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Nejstarší jména na našem území

Výzkum historických jmen byl dosud nesystematický, často věnovaný jen některým druhům jmen nebo 
vybranému období. Postupně byly publikovány práce těchto autorů:
1) Pavel Josef Šafařík ve svých Slovanských starožitnostech (1842), navázal na něj 
2) František Palacký (např. Popis království Českého – soupis všech obcí v Čechách vyd. 1848)
3) Hermenegild Jireček, jenž mj. sestavil seznam všech místních názvů v Čechách před rokem 1200. 
4) Systematickou novější prací je Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy

(1920) od Augusta Sedláčka.
Lokalizace jednotlivých objektů s jejich historickými jmény byly samozřejmě tradiční součástí různých 
rejstříků u větších i menších prací, v případě zvláště významných jmen, jejichž rozpoznání či ztotožnění tak či 
onak znamenala změnu výkladu dějin (třeba Mons Oseca nebo Surina z textů, týkajících se rodu 
Slavníkovců), pak existují i individuální práce, jak ve specializovaných časopisech (zejména Acta 
onomastica, ale i jinde).

Pro problematiku názvů sídel nelze pominout tradiční práce Antonína Profouse1 (s doplňky Jana Svobody a 
Vladimíra Šmilauera) a autorské dvojice Ladislava Hosáka a Rudolfa Šrámka, v (jazykově) německém 
prostředí pak zejména severočeského rodáka Ernsta Schwarze; dlouhodobá pozornost (a v poslední době 
zintenzivněná) pak byla věnována urbanonymům, najmě pak názvům ulic a náměstí – od textů v Ruthově
kronice, přes Hlavsovy Ulicemi města Prahy až po různé „uličníky a uličnice“ z konce 20. a především 21. 
století. Vedle toho pak samozřejmě existuje dlouhá řada článků a studií monografického rázu k jednotlivým 
jménům, která by si zasloužila vydání samostatné bibliografie. 

https://mjc.ujc.cas.cz/1
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Typy historických jmen

V zásadě lze rozdělit historická jména na několik typů:
Změněná – jde o jména těch lokalit, které byly přejmenovány, a to ať již z důvodů
ideologických, prestižních, náhodných (došlo k záměně apod.) nebo jiných. Nové jméno
může jak vycházet z předešlého označení (např. při „povýšení“ lokality – Buštěves na
Buštěhrad), tak se od něj zcela odlišovat.
Jazykově upravená – podoba jazyka se během staletí poměrně významně měnila; názvy
proto někdy mají podobu významně odlišnou od dnešní (Zatče či Žateč na Žatec)
Cizojazyčná – některé lokality užívaly jméno, vycházející z jiného jazyka, které ovšem už
dnes ztratilo opodstatnění. Typickým příkladem jsou německá jména v českých zemích, po
odsunu německého obyvatelstva se změnila, tato jména obvykle paralelně existovala v obou
jazycích. Někdy šlo o jména zcela nezávislá, jindy o překlady (Andělská hora/Engelsberg),
slovotvorné (Amalín/Amalienfeld) nebo hláskové adaptace (Aš/Asch).
Zaniklé lokality – historickým jménem se stává i označení místa, které již zaniklo; například
pro obce, zaniklé pod přehradami, uhelnými doly, vojenskými prostory (okr. město Doupov,
něm. Duppau) apod. (Tato definice ovšem není jednoznačná, např. UNGEGN tvrdí, že byť
lokalita zanikla, její jméno může existovat i nadále.)
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Nejstaršími jmény v celé Evropě jsou hydronyma. Nejstarší vrstva jmen, která jsou doložena 
na našem území, jsou názvy předslovanského původu. Je jich pár desítek a vzhledem 
k užívání i více než 2000 let jsou nutně v pozměněné podobě, takže je vlastně všechna již 
dnes můžeme označit za historická.
Jde především o názvy řek (Agara – nyní Ohře, dále například Labe- na mapce jako Albis fl.,
Odra, Vltava), z dalších objektů vyberme pojmenování hory Říp, pocházející 
z předslovanského ripp.
První písemně zachycené názvy z našeho území pochází z Ptolemaiovy mapy z 2. století n.l. 
Jsou obtížně ztotožnitelné. Ukázka z roku 1525 (jedno z mnoha nových vydání. Sever je 
nahoře.).
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Původ historických a současných jmen

Naprostá většina názvů, které se používají v dnešním Česku, má slovanský původ. Téměř 
všechny vsi a města vznikly ve středověku, kdy dostaly jména od tehdy dominující slovanské 
populace; jejich jazykovědná podoba často neodpovídá dnešní podobě. 

V raném středověku mnohdy nelze lokalitu identifikovat – viz známý Sámův Wogastisburk.

Už ve středověku ovšem docházelo i ke změnám názvů, např. objekt dostal „lepší“ jméno na 
přání jeho majitele – třeba z hradu Klapý se po jeho získání rodem Zajíců stal Hasenburg (nyní 
znám jako Házmburk. Někdy se ovšem mohlo stát, že se nové pojmenování neujalo (hrad 
Karlskrone, založený Karlem IV-ujalo se pro něj jméno Radyně, pravděpodobně starší označení 
hradního vrchu).
Zatímco jména měst a obcí se poměrně rychle ustálila (i z praktických potřeb), zejména u řek 
tato kodifikace šla pomaleji, především u jejich horních toků. Pro jeden vodní tok se často 
užívalo i několik názvů naráz (východočeská Dědina část. Zlatý potok, Olše a Olza…), často 
nebylo jasné, kde tok začíná/ končí. Podobně označení hor kolísalo a pro jedno pohoří máme 
doloženo i několik názvů (mj. u starých názvů pro Krušné hory – Miriquiadi apod.). 

Původ historických jmen v aplikaci si osvětlíme na následujících příkladech.
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První mapa Čech

V roce 1518 byla vydána 
Klaudyánova mapa. Jejím 
autorem byl stoupenec Jednoty 
bratrské Mikuláš Klaudyán.
Podrobně v ní ztvárňuje české 
království včetně společenských, 
politických a náboženských 
poměrů.

V našich datech najdete jména 
z této mapy.
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Fabriciova mapa Moravy
Pavel Fabricius se narodil 
roku 1519 v Lubáni v Horní 
Lužici.
Mapa se zachovala v několika 
kopiích, nejznámější z nich 
je Orteliova kopie.

Názvosloví  z této mapy 
dosud také čeká na 
zpracování.
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Pavel Stránský ze Záp, 
ze Zápské Stránky nebo jen ze 
Stránky (1583 – Toruň), český 
exulantský spisovatel, napsal latinsky 
knihu Respublica Bojema [O státě 
českém] v roce 1633. Vydána tiskem 
byla v roce 1634. Spis je psán 
encyklopedickým způsobem. Pavel 
Stránský ze Záp v něm podává 
celkový výklad o Českém království 
před rokem 1620, včetně 
geografického.

Tato publikace byla výběrově 
excerpována.
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Mapu českých zemí v podobě růže zveřejnil ve 
svém díle Epitome historica Rerum
Bohemicarum (Výtah z dějin Království 
českého) historik, literát, zeměpisec, jezuita a 
vlastenec Bohuslav Balbín. Nakreslil ji slezský 
kartograf Christoph Vetter (1575–1650) a
technikou mědirytu zhotovil augsburský 
rytec Wolfgang Kilian (1581–1662). Přesnou 
dobu vzniku mapy neznáme, obvykle je 
datována rokem 1668, kdy začalo vycházet 
zmiňované Balbínovo dílo. To již byli oba 
zmínění autoři po smrti.

Z této mapy dosud nebyla jména excerpována.

Pozn.:
Stonek vyrůstá z Vídně a naznačuje tak spojení s 
habsburskou monarchií. růže představuje Čechy, kališní lístky 
a listy pak sousední země: pod českým lvem se nalézá 
Slezsko, v pravém dolním rohu vidíme Moravu, na opačné 
straně rakouské země včetně Korutan a Štýrska, pod 
směrovou růžicí výhonek Bavorska a přímo pod sluncem 
vyrůstá Míšeňsko. Když však mapu začneme blíže zkoumat, 
zjistíme, že uvedené rozvržení není důsledné. Ve spodním 
okvětním lístku najdeme například moravskou Třebíč, vlevo 
zase řeku Regen (Řezná), která sice pramení na Šumavě, ale 
pak teče Bavorskem.
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K zpřehlednění jmen pomohlo používání
map, kde se většinou dal název
jednoznačně stanovit. Taková byla mapa
Johanna Christopha Müllera z roku
1720 (pro Čechy; pro Moravu o něco
dříve), jehož názvosloví se v zásadě
užívá dodnes. Na mapě jsou i chyby:
například pojmenování západočeské
Úslavy, kterou si evidentně popletl
s nedalekou Úhlavou – a dosavadní
název Bradava byl ponechaný pouze 21
km dlouhému pravostrannému přítoku.
Podobně nejasná situace může být i při
identifikaci pramenného toku: jméno
Sázava se tak používalo nejen pro
dnešní řeku, ale i pro její významný
přítok, nynější Želivku a v některých
obdobích i pro dnešní Stržský potok.Názvosloví dosud také čeká na úplné 

zpracování. Zatím byla zpracována pouze 
vybraná jména.
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Vojenská mapování:
I. Vojenské mapování 
(Josefské)

II. Vojenské mapování
(Františkovo)

III. Vojenské mapování
Františko-josefské

Data excerpována.
Data excerpována výběrově.

Data excerpována
výběrově.
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19. a 20. století, přineslo ve větší
míře do názvosloví ještě jeden rys –
a to vliv ideologie, kdy se objekty
přejmenovávaly podle aktuální
situace, s důrazem na honorifikaci.
Objekty v terénu byly přejmenová-
vány jen zřídka; u názvů obcí, měst
a především ulic to je časté. Mezi
urbanonymy mnoho historických
jmen, ta dobově podmíněná se stala
právě jmény historickými.
(Historickým jménem je ale i staré
označení pro místo, které po jedné
změně už dále setrvalo při novém
názvu: například Koňský trh – v roce
1858 jako Ross Markt, pro dnešní
Václavské náměstí.)

Od padesátých let jsou u nás jména
standardizována.

Pozn.: Ross je něm. nejen oř či ušlechtilý
kůň, ale hovorově i blbec 



Způsob užívání německých jmen v období 1918-1939

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 bylo zpracování německých jmen a nových
map s opraveným českým názvoslovím důležité pro armádu a obranu státu, pro oblast
hospodářskou, vzdělávací atd. Vytvoření mapových podkladů s bylo potřebné k zajištění obrany a
prosazení státní suverenity na celém území státu. Již dne 27. 11. 1918 vydalo vrchní velitelství
československé branné moci rozkaz o zřízení nové součásti – oddělení pro vojenské zeměpisné
záležitosti (kartografie). Z tohoto oddělení záhy vznikl Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ).
V souvislosti se zpracováním nových map se názvosloví ujala na počátku roku 1919 komise. Byla
složena z jazykovědců, etnografů a historiků, kteří pracovali pod vedením archeologa prof. Lubora
Niederleho. Jejím tajemníkem byl jmenován JUDr. PhDr. Ivan Honl, příslušník Československého
zeměpisného ústavu (od r. 1923 VZÚ), s jehož jménem je spojena i činnost dalších názvoslovných
komisí.

(srov. též Zákon ze dne 14. 4. 1920 o názvech, vedoucí ke zřízení státní Stálé komisi pro stanovení
názvů míst v republice Československé 13. prosince 1919 při ministerstvu vnitra. Podobně zákon ze
dne 14. 4. 1920 o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a
číslováním)

NPÚ Žatec 23. září 2022 15



Podnět k řešení geografického názvosloví v mapách dal na 1. sjezdu Československé společnosti zeměpisné 
v Brně 13. a 14. prosince 1930 gen. Karel Rausch. Na základě rezoluce, která vzešla z jednání sjezdu, byla 
ustavena při Geografickém komitétu Československé národní rady badatelské Názvoslovná komise a jejím
předsedou byl zvolen přední český geograf prof. dr. Bohuslav Horák.
Na své první schůzi 17. 1. 1931 se názvoslovná komise usnesla, že nejdříve bude zrevidováno a jednotně 
upraveno pomístní názvosloví pro vzornou standardní mapu v měřítku 1:1 000 000 a teprve po skončení této 
práce se přikročí k obdobné revizi pomístního názvosloví na mapách většího měřítka (tj. k revizi názvů, které 
mají spíše lokální než širší geografický význam). 
Tyto revize neznamenaly úplné odstranění německých jmen z map. Byly však opraveny zkomolené české 
názvy. Docházelo i k opravám oprav.
Byla (mj. i v souvislosti s vytvořením úředních autorit, názvy schvalujícími) měněna v některých případech i 
jména hanlivá, např. Hloupětín – Hloubětín, Mrdákov – Mrákov, Smrdov – Sázavka.

V následující ukázce uvidíme příklad z praxe.
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Hrad a osada Karlstein ve Středočeském kraji: bylo použito přeložené jméno Karlstein jako „Karlstein“(německy 
Karl= Karel, Karls= Karlův a Tein = týn, ohrazení). V roce 1949 bylo jméno hradu Karlštejn přeneseno na obec v 
podhradí, do té doby zvanou Budňany a jejíž osadou Karlův Týn též Karlštejn byl. 

Karlštejn u Chrudimi se nazýval Karlsstein nebo Karlštýn (do r. 1910) a od té doby
je Karlštejnem.
Podle místní pověsti byl na jiném místě a jmenoval se Kahlstein (německy 
kahl= holý, lysý, prázdný a Stein= kámen).

NPÚ Žatec 23. září 2022
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slovník VÚGTK: geografické jméno
užívané v minulosti, které se svým 
zněním odlišuje od současného, 
příp. standardizovaného jména

Vybrána databáze PostgreSQL (free) a ArcGis od ESRI 
Připraveno databázové schéma, postaven virtuální server…

Data omezena, dále by výběr omezen na anoikonyma publikovaná v gazeteeru
Geografická jména ČR 2016

Vstupy: Mapové i nemapové zdroje. Výběrově Wikipedie.
Postupy : Vypůjčené a stažené publikace a mapy byly členy pracovní skupiny 
postupně excerpovány a ztotožněna se současnými jména objekty, zaniklé byly 
lokalizovány. V mnoha případech byl text špatně čitelný a bylo nutné konzultovat 
jména s odborníky, stanovit pravidla přepisu.

Jména byla ukládána do tabulek a připojovány atributy, včetně zeměpisných 
souřadnic, zpracováno v ArcMap. Zároveň byla připravována publikace Historická 
jména České republiky.

Byla připravena aplikace pro odbornou veřejnost (autentifikované editory), byla 
schválena na vydána publikace Historická jména České republiky. Na Geoportálu 
byla zveřejněna v geoprohlížeči historická geografická jména.

DEFINICE 
historického
jména:
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Projekt publikace a databáze Historická jména České republiky

Výsledky:
 databáze
 názvoslovná publikace
 aplikace pro odborníky
 Geoportál pro veřejnost

Současná situace
 využití laiky i odborníky
 záměry do budoucnosti
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Příprava dat
Porovnaný seznam jmen z různých zdrojů
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Atributové tabulky
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Graf porovnání získaných jmen
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Historické 
jméno

Původ jména, 
zdroj

Lokalizace
Vazba na 

standardizované 
jméno

Druh objektu

Období platnosti 
(století, rok,…) Stav jména

Jazyk

Verifikace
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Historická jména v databázi, publikaci a aplikaci
Historická jména v databázi
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 Historická jména ČR (obsah publikace, tj. 1571 jmen a jména přidávaná odbornou 
veřejností v aplikaci na Geoportálu, celkem 2728 jmen).

 Aplikaci na AGS připravili kolegové z odboru správy  a rozvoje informačních systému 
zeměměřictví. V aplikaci mohou jména přidávat i autentifikovaní uživatelé z řad 
odborné veřejnosti.
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Geoportál a Geoprohlížeč
Geografické 
názvoslovné 
seznamy

Aplikace pro 
odborníky
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https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/ Přidat vrstvy          Historická jména
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Historická jména v aplikaci

https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/


Ukázka z aplikace
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Historická geografická jména České republiky
Seznam pomístních jmen pro území České republiky z vybraných zdrojů. Ediční řada „Geografické názvoslovné seznamy
OSN – ČR“, vydal Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2019, 1. vydání. ISBN 978-80-88197-17-1. Autoři: RNDr. Jiří
Martínek Ph. D. (vedoucí autorského kolektivu), Mgr. Michaela Boháčová Ph.D., PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., PhDr. Vladimír
Liščák, CSc., PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc., Irena Švehlová, prom. fil., Ing. Bc. Pavla Stará Tryhubová Ph.D. († 2018) a
Mgr. Petra Zelená. ISBN 978-80-88197-17-1. Publikace se zabývá nesídelními geografickými jmény na území ČR, užívanými
v minulosti. Byla vybrána jména terénu a vodstva, uvedená s dalšími údaji v naší publikaci Geografická jména ČR (2016).
Excerpovány byly pouze vybrané mapy a nemapové zdroje, jména jsou uvedena v jazyce zdroje a propojena se
standardizovanými jmény uvedenými v Geonames. V tomto rozsahu je to první práce svého druhu. Na 103 stránkách
najdeme 1572 jmen nalezených pro 679 geografických objektů. Nalezneme zde také vícejazyčný slovník zkratek,
používaných v různých mapách. Publikace je vydána v elektronické podobě ve formátu PDF. Cena publikace je 30 Kč, lze ji
objednat na E-shopu Geoportálu ČÚZK na adrese http://geoportal.cuzk.cz/ a po zaplacení stáhnout.
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Historická jména v publikaci 
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 Pokračovat ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a dalšími odborníky na doplňování jmen.

 Poskytovat aktualizovanou aplikaci Historická jména ČR všem žadatelům a zájemcům (vysokým
školám, HiU AV ČR, příp. také Národnímu archivu pro projekt EU History of Medieval Europe
(HOME).

 V budoucnosti budou jména doplňována, výhledově snad bude možné zobrazit jména

k určitému datu.

https://www.history-of-medieval-europe.eu/

Záměry do budoucnosti
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 Propojit aplikací Historická jména ČR s projektem Národního památkového ústavu 
a společnosti SOVAMM, obsahujícím s historická jména sídel včetně zaniklých a 
historické hranice správních jednotek.
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IS pro správu pojmenovaných objektů. 
Standardizované geografické jméno je vedeno 
v rámci popisných informací k cca 165 typům 
pojmenovaných geografických objektů. 
Geometrická reprezentace některých objektů 
Geonames odpovídá poloze geografického 
objektu vedeného v ZABAGED®, k němuž se 
jméno vztahuje. Další část objektů, především 
pozemkové tratě, lesní pozemky a místní části 
sídel, má zjednodušenou geometrii 
korespondující s umístěním popisu ve státním 
mapovém díle (SMD). Objekty jsou 
reprezentovány vektorovou (bodovou) složkou 
s atributy, které obsahují další informace 
o jménech.

Ostatní geografická jména spravovaná Sekretariátem Názvoslovné komise 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK):

Informační systém geografických jmen České republiky Geonames

Geonames: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?p=22522

Geonames + Základní mapa: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?p=22522&b=zm

https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?p=22522
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?p=22522&b=zm


Geografické názvoslovné seznamy:

Vybrané soubory standardizovaných geografických jmen jsou 
od roku 1982 uveřejňovány v neperiodických názvoslovných 
publikacích Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
vydávaných v souladu s doporučeními konferencí OSN pro 
standardizaci geografických jmen v ediční řadě Geografické 
názvoslovné seznamy OSN – ČR.
https://www.cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Nazvoslovna-
komise-CUZK-(1)/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Seznam_nazvoslovnych_publikaci_CUZK.aspx
Používání standardizovaných jmen je v oblasti působnosti Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního závazné a doporučuje se všem uživatelům 
geografických jmen.
Jde česká jména států a území, jména sídel a ostatní geografická jména popisující povrch 
Země v češtině, ke jménům je vždy uváděno i endonymum v jazyce/jazycích daného území 
a další atributy.
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Data a aplikace Jména světa
Aplikace Jména světa vznikla jako produkt k publikacím 
vydávaným v ediční řadě 
Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR 
a je častěji aktualizována. Obsahuje standardi-
zovaná geografická jména mimo území Česka
(oikonyma a anoikonyma a také selononyma).
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ČR 
-

geografická jména mimo území Česka
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Děkuji za pozornost
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Kontakt:
Irena Švehlová, prom. fil a hist.

Irena.Svehlova@cuzk.cz
www.cuzk.cz

Sekretariát Názvoslovné komise
P.O.Box 21, Pod sídlištěm 9

182 11 Praha 8
Česká republika
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