LABE – K PRAMENŮM HYDRONYMA

In the article the hydronym Albis / Elbe / Labe is studied from various points of view: geography,
historical documentation, diachronic phonetics and morphology, word fomation. The purpose of the
presented article is to summarize the most important historical information about the hydronym
Albis / Elbe / Labe and hydronyms formed from the same root, to discuss problems of their word
formation and finally to evaluate various etymological attempts with respect to semantic typology.
The etymological attempts in context of Germanic, Celtic and so-called Old European hydronymy
are evaluated with respect to sematic motivation in the light of semantic typology. Two solutions
seem to be more satisfactory than others: “white” etymology proposed by Hans Krahe and “slowlystreaming” etymology of Wolfgang Schmid.
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1. Základní geografické údaje
Základní geografické údaje o Labi jsou následující. Pramení v Krkonoších na tzv.
Labské louce v nadmořské výšce asi 1387 m, přibližně kilometr na jihozápad od hory
Violík. Ústí do Severního moře mezi městy Cuxhaven a Friedrichskoog nálevkou
dlouhou přibližně 100 km a širokou od 2,5 do 15 km. Plocha povodí je 144 055 km2, délka 1154 km (dle jiných údajů 1165 km). Ale soustava Labe-Vltava s pramenem na Šumavě1 je dlouhá dokonce 1329 km2, neboť Vltava sama má délku 430 (nebo 433) km,
zatímco Labe po soutok s Vltavou jen 255 km.
1
Do bavorsko-českého pomezí umístil pramen Labe Tacitus na konci 1. st. po Kr. (viz pozn. 7). Až
Dio Cassius, před rokem 229 po Kr. prokonsul v Pannonii, lokalizoval pramen Labe do Vandalských hor,
tj. Krkonoš (viz pozn. 9).
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2. Synonyma
Synonyma v současných jazycích: něm., niz., ang., švéd., fin. Elbe, dán. Elben, dněm.
Elv, kat., šp., port., ital., rum., maď. Elba, rus. Ėľba, hluž. Łobjo, dluž. Łobje, pol. Łaba.

3. Historická dokumentace hydronyma
18 po Kr. Ἄλβις2 [Strabón VII, 292]; 30 po Kr. Albis3 [Velleius Paterculus II, 106.2];
44 po Kr. Albis4 [Mela III, 30-31]; 61-65 po Kr. Albis5 [Lucanus, Pharsalia II, 52]; 77
po Kr. Albis6 [Plinius IV, 100]; 98 po Kr. Albis7 [Tacitus, Germania 41]; c. 150 po Kr.
2
διέχει δὲ τοῦ Ἄλβιος ὁ Ῥῆνος περὶ τρισχιλίους σταδίους, εἴ τις εὐθυπορούσας ἔχοι τὰς ὁδούς: νυνὶ δὲ
διὰ σκολιᾶς καὶ ἑλώδους καὶ δρυμῶν κυκλοπορεῖν ἀνάγκη. „Nyní je Rýn vzdálen od Labe asi 3000 stadií,
jestliže bychom putovali po přímých cestách, ale je to tak, že musíme oklikou po cestách, které se klikatí bažinatou krajinou a lesy.“ <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0197%3Abook%3D7%3Achapter%3D1%3Asection%3D4>
3
Fracti Langobardi, gens etiam Germana feritate ferocior; denique quod numquam antea spe conceptum,
nedum opere temptatum erat, ad quadringentesimum miliarium a Rheno usque ad flumen Albim, qui Semnonum Hermundurorumque fines praeterfluit, Romanus cum signis perductus exercitus. Et eadem mira felicitate
et cura ducis, temporum quoque observantia, classis, quae Oceani circumnavigaverat sinus, ab inaudito atque
incognito ante mari flumine Albi subvecta, cum plurimarum gentium victoria parta cum abundantissima rerum
omnium copia exercitui Caesarique se iunxit.
<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Velleius_Paterculus/2D*.html>
„Byly zlomeny síly Langobardů zuřivějších než divocí Germáni, a nakonec se stalo to, nač nikdo
nikdy předtím ani nepomyslel, natož aby se o to skutečně pokusil - naše prapory se dostaly k čtyřstému
milníku za Rýnem až k řece Labi tekoucí podél území Semnonů a Hermundurů. A právě na tomto místě se
díky velitelovu podivuhodnému štěstí i důmyslu i díky volbě příhodného ročního období spojilo s naším
pozemním vojskem loďstvo, jehož cesta vedla kolem pobřeží Oceánu a jež na místo setkání připlulo z dosud
úplně neznámého moře po řece Labi jako vítěz nad šňůrou kmenů, s přebohatou kořistí všeho druhu.“
[přeložila Bohumila Mouchová]
4
Montium altissimi Taunus et Retico, nisi quorum nomina vix est eloqui ore Romano. Amnium in alias
gentes exeuntium Danuvius et Rhodanus, in Rhenum Moenis et Lupia, in oceanum Amissis, Visurgis et Albis
clarissimi. Super Albim Codanus ingens sinus magnis parvisque insulis refertus est.
http://www.thelatinlibrary.com/pomponius3.html
„Z hor, vyjma těch se jmény, jež by římská ústa stěží vyslovila, nejvyšší jsou Taunus a Retico.
Z řek, které plynou na území jiných kmenů, nejslavnější jsou Dunaj a Rhôna. Z těch, které se do Rýna
vlévají, Mohan a Lippe; z těch, které do Okeanu tekou, Emže, Vesera a Labe. Nad Labem obrovský záliv
Codanus [= Baltské moře] je zaplněn velkými i malými ostrovy.“
5
Fundat ab extremo flavos Aquilone Suevos Albis, et indomitum Rheni caput „Labe a nezkrotné prameny
Rýna ať do dálných končin severu vyšlou ryšavé Suév ...!“
6
Amnes clari in oceanum defluunt Guthalus, Visculus sive Vistla, Albis, Visurgis, Amisis, Rhenus, Mosa.
„Známější řeky, které tekou do Okeanu, jsou Guthalus [dnes Pregola či snad Odra], Visla, Labe, Vesera,
Emže, Rýn, a Meuse.“ Z pořadí řek vyplývá, že Plinius umisťoval řeku Guthalus východně od Visly; pak by
mohlo jít o Pregolu, případně i Němen. Podle Solina [20] tekla řeka Guttalus západně od Visly, pak by to
byla nejspíše Odra. P. J. Šafárik (1862, 539–40, pozn. 41) zmiňuje lákavou myšlenku, že toto hydronymum
odpovídá skandinávskému hydronymu Göta-Älv = Gothelba u Adama z Brém. Pak by výchozí podobou
bylo latinské maskulinum *Gut-albus, tj. „Gótský Albus“.
7
In Hermunduris Albis oritur, flumen inclutum et notum olim, nunc tamen auditur „V zemi Hermundurů počíná Labe, řeka ondy slavná a známá; nyní se o ní jen slýchává“ [Germania 41; překlad F. Kott].
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Úvahy o původu hydronyma lze shrnout do tří okruhů podle jazykového určení
předpokládaného zdroje:
4.1 Germánský
Holder (1896, 85) a Schwarz (1931, 28; 1961, 48) zařadili Labe mezi hydronyma germánského původu, a to vzhledem k stsev. elfr, isl. elfur, faer. elvur/elfa, nor. elv >
dán. elv, švéd. älv „řeka“, švéd. dial. älv „zahloubené koryto řeky“, älve „příkrý říční
břeh“, střdněm. elve „koryto řeky“ (de Vries 1962, 100; Bjorvand & Lindeman 2007,
223; Kroonen 2013, 20: *albī- f.). Ale už ve scholiích k dílu Adama z Brém z 11. st. (IV,
8
Τῆς Γερμανίας τὴν μὲν δυσμικὴν πλευρὰν ἀφορίζει ὁ Ῥῆνος ποταμὸς, τὴν δὲ ἀρκτικὴν ὁ Γερμανικὸς
Ὠκεανὸς, ἧς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως. Μετὰ τὰς τοῦ Ῥήνου ποταμοῦ ἐκβολὰς: Οὐίδρου ποταμοῦ ἐκβολαί
κζ´, νδ´δʺ, Μαρναμανὶς λιμήν κη´, νδ´δʺ, ἀμισίου ποταμοῦ ἐκβολαὶ κθ´, νε´, αἰ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ λβ´,
νγ´, Οὐισούργιος ποταμοῦ ἐκβολαὶ λα´, νε´, αἰ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ λδ´, νβ´, ... ἄλβιος ποταμοῦ ἐκβολαὶ
λα´, νϡ´δʺ αἰ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ λθ´, ν´. „Západní hranicí Germánie je řeka Rýn a její severní hranicí je
Okeán, popis jehož břehu následuje. Za ústími Rýna je: ústí řeky Vidros 27*30 a 54o45, Marnamanis, přístav, 28*00 a 54o15, ústí řeky Amisia 29*00, 55o00, prameny té řeky 32*00 a 53o00, ústí řeky Visurgis 31*00
a 55o00, prameny té řeky 34*00 a 52o30, ústí řeky Labe 31*00 a 56o15, prameny té řeky 39*00 a 50o00.“
Νῆσοι δὲ ὑπέρκεινται τῆς Γερμανίας κατὰ μὲν τὰς τοῦ ἄλβιος ἐκβολὰς αἱ καλούμεναι Σαξόνων τρεῖς,
ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας λα´, νζ´γʺ. „Ostrovy tři se nacházejí nad Germánií při ústí Labe, nazývány
jsou saské a ten uprostřed je lokalizován 31*00 a 57o20.“
ἡ μετὰ τὸν ἄλβιν ἐξοχή λβ´, νϡ´γʺ „mys za Labem“ 32*00 a 56o50.
<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/2/10.html>
9
κἀντεῦθεν πρός τε τὴν Χερουσκίδα μετέστη, καὶ τὸν Οὐίσουργον διαβὰς ἤλασε μέχρι τοῦ Ἀλβίου,
πάντα πορθῶν. ἐκεῖνον γάρ ρεῖ δὲ ἐκ τῶν Οὐανδαλικῶν ὀρῶν, καὶ ἐς τὸν ὠκεανὸν τὸν προσάρκτιον πολλῷ
μεγέθει ἐκδίδωσιν᾽ ἐπεχείρησε μὲν περαιωθῆναι, οὐκ ἠδυνήθη δέ, ἀλλὰ τρόπαια στήσας ἀνεχώρησε „Odtamtud táhl [Drusus] dále do země Cherusků, překročil Veseru a dorazil až k Labi, přičemž cestou vše
pustošil. Labe pramení ve Vandalských horách a ústí jako mohutná řeka do Severního okeanu. Drusus se
zavázal překročit tuto řeku, ale když v této snaze neuspěl, vztyčil trofeje a stáhl se.“
<http://zocher-regel.gmxhome.de/ArbaloSchlacht/CassiusDioDrususTod.html>
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Ἄλβις8 [Ptolemaios II, 10]; c. 200 po Kr. τοῦ Ἀλβίου9 [Cassius Dio LV 1, 2; LV 10a,2]; c.
300 Alba [Mamertin. Senet. Maximiani 10,4]; c. 300 ad Germanicum Albam [Paneg.
Constantino Aug. 21,5]; 5. st. Alba [Solin XX 2]; c. 700 Albis [Geograf Ravenský IV, 18];
786 ab Albia fluvio [Hamburgisches Urkundenbuch I 3]; 805 Albia [Chronicon Moissiacense; MMFH I, 58]; 9. st. Ælfe muþa [Orosius] aj. (podrobněji viz Udolph 1990b,
89-90). Kolem roku 1120 používal kronikář Kosmas vedle sebe latinizované formy
Alb, s variantami Albe & Albye, též Albia, i podobu domácí Labe, jež alternovala s formou Albea (viz Bretholzova edice, s. 6, 39, 49, 56, 93, 206, 218). Středohornoněmecká
podoba hydronyma byla už Elbe, ze staroanglických dokumentů jsou doloženy varianty Ielf, Ælf (de Vries 1962, 100).
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21; sr. Udolph 1994, 857-59) se objevuje racionální vysvětlení v podobě změny propria v apelativum: Gothelba [dnes Göta-Älv] fluvius a Nordmannis Gothiam separat,
magnitudine non impar est Albiae Saxonum, unde ille nomen sortitur „Řeka Gothelba
dělí Gothii od Norska. Mohutností se rovná saskému Labi, od něhož pochází i její
jméno.“ [překlad Libuše Hrabová]. Obdobný vývoj prodělalo hydronymum Wisła,
jež se transformovalo do jihopol. dial. wisła „povodeň, velká voda, velká řeka“, kašub. vjislo „(po)tok“ (Udolph 1990, 309), nebo hydronymum Dunaj v ukr. dunáj „povodeň, velké nahromadění vody“, rus. dial. „potůček zpoza země“ (Trubačev, ĖSSJ
5, 156). Něco podobného známe např. i z transformace jména Karla Velikého ve všeslovanské apelativum „král“. Jako nepřímý argument proti germánskému původu
uvádí J. Udolph (1994, 957) úvahu, že by bylo s podivem, kdyby řeka tak mohutná
a významná nesla jméno mladší než mnohé její přítoky, u nichž se předpokládá
předgermánský původ, např. Jizera a Ohře v Čechách, Saale, Ilmenau, Seeve, Bille,
Oste aj. v Německu.
4.2 Keltský
V české literatuře historické i archeologické se běžně objevuje tvrzení, že předgermánská hydronyma jako Labe, Ohře, Jizera aj. jsou keltského původu (např. Dobiáš
1964, 31; Drda - Rybová 1998, 11). Ale žádné z těchto jmen nenese rysy charakteristické pouze pro keltské jazyky. Obdobná říční jména se vyskytují nejen na územích
obývaných kdysi Kelty, jako např. Alba - pobřežní tok v Hispánii [Plinius 3, 22], Aube
- přítok Seiny: 877 Alba, u Geografa Ravenského Albis; Aubetin - přítok Grand-Morin: 632 Alba; Albe - přítok ř. Saar: 1200 Alba; Alb - přítok Rýna u Karlsruhe: 890
Alpa-gowe, aj. (Krahe 1964, 52-53), případně též východoslovenský Laborec - přítok
Latorice: 1150 Loborcy, 1254 Laborch (Lutterer, Majtán, Šrámek 1982, 170), ale i daleko za jejich hranicemi, např. Ἀλφειός - řeky v Arkádii, Elidě a Bithynii; Albula
- jiné jméno pro Tiber; řeka u Tiburu - obě v Latiu; Göta-Älv, Klar-Älv, Ljusne-Älv,
Vindel-Älv aj. řeky ve Skandinávii. Význam „bílá [řeka]“, který je hydronymu Albis
přisuzován, také nemá přímou oporu v keltských jazycích. Identifikovat lze pouze
odvozeniny vycházející z primárního významu „bílý“ či „světlý“, které adaptovala neliterární románská nářečí z galských dialektů: *albēna > fr. švýc. orbeina, Val
Soana (Piemont) albena, rétorom. obvald. amblana aj. „sněžný kur“ (ML 319b), *albūka > okcit. (Dauphiné) obüzo „bílá lesní réva / Clematis vitalba“ (ML 324a), vedle
*albūka > okcit. (Morvand) obü, (Rouergue) aubügo „bílá, jílovitá hlína“ (ML 325).
Jménem Albion antičtí autoři nazývali Británii, např. v 70. letech 1. st. po Kr. Plinius
[4, 102]: Albion ipsi (Britanniae insulae) nomen fuit, cum Britanniae vocarentur omnes,
de quibus mox paulo dicemus „Dřívější jméno (ostrova Británie) bylo Albion; ale později všechny ostrovy, o kterých se budeme stručně zmiňovat, byly zahrnuty pod
jméno Británie.“ Téhož původu je staroirské označení Británie a později Skotska,
Albu. Obě toponyma je možno odvodit z keltské praformy *albii̯ōn-, jíž je příbuzno
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i velš. elfydd „svět“ (cf. Meid 1990; EDPC 29) a patrně též první složka galských jmen
typu Albio-rix, tj. „král světa“ (o galském bohu Martovi - viz CIL XII, 1300). Souvislost s významem „bílý, světlý“, který přímo nese lat. albus, vidí např. Holder (1896,
83-84) v charakteristických křídových útesech při jižním pobřeží ostrova. Velšské
a patrně i galské označení „světa“ má analogii ve slovanském *světъ „světlý; svět“
(Pokorny 1959, 30).
4.3 Staroevropský

-ā
AlbaŠ (1. st.)
[Plin. 3, 22]
Alba (632)
> AubetinF
Alba (817)
> AlfN

-ī / -i̯ā
Albis (1. st.) >
ElbeN & LaběČ

-nā
Albina (777)
> AlmR

-rā

-lā

-nt(i̯)ā

AlvraŠv

Albula = TiberI
[Verg. Aen. 8.332]

ElberN

Albula [Plin. 3.110] Labenza (864)
> Fiume dell’AlberoI > LafnitzR

AlbueraŠ

Alba (877)
> AubeF

Albenta (16. st.)
> El̃bentasL

AlfenzR

AubanceF

Alba (986)
> AlbN

UlvundaNo

Alba (1095)
> AlpŠv
Zkratky: Č Česká republika, F Francie, Itálie, L Litva, N Německo, No Norsko, R Rakousko, Š Španělsko,
Šv Švýcarsko.

Vesměs jde o derivační sufixy produktivní ve většině indoevropských větví, tudíž
rekonstruovatelné i pro jejich prajazyk. Zbývá určit původ a význam hydronymické báze *albh-.
4.3.1. Krahe (1964, 52n) se domníval, že jde o označení „bílé“ či „světlé“ barvy vody
dané řeky nebo terénu, ve kterém protéká. Opíral se přitom o data zejména italické
větve: lat. albus „bílý“, s deriváty alburnus „bělice“, albarus „topol bílý“, a umb. ak.
pl. n. alfu, abl. pl. n. alfer „bílý“. Význam „bílý“ zachovávají i pozdní řecké glosy
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Na základě výskytu více méně univerzálních hydronym rozšířených zejména v kontinentální Evropě byla zformulována hypotéza tzv. ‚staroevropské hydronymie‘. Její
autor, Hans Krahe, a jeho následovníci, mj. Wolfgang P. Schmid, Jürgen Udolph aj,
předpokládají, že jde o dědictví první migrační vlny přinášející do Evropy indoevropský jazyk. Nikoliv ještě nediferencovaný prajazyk, ale jakýsi jeho hlavní proud
(‚mainstream‘), který zůstal po oddělení větví anatolské, tocharské, indoíránské,
arménské a helénské. Derivační sufixy rozšiřující hydronymické slovní báze jsou
transparentně indoevropské, jak ilustruje i hydronymický kořen *albh- (*H2elbh-),
který dal vzniknout jak jménu Labe, tak mnoha dalším evropským hydronymům
(Krahe 1953, 40–42; 1964, 52–53, 76, 101–102; tab. 1 mezi s. 63 a 64):
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ἀλφούς · λευκούς a ἀλωφός · λευκός, které zapsal kolem roku 500 po Kr. alexandrijský lexikograf Hesychios. Starší je výraz ἀλφός „bílá vyrážka při lepře“; znal jej už
Hesiodos kolem r. 700 př. Kr. Pravděpodobně příbuzné formy v jiných ie. jazycích
již nedisponují výchozím apelativem: germ. *alb-it-/-ut- > stsev. elptr & ǫlpt, později
též álpt, isl. álft, stang. (Kent) ælbitu, (Wessex) ielfetu, později ylfet(t)e, sthn. elbiz,
var. albiz, alpiz, aluiz aj. „labuť“, ale niz. alft, elft „bělice“ (EWA II, 1032–36); sl. *olb-edь/-ǫdь > bulh. lébed, mak. labed/lebed, sch. lȁbūd, sln. labód, slk., č. labuť, pol.
ɫabędź, kašub. ɫabądz, brus. lébedz’, ukr. lébiď, rus. lébeď id. (Vasmer II, 470-71).
Hypotetický germ. kořen *alb- s významem „bílý, světlé barvy“ mohl motivovat
i vznik takových slov jako něm. nář. Alben „vápencovitý písek pod úrodnou zemí“,
švéd. nář. alf „id“. Příbuzno dále může být alb. elb „ječmen“ (~ ř. ἄλφι „ječmenná mouka
či kroupy“) a het. alpa- „oblak“ s regulérní ztrátou laryngály v anlautu v ablautové
variantě *H2olbho- (Pokorny 1959, 30–31; Beekes 2010, 77-78; Bichlmeier 2012, 388n).
4.3.2. I ‚staroevropská‘ hypotéza prochází vývojem. Mladší generace jejích zastánců v čele s W. P. Schmidem a J. Udolphem upřednostňuje ‚hydrologičtější‘ etymologii hydronyma Labe. Soudí, že hydronyma typu *Alo, *Alb(h)o, *Ald(h)o, *Almo, *Alno,
*Al(V)nto, *Also, *Alisto, jsou všechna téhož původu. Jako výchozí vidí slovesný kořen
*el-/*ol- „téci“ (Schmid 1983, 305–306; 1985, 139; 1986, 100-101). Ablaut e-/o- implikuje
laryngálu *H1-. Může tedy jít o kořen *H1elH2- „hnát (kam)“ (LIV 235) s významem,
který běžně motivoval jména řek s rychle tekoucí vodou. Obtížnější je vysvětlit amísto očekávaného e- či o- v jazycích, kde nesplynuly kontinuanty pozdního ie.
*a & *o (jazyky germánské, baltské, slovanské), tj. v jazycích keltských, italických
(a kontrolní řečtině). P. Schrijver (1991, 65–73) ukázal, že sekvence *H1l̥ C- a *H2l̥ C- se
v italických jazycích pravděpodobně vyvinuly identicky v *aLC-. V keltských jazycích
lze předpokládat paralelní vývoj aspoň v největší části případů (Zair 2012, 29–38).
Nicméně, pokud po l následoval vokál, toto pravidlo nelze aplikovat. Nejjednodušší je pak předpoklad dvou různých výchozích sloves pohybu lišících se počáteční
laryngálou i významem, již zmiňované *H1elH2- „hnát (kam)“ a *H2elH2- „obcházet,
chodit kolem“ (Pokorny 1959, 27–28; LIV 264), první pro toky prudké, druhé pro řeky
pomalejší, spíše meandrující. Takové bylo i Labe ještě v 19. st. před úpravami jeho
břehů. Toto řešení implikuje existenci labiálního sufixu a tedy také nutnosti vyložit
jej. Uspokojivé řešení nabízí Hyllested (2010, 205–10), když ukazuje, že sufixy na bázi
ie. *-bh- tvoří slovesná substantiva (nomina agentis, nomina actionis, nomina rei actae).
4.3.3. Bez ohledu na to, zda preferujeme „bílou“ či „meandrující“ etymologii, je
třeba objasnit auslaut hydronyma. Z hlediska pozdní indoevropské morfologie
se rýsují následující možnosti (sr. Bichlmeier 2012, 384–88; na s. 381 pro úplnost
zmiňuje i hypotetické kandidáty *h1el-bh- /*h1ol-bh- „rudý, červený, hnědý“, jejichž
nulový stupeň *H1l̥ -bh- by se na keltské a zřejmě i na staroevropské půdě vyvinul
v *albo; slabinou tohoto řešení je fakt, že extenze kořene *h1el-derivačním sufixem
-bh- nemá v ie. slovníku materiálovou oporu – sr. Pokorny 1959, 462-64).
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Slované se s hydronymem „Labe“ seznamují nejdříve během 6. st. Západoslovanské
formy jako polab. Låbi, hluž. Łobjo, dluž. Łobje, stč. Labě, č. Labe (Shevelov 1964, 396)
odrážejí výchozí praformu *Olbьji, gen. *Olbьję (Profous 1949, 472). Odtud lze spekulovat,
že v době kontaktu v západogermánských dialektech tehdejších obyvatel povodí Labe
mělo hydronymum zřejmě podobu *Albī, gen. *Alb(i)jōz, tedy se skloňováním podle
„vzoru“ devı̄́ – viz (d) výše. K adaptaci muselo dojít ještě před nástupem umlautových
změn v západogermánském dialektovém kontinuu. Po proběhnutí metateze likvid
ve skupině oRT, která se datuje zhruba mezi roky 750–850 (Shevelov 1964, 633–634;
Lamprecht 1987, 161–63), tedy ještě před rozpadem západoslovanské větve kolem roku
900 (Novotná & Blažek 2007, 201), získalo hydronymum na západoslovanské půdě
podobu *Labьji, gen. *Labьję (Profous 1949, 472; Schwarz 1961: 363). Poněkud stranou
stojí pol. Łaba, jež může být promítnuto do psl. *olba < zgerm. *albō.
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(a) Abstraktum *albhi- k adj. *albho-. Pokud byl význam adjektiva „bílý, světlý“, pak
by abstraktum znamenalo „bělost, světlost“.
(b) *albhi- jako součást nedochovaného zkráceného kompozita v rámci systému Caland-Wackernaglových derivačních sufixů. Zde je třeba dodat, že tentýž hydronymický kořen *albh- je rozšířen též dalším Caland-Wackernaglovým derivačním sufixem -ro-(/-rā-): Elber, Alvra, Albuera (viz tabulka).
(c) Hysterodynamický *-ī-kmen (*-iH2 : gen. *-iH2-os), vzor véd. vr̥kī́s „vlčice“,
gen. vr̥kyàs, stsev. ylgr id. (< germ. *wulgī́z), gen. ylgar.
(d) Proterodynamický *-ī-kmen (*-iH2 : gen. *-i̯eH2-s), vzor véd. devī́ „bohyně“,
gen. devyā́s, gót. mawi „děvče“ < *magwī́, gen. maujos.
(e) Některá adjektiva na *-ī mohou mít komitativní funkci, pokud v jejich auslautu identifikujeme koncovku instrumentálu *-i-H1 (Widmer 2005). V principu
i véd. devī́ „bohyně“ může představovat komitativní derivát slova devá- „bůh“,
čili „[vyskytující se] s bohem“.
Podle modelů (c) a (d) se tvoří feminina, a to substantiva i adjektiva. Vzhledem
k preferenci (nikoliv ale úplné dominanci!) ženského rodu u indoevropských
říčních jmen se tyto dva modely jeví jako nejpravděpodobnější kandidáti. Pokud
je správné pra(západo)germánské východisko *Albī, gen. *Alb(i)jōz, jak naznačuje
i jeho adaptace v západoslovanských jazycích, pak se výběr zúžil na model (d), tedy
podle „vzoru“ devī́. To má ještě další lákavé konotace. Řada řek se v různých indoevropských tradicích těšila božské úctě. Skloňování takového říčního jména označujícího zbožštěný tok podle vzoru „bohyně“ nemusí pak být anachronickou fikcí.
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6. Pohled sémantické typologie
Pojmenování vodních toků podle barvy představuje velmi frekventovanou sémantickou motivací, a bílá či světlá barva bývá oblíbena obzvláště. V České republice
sem patří např. Bílina (84 km), levý přítok Labe; Běluňka (25 km), levý přítok Labe;
Bílá voda (po soutoku se Sloupským potokem tvoří Punkvu); ne méně než 6 toků
jménem Bělá (přítoky Svitavy, Kladské Nisy, Jizery, Divoké Orlice, Hejlovky, Chotovického potoka); 3 Bílé potoky (přítoky Bíliny, Bezdrevského potoka, Svratky);
zdrojnice větších řek jako Bílé Labe (levý přítok Labe), Bílá Opava (pravý přítok
Střední Opavy), Bílá Desná (pravý přítok Desné), Bílá Ostravice (po soutoku s Černou Ostravicí tvoří Ostravici). Opomenuta by neměla být ani Svitava (97 km), levý
přítok Svratky, a Světlá (12 km), pravý přítok Studené Vltavy. Mezi slovanskými
hydronymy tohoto původu patří nejdelší tok rusko-baškirské řece Belaja (1430 km),
přítoku Kamy. Transparentní je též identické pojmenování dvou islandských řek
zvaných Hvítá (185 a 117 km). V Asii je možno jmenovat západoíránský tok Sefīd-Rūd (670 km), ústící z jihu do Kaspického moře; staroindickou řeku Śvetyā [RV X,
75.6], ve védském období jméno jednoho z přítoků horního Indu. V Centrální Asii
jde např. o ujghurskou Aksu (282 km), hlavní zdrojnici řeky Tarim v severozápadní
Číně, a její kazašskou jmenovkyni Aksu (316 km), jež napájí jezero Balchaš. V Číně je
nejdelší „bílou řekou“ 白河 Bái Hé (1329 km), protékající Pekingem, dnes zvaná Hǎi
Hé „mořská řeka“. V Africe vedle Bílého Nilu je to např. západoafrická řeka Bakoye
(560 km), jejíž jméno v jazyce mandingo znamená „bílá řeka“; po soutoku se řekou Bafing („černá řeka“) se jejich společný tok nazývá Senegal. V Americe k takovým transparentním hydronymům patří např. White River (265 km), přítok Yukonu
na Aljašce; Blanco River (140 km) v centrálním Texasu, ústící do San Marcos River;
brazilská Rio Branco (1300 km, 195 000 km2), přítok Río Negro (2300 km), což je jeden ze severních přítoků Amazonky. V Oceánii např. maorská Waima ze Severního
ostrova Nového Zélandu a mnoho dalších.
V indoevropských jazycích najdeme více případů, kdy se označení barvy transformovalo v apelativum vztahující se k vodnímu objektu:
(a) Psl. *bolto „bažina, bláto“ : lit. báltas „bílý“, sr. též pol. dial. biel, brus. beľ „blátivý
luh“ : psl. *bělъ( jь) „bílý“ (ESSJ 2, 179-182).
(b) Kelt. *dubro- „voda“ vzniklo zřejmě kontaminací kelt. *dubu- „černý“ & *dubno- „hluboký“ na jedné straně a *udro- „voda“ na straně druhé (Hamp 1972, 236; EDPC 107-08).
Příkladů pomalých, meandrujících řek, jejichž (obvykle dolní) tok se promítl do pojmenování, je méně, ale to je možná způsobeno skutečností, že tato méně „asertivní“ hydronyma se těší menšímu zájmu etymologů. Uveďme aspoň několik transparentích slovanských hydronym:
Mda – 101 km, přítok řeky Msty (445 km) v Novgorodské oblasti;
Nemda – 162 km, pravý přítok řeky Pižmy → Vjatka → Kama → Volga;
Nëmda – 146 km, levý přítok Volhy na území někdejší Kostromské gubernie.
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Zkratky

Alb. albánský, ang. anglický, brus. běloruský, bulh. bulharský, csl. církevněslovanský, č. český, dán. dánský, dluž. dolnolužický, dněm. dolnoněmecký, faer. faerský, fin. finský, fr. francouzský, germ. germánský, hluž. hornolužický, ie. indoevropský, isl. islandský, kašub. kašubský, kat. katalánský, lat. latinský, lit. litevský, lot. lotyšský, maď. maďarský, mak. makedonský, něm. německý, niz. nizozemský, nor. norský, okcit. okcitánský, obvald. obvaldinský,
okcit. okcitánský, pol. polský, polab. polabský, port. portugalský, rétorom. rétorománský,
rum. rumunský, rus. ruský, RV R̥gveda, ř. řecký, sch. srbochorvatský, sl. slovanský, slk. slovenský, sln. slovinský, st- staro-, sthn. starohornoněmecký, stř- středo-, stsev. staroseverský (& staroislandský), stsl. staroslověnský, šp. španělský, švéd. švédský, švýc. švýcarský,
ukr. ukrajinský, umb. umberský, velš. velšský, z- západo-.
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Vasmer (2, 588) vysvětluje obě hydronyma jako opozitní pár *Mъda „pomalá (řeka)“:
*Ne-mъda „nikoliv pomalá (řeka)“, sr. rus.-csl. sloveso izmъděti „de bilitari“.
Na západoslovanské půdě se objevuje obdobné hydronymum, ale rozšířené
l-ovým sufixem (sr. stsl. mъdьlъ ‚νωθρός‘, tj. „lenivý, líný“, č. mdlý < *mъdьlъ( jъ), rus.
médlennyj „pomalý“ < *mъdьlьnъ( jь) - viz Vasmer 2, 590-91):
Mulde – řeka 124 km dlouhá, levostranný přítok Labe, do kterého ústí u Dessau.
Vzniká soutokem Cvikovské Modly (128 km) a freiberské Modly (104 km).
Modla – říčka 27 km dlouhá, levý přítok Labe, do kterého ústí v Lovosicích, tj. mezi
ústím Ohře a Bíliny.
Dodejme, že jde pravděpodobně o sorabismy, neboť o je regulérním lužicko-srbským reflexem psl. *ъ, sr. dluž. arch. módły „slabý, mdlý, unavený, vysílený; mrtvý“
(více viz Vondrová & Blažek 2001, 312; naopak Udolph 1986 odmítá zcela „pomalou“
etymologii těchto slovanských hydronym a v případě zsl. hydronym předpokládá
disimilaci z *mold-l- od slovesa *melti „mlít“).
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