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LIBUŠE ČIŽMÁROVÁ 

POJMENOVÁNÍ KURA DOMÁCÍHO V ČESKÝCH DIALEK
TECH V E SROVNÁNÍ SE SPISOVNOU ČEŠTINOU 
A OSTATNÍMI ZÁPADOSLOVANSKÝMI JAZYKY 

Názvy pro kúra domácího (zoologický rod Gallus), tj. pro kohouta, slepici 
a kuře, tvoří v západosloxnnskčm kontextu velmi zajímavou sémantickou skupi
nu pojmenování, která sc vzájemně prolínají a prostupují, a to jednak v pří
slušnosti k jednotlivým členům, jednak z jednoho nářečí do druhého, z jednoho 
jazyka do druhého. Z hlediska českých nářečí a vůbec českého jazyka, který leží 
v jižním středu západoslovenského regionu a sousedí sc všemi třemi ostatními 
západoslovenskými jazyky, poskytuje územní rozložení jednotlivých názvů a je
jich vzájemné vztahy zajímavou možnost srovnání. Budeme sc zabývat jen 
neutrálními názvy, ne deminutivními nebo hypokoristickými označeními (např. 
kuřátko apod). Dále sc zamčříme ještč na názvy pro kvočnu, tj. slepici, která 
chce sedčt nebo sedí na vejcích či vyvádí kuřata. 

Praslovanským názvem pro kura domácího bylo zřejmč slovo *kun> m., jež 
vsak pravděpodobně zahrnovalo i jiné kurovité (podle Machka 1 s tímto základem 
patmě souvisí*i např. \ýraz koroptev); nejde tedy asi o slovo od původu 
onomatopoické, ale je třeba ho klást do souvislosti sc starým ide. slovesným 
významem 'bčhať, znamená tedy zřejmč totéž co 'pták, který bčhá\ 

Kořen *bin> se v názvech pro kura domácího dodnes uchoval, a to v různé 
míře v různých nářečích jednotlivých jazyků, v různé míře ve spisovných jazycích 
a v názvech pro různé členy. Ve spisovné češtině existuje v podobě muž. rodu jen 
v terminologickém názui zoologického druhu hir domácí. Jako pojmenování pro 
kohouta jej však uvádí ještě Jungmann2 , a to v podobách kúr a kouř. Jinak je 
v tomto významu doložen pouze z polských nářečí, zejména v severní a střední 
části Polska, a to jednak v základní podobě kur (v ncjscvcmčjším úseku západně 
od Gdaňská a na severovýchodě Polska), jednak v odvozeninách: kurak na 

Václav Machek, Etymologický slovník jazyka Českého, Academia, Praha 1971, s. 308 
Josef Jungmann, Slovník česko-nemecký, díl D, Praha 1836, s. 227 
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severozápade a ve středu Polska kolem Lodže, hiras v menších oblastech západ
ně od Lodže a jižně od Krakova; méně častý je kuron jižně od Gdaňská. 

V přechýlené podobě ženského rodu kiira má uvedený kořen mnohem větší 
uplatnění. Jako spisovný výraz pro slepici existuje ve slovenštině, polštině a dolní 
lužické srbšlině. V současné spisovné češtině není, registruje ho však Jungmann3 

též v podobě s diftongem v kořeni koura a pro starou češtinu Gebauer4 v podobě 
kúra. Pokud jde o výskyt slova kura 'slepice' v nářečích, na území českého ja
zyka se objevuje ve Slezsku, v severní polovině Valašska a na Holešovsku, na 
území ostatních západoslovanských jazyků pak v záp. polovině Slovenska (podle 
A S J 5 ; v návaznosti na slovo kura na našem území), v Dolní Lužici pak východně 
od Chotěbuzi, v Horní Lužici jen vzácně; v polských nářečích je zřejmě univer
zálním výrazem soudě podle toho, že M A G P 6 položku slepice neobsahuje. V hor
ní lužičtině ještě kura f. a v dolní lužičtině kůrka f. značí odrostlejší kuře neboli 
mladou slepici (která ještě nenese) a plurálová podoba kury označuje v horní 
lužičtině drůbež jako celek. 

Zřejmě nejvíce je však kořen kur- v současných západoslovanských jazycích 
zastoupen v pojmenováních středního rodu pro mládě kura domácího, tedy kure. 
Tato pojmenování jsou běžná ve všech západoslovanských jazycích i v jejich 
nářečích. Není bez zajímavosti sledovat, jak se v jednotlivých jazycích reflektuje 
původní praslovanská -qt-ová podoba kurq. Obecně platí, že staré -q po zániku 
nosovek přecházelo (prostřednictvím fáze -ti) buď v - V , nebo v -a (případně po 
depalatalizaci předchozího -r'- v -a. Tak dnes existuje podoba kuře ve spisovné 
češtině a ve většině českých dialektů (kromě slezských a většiny východomo-
ravských nářečí; podobu kuře uvádí i Jungmann, který dokládá i obměnu s dif
tongem v kořeni kouře, a Gebauer, jenž má též variantu s dlouhým vokálem 
kúře), kure v dolní lužičtině a kuže v severní části slezských dialektů v Polsku 
severně od Opole a též v jejich nejjižnější části sousedící se slezskými nářečími 
na našem území. Podoby se zakončením - 'a jsou ve většině východomoravských 
dialektů a slezských dialektů v Česku, kde se užívá názvu kuřata ve slezských 
nářečích v Polsku západně od Katovic - zde v hláskové obměně kuža; -a po 
depalatalizovaném tedy kura, je ve spiso\Tié slovenštině a v dialektech na 
západní polovině Slovenska. Nosovka zůstala zachována v podobě kužq, 
vyskytující se ve střední části slezských nářečí v Polsku jižně a východně od 
Opole, vokál -á se udržuje v podobě kurti na Slovensku v okolí Dolného Kubína 
a jižně od Revúce. 

Kromě těchto pravidelných reflexů praslovanské podoby kurq se objevují i no
votvary, k nimž lze zařadit jednak hornolužickou podobu kurjo, která vznikla 
vyrovnáním s ostatními neutry, jednak odvozeniny. V česko-slovenském regionu 
existují svědectví o výskytu podob se sufixcm navazujícím na psi. *-enhch, pro 

3 Srov. dílo cil. v pozn. 2, tamtéž 
4 Jan Gebauer, Slovník staročeský, díl D, Praha 1916, s. 180 
5 Atlas slovenského jazyka, díl m. Vydavatelstvo Veda, Bratislava 1981, s. 135 
6 Maly atlas gwar polskich, svazek IX, Vratislav - Varšava - Krakov 1966, mapa č. 438 
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češtinu už pouze v literatuře (Gcbauer a Jungmann uvádčjí podobu kuřenec), ve 
slovenštině, tj. ve spisovné a v západní polovině slovenských nářečí, má slovo 
kura plurálovou podobu kurence. Větší rozšíření mají v současných západoslo
venských jazycích novotvary sc změkčeným -Ar-ovým su fixem, který se připojuje 
ke kořeni kur- a který nabývá podob -če nebo -ča, tedy zakončených stejně jako 
původní tvary. V českých nářečích se varianta kurče objevuje jen ojediněle ve 
Slezsku jižně od Těšína, na Slovensku je doložena z okolí Dolného Kubína a R i 
mavské Soboty a dále z celé východní poloviny Slovenska. A J S 7 tuto podobu 
zachycuje v pruhu směřujícím od slovenské Čadce před Katovice a Čenstochovou 
k Ostrovu. Varianta kurča byla v českých nářečích zapsána jen řídce, a to u staré 
generace ve Slezsku v povodí Ostravice; byla též zaznamenána v dialektech 
středního Slovenska a jc i ve spisovné slovenštinč. AJS j i dokládá vzácně z 
polských obcí východně od Ostravy a Čadce. Spisovná polština má podobu se 
zachovanou nosovkou kurezq. V rozšířené podobě (-čok -čák) se uvedný sufix 
objevuje ve variantě hirčok, doložené na našem území vzácně na Jablunkovsku 
a dále vc slezských nářečích v Polsku zejména v pruhu mezi Čenstochovou a Les
ném. Všechny uvedené varianty zakončené na -'e, -'a, -če. -ča a hornolužické 
kurjo tvoří plurál příponami, jež se vyvinuly náležitě z původní -et-o\é přípony: 
čcs. kuřata, sloven, kurčaťa, pol. kurczqía, hluž. kurjata, dluž. kureta. 

V česko-slovenském regionu (a podle Machka i v polabštinč) se v názvech pro 
slepici objevuje kořen sle/>-. V češtině je základním spisovným názvem slovo 
slepice, které se uplatňuje i vc většině českých nářečí - je v celých Čechách a na 
západní polovině Moravy; na východní polovině Moravy sc užívá podob se 
sufixem -ka: ve východní polovině slředomoravských nářečí a na Kyjovsku 
a Břeclavsku slípka, ve střední a jižní části východomoravských nářečí slépka 
(podoba s nezúženým kořenným -é-). Na jihozápadní Moravě a na Táborsku se 
ještě porůznu objevuje obměna slepka, jež vznikla zřejmě nově ze slova slepice 
sufixem -ka. SSJČ 8 charakterizuje slovo slípka jako knižní a oblastní, slovo 
slépka jako nářeční 9. Také Jungmann považuje slovo slepice v češtině za základ
ní pojmenování; výrazy slépka a slípka pak představuje s kvalifíkátory mor. 
a sic. Příslušný úsek Staročeského slovníku 1 0 dosud nebyl publikován, ale že se 
ve staročeštině vyskytovalo slovo slepice, víme ze sousloví kvočna slepice (viz 
dále), které uvádí Gcbauer. Na slovenském území sc až po linii Žilina -
Ružomberok - Rimavská Sobola užívá názvu sliepka, jenž je i vc spisovné 
slovenštině. 

Atlas J9zykowy Šlaska, svazek IV, část I, Varšava - Krakov 1974, mapa 529 
Slovník spisovného jazyka českého, díl ID, Academia, Praha 1966, s. 382 
Na motivaci těchto pojmenování se názory různí. Jungmann uvádí podle Rosy, že název sle
pice podcházi „od inhourání očima, jako slepý činívá", avšak Machek cituje i z Vážného: 
„Slepice za šera nevidí, neboť v zrakovém ústrojí denních ptáků chybí rhodopsin, hojný 
zvláště u zvířat nočních a umožňující jim vidět i za šera." 
Staročeský slovník, Academia, Praha 1970 -
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Další kořen, jenž se v praslovanštině zřcjmč vyskytoval ve dvou hláskových 
podobách - *kok-/kog- (tak Holub - Kopečný 1 1 ) , je onomatopiockého původu 
a objevuje se v názvech pro dva dospělé zástupce kura domácího. Podle Machka 
je původní název pro kohouta *kokon>. Tento výraz se u nás objevuje v severní 
polovině slezských nářečí, ve slovenských nářečích (podle Machka), na celém 
území slezských nářečí v Polsku (v pruhu mezi Krakovem a Lodží také jako 
kokul), řídce v horní lužičtinč a je výhradním pojmenováním v dolní lužičtině 
(Muka 1 2 uvádí pro dolní lužičtinu i zastaralý výraz kogot), kde funguje také jako 
výraz spisovný. Jungmann a Gebauer uvádčjí slovo kokoí bez kvalifikátorů, SSJČ 
jako nářeční. 

Odvozenina kokeš se dnes u nás užívá už jen- okrajové, jako neutrální výraz 
byla zachycena pouze na jižní Moravě mezi Moravským Krumlovem a Kyjovem, 
jinde u nás se vyskytuje jen jako expresivní označení kohouta. Dříve byla u nás 
tato podoba patrně častější, o tom svědčí doklady u Jungmanna a Gcbaucra. 
Jungmann uvádí i obměnu kokos, která byla výzkumem pro ČJA 1 3 zachycena už 
jen ojediněle na jihovýchodním okraji východomoravských nářečí; tatáž podoba, 
jen ženského rodu, existuje ve spisovné polštině jako pojmenování pro slepici 
i kvočnu (tj. kokosz f.), v horní i dolní lužičtině se jí označuje slepice, v homí 
lužičtině ještě i větší kuře. 

Výrazy pro kohouta obsahující druhou variantu psi. kořene *kog- v češtině 
reprezentuje pojmenování kohout (samozřejmč v příslušných hláskových obmě
nách původního ú v sufíxu, tj. kohót, kohút, kohut), shodné se spisovným jazy
kem a běžné ve všech našich nářečích kromě sev. poloviny slezských nářečí. Uvá
dí ho i Jungmann (kohout, kohút) a Gebauer (kohút). V podobě kohút existuje 
i ve spisovné slovenštině a zřejmě ve většině slovenských nářečí, v podobě kogut 
je spisovným výrazem polským; vyskytuje sc i ve většině polských nářečí (bez 
severozápadního okraje a nářečí slezských, a to vedle základní většinové podoby 
(kogut) i v obměnách - kohut na nejjižnějším okraji Polska na čcsko-slovenskc—pol-
ském pomezí a kohut severně od Varšavy. 

V lužičtině jako názvy pro kohouta fungují jcšlě pojmenování související s psi. 
*goniti (což je iterativum od ženo gnati), a to ve spisovné homí lužičtině honač 
a ve spisovné dolní lužičtině honak\ pokud jde o lužické dialekty, v severním 
úseku hornolužických nářečí sc užívá výrazu honák, v jihozápadní části honač; 
vjihovýchodní polovině hornolužických nářečí byl zachycen v tomto významu 
ještě další lexém, a to kapon14. 

Z onomatopoických sloves pro hlasový projev kvočny (či přímo z citoslovce 
kvok či kok) vycházejí názvy pro kvočnu, a to na téměř celém západoslovenském 

Josef Holub, František Kopečný, Etyinologický slovník jazyka českého, Praha 1952, s. 175 
Arnošt Muka, Slownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narčcow, díl I, Domowina, Budyšín 1966, 
s. 649 
Český jazykový atlas. Academia, Praha 1993; dílo je rozpracováno, dosud byl vydán pouze 
první z peti plánovaných dílů (uvedená položka bude zařazena do 3. dílu) 
Tento výraz zřejmé navazuje na stfhn. kap/mn (k lat. capo), původně asi 'vykleslčný samec' 
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regionu. Ve spisovné češtině existuje jediný výraz kvočna (vedle nčho SSJČ uvádí 
podobu kvočica jako nářeční). Jungmann dokládá oba tyto výrazy, z toho kvočka 
s kvalifikátorem sic., a kromě toho ještě kvočna slepice a skřečná slepice. Ze 
staročeštiny je doloženo pouze sousloví kvočna slepice. Z toho lze usuzovat, že 
kvočna snad vznikla univerbizací uvedeného sousloví, kvočka pak přímou 
derivací ze slovesa kvokat či snad z citoslovce kvok. Pokud jde o naše nářečí, 
nejrozšířenějším výrazem je kvočna (v Čechách a na západní polovině Moravy), 
pojmenování kvočka je typické pro východní polovinu Moravy a Slezsko, v jehož 
východní části byla zapsána obměna kvučka. Všechny tři výše uvedené výrazy se 
ve Slezsku a na severovýchodní Moravě objevují občas i v asimilované podobě 
s náslovným kf-. V oblasti slovesa skřečet, jímž se vyjadřuje hlas kvočny na 
Opavsku a severním Valašsku, bylo zaznamenáno odpovídající pojmenováni pro 
kvočnu skřečka. Ve slovenštině existuje vedle spisovného označení kvočka ještě 
nářeční název kvoka, pro spisovnou polštinu sc naopak uvádí jako základní výraz 
kwoka, kwočka pouze jako deminutivní podoba. Ve slezských nářečích v Polsku 
se vyskytují různě hláskově obměňované obě podoby, kromě jižního okraje však 
téměř vždy s náslovným kf- (jižní Slezsko - kfitčka, jihozápadní Slezsko -
kfočka, střed a sever Slezska - k/oka; severně od Opolc byla zapsána varianta 
mužského rodu kfok). Pro horní lužičlinu sc uvádí spisovné pojmenování kokawa, 
ale při nářečním výzkumu byl na celém lužickém území zaznamenán pouze výraz 
pata, jen na malé části dolnolužického areálu západně od Chotěbuzi patawa. Oba 
tyto výrazy jsou i ve spisovné dolní lužičtině (původ těchto pojmenování je ne
jasný, snad jde o přejímku z němčiny). 

Jak jsme sc v tomto příspěvku pokusili ukázat, pojmenování ze sémantického 
okruhu kur domácí tvoří v západoslovenském kontextu zajímavý, různými 
vztahy navzájem propojený celek starobylých názvů. Jde o názvy náležející k zá
kladnímu slovnímu fondu všech jazyků, o pojmenování, která zpravidla mají 
sklon k uchovávání starých kořenů i forem. Ze se někdy i jejich hláskový sklad 
jen stěží přizpůsobuje vývojovým tendencím v jazyce, o tom svědčí i drobný 
příklad z našich nářečí: Na jižní Moravě sc objevují dva ctymologicky vzájemně 
nesouvisející výrazy z uvedeného sémantického okruhu - kviična a kukeš, kde sc 
zřejmě původní kořenné -o- (pokud neuvažujeme o jiném výchozím citoslovci) 
změnilo v rámci tzv. horského nářečního typu v - « - , avšak tylo výrazy byly 
zapsány zcela mimo území, kde je v současnosti horský typ zachován. Podávají 
tak svědectví o bývalém rozsahu tohoto nářečního typu a o lom. že u uvedeného 
sémantického okruhu existuje značný sklon k lexikalizaci. k ustrnutí starších 
podob. 
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DIE B E Z E I C H N U N G E N DES H A U S H U H N S IN D E N 
T S C H E C H I S C H E N D I A L E K T E N I M V E R G L E I C H M I T D E M 
S C H R I F T L I C H E N T S C H E C H I S C H E N U N D A N D E R E N W E S T -
S L A W I S C H E N S P R A C H E N 

Die Bezeichniingen Air das Haushuhn (lat. Gallus), d. h. fílr den IIahn, die Henne und das 
Huhn, bilden im westslawischen Kontext eine schr interessanlc semantisclie Gmppe der 
Benennungen, die sich gegenseitig durchdríngen, und zwar einerscits in der Zugchorigkeit zii 
einzelnen „Vertretem", anderseits aus einer Mundart in dic andere, aus einer Sprache in die 
andere. In diesein Artikel werden nur neutrale Bezeichniingen behandclt, keine Dcminutiva oder 
Hypokorístika. Weiter orientiert man sich noch aul" dic Bcneiuuingen der Gluckhenne. 

Man geht von einzelnen Wurzeln aus, die in den belreffenden Bezeichniingen cnlhalten sind. 
Die wichtigste und verbreitetste ist die von der altkirchenslawischcn Bencnnung *kun> ('Haus-
huhn') aiusgehende Wurzcl kur-, die in verschiedenen Dialekten allcr westslawischen Sprachcn 
vorkomint, und zwar in den Benennungen des Ilahns, der Henne und auch des Huhiis. Eine 
andere Wurzel slep- (hangt mil slepý 'bliiiď zusammen) erscheint nur im Tschcchischen und 
Westslowakischen in den Benennungen filr die Henne. Die altkirchenslawischc Wurzel *kok-
/kog- erscheint in Benennungen des Hahns und der Henne in allcn westslawischen Sprachcn. 
AuDerdcm existieren noch Rcgionalismcn, dic nur scllcn und isoliert vorkominen, z. B. oberl. 
honák / honač und kupon. Sfiintliche Bezeichniingen lilr dic Glucklicnne gelicn von Verben lílr 
die Slimme der Henne oder gerade von der Intcrjeklion kvok oder kok aus, und zwar auf dem 
gesamten westslawischen Gcbiet. 


