
Jana MatùSovà

NËM ECKÉ LEXIKÂLNI JEDNOTKY
V CESKŸCH POMISTNICH JM ÉNECH

0 . Prevâznâ vët,sina cizich lexikâlmch jednotek v soustavê ceskÿch 
pomistnich jmen (PJ) je nèmeckého pûvodu. Ke kontaktûm ceského a nëmec- 
kého obyvatelstva a k vzâjemnému ovlivnovâni ceského a nèmeckého jazyko- 
vého, a tedy i onymického systému dochâzelo predevsim v pohranićnich 
oblastech Cech, a to od obdobi nèmecké kolonizace ve 12. stoleti. Do ceské 
soustavy pomistnich jmen pronikaly nëmecké lexikâlni jednotky, které jsou 
soucâsti ceské mikrotoponymie aż do soucasné doby.

1. Proces pronikâm nëmeckÿch lexikâlmch jednotek z nëmciny do ćestiny 
probihal jak na ûrovni onymické (onymickâ -  toponymickâ integrace), tak i na 
ürovni neonymické, apelativni (apelativni integrace)1. Vÿsledkem obou po- 
stupû mohl bÿt vÿskyt nëmecké lexikâlni jednotky v soustavê PJ na ûzemi 
Ćech. Do ceśtiny totiż (1) mohlo bÿt prejato hotové nëmecké PJ (onymickâ 
integrace) nebo (2) v PJ byla vyuzita lexikâlni jednotka prejatâ z nëmecké 
apelativni slovni zâsoby do apelativni slovni zâsoby ćestiny.

Obecnë lze proces prechodu cizich lexikâlmch jednotek z jednoho jazyka do 
druhého znâzomit schematem:

Lexikâlni Lexikâlni
-------------------------- >

jednotka v La  ̂ jednotka v Lb

PJ (La) ___________________ l â  PJl (Lb). PJ2 d-b)

La -  jazyk vÿchozi (némcina), Lb -  jazyk pfijimajici (ćeśtina).

1 Viz E. E i ch l er ,  R. Srâm ek ,  Thesen zur loponymischen Integration, (in:J Sprachkontakt im 
Wortschatz -  Dargestellt an Eigennamen, Leipzig 1984, s. 9-18.



Je prirozené, że pri tzv. koareâlové2 komunikativni situaci probihâ 
pfejimâni propriâlnîch i apelativnich lexikâlnich jednotek mezi dvëma jazyky 
obëma smëry (konkrétnë -  ćeśtina s nëmcinou se ovlivnovaly navzâjem).

1.1. V nëkterÿch pripadech je tëzké rozhodnout, zda integraee probëhla na 
urovni apelativni nebo propriâlni (Na place, Spic), jindy je możne uvazovat 
i о prejeti z apelativni slovni zâsoby jednoho jazyka primo do propriâlni slovni 
zâsoby jazyka druhého (napr. u PJ Rajcùr, Rajâùra, Rajcùl ap. <  Reitschule 
‘jezdeckâ śkola’ neni jisté, zda v nëmëinë neślo о pouhé apelativni oznaceni, 
které se v cestinë stalo pomistnim jménem, aniż proniklo do apelativni slovni 
zâsoby cestiny) -  v grafu znâzornëno prerusovanou carou.

Pokud se objevi cizi nëmeckâ lexikâlni jednotka v pomistnim jménë na 
ûzemi, kde nedochâzelo ke kontaktu dvou jazykû, pak predpokladem jejiho 
użiti v PJ byla apelativni integraee ciziho -  nëmeckého vÿrazu do cestiny 
(Napr. v PJ Na pachtë).

2. Rozbor pûvodem nëmeckÿch PJ, kterâ pronikla cestou onymické 
integraee do systému ceskÿch PJ, ukazuje charakter a strukturo tëchto nâzvû.

2.1 Cizi -  nëmeckâ lexikâlni jednotka, kterâ je v zâkladu integrovaného PJ, 
odpovidâ svou slovotvomou strukturou vÿchozimu jazyku. Mûze bÿt ve tvaru 
totozném s podobou spisovnou nebo mûze nést nëmecké nâreëni rysy.

Znaky nëmeckÿch nâreci se dodnes zachovaly v pûvodem nëmeckÿch PJ 
nejcastëji a nejvÿraznëji na rovinë fonologické (napr. slezské u za strhnëm. о: 
Brùtviz < Brotwiese, bavors. oa misto strhnëm. ei: Śtoahybl< Steinhübl atd.).
V oblasti tvoreni slov lze nalézt sice zridka, ale zato pomëmë jednoznacné 
narećni znaky (napr. tvoreni deminutiv sufixem -la ve vÿchodofranckém 
dialektu), avsak na ûrovni lexikâlni je informace о nâreëi vzhledem k zastrené 
motivaci vzniku PJ nejednoznacnâ (napr. Flennśtajn, snad z flennen -  vs. 
Cechach ‘plakat’). U jmen se spisovnou podobou lexikâlni jednotky je treba 
uvazovat bud о shodnosti (nebo velmi blizké podobnosti) tvaru nârecmho 
a spisovného, nebo о vlivu znalosti nâreëni i spisovné nëmëiny na infor
m atora3, nebot jazykovou bâzi PJ je „lidovÿ jazyk” -  nareći.

2.2 Pri integraci nëmeckÿch PJ do ceského toponymického systému se 
uplatnily ceské jazykové prostredky.

Nëmecké fonémy byly nahrazeny fonémy ceskÿmi, které v rûzné mire 
vystihuji pûvodni nëmeckÿ hlâskovÿ stav4. Rekonstrukce pûvodniho znëni

2 Tj. pri styku dvou jazykû v jednom areâlu (termin uzivaji E i ch l er ,  S r à me k, op. cit.).
3 Pri vyzkumu bylo vyuzito PJ ze soupisû porizenÿch dobrovolniky -  obyvateli obei v 60. 

a 70. letech 20. stoleti.
4 Pokud se cerpâ materiâl z psanÿch pramenû. je treba posoudit, nakolik informator vystihl 

fonetickou strànku pomistniho jména pomoci grafémû.



nèmeckého PJ z podoby integrâtu je ćasto nesnadnâ, zvlâstë tam, kde doślo 
k vÿraznÿm hlâskovÿm substitucim (Prahoufviz<Beihofwiese, ‘louka u dvora', 
Cinkamiha < snad ze strhnëm. ge-zinge ‘predni cast pluhu’ +  mühe ‘nâmaha').

Pri prejimâni nëmeckÿch PJ do ćeśtiny doślo dâle k zaclenovâni nèmeckÿch PJ 
do ceského deklinaëmho systému (VZum fu < Sum f'm ocaï, Perky< Berg ‘kopec'. 
Na Kacaberku < Katzenberg ‘koćići vrch’), bylo vyuzito ceskÿch slovotvomÿch 
postupû -  predevsim odvozovâni ( Podperky <pod +  Berg, Aàk < Apaulok < Ab
bauloch -  abbauen ‘tëzit’, Loch ‘dira’) a nëkteré zmëny lze sledovat i na urovm 
syntagmatické (spojovâni s ceskÿmi predlozkami a atributy: Dolni Khiripilü, Horni 
Khiripihl< Kirchbühl, Dolni Vizle, Horni Vizle< Wiese + -le atd.)5. Pritom neni 
vylouceno, źe ceské jazykové prostredky vyuzité pri integraci nèmeckého PJ 
mohou mit nârecni charakter (Drajhajzouka6).

3. Pri apelativni integraci se zaclenuji nëmeckâ slova do ćeśtiny, a sice bud 
do jeji spisovné nebo obecné vrstvy (pacht, śrańky, plac), nebo se stâvaji 
typickÿmi pro urcitou nârecni oblast {Suty, cuchy < Schuhe ‘boty’, śup- 
na< Schuppen 'kûlna' v s. Cechach). Do onymie pronikaji teprve v hotové, 
integrované forme. Pri jejich użiti v mikrotoponymii jiż nedochâzi ke zmënâm 
na fonologické a morfologické ûrovni tëchto slov7 (Śupna, b  śupny). mohou 
k nim vsak bÿt pripojeny typické topoformanty (Na pachty fee) a mohou bÿt 
zaclenëna do syntagmat jako kterâkoliv jinâ ceskâ lexikâlni jednotka (Pod 
śrańkem, Na plàcku, Luisin plac).

4. Lze tedy shrnout, że cizi -  némecké lexikâlni jednotky pronikaly do 
soustavy ceskÿch anoikonym cestou onymické integrace nebo prostrednictvim 
apelativnich slovnich zâsob obou jazykû. Nëmecké onymum -  anoikonymum 
integrované do ëestiny mâ nëmeckÿ zâklad, ktery svou slovotvomou struk- 
turou vychâzi z nèmeckého jazyka a muże bÿt zachovân bud s nârecnimi rysy 
(na rovinë fonologické, slovotvorné a lexikâlni), nebo v podobë odpovidajici 
spisovnému nëmeckému jazyku. Pri integraci do ćeśtiny se PJ zacleüuje do 
ceského onymického systému a mëni se v zâvislosti na ceskÿch fonetickÿch, 
morfologickÿch, slovotvomÿch a syntagmatickÿch zvyklostech.

Pokud se cizi lexikâlni jednotka dostała do PJ prostrednictvim apelativm 
slovni zâsoby, zacieniła se do ni jako kterâkoliv ceskâ lexikâlni jednotka, nebot 
integrace probëhla jiż na ûrovni apelativni.

5 Na ûrovni sémantické, kterou zde ponechâvâme stranou, dochâzi k sekundami sémantické 
motivaci. Cizi PJ mohou bÿt téz preklâdâna, a to od presného pfekladu aż po pripady, kde 
prichâzi ke slovu mylnà etymologie.

6 Topoformant -ovka (nâreènè -ouka) je typickÿ pro odvozovâni toponym z osobnich jmen. 
V naśem pripadê vsak OJ Dreihaus ap. neni dolożeno, a je tedy treba vychâzet z nèmeckého 
apelativniho zâkladu drei + Häuser.

7 Neni ovsem vyloufeno. że k takovÿm zmènâm miiże dojit v procesu uüvâni PJ, a to zvlâstè 
tehdy, ztrati-li PJ oporu v apelativni slovni zâsobè (napf. v PJ U itatule je pravdèpodobné, że 
zmëna statue > Statute probëhla aż na onymické ûrovni).
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DEUTSCHE LEXEMEINHEITEN 
IN TSCHECHISCHEN TOPOGRAPHISCHEN NAMEN

Der Artikel beschäftigt sich mit den Fragen des Eindringens der fremden -  konkret deutschen
-  lexikalischen Einheiten in das System der tschechischen Anoikonymie, und zwar auf dem Wege 
der onymischen Integration (d. h. durch Entlehnung einer fremden onymischen Einheit) oder 
mittels der appellativischen Entlehnung in einem Flurnamen.

Bei der onymischen Integration gliedert sich der deutsche (mit seiner Struktur oft einer 
Mundart entsprechende) Flurname in das tschechische onymische System ein und ändert sich von 
der phonologischen, morphologischen, wortbildenden und syntagmatischen Seite her.

Falls eine fremde -  deutsche -  lexikalische Einheit in den Flurnamen mittels der appellativis
chen Integration gelangte, gliederte sie sich in den Namen genauso wie ein beliebiges tschechisches 
Wort ein, denn die Integration verlief schon auf der appellativischen Ebene.


