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Toponyma – místní jména
• TOPONYMUM (místní jméno) = vlastní zeměpisné jméno, označení
neživého místa / objektu pevně fixovaného v krajině
• CHORONYMUM = vlastní místní (zeměpisné) jméno označující
velké přírodní či administrativní celky (jména světadílů, států) –
Amerika, Polsko...
• OIKONYMUM = vlastní jméno místní označující obydlené místo
vč. zaniklých (jména měst, vesnic, samot, domů) – Brno, Horní
Planá, Hodňov, U tří kaprů...
• ANOIKONYMUM = vlastní jméno pomístní označující
neobydlená (nesídlištní) místa / objekty v krajině (jména řek, hor,
lesů, polí, cest, pozemků) – Labe, Krkonoše, Královský hvozd,
Doubrava, Žižkův dub, Na vinici, Čertova rokle, Vařekova cesta...

Anoikonyma – pomístní jména
• HYDRONYMUM = pomístní jméno označující vodní toky, vodní
plochy a jejich části – Želivka, Slapy, Krvavý rybník, Mumlavské
vodopády
• ORONYMUM = pomístní jméno se vztahem k vertikalitě terénu
(názvy hor, pohoří, údolí, roklí, průsmyků, propastí) – Blaník,
Kotelní jámy, Dukelský průsmyk, Macocha...
• HODONYMUM = pomístní jméno označující komunikaci (jména
ulic, silnic, železnic, náměstí, mostů, tunelů) – Náměstí Míru,
Hornoměcholupská, Žďákovský most, Valík)...
• POZEMKOVÉ JMÉNO = pomístní jméno označující pole, louky,
pastviny, sady, zahrady
• JMÉNA DROBNÝCH KRAJINNÝCH KOMPONENT přírodního i
antropogenního původu (stromy, sakrální a technické stavby)
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Pomístní jména
• pomístní jméno – termín zaveden Hermenegildem Jirečkem (1860):
důležitá z hledisek jazykovědných ale i historických / etnografických
• vznik v souvislosti s osidlováním krajiny a jejím následným
symbolickým i reálným „osvojováním“
• odraz duchovních tradic (mentality), způsobů vnímání prostoru
(přírody, krajiny), vztah k majetkovým vztahům a způsobům využívání a
přetváření krajiny (zemědělství, výrobní aktivity, tzv. land use),
přetrvávají i po zániku osídlení a „opuštění“ krajiny
• předpokládána dlouhá kontinuita a konzervativnost užívání, přejímání
starých názvů i při výměně obyvatelstva, součást folklóru (nejsou po
dlouhou dobu písemně zachycena) X malá variabilita, písemná resp.
kartografická fixace často velmi pozdní (18.–19. století)

Pomístní jména
• z hlediska historické paměti kulturní krajiny nejdůležitější hodonyma,
pozemková jména a jména drobných krajinných komponent
• často odkazují k reliktům antropogenní činnosti i ve zdánlivě pusté
krajině (lesy), odráží zaniklou hierarchizaci krajinných komponent a
využívání prostoru
• lze je studovat (resp. didakticky využít) prostřednictvím písemných
dokumentů – zejm. různých typů map i cestou rozhovorů s obyvateli
dané lokality
• řada místních i pomístních jmen nesrozumitelná a nepochopitelná →
lidová etymologie
• poučení: A. Profous, L. Hosák – R. Šrámek, L. Olivová-Nezbedová, J.
David
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Místní a pomístní jména dnes
• ztráta historické paměti a znalosti o obývaném prostoru →
význam pomístních jmen se snižuje, upadají v zapomnění;
zůstává písemná fixace na mapách
• rozvoj laického zájmu a bádání, bujení lidové etymologie
• konzervativnost a malá dynamika vývoje přetrvává, vznik
naprostého minima nových místních a pomístních jmen: dva
hlavní zdroje → komerční označení velkých developerských
projektů (angličtina) + ironické a posměšné názvy pro satelitní
čtvrti a městečka (Dallas, Šmoulov)
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Děkuji za pozornost!

Kontakt:

jiri.woitsch@post.cz
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