen buď podle toho, ţe se majitelé tohoto pozemku hádali, anebo 

podle toho, ţe má něco v lese nebo u lesa tvar hada.
68

 Ţádnou z těchto skutečností se 

ale nepodařilo prokázat, a tak spíše předpokládám, ţe toto pojmenování vzniklo z OJ 

Hádek (tedy podle majitele nebo správce tohoto lesa) – viz heslo: pole „U Hadůvky“. 

Méně pravděpodobně pak podle výskytu hadů. 

- SM: Sd 

- ST: -ek 

Hajný les 

- louka, les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle J. Malenínské vzniklo adjektivum „hajný“ podle „lidské činnosti 

související s ţivočišstvem“
69

. V tomto případě tedy podle hajného. Tento pozemek tedy 

mohl uţívat nebo vlastnit hajný, případně se zde mohla nacházet hajnice.
70

 

- SM: ADd+S 

Hamerská borovina 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Přívlastek „hamerská“ dostal tento les podle toho, ţe se nachází v blízkosti 

obce Hamry nad Sázavou. Část PJ „borovina“ vznikl podle borového porostu. 

- SM: ADd+Sd 

Holetín 

- les, pole 
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- Prameny: MKN 

- Původ PJ: „Jméno Holetín vzniklo přivlastňovací příponou –ín z OJ Holata.“
71

 

- SM: Sd 

- ST: -ín 

Honzovský les 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u Honzovského potoku a Dolního a Horního Honzovského 

rybníku, takţe zřejmě z těchto hydronym byl převzat tento název. Přívlastek 

Honzovský dostala tato PJ pravděpodobně podle OJ vlastníka či zakladatele těchto 

objektů.
72

 

- SM: ADd+S 

Horka 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ pochází ze staročeského „hórka“ a je to deminutivum ke slovu 

hora.
73

 Podle Sedláčka se tato zdrobnělina pouţívala pro „nevysoké vyvýšeniny“
74

. 

Pole leţí v kopci, takţe podle toho vznikl tento název. Lutterer uvádí, ţe se takto 

pojmenovávaly „malé hory, zvláště lesem porostlé“
75

. 

- SM: Sd 

- ST: -ka 

Horní 

- pole 
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- Prameny: MKN 

- Původ PJ: PJ označuje polohu pole v terénu. Pole se nachází v kopcích. 

- SM: SADd 

- ST: -ní 

Chřiby 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Apelativum „chřib“ znamená nářečně kopec či vrch.
76

 Také Sedláček 

naznačuje, ţe slovy s tímto kořenem označovali naši předkové hory.
77

 Louka se 

nachází v kopcích, takţe název mohl vzniknout podle jeho umístění v krajině. 

- SM: Sd 

- ST: Spl 

Jamská 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ označuje pole, které leţí u obce Vatín směrem k obci Jámy, takţe 

podle tohoto MJ vznikl tento název přidáním sufixu –ská. 

- SM: SADd 

- ST: -ská 

Jedlina 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle Profouse se jedlina objevuje často jako název lesů. Toto pojmenování 

vzniklo z apelativa „jedlina“, coţ označuje jedlí, jedloví, jedlovinu
78

 – tedy jedlový les. 

- SM: Sd 

- ST: -ina 
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Jestřebí 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle Profouse bylo jestřebí „původně jméno vrchu, kde hnízdili jestřábi“, 

popř. můţe označovat i hnízdo. Místní či pomístní jména s tímto názvem se podle něj 

nacházejí v hornatých krajinách.
79

 A toto PJ se opravdu nachází v kopcích. I podle 

generálního katalogu PJ na tomto poli nebo v jeho blízkosti mohli v minulosti hnízdit 

jestřábi
80

, takţe budeme tento výklad pokládat za pravděpodobně správný. 

- SM: Sd 

- ST: -í 

K boţím mukám 

- pole, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u cesty, která vede k boţím mukám. 

- SM: P+AD+S 

- ST:K+AD+S 

K břichům 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Název tohoto PJ můţe naznačovat tvar pole či okolní krajiny – můţe se zde 

nacházet „pahrbek podobný nadmutému břichu“.
81

 Případně můţe jít o pojmenování na 

základě OJ nebo příjmení. 

- SM: P+Sd 

- ST: K+Spl  

K Lemperkám 

- pole 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Pole leţí u lesa zvaného Lemperky. Toto jméno lesa vzniklo zřejmě z OJ
82

. 

Jan Lempera měl v nedaleké obci Světnov grunt
83

 a sedlák Hynek Lempera tu byl 

starostou
84

. 

- SM: P+Sd 

- ST: K+Spl 

K Radonínu 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Les leţí u obce Radonín. Toto MJ vzniklo z OJ Radoně < Radoňa přidáním 

přípony –ín.
85

 

- SM: P+Sd 

- ST: K+Sd 

K Salvátoru 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Pole se nachází u kopce Salvátor, takţe podle toho bylo pojmenováno. 

Název kopce vznikl podle světce sv. Salvátora
86

, jehoţ obrázek se nachází na stromě 

v nedalekém lese. 

- SM: P+S 

- ST: K+S 

K Strţanovu  

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u obce Strţanov. Prvotní jméno této obce znělo Strčanov 

(Strčanův), vzniklo tedy z OJ. „Pro hanlivý smysl bylo jméno změněno ve Střiţanov a 

Strţanov.“
87
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- SM: P+Sd 

- ST: K+Sd 

K Šlakhamrům 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází u Šlakhamrů, coţ je část obce Hamry nad Sázavou. 

Název Šlakhamry vznikl z německého der Schlaghammer, coţ označuje „perlík, 

nástroj pouţívaný horníky“
88

. Toto pomístní jméno nám tedy připomíná, ţe v blízkosti 

této lokality bývaly doly. 

- SM: P+S 

- ST:K+S 

Kamenný vrch 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: PJ vzniklo podle stejnojmenného kopce, který se zde nachází. Vrch byl 

pojmenován podle skalních útvarů, které na něm můţeme najít ve velmi hojném počtu. 

Podle pana Veselého se zde dříve těţila ţula a pouţívala se k výrobě pomníků a štěrku. 

- SM: ADd+S 

Klusač 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto jméno mohlo vzniknout podle OJ majitele Klus nebo Klusáček
89

. 

- SM: Sd 

Kociperek 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo z německého Katzenberg, coţ znamená Kočičí hora.
90

 Tento 

výklad původu PJ potvrdil i Milan Harvalík. 
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- SM: ADdSd 

Končiny 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Slovo končina vzniklo od slovesa „končiti“
91

. Podle Profouse vzniklo toto 

PJ z apelativa končiny, coţ znamená „nejvzdálenější, nejzazší pozemky statků“.
92

 Také 

J. Pleskalová uvádí, ţe toto PJ vzniklo podle polohy tohoto objektu.
93

 Výklad názvu 

tohoto PJ podle vzdálenosti potvrzuje i V. Šmilauer.
94

 

- SM: Sd 

- ST1: Spl  

- ST2: -in(y) 

Kopec 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se v kopcích. 

- SM: S 

Korejtce 

- les, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Stejně se říká i kopci, který se zde nachází. Toto PJ mohlo být proto 

převzato od tohoto oronyma (viz heslo: kopec „Korejtce “). 

- SM: Sd 

- ST1: Spl 

- ST2: -ce 

Krampulka 

- pole 

- Prameny: L. Göttler 
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- Původ PJ: Je to pole u lesa Vetla. Tento název mohl vzniknout z OJ. 

- SM: Sd 

- ST: -ka 

- Varianta: Ramulka
95

 

Kroul 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout z OJ Kroulík
96

. 

Krouta 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo být vytvořeno z OJ Kroutil
97

. 

Kříb 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle Hosáka a Šrámka vzniklo PJ z nářečního slova křib (staročesky chřib), 

coţ znamená kopec či vrch.
98

 Název vznikl tedy zřejmě podle toho, ţe se pole nachází 

v kopcích. 

- SM: S 

Kříbek 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: PJ vzniklo jako deminutivum z nářečního slova křib (viz výše). Tento les se 

nachází na kopci, takţe podle toho vznikl jeho název. 

- SM: Sd 

- ST: -ek  

Kříby 

- pole 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Tento název vznikl jako plurál ke slovu křib (viz výše – heslo: pole „Kříb“). 

Toto pole se tedy jmenuje podle toho, ţe je umístěno v kopcovité krajině. 

- SM: Sd 

- ST: Spl 

Lazy 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle Hosáka a Šrámka značí slovo laz „pozemek, pole, louku získanou 

vypálením lesa“. „Byly to pozemky mezi lesy nebo na jejich okrajích a zpravidla na 

rovinatém místě výše poloţeném.“ Východomoravsky můţe označovat slovo laz také 

pole pod lesem.
99

 Toto pole se nachází opravdu v blízkosti lesa, ale spíše 

předpokládám, ţe název vznikl podle prvního uvedeného výkladu. Podle Šrámka se 

slovo laz vyskytuje na Moravě v plurálu jen ojediněle.
100

 

- SM: Sd 

- ST: Spl 

Leskovská 

- louka, pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Název byl zřejmě motivován zaniklým dvorem u Dolních Hamrů. Tento 

dvůr zde stával ještě v r. 1712. I pan Z. Kudrna potvrzuje, ţe zde stával dvůr, kterému 

se říkalo Leskovice, takţe podle toho vznikl název této louky a pole. Pojmenování 

mohlo být vytvořeno z adjektiva lésková (lísková).
101

 Mohly se zde tedy nacházet 

lískové keře.
102

 

- SM: SADd 

- ST: -ská 

Liščí díry 

- louka, rašeliniště 
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- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo být vytvořeno z apelativa liška, příp. z příjmení Liška. Tento 

název mohl ale vzniknout také jako posměšek
103

. Toto jméno mohlo dostat přívlastek 

liščí proto, ţe leţí v odlehlých končinách od obcí (tam, kde dávají lišky dobrou noc).
104

 

- SM: ADd+Sd 

- ST: ADd+Spl 

Lomný les 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle Hosáka a Šrámka má v toponymii adjektivum lomná (podle lom) více 

významů. S největší pravděpodobností ale vzniklo toto PJ podle „úlomků stromů či 

polomu“, příp. se můţe les nacházet v místě, kde se v minulosti lámal kámen či 

dřevo.
105

 

- SM: ADd+S 

Malá Robizeň 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Slovo Robizeň (Robízeň) vzniklo z německého „Rohe Wiese“ a označovalo 

„hrubou louku“.
106

 Přívlastek malá byl k názvu přidán kvůli malé rozlehlosti tohoto 

pole. Tento výklad potvrdil i Milan Harvalík. 

- SM: AD+ADSd 

Malý kopeček 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole dostalo svůj název podle toho, ţe se nachází na ne příliš rozsáhlém 

kopci. 

- SM: AD+Sd 
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Malý les 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ: Toto PJ bylo motivováno tím, ţe se jedná o les malé rozlohy. 

- ST: AD+S 

Máselnice 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Máselnice je „přístroj na stloukání másla“
107

. Nepodařilo se však zjistit, 

jakou by to mohlo mít spojitost s tímto lesem. 

- ST: -nice 

Měkejš 

- les, louka, mokřiny 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo být vytvořeno z OJ Měkýš
108

. Došlo zde ke změně spisovné 

podoby slova do obecné češtiny (-ýš > -ejš). 

Mělkovický les 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Les leţí u obce Mělkovice. 

- ST: ADd+S 

Minářky 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo podle J. Matúšové ze slova mlynář „v důsledku tvrdé 

výslovnosti hlásky l“.
109

 Tento les tedy mohl být pojmenován podle toho, ţe patřil 

mlynáři. 

- SM: Sd 

- ST: Spl 
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- ST2: -ky 

Modlíky 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Název tohoto pole byl vytvořen podle zemědělců z „obce Modlíkov, kteří 

sem docházeli“
110

. MJ Modlíkov vzniklo podle zakladatelů této osady, kteří „medlili, 

tj. bedlili, pozorovali“.
111

 

- SM: Sd 

- ST1: Spl 

- ST2: -íky  

Muchárky 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout z OJ. Tuto skutečnost se však nepodařilo prokázat. 

- SM: Sd 

- ST1: Spl  

- ST2: -ky 

Myslivna 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází u dvou stavení, kde zřejmě dříve bývala myslivna. 

- SM: S 

Na cestách 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole je pojmenováno podle toho, ţe přes něj vede hned několik cest. 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Spl 
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Na čihadle 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: PJ vzniklo z apelativa čihadlo, coţ bylo „místo, kde bylo líčeno na ptáky“.
112

 

Na tomto poli tedy pravděpodobně v dřívějších dobách probíhala tato činnost. Podle 

pana Veselého se zde číhalo na zvěř. I J. Pleskalová tvrdí, ţe slovo čihadlo má něco 

společného s lovem.
113

 V. Šmilauer také uvádí, ţe šlo o „místo na čihadle, na něţ se 

ptákům podsýpá“. Nabízí však i jiný význam: mohlo se jednat o pole, které se nachází 

u „hory s rovinou na temeni“
114

, avšak tento výklad pokládám za méně pravděpodobný.  

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Sd 

Na dolině 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole dostalo svůj název zřejmě podle toho, ţe se nachází v údolí. J. 

Pleskalová potvrzuje, ţe toto pojmenování vzniklo podle terénního útvaru.
115

 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Sd 

Na hranicích 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout podle toho, ţe se toto pole nachází na hranicích či 

předělu nějakých pozemků či katastrálního území.
116

Příp. se mohlo jednat o místo, kde 

bývala „narovnaná hromada dřev či hranice k pálení“
117

. Toto pole se nachází na 
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předělu dvou katastrálních území (Rosička a Matějov), takţe podle toho bylo toto 

anoikonymum vytvořeno. 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Spl 

Na Chaloupkově 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pojmenování pole bylo zřejmě motivováno příjmením majitele či 

vlastníka tohoto pozemku. Vzniklo tedy z předloţky „na“ a OJ Chaloupka
118

. 

- SM: P+SADd 

- ST: Na+Sd 

Na chalupách 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u chalupářské oblasti, takţe zřejmě podle toho vzniklo toto PJ. 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Spl 

Na javoře 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo zřejmě podle javoru, který zde stojí nebo stával. 

- SM: P+S 

- ST: Na+S 

Na kačině 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Slovo „kačina“ mohlo vzniknout z OJ Káča (Kateřina) přidáním přípony -

ina. 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Sd 
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Na kopci 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází na kopci, takţe podle toho vznikl tento název. I A. 

Profous potvrzuje, ţe toto pojmenování vznikalo podle vyvýšené krajiny.
119

 

- SM: P+S 

- ST: Na+S 

Na kopečku 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tato louka se nachází v kopci. 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Sd 

Na košíčkách 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Slovo „košíčky“ mohlo vzniknout jako deminutivum ke slovu koš. 

Pojmenování tohoto pole můţe být motivováno OJ: Podle záznamů z katastru však 

není původ tohoto PJ znám.
120

 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Sd 

Na Kříbech 

- pole, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo zřejmě podle toho, ţe lokalita, v níţ se pole a louka nachází, 

je umístěna v kopcích. (viz výše - heslo: pole „Kříby“) 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Spl 
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Na lazech 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Místo, na němţ je toto pole, bylo zřejmě získáno vypálením lesa (viz výše – 

heslo: pole „Lazy“)  

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Spl 

- Varianta: Na Lázích
121

  

Na lejtně 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Vznik tohoto PJ není podle F. Lojka a kolektivu znám.
122

 A ani z jiných 

zdrojů nebyl původ tohoto anoikonyma zjištěn. 

- SM: P+S 

- ST: Na+S 

Na Machově 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole bylo zřejmě pojmenováno podle bývalého vlastníka. Název tedy 

vznikl z OJ Mach
123

. 

- SM: P+SADd 

- ST: Na+Sd 

Na myslivcově 

- pole, les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole a les pravděpodobně patřil myslivcovi nebo pod jeho správu.  

- SM: P+SADd 

- ST: Na+SADd 
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Na nivě 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tento název vznikl zřejmě z praslovanského slova niva, které znamená 

„pole nově vzdělané“.
124

 

- SM: P+S 

- ST. Na+S 

Na novinách 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Slovo „novina“ značí podle Profouse „pozemek, který byl právě upraven 

v ornou půdu, nové pole“
125

 nebo „bývalý les změněný v pole“
126

. I V. Šmilauer uvádí, 

ţe „novinou“ je označována kulturní půda. Toto PJ tedy zřejmě vzniklo při zaloţení 

tohoto pole. 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Spl 

Na ouchlebce 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Jak toto PJ vzniklo, ani od čeho pochází tento název, není známo. Jako 

ouchlebka se ale nazývá část katastru obce Polnička.
127

 

- SM: P+ 

- ST: Na+ 

Na panském 

- pole 

                                                 
124

 HOSÁK, Ladislav a Rudolf ŠRÁMEK. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II, M-Ţ. Praha: 

Academia, 1980, s. 147. 

125
 PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. III, M-Ř. Praha: 

Nakladatelství ČSAV, 1951, s. 233. 

126
 PROFOUS, Antonín. O jménech pomístných, jich významu a sbírání. Praha: Vlastní náklad, 1920, s. 

77. 

127
 LOJEK, František a kol. Pomístní jména katastru obce Polnička, osady Strţanov a Račín. Polnička: 

MNV, 1977, s. 20. 



 

52 

 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle Olivové-Nezbedové toto PJ vzniklo k vyjádření majetkových a 

právních poměrů
128

, tedy podle toho, ţe toto pole vlastnili nějací páni. 

- SM: P+SADd 

- ST: Na+SADd 

Na počítském 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u obce Počítky. 

- SM: P+SADd 

- ST: Na+SADd 

Na polině 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tato louka se nachází u pole, takţe její název mohl vzniknout podle toho. 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Sd 

Na příhonu 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Slovo příhon vzniklo asi podle toho, ţe „se sem přiháněl dobytek na 

pastvu“
129

. I J. Pleskalová tvrdí, ţe slovo příhon značí místo, kde se pásl dobytek.
130

 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Sd 

Na půlhoně 

- pole 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: PJ vzniklo podle toho, ţe „zde mohla v minulosti existovat soustava honů či 

půlhonů“
131

. Hon je starý zemědělský název
132

 a půlhon bylo zřejmě pojmenování pro 

polovičně rozlehlý prostor neţ byl hon. 

- SM: P+NUMSd 

- ST: Na+NUMSd 

- Varianta: Půlhon
133

 

Na širokých 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: V dřívějších dobách byly v těchto místech milíře. Mohlo jít o pole, které 

bylo rozděleno na několik širších pozemků
134

, příp. mohl tento název vzniknout podle 

toho, ţe se „hospodáři mohli při práci v rovině zeširoka rozmáchnout“
135

. Přesný původ 

tohoto PJ není znám,
136

 ale první jmenovaná moţnost je nejvíce pravděpodobná. 

- SM: P+SAD 

- ST: Na+ SAD 

Na zadinách 

- pole, louka 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Podle katastrálních materiálů vzniklo toto PJ podle odlehlosti těchto 

pozemků od obce a podle toho, ţe se nachází v zadní části katastru obce Strţanov (na 

hranici s jinými katastry).
137

 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Spl 

Na Zadě 

- pole 

- Prameny: Jaroslava Stránská 

- Původ PJ: Toto pole nese název podle stejnojmenné samoty, u které se nachází. Tento 

název vznikl zřejmě podle toho, „ţe místo se nalézá vzadu na katastru před lesem“
138

 a 

v odlehlé a osamocené lokalitě od obce
139

. 

- Varianta:  Na zádi
140

 

- SM: P+Sd 

- ST: Na+Sd  

Nad Losenicí 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo podle toho, ţe toto pole se nachází nad obcí Velká Losenice. 

Část tohoto místního názvu (Losenice) byla převzata od nedalekého potoku, který byl 

pojmenován podle toho, ţe se v jeho „povodí zdrţovali losi“
141

. 

- SM: P+Sd 

- ST: Nad+Sd 
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Níţkovka 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Stejně se jmenuje i potok, který protéká nedaleko tohoto lesa. Toto PJ mohlo 

vzniknout z OJ Níţek
142

, tedy podle jeho vlastníka či zakladatele. Příp. mohl být název 

vytvořen podle obce Níţkov
143

. 

- SM: Sd 

- ST: -ka 

Obecnice 

- louka, mokřiny 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pojmenování mohlo vzniknout podle toho, ţe tato louka patřila nějaké 

blízké obci a byla to tedy pastvina veřejné povahy
144

. Také Olivová-Nezbedová uvádí, 

ţe jako „obecnice“ byl označován obecní pozemek.
145

  

- SM: Sd 

- ST: -nice 

Obecník 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tento název vznikl zřejmě podle toho, ţe tento les vlastnila nějaká obec. I L. 

Olivová-Nezbedová potvrzuje tento výklad tohoto PJ.
146

 Pojmenování je vytvořeno ze 

slova obec přidáním sufixu –ník.  

- SM: Sd 

- ST: -ník 
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Osičiny 

- les, pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout ze slova osek -staročesky osiečko (a z něj pak 

úţením osíčko), coţ značí místo, kde byl prosekáván les.
147

 Tento název mohl být 

motivován také apelativem osika
148

 – na této lokalitě nebo v její blízkosti se mohly 

nacházet osiky nebo osikový les. Tento výklad podle katastrů jiných obcí dokládá i 

generální katalog PJ. 

- SM: Sd 

- ST1: Spl 

- ST2: -iny 

Padrtiny 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo z apelativa „padrť“, coţ označuje polámané dříví v lese.
149

 

Méně pravděpodobně pak bylo toto pojmenování vytvořeno podle „skaliska na vrchu 

se rozpadajícího“ (coţ bylo také označováno za padrť).
150

 Slovem padrť se také 

označovala uschlá tráva
151

. Tento název mohl být vytvořen také podle slova padrtí, 

které označuje „něco neupraveného a bez valného vzrůstu, co nepřináší uţitek“
152

. I 

pan Veselý tvrdí, ţe se v těchto místech nachází velmi špatně prostupný les 

s rašeliništi, takţe od toho usuzuji, ţe poslední výklad bude zřejmě ten 

nejpravděpodobnější. 
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- SM: Sd 

- ST1: Spl 

- ST2: -iny 

Pahýbl 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tento les převzal jméno od nedalekého vrchu Pahýbl. Toto PJ vzniklo 

zřejmě z něm. „hügel“. Následně byl tento název počeštěn a bylo do něj přidána 

předpona pa-.
153

 

- SM: Sd 

- ST: Pa- 

Panský pekelský dvůr 

- pole, louka, les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Adjektivum „panský“ naznačuje, ţe tento objekt vlastnil nějaký pán.
154

 

Jméno Peklo vzniklo podle Profouse jako „křesťanská představa o místě hrozných 

muk. Toto jméno mají obyčejně hlučné mlýny v hlubokých údolích, někde také 

hostince nebo osady s pověstí mravního spuštění“.
155

 Také podle Šmilauera bylo toto 

pojmenování motivováno podle „těţké dřiny v neúrodných, chladných, zapadlých 

místech“
156

. Přívlastek pekelský ale dostalo toto PJ podle hamru, který stával v těchto 

místech a nesl právě jméno Peklo.
157

 Stejné jméno má i údolí
158

 a tvrz
159

, která se na 

tomto místě nachází. 
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- SM: ADd+ADd+S 

Paseky 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tento název vznikl z apelativa paseka, coţ je podle Hosáka a. Šrámka časté 

PJ pro lesem porostlou krajinu na Moravě. Slovo paseka označuje „místo v lese 

vykácené a jiţ travou, drobným křovím, maliním apod. zarostlou“
160

. Také I. Lutterer 

naznačuje, ţe slovo „paseka“ označuje „druh půdy a její získávání“
161

. Výskyt tohoto 

PJ je podle Šrámka na Moravě velmi hojný.
162

 

- SM: Sd 

- ST: Spl 

Perhýt 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pojmenování bylo vytvořeno z něm. „Berghütt“
163

. Slovo „Berg“ 

znamená v překladu hora, avšak co znamená slovo „Hütt“ se mi nepodařilo zjistit.  

- Varianta: V perytě
164

 

- SM: Sd 

- ST: Sd 

Plovinka 

- pole 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Původ tohoto anoikonyma se nepodařilo objasnit. 

- SM: ? 

- ST: ? 

Ploviny 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Okolnosti vzniku tohoto PJ se nepodařilo zjistit. 

- SM: ? 

- ST: ? 

Pod Dářkem 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Les leţí pod rybníkem Dářko. Název „Dářko“ zřejmě vznikl podle toho, ţe 

byl pozemek, na němţ se dnes rybník nachází, darován ţďárskému klášteru.
165

 

- SM: P+S 

- ST: Pod+S 

Pod hájky 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se pod menším lesem (hájkem). 

- SM: P+Sd 

- ST: Pod+Spl 

Pod Peperkem 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází pod vrchem Peperek. Jméno této hory vznikl z něm. 

„Bergwerk“, coţ znamená důl.
166

 

- SM: P+Sd 
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- ST: Pod+Sd 

Pod podhopky 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Původ tohoto anoikonyma se nepodařilo objasnit. 

- S?: ? 

- ST: ? 

Pochvalda 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo být vytvořeno z něm. pochen (tlouci) a wald (les)
167

. Tento 

les tedy mohl leţe v místě, kde bylo slyšet mnoho tlukotu
168

 (např. z kamenných lomů 

či při práci v lese). Podle J. Pleskalové vzniklo jméno Pochvalda z německého 

„Buchwald“
169

, coţ znamená bukové dřevo, takţe by se dalo předpokládat, ţe se zde 

nacházel bukový les a podle toho vznikl tento název. Tento výklad pokládám za 

pravděpodobnější. Dnes uţ se v místech tohoto lesa ale nachází les smrkový. 

- SM:Sd 

- ST: -a 

Prostřední Babín 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Přívlastek „prostřední“ dostala tato louka zřejmě podle své polohy. Jménem 

Babín se nazývá i nedaleká louka, les a rybník. Tento název se na tato pomístní jména 

přenesl podle zaniklé osady, která se v těchto místech nacházela. Výkladů, jak mohlo 

být toto pojmenování vytvořeno, existuje hned několik. Název by mohl vzniknout 

podle pověsti o loupeţníku Babinském
170

 nebo podle toho, ţe se tam „pěstovaly babské 
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klepy“
171

. Podle M. Skalníka vznikl název Babín podle „zemské hranice, která probíhá 

severozápadním okrajem obce“
172

. S největší pravděpodobností byl ale tento název 

vytvořen z OJ Baba
173

. 

- SM: ADd+Sd 

Před Peperkem 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo podle toho, ţe se toto pole nalézá před vrchem Peperek. 

Výklad názvu této hory viz výše - heslo: pole „Pod Peperkem“. 

- SM: P+Sd 

- ST: Před+Sd 

Přední Vetla 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle L. Olivové-Nezbedové bývají dvojice PJ rozlišeny podle polohy 

těchto objektů pomocí opozit
174

. V našem případě tedy na přední a zadní (viz heslo: les 

„Zadní Vetla“). Tento les se jmenuje podle zaniklé osady, která v těchto místech 

existovala
175

. Slovo vetla znamená „vrba; tekoucí mezi vrbami“, podle Janeby a 

Koudely mohla být osada zaloţena u potoka tekoucím vrbovím.
176

 I M. Harvalík 

potvrzuje, ţe Vetla je druh vrby a toto pojmenování bylo vytvořeno zřejmě právě podle 

toho. V místech tohoto lesa opravdu potok pramení, takţe i podle toho bychom mohli 

usuzovat, ţe toto vysvětlení motivace tohoto názvu je správné. 

- SM: ADd+S 
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Příhon 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle J. Pleskalové označuje příhon místo „pasení dobytka“ nebo „cestu pro 

dobytek“
177

 – tedy kudy se přiháněl na pastvu. I I. Mittermayer uvádí, ţe se na tomto 

poli pásl dobytek.
178

 Tento výklad potvrdil i pan Veselý. 

- SM: Sd 

- ST: Pří- 

Rejznarka 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo zřejmě podle jména vlastníka či zakladatele toho pole.
179

 I J. 

Malenínská tvrdí, ţe toto PJ vzniklo z OJ.
180

 Mohlo by jít např. o příjmení Rýznar.
181

 

Pravděpodobně byl však tento název převzat od nedalekého potoku, který nese stejné 

jméno. 

- SM: Sd 

- ST: -ka 

Rosička 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází u obce Rosička. 

- SM: Sd 

- ST: -ička 

Roudný 

- les 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout z adjektiva rudný a mohlo označovat „místo rudné, 

kde se nachází ruda“
182

. Také J. Matúšová tvrdí, ţe tento název souvisí s těţbou rud, 

ale často je velmi obtíţné tuto skutečnost prokázat. Ani v tomto případě se nepodařilo 

tento výklad jednoznačně dokázat. Podle J. Stránské v tomto lese vedla dráha, po níţ se 

vozilo dřevo z rozsáhlého polomu, který zasáhl Ţďársko v r. 1930, a byla zde pila.
183

 I 

pan Veselý potvrzuje, ţe v tomto lese vedla ţeleznice, po které se přepravovalo dřevo 

k pile. 

- SM: SADd 

- ST: -ný 

- Varianta: Roudně
184

, Budín – Na ţeleznici v tomto lese tragicky zde zemřel pan Budín, 

a tak po něm místní lidé tento les pojmenovali.
185

 

Smrčiny 

- les, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo z apelativa smrk nebo smrčí – podle místa, kde je hodně 

smrků.
186

 Tento název vznikl tedy podle toho, ţe se tu nacházel smrkový les nebo zde 

byl hojný výskyt smrků. 

- SM: Sd 

- ST1: Spl 

- ST2: -iny 

Spálená 

- louka 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Tento název mohl být vytvořen podle toho, ţe je louka v místech, kde se 

něco úmyslně pálilo (např. les) nebo kde byl v minulosti poţár. Také Olivová-

Nezbedová naznačuje, ţe adjektivem „spálená“ bylo označováno místo, které 

vyhořelo.
187

 

- Varianta: U spálený
188

 

- SM: SADd 

Studené stráně 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Adjektivní část pojmenování mohla vzniknout podle zdejších klimatických 

podmínek.
189

 Místa z jiných katastrálních území takto byla nazývána podle své polohy 

– místo, kde fouká často vítr a svítí málo slunce.
190

 Také J. Malenínská tvrdí, ţe 

přívlastek „studený“ označuje u PJ teplotu daného objektu.
191

. Podle Sedláčka se 

stráněmi nazývaly strmé části hor.
192

 I Šmilauer uvádí, ţe stráněmi byly nazývány 

svahy kopců, takţe to vysvětluje původ druhé části tohoto PJ: 

- SM: AD+Sd 

- ST: AD+Spl 

Světka 

- les 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Stejně se jmenuje i kopec nedaleko, takţe zřejmě od tohoto oronyma byl 

převzat i tento název. Toto PJ mohlo vzniknout ze slovesa „svítiti“
193

, a to podle toho, 

ţe se tento lesní porost nachází na slunném místě. 

- SM: Sd 

- ST: -ka 

Svobody 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout z OJ Svoboda. Nachází se u lesa, který se nazývá 

Svoboda a u něhoţ se také přepokládá, ţe název vznikl z příjmení vlastníka či 

zakladatele tohoto lesa
194

, takţe toto PJ mohlo být odvozeno od tohoto téměř totoţného 

názvu nebo tato PJ vznikla současně. Méně pravděpodobně bylo toto pojmenování 

motivováno „získáním jisté právní výhody“ pro vlastníka tohoto lesu či pozemku.
195

 

To, ţe bylo toto PJ vytvořeno podle „právních poměrů v pozemkovém vlastnictví“
196

 

ale tvrdí i Pleskalová. 

- SM:Sd 

- ST: Spl  

Šebrava 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tento název mohl být odvozen od stejnojmenného lesa.
197

 Původ tohoto PJ 

se však nepodařilo objasnit. 

- SM: ? 
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Talinská 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Tento název mohl být vytvořen ze jména jeho vlastníka či zakladatele. 

- SM: SADd 

- ST: -ská  

Trubačka 

- les, pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout podle jména majitele či zakladatele tohoto pole a 

lesu, např. z příjmení Trubač
198

. Názvem „trubačka“ se také označovala „roubená 

studna (prameniště), odkud dřevěnými troubami byla vedena voda“
199

 do nějaké obce. 

Tuto skutečnost se však nepodařilo prokázat, a proto se přikláním spíše k prvnímu 

výkladu tohoto PJ. 

- SM: Sd 

- ST: -ka  

U boudy 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ: Tento les se podle Z. Kudrny nachází u krmelce, takţe podle toho se mu takto 

říká. 

- SM: P+S 

- ST: U+S 

U boţích muk 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u boţích muk. 

- SM: P+ADd+S 

- ST: U+ADd+S 
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U cihelny 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: A. Profous tvrdí, ţe toto PJ vzniklo podle nějakého stavení
200

, v tomto 

případě tedy podle cihelny. Pole se můţe nacházet u místa, kde se těţila „cihlářská 

hlína“, z níţ se pak vyráběly cihly.
201

 

- SM: P+S 

- ST: U+S 

U Farářových polí 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Zřejmě to byl církevní majetek a pole tak bylo uţíváno farářem.
202

 Tento 

pozemek se nachází u pole, které nese jméno Na farském, takţe zřejmě podle toho 

dostalo jméno i toto PJ. 

- SM: P+ADd+Sd 

- ST: U+ADd+Spl 

U Hadůvky 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází u lesa Hadůvky, takţe podle toho byl vytvořen tento 

název. Pojmenování Hadůvky mohlo vzniknout podle apelativa had, protoţe se zde 

mohli hojně vyskytovat hadi. Název ale mohl být vytvořen také z OJ Had
203

, Hada 

nebo Hádek
204

.  

- SM: P+Sd 
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- ST: U+Sd 

U Hlubokého rybníka 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Les leţí u Hlubokého rybníka. 

- SM: P+AD+S 

- ST: U+AD+S 

U jamské cesty 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Pole leţí u silnice vedoucí do obce Jámy. 

- SM: P+ADd+S 

- ST: U+ADd+S 

U jezírka 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Les se nachází v blízkosti jezera Vápenice, takţe podle toho vznikl tento 

název. 

- SM: P+Sd 

- ST: U+Sd 

U Krčálů 

- les, louky 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: V blízkosti těchto pozemků se nachází chalupa. Tento objekt nyní jiţ 

nevlastní Krčálovi, ale tento název vznikl z příjmení Krčál – tedy podle dřívějších 

vlastníků této nemovitosti či pozemků. 

- SM: P+SAD 

- ST: U+SAD 

U Malého lesa 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u lesa jménem Malý les. 
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- SM: P+AD+S 

- ST: U+AD+S  

U Mikšovce 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u rybníka Mikšovce. PJ Mikšovec vzniklo zřejmě z OJ.
205

 

- SM: P+Sd 

- ST: U+Sd 

U milířů 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Základem tohoto pojmenování bylo apelativum milíř. To označovalo 

„hranici dříví upravenou na výrobu dřevěného uhlí“
206

. Na Ţďársku se milíře dříve 

hojně uţívaly, takţe je pravděpodobné, ţe se dřevěné uhlí vyrábělo i v tomto lese nebo 

jeho blízkosti a podle toho byl pojmenován. 

- SM: P+Sd 

- ST: U+Spl 

U mostku 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází u mostku, který vede přes potok. 

- SM: P+S 

- ST: U+S 

U Pasek 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Les leţí blízko louky zvané Paseky. 

- SM: P+Sd 
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- ST: U+Spl 

U Radonína 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: PJ vzniklo podle toho, ţe se tato louka nachází u obce Radonín. Výklad MJ 

Radonín viz výše – heslo: les „K Radonínu“. 

- SM: P+Sd 

- ST: U+Sd 

U Salvátoru 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Pole se nachází u kopce jménem Salvátor. 

- SM: P+S 

- ST: U+S 

U spravedlnosti 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Jde o pole, kde se nacházela šibenice.
207

 I M. Lopaur tuto skutečnost 

potvrzuje. Podle jeho slov zde stávalo popraviště pravděpodobně jiţ od středověku
208

 

Slovo „spravedlnost“ pochází ze staročeštiny a označovalo „místo, kde se činilo zadost 

právu“
209

. 

- SM: P+S 

- ST: U+S 

U staré vápenice 

- les 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Les se nachází u místa, kde se aţ do poč. 20. století doloval vápenec.
210

 

- SM: P+AD+Sd 

- ST: U+AD+Sd 

U Starého Dvora 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se v blízkosti stavení nazvaného Starý Dvůr.  

- SM: P+AD+S 

- ST: U+AD+S 

U Strţe 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Pole leţí u vodní nádrţe Strţ. V minulosti se na místě dnešní přehrady 

nacházel Strţanovský rybník, který byl zřejmě v minulosti strţen, takţe podle toho 

vznikl tento název. Je to doloţeno v jedné kronice, která mluví o takovéto katastrofě 

z roku 1714.
211

 

- SM: P+Sd 

- ST: U+Sd 

U šlakhamerských hranic 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u části obce Hamry nad Sázavou, která se jmenuje Šlakhamry. A 

místem, kde se pole nachází, prochází hranice katastrálních území, takţe zřejmě podle 

toho bylo přidáno do názvu ještě slovo hranice. 

- SM: P+ADd+Sd 

- ST: U+ADd+Spl 

U ţďárské cesty 

- pole, les 

                                                 
210

 FORALOVÁ, Michaela. Pomístní jména na Ţďársku. Praha, 2011. Bakalářská práce. Pedagogická 

fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra českého jazyka. Vedoucí práce Eva Hájková. S. 46. 

211
 LOJEK, František a kol. Pomístní jména katastru obce Polnička, osady Strţanov a Račín. Polnička: 

MNV, 1977, s. 64. 



 

72 

 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole a les leţí u silnice vedoucí do Ţďáru nad Sázavou. 

- SM: P+ADd+S 

- ST: U+ADd+S 

U ţďárských hranic 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází u silnice vedoucí ze Ţďáru nad Sázavou, kde končí 

katastrální území patřící k tomuto městu, takţe podle toho vzniklo toto PJ. 

- SM: P+ADd+Sd 

- ST: U+ADd+Spl 

U Ţiţkova rybníka 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole bylo pojmenováno tímto způsobem, protoţe se nachází u rybníka 

jménem Ţiţka. V této oblasti je několik PJ i MJ pojmenováno po tomto slavném 

vojevůdci, protoţe na nedalekém místě, nyní u obce Ţiţkovo pole, „zemřel dle místní 

pověsti 11. října 1424 husitský hejtman Jan Ţiţka z Trocnova při svém taţení na 

Moravu“
212

. P. Rous ale při zkoumání toponym, jeţ nesou vojevůdcovo jméno, zjistil, 

ţe tato pojmenování pravděpodobně nevznikla dříve neţ v 18. století, takţe takováto PJ 

vznikla spíše v důsledku vlasteneckého zájmu o husitství.
213

 V obci Velká Losenice, u 

níţ se toto pole nachází, ţila ale také rodina Ţiţkova
214

, takţe je spíše 

pravděpodobnější, ţe název vznikl podle toho, ţe se tento pozemek nachází u rybníka, 

který patřil této rodině. 

- SM: P+ADd+S 

- ST: U+ADd+S 
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Vcihelníku 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: V místech tohoto pole se těţila hlína, z které se pak vyráběly ručně cihly.
215

 

- SM: P+Sd 

- ST: V+Sd 

V hájku 

- pole 

- Parmeny: MKN 

- Původ PJ: Dříve se v těchto místech nacházel nějaký lesík.
216

 Dnes uţ je zde především 

zemědělská půda, ale toto PJ se zachovalo. 

- SM: P+Sd 

- ST: V+Sd 

V krejdách 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nyní se místu říká spíše V grejdách, ale podle M. Lopaura je úředně 

schváleným tvarem tvar Krejdy.
217

 Pojmenování Grejdy pochází podle Lopaura ze 

staroněmeckého slova „geruite“ (v současné němčině das Gereut), coţ znamená kluč 

nebo mýtina. Jednalo se tedy o později kolonizovanou půdu, ještě v době, kdy ve 

Ţďáře existovalo německé osídlení. K osazení této lesní půdy došlo jiţ v době po 

zaloţení městečka Ţďáru, někde ve 14. nebo 15. století.“
218

 Nejstarší doklad o tomto 

místě pochází z roku 1551 a mluví se zde o rybníku v místě, které se jmenuje 

„Grajd“.
219
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- SM: P+Sd 

- ST: V+Spl 

V lesku 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Původ tohoto PJ se nepodařilo objasnit. 

- SM: P+? 

- ST: V+? 

V Muchárkách 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Okolnosti vzniku tohoto anoikonyma se nepodařilo vyjasnit. 

- SM: P+? 

- ST: V+? 

V oborách 

- pole 

- Prameny: Jaroslava Stránská  

- Původ PJ: Tento název vznikl podle toho, ţe toto pole sousedí s lesem, který byl dříve 

„oplocován jako obora“
220

. 

- SM: P+Sd 

- ST: V+Spl 

- Varianta: V oboře
221

, Obora 
222

 

V pařezinách 

- pole 

- Prameny: MKN 
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 LOJEK, František a kol. Pomístní jména katastru obce Polnička, osady Strţanov a Račín. Polnička: 
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 LOJEK, František a kol. Pomístní jména katastru obce Polnička, osady Strţanov a Račín. Polnička: 

MNV, 1977, s. 25. 
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- Původ PJ: Na místě tohoto pole mohl být dříve les a mohlo se zde proto při zakládání 

pole nacházet hodně pařezů. 

- SM:P+Sd 

- ST: V+Spl  

V pasekách 

- les, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle A. Profouse se toto PJ nejčastěji pouţívalo pro místa, kde byl vykácen 

lesní porost a následně obdělána půda 
223

, coţ se s velkou pravděpodobností na 

zkoumaném místě opravdu dělo. 

- SM: P+Sd 

- ST: V+Spl 

V štanichu 

- les, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Původ tohoto PJ se nepodařilo objasnit. 

- SM: P+ 

- ST: V+S  

Ve smrčkách 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: V blízkosti tohoto pole se nachází menší les, takţe zřejmě podle toho vznikl 

této název. PJ tedy bylo vytvořeno jako plurál zdrobněliny od apelativa smrk. 

- SM: P+Sd 

- ST: Ve+Spl  

Ve smrčkách za tratí 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Nachází se u pole Ve smrčkách (viz heslo výše), ale je blízko ţelezniční 

trati, takţe zřejmě z tohoto důvodu byl název rozšířen o část „za tratí“. 

                                                 
223

 PROFOUS, Antonín. O jménech pomístných, jich významu a sbírání. Praha: Vlastní náklad, 1920, s. 

27. 
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- SM:P+Sd+P+S 

- ST: Ve+Spl+za+S  

Ve vrších 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ označuje pravděpodobně polohu tohoto lesu –  je v kopcích. 

- SM: P+Sd 

- ST: Ve+Spl 

Váhulečka 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Původ tohoto anoikonyma se nepodařilo objasnit. 

- SM: ? 

- ST: ? 

Vápenice 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Les se nachází u jezírka Vápenice v místech, kde se dřív těţil vápenec, takţe 

byl tento název převzat podle této činnosti, která tu probíhala (viz výše - heslo: „U 

staré vápenice“). 

- SM: Sd 

- ST: -ice 

Vejdoch 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Pole je v blízkosti stejnojmenného kopce, takţe byl tento název zřejmě 

převzat od tohoto oronyma. Původ tohoto PJ se nepodařilo zjistit. 

- SM: 

Velký kopec 

- pole 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Pole se nachází u většího kopce, takţe zřejmě podle toho bylo vytvořeno 

toto pojmenování.  

- SM: AD+S 

Velký les 

- les 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Vznik tohoto PJ byl motivován rozlehlostí tohoto lesa. 

- SM: AD+S 

Veselská 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází v blízkosti obce Nové Veselí, takţe podle toho bylo 

vytvořeno toto PJ. 

- SM: SADd 

- ST: -ská 

Vlčí jáma 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: A. Profous naznačuje, ţe toto PJ vzniklo podle ţivočicha
224

, tedy vlka. Podle 

Lutterera naznačuje slovo „jáma“ „vykopanou prohlubeň na chytání zvěře“
225

, příp. 

mohlo jít o místo, kde se „kopala hlína, granáty i dolovalo zlato nebo jiné 

materiály“
226

. J. Kaprál tvrdí, ţe na Českomoravské vrchovině se vlčí jámy kopaly tam, 

„kde sousedila obec s hlubokými lesy“
227

. Lidé podle něj hloubili tyto jámy, aby 

ochránili svůj dobytek před vlky. Jámu zakryly nahoře větvičkami a poloţili zde syrové 

maso, aby přilákali vlka.
228
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- SM: ADd+S 

Vort 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ mohlo vzniknout z OJ Ort (přidáním protetického v), coţ je nejvíce 

pravděpodobná varianta vytvoření tohoto názvu. Slovo vort podle Profouse označovalo 

také šídlo či špičku nebo hrot kopí nebo meče
229

, ale tato slova nemají s polem nic 

společného, a tak zřejmě nevedla ani ke vzniku tohoto pojmenování. 

- SM:Sd 

Za brankou 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Slovo je deminutivum od slova brána. Toto PJ mohlo vzniknout podle toho, 

ţe se nachází za brankou jakési ohrady či oplocení, nebo podle místa (uzavřeného 

brankou), kde se vyjíţdělo z vesnic do polí. Případně se můţe jednat o „metaforické 

pojmenování cesty z obou stran lemované keři, které rostly a vytvořily „branku“, nebo 

o metaforický název „hluboké úvozové cesty tvořící úzkou soutěsku (branku)“.
230

 

Podle A. Profouse se zde pravděpodobně nacházela branka, která zabraňovala drůbeţi 

utíkat na pole.
231

 Tento výklad potvrzují i katastrální materiály.
232

 

- SM: P+Sd 

- ST: Za+Sd 

Za černou hrázkou 

- les 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Slovo „černá“ označuje v tomto případě zbarvení hrázky. Část pojmenování 

„hrázka“ vzniklo jako deminutivum ke slovu hráz. V blízkosti tohoto lesa protéká 

potok, takţe předpokládám, ţe se toto PJ jmenuje podle nějaké hrázky, která se na 

tomto vodním toku nachází nebo nacházela. 

- SM: P+AD+Sd 

- ST: Za+AD+Sd 

Za humny 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Slovo humno označovalo podle Hosáka a Šrámka „místo, obvykle zakryté, 

pro mlácení obilí cepy“ nebo staročesky „místo na číhadle, na něţ se ptákům se ptákům 

podsýpá“.
233

 Holub a Lyer uvádí, ţe slovem „humno“ se také pojmenovávala „udusaná 

půda k mlácení dobytkem“
234

. Toto pole se tedy zřejmě nacházelo za místem, kde se 

prováděla jedna z výše jmenovaných činností. 

- SM: P+Sd 

- ST: Za+Spl 

Za loukami 

- pole, louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole a louka se nachází v blízkosti několika luk, takţe podle toho 

vznikl tento název.  

- Varianta: Za loukama
235

 

- SM: P+Sd 

- ST: Za+Spl 

Za osičí 

- pole 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Pole je v místech, kde můţeme najít velké mnoţství osik nebo kde se 

prosekával les. (viz výše – heslo: les, pole „Osičiny“)  

- SM: P+Sd 

- ST: Za+Sd 

Za stanicí 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází v blízkosti průmyslové zóny obce Nové Veselí, takţe 

dostalo název zřejmě podle nějakého stavení, které v této lokalitě můţeme najít. 

- SM: P+S 

- ST: Za+S 

Za Starým Dvorem 

- louka 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Louka se nachází za Starým Dvorem.  

- Varianta: Na zabité
236

 - V dobách roboty zde podle pověsti nechal zlý správce ubít 

jednoho mladíka, který proti němu chystal povstání.
237

 

- SM: P+AD+S 

- ST: Za+AD+S 

Za vodou 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto pole se nachází v blízkosti řeky Sázavy. Tento vodní tok ho obtéká ze 

tří světových stran, takţe zřejmě podle toho dostalo svůj název. 

- SM: P+S 

- ST: Za+S 

Za Ţlebem 

- pole 
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- Prameny: L. Göttler 

- Původ PJ: Toto pole se nacházelo za údolím jménem Ţleb (viz výše – heslo: údolí 

„Ţleb“). 

- SM: P+S 

- ST: Za+S 

Zadní pole 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Název tohoto pole byl motivován jeho polohou v terénu.
238

 

- SM: ADd+S 

Zadní Vetla 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto anoikonymum bylo vytvořeno jako opozitum k PJ Přední Vetla (viz 

heslo: les „Přední Vetla“). 

- SM: ADd+S 

Zákutiny 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Toto PJ vzniklo podle pamětníka pana Josefa Řádka ze Světnova podle 

nepravidelného tvaru lesa.
239

 

- SM: AA 

- ST1: dSd 

- ST2: Zá-, -iny 

Ţďárská 

- pole 

- Prameny: MKN 
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- Původ PJ: Toto pole se nachází u obce Vatím směrem k městu Ţďár nad Sázavou, 

takţe podle toho vznikl jeho název. 

- SM: SADd 

- ST: -ská 

Ţidovská 

- pole 

- Prameny: MKN 

- Původ PJ: Podle L. Olivové-Nezbedové mají PJ, kde se objevuje slovo „Ţid“, něco 

společného s Ţidy.
240

 V našem případě by se toto pole mohlo jmenovat podle toho, ţe 

jej v minulosti vlastnili Ţidé. Příp. mohlo být vytvořeno z OJ Ţid
241

. 

- SM: SADd 

- ST: -ovská 
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3.3.2 Přehled pozemkových jmen podle modelové teorie 

VM  SM  ST  PJ 

 

A  Sd    Rosička 

    Spl  Končiny 

  SADd    Březská, Horní, Jamská, Leskovská, Veselská, 

     Ţďárská 

AA  dSd    Zákutiny 

AB  dS    Podlán 

A+A  P+S  Nad+S  Nad Bambouchem  

  P+Sd  Na+Sd  Na Zadě 

    Na+Spl Na hranicích, Na zadinách  

    V+Spl  V Plíčkách 

  P+SADd Na+SADd Na počítském 

A+B  P+S  Do+S  Do vrchu 

    K+S  K Salvátoru     

    Na+S  Na dolině, Na javoře, Na kopci, Na nivě  

    U+S  U boudy, U cihelny, U Salvátoru,   

     U spravedlnosti  

    Za+S   Za osičí, Za stanicí, Za vodou, Za Ţlebem 

  P+Sd  Na+Sd  Na kopečku, Na polině 

    Na+Spl Na cestách, Na chaloupkách, Na kříbech, Na 

     lazech, Na novinách 

    Nad+Sd Nad Losenicí 

    Pod+Spl Pod hájky 

    U+Sd  U Hadůvky, U Hájku, U jezírka, U mostku, 

     U Strţe 

    U+Spl  U Pasek 

    V+Sd  V cihelníku, V hájku  

    V+Spl  V krejdách, V oborách, V pařezinách,  

     V pasekách  

    Ve+Spl Ve smrčkách, Ve vrších 

    Za+Sd  Za brankou 
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    Za+Spl Za loukami, Za humny 

A+C  P+Sd  K+Spl  K Šlakhamrům 

    Na+Sd  Na čihadle, Na kačině, Na příhonu, Na Skalici 

    Pod+Sd Pod Peperkem, Pod Dářkem 

    Před+Sd Před Peperkem  

    U+Spl  U milířů  

  P+SAD Na+SAD Na širokých  

A+D  P+Sd  K+S  K Strţanovu   

    K+Spl  K Lemperkám, K Radonínu 

    U+S  U Radonína, U Mikšovce 

  P+SAD U+SAD U Krčálů 

  P+SADd Na+SADd Na Chaloupkově, Na Machově,   

     Na myslivcově, Na panském 

A+CC  P+NUMS Na+NUMS Na půlhoně 

A+A+A P+ADd+Sd U+ADd+Spl U šlakhamerských hranic, U ţďárských hranic 

A+A+B P+ADd+S U+ADd+S U jamské cesty, U ţďárské cesty 

A+C+B P+AD+S K+AD+S K boţím mukám 

    U+AD+S U boţích muk, U Hlubokého rybníka,  

     U Malého lesa, U Starého Dvora 

  P+AD+Sd U+AD+Sd U staré vápenice 

    Za+AD+Sd Za černou hrázkou, Za Starým Dvorem  

A+D+B P+ADd+S U+ADd+S U Ţiţkova rybníka 

  P+ADd+Sd U+ADd+Spl U Farářových polí 

(A+B)+(A+B)  (P+Sd)+(P+S)  (Ve+Spl)+(Za+S) Ve smrčkách za tratí 

B  S    Kopec, Kříb, Obora, Vetla (les), Vetla (pole) 

  Sd    Borovinka, Hlina, Horka, Jedlina, Kříbek,  

      Perhýt, Pochvalda, Štenice    

    Spl  Boroviny, Chřiby, Korejtce, Kříby, Lazy, 

Pahýbl,      Paseky, Smrčiny 

DB  ADdSd   Kociperek 

A+B  ADd+S   Český les, Koutní les, Mělkovický les, Přední 

     Vetla, Račínský les, Zadní pole, Zadní Vetla 

  ADd+Sd   Hamerská borovina  
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C+B  AD+S    Bílý kámen, Černý les, Malý les, Velký kopec, 

     Velký les 

  AD+Sd   Malý kopeček 

    AD+Spl Studené stráně 

  ADd+S   Hajný les, Kamenný vrch, Lomný les, Vlčí  

     jáma 

  ADd+Sd ADd+Spl Liščí díry 

C+CB  AD+ADdSd   Malá Robizeň 

D+B  ADd+S   Bečkovo pole, Honzovský les, Pilský les 

  ADd+Sd ADd+Spl Čápovy vrchy 

D+C+B ADd+ADd+S   Panský pekelský dvůr 

C  S    Myslivna     

  Sd    Jestřebí, Máselnice, Příhon, Světka, Vápenice 

    Spl  Čtvrtě, Díly, Osičiny, Padrtiny 

  SAD     Černá 

  SADd    Roudný, Spálená 

D  S    Svoboda  

  Sd    Babín (les), Babín (pole), Fialka, Hádek,  

     Holetín, Klusač, Krampulka, Kroul, Krouta, 

     Měkejš, Obecnice, Obecník, Rejznarka,  

     Rychtářka, Trubačka, Vort 

    Spl  Bartošky, Bernardky, Lemperky, Minářky,  

     Modlíky, Němčiny, Svobody  

  SADd    Figlovská, Ţidovská 

A+D  ADd+Sd   Prostřední Babín, Přední Holetín, Zadní  

      Holetín 

 

Nepodařilo se objasnit nebo nejednoznačné: K břichům, Kretlice, Muchárky, Na 

košíčkách, Na lejtně, Na ouchlebce, Plovinka, Ploviny, Pod Podhopky, Plota, Šebrava, 

Talinská, Úlepek, V lesku, V Muchárkách, V štanichu, Váhulečka, Vejdoch. 
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3.3.3 Pozemková jména podle modelové teorie 

3.3.3.1 Vztahový model A a jeho strukturní modely 

Pozemková jména, u nichţ je základní vztah vyjádřený pomocí VM A, se na 

Ţďársku vyskytují velmi hojně. Tato skupina je velmi různorodá ve vztahových i 

strukturních modelech a strukturních typech. Jednotlivé strukturní typy jsou ale většinou 

zastoupeny jen malým počtem agronym. 

Ve zkoumané oblasti se vyskytuje několik jednoslovných pozemkových jmen 

vytvořených přímo podle VM A. Tato agronyma vyjadřují vţdy polohu daného objektu 

nebo jeho umístění vzhledem k jinému objektu (často MJ). PJ patřící do této skupiny 

vznikla buď podle SM Sd, tedy ze substantiva derivovaného (Rosička, Končiny), nebo 

podle SM SADd (Horní, Leskovská, Ţďárská). Většina názvů tohoto typu byla vytvořena 

podle toho, ţe se nacházejí v blízkosti nebo směrem k nějaké obci – tedy podle místního 

jména (např. Březská, Jamská, Veselská). 

Zcela specifická jsou dvoučlenná pozemková jména vytvořená podle VM AA, SM 

dSd (Zákutiny) a VM AB, SM dS (Podlán). I J. Pleskalová uvádí, ţe PJ tohoto typu 

„nejsou v moravské a slezské anoikonymii častá“
242

. U těchto agronym je „poloha 

pojmenovaného objektu vzhledem k relačnímu vyjádřena explicitně“
243

.  

Výrazněji je mezi zkoumanými pozemkovými jmény zastoupen vztahový model 

A+A (doplnit příklady!). Do této skupiny PJ patří dvouslovné názvy sloţené především 

z předloţky a substantiva. Prvním strukturním modelem, který můţeme zařadit do tohoto 

VM, je SM P+S. Tato PJ jsou tvořena předloţkou, jeţ tvoří základní vztah, a propriem, 

které označuje relační objekt (Nad Bambouchem).  

Dalším strukturním modelem, který se objevuje v rámci VM A+A, je P+Sd. 

Dvouslovné názvy z tohoto SM jsou vţdy tvořeny předloţkou a substantivem, které je 

většinou v plurálu a jde o prosté apelativum (Na hranicích). Jednotlivá PJ se pak liší podle 

zařazení ke strukturnímu typu: Na Zadě (ST Na+Sd), Na hranicích, Na zadinách (ST 

Na+Spl), V Plíčkách (ST V+Spl). 

V rámci VM A+A byl zjištěn ve zkoumané oblasti zcela specifický SM P+SADd. 

Tento strukturní model se vyskytuje na Ţďársku pouze u jednoho agronyma (Na 

počítském), které bylo vytvořeno podle ST Na+SADd. 
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Vztahový model VM A+B je mezi pozemkovými jmény ze Ţďárska zastoupen 

nejvýrazněji. Pomístní jména patřící do této skupiny byla nejčastěji vytvořena z předloţky 

a substantiva, které je někdy derivované. V rámci tohoto VM byly tedy uplatněny SM P+S 

(např. Do vrchu, Na dolině, Na nivě, U boudy, Za stanicí) a SM P+Sd (Na polině, Na 

cestách, Na kříbech, Pod hájky, U jezírka, U mostku, U Pasek, V cihelníku, V krejdách, 

V pařezinách, Ve smrčkách, Za brankou, Za humny apod.). Je tedy zřejmé, ţe u tohoto 

strukturního modelu je vyuţívána široká škála předloţek a vyskytují se zde nejrůznější 

strukturní typy: ST Do+S (Do vrchu), ST Na+S (např. Na kopci), ST U+S (U cihelny), ST 

Za+S (Za vodou), ST Na+Sd (Na kopečku), ST Na+Spl (Na lazech, Na chaloupkách), ST 

Nad+Sd (Nad Losenicí), ST Pod+Spl (Pod hájky), ST U+Sd (U Hájku, U Hadůvky), ST 

U+Spl (U Pasek), ST V+Sd (V hájku), ST V+Spl (V oborách, V pasekách), ST Ve+Spl (Ve 

vrších), ST Za+Sd (Za brankou), ST Za+Spl (Za loukami). Podle vyjmenovaných 

strukturních typů tedy vidíme, ţe se v těchto názvech uplatnilo celkem sedm různých 

předloţek: do, na, nad, pod, u, v/ve a za. Relační objekt je u tohoto VM vyjádřen propriem 

nebo apelativem. Pro tento vztahový model je typické, ţe je „pojmenovaný objekt určen 

polohou identickou s polohou relačního objektu“
244

. I z tohoto důvodu se pak často pro 

jedno místo pouţívají dvě pojmenování – jedno s předloţkou a druhé bez prepozice (např. 

Na půlhoně/Půlhon, V oboře/Obora).  

Další vztahový model, který je u pozemkových jmen třeba zmínit, je VM A+C. 

Tento dvouslovný vztahový model je vţdy sloţen z prepozice, která vytváří základní člen. 

Jako vedlejší člen se k ní připojuje derivované substantivum (SM P+Sd: Na čihadle, U 

milířů, Za humny, Před Peperkem, K Šlakhamrům) nebo substantivizované adjektivum 

(SM P+SAD: Na širokých). V rámci těchto strukturních modelů lze opět rozlišit několik 

strukturních typů. Ty jsou v podstatě obdobné jako ty, které jsme jmenovali v odstavci 

výše. U PJ vztahového modelu A+C bylo vyuţito předloţek: k, pod, před, na, u a za. 

Mezi pozemkovými jmény ze Ţďárska se také zřídka objevuje VM A+D. 

Z pohledu strukturního modelu je tento VM tvořen z hlavního vztahu vyjádřeného 

předloţkou a vedlejšího vztahu, který reprezentuje substantivizované adjektivum 

derivované (SM P+SADd: Na Chaloupkově, Na Machově, Na myslivcově, Na panském) 

nebo, a to pouze v jednom případě, substantivizované adjektivum (SM P+SAD: U Krčálů).  

Ze dvouslovných PJ se mezi agronymy vyskytl ještě VM A+CC (Na půlhoně). U 

tohoto názvu tvoří základní člen opět předloţka, ale zajímavější je spíše vedlejší člen. Ten 
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je totiţ vytvořen sloţeninou číslovky a substantiva. Strukturní model tohoto VM má tedy 

podobu: SM P+NUMS. Toto pojmenování je jediné ve zkoumaném vzorku PJ, kde je 

vyuţito číslovky. 

V rámci vztahových modelů, kde je hlavním členem forma A, se našlo i několik 

tříslovných názvů. První typ lze zařadit ke VM A+A+A - všechny členy tohoto PJ tedy 

vyjadřují nějakým způsobem polohu objektu (např. U ţďárských hranic). Dalšími typy 

byly VM A+A+B (U jamské cesty), VM A+C+B (K boţím mukám) a VM A+D+B (U 

Ţiţkova rybníka). U posledních tří vypsaných vztahových modelů můţeme sledovat, ţe 

poslední člen PJ byl vţdy vyjádřen pomocí formy B. Jako prostřední člen se zde vystřídaly 

formy A, C i D. Tyto názvy jsou tvořeny prepozicí, adjektivem (příp. derivovaným od 

jiných proprií) a substantivem (derivovaným nebo neodvozeným). Vznikly tedy podle SM 

P+AD+S (K boţím mukám, U Malého lesa, U Starého Dvora), SM P+AD+Sd (U staré 

Vápenice, Za černou hrázkou, U Farářových polí), SM P+ADd+S (U ţďárské cesty) nebo 

SM P+ADd+Sd (U šlakhamerských hranic). Jednotlivé strukturní typy těchto PJ se pak liší 

podle pouţitých předloţek (viz kapitola: Přehled pozemkových jmen podle modelové 

teorie). 

Ve zkoumaném vzorku agronym se objevilo i jedno čtyřslovné PJ - jediné více jak 

tříslovné pojmenování, které se mezi pomístními názvy na Ţďársku objevilo. Toto jméno 

bylo vytvořeno spojením dvou dvouslovných spojení „ve smrčkách“ a „za tratí“ podle VM 

(A+B)+(A+B). Obě části pojmenování jsou vytvořeny z předloţky a substantiva (jednoho 

derivovaného a jednoho neodvozeného), takţe strukturní model pro toto PJ má podobu: 

SM (P+Sd)+(P+S) a můţeme jej zařadit ke strukturnímu typu (Ve+Spl)+(Za+S). 

3.3.3.2 Vztahový model B a jeho strukturní modely 

Základní člen vyjádřený pomocí VM B se mezi pozemkovými jmény vyskytuje 

také často. Mezi jednoslovnými názvy se objevují pojmenování motivovaná terénními 

vyvýšeninami (Kopec, Kříb, Kříbek, Horka, Chříbek apod.), druhem lesního porostu (např. 

Borovinka, Jedlina, Smrčiny), druhem půdy a jejím získáváním (Hlina, Lazy) a lidskými 

stavbami (Obora, Myslivna). Pokud jde o strukturní modely, v rámci tohoto VM se 

objevují názvy tvořené buď substantivem (Kopec, Obora apod.) nebo substantivem 

derivovaným (např. Kříby, Horka, Smrčiny). 

Dalším vztahovým modelem zastoupeným mezi agronymy je VM A+B. Tento 

vztahový model je vţdy sloţen z adjektiva (vyjadřuje polohu daného objektu) a 

substantiva. Většinou jde o adjektivum derivované, takţe tato PJ jsou vytvořena podle SM 
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ADd+S (např. Český les, Koutní les, Přední Vetla, Račínský les). Pouze v jednom případě 

je jméno patřící do této skupiny strukturováno podle SM AD+S (Zadní pole) a SM 

ADd+Sd (Hamerská borovina). 

Také vztahový model C+B je mezi pozemkovými jmény rozšířen. Tyto dvouslovné 

názvy se vţdy skládají z adjektiva, které poukazuje na nějakou vlastnost daného objektu: 

např. velikost (malý/velký), barvu (bílý, černý), teplotu (studený) nebo vzhled krajiny 

(kamenný, lomný). Toto adjektivum ale také poukazuje i na jinou lidskou činnost (hajný) 

nebo na ţivočišstvo, které se zde vyskytuje nebo vyskytovalo (vlčí, liščí). Tato dvouslovná 

PJ jsou sloţena i ze substantiva, které je vyjádřeno apelativem (např. kámen, kopec, les, 

jáma, vrch). V rámci této skupiny jsou názvy vytvořeny podle čtyř druhů strukturního 

modelu: SM AD+S (Bílý kámen, Černý les, Malý kopec apod.), SM AD+Sd (Malý 

kopeček, Studené stráně), SM ADd+S (Hajný les, Kamenný vrch, Lomný les, Vlčí jáma) a 

SM ADd+Sd (Liščí díry). 

V několika případech se mezi zkoumanými PJ objevily názvy vzniklé z německých 

základů. Jde o pojmenování Kociperek (Kočičí hora), které bylo vytvořeno podle VM DB 

a SM ADdSd. Druhým názvem tohoto typu je dvouslovné PJ Malá Robizeň (Malá hrubá 

louka). Toto pojmenování vzniklo podle VM C+CB a SM AD+ADdSd. Větší skupina 

těchto anoikonym patří ke VM B a SM Sd (Perhýt, Štenice, Pahýbl, Pochvalda). 

Další typ vztahového modelu, který se u pozemkových jmen vyskytl, je D+B. U 

tohoto typu je přívlastek, vyjádřený formou D, „odvozen z apelativního označení nebo 

vlastního jména nositele posesívního vztahu“
245

. V našem případě byla PJ motivována 

především OJ (Bečkovo pole, Honzovský les, Čápovy vrchy), pouze u jednoho jména 

apelativem (Pilský les). Pozemková jména patřící do této skupiny byla vytvořena 

z derivovaného adjektiva a substantiva neodvozeného (např. Bečkovo pole, Pilský les) nebo 

derivovaného (Čápovy vrchy).  

V rámci agronym, jejichţ hlavní člen tvoří VM B, se vyskytlo i jedno tříslovné PJ 

(Panský pekelský dvůr), které bylo vytvořeno podle VM D+C+B a ze dvou odvozených 

adjektiv a substantiva derivovaného (SM ADd+ADd+Sd). 

3.3.3.3 Vztahový model C a jeho strukturní modely 

Tento typ vztahového modelu se vyskytuje u zkoumaných pozemkových jmen 

nejméně. Ve zkoumaném vzorku šlo navíc vţdy o jednoslovné názvy. Našla se zde 
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agronyma pojmenovaná podle jejich vlastnosti (Černá), výskytu nějakého ţivočicha 

(Jestřebí) nebo porostu (Osičiny), „působení ohně“
246

 (Spálená), majetkových poměrů 

(Díly, Čtvrtě) nebo podle jiné činnosti člověka (Příhon, Vápenice apod.). Tato PJ byla 

vytvořena podle SM Sd (Padrtiny, Jestřebí, Osičiny), SM SAD (Černá) nebo SM SADd 

(Roudný, Spálená). 

 

3.3.3.4 Vztahový model D a jeho strukturní modely 

Velmi zřídka se mezi pozemkovými jmény na Ţďársku objevují také PJ vytvořená 

podle VM D. Tyto názvy vyjadřují přivlastnění nebo jiný vztah a vznikají tak z OJ 

(Rejznarka, Bartošky, Bernardky, Figlovská) nebo apelativ (Obecnice, Rychtářka, 

Obecník). V této skupině agronym můţeme najít názvy vytvořené podle tří druhů 

strukturních modelů: ze substantiv – podle SM S (Svoboda), ze substantiv derivovaných – 

podle SM Sd (Holetín, Kretlice, Lemperky, Němčiny, Svobody apod.) a také jako 

substantivizované adjektivum derivované (Figlovská, Ţidovská). 

K těmto PJ můţeme také zařadit agronyma, která vznikla podle VM A+D (Přední 

Holetín, Zadní Holetín). U těchto názvů byl k základnímu členu, který vznikl z osobního 

jména na základě posesivního vztahu, ještě přidán rozlišovací přívlastek, který rozdělil 

pole jménem Holetín na dvě části podle jejich polohy. Tato pojmenování vznikla podle SM 

ADd+Sd. 
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3.4 Formanty využité v pomístních jménech ze Žďárska 

V této kapitole se zabývám pouze formanty, které jsou vyuţity v nově zkoumaných 

pomístních jménech, tedy především agronymech, a to z toho důvodu, ţe jsem se formanty 

ostatních zde zmiňovaných anoikonym věnovala jiţ ve své bakalářské práci
247

. 

V mém šetření se objevují nejvíce čtyři typy formantů. Vůbec nejvíce zde můţeme 

najít pomístní jména se sufixem –ka. I Pleskalová tvrdí, ţe jde o výraznější strukturní 

typ.
248

 Tento formant se přidává do názvů, které vznikají na základě nějakého vztahu 

z osobních jmen (Rejznarka). Vůbec nejvíce se však tento sufix spolu s formantem –ek 

často vyuţívá k „vyjádření deminutivních forem PJ“
249

, která vznikla z apelativ (např. 

Skalka, Fialka, Horka, Hádek). Sufix -ka byl v tomto šetření objeven napříč všemi 

zkoumanými druhy pomístních jmen. 

Druhým nejčastěji pouţívaným sufixem je plurálový formant –ská. Všechna 

jednoslovná PJ s tímto sufixem vznikla substantivizací adjektiva z nějakého místního 

jména (propria), a to za účelem naznačení polohy objektu (Březská, Figlovská, Jamská, 

Leskovská, Veselská, Ţďárská). Tento formant se vyskytuje pouze mezi pozemkovými 

jmény. 

Mezi další hojněji zastoupené sufixy patří plurálový formant –iny. Všechna 

pojmenování, která vyuţívají tento sufix, jsou odvozena od apelativ (Končiny, Osičiny, 

Padrtiny, Smrčiny, Zákutiny). Podobně vyuţívaný je i plurálový formant –ky. Ten je 

připojován k základům od proprií či apelativ, která vyjadřují posesivitu (Bartošky, 

Bernardky, Minářky). 

Ostatní formanty, které se v našem vzorku pomístních jmen vyskytly, můţeme najít 

pouze u jednoho nebo dvou anoikonym, takţe nemá význam se jimi do hloubky zabývat. 

Pro celistvost této kapitoly uvádím přehled všech vyuţitých formantů, které se vyskytují 

v nově zkoumaných pomístních jménech, i s příklady a počtem jejich uţití v našem vzorku 

(viz Příloha č. 1: Přehled formantů). Celkem bylo mezi nově zkoumanými anoikonymy 

objeveno dvacet dva formantů - z toho devatenáct sufixů a tři prefixy. 
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3.5 Shrnutí  

V této kapitole si shrneme nejdůleţitější jevy, na které jsem při zkoumání 

pomístních jmen ze Ţďárska z pohledu modelové teorie narazila. 

Napříč všemi třemi skupinami pomístních jmen se našly jednoslovné názvy. Mezi 

hydronymy a pozemkovými jmény je nejvíce těchto pojmenování vytvořeno podle VM D 

(např. Konvent, Mikšovec, Rychtářka, Lemperky), u oronym podle VM C (Skalka, 

Vápenice apod.). Vůbec nejčastěji tedy vznikla jednoslovná PJ z vlastního jména (příp. 

apelativa) a motivací bylo vyjádření nějaké vztahu, nejčastěji posesivity. Tento fakt je 

velmi překvapivý, protoţe Pleskalová tvrdí, ţe pojmenovacího motivu D je mezi PJ 

z Moravy a Slezska uţíváno v nejmenší míře.
250

 Názvy, které můţeme zařadit do této 

skupiny, vznikly především ze substantiv, a to nejčastěji podle SM Sd, tedy ze substantiva 

derivovaného (např. Kachník, Kopeček, Jestřebí).  

Mezi pomístními jmény, jimiţ jsem se zabývala, se nejvíce objevovaly víceslovné 

názvy, pro které je typické, ţe „ jejich existence je podmíněna moţností uţít nejméně dvou 

znaků příslušného objektu jako motivace jeho pojmenování“
251

. Nejvíce se na zkoumaném 

území vyskytují dvouslovné názvy. Ty jsou nejčastěji sloţeny z adjektiva a substantiva 

nebo předloţky a substantiva. Ze všech vztahových modelů byl mezi našimi pomístními 

jmény zastoupen v největší míře VM D+B (Musilův rybník Obecní rybník, Adamův kopec, 

Bečkovo pole apod.). Přívlastky u PJ tohoto typu jsou buď odvozeny z apelativa, nebo, a to 

ještě častěji, z osobního jména a vţdy vyjadřují nějaký vztah, především posesivitu. Tento 

typ vztahového modelu se vyskytuje u všech tří skupin anoikonym, ale nejvýrazněji mezi 

hydronymy. 

Dalším VM, který můţeme mezi zkoumanými dvouslovnými pomístními jmény 

najít ve větším měřítku, je VM A+B (např. Pod cestou, Na kopci, U boudy, V pasekách). 

Podle Pleskalové patří tento typ vztahového modelu dokonce mezi nejuţívanější v české 

anoikonymii vůbec.
252

 Pomístní jména patřící do této skupiny jsou vţdy sloţena 

z předloţky a substantiva a vyskytují se nejvíce mezi pozemkovými jmény. U tohoto typu 

názvů je zajímavé sledovat široký repertoár předloţek, který je zde vyuţíván. Nejčastěji 

jde však o předloţky na a u.  
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Mezi výrazněji uţívané vztahové modely patří také A+B a C+B. Pomístní jména 

vytvořená podle těchto modelů se objevují nejvíce mezi hydronymy a jsou vţdy vytvořena 

z adjektiva a substantiva, coţ je pro dvouslovná PJ zároveň nejtypičtější.  

Nejrozšířenějším vztahovým modelem zastoupeným v anoikonymech ze Ţďárska je 

s různými obměnami (podle toho, zda šlo o slova odvozená či nikoliv) SM AD+S. Vůbec 

nejčastěji se objevuje v podobě SM ADd+S (Bránský rybník, Hamerský kopec, Kamenný 

vrch apod.). Mezi strukturními modely je také významněji zastoupen SM P+S (U trnu, Na 

javoře), a to opět v různých variantách podle toho, zda bylo pouţité substantivum 

derivováno, či nikoliv. Bohatou škála různých strukturních modelů a typů patřících do této 

skupiny můţeme ve zkoumaném vzorku najít především mezi agronymy.  

V našem vzorku pomístních jmen se objevilo i několik pojmenování více jak 

dvouslovných. Tato pomístní jména vznikla podle rozmanitých vztahových modelů: VM 

A+A+A (U šlakhamerských hranic), VM A+A+B (U jamské cesty), VM A+C+B (K boţím 

mukám, U Hlubokého rybníka, Za Starým Dvorem), VM A+D+B (U Ţiţkova rybníka, U 

Farářových polí), VM (A+B)+(A+B) (Ve smrčkách za tratí), VM A+D+B (Horní 

Honzovský rybník), VM C+A+B (Velký mělkovický rybník), VM C+D+B (Malý Hajátků 

rybník) a VM D+C+B (Panský pekelský dvůr). Z tohoto výčtu můţeme tedy odvodit, ţe 

hlavní člen těchto anoikonym je tvořen vţdy VM A nebo VM B. Ostatní členy uţ jsou pak 

zastoupeny ze všech čtyř skupin. Podle Pleskalové platí, ţe „čím více víceslovných PJ se 

v dané oblasti vyskytuje, tím více vícečlenných VM se při jejich tvoření uplatnilo“
253

. 

V našem případě bylo vyuţito celkem devíti více jak tříčlenných druhů vztahových 

modelů. Toto číslo je však zanedbatelné, kdyţ jej porovnáme s tím, kolik těchto typů našla 

J. Pleskalová v anoikonymii Moravy a Slezska. Z toho důvodu je moţné zkonstatovat, ţe 

se víceslovná PJ objevují na Ţďársku jen zřídka. 

Můţeme si také všimnout toho, ţe tato pojmenování vznikla vţdy ze dvou adjektiv 

a substantiva - podle SM AD+AD+S, nebo z předloţky, adjektiva a substantiva – podle 

SM P+AD+S (samozřejmě s různými obměnami podle toho, zda jsou jednotlivé členy 

derivované nebo nikoli). Pouze v jednom případě bylo pomístní jméno sloţeno ze dvou 

předloţkových spojení (Ve smrčkách za tratí). 

Při mém rozboru pomístních jmen z pohledu modelové teorie se vyskytlo také pár 

problémů a nejasností, které bylo nutné vyřešit. Nejdříve se objevily otázky k samotnému 

zařazení jmen ke vztahovým modelům. Nejvýraznějším problémem bylo asi přiřazení ke 
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vztahovému modelu B nebo C, protoţe tyto dva typy VM se často prolínají takovým 

způsobem, ţe nelze jednoznačně určit, kam některá pojmenování zařadit. Tato obtíţ se 

objevovala hlavně při určování VM jmen, která vznikla podle výskytu nějakého 

ţivočišstva či rostlinstva. I J. Pleskalová na tuto otázku narazila a rozhodla se k formě C 

zařazovat „PJ označující objekty, pro něţ se stal výskyt některých ţivočichů důleţitou 

diferenční vlastností“
254

 (např. Jestřebí). Rovněţ tato práce se řídí tímto jejím pravidlem. 

Další výrazný problém se objevil v pomístních názvech, kde bylo uţito jiţ 

existujícího toponyma jako relačního objektu v novém spojení (např. rybník Dolní Vetla od 

lesa a zaniklé osady, která se jmenovala právě Vetla). Přestoţe J. Pleskalová v některých 

případech bere ustálená a běţně uţívaná propria za „hotová pojmenování“, která pouze 

vstupují do nového jména
255

, a neurčuje u nich prvotní motivaci vzniku ani se nezaměřuje 

na jejich strukturu, v této práci se na doporučení M. Harvalíka rozebírají všechna PJ podle 

původního vzniku nebo záměru pojmenovatele (alespoň pokud jsou tyto informace zjištěny 

nebo prokázány). V některých případech se ale tuto skutečnost nepodařilo objasnit, a tak 

povaţuji tato pojmenování za nederivovaná propria, kde jiţ nelze prvotní záměr autora 

názvu jednoznačně určit. Tuto  toponymickou část anoikonyma pak zařazuji ke 

vztahovému modelu A, neboť v názvu plní především funkci určení polohy (např. Nad 

Bambouchem). 

Obtíţ nastala také při určování strukturních typů u víceslovných spojení, u nichţ 

(kromě dvouslovných spojení s předloţkou) není moţné ST určit, „aby nebyla narušena 

celistvost SM, jehoţ nejdůleţitějším kritériem je bezesporu ono spojení obou 

pojmenovacích motivů v jednom PJ“
256

. Strukturní typy tak byly rozlišeny pouze u 

jednoslovných pomístních jmen (nejčastěji vyuţitým formantům je věnována kapitola 

výše) a u předloţkových spojení, kde je moţné sledovat bohatou škálu vyuţitých prepozic.  

                                                 
254

 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 81. 

255
 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 46. 

256
 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 75. 



 

95 

 

4 Závěr 

V této diplomové práci bylo nově rozebráno 185 pomístních jmen, z toho 2 

hydronyma, 9 oronym a 174 agronym. Zároveň bylo za účelem rozšíření vzorku 

anoikonym převzato 190 pomístních jmen, která jiţ byla zkoumána v mé bakalářské práci. 

Z pohledu modelové teorie se tedy zabývám celkem 375 pomístními názvy z regionu 

Ţďárska. V největší míře jsou zastoupena agronyma - v celkovém počtu 200 názvů. 

Hydronym se tu objevuje celkem 133 a oronym pouze 42. Z těchto údajů lze tedy soudit, 

ţe pozemkových jmen se nachází ve zkoumaných katastrech největší mnoţství, coţ je 

způsobeno zřejmě tím, ţe zde můţeme najít i nejvíce objektů, patřících k tomuto typu, 

které lze pojmenovat. Je ale nutné zdůraznit, ţe cílem této práce není postihnut úplný 

souhrn všech tří typů PJ, které se ve zkoumaném regionu vyskytují. Pro účely této práce 

byly vyuţity především objekty vyznačené v nejrůznějších mapách. 

Z pohledu modelové teorie bylo v této práci rozlišeno celkem 29 typů vztahových 

modelů, z čehoţ bylo vyuţito 7 těchto druhů VM u jednoslovných názvů, 13 u 

dvouslovných a 9 u názvů skládajících se z více jak dvou slov. Dále zde můţeme najít 

názvy vytvořené na základě 23 strukturních modelů, z nichţ 7 typů je pro jednoslovná, 10 

pro dvouslovná a 6 pro více jako dvouslovná pojmenování. 

Mezi zkoumanými pomístními jmény můţeme přirozeně najít názvy, které se 

skládají ze slov neodvozených (např. Kopec, Myslivna, Lesní rybník, Na kopci, Bílý 

kámen), ale i derivovaných (Kačák, Vápenice, Český kopeček, Zákutiny, Hamerská 

borovina, Liščí díry, Obecnice). V menší míře se zde objevují i jednoslovné názvy sloţené 

(např. Návesník, Podlán, Kociperek). 

Problém derivace se projevil také při zařazování plurálových forem pomístních 

jmen. Jak uvádí i Pleskalová, v zařazování a hodnocení plurálů se jednotliví jazykovědci 

různí.
257

 V této práci jsou však právě po vzoru J. Pleskalové plurálové tvary PJ zařazeny 

mezi derivované.  

Mezi odvozené názvy patří také deminutiva, kterých se ve zkoumaném vzorku 

objevilo poměrně velké mnoţství. Zdrobnělin je nejčastěji uţíváno ke zdůraznění malého 

rozměru pojmenovaného objektu (Kopeček, Horka, Borovinka apod.) nebo můţe jít o 

„rozlišující znak mezi podobnými a zároveň podobně nazvanými objekty“
258

 (např. Kříb, 

                                                 
257

 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 33. 

258
 PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H, 1992, s. 69. 



 

96 

 

Kříbek). V některých případech však byla velikost vyjádřena i pomocí adjektiv „malý“ a 

„velký“ (Malý kopeček, Malý les, Malá Robizeň, Malé Hrázky X Velké Hrázky, Velký 

Krejdský rybník, Velký kopec, Velký les apod.). 

Na co je nutné také poukázat, z důvodu územního zařazení zkoumaného regionu, je 

fakt, ţe mezi pomístními jmény ze Ţďárska se objevilo několik názvů, v nichţ je vyuţito 

nářečních variant různých slov. Názvy vytvořené nebo sloţené z nářečních slov se 

vyskytují mezi jednoslovnými PJ (např. Kříb – keř, Chřiby – kopce, Jatel – jetel, Lazy - 

paseky) i v předloţkových spojeních (Na skalici – jako skalice se označovala „hromada 

kamení vyhrabaného z pole“
259

). 

Některé názvy, které se zdály na první pohled nesmyslné, vznikly z původních 

německých pojmenování, která zde zanechali němečtí kolonisté, kteří přicházeli do této 

oblasti. „Přejímaná PJ se zařazovala do českého jazykového systému a měnila se 

hláskoslovně, popř. slovotvorně a sémanticky.“
260

 Dnes mají tyto názvy zcela počeštěnou 

podobu, proto bylo někdy obtíţnější je odlišit. Do této skupiny patří názvy lesů (Kociperek, 

Pochvalda, Pahýbl), polí (Malá Robizeň, V krejdách, Perhýt) nebo hor (Peperek). 

V anoikonymech ze Ţďárska se objevilo i několik názvů tříslovných (např. Velký 

mělkovický rybník, U ţďárské cesty, Panský pekelský dvůr) a jedno pojmenování 

čtyřslovné (Ve smrčkách za tratí). Důvodů vzniku takovýchto názvů je více. Jednou 

z motivací je rozlišení dvou blízkých, stejně pojmenovaných objektů (např. Dolní 

Honzovský rybník/Horní Honzovský rybník, Malý Hajátků rybník/Velký Hajátků rybník). 

Takovéto názvy byly také vytvořeny, protoţe lidé chtěli objekty pojmenovat podle více 

jejich příznaků – především podle jejich vlastnosti a polohy (Velký Krejdský rybník, Velký 

Ţďárský rybník apod.). Jeden názvy vznikl také podle toho, ţe v pojmenovaném místě 

vznikla trať, která původní pozemek rozpůlila na dva. Název Ve smrčkách byl zachován, 

ale jméno druhé části tohoto pole bylo rozšířeno o část „za tratí“. Podle Pleskalové je 

uplatnění tohoto pojmenování „vázáno na konkrétní potřebu vyplývající z proměny objektu 

nebo ze snahy pojmenovatele poskytnout v určité situaci co nejpřesnější pojmenování 

jednotlivých objektů v rámci katastru“
261

. Pleskalová uvádí, ţe se mají na území Vysočiny 
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objevovat často dvouslovná PJ, ale víceslovná jen průměrně
262

, coţ odpovídá i výsledku 

tohoto bádání. 

Tyto více jak dvouslovné názvy se však objevily pouze mezi hydronymy a 

agronymy. Můţeme tedy říci, ţe pojmenování tohoto typu nejsou pro oronyma ze Ţďárska 

typická. A celkově můţeme také soudit, ţe mezi pomístními jmény z oblasti Vysočiny se 

vyskytují tří a víceslovné názvy jen velmi zřídka. A pravděpodobně se objevují v nízkém 

počtu na celém území naší republiky, i kdyţ touto prací tuto skutečnost nelze zcela 

jednoznačně prokázat. Ale např. i J. Pleskalová tvrdí, ţe jejich výskyt je opravdu ojedinělý, 

a to především v hornatějších oblastech
263

, kam můţeme počítat i naši oblast, neboť leţí na 

Českomoravské vrchovině.  

V některých případech - zvláště tam, kde bylo původní toponymum pouţito jako 

relační objekt v dalším PJ - bylo sloţité určit, zda se jedná o prosté apelativum nebo 

proprium (např. V hájku X V Hájku). Prvotně jsem se u těchto případů řídila tím, jak bylo 

toto PJ zapsáno v mapě a dalších pramenech, z kterých jsem čerpala. Především v mapách 

se ale nachází mnoho chyb právě v zápise PJ, takţe je nelze brát jako zcela postačující 

pramen. Při pochybnostech jsem tedy pátrala po pojmenování dál – např. v jiných mapách, 

knihách nebo u pamětníků. Pokud se nepovedla podoba PJ jednoznačně prokázat, 

přiklonila jsem se podle pramenů vţdy k té nejvíce pravděpodobné variantě. Stejně jsem 

postupovala i při prokazování původu a zařazování PJ ke vztahovým modelům. I přesto se 

ale původ několika pojmenování nepodařilo objasnit (např. Na ouchlebce, Fedrpyš, 

Vejdoch, V štanichu). 

Podle J. Pleskalové se prokázalo, ţe největší vliv mají na zvolené pojmenovací 

motivy „přírodní podmínky a typ osídlení“
264

 daného území. Podle jejího výzkumu by měl 

v námi zkoumaném mikroregionu patřícím na Českomoravskou vrchovinu převaţovat VM 

A, a naopak VM D by zde měl být zastoupen nejméně. V našem vzorku se ale objevil VM 

D v největším počtu, coţ je zřejmě způsobeno povahou zkoumaného materiálu, protoţe 

zde nejsou zastoupeny zcela všechny druhy PJ. Na druhou stranu se ale mezi našimi PJ 

opravdu našlo i mnoho názvů, především agronym, jejichţ základní člen tvořil vztahový 

model A.  
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K nalezení potřebných informací, především o původu zkoumaným PJ, jsem 

musela projít mnoho publikací i několik časopisů. Navštívila jsem také Ústav pro jazyk 

český AV ČR, kde mi bylo opět umoţněno nahlédnout do Abecedního generálního 

katalogu pomístních jmen z území Čech. Našla jsem zde několik výkladů PJ z přímo 

zkoumané oblasti, většinou jsem ale nahlíţela do lístků s výklady stejnojmenných nebo 

podobně znějících pomístních názvů z jiného katastrálního území, coţ je ale také moţný a 

často uţitečný zdroj informací. Nespočetné mnoţství cenných informací jsem také získala 

při rozhovorech s pamětníky, jejichţ seznam uvádím níţe. Výhodou pamětníků je 

především to, ţe znají dokonale krajinu, v níţ dlouhodobě ţijí nebo kde vyrůstali, takţe 

jsou schopni vyjmenovat různá pomístní jména i případné varianty jejich názvu. Podařilo 

se mi také získat popis katastrů obcí Polnička, Strţanov a Račín, kde v 70. letech 20. století 

několik pamětníků sepsalo informace o objektech, které nesou právě pomístní název. Našla 

jsem zde mnoho zajímavých informací, ale zároveň se potvrdilo i to, ţe původ některých 

pojmenování jiţ nelze jednoznačně určit. Při hledání informací k diplomové práci se mi ale 

podařilo objasnit i pár nejasných pomístních jmen z mé bakalářské práce, coţ mne utvrdilo 

v tom, ţe hledat potřebné informace je velmi zdlouhavá práce. 

Psaní této diplomové práce pro mne bylo snazší v tom, ţe jsem tuto problematiku 

zkoumala jiţ v bakalářské práci, takţe jsem jiţ měla více zkušeností s tím, jak se 

pomístními jmény zabývat a kde hledat potřebné informace. Novinkou pro mne ale byla 

modelová teorie, takţe právě v tom se objevily největší obtíţe. U některých pomístních 

jmen, jak uţ jsem uváděla, jsem přesně nevěděla, kam je zařadit, a některá jsem začlenila 

nejdříve chybně, ale aţ později jsem je na radu pana Harvalíka, podle knihy J. Pleskalové 

nebo z vlastního uváţení přeřadila jinam. Vůbec nejtěţší ale pro mě bylo určit si jednotný 

systém zařazování tak, aby seděl na celý zkoumaný vzorek. 

Problematikou toponomastiky bych se chtěla zabývat téţ v budoucnu. I nadále 

můţu svůj vzorek pomístních jmen ze Ţďárska rozšiřovat, a to jak o objekty, které nejsou 

v mapě vyznačeny, tak i o jiné druhy pomístních jmen, kterých jsem se při svém výzkumu 

ještě nedotkla. V práci tohoto typu vidím velký význam především kvůli budoucím 

generacím, protoţe pamětníků, kteří znají bezprostředně krajinu i pomístní názvy, jiţ moc 

není a dnešní mladší generace se o tato pojmenování nezajímá a z velké části je ani nezná. 

A to je podle mého názoru obrovská škoda, protoţe anoikonyma nám o krajině řeknou 

leccos zajímavého a skrývají v sobě i mnohá tajemství. Proto doufám, ţe třeba i tato práce 

někoho podnítí k tomu, aby se začal o tuto oblast onomastiky více zajímat. 
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6 Seznam pamětníků a informátorů 

1) Jaroslava Stránská-Málková (*1943, Cibotín) – Paní Stránská vyrůstala 

v okrese Havlíčkův Brod, avšak později se přestěhovala právě na Ţďársko. Nejdříve byla 

zaměstnána u správy spojů, pak ale začala pracovat v Okresním archivu ve Ţďáře nad 

Sázavou. Vzdělání v oblasti archivnictví si v té době doplnila studiem na Filozofické 

fakultě UK v Praze. Z její publikační činnosti je nutné jmenovat především knihy o 

rodném kraji: Spolek pro zalesňování a okrašlování Města Ţďáru (1994), Rodný kraj 

v proměnách času (2004), Havlíčkova Borová ve svědectví starých pergamenů (2006), 

Polnička - dějinný obraz obce na českomoravském pomezí (2012) aj. Paní Stránská mi na 

pravidelných konzultacích poskytla především velké mnoţství publikací i jiných materiálů, 

v nichţ jsem vyhledávala cenné informace k původu pomístních jmen z katastrů obcí 

Polnička, Strţanov a Račín. Jako pamětník mi navíc sdělila další důleţitá fakta o 

zkoumaných anoikonymech a věnovala mi i fotografie některých zkoumaných objektů ze 

svého soukromého archivu. Také přímo některé její autorské spisy jsem při své práci 

vyuţila. 

2) Zdeněk Kudrna (*1932, Ţďár nad Sázavou) – Pan Kudrna se narodil ve Ţďáře 

nad Sázavou a nějaký čas v mládí pobýval i v nedaleké obci Hamry nad Sázavou. Poskytl 

mi informace především k pozemkovým jménům právě z katastru Hamry nad Sázavou. 

3) Ladislav Göttler (*1933, Vatín) – Pan Göttler se ve Vatíně narodil a ţije zde aţ 

do současnosti, takţe zná velmi dobře i okolní krajinu obce a názvy, které se stále 

pouţívají. Sdělil mi několik informací ke všem typům zkoumaných anoikonym. 

4) Václav Veselý (*1934, Račín) – Pan Veselý se v Račíně narodil a po celý svůj 

ţivot zde ţije. Vystudoval zemědělskou školu a poté pracoval u správy a údrţby silnic. 

Nyní je nejstarší ţijící původní obyvatel této obce. Poskytl mi informace ke všem třem 

druhům zkoumaných pomístních jmen a pomohl mi rozšířit vzorek o anoikonyma, která 

nejsou zapsaná v mapě. 

6.1 Odborný konzultant 

1) PhDr. Milan Harvalík, PhD. (*1970) – Pan doktor je současným předním 

českým onomastikem. Umoţnil mi návštěvu Oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český 

AV ČR a přístup k Abecednímu generálnímu katalogu pomístních jmen z území Čech. 

Nejvíce mi ale jako odborník vypomohl s nejasnostmi ohledně modelové teorie a 

s vyjasněním původu některých PJ.  
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7 Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá 375 pomístními jmény (hydronymy, oronymy a 

pozemkovými jmény) ze Ţďárska. Původ 185 anoikonym je z jazykového pohledu 

zkoumán nově, ostatní názvy jsou převzaty z mojí bakalářské práce. Cílem práce je zjistit, 

jak daná pomístní jména vznikla. Potřebné informace byly vyhledávány v různých 

publikacích, odborných časopisech i na internetu. Důleţitým zdrojem byly i rozhovory 

s několika pamětníky, kteří se ve zkoumané oblasti narodili, a konzultace s odborníky 

v oboru onomastiky. V této práci bylo vyuţito metody sběru, analýzy a interpretace 

nasbíraných dat. Na základě objasnění původu byla pak anoikonyma rozebírána podle tzv. 

modelové teorie - byla přiřazována k jednotlivým vztahovým a strukturním modelům či 

typům. Tato diplomová práce se snaţí o systémové uchopení pomístních jmen a jejich 

zachování budoucím generacím. 

 

This thesis focuses on 375 minor place-names (hydronyms, oronyms and land 

names) in the region of Ţďársko. The origin of 185 anoikonyms is studied from a linguistic 

aspect for the first time; the other names are taken from my bachelor thesis. The objective 

of this thesis is to determine the origin of given minor place-names. The required 

information was searched in various printed materials, journals and also on the Internet. As 

an important source for examination several local witnesses have been interviewed and 

consultation with experts in onomastic was conducted.  Methods such as collection, 

analysis and interpretation of the collected data were used in this thesis. Consequently, 

after the origin was clarified, the anoikonyms were analyzed according to the so called 

model theory – it was assigned to individual relational and structural models or types. This 

thesis aims for systematical approach to minor place-names and their preservation for 

future generations. 
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