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Abstrakt (česky)
Některá toponyma zakončená na měkkou nebo obojetnou souhlásku kolísají v rodě, a to
hlavně v mluveném jazyce. Dříve byla tato toponyma používána jako maskulina, dnes jsou
převážně kodifikována jako feminina. Tato práce se zabývá popisy těchto toponym
v jazykovědných příručkách a kompendiích, které popisují buď příslušnost toponyma ke
gramatickému rodu, jejich vznik a význam, nebo užívání toponyma v lidových nářečích. Na
základě údajů v těchto příručkách vznikl seznam kolísajících toponym, ve kterém jsou ve
zkratce zapsány údaje o gramatickém rodě i s lidovým užíváním přesně tak, jak jsou
popisovány v příručkách, aby se mohly jednoduše porovnat. Vybraná toponyma, ta která byla
v příručkách více rozebírána, nebo ta, u kterých byl v příručkách a kompendiích uveden
odlišný gramatický rod, jsou v této práci dále popsána. Další část práce se zabývá
internetovým dotazníkem, který měl být sondou do užívání gramatického rodu těchto
toponym rodilými řečníky. Zkoumal několik toponym vybraných na základě jejich všeobecné
známosti, nebo jejich četnosti v různých okresech. Respondent měl za úkol buď přiřadit
k toponymu adjektiva, nebo dosadit toponymum do předepsané věty ve správném pádu.
Většina respondentů užívá tato toponyma jako feminina, ovšem maskulinní lidová podoba
jmen se stále u několika respondentů objevuje. Poslední část práce se věnuje toponymům
zakončených na měkkou či obojetnou souhlásku, která se užívají pouze jako maskulina, takže
nebyla kodifikována jako feminina, ani nepodlehla úřednickým trendům na sjednocení
užívání podobných toponym.

Abstrakt (anglicky)
In Czech, the assignment of grammatical gender to certain place names ending in (what is
known as) soft or hybrid consonants is inconsistent, especially in the spoken language. These
toponyms used to be treated as masculine nouns but today are overwhelmingly codified as
feminine nouns. The present paper takes a look at the way these toponyms are described in
linguistic guides and compendia which specify their gender, their origination and their
meaning, or describe their use in local dialects. Based on the data in those manuals, the author
has created a list of gender-shifting toponyms, with a brief specification of the grammatical
gender and colloquial use (exactly as described in the said manuals), so as to allow for their
easy comparison. Selected toponyms (which are analyzed in more detail in the grammatical
guides, or which were assigned a different gender by different guides and compendia) are the
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subject of a broader discussion within the context of this work. In another section, the present
work references the results of an internet questionnaire designed to map the actual use of
grammatical gender for these toponyms by native speakers. This questionnaire examined a
number of toponyms that were selected for being generally known, or based on their
frequency in various districts. Respondents were given the task to either assign a (genderdefining, in Czech) adjective to the given toponym or plug it into a prescribed sentence in the
correct grammatical case (again revealing the respondent's choice of gender). Most
respondents use these toponyms 'as if they were feminine', though the vernacular masculine
form is still present with several respondents. The final part of this work is devoted to
toponyms ending in a soft or hybrid consonant which are always used as masculine nouns
(i.e., which were never codified as feminine nor succumbed to bureaucratic attempts to unify
the use of similar toponyms).
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1 Úvod
Podmětem k práci o kolísání gramatického rodu u toponym byl článek Aleny Polívkové
(1978; 219), kde se upozorňuje na fakt, že u některých toponym mohou vzniknout
pochybnosti ohledně použití gramatického rodu. Týká se to převážně toponym zakončených
na -c, -č, -j, -ň, -ř, -š, -ť, -ž, -l, -m, -v, -z, která teoreticky mohou být skloňována jak podle
mužského vzoru, tak podle ženského.
Kolísání v gramatickém rodě bývá dvojího typu, buď mezi vzory píseň a stroj, nebo
kost a hrad, popřípadě les, vždy v singuláru. Kolísání ve vzorech kost a hrad je snadněji
odlišitelné, tyto vzory mají shodné paradigma pouze v nominativu a akuzativu, v jiných
pádech se jejich paradigmata různí. Vzory píseň a stroj mají až na instrumentál paradigmata
shodná. Jan Chloupek (1974; 125) uvádí, že vzory píseň a kost jsou vzory bez koncovky,
proto jsou tak podobné mužským neživotným vzorům.
Kolísání v rodě je příznakem vývoje jazyka a časem se užívání ustaluje. Trvalé kolísání
není pro jazyk výhodné, zvláště u toponym, která fungují jako úředně stanovené názvy a
jejich užívání by pro spisovný jazyk mělo být jednoduché a jasné (Sedláček 1977; 269). Pro
uživatele jazyka je důležité, aby jména fungovala co nejsnáze a respondent nemusel při jejich
užívání přemýšlet, kam jméno zařadit a užil ho spontánně (Polívková 1985; 17–18). Problémy
s nářečími a spisovnými podobami toponym se řešily už za 1. republiky. Pro úřední práci bylo
nezbytné jednotné užívání názvů českých a moravských obcí, a to jednotné i v gramatickém
rodě. Mluvnický rod se tedy určil na základě podoby jména s celonárodní platností, tak se
ustálil ve spisovném jazyce např. název města Olomouc, přestože z historického hlediska a
v místním úzu měl a stále má název podobu maskulina (Holomóc). Existence dvojtvarů,
dublet, není popírána ani zavrhována, jeden tvar odráží místní stav a druhý spisovnou normu
(Polívková 1985; 20–21).
Úkolem práce bude na základě dostupných odborných materiálů vytvořit co neúplnější
seznam toponym, která kolísají nebo ještě nedávno kolísala v gramatickém rodě, a dále
provést empirický výzkum užívání aspoň vybraných jmen v dnešní době, popřípadě zachytit a
zdůvodnit změny v jejich používání. V práci nejprve porovnáme informace ohledně
gramatického rodu z různých příruček a kompendií, pozornost zaměříme především na otázky
kolísání rodu. Dále se práce blíže zabývá vybranými toponymy, jejich popisem na
základě odborné literatury a jejich užíváním v médiích, převážně na oficiálních internetových
stránkách obcí. Výběr těchto popisovaných toponym je ovlivněn všeobecnou známostí obcí,
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četností výskytu názvů stejných toponym v různých okresech a krajích, a především
dostatkem informací z odborné literatury o jejich gramatickém a mluvnickém rodě, popřípadě
zajímavostí ohledně užívání jejich názvu, např. pokud je toponymum v různých příručkách
různě popsáno. Úplný seznam toponym zakončených na měkkou nebo obojetnou souhlásku je
přiložen v příloze. Toponyma doplňují zjednodušené značky pro mluvnický rod, jak je
popisují jednotlivé příručky. Seznam neobsahuje toponyma, která v odborné literatuře neměla
dublety v gramatickém rodě, a dále ta toponyma, která jsou zakončena na slovotvorný sufix
typický pro maskulina, např. -ov (Bukov) a -ec (Družec).
Empirický výzkum je proveden internetovou formou, pro snadné a rychlé rozšíření mezi
respondenty z různých míst, protože dubletní tvary se převážně udržují v okolí místa, kde se
obec nazvaná zkoumaným toponymem nachází. Výzkum by měl být sondou do užívání
dubletních tvarů a měl by ukázat, zda se dublety stále užívají v běžném jazyce.
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2 Příručky a kompendia
Tato část práce shrne poznatky z použité odborné literatury o gramatickém a
mluvnickém rodě a o toponymech, která kolísají v rodě. Budou zde vypsána fakta o
toponymech a kolísání gramatického rodu z Úvodu do toponomastiky Vladimíra Šmilauera,
dále z Historické mluvnice Jana Gebauera, Mluvnice češtiny, Mluvnice spisovné češtiny
Františka Trávníčka, Nástinu české dialektologie Jaromíra Běliče, z Českého jazykového
atlasu, Příruční mluvnice češtiny, z Češtiny – řeč a jazyk, Internetové jazykové příručky,
z Časových úvah o naší mateřštině Václava Ertla a z Našich místních jmen Aleny Polívkové.
Nejprve se budeme zabývat poznatky z odborné literatury, která se věnuje kolísání
v gramatickém rodě obecně, pak postupně v práci přejdeme k užší problematice kolísání
toponym v gramatickém rodě.
Mluvnice češtiny popisuje gramatický rod jako gramatický prostředek, který je pro
každé jméno závazný, tzn. jména osob, pojmů, jevů, obcí atd. musí patřit k jednomu ze tří
mluvnických rodů. U názvů některých pojmů, jevů apod. slouží mluvnický rod jen jako
klasifikační prostředek, protože u těchto slov není možné určit rod přirozený (Petr 1986; 35).
V určitých případech dochází ke kolísání substantiva mezi dvěma rody, tím i mezi dvěma
soubory tvarů, a to tehdy, kdy zakončení jména není dostatečně jasně zařazující k jednomu
rodu (Petr 1986; 40).
Pro všechny jazykové roviny je charakteristická variantnost a podle variantních
prostředků se projevuje i vztah uživatelů k soudobé spisovné normě. Variantnost je trvalým
jevem jazykového vývoje, není ovšem trvalou vlastností jazykových prostředků. Variantnost
je výsledný projev protikladného působení jazykové tradice a měnícího se mluveného
standardu. Variantnost se projevuje paradigmatickými nadbytečnostmi tvarů, což souvisí
s historicky podmíněným vznikem variant a vztahy mezi nimi (Petr 1986; 267).
V Příruční mluvnici češtiny se uvádí, že gramatický rod je substantivům životným i
neživotným implikován a vznikl aplikací přirozeného rodu na neživotná substantiva. Podle
gramatického rodu se substantivum dále zařazuje k určitému typu flexe (Rusínová 2008; 232).
Kolísání v rodě může způsobit nízká frekvence užívání substantiv nebo různé použití
rodu v rámci dialektů. V dnešní době jsou to hlavně regionální rozdíly mezi českými a
moravskými nářečími (Rusínová 2008; 233).
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Ke kolísání toponym příspívá i fakt, že neživotná maskulina zakončená na obojetnou
souhlásku -l, -s, -z kolísají mezi tvrdým a měkkým skloňováním, v dnešní době tendují spíše
ke sklonění tvrdému (Rusínová 2008; 251).
Vladimír Šmilauer v Úvodu do toponomastiky uvádí, že ke kolísání gramatického rodu
značně přispěla různá nářečí. Přestože rozdíly mezi českými a moravskými nářečími a
spisovnou češtinou jsou poměrně malé oproti jiným jazykům, jsou nářečí důležitá pro
pochopení původních významů toponym, místní úzus užívání toponym tvoří velmi často
přechod od německých názvů k českým Landeskrone („Koruna země“) → Lanškroun
(Šmilauer 1963; 58).
Dále Šmilauer uvádí že, se toponyma ve středověku užívala převážně v nepřímých
pádech, např. ve větách „Jedu do… Byl jsem v …“. Užívání nominativu převážilo až
v novověku díky úřednické práci, kde byl nominativ nezbytný například pro popisy na
mapách. Nominativ toponyma se vyabstrahoval z jeho nepřímých pádů: Sedlec, gen Sedlce ˃
Selce, lid. nom Selc. Podobný proces proběhl např. se jménem Skuteč (Skuč), Sopřeč (Soprč),
Stádlec (Stálec) atd. (Šmilauer 1963; 102–104).
Gebauer v Historické mluvnici dokládá, že kolísání v rodech probíhalo už ve
slovanštině, která je k takovým záměnám poměrně silně náchylná. Jazyk se vyvíjel a
ustaloval, změnami procházeli přehlásky a produktivní sufixy. Například tehdy produktivní
vzor kost – kosti způsobil paralelní záměnu ve vzoru host – hostě na tvar host – hosti, podobná
záměna nastala i ve vzoru dušě. U maskulin vznikly novotvary -ě a -a (podle nových
produktivních vzorů oráč a chlap), u feminin -ě (podle vzoru dušě) (Gebauer 1960; 344).
Apelativa vzoru dušě používaná jako mužská příjmení přijala skloňování dle vzoru panošě,
tak se k sobě přiblížila jména mužského a ženského rodu. Toponyma, která vznikla
z mužských jmen, se později začala užívat v ženském rodě, protože tvary obou rodů si byly
podobné (Gebauer 1960; 215).
Další část textu se už zabývá problematikou kolísání toponym v gramatickém rodě.
Mluvnice češtiny tvrdí, že téměř všechna česká místní jména zakončená na měkkou nebo
obojetnou souhlásku patří k femininům, jako příklady uvádí Kroměříž a Třebíč, v místním
úzu se však mohou používat jako maskulina (Petr 1986; 269). Takto kolísá např. Aš a
Koloveč1. Příčinou kolísání je různé užití jmen mezi regionálním a celonárodním územím, tzn.
v místě obce se toponymum používá v nářeční starší formě, ale v rámci širšího území podléhá
rozšířené úzu (Petr 1986; 370).

1

Pro dokumentaci kolísání toponyma Koloveč není dostatek materiálu.
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Podle vzoru píseň se skloňují Kroměříž, Dobříš, Třebíč, Skuteč, Čejč, Olomouc, Liboc,
Náměšť, Číhošť, Padrť, Litovel, Chotibuz, Vitoraž, Cerekev, Poleň, Toušeň, Třebeň, Proseč a
další. Jména Přemyšl a Jaroslavl kolísají podle této mluvnice mezi ženským a mužským
rodem.
Podle vzoru kost se skloňují Uhříněves, Nelahozeves, Jičíněves, Radom, Třešť,
Tuchoraz a další (Petr 1986; 372–373).
Trávníček v Mluvnici spisovné češtiny uvádí, že podle vzoru kost se skloňují Bedihošť,
Boleslav, Budeč (gen. Budče), Čáslav, Čejč, Dobříš, Hostouň, Choteč, Chrudim, Jaroslav,
Kelč, Kouřim / mor. Kuřim, Kroměříž, Libáň, Libeň (gen. Libně), Libuň, Líšeň (gen. Líšně),
Litovel (gen. Litovle), Luleč (gen. Lulče), Miroslav, Náměšť, Ochoz, Olomouc, Prácheň (gen.
Práchně), Přelouč, Přibyslav, Skrbeň (gen. Skrbně), Soběslav, Štěkeň (gen. Štěkně), Telč,
Toušeň (gen. Toušeně), Třebíč, Třeboň, Třešť, Unhošť, Vráž, Zbraslav, Zderaz a další.
V nářečích, hlavně východních, bývají tato jména často v mužské podobě (ins Olomoucem,
gen Kuříma), ovšem ve spisovném jazyce se ustálil rod ženský (Trávníček 1949; 512–513).
Jaromír Bělič v Nástinu české dialektologie uvádí, že toponyma typu Olomouc a
Břeclav si ve východních nářečích, např. hanáckém, zachovala původní maskulinní podobu a
skloňují se podle vzoru bič2 (do Holomóca, z Kroměříža). Z části se ale přiklonila ke
skloňování podle ženských vzorů, ovšem ne podle spisovné normy ke vzorům píseň a kost,
ale ke vzoru žena (nom. Břeclava, Čáslava). Na Vysokomýtsku jsou regulérně ženského rodu
toponyma Chrudim, Radim, Vraclav (gen podle vzoru kost / dlaň), toponymum Olomouc na
tomto území kolísá mezi mužským a ženským gramatickým rodem (Bělič 1972; 142).
Balhar v Českém jazykovém atlasu popisuje, že ve staré češtině byla toponyma jako
Boleslav, Čáslav, Břeclav, Soběslav či Zbraslav jmennými tvary přivlastňovacích adjektiv,
která se skloňovala podle vzoru oráč. Časem přešla k ženskému typu skloňování, což mělo
podobný průběh jako změny v deklinaci jmen typu Příbram. Boleslav má spisovné tvary gen
sg Boleslavi (zakončení i-kmenové, kost) i Boleslavě (zakončení ja-kmenové, růže). Tato
jména mají na severním Opavsku a severním Ostravsku v některých lokalitách mužskou
podobu (Balhar 2002; 105), ve spisovném jazyce by měly být pouze ženského rodu. Podobná
jména si maskulinní podobu udržují např. také v Polsku (Balhar 2002; 68).
Toponyma jako Příbram, Chrudim, Ohrozim, Kuřim a další, se spisovně skloňují podle
vzoru kost. Vyskytuje se i novotvar podle vzoru žena (Příbrama, gen. Příbramy) a
v moravském nářečí a na okraji Čech se stále udržuje mužský rod. V mluvené podobě se tato

2

Vzorové slovo je přejato od autora příručky.
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toponyma vyskytují v ženské podobě v Čechách, na Třebíčsku, Zábřežsku a Litovelsku,
Opavsku, v povodí Ostravice a malé enklávy jihozápadně od Vsetína a v okolí Kyjova. Na
zbývajícím území Moravy a Slezska a místy také v Čechách (hlavně u západních a jižních
okrajů) se udržují v maskulinní podobě. Na Opavsku se vyskytuje novotvar Příbrama jako
femininum (Balhar 2002; 70). Tato toponyma přešla od původního vzoru oráč v důsledku
změny přehlásky ´a ˃ e (vyrovnávání koncovky gen. sg. jo- a ja-kmenů) postupně ke vzorům
kost a píseň (Příbram gen. Příbramě podle vzoru oráč → Příbram gen. Příbramě podle vzoru
píseň a Příbram gen. Příbrami podle vzoru kost).
Balhar uvádí, že maskulinní tvary těchto toponym vedle jejich femininních variant se
vyskytují ještě u Josefa Dobrovského. Jungmannův Slovník naučný je v otázce místních jmen
nejednotný, jména zakončená na -im / -am a -slav / -clav sice řadí k femininům, ale další
jejich deklinaci používá dle různých vzorů. Gebauer doporučuje zakončení ja-kmenové,
Trávníček zavedení dubletních koncovek, přičemž by spisovná norma obsahovala tvary gen
Příbrami i Příbramě (Balhar 2002; 104–105).
Čechová v Češtině – řeč a jazyk popisuje, že v rámci všech jmen, ne jen toponym,
převažuje zakončení substantiva na souhlásku u mužských jmen (1996; 157), pokud je to
souhláska měkká nebo obojetná, kolísání jména to podporuje, protože tak vznikají rodové
dublety podle paradigmat vzorů hrad a kost a píseň a stroj (muž). Kolísající toponyma
příručka označuje jako rodově nevyhraněná, protože svým zakončením mohou spadat jak
k mužskému, tak k ženskému rodu, přičemž dnes už jsou kodifikována jako feminina, např.
Olomouc, Bubeneč, Třebíč, Telč (Čechová 1996; 159).
Ke vzoru píseň se řadí jména Třebíč, Stařec, Olomouc, Kroměříž a další. Místní jména
Boleslav, Příbram, Čáslav, Břeclav, Vratislav, Chrudim a Kouřim mají koncovky jak podle
vzoru píseň tak i podle vzoru kost (Čechová 1996; 206–207).
Internetová jazyková příručka uvádí, že většina toponym zakončených na měkkou
souhlásku jsou feminina (Kroměříž, Třebíč), přesto se některá z nich v nářečích skloňují jako
maskulina (Olomouc, Koloveč). Toponyma Aš, Pankrác a Zderaz3 se mohou skloňovat podle
mužského i ženského vzoru.
Podle vzoru píseň se skloňují Kroměříž, Dobříš, Třeboň, Třebíč, Olomouc, Náměšť,
Litovel a další. Podle vzoru kost se skloňuje Třešť. Cetoraz kolísá mezi vzorem píseň a kost.
Ertl v Časových úvahách o naší mateřštině poznamenává, že mluvnice v naší
společnosti nepůsobí jako zákonodárce normy spisovného jazyka, ale že jazyk pouze pozoruje

3

Pro deskripci kolísání toponyma Zderaz chybí dostatečná dokumentace.
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a popisuje. Normy se přirozeně vyvíjejí samy podle potřeb. Gramaticky správné tvary jsou
tedy takové, které jsou používány většinou dobrých pisatelů (Ertl 1929; 12–13).
Ohledně užívání gramatického rodu toponym zmiňuje, že česká nářečí se daleko dříve
přiklonila k užívání toponym jako Černuc, Vitoraz, Boleslav, Jaroměř v ženském rodě. Na
Moravě převládalo ještě nedávno skloňování jmen Bolelouc, Kroměříž apod. podle mužských
vzorů (Ertl 1929; 17).
Jména Černuc, Vitoraz, Budeč, Oldříš, Bolehošť, Litomyšl, Jaroměř, Boleslav, Příbram
vznikla z přídavných jmen přivlastňovacích od jmen osobních Černut, Vitorad, Budek,
Oldřich, Bolehost, Litomysl, Jaroměr, Boleslav, Příbram. Toponyma byla vytvořena
slovotvorným sufixem, dnes už nepoužívaným, který osobní jméno přetvořil do stejného
významu jako dnešní Černutův, Oldřichův atd. Původně v názvu bylo obsaženo i podstatné
jméno, např. most či dvůr, později se vytvořily jednoslovné názvy a to buď složením
(Kněžmost) nebo vynecháním podstatného jména. Tato toponyma byla původně maskulina,
protože jejich dvouslovné názvy obsahovaly převážně maskulinní substantiva most, dvůr,
hrad atd. Po jejich zkrácení na jednoslovný název tvořený pouze přivlastňovacím adjektivem
začala tato jména přecházet k ženskému rodu a jako adjektiva se přestala chápat, protože se
takové koncovky staly neproduktivními a přestaly se užívat (Ertl 1929; 18). Tato změna
probíhala v 15. a 16. století (Ertl 1929; 20), na konci 17. století se spisovná podoba těchto
jmen přizpůsobila skloňování v ženském rodě, také kvůli zjednodušení spisovné praxe. Místní
nářečí přesto většinou zachovávala starší formu podle místních zvyklostí (Ertl 1929; 21–22).
Podle Polívkové v Našich místních jménech v Čechách proběhla změna užívání jmen
z mužského rodu na ženský velmi spontánně. Na Moravě a ve Slezsku si některá místa
mužský rod stále zachovávají. Mezi rodem mužským a ženským kolísají jména Aš, Bohdaneč,
Pankrác, Unhošť, Zliv, Želiv, Živohošť a další. Toponyma významově související se
substantivy mužského rodu (Háj, Kuchař) se chovají jako maskulina, stejně jako většina jmen
zakončených na -l (ne -myšl), -ec, -éř apod. Místní jména Olomouc, Kroměříž, Dobříš,
Litomyšl a další podobná se skloňují podle vzoru píseň. Jména Boleslav, Chrudim, Kouřim
kolísají mezi vzory kost a píseň. Toponyma jako Břeclav, Boleslav se neskloňují podle vzoru
žena, jejich nářeční formu Břeclava nelze považovat za spisovnou (Polívková 1985; 26–27).
Jména Nelahozeves, Kněževes apod. kolísají mezi vzory kost a píseň, přičemž dnes se
většinou skloňují podle vzoru píseň (Polívková 1985; 28).4

4

Za nedostatek příručky Naše místní jména Aleny Polívkové se dá považovat fakt, že u popisovaných toponym
není údaj o jejich zeměpisném situování. Proto u toponym, která se objevují v různých regionech, jako je např.
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Zhoř (tyto obce se vyskytují téměř v každém kraji) se nedá s určitostí říct, zda byla popisována jedna obec, nebo
údaje platí o všech obcích s tímto názvem, nebo je to ještě jinak.
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3 K vybraným toponymům
Pro lepší orientaci v problematice kolísání rodu bylo zapotřebí vytvořit přehled o
toponymech, kterých se kolísání v rodě týká. Bylo to také nezbytné pro bližší zkoumání
těchto toponym a následně pro internetový výzkum, který je také součástí této práce.
Pro sběr dat, který předcházel tvorbě samotného seznamu toponym kolísajících v rodě,
byly použity Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Místní jména na Moravě a
ve Slezsku, Naše místní jména a Místní jména v Čechách. Z těchto příruček byla vybrána
vhodná toponyma takto: Nejprve byla vypsána všechna toponyma končící na měkkou či
obojetnou souhlásku s údajem o jejich gramatickém rodě či lidovém užívání, dále byly
porovnány údaje ze všech použitých kompendií. Pokud se údaje o jmenném rodě toponym
lišily, zařadila jsem toto toponymum do seznamu, se kterým jsem dále pracovala. Tento
seznam jsem následně porovnala s údaji ve Statistickém lexikonu obcí5, aby se v seznamu
neobjevovala jména obcí, které už jsou zrušené nebo zaniklé, a jejich názvy se už proto téměř
nepoužívají.
Následoval sběr dat na Českém národním korpusu, konkrétně v korpusu syn2010, kde
jsem srovnávala údaje o gramatickém rodě u toponym již zařazených do seznamu. Tento sběr
probíhal na základě kontextů, ve kterých se toponymum zadané do položky „lemma“ na ČNK
objevovalo, např.:
„…z Mokřin požádali ašští radní, aby vytvořil model staré Aše pro budoucí
národopisnou expozici zdejšího muzea.“
Dále jsem takové kontexty toponym hledala na oficiálních internetových stránkách
jednotlivých obcí.
V seznamu toponym kolísajících v gramatickém rodě se kromě velice známých
toponym, jako např. Olomouc, málokdy toponymum objevilo ve všech kompendiích. Velmi
často se toponyma vyskytují pouze v jednom či ve dvou kompendiích. Oficiální internetové
stránky dost často neexistovaly, nebo se na nich nedal vyhledat údaj o gramatickém rodě
názvu obce, autoři textů webových stránek se uchylovali ke slovním spojením nevyjadřujícím
gramatický rod toponyma, např. „obec Bystrc“. Je možné, že jsou tato slovní spojení u
uživatelů jazyka již vžitá, nebo je pro mluvčího jednodušší použít právě tato spojení, u

5

Statistický lexikon obcí České republiky 2005: podle správního rozdělení k 1.1.2005 a výsledků sčítání lidu,
domů a bytů k 1. březnu 2001 ; [Aut. Jiřina Růžková ...a kol.]. - Vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 1358 s.: tab.; 31 cm. - Vyd.: Český statistický úřad ; : Ministerstvo vnitra České republiky. ISBN 80-7360-287-3
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kterých nemusí přemýšlet o gramatickém rodě toponyma. Celý seznam toponym je přílohou
A.
Během práce s kompendii a tvorby seznamu toponym kolísajících v rodě jsem narazila
na několik toponym zakončených na měkkou či obojetnou souhlásku, která jsou v příručkách
i na webových stránkách popsána jako maskulina. Věnuji se jim v poslední kapitole této
práce.
Následující část práce je věnovaná bližšímu popisu vybraných toponym kolísajících v
rodě. Z odborné literatury jsou pro práci použita Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku (dále jen ZJČMS), Pravidla českého pravopisu (dále jen PČP), Naše místní jména
(dále jen NMJ), Český jazykový atlas (dále jen ČJA), Místní jména v Čechách (dále jen MJČ),
Místní jména na Moravě a ve Slezsku (dále jen MJMS), Slovník spisovného jazyka českého
(dále jen SSJČ), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (dále jen SSČ), Akademická
příručka českého jazyka (dále jen APČJ).
Některá zde uváděná toponyma jsou doložena i na Českém národním korpusu (dále jen
ČNK), jsou to ta toponyma, u kterých se na ČNK dalo najít dostatek dat pro srovnávání
gramatických rodů. V ČNK se většinou uvádějí texty v celonárodním úzu, proto se toponyma
kolísající v rodě na těchto stránkách objevují spíše v ženském tvaru. Naproti tomu některé
popisy jednotlivých toponym z oficiálních internetových stránek obcí odrážejí místní lidové
tvary a tím obohacují celý výklad toponyma.6 Výběr blíže popisovaných toponym je
orientován na dostatek informací o nich, či na gramatické nebo jiné zvláštnosti. Ostatní
toponyma jsou v seznamu v příloze A, spolu s informacemi o gramatickém rodě v různých
kompendiích.

3.1 Aš
V době, kdy vyšel článek Ten Aš, anebo ta Aš?, PČP popisovala u toponyma Aš pouze
mužský rod. Před rokem 1966 se toto hodnocení vyskytovalo i v akademickém vydání
Pravidel, ovšem od 4. vydání z roku 1966 se u Aše uvádí rod dvojí, mužský i ženský. Spisovný
slovník jazyka českého uvádí dvojí rod až v dodatcích ve 4. svazku a Slovník jazyka českého
z roku 1952 uvádí pouze rod mužský. 7 U jména Aš neproběhla kodifikace v gramatickém rodě
až do roku 1957. Tolik k akademickým faktům. Pro uživatele jazyka byl původní tvar
toponyma maskulinum, ale s novými osídlenci po roce 1945 začal převažovat rod ženský, a
tak jméno začalo kolísat v rodě (Sedláček 1977; 267–268).
6
7

Doklady z internetu jsou typograficky upravené.
Na tyto slovníky odkazuje Sedláček.
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ZJČMS (2004; 40) uvádějí, že jméno dlouho kolísalo mezi podobou Aš, Aša a Aše. Dle
dokladů nebyla podoba ustálena ještě v roce 1835. Později se jméno úředně ustanovilo na
podobu Aš. Dnes toto jméno kolísá mezi skloňováním mužským a ženským, mužský rod se
ovšem vyskytuje řidčeji.
Dle PČP (1993; 78) se Aš může skloňovat podle ženského i mužského rodu. Stejného
názoru jsou NMJ (1985; 69).
Na internetových stránkách města se jméno používá v ženském rodě:
„V listině z roku 1281, kterou dal Ašsko do zástavy fojtům z Plavna za 600 hřiven
stříbra, byla Aš označena jako tržní osada.“8
V ČNK se jméno objevuje v ženském rodě:
„Aš se tak dostala do rukou nacistů.“9

3.2 Bášť
ČJA (2006; 245) uvádí Bašť, lidově Bášť, jako femininum. MJČ (1947; 29–30)
obsahují heslo Bášť, lidově ta Bášť, loc Bášti i Báště, z historického hlediska jsou doklady o
původním užití jména v mužském rodě (1615 na Velkém Bašti).
Na oficiálních stránkách města se text rodovému vymezení jména vyhýbá slovním
spojením obec Bášť. V historii města se ještě roku 1913 píše o Velkém a Malém Bášti:
„Osada Velký Bášť vzrostla zastavením parcel (…) dále rozparcelováním pole za
dvorem k Malému Bašti v roce 1925 až na 115 čísel popisných.“10

3.3 Běleč
V MJČ (1947; 43–44) se pod heslem Běleč uvádí celkem 5 obcí, všechny názvy jsou
užívané v ženském rodě. MJMS (1980; 59) oproti tomu uvádí Běleč v lidovém názvu ten
Bělč. V ČNK se jméno dokládá jako femininum:
„Běleč přijela na Doksy bez pěti hráčů základní sestavy,…“11
Z oficiálních stránek obcí dvě (okres Kladno a okres Hradec Králové) píší o jméně
v ženském rodě a jedna (okres Brno-venkov) v mužském rodě:
8

Oficiální stránky obce [on-line]. Dostupné z www: <http://www.muas.cz/historie-mesta/d-225721/p1=15104˃.
10. 5. 2014.
9
Český národní korpus - SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Cit. 30. 8. 2014
dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
10
Oficiální stránky obce [on-line]. Dostupné z www:
<http://www.obecbast.cz/index.php?nid=1757&lid=cs&oid=809850˃. 2. 8. 2013.
11
Český národní korpus - SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Cit. 30. 8. 2014
dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
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„ A tak Běleč i "s lidmi kmecími a kostelním podacím" patřila od této doby přímo
ke Křivoklátu.“ 12
„Do roku 1849, kdy se stala obcí samostatnou, změnila Běleč několikrát majitele.“13
„Nacisté zahájili akci po celém Bělči.“14

3.4 Bubeneč
APČJ (2014; 242) uvádí, že toponymum Bubeneč kolísá mezi mužským a ženským
rodem. ZJČMS (2004; 57–58) však jméno řadí k maskulinům.

3.5 Bystrc
SSJČ (1971; 191) uvádí Bystrc, e jako jméno ženského rodu, stejně tak NMJ (1985;
77). V MJMS (1970; 137) jsou dvě obce tohoto názvu, jedna zaniklá, druhá u Brna s lidovou
podobou ten Bystrc.
Dle ZJČMS (2004; 60) mělo jméno původní tvar ten Bystřec, dnešní podoba už je
ženského rodu.
Rodovou problematikou tohoto toponyma se zabýval v roce 2005 také Ing. Svatopluk
Beneš, tehdejší starosta. V té době podle něj nebylo o kodifikaci rodu stále rozhodnuto. Jiří
Kratochvíl tento rozpor ohledně kodifikace v gramatickém rodě ve svém článku vyvrátil a
vysvětlil, že v nářečí se objevuje i mužský rod, ve spisovné češtině se však jméno používá
jako femininum. 15
Internetové stránky obce dokládají užívání jména Bystrc jako feminina:
„Dne 27. 4. 1945 byla Bystrc osvobozena od nacistů.“16
ČNK uvádějí toponymum v obou rodech:
„Ozvala se konkurenční Bystrc.“17
„…svěřila se v přístavišti Hana Kociánová z nedalekého Bystrce.“18

12

Oficiální stránky obcí [on-line]. Dostupné na www: <http://www.belec.cz/index.asp?menu=592˃. 2. 8. 2013.
Oficiální stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://belec.trebechovicko.cz/z-historie-obce/d3069/p1=6651˃. 10. 5. 2014
14
Oficiální stránky obce [on-line]. Dostupné na www:
<https://sites.google.com/a/beleckreptov.cz/knihovna/Kultura/obec˃. 2. 8. 2013.
15
KRATOCHVÍL, Jiří. K problematice gramatického rodu místního jména Bystrc. Dostupná na www:
<http://www.kratec.cz/pages/umeni/texty/bystrc.pdf˃. 2. 8. 2013.
16
Oficiální stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://www.bystrc.net/historie/Historie.htm˃. 10. 5.
2014.
17
Český národní korpus - SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Cit. 30. 8. 2014
dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
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3.6 Ctiboř
Heslo Ctiboř v MJČ (1947; 253–254) obsahuje celkem 5 míst s tímto názvem. Název
obce 4 km severoseverozápadně. od Počátků se zde v lidové podobě popisuje jako
maskulinum. Oproti tomu 3 km sev. od Vlašimi se lidově užívá jako femininum. U ostatních
obcí se v tomto atlasu specifikace rodu nevyskytuje.
NMJ (1985; 79) uvádí, že spisovně je jméno pouze femininum. Jako femininum je
jméno doloženo i v ČNK a na oficiálních stránkách obce:
„Rezerva Lázní zvládla souboj se Ctiboří…“19
„Ctiboř si dodnes zachovala původní milý vesnický charakter a otevřenost
sousedských vztahů.“20

3.7 Číměř
V NMJ (1985; 82) je jméno vedeno jako femininum. Stejná spisovná forma je
doložena i v ČNK a na oficiálních stránkách obce:
„Po změně stran měla více ze hry Číměř,…“21
„Číměř (Schamers) byla založena v polovině 13. stol. na emfyteutickém právu.“22
MJMS (1970; 165) zmiňuje maskulinní lidovou podobu toponyma Čímer, nověji
Číměr i Číměř.

3.8 Dobříč
MJČ (1947; 357) uvádí celkem dvě obce s tímto jménem. První z nich nemá zmíněnu
rodovou specifikaci. U druhé Dobříče je lidová forma ten Dobřič.
NMJ (1985; 84) vede u tohoto toponyma spisovnou podobu v ženském rodě. Na
stránkách obce je užita maskulinní podoba jména:
„Při dělení panství Kolovratů v roce 1443 připadl Dobříč k nedalekému hradu
Libštejnu, ale roku 1513 byl znovu vrácen plaskému klášteru.“23

18
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3.9 Dobříš
SSČ (2006; 627) uvádí toto toponymum výhradně jako femininum, stejně tak PČP
(1993; 102), NMJ (1985; 84) a v ČNK se zařazení k femininům také dokládá:
„…to nebyla jen okázalá Dobříš.“24
V MJČ (1947; 359–360) i ZJČMS (2004; 75) se vyskytuje lidová forma jména ten
Dobříš.
Stránky obce používají jméno jako femininum:
„ Dobříš je zde představena v široké oblasti mapující jednak činnost místní veřejné
správy, vykonávané městským úřadem a jednak v oblasti poskytující širokou škálu informací
o městě, turistických zajímavostech a kulturních nabídkách.“25

3.10
Dubeč
Internetové stránky Dubče užívají převážně jméno v ženském rodě. Místy, spíše
v historickém úhlu pohledu, rozlišují Velký a Malý Dubeč:
„Dubeček vznikl o něco později než Dubeč. Na rozlišení od Dubče Velkého byl
označován jako Malý Dubeč. (…) Jak velké bylo bohatství tohoto vladyky: patřila mu Dubeč,
Lítožnice, Měcholupy, také Průhonice, zámek a co k němu příslušelo, dvory v Jerčanech a
Čertouzích.“26
MJČ (1947; 430) uvádí Dubeč, lid. ta Dubeč. NMJ (1985; 88) řadí jméno také
k femininům. Stejně tak se jméno vyskytuje v ČNK:
„…plocha mezi Dubčí, Dolními Měcholupy a Štěrboholy…“27

3.11
Dzbel
MJMS (1970; 213) obsahuje dvě obce tohoto názvu. Jedna je zaniklá, druhá má
rodové dublety v lidové podobě, ten i ta Dzbel.
Internetové stránky obsahují toto toponymum užité v mužském rodě:
„Dzbel patřil v minulosti pod panství konické, později od roku 1618 – pod panství
jesenské.“28

24
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3.12
Hospříz
NMJ (1985; 97) uvádí u tohoto jména rodové dublety, mužský i ženský rod. Na
internetových stránkách se jméno vyskytuje v ženském rodě:
„Četné zmínky o Hospřízi uvádí archivář Teplý v Dějinách Jindřichova Hradce hlavně
z 15. století, kde například uvádí, že Hospříz je česká a byla součástí panství hradeckého.“29

3.13
Hostim
NMJ (1985; 97) řadí jméno k femininům. Na internetových stránkách obce se jméno
jako femininum používá.
„Hostim byla hospodářským střediskem panství.“30
MJČ (1947; 636) se zmiňuje o existenci lidové formy ten Hostím. Podobně to uvádí
MJMS (1970; 282): ten Hostim.

3.14
Jeneč
NMJ (1985; 104) uvádí a ČNK dokládá jméno jako femininum:
„…kvůli němuž projede Jenčí vždy jen jedna polovina aut…“31
V MJČ (1949; 122) se vyskytuje lidová podoba jména ta Jenč. MJMS (1970; 355)
obsahuje lidovou podobu jména ten Jeneč či Jenč.
Internetové stránky obce, užívají názvu v mužském rodě:
„ Proto mu byl podle usnesení sněmu odbojných stavů roku 1620 Jeneč od direktorů
zabrán.“32

3.15
Jilem
MJMS (1970; 366) rozebírá toto jméno z všeslovanského hlediska. U různých národů
má různý rod. V polštině, ruštině a ukrajinštině rod kolísá mezi ženským a mužským. Lidová
podoba v Čechách v okolí obce je to Jilmo i Jelmo.
MJČ (1949; 148) zmiňuje maskulinní lidové tvary jména v Jilmu, do Jilmu.
28
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Na internetových stránkách obce se uvádí maskulinní podoba jména:
„Od Studené byl Jilem na čas odloučen r. 1558, když Jan Studenský ze Studené prodal
ves Janu Babkovi z Meziříčka.“33

3.16
Kelč
NMJ (1985; 108) jméno řadí k femininům. I lidový tvar v MJMS (1970; 388–389) je
ta Kelč. Ženský tvar dokládají ČNK a internetové stránky obce:
„Kelč ve šlágru skupiny B brala jen bod.“34
„Nejstarší stopy pobytu člověka na území dnešní Kelče jsou z mladší doby kamenné.“35
Podle ZJČMS (2004; 125) se jméno v nářečí vyskytuje pouze v mužském rodě.

3.17
Krčmaň
MJMS (1970; 449–450) popisuje jméno v lidových podobách maskulinní i femininní.
Na internetových stránkách obce se jméno užívá jako femininum:
„V roce 1990 se Krčmaň opět osamostatnila a v únoru 1999 se začlenila do
dobrovolného sdružení obcí Království, které bylo přejmenováno v roce 2001 na Dobrovolný
svazek obcí mikroregionu Království.“36

3.18
Kroměříž
SSČ (2006; 631) jméno uvádí jako femininum, stejně jako PČP (1993; 153). V SSJČ
(1971; 1002) a NMJ (1985; 114) je Kroměříž také ženského rodu.
Podle MJMS (1970; 454–455) a ZJČMS (2004; 141–142) je oficiální spisovná podoba
v ženském rodě, nářeční podoba jména má tvar ten Kroměřiž.
ČNK a internetové stránky města dokládají jméno Kroměříž v ženském rodě:
„...neuspěl s Kroměříží…“37
„ Kroměříž vyrostla v úrodné zemědělské krajině.“38
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3.19
Křtomil
MJMS (1970; 468–469) uvádí lidovou podobu jména jako maskulinum. Internetové
stránky obce užívají jméno v ženském rodě:
„V r. 1990 se Křtomil osamostatnila a od té doby funguje jako územně samosprávný
celek.“39

3.20
Kuřim
Podle ZJČMS (2004; 146) je spisovná podoba jména pouze v ženském rodě a nářeční
forma pouze v rodě mužském. MJMS (1970; 479–480) uvádí lidový tvar jména ten Kuřim.
Na internetových stránkách obce se jméno užívá v ženské formě:
„Byla zahájena stavba silnice z Kuřimi do Jinačovic.“40

3.21
Ledeč
Podle SSČ (2006; 632) a NMJ (1985; 117) může být Ledeč maskulinum i femininum.
Oproti tomu v SSJČ (1971; 1080) je Ledeč pouze maskulinum. V ZJČMS (2004; 151) se
jméno vyskytuje pouze jako femininum. Ženský rod v názvu je doložen i v ČNK a na
internetových stránkách města:
„…selhaly v duelu s předposlední Ledčí…“41
„Po roce 1918 převzal moc stát a Ledeč n. S. se v různých obměnách stala přirozeným
správním centrem poměrně velkého území.“42

3.22
Líšeň
NMJ (1985; 120) jméno uvádí v ženském rodě. Lidová podoba Lišeň v MJMS (1970;
538) je také v ženském rodě. ZJČMS (2004; 317) popisuje jméno ve spisovné podobě jako
femininum a nářeční tvary také v mužském rodě.
V ČNK a na internetových stránkách obce se název objevuje v ženském rodě:
„Kolik by prohrála Líšeň na Arsenalu?“43
38
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„Dějiny starobylé Líšně sahají daleko do středověku.“44

3.23
Litovel
Dle SSJČ (1971; 1124) je Litovel femininum. NMJ (1985; 120) je stejného názoru,
uvádí však i místní úzus v mužském rodě. MJMS (1970; 542–543) maskulinní lidovou
podobu potvrzuje tvarem ten Létovel.
ZJČMS (2004; 160) uvádí jméno jako femininum, ovšem na východní Moravě a ve
Slezsku má pouze mužskou podobu. V ČNK se dokládá skloňování Litovle podle ženského
vzoru:
„…Litovel, která udolala Jihlavu…“45

3.24
Loučim
NMJ (1985; 121) řadí jméno k femininům. MJČ (1949; 668–669) uvádí lidové podoby
tohoto toponyma jak v ženském, tak i v mužském gramatickém rodě: ta Loučim, v Loučimi,
do Loučimi, i ten Loučim, v Loučimě, do Loučima.

3.25

Luboměř

MJMS (1970; 561) uvádí toponymum v lidovém nářečí jako maskulinum. Na
internetových stránkách obce se jméno užívá v ženském rodě:
„1850–1889 obě části obce spojeny se Spálovem, poté nepřetržitě Luboměř
samostatná až dodnes.“46

3.26
Miroslav
NMJ (1985; 126) řadí jméno k femininům. MJČ (1951; 92) zmiňuje místní úzus jména
v ženském rodě. Také MJMS (1980; 75–76) uvádí lidovou podobu ta Miroslava. ZJČMS
(2004; 171) se zmiňuje o kolísání mezi mužským a ženským rodem v nářečí.
43
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Miroslav se na internetových stránkách zmiňuje jako femininum:
„Dnešní Miroslav vznikla spojením tří původně samostatných osad zmiňovaných od
14. století. Mitterdorfu, České vsi a Václavova.“47

3.27
Náměšť
SSJČ (1971; 62) i NMJ (1985; 129–130) uvádí Náměšť jako femininum. Lidové
podoby jsou také ženského rodu: ta Náměšč, Námněšč v MJMS (1980; 116–118).
Podle ZJČMS (2004; 181) se v nářeční podobě jména liší, Náměšť na Hané v nářečí
rodově kolísá a u jména Náměšť nad Oslavou v nářečí převažuje maskulinum.
Na internetu se Náměšť nad Oslavou projevuje jako femininum:
„Roku 1304, během tažení rakouských a uherských vojsk proti Václavu II., byla
Náměšť zničena kumánskými hordami.“48

3.28
Nevřeň
MJČ (1951; 184) uvádí dvě oficiální podoby jména této obce: Nevřeň i Nebřem.
Místní úzus se zde popisuje jako ten Nebřem, v Nebřemě, do Nebřema.
Dle NMJ (1985; 131) je Nevřeň ženského rodu.

3.29

Ohrozim

V ČJA (2005; 307) se jméno Ohrozim řadí k maskulinům. Mužského rodu je i lidová
varieta v MJMS (1980; 163–164), ten Vohrozem.
Internetové stránky obce užívají toponymum v ženské podobě:
„Na praporu a znaku obce je spojena svatováclavská symbolika (meč a knížecí

čepice)se symbolikou nejstaršího vladyckého rodu Pranteylů z Ohrozimě (ryby) a taktéž
významného šlechtického rodu Pernštejnů (zubří hlava), za jehož dlouhého panování byla
spojena do té doby roztříštěná majetková držba ve vsi a Ohrozim patřila k plumlovskému
panství.“49

47
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3.30
Ochoz
MJČ (1951; 256–257) popisuje dvě místa s názvem Ochoz. První, obec půl km od
Nasavrk, se dle místního úzu užívá lidově jako femininum. Druhé místo, osada u Rokytnice
v Orlických horách, zde není rodově specifikováno.
MJMS (1980; 164–165) uvádí čtyři místa s názvem Ochoz. Ochoz u Brna, u Tišnova a
u Konice má lidový tvar ten Vochoz. Obec Ochoz na Ivančicku zanikla, specifikum v rodě u
ní není zmíněno.
Dle NMJ (1985; 135) se jméno skloňuje v mužském rodě.
Na internetových stránkách se Ochoz používá v ženském rodě:
„Ve znaku měla Ochoz na pečetníku z 18. století postavený obilný snop.“50

3.31
Olomouc
SSČ (2006; 634) a NMJ (1985; 136) toponymum uvádí jako femininum. V PČP
(1993; 204) se píše totéž a stejného názoru je i SSJČ (1971; 383), ČNK a internetové stránky
města:
„…Olomouc, v níž ve třicátých letech 15. století vznikl…“51
„Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích.“52
Podle MJMS (1980; 173–178) je oficiální spisovná podoba femininum. Nářeční
podoba bývá maskulinní: ten Volomóc, Holomóc, Olomóc, Volomouc, Holomouc, Vulumůc,
Hulomóc, Olomůc a další.
Nářeční podoba jména v mužském rodě se dle ZJČMS (2004; 193–194) udržuje na
východní polovině Moravy a Slezsku.
Chloupek podrobně popisuje izoglosu gramatického rodu toponyma Olomouc. Izoglosa
vede na Moravě tak, že východní hranici ženské podoby tvoří obce Šternberk, Hnojice,
Hynkov, Horka, Těšetice, Slatinice, Drahunovice, Ludéřov (zde výskyt obou gramatických
podob), Čechy pod Košířem, Malé Hradisko, Repechy, Housko, Vilémovice, Jedovnice,
Bukovina, Habrůvka, Šebrov, Milonice, Skalička, Malhostovice, Sentice, Tišnov, Úsuší,
Velká Bíteš, Košíkov, Zálesné, Zhoř, Zbraslav, Popovice, Zábřany, Zbýšov, Oslavany,
Budkovice, Bránice a Dolní Kounovice. Na východ od této hranice je Olomouc jako
maskulinum.
50
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Existují i úseky, kde se užívají obě podoby. Maskulinní podoba převažuje na území
západního Tišnovska, jižního a východního Meziříčska, Moravskokrumlovska, severního
Zábřežska a Šumperska. Převažující femininní podoba se vyskytuje na Třebíčsku, Jemnicku,
Telečsku, středním Zábřežsku a východním Blanensku.
Ve výhradně maskulinní podobě se toponymum Olomouc vyskytuje na Bystřicku nad
Pernštejnem, Kunštátsku, Boskovicku, Jevíčsku, Moravskotřebovsku a Litovelsku. (Chloupek
1974; 254–255)

3.32
Píšť
NMJ (1985; 140) řadí jméno k femininům. MJČ (1951; 363) uvádí, že dle místního
úzu je Píšť rodu ženského. MJMS (1980; 248–249) zmiňují lidovou podobu ten Pjyšč, Pišč. V
ČNK je jméno doloženo v ženském rodě:
„Píšť se rozloučila s obětí tragédie.“53

3.33
Plaveč
NMJ (1985; 140) řadí jméno k femininům. V ČJA (2006; 293) se uvádí, že Plaveč je
rodu ženského, lidově se však užívá i jako maskulinum. V MJMS (1980; 253) je spisovná
podoba femininum, nářeční podoba jména je archivně to Plavči, nověji to Splavči, ten Plaveč
a ten Splaveč.

3.34

Pohoř

Dle MJMS (1980; 269) je lidová podoba jména ten Pohoř a jméno souvisí se slovem
pohoří. Jméno má spisovně femininní podobu, na Moravě a ve Slezsku převládá nářeční
maskulinní tvar.

3.35
Předboř
Toto jméno se v MJČ (1951; 461) objevuje u čtyř obcí. O gramatickém rodě se zde
píše pouze u Předboře, která se nachází asi 5 km od Chotěboře a která se v místním úzu
používá jako femininum. Oproti tomu MJMS (1980; 316) zmiňuje lidové tvary ten Předvoř a
nověji ta Předvoř.
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3.36
Ratiboř
Pod jménem Ratiboř jsou v MJČ (1951; 545–546) zmíněny čtyři obce. Ratiboř 6 km
od Jindřichova Hradce a Ratiboř 8 km od Milevska jsou popsány s lidovou femininní
podobou. U další dvou obcí se gramatický rod nezmiňuje.
MJMS (1980; 366) obsahuje obec Ratiboř, která se nachází u Vsetína a podle místního
lidového úzu se skloňuje podle vzoru hrad.
SSJČ (1971; 23) a NMJ (1985; 147) uvádí a ČNK dokládá jméno jako femininum:
„…který zemřel v roce 1521 v dnešní polské Ratiboři.“54

3.37

Salaš

MJMS (1980; 420) uvádí lidovou podobu tá Salaš / ten Salaš jak u obce u Zlína, tak u
obce u Velehradu.
Internetové stránky obce užívají jméno v mužském rodě:
„Na Salaši našem bývalo zajisté totéž.“55

3.38
Soběslav
Dle SSČ (2006; 637) a NMJ (1985; 155) je Soběslav femininum. Stejného názoru je
PČP (1993; 285) i SSJČ (1971; 430). V MJČ (1957; 126) se popisuje lidová podoba jako
maskulinum. ČNK a internetové stránky obsahují název Soběslav v ženské podobě:
„…mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí…“56
„Na počátku svého vzniku byla Soběslav osadou na křižovatce dvou zemských cest –
cesty Vitorazské vedoucí z Rakouska a Solné (Zlaté) stezky.“57

3.39
Spytihněv
Dle NMJ (1985; 155) je jméno femininum. V MJMS (1980; 481) se zmiňuje lidová
podoba ten Spytiňov. ZJČMS (2004; 240) souhlasí s femininní spisovnou podobou, dodává,
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že v nářečí je jméno pouze jako maskulinum. Jako femininum se jméno dokládá i v ČNK a na
internetových stránkách obce:
„…se Spytihněv vyhoupla na druhé místo.“58
„Založení Spytihněvi bývá spojováno s knížetem Břetislavem, který v bojích s Uhry
v letech 1028 – 1030 získal pro českého panovníka znovu vládu nad územím Moravy.“59

3.40
Staříč
NMJ (1985; 157) řadí jméno k femininům. ČJA (2005; 338) uvádí Staříč v ženském
rodě, avšak připouští kolísání v lidové podobě jako maskulina. MJMS (1980; 488–489) se
zmiňuje o Staré a Nové Staříči, které v nářečí mají podobu ten Stařič.
V ČNK je jméno Staříč doloženo převážně v tvarech s nejednoznačně určeným rodem,
až na jednu výjimku, která jméno řadí k maskulinům:
„…přecházíme cestu na rozcestí mezi Staříčem a Fryčovicemi,…“60

3.41
Střítež
V MJČ (1957; 206–208) lze najít celkem 18 místních názvů Střítež. Ves u Klatov má
lidovou podobu ta Tříteř, u Dolních Kralovic, u Skutče a u Božejova ta Stříteř a u Litomyšle
ta Střiteř. U Nasavrk se nachází Velká Střítež, také s lidovou podobou Střiteř. U Volyně se
lidově říká ty Stříteže. U dalších toponym není rod specifikován.
MJMS (1980; 508–509) odkazuje na 10 místních názvů Střítež. Obec u Bystřice a u
Valašského Meziříčí má lidovou podobu ten Střítež, Střítež nad Ludinou ten Střitež. U Frýdku
má jméno místní úzus Třićež, gen Třićeža a u Třebíče ten Stříteř. U ostatních obcí není rod
specifikován.
NMJ (1985; 159) řadí jméno k femininům.

3.42
Sudoměř
V MJČ (1957; 229) se toto jméno vyskytuje dvakrát. Sudoměř u Bělé pod Bezdězem
má v lidové podobě ženský rod, Sudoměř u Písku rod střední: to Sudoměří.
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V SSJČ (1971; 602) se jméno uvádí jako femininum, stejně jako na internetových
stránkách obce:
„Samotné Sudoměři vévodí kostel slohu barokního ,,Nanebevzetí Panny Marie" s
hřbitovem, který byl postaven v roce 1773.“61

3.43
Telč
SSČ (2006; 638) řadí Telč mezi feminina, stejně tak SSJČ (1971; 783) a NMJ (1985;
164). MJMS (1980; 578–579) potvrzuje ženský rod i v lidovém úzu (ta Telč),
ovšem maskulinní podoba jména se vyskytuje na východní, střední a ojediněle i na západní
Moravě, izoglosa se podobá izoglose užívání různých rodů jména Olomouc.
ZJČMS (2004; 255) uvádí, že jméno má v nářečí střední a východní Moravy a Slezska
pouze mužský rod.
Texty ČNK a internetové stránky dokládají Telč v ženském rodě:
„…o středověké Telči,…“62
„Tento rod zakládá novou Telč.“63

3.44
Topol
V MJČ (1957; 348) jsou zmíněny dvě obce s tímto názvem. Topol blízko Chrudimi má
v lidovém nářečí ženský rod, u druhé obce není rod specifikován.
NMJ (1985; 109) řadí jméno k maskulinům.

3.45
Třebíč
Třebíč je dle SSČ (2006; 638) ženského rodu. Stejně to uvádí i PČP (1993; 313), SSJČ
(1971; 892) i NMJ (1985; 167). Ženský rod dokládají i ČNK a internetové stránky města:
„…mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím…“64
„Třebíč je rozložena na obou březích řeky Jihlavy, která tvoří přirozenou osu města i
celého třebíčského okresu.“65
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Lidové formy v MJMS (1980; 611–612) se v rodě odlišují, ta Třebič i Střebič a ten
Třebič i Třebíč. Hranice užívání rodu se shoduje s izoglosou jména Olomouc.
Podle ZJČMS (2004; 261) se mužský rod v nářečích vyskytuje na střední a východní
Moravě a ve Slezsku.

3.46
Třešť
NMJ (1985; 167) řadí jméno k femininům. Lidová podoba v MJMS (1980; 617) je
doložena v ženském rodě a v ČNK se jméno také vyskytuje v ženském rodě:
„…sbírat po celé Třešti podpisy.“66
Jako femininum se toponymum užívá i na internetových stránkách:
„Roku 1901 byla Třešť, tehdy největší městys na Moravě, povýšena na město.“67
Podle ZJČMS (2004; 263–264) se v nářečích střední a východní Moravy a Slezska
vyskytuje jméno pouze v mužském rodě.

3.47
Unhošť
V SSJČ (1971; 989) a ZJČMS (2004; 268) je jméno vedeno jako femininum. Stejně
tak je jméno doloženo v ČNK a na internetových stránkách obce:
„…a v rodné Unhošti.“68
„Unhošť byla až do konce 15. století spravována řádem Nového města pod Pražským
hradem.“69
NMJ (1985; 170) uvádí mužský i ženský rod jako spisovné dublety. V MJČ (1957;
447) se uvádí lidová podoba jména ten i ta Unhošť.

3.48
Vrhaveč
V MJČ (1957; 630) se uvádí dvě obce s tímto jménem. Vrhaveč u Klatov má lidovou
podobu ten Vraveč. U druhého toponyma není rod určen.
NMJ (1985; 178) řadí jméno k femininům.
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3.49
Zhoř
MJČ (1957; 772–774) obsahuje 16 těchto místních jmen. Lidově je ženského rodu
Zhoř blízko Haber, Kutné Hory, Dolních Kralovic, Litomyšle, Milevska, Sedlčan, Tábora a
Mladé Vožice. U ostatních toponym Zhoř není gramatický rod specifikován.
MJMS (1980; 791–793) odkazuje na šest obcí s názvem Zhoř. U Jihlavy má jméno
nářeční podobu v ženském rodě, u Tišnova je to ten Zhuř. Holubí Zhoř, Nová i Stránecká je
uváděna i v nářečí jako femininum. Zálesná Zhoř má lidovou podobu v mužském rodě.
V případě ČJA (2005; 295) se uvádí Holubí Zhoř, a to v ženském rodě. NMJ (1985;
182) a ČNK dokládá jméno také jako femininum:
„…mezi Zhoří a Jamným…“70

3.50
Zliv
V MJČ (1957; 782–783) se uvádí pět místních jmen Zliv. Lidově jsou ženského rodu
Zliv u Hluboké nad Vltavou a Kácova a u Libáně (zde má podobu ta Zlív). U ostatních
toponym není rod specifikován.
NMJ (1985; 182) uvádí, že u jména je spisovně správně možno použít jak ženský, tak
mužský rod. Podle dat v ČNK je toponymum Zliv jak rodu ženského, tak rodu mužského:
„…přesunulo ze Zlivi…“71
„…zpět do Zlivu.“72

3.51

Žabeň

MJMS (1980; 805) uvádí lidovou podobu jména ten Žabeň, také popisuje vznik jména
ze spojení slov „žabný potok, rybník“ a dále přechod z tvaru Žaben k Žabeň, což poté
umožnilo přeměnu jména z maskulina na femininum.

3.52
Želeč
V MJČ (1957; 823–824) se nachází tři toponyma tohoto jména. Pouze u Želče u
Železného Brodu se vyskytuje poznámka o rodě v lidové mluvě, a tím je rod ženský.
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MJMS (1980; 814) uvádí jako spisovně správnou formu jména femininum. Nářečně se
stále dochovává původní mužská forma ten Želč. Stejně tak to uvádí ZJČMS (2004; 299).
NMJ (1985; 184) řadí jméno k femininům.

3.53
Želiv
SSČ (2006; 640) jméno uvádí jako maskulinum, stejně tak SSJČ (1971; 911). Pro
maskulinní podobu hovoří lidový tvar Želivu u Humpolce, zmíněný v MJČ (1957; 829–830).
Podle NMJ (1985; 184) se jméno může správně používat jako femininum i jako
maskulinum, což potvrzují data z ČNK, kde jsou obě podoby jména skloňované podle vzoru
hrad i kost:
„…do Želivu.“73
„…do Želivi.“74

3.54 Různé názory na kolísání
Z výše uvedených souvislostí ohledně gramatického rodu vybraných toponym je
nejdůležitější ta okolnost, že některá toponyma skutečně v rodě kolísají, což má většinou
historický význam. Ze srovnání pohledů různých kompendií je patrné, že jazykovědci nemají
na kolísání určitých toponym jednotný názor, což může být způsobeno různými léty, kdy byla
kompendia sepsána, a kde se tedy může odrážet aktuální stav užívání toponyma. Dalším
ovlivněním pro různé náhledy mohou být např. rozdílné závěry z výzkumů a předvýzkumů,
čerpání z jiných zdrojů, či vlastní introspekce.
V dnešní době neexistuje kompendium zabývající se komplexně kolísáním toponym
v gramatickém rodě. Vytvořený seznam v příloze A je dosud nejúplnějším seznamem, který
by mohl sloužit pro další zkoumání této problematiky a pro další popis vývoje užívání
gramatického rodu jednotlivých toponym.
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4 Dotazníkové šetření
Pro správnou tvorbu dotazníku by bylo důležité, aby se dostal k respondentům po celé
republice, až k místům, kde se obce se zkoumanými názvy nacházejí, protože místní jméno se
váže ke svému okolí, je spojeno se svými obyvateli a s historií místa. Užívání takového jména
v místním kontextu se proto může lišit od použití jména v rámci většího, například státního,
celku, kde takové užití souviselo a souvisí např. s úřednickou prací a potřebou zachovávat
určité zákonitosti pro co největší zjednodušení práce. Nářeční podoby zachovávají aspoň
částečně původní významovou stránku toponyma, která je často spojena přímo s místem, či
událostí, která se v něm udála. Někdy toponymum odráží počeštěné německé názvy a nářeční
podoba utváří jasný spojník mezi německou verzí a verzí českou (Šmilauer 1963; 55).
Přestože spisovná podoba

jazyka kodifikovala

naprostou

většinu

toponym

zakončených na měkkou nebo obojetnou souhlásku jako feminina (kromě těch, která jsou
zakončena maskulinními sufixy -ec, -ov atd.), nářeční podoba jmen může být stále jiná. Právě
tomuto tématu se internetový výzkum věnoval.
Pro jednoduché šíření mezi respondenty a časovou nenáročnost pro autora a
zpracovatele byl zvolen dotazník v internetové formě. Vytvořený byl na stránkách
docs.google.com. Dotazník měl za cíl zmapovat užívání jednotlivých vybraných toponym
v rámci co nejširšího okruhu lidí v celé České republice. Odkaz na dotazník jsem poslala
svým známým a vyvěsila na sociální síť s prosbou o jeho vyplnění a následné rozeslání
dalším respondentům. Jsem si vědoma faktu, že tímto způsobem nebylo zajištěno zcela
objektivní vyplnění dotazníku, a že jsem nezajistila získání vyváženého vzorku respondentů
z různých krajů a okresů. Ovšem tento dotazník měl sloužit pouze jako sonda do užívání
určitých toponym a jeho hlavní výpovědní hodnota spočívá v tom, že dokládá reálné užívání
zkoumaných toponym v současné době a současnými uživateli jazyka.
V obecných informacích o respondentovi se vyplňovalo pohlaví, věk, nejvyšší
dosažené vzdělání, okres bydliště a mateřský jazyk. První testovací úkol spočíval v tom, že se
k vybraným toponymům přiřazovala adjektiva podle tvrdého vzoru. Použita byla toponyma
Střítež, Želeč, Aš, Olomouc, Bystrc a Kuřim. Jako výplňková toponyma byly přidány Sedlec,
Třeboň, Loket, Zábřeh, Vrchlabí, Stříbro, Doksy a Slavičín. V posledním úkolu respondent
doplňoval tvar toponyma do předepsané věty, zkoumaná slova byla Zhoř, Zliv, Běleč, Ledeč,
Telč, Kroměříž a Staříč, výplňková slova Slaný, Kyjov, Vejprty, Polička, Počátky a Bruntál.
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Každé toponymum se v dotazníku vyskytlo pouze jednou. Toponyma do dotazníku byla
vybrána na základě širšího povědomí o obcích. Například Aš, Olomouc, Ledeč, Telč či
Kroměříž jsou větší města, o kterých mohli mít respondenti nějaké povědomí, a Střítež, Zhoř
či Běleč jsou malé vesnice, které se nacházejí ve více krajích, některé s adjektivem v názvu
(Holubí Zhoř atd.). Celkem respondent odpovídal na 32 položek.75
V úvodu bylo vysvětleno, že dotazník slouží pro bakalářskou práci a že je zcela
anonymní. Po vyplnění dotazníku následovalo poděkování a kolonka pro vyplnění e-mailu
v případě, že by respondent chtěl být seznámen se závěry výzkumu.
Na dotazník odpovědělo 92 žen a 36 mužů. Nejvíce respondentů bylo ve věku 21–30
let (90 respondentů), ve věku 31–40 let odpovědělo 15 respondentů, ve věku 51–60 let
odpovědělo 12 respondentů, 6 respondentů bylo ve věku 41–50 let, pěti respondentům bylo
více jak 61 let a 3 respondenti byly ve věku 15–20 let. Respondentů s vysokým vzděláním se
zúčastnilo 76, se středním vzděláním 48, s vyšší odbornou školou 6 a se základním vzděláním
1 respondent.
Z hlavního města Prahy bylo celkem 32 respondentů. Ze středočeského kraje se po
jednom respondentu zúčastnilo z okresu Benešov, Beroun, Kladno, Nymburk, Praha-východ a
Praha-západ. V jihočeském kraji měli dva respondenti bydliště v okrese České Budějovice,
jeden v okrese Český Krumlov a jeden v okrese Tábor. Z Karlovarského kraje odpověděli po
jednom respondentovi z okresu Cheb a Karlovy Vary. Z Ústeckého kraje se po jednom
respondentovi zúčastnilo z okresu Chomutov, Litoměřice, Louny a Ústí nad Labem.
Z Libereckého kraje byli dva respondenti z okresu Semily a jeden z okresu Česká Lípa.
V Královéhradeckém kraji se z okresu Hradec Králové zúčastnilo 5 respondentů, po dvou
respondentech z okresů Jičín a Rychnov nad Kněžnou a jeden respondent z okresu Trutnov.
Z Pardubického kraje z okresu Ústí nad Orlicí odpovědělo 31 respondentů, 7 respondentů
bylo z okresu Pardubice a dva z okresu Svitavy. Z kraje Vysočina byli 3 respondenti z okresu
Pelhřimov a po jednom respondentovi se zúčastnilo z okresu Jihlava a Žďár nad Sázavou.
Z Jihomoravského kraje odpovídalo po 4 respondentech z okresů Brno-město a Hodonín, dva
respondenti byli z okresu Brno-venkov a jeden z okresu Břeclav. Z Olomouckého kraje byli
dva respondenti z okresu Prostějov. Z Moravskoslezského kraje se po jednom respondentovi
zúčastnilo z okresů Opava, Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město. Ze Zlínského kraje
okresu Zlín odpověděli na dotazník dva respondenti. Vzorek respondentů je tedy nevyvážený,
75

V celém dotazníku se vyskytovala pouze jedna povinná položka, a tou byl mateřský jazyk, proto ne každý
respondent odpovídal na všechny položky. Při tvorbě dotazníku jsem považovala za nutné, aby se respondent
zbytečně nenudil, nebo až příliš přemýšlel o odpovědi.
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nejvíce respondentů pocházelo z Pardubického kraje z okresu Ústí nad Orlicí a z Hlavního
města Prahy. Z 38 okresů neodpověděl ani jeden respondent a z 37 okresů odpovědělo do
deseti respondentů. Následuje mapa počtů odpovědí podle krajů.

Češtinu jako svůj mateřský jazyk používá 127 respondentů a 4 další uvedli, že jsou
bilingvní s češtinou jako s jedním z mateřských jazyků.
Internetový výzkum v grafech a se získanými údaji je přílohou této práce.

4.3 Přídavná jména
Adjektiva tvrdého skloňování dobře ukazují na rodě substantiv, ke kterým se vztahují.
Respondenti proto měli za úkol doplnit ke každému předepsanému jménu jedno až tři
adjektiva podle tvrdého vzoru mladý/mladá/mladé podle vlastního uvážení a jazykového citu,
např. doplnění adjektiva k toponymu Aš mohlo být krásná, turistická či krásný, turistický.
Toponymum Střítež se dle výsledků v dotazníku používá v naprosté většině případů
jako femininum, hovoří pro to 94 odpovědí. V maskulinní podobě užili jméno pouze 3
respondenti. Zbylých 13 dotazovaných použilo např. místo tvrdého adjektiva měkké, a proto
byly jejich odpovědi pro dotazník nepoužitelné.
Výsledek užívání jmenného rodu není tak jasný u toponyma Želeč. 60 respondentů
použilo ženská přídavná jména, 32 mužská a v jednom případě se objevila dubleta nová, nový
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Želeč. 12 odpovědí nemohlo být zahrnuto do výsledků, protože nevypovídaly o jmenném rodě
toponyma.
Toponymum Aš použilo 66 dotázaných jako femininum, 19 jako maskulinum a jednou
se jméno objevilo jako dubleta ve tvaru nový, nová Aš. Dalších 16 odpovědí nemohlo být
zahrnuto do výsledků, protože odpovědi neodpovídaly zadání úkolu.
Olomouc byla respondenty užita 82krát jako femininum, 10krát jako maskulinum a 15
odpovědí neodpovídalo zadání. Dubleta ve jmenném rodě se u tohoto toponyma
nevyskytovala.
Toponymum Bystrc se ukázalo jako jedno z nejrozporuplnějších sledovaných názvů
obcí. 63 respondentů ho řadí k femininům, 33 respondentů k maskulinům a jednou se jméno
vyskytlo v dubletní formě nová, nový Bystrc. Dalších 13 odpovědí nemělo výpovědní hodnotu
pro sledovaný problém.
Oproti předchozímu toponymu se toponymum Kuřim řadí k nejméně problematickým
názvům obcí. Naprostá většina, 93 dotázaných, pokládá jméno za femininum. Do výsledků
nebylo zahrnuto 14 odpovědí, které neměly potřebnou referenční hodnotu.
Tato část výzkumu o kolísání toponym ve jmenném rodě vypovídá, že většina
respondentů považuje zkoumaná slova za feminina. Pouze v případě toponyma Bystrc a Želeč
se výsledky mezi ženským a mužským rodem více přibližují k sobě, ovšem ženská forma
přesto převládá. Následuje procentuální přehled odpovědí v tabulce.

Toponymum

Počet

Femininum %

Maskulinum % Dubleta %

Nespecifikované %

Aš
Bystrc
Kuřim
Olomouc
Střítež
Želeč

102
110
107
107
110
105

64,71
57,27
86,91
76,64
85,45
57,14

18,63
30

0,98
0,91

9,35
3,73
30,48

0,95

15,69
11,82
13,08
14,02
11,82
11,43

U výplňkových slov, která měla aspoň trochu odvést pozornost respondenta od
zkoumané problematiky, jsme se s menšími obměnami ve tvarech setkali pouze u jména
Sedlec. Z více než sedmdesáti odpovědí se dvakrát vyskytl v ženském rodě. MJČ (1957; 20–
23) obsahuje celkem 28 odkazů k místům zvaných Sedlec. Sedlec u Nových Benátek a také u
Rokycan má lidovou maskulinní podobu. Sedlci u Kutné hory se lidově říká Sedlice, podobně
Sedlec u Vysokého Mýta má lidový tvar ta Sedlice. Sedlec severně od Prahy je lidově ten
Selc. Sedlec jižně od Prahy má lidové tvary ten i ta Sedlec, v Sedlci i v Selci, do Sedlce i do
Selce. U ostatních stejnojmenných toponym není rod uveden. MJMS (1980; 425–426)
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odkazuje na 4 obce s názvem Sedlec. U Náměště nad Oslavou má jméno maskulinní lidovou
podobu a obec u Mikulova má místní podobu ten Selc. Ostatní dvě obce s tímto názvem už
zanikly a nevyskytují se u nich reference ohledně gramatického rodu. V SSJČ (1971; 281),
ZJČMS (2004; 232–233) a NMJ (1985; 152) se Sedlec uvádí jako maskulinum. Jelikož má
toto toponymum maskulinní zakončení -ec, není zahrnuto do seznamu toponym zakončených
měkkou či obojetnou souhláskou, která kolísají v rodě.

4.4 Doplnění tvaru do věty
Respondenti měli za úkol doplnit do předepsané věty v patřičném pádu název obce,
která se nacházela v závorce. Věta byla vždy postavena tak, aby se jméno dalo doplnit
v instrumentálu, protože v tomto tvaru jsou rodové dublety mezi vzory píseň / stroj a kost /
hrad vždy rozeznatelné. V několika případech našli respondenti možnost odpovědět i jiným
způsobem než instrumentálem, např. použili spojku, nebo předložku, pokud však užili tvaru
v rámci paradigmatu daného toponyma, byl rod jména vyjádřen.
Ve větě „Mezi Hněvanicemi a (Zhoř) se nachází Mlýn Marván.“ se v naprosté většině
odpovědí vyskytovalo jméno v ženském tvaru Zhoří (119 respondentů). Maskulinní tvar
Zhořem se vyskytl pouze ve čtyřech případech. Dva respondenti použili tvar Zhořicemi a další
dva tvar Záhoří, tyto tvary patří ovšem do paradigmat jiných jmen.
Věta „Projetím z Mydlovarů (Zliv) se dostanete do Hluboké nad Vltavou.“76 se
ukázala jako nejproblematičtější z celého doplňování tvarů do vět. Respondenti si s ní velmi
často nevěděli rady a většinou se snažili vyhnout přiřazení jména k rodu, nebo neodhadli
správná paradigmata toponyma a použili paradigma jiného podobného jména. Objevovali se
odpovědi jako a Zliv, do Zlivů, Zlivčem, přes Zlivy, přes Zliv, Zlivských, Zlivé, či Zlív.
Z maskulinních podob (42 respondentů) se u jména Zliv vyskytly tvary Zlivem, do Zlivu, do
Zliva a a Zlivu. Z femininních tvarů (32 respondentů) respondenti uvedli Zlivou, Zliví, a Zliví,
do Zlivi a u Zlivi.
Věta „Obec Bratronice sousedí s (Běleč).“ byla pro respondenty mnohem jasnější a
jednodušší než věta s toponymem Zliv. V odpovědích se většina respondentů (125
respondentů) přikláněla k použití ženského tvaru jména, vyskytly se tvary Bělčí a Bělečí.
Tvary Bělčem a Bělečem se vyskytli také, ale v mnohem menším počtu (3 respondenti).
Odpovědi na doplnění jména ve větě „(Ledeč) protéká řeka Sázava.“ se podobně jako
v předchozí větě příliš nelišily. Převažovala femininní podoba jména Ledčí a Ledečí (107
76

Větná konstrukce sice není chybná, nicméně je možná příliš složitá pro použití v dotazníku. Chtěla jsem využít
co největší spektrum možných doplňovacích vět, aby se neopakovala pořád stejná konstrukce.
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respondentů). S nižší frekvencí se vyskytly tvary rodu mužského Ledčem a Ledečem (19
respondentů). V tomto úkolu se objevila i jedna dubleta Ledčí, Ledčem.
Ve větě „S (Telč) se pojí velmi stará pověst.“ se objevily pouze dva tvary toponyma, a
to buď častější ženský tvar Telčí (116 respondentů), nebo mužský tvar Telčem (11
respondentů).
Další věta „Olomoučtí biskupové jsou od roku 1777 spojeni s (Kroměříž), kde měli
letní sídlo.“ ukázala, podobně jako předešlé věty, že respondenti řadí toponymum Kroměříž
spíše k femininům. Do věty doplnili tvar Kroměříží (122 respondentů). Opět se v menším
poměru vyskytl i mužský tvar Kroměřížem (3 respondenti). V jednom případě došlo
k doplnění tvaru Kroměřížštími77, tomuto tvaru měla zabránit vedlejší věta, nicméně tvar je za
určitého kontextu možný.
Toponymum Staříč ve větě „(Staříč) se projíždí do Brušperku.“ je respondenty užito
ve více variantách. Nejčastější byly tvary ženského rodu (103 respondentů) Staříčí, Stařičí,
Stařčí a Starčí. V mužském rodě se vyskytly tvary Staříčem a Stařičem (20 respondentů).
Další použité tvary byly Stařičím a Staříčím a dále tvar Staříč v nominativu se slovesem
v pasivním tvaru.
Tento úkol ukázal, že respondenti přiřazují toponymům převážně ženský rod, výjimka
nastala pouze u toponyma Zliv, které bylo přiřazeno k mužskému rodu častěji než ostatní
toponyma v tomto úkolu a více jak polovina respondentů toto toponymum použila jako
maskulinum. Následuje tabulka s procentuálním přehledem odpovědí.

Toponymum

Počet

Femininum %

Maskulinum % Dubleta %

Běleč
Kroměříž
Ledeč
Staříč
Telč
Zhoř
Zliv

128
126
127
126
127
125
82

97,66
96,83
84,25
81,75
91,34
95,2
39,02

2,34
2,38
14,96
15,87
8,66
3,2
51,22

Nespecifikované %
0,79

0,79
2,38
1,6
9,76

Ve výplňkových toponymech se většinou nevyskytly rodové dublety až na několik
výjimek jako tvary se Slanou, s Kyjovou a s Bruntálí.

77

Zřejmě myšleno Kroměřížskými.
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4.5 Závěr výzkumu
Závěry internetového výzkumu ukazují, že toponyma zakončená na měkkou či
obojetnou souhlásku, která mají historickou rodovou dubletu v nářeční formě českého jazyka,
jsou uživateli češtiny převážně užívána v kodifikované femininní podobě. Maskulinní nářeční
podoba ovšem stále nevymizela, naopak je stále používaná, i když u menšího počtu uživatelů
jazyka. Ještě menší počet lidí si je vědom těchto rodových dublet a používá je. Jak ukazují
tabulky s procentuálními přehledy odpovědí, byla toponyma zkoumaná v druhém úkolu více
přiřazována k ženskému rodu, přes 80 % respondentů. Výjimku tvoří pouze toponymum Zliv,
které bylo spojeno se složitě zkonstruovanou větou.
U toponym, která nejsou celorepublikově příliš známá, se menší počet uživatelů
jazyka uchyluje ke slovním spojením, která neodkazují na gramatický rod. Může to být
způsobeno např. zvyklostí takového užívání, snahou vyhnout se řešení ohledně užití
gramatického rodu atd. Následuje tabulka všech zkoumaných toponym s procentuálním
přehledem odpovědí.

Toponymum

Počet

Femininum %

Maskulinum % Dubleta %

Nespecifikované %

Aš
Běleč
Bystrc
Kroměříž
Kuřim
Ledeč
Olomouc
Staříč
Střítež
Telč
Zhoř
Zliv
Želeč

102
128
110
126
107
127
107
126
110
127
125
82
105

64,71
97,66
57,27
96,83
86,91
84,25
76,64
81,75
85,45
91,34
95,2
39,02
57,14

18,63
2,34
30
2,38

0,98

15,69

0,91

11,82
0,79
13,08

14,96
9,35
15,87
3,73
8,66
3,2
51,22
30,48

0,79
14,02
2,38
11,82

0,95

1,6
9,76
11,43

Tento internetový dotazník má samozřejmě svá úskalí. Bylo by daleko užitečnější
zkoumat větší spektrum toponym, dát respondentům více volnosti ve vlastním projevu, či
zajistit vyváženost respondentů ve věku, pohlaví, vzdělání a místu bydliště.
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5 Toponyma - maskulina
Během tvoření seznamu toponym, která kolísají v gramatickém rodě, se v rámci
skupiny jmen zakončených na měkkou či obojetnou souhlásku objevila i toponyma, která jsou
příručkami zařazena k mužskému rodu, ačkoliv nemají typicky maskulinní sufix. Tzn. že tato
jména nejsou přiřazována k ženskému rodu a jejich použití v češtině se historicky nezměnilo.
U většiny z nich lze najít historické doklady, které ukazují na pevné zakotvení v maskulinním
rodě. Následuje seznam těchto jmen s podporou patřičného kompendia, popřípadě i jejich
současné užívání na oficiálních internetových stránkách obcí.

5.1 Dobřív
MJČ (1947; 360) uvádí toponymum Dobřív v lidové podobě jako maskulinum,
zároveň popisuje historické změny jména, které mělo původní tvar Dobřejův dvůr a později
Dobřejov, až poté se jméno stáhlo na dnešní Dobřív.
Na internetových stránkách obce se jméno užívá také jako maskulinum:
„Díky jejich skvělému stavu byl Dobřív vyhlášen vesnickou památkovou zónou.“78

5.2 Chomýž
MJMS (1970; 321–322) uvádí dvě obce s tímto jménem. Obec Chomýž u Holešova je
v lidové podobě popsána jako maskulinum. U Chomýže blízko Krnova se žádný rodový tvar
nepopisuje, ovšem je doložena polská historická úřední podoba Chomiaža.

5.3 Jaktař
MJMS (1970; 337) uvádí jméno v lidové podobě jako maskulinum.
Na internetových stránkách se toponymum uvádí také v maskulinní podobě:
„Tak se stal Jaktař první svobodnou obcí ve zdejším kraji.“79

5.4 Kbel
NMJ (1985; 107) uvádí jméno jako maskulinum, skloňující se podle vzoru hrad.

78

Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: < http://www.dobriv.rokycansko.cz/˃. 4. 10.
2014
79
Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: < http://www.farnostjaktar.cz/dejinyfarnosti/˃. 4. 10. 2014
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MJČ (1949; 216–217) popisuje čtyři obce s názvem Kbel či Kbely, v lidové podobě se
objevují jak v plurálu, tak v singuláru a pokaždé jako maskulina. U obce blízko Benátek se
objevuje i lidový tvar ve Kbele.
Internetové stránky obcí z okresu Plzeň – jih a Kolín užívají jméno jako maskulinum:
„U tohoto panství zůstal Kbel až do poloviny 19. století.“80
„Koncem 14. století /1380–90/ vycházely ze Kbela 4 kopy 30 grošů českých k oltáři
sv.Ondřeje i Štěpána v katedrále sv.Víta na Hradě pražském.“81

5.5 Krumvíř
Dle NMJ (1985, 114) má jméno maskulinní spisovnou podobu a skloňuje se podle
vzoru stroj.
MJMS (1970; 457–458) uvádí maskulinní lidovou podobu ten Grumviř.
Internetové stránky obce užívají toponymum také jako maskulinum:
„Krumvíř

je

také

znám

díky

režné

užitkové

keramice,

významnému

paleontogeologickému nálezu z roku 2009 na „Hliništi“ za Keramickými závody, škrabaným
velikonočním kraslicím, bohatému kulturnímu životu a pohostinnosti místních lidí.“82

5.6 Myslív
MJČ (1951; 163) popisuje lidový tvar ten Mysliv. Internetové stránky užívají jméno
rovněž v maskulinní podobě:
„Myslív byl založen v první polovině 14. století mnichy řádu Cisterciáckého, který
přišel do těchto končin v roce 1144 a sídlil v Klášteře u Nepomuka.“83

5.7 Pihel
NMJ (1985; 140) popisuje jméno jako maskulinum, které se skloňuje podle vzoru
hrad. Na internetových stránkách se jméno jako maskulinum užívá:
„Hovoří se totiž, že roku 1363 byl Pihel zmíněn jako sídlo zemřelého Hynka Zajíce z
Hazmburku, ovšem až v knize ze 16. století.“84

80

Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://www.obec-kbel.cz/informace-oobci/historie/˃. 4. 10. 2014
81
Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://www.ou-kbel.cz/historie/˃. 4. 10.
2014
82
Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://www.krumvir.cz/o-obci/˃. 4. 10. 2014
83
Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://mysliv.sweb.cz/uvod.htm˃. 4. 10.
2014
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5.8 Vlkoš
MJMS (1980; 725) uvádí jméno v lidové podobě ten Vlkoš. Dle NMJ (1985; 177) je
jméno mužského rodu a skloňuje se podle vzoru stroj.
Na internetových stránkách obce se jméno užívá jako maskulinum:
„Vlkoš mu patřil do roku 1569.“85

5.9 Zeleneč
NMJ (1985; 182) uvádí jméno jako maskulinum, skloňující se podle vzoru stroj.
MJČ (1957; 770) popisuje lidovou formu jména jako maskulinum.
Internetové stránky obce užívají toponymum také jako maskulinum:
„Zeleneč, dříve též Zelenec, náležel ve druhé polovici XIV. st. kanovníku Volframovi
synu Menharta ze Škvorce, který roku 1385 prodal „své věrné“ v Zelenči se svolením
královým.“86

84

Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://www.pihel.cz/historie.php˃. 4. 10.
2014
85
Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://www.vlkos.cz/z-historie-obce/d1158/p1=1210˃. 4. 10. 2014
86
Oficiální internetové stránky obce [on-line]. Dostupné na www: <http://www.zelenec.cz/obec/historie-obce/˃.
4. 10. 2014
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6 Závěr
V této práci jsem věnovala jedné z mnoha zvláštností českého jazyka, a to kolísání
jmen v gramatickém rodě, konkrétně kolísání toponym. Toto kolísání je v převážné většině
zapříčiněno historickými důvody a udržuje se hlavně v nářečích. Během práce se ukázalo, že
některá kompendia jsou přínosnější než jiná, např. Místní jména v Čechách a Místní jména na
Moravě a ve Slezsku jsou velmi rozsáhlými díly, zabývající se historií obcí, vzniku jména,
místním územ apod. Na druhou stranu jsou však Místní jména staršími pracemi a mnoho obcí,
které jsou zde popsány, už vůbec neexistuje. Oproti tomu mladší příručky jsou velmi stručné
jak v údajích o gramatických rodech, tak i v zeměpisných polohách obcí, navíc nepopisují
všechny obce, ale jen ty více známé.
Kolísající toponyma byla dále vyhledána v Českém národním korpusu a na webových
stránkách obcí, kde se srovnávala v kontextu vyjadřujícím jejich gramatický rod, ne vždy
s úspěchem.
Přínosem práce může být seznam toponym zakončených na měkkou či obojetnou
souhlásku, která kolísají v gramatickém rodě, na jehož základě se dále pracovalo. Větší
seznam je přílohou A a obsahuje informace o gramatickém rodě toponyma tak, jak jsou
vedeny v různých kompendiích. Menší komentované seznamy jsou součástí práce a blíže se
zaměřují na konkrétní toponyma. Jeden z nich je zaměřen na toponyma kolísající v rodě,
druhý na toponyma vyskytující se pouze v maskulinním rodě. I tyto seznamy mají svá
omezení, patří k nim hlavně to, že některé obce nemají zřízené webové stránky, ČNK
neobsahuje úplně všechny zdroje textů a krom toho jak již bylo zmíněno, jsou nejpodrobnější
kompendia zastaralá.
Některá nejznámější nebo nejrozšířenější toponyma byla použita pro internetový
dotazník, který měl za úkol zjistit, jak se tato jména používají v současné češtině, zúčastnilo
se ho celkem 131 respondentů. V prvním testování doplňovali k toponymu tvrdá adjektiva, ve
druhém testování doplňovali respondenti toponymum do věty. V obou případech se většina
odpovědí přikláněla k ženské variantě toponyma, ale ve druhém úkolu ženský tvar toponym
mluví výrazně větší procento odpovědí. Objevily se však i maskulinní varianty zkoumaných
toponym, s výjimkou toponyma Kuřim, které se v odpovědích v dotazníku objevilo pouze
jako femininum nebo bez rodové specifikace. V menší míře se vyskytly i dublety, a to u
toponym Aš, Bystrc, Ledeč a Želeč. Konkrétní výsledky jsou přílohou B.
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Fakta sesbíraná z jazykovědných příruček i výsledky internetového dotazníku jasně
ukazují, že na problematiku gramatického rodu toponym končících měkkou či obojetnou
souhláskou se stále nahlíží nejednotně a že kolísání v gramatickém rodě u uživatelů jazyka
stále přetrvává. Toponyma zakončená na měkkou či obojetnou souhlásku jsou až na pár
výjimek, např. Dobřív nebo Vlkoš, kodifikována pro spisovný jazyk jako feminina. V lidovém
jazyce se však většina z nich dlouho užívala v maskulinním rodě a toto užití přetrvalo dodnes,
ovšem v menší míře. Otázka dalšího vývoje těchto rodových dublet je nejasná, s velkou
pravděpodobností se buď lidové varianty udrží v místním úzu, nebo se díky mediálnímu tlaku
časem ztratí úplně.
Kromě toponym, která v rodě kolísají, existuje i skupina toponym zakončených na
měkkou nebo obojetnou souhlásku, která nemají vyloženě maskulinní sufix a která se popisují
jako maskulina. Je tedy velmi pravděpodobné, že tato toponyma mají svůj maskulinní tvar u
uživatelů jazyka pevně zakotven. Tato toponyma se buď během dalšího vývoje nezmění, nebo
by také mohla začít inklinovat ke kolísání v gramatickém rodě a časem přejít k femininům.
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