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Koncem roku 2021 vydalo brněnské nakladatelství Ivo Speráta specializující se na  zdro-
je využitelné pro genealogická bádání útlou knížku našeho předního onomastika Rudolfa 
Šrámka, zaměřenou na zeměpisná jména (toponyma) dnešního okresu Jihlava. Podkladem 
knižního vydání se staly populárně zaměřené články, které autor publikoval v 80. letech 20. 
století na stránkách jihlavského deníku Jiskra. Po patřičných úpravách a doplněních (před-
mluva, rejstříky, přidání názvů obcí, které byly včleněny do  dnešního okresu Jihlava jeho 
rozšířením) je nyní autor předkládá čtenářům v podobě monografického zpracování.

Populární zaměření knížky zacílené na laické čtenářské publikum vedlo autora k oproštění 
od soustavnějšího užívání odborné terminologie, což však textu neubírá přínosu rovněž pro 
odborně zaměřené zájemce o  zeměpisná jména. V  úvodních kapitolkách autor seznamuje 
čtenáře s podstatou vlastních jmen, s principy jejich vzniku, dotýká se přitom i lidových ety-
mologií a etymologických pověstí, které doprovázejí fungování vlastních jmen v běžném úzu. 
Stručně charakterizuje repertoár toponym, zejména místních jmen regionu, v němž se odráží 
různé toponymické vrstvy – pro Jihlavsko je typická např. absence starých typů (Štítary, Bob-
rovníky), naopak intenzivněji jsou zastoupena místní jména utvořená příponou -ov, nechybí 
toponyma, která jsou výsledkem kontaktu češtiny a němčiny. To vše vyplývá ze skutečnosti, že 
oblast Jihlavska – stejně jako celé Českomoravské vrchoviny – patří mezi mladší sídelní území, 
jehož značná část byla hustěji osídlena až v období tzv. vnitřní a později vnější kolonizace. 
Šrámek rovněž nastiňuje soustavu místních jmen regionu, v níž vyděluje na základě moti-
vačních kritérií různé typy toponym. První, větší skupinu představují místní jména, jejichž 
základem je pojmenování lidí, a to kolektivu (Olšany), nebo jednotlivce (Krasonice), do druhé, 
méně početné skupiny autor řadí místní jména vyjadřující rozmanité vlastnosti či okolnosti 
založení sídla (Bradlo, Zhoř, Kaliště). Ve zkoumaném prostoru jsou doložena i jména, jež vznikla 
přenesením již existujícího vlastního jména, jeho zdrobněním nebo rozšířením o přívlastky. 
Specifika oblasti dokresluje detailnější pojednání o jménech německého původu a jménech, 
která jsou výsledkem česko-německého kontaktu. Nechybí ani kapitolka o zaniklých obcích, 
jejichž název může přežívat v podobě pojmenování nesídelního objektu, pomístního jména.  

Místní jména existujících osad tvoří přirozeně největší část textu. Kritéria jejich členění 
jsou tradiční, v  linii Šmilauerových malých typů (Šmilauer 1958, Pleskalová 2017), při-
čemž největší skupinu představují jména s antroponymickým základem. U nich je zohled-
ňován typ osobního jména (složená osobní jména a z nich pomocí různých sufixů utvořená 
hypokoristika, osobní jména cizího původu ad.) a přípony (-ice, -ovice, -ov, -ín), u místních 
jmen z apelativ je rozhodující zejména sémantika základového slova (získávání půdy, druhy 
sídel či stavby, vlastnictví, neúroda, rostlinstvo, zvířata). 

Většina výkladů místních jmen vychází z autorových závěrů publikovaných ve slovníku 
Místní jména na Moravě a ve Slezsku (I. 1970; II. 1980; 2. vydání 2020). Některé jsou v monogra-
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fii rozpracovány, některé doplněny zejména o areálové rozšíření. Šrámek podává plastický 
obraz vymezené oblasti a pomocí toponym se vyslovuje i k průběhu sídelních procesů, které 
je možno z toponym či jejich typů vyčíst – na Jihlavsku se jako na mladším sídelním území 
některé typy toponym nerealizovaly vůbec (tzv. služebná jména) nebo velmi omezeně (-any), 
některé naopak dominují (-ov). Velmi přínosné jsou kapitoly o česko-německém jazykovém 
kontaktu a o svědectví o zaniklých obcích v pomístních jménech.

Publikaci lze vytknout snad jen určité nedostatky formálního rázu: celkové uspořádání 
a členění textu působí poněkud nepřehledně a neuspořádaně, některé informace vysvětlu-
jící řazení kapitol čtenář nalezne roztříštěně na více místech. Text nese stopy nedostatečné-
ho redakčního zpracování a finálního vykorigování, což publikaci samozřejmě nepřispívá. 
Téma by si zasloužilo lepší mapové zpracování, včetně kvalitní legendy, a to i u mapy vložené 
do publikace. 

Plusem publikace je bezesporu koncepční i stylový soulad s cílovou čtenářskou skupinou, 
kterou má být běžné laické publikum se zájmem o zeměpisná jména nebo danou oblast. Po-
pulární a čtenářsky přístupný styl umožňuje využití publikace také jako doporučené četby 
studentům. Rudolf Šrámek umí s lehkostí sobě vlastní přístupně vysvětlit specifika apela-
tiv a proprií, nastínit motivy vzniku jmen a toponyma zasadit do širšího toponomastického 
i nejazykového kontextu, aniž by tím utrpěla faktická rovina věci – neurazí se ani zasvěcený 
odborník; ten může pro následný hlubší zájem sáhnout po dalších publikacích. Řada topo-
nomastiků si však při četbě bezesporu uvědomí možnost hlubšího propracování vztahu to-
ponymických typů a krajiny, tj. ilustrování postupu osídlení pomocí toponym ve vymezené 
oblasti. Jde o klíčové téma, v toponomastice rozpracované už v 60. letech 20. století Vladimí-
rem Šmilauerem na toponymickém materiálu Čech (Šmilauer 1960; 1969), na něž Šrámek 
v řadě svých drobnějších publikací navazuje (viz seznam literatury). Souvislost toponym, 
resp. místních jmen, případně toponymických typů a krajiny a z nich vycházejících závěrů 
o procesu zakládání sídel je v monografii na mnoha místech zmiňována, ale spíše naznače-
na než plněji rozpracována. Všechny dosavadní texty, které se tímto tématem zabývají, opa-
kovaně dokazují, že nezbytnou součástí podobných počinů by mělo být vizuální zobrazení 
v podobě map, které jednak dodávají tématu přidanou hodnotu, jednak názorně ilustrují to, 
co je textově popsáno. 

Podrobné zpracování vztahu toponymických typů a průběhu osídlení Moravy i Slezska 
patří k  velkým dluhům české toponomastiky, jež Rudolf Šrámek dlouhodobě splácí (srov. 
dosavadní publikace Šrámek 1964; 1965; 1966; 1970a; 1970b; 1993; 2019). V  dnešní době se 
ukazuje, že jde o úkol vyžadující intenzivní nasazení časové, odborné i personální. Ukrývá 
se v něm bezesporu velký mezioborový potenciál, zejména ve vztahu k archeologii. O dy-
namickém rozvoji archeologie se zmiňoval v 60. letech už Vladimír Šmilauer, velký posun 
směrem k budování databází, digitalizaci, využití moderních metod (např. GIS) urazila tato 
věda zejména za posledních 25 let. V současné archeologii je ostatně termín krajina zásadním 
tématem, přibývají rovněž publikace zaměřené právě na oblast Českomoravské vrchoviny 
(Bajer et al. 2016; Hrubý – Malý 2015). Je zřejmé, že přesnější závěry o vztahu toponym, 
jejich typů a postupu zakládání sídel a budování kulturní krajiny je možné vyslovit zejména 
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s oporou v archeologických datech a jejich fundované interpretaci. Mezioborová diskuse by 
umožnila zcela jistě i případnou verifikaci Šmilauerových závěrů a také zpracování postupu 
osídlení ve světle místních jmen oblastí, které plošně zpracovány nejsou (Morava a Slezsko).   

Publikace Rudolfa Šrámka představuje příjemné čtení pro laiky i odborníky. Je dalším au-
torovým příspěvkem k problematice vztahu typů zeměpisných (místních jmen) a osídlení 
a podobně jako ze všech dřívějších autorových publikací i z této je zřejmé, že důkladné pro-
pracování tohoto tématu toponomastiku v budoucnu ještě čeká. Rozhodně však má na čem 
stavět.
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