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1. Úvod 
Téma bakalářské práce jsem si zvolila s ohledem na osobní vztah k vymezenému regionu, 

žiji ve Spáleném Poříčí celý život. Výklad původu pomístních jmen je velice zajímavý již 

z důvodu historických souvislostí, které jejich dnešní podobu osvětlují. Tyto názvy zdejší 

obyvatele obklopují v každodenním životě a už od dávných časů jim pomáhají orientovat 

se ve svém okolí. Spolu s vývojem společnosti se mění i pomístní názvy. S dalšími 

generacemi vznikají pojmenování nová, některá starší se zachovávají, postupně se 

přestávají používat či zanikají úplně. 

S pomístními názvy v okolí mého bydliště se setkávám od útlého věku, často jsem si jejich 

význam ani neuvědomovala. S postupem času jsem začala nad názvy více uvažovat a 

zajímat se o jejich původ. Některé názvy jsou snadno vysvětlitelné, jiné mají složitější 

motivaci, některé jsou dokonce tak starobylé, že jejich původ již není možné vysvětlit, 

neznají jej ani místní pamětníci. Vznik a vývoj pomístních jmen v našem okolí je pro obor 

mého studia velice zajímavý, jeho prostřednictvím se můžeme dozvědět více o historii 

regionu.  

V práci se nemůžeme zabývat velkým územím. Pro tento účel bylo vybráno území města 

Spálené Poříčí a vesnic spadajících do katastru obce.  
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2. Cíle, metody práce a vymezení hypotéz 

Cílem bakalářské práce bylo nashromáždit co největší počet pomístních jmen v katastru 

Spáleného Poříčí.  

Samotné pomístní názvy byly získávány excerpcí z katastrálních map, z historických 

publikací a především z rozhovorů s informátory. Dalším cílem práce bylo vysvětlit 

problematiku pomístních jmen, jak zdejší pojmenování vznikala, jaký je jejich význam a 

motivace. V odborné literatuře jsem si nastudovala a prohloubila obecné znalosti o 

pomístních jménech. Dále jsem nashromáždila základní údaje o katastru města. Katastrální 

území je poměrně rozsáhlé (54, 52 km
2
). Do katastru spadá dalších 12 vesnic a osad.  

Zásadním úkolem pro vypracování bylo vymezit pojem pomístní jméno. Dalším důležitým 

krokem bylo vymezení daného regionu, jeho rozsahu. Tomuto úkolu posloužila katastrální 

mapa Spáleného Poříčí
1
 a informace na internetových stránkách města

2
. 

Dalším krokem bylo nashromáždění seznamu pomístních pojmenování z vlastní 

zkušenosti, z map, od informátorů i z dostupné literatury.  

Byl proveden soupis pomístních jmen. Hlavním hlediskem pro výběr bylo, zda je dané 

pomístní jméno zakotveno v povědomí obyvatelstva daného regionu. Bylo vybráno 5 

místních informátorů pro soupis pomístních jmen. Při výběru informátorů se dbalo 

především na rovnoměrné věkové rozvrstvení. Všichni informátoři byli místními rodáky 

nebo zde žijí většinu svého života. Sběr názvů probíhal od června 2012.  Po shromáždění 

pojmenování od informátorů byl sestaven seznam názvů. Vyjmuta byla ta pojmenování, 

která se při sběru vyskytla dvakrát či vícekrát pro označení téhož objektu. Dále byly 

informátorům předkládány názvy získané sběrem a bylo zjišťováno, zda jsou všichni 

s názvem dobře seznámeni a zda vědí, kde se daný objekt nachází. 

Výběru posloužili hlavně informátoři. Mezi starší generací nebyly problémy se znalostí 

pojmenování, informátoři znali a dokázali lokalizovat všechny názvy, které jim byly 

předloženy. U mladší generace už byly zaznamenány problémy s identifikací názvů, 

některá pojmenování nebyla v povědomí mladších uživatelů uložena vůbec. Názvy, u 

kterých byla prokázána znalost u alespoň dvou z pěti dotazovaných, jsou do práce zařazeny 

také. Pojmenování, která se již neužívají vůbec, nejsou do práce zařazena. Již zapomenutá 

                                                      
1
Město Spálené Poříčí [online]. [cit. 20. 1. 2013]. Dostupné z: http://spalene-porici.turisticke-informace.cz/ 

2
 Město Spálené Poříčí [online]. Poslední změna 19. 6. 2011. [cit. 20. 1. 2013]. Dostupné 

z:http://www.spaleneporici.cz/os-cicov.php 

http://spalene-porici.turisticke-informace.cz/
http://www.spaleneporici.cz/os-cicov.php
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pojmenování jsem nalezla hlavně v literatuře o místopisu Spálenopoříčska v díle 

V. Davídka 
3
 a ve starší katastrální mapě.

4
 

Práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se budeme zabývat onomastikou, 

toponomastikou a především pomístními jmény, jejich teoretickému výkladu. Praktická 

část se zabývá jazykovou a sémantickou charakteristikou jednotlivých pomístních názvů. 

V jazykové charakteristice budou názvy rozděleny podle toho, z kolika slov se skládají 

(jednoho, dvou či více slov) a jaké jsou jejich slovotvorné a neslovotvorné způsoby 

utváření. V sémantické části budou názvy rozděleny podle jednotlivých motivačních typů a 

podle způsobu vzniku (přímo, nepřímo, z apelativ nebo proprií). Dalším bodem praktické 

části je slovníček sebraných pomístních jmen, ve kterém se pokusíme o výklad 

jednotlivých názvů a jejich lokalizaci na mapě. 

 

 

Vymezení hypotéz 

Předpokládáme, že: 

1. Při sběru nalezneme pomístní jména jednoslovná, dvouslovná a trojslovná.  

2. Dalším předpokladem pro nás bude převaha názvů vzniklých z apelativ nad názvy 

vzniklých z proprií. 

3.  Mezi sebranými názvy budou převažovat pojmenování přímá nad nepřímými.  

 

3. Teoretická východiska 
V bakalářské práci se budeme zabývat problematikou původu a klasifikace pomístních 

jmen v katastru obce Spálené Poříčí. Předmětem zkoumání se zabývá především 

onomastika a toponomastika.  

3.1. Onomastika a její vymezení 

Předmětem onomastického výzkumu jsou vlastní jména (onyma, propria). Jsou to jazykové 

(lexikální) jednotky, které v protikladu k apelativům (jménům obecným) na nepojmové bázi 

pojmenovávají komunikativně individualizované objekty. Hlavní funkcí vlastních jmen je 

propriální pojmenované objekty v rámci objektů téhož druhu individualizovat (tj. ohraničit 

je jako neopakovatelnou jednotlivinu), diferencovat (tj. odlišit v rámci téhož druhu objektů 

                                                      
3
 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 

Praha: Litera, 1942. 
4
 Příloha č. 4. 
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jednotlivé prvky dané množiny nezaměnitelným způsobem od sebe) a lokalizovat (tj. zařadit 

propriálně pojmenovaný objekt do určitých věcných, prostorových, sociálních, kulturních, 

historických nebo ekonomických vztahů).
5
 

V knize Synchronní a diachronní aspekty české onymie
6
 uvádí Milan Harvalík, že 

onomastika je věda velice mladá. Ne vždy byla nauka o vlastních jménech chápána jako 

samostatná vědní disciplína, jak je tomu dnes. Dříve byla onomastika brána jen jako věda 

pomocná a jako samostatná věda se začala vyčleňovat až v 19. století. Onomastika velice 

úzce spolupracuje i s dalšími vědními obory. Propojení je patrné hlavně v oblastech 

historie, geografie, sociologie, psychologie, archeologie a etnografie.  

3.2. Toponomastika a objekt jejího zkoumání 

Toponomastika je jedním z hlavních oddílů onomastiky společně s antroponomastikou 

(nauka o vlastních jménech lidských) a chrématonomastikou (nauka o jménech věcí). 

Toponomastiku chápeme jako nauku o vlastních jménech zeměpisných
7
.  

Podle Vladimíra Šmilauera
8
 se zeměpisná jména dělí na tři skupiny: 

1. Choronyma - jména dílů světa, oblastí, států, zemí, krajin, krajů, okresů (správních 

jednotek) 

2. Toponyma - jména místní, tj. jména lidských sídlišť a jejich částí, obcí, osad, 

místních částí (samot, mlýnů, mysliven, hájoven, cihelen, hospodářských dvorů, 

loveckých zámků, turistických chat atp.), význačných staveb (hradů, kostelů, 

lékáren, hostinců), jednotlivých ulic, domů, náměstí, nábřeží, mostů, sadů atp. 

3. Jména pomístní 

 Šmilauer dále uvádí, že při studiu zeměpisných jmen nelze postupovat pouze jazykově, ale 

je potřeba uplatnit i historické souvislosti. Tyto dvě stránky jsou však v jednotlivých 

zemích uplatňovány nestejně. Z dlouhodobého hlediska je převaha jedné ze složek 

nemožná. Například Antonín Profous se opíral o sbírky historika Augusta Sedláčka a stále 

spolupracoval s dalšími historiky.  

Rudolf Šrámek toponyma dále dělí na dvě základní třídy a podtřídy vlastních jmen. 
9
 

 Oikonyma - vlastní jména pro osídlené objekty (domy, skupiny domů, sídliště, vsi, 

městečka, města a jejich části, hrady, zámky, mlýny, továrny). 

 Anoikonyma – vlastní jména pro neosídlené objekty: 

                                                      
5
 ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 11.  

6
 Harvalík, M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004, s. 17. 

7
 ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky. Praha: SPN, 1966, s. 10. 

8
 Tamtéž, s 10-11. 

9
 ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 163. 
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o hydronyma - vlastní jména mokřadů, bažin, pramenů, zřídel, potoků, řek, 

jezer, rybníků, vodních nádrží, moří, oceánů, zálivů, kanálů, vodopádů atd. 

o oronyma - vlastní jména pro vertikální členění zemského povrchu 

(vyvýšeniny, kopce, hory, skály, výčnělky, vrcholy, doliny, jeskyně atd.). 

o agronyma - vlastní jména pro ekonomicky (obvykle agrotechnicky) 

využívané plochy (pole, lány, louky, lesy, pastviny, vinice, chmelnice atd.). 

o hodonyma - vlastní jména pro komunikační spoje (stezky, polní cesty, cesty 

se speciálním účelem (např. draha), silnice, obchodní cesty, vojenské cesty, 

potní cesty, mosty, železnice, letiště, přístavy, mola atd.). 

o choronyma - vlastní jména zemského povrchu, které nejsou pojmenovány 

anoikonymicky. Části vznikly: 

 Přirozeně - pouště, regiony, světadíly. 

 Lidskou činností - země, státy, sdružení zemí, států, kraje, regiony, 

gubernie, okresy nebo jiné administrativní celky, národní parky atd. 

3.3. Pomístní jména  

Pomístními jmény se zabývá toponomastika, nauka o vlastních jménech zeměpisných. Jsou 

tedy jednou ze skupin vlastních jmen zeměpisných.  

3.3.1. Obecná charakteristika 

Termín pomístní jméno byl zaveden v roce 1860 Hermenegildem Jirečkem. Původní znění 

termínu bylo pomístné jméno. Toto označení používal ve svých pracích ještě i Antonín 

Profous. Později se ujala varianta pomístní jména
10

.  

Podle současného vymezení rozumíme pomístním jménem vlastní jméno neživého 

přírodního objektu a jevu na Zemi a člověkem vytvořeného objektu na Zemi, který není 

určen k obývání a je v krajině pevně fixován
11

. Do pomístních jmen podle vymezení Libuše 

Olivové-Nezbedové
12

 spadají: 

 Hydronyma (vlastní jména vod) – moře, zálivy, průlivy, jezera, bažiny, močály, 

rašeliniště, rybníky, vodní nádrže, studánky, prameny, řeky, potoky, vodopády atd. 

                                                      
10

 MATÚŠOVÁ, Jana, Miloslava KNAPPOVÁ, Libuše OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Jitka MALENÍNSKÁ. 

Pomístní jména v Čechách: O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia, 1995, 

s. 15.  
11

 Tamtéž, s. 15. - doslovná citace označená kurzívou. 
12

 Tamtéž, s. 15-16. 
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 Oronyma (vlastní jména tvarů vertikální členitosti povrchu zemského i mořského 

dna) - pohoří, vrchoviny, pahorkatiny, hřbety, hory, kopce, skály, údolí, doliny, 

brázdy, sníženiny, průsmyky, sedla, propasti, rokle, nížiny, roviny atd. 

 Pozemková jména – vlastní jména seskupení pozemků nebo jednotlivého 

pozemku, a to obdělávaného (pole, louka, pastvina, zahrada, vinice, chmelnice 

atd.), lesního pozemku (polesí, les, háj, obora atd.), neobdělávané půdy. 

 Hodonyma (vlastní jména dopravních cest) – ulice, náměstí, mola, nábřeží, 

dálnice, silnice, cesty, stezky, průhony, pěšiny, tunely, brody, mosty, lávky, 

přívozy, železnice, lanovky atd.  

 Dále vlastní jména balvanů, kapliček, božích muk, křížků, hřbitovů, pomníků, 

mohyl, lomů, dolů, rozhleden, ukazatelů cest atd. (neživé přírodní objekty a jevy a 

člověkem vytvořené objekty, které jsou v krajině pevně fixovány, ale nejsou určeny 

k obývání). 

3.3.2. Formální stránka pomístních jmen 

Pomístní jména jsou po formální stránce jednoslovná i víceslovná. V pomístních jménech 

jsou častá přímá pojmenování jednoslovná (les Obecník, les Tisovec) a pojmenování 

dvouslovná s přívlastkem shodným (Zábrodský rybník). U nepřímých pojmenování jsou 

rovněž hojná jednoslovná pojmenování (nepočítáme-li předložku) (Na flusárně) a 

pojmenování dvouslovná s přívlastkem shodným (Pod Oujezdskou rozhlednou
13

). 

U víceslovných pomístních jmen bezpředložkových stejně jako u předložkových 

pomístních jmen skládajících se z více než dvou slov (nepočítáme-li předložku) se 

rozlišuje hlavní a vedlejší pojmenovávací vztah. Např. v pomístních jménech rybníků 

nedaleko obce Věšín, Velký kotelský rybník a Malý kotelský rybník
14

, je hlavním 

pojmenovávacím vztahem kotelský, vedlejším pak jejich rozlišení podle velikosti.  

Pomístní jména mohou mít podobu spisovnou (Ve švestkách) i nespisovnou (U Hálojc 

mlejna). Nářeční podoba jména bývá jazykově velmi významná. Často uchovává lépe 

původní znění, než podoba spisovná a umožňuje tak správnou etymologii. Podle Šmilauera 

se v lidových podobách zachovávají zajímavé jevy, které spisovná podoba potlačuje.  

Spisovné Poříčí má v lidovém jazyce podoby: a) Pořič v SV Čechách: Nách, ROH, Lty, 

                                                      
13

 Pojmenování není do práce zařazeno. Objekt nespadá do katastru obce. 
14

 Pojmenování obou rybníků není do práce dále zařazeno, jelikož rybníky již nespadají do katastru obce. Zde 

byly názvy využity pouze pro vysvětlení teoretického problému.  
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Pbv; b) Pořičí v Čechách jižních a západních: Hum, ČBu, Bře, Blo, Hor, Přš; c) Poříč ve 

středu: VP, Ben. 
15

 

3.3.3. Pojmenování přímá a nepřímá 

Pomístní jména, která pojmenovávají objekt podle nějakého zásadního rysu, považujeme 

za pojmenování přímá (Bahnitá louka podle vlhkosti půdy, Zábrodský rybník podle 

příjmení vlastníka). 

Za nepřímá jména považujeme ta pojmenování, která pojmenovávají objekt podle polohy 

vzhledem k objektu jinému. Ten může být označen apelativem (Nad hořejším mlejnem) 

nebo vlastním jménem (U Pouskojc mlejna).  

Jména s předložkami na a v jsou z hlediska struktury sice nepřímá, ale mohou označovat 

týž objekt jako pomístní jména přímá (Kopanina - Na Kopanině).
16

 

3.3.4. Apelativní a propriální vznik pomístních jmen 

Pomístní jména mohou vznikat z apelativ (obecných jmen) a proprií (vlastních jmen).  

Deapelativní pomístní jména jsou velice častá. Velkou část z nich představují jména 

nepřímá (U brodu, Nad fabrikou, U kapličky). Deapelativní pomístní jména mívají i 

vysokou frekvenci (U rybníčku, U kapličky). 

Pokud jde o vznik z vlastních jmen, pomístní jména vznikají z: 

 antroponym (osobních jmen),  

 toponym (vlastních jmen zeměpisných, tj. ze jmen místních, pomístních a z 

choronym), 

 chrématonym (tj. vlastních jmen lidských výtvorů, které nejsou pevně fixovány 

v krajině - jména institucí, výrobků, svátků apod.).
17

 

Mezi depropriálními českými pomístními jmény můžeme nalézt především křestní jména 

(U Apoleny, Barborka, U Vojtěcha) a příjmení (U Mašků, U Karáskojc mlejna). Existují i 

doklady pomístních jmen, která vznikla z přezdívek. Ty se však v našem souboru 

pomístních názvů neobjevily.
18

  

                                                      
15

 ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky. Praha: SPN, 1966, s. 60. – doslovná citace označená 

kurzívou. 
16

 MATÚŠOVÁ, Jana, Miloslava KNAPPOVÁ, Libuše OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Jitka MALENÍNSKÁ. 

Pomístní jména v Čechách: O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia, 1995, 

str. 144. - doslovná citace označená kurzívou. 
17

 Tamtéž, s. 29. 
18

 KNAPPOVÁ, Miloslava. K motivačním, frekvenčním a formálním aspektům osobních jmen v pomístních 

jménech v Čechách. Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33, 1991/1992, s 41-49. 
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Ve svém článku O tvoření českých pomístních jmen uvádí Jana Pleskalová, že při vzniku 

pomístních názvů převažuje vznik apelativní.
19

 

 

3.3.5. Šmilauerův třídič pomístních jmen 

Vladimír Šmilauer vypracoval velice podrobný třídič toho, co je v pomístních jménech 

zachyceno a podle čeho je pojmenování motivováno. Pro názornost motivace názvů bylo 

do práce zařazeno alespoň základní členění pomístních pojmenování podle Šmilauera. 

Byly vybrány ty oddíly, do kterých se řadí pomístní názvy získané sběrem v daném 

regionu. Zařazení pomístního názvu podle třídiče je uvedeno v praktické části.  

 

1. Obecné vztahy a vlastnosti 

1.1. Poloha 

1.1.1. Relativní 

1.2. Tvar a jiné vlastnosti metaforicky 

1.2.1. Tělo zvířecí a lidské 

1.3. Barva a podobné vlastnosti 

1.3.1. Zakalenost 

1.4. Starý, nový 

2. Země 

2.1. Vyvýšeniny 

2.1.1. Hora 

2.1.2. Skály 

2.2. Svahy 

2.3. Vhloubené tvary 

2.4. Půda 

2.4.1. Suchá půda 

2.5. Složení půdy 

2.5.1. Kámen, opuka, křemen atd. 

2.5.2. Ruda, kovy 

2.6. Vody 

2.6.1. Průběh toku 

2.6.2. Rybník 

2.6.3. Jiné vodní stavby a zařízení 

3. Rostlinstvo 

3.1. Porosty 

3.1.1. Obecně 

3.1.2. Alej 

3.2. Rostliny 

3.2.1. Listnaté stromy neovocné 

3.2.2. Jiné rostliny 

3.3. Pěstění rostlin 

3.3.1. Kulturní rostliny 

3.3.1.1. Šafrán 

3.3.2. Louky 

3.3.3. Pastviny 

3.3.4. Zahrady 

                                                      
19

 PLESKALOVÁ, Jana. O tvoření českých pomístních jmen. Slovo a slovesnost, 53, 1992, s. 193-200. 
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4. Zvířectvo 

4.1. Domácí 

4.1.1. Savci 

4.1.1.1. Koza 

4.1.2. Ptáci 

5. Člověk 

5.1. Poměry majetkové a právní 

5.1.1. Šlechtický a jiný svobodný majetek 

5.1.2. Městský a obecní majetek 

5.1.3. Pojmenování podle osob 

5.1.3.1. Příjmení 

5.1.3.2. Křestní jméno 

5.1.4. Jména čestná i přezdívková 

5.1.4.1. Křestní 

5.1.4.2. Příjmení 

6. Lidská práce 

6.1. Nerosty 

6.1.1. Hlína 

6.1.2. Hornictví 

6.1.3. Hutnictví 

6.2. Rostliny 

6.2.1. Dřevo 

6.2.1.1. Zpracování dřeva 

6.3. Kulturní rostliny 

6.3.1. Mlynářství 

6.4. Zvířata domácí 

6.4.1. Pastva 

6.4.2. Pohodný 

7. Lidská díla 

7.1. Vlastní jména sídlišť 

7.1.1. Sídliště existující 

7.1.1.1. Předložkový pád 

7.1.1.2. Přídavné jméno 

7.1.2. Sídliště zaniklá 

7.1.2.1. Přímé přejetí 

7.1.2.2. Předložkový pád 

7.2. Stavby 

7.2.1. Církevní 

7.2.1.1. Kaple 

7.2.1.2. Kříže 

7.2.1.3. Hřbitov 

7.2.2. Světské, obytné a hospodářské 

7.2.2.1. Hrad, zámek 

7.2.2.2. Dvůr 

7.2.2.3. Rychta, škola, knihovna, středisko, špitál 

7.2.2.4. Chalupy, domy 

7.2.2.5. Hospodářské budovy 

7.2.3. Jiné světské 

7.2.3.1. Továrna 

7.2.3.2. Malé stavby 

7.3. Cesty 

7.3.1. Silnice, cesta, stezka 

7.3.2. Cesty pro dobytek 

7.3.3. Brody, přívozy 

7.3.4. Mýto 
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8. Duchovní život, historie 

8.1. Pověry a pověsti 

8.2. Náboženství, církev 

8.3. Místní události 

8.3.1. Jiné 

 

3.4. Základní údaje o katastru města 

 Tato kapitola má za úkol vymezit zkoumanou oblast (Spálené Poříčí a okolí) a seznámit 

nás se základními údaji o katastru města.  

Město Spálené Poříčí (410 m. n. m.) se nachází na jihozápadních svazích brdského pohoří, 

jež se právě zde svažuje do plzeňské kotliny.  Spáleným Poříčím protéká řeka Bradava, 

pramenící v Brdech za vrchem Kokšínem (675 m. n. m.) a v Nezvěsticích se vlévající do 

Úslavy (356 m. n. m.). 

Město se nachází v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji, obcí s rozšířenou působností je 

město Blovice.  

Do katastru Spáleného Poříčí spadá dalších 12 vesnic a osad (Číčov, Lipnice, Dražkovice, 

Lučiště, Hořehledy, Struhaře, Hořice, Těnovice, Hvížďalka, Vlkov, Karlov, Záluží), 

celková rozloha katastru je 54, 52 km
2
. Počet obyvatel, zjištěný k 1. 1. 2012, je 2 675.

20
 

 

3.5. Stručná historie města 

Milan Harvalík ve své práci Synchronní a diachronní aspekty české onymie uvedl, že 

onomastika úzce spolupracuje i s dalšími vědními obory. Nedílnou součástí onomastiky je 

také historie. Velká část pomístních názvů se dochovala z dřívějších dob. Nedávno vzniklé 

názvy budou za určitou dobu vypovídat o naší současnosti. Názvy, které jsou v práci 

analyzovány, úzce souvisí s historií Spáleného Poříčí. Vypovídají o jménech vlastníků 

pozemků, vrchnosti, lidské práci, náboženských hodnotách, událostech, místních pověrách 

atd. 

Založení Spáleného Poříčí na pravém břehu říčky Bradavy je přisuzováno rodu pánů 

z Rožmitálu pravděpodobně někdy na počátku 13. století. Nejstarší zpráva o Poříčí je 

doložena z roku 1239.  

Rozvoj města podstatně utlumila třicetiletá válka. Tehdejší vrchnost, Vratislavové 

z Mitrovic, se již před válkou snažili o hospodářský vzestup města, po válce ve svém úsilí 

vytrvali a snažili se o co nejrychlejší napravení škod. Do města byli povoláni Židé, aby 

                                                      
20

 Město Spálené Poříčí [online]. [cit. 25. 1. 2013]. Dostupné z: http://www.spaleneporici.cz. 

http://www.spaleneporici.cz/
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pozvedli zdejší hospodářství. Již před rokem 1670 zde měli vlastní synagogu a hřbitov, byl 

vytvořen základ ghetta soustředěného do dvou ulic vycházejících z náměstí.  Období 

třicetileté války bylo pro městečko tragické. V roce 1620 císařská armáda pod vedením 

generála Buquoye město na 5 dní obsadila a při odchodu vypálila. Poříčí i nadále trpělo 

průtahy dalších armád. Z tohoto období pochází i přívlastek „Spálené“. Na počátku 18. 

století patřilo Poříčí již nové vrchnosti, Claryům des Fours, a od roku 1749 metropolitní 

kapitule u sv. Víta v Praze. Mimořádnou událostí se stalo roku 1756 a 1778 dočasné ukrytí 

svatováclavského pokladu a svatováclavského korunního archivu před vojsky právě v 

Poříčí. V 18. století získala také svou podobu nejdelší poříčská silnice vedoucí na Plzeň, 

tzv. Plzeňská ulice.  

V roce 1900 mělo již 1653 obyvatel, fungovala zde pošta, telegraf, záložna, chudobinec, ze 

spolků Měšťanská beseda, sbor hasičů, Řemeslnicko-živnostenská beseda, Matice 

sokolská, Národní jednota Pošumavská, Spolek vojenských vysloužilců a loterijní spolky. 

Pracoval zde pivovar, 3 mlýny, pila, továrny na sirky a mýdlo a 2 cihelny.
21

  

Předzvěsti 2. světové války se v Poříčí projevily již v roce 1937. V září 1938 začíná 

mobilizace, od března 1939 začíná německá okupace, 6 dělníků je nuceno odjet na práci do 

Německa. 1. září 1939 je vydáno pro Poříčí nařízení o zatemnění. V květnu 1940 dochází 

k uzavření 3 místních židovských obchodů. 13. 1. 1942 je osm poříčských Židů 

deportováno do sběrného tábora v Plzni. Je vybombardováno nádraží v Nezvěsticích a 

v Lipnici. Na konci dubna 1945 dochází k rozvratu železniční dopravy, nefunguje ani 

pošta. 30. dubna je v Poříčí ustanoven revoluční národní výbor, pod ním je zřízena strážní 

služba složená z dobrovolníků. 7. května se v lese Pastvišti nad Poříčím ukrývá oddíl 

německých vojáků, který je zajat Američany a odveden do Blovic. 11. května Američané 

městečko opouštějí a již 12. května vjíždějí do Poříčí Rusové.  

Ve druhé polovině 20. století se zvyšuje životní úroveň obyvatelstva, staví se nové budovy. 

V roce 1971 byla započata stavba zdravotnického střediska se specializovanými pracovišti, 

roku 1975 se začala stavět budova nákupního střediska a v roce 1979 byla dokončena 

budova mateřské školky. Na počátku 80. let byla dokončena stavba ředitelství lesního 

závodu. V tomto období probíhaly další rozsáhlé úpravy komunikací včetně chodníků, 

proběhla rekonstrukce vodní nádrže Dolinek a budovy sokolovny. V roce 2006 byla 

dokončena přestavba špejcharu a hotelu s restaurací z bývalých zemědělských budov 

                                                      
21

 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 

Praha: Litera, 1942, s. 3-19. 
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(JZD) pod rybníkem Šafranice. V současné době probíhá celková rekonstrukce náměstí ve 

Spáleném Poříčí.  

První volby po válce se konaly 23. 7. 1945, zvolen byl František Kovařík. Ten v roce 1948 

z funkce odchází, je zvolen Bohumil Čížek. Ve volbách do MNV v roce 1953 byl zvolen 

Alois Hora, po něm nastupuje Josef Vaidiš. V roce 1960 opět Alois Hora, v roce 1964 

Karel Tofl. Na podzim 1971 je opět zvolen Josef Vaidiš, v roce 1976 Alois Hora a v roce 

1982 byl zvolen František Krejčí. Po roce 1989 byl starostou zvolen Ing. Petr Pelikán a od 

roku 1994 je místním starostou Ing. Pavel Čížek. 
22

  

 

                                                      
22
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4. Praktická část 

4.1. Jazyková charakteristika pomístních jmen a sémantické skupiny 

názvů 

 

Názvy jsou rozděleny podle počtu slov na jednoslovné, dvouslovné a trojslovné. U 

každého z nich je uvedena sémantická skupina podle třídníku Vladimíra Šmilauera 

uvedeného v teoretické části práce. U názvu je uvedeno číslo třídníku. Víceslovné názvy 

jsou řazeny podle jednotlivých složek tak, že jsou postupně přiřazeny k více kategoriím 

(např. Dolní Šafranice k Dolní i k Šafranice) 

 

Jednoslovné názvy – názvy, které jsou složené z jednoho slova (nepočítáme-li předložku). 

Při určování jednoslovných a víceslovných názvů vycházíme ze studií Libuše Olivové-

Nezbedové
23

. Názvy jsou řazeny abecedně, v případě předložkových názvů je název řazen 

podle prvního písmene slova po předložce. 

Mezi jednoslovné názvy patří následující pomístní jména ze zvoleného regionu: 

 U Apoleny 5.1.4.1. 

 Babiny 2.5.1. 

 Barborka 5.1.4.1. 

 Bradava 3.1.1. 

 U brodu 7.3.3. 

 V březinách 3.2.1. 

 U buddhistů 8.2. 

 V cihelně 6.1.1. 

 Dolinky 2.3. 

 Na drahách 7.3.2. 

 U Dražkovic 7.1.1.1. 

 Nad fabrikou 7.2.3.1. 

 Na flusárně 6. 

 Habří 3.2.1. 

                                                      
23

 MATÚŠOVÁ, Jana, KNAPPOVÁ, Miloslava, OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše a MALENÍNSKÁ, 

Jitka. Pomístní jména v Čechách: O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia, 

1995, s. 27-28. 
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 K Habří 3.2.1. 

 Na hlavatišti 1.2.1. 

 V hlinišťatech 6.1.1. 

 Hvížďalka 6.2.1.1. 

 U jeskyně 2.3. 

 U jezu 2.6.3. 

 Nad Jitonou 7.2.3.1. 

 U kapličky 7.2.1.1. 

 Karlov 5.1.3.2. 

 Karmazínka  5.1.3.1. 

 Kokšín 5.1.3.2. 

 V kozinci 4.1.1.1. 

 Nad kravínem 7.2.2.5 

 U křížku 7.2.1.2. 

 Na kudličkách 8.1. 

 Ve Lhotce 7.1.1.1. 

 V lukách 3.3.2. 

 U Mašků 5.1.3.1. 

 Mechovka 3.2.2. 

 Obecník 5.1.2. 

 Na ovčíně 6.4.1. 

 Na palasce 5.1.3.1. 

 Na paňáku 5.1.1. 

 Na panských 5.1.1. 

 Pastviště 3.3.3. 

 Pohodnice 6.4.2. 

 Popluží 7.2.2.2. 

 Prašná 2.4.1. 

 Průhon 7.3.2. 

 Rafanda 8.1. 

 Ralov 7.1.2.1. 

 V regulaci 2.6.3. 
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 Roudnice2.5.2. X 5.1.3.1. 

 U rybníčku 2.6.2. 

 Struhařská 7.1.1.2. 

 Pod střediskem 7.2.2.3. 

 Na šachtách 6.1.2. 

 Za špitálem 7.2.2.3. 

 U šraňku 7.3.4. 

 Ve švestkách 3.1.2. 

 Tisovec 7.1.2.1. 

 V trnovkách 3.1.1. 

 Višňovka 3.3.4. 

 U vodopádů 2.6.1. 

 U Vojtěcha 5.1.4.1. 

 Ve volšičkách 3.2.1. 

 Nad zahradami 3.3.4. 

 Zaječák5.1.3.1. 

 Na zámečku 7.2.2.1. 

 Na Zarubínách 7.1.2.2. 

 V zátiší 3.1.1. 

Jednoslovné názvy mezi sebranými pomístními jmény jednoznačně převažují. Při běžném 

dorozumívání postačují jednoslovná pojmenování bez specifikace označované lokality. 

Všichni obyvatelé znají význam daného slova. Všimněme si také častého užití 

předložkových spojení. 

 

Dvouslovné názvy – jsou názvy utvořená ze substantiva a adjektiva (přívlastek shodný). 

V pojmenování je potřeba použít slovo identifikující daný objekt. Při zařazování 

pojmenování opět nepočítáme předložku.  

V práci se vyskytla tato dvouslovná pojmenování: 

 Bahnitá louka 1.3.1., 3.3.2. 

 Na dětském hřišti 7.2.3.2. 

 Dolní Šafranice 1.1.1., 3.3.1.1.  

 U Hálojc mlejna 5.1.3.1., 6.3.1. 

 Hamerský rybník 6.1.3., 2.6.2. 
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 Horní Šafranice 1.1.1., 3.3.1.1.  

 Kachní stezka 4.1.2., 7.3.1. 

 U Karáskojc mlejna 5.1.3.1., 6.3.1. 

 Komenského sady 5.1.4.2., 3.3.4. 

 Krbcovo skála 5.1.3.1., 2.1.2. 

 V lipové aleji 3.2.1., 3.1.2. 

 V novejch domkách1.4., 7.2.2.4. 

 Nový hřbitov 1.4, 7.2.1.3. 

 Panská zahrada 5.1.1., 3.3.4. 

 U Pouskojc mlejna 5.1.3.1., 6.3.1. 

 Prostřední Šafranice 1.1.1., 3.3.1.1.  

 Stará hora 1.4, 2.1.1. 

 Starý hřbitov 1.4, 7.2.1.3. 

 Na starém hřišti 1.4, 7.2.3.2. 

 U starý knihovny 1.4., 7.2.3.2. 

 Pod strání v lukách 2.2, 3.3.2. 

 Těnovická skála 7.1.1.2., 2.1.2. 

 Zábrodský rybník 5.1.3.1., 2.6.2. 

 Zámecká zahrada 7.2.2.1., 3.3.4. 

 Židovský hřbitov 8.2, 7.2.1.3. 

Dvouslovné názvy jsou zastoupeny výrazně méně oproti názvům jednoslovným. Hlavním 

úkolem dvouslovných pojmenování je přesněji specifikovat objekt. Tento vztah je zde 

zřejmý např. u pojmenování hřbitovů, jež se přímo ve Spáleném Poříčí nacházejí celkem 

tři. Pro obyvatele tak vznikla nutnost tyto názvy od sebe vzájemně odlišit a k obecnému 

pojmenování hřbitov byl přidán přívlastek (Starý, Nový, Židovský).  

 

Trojslovné názvy – názvy tvořené dvěma adjektivy a jedním substantivem. V tomto 

případě jsou oba atributy kongruentní. Mezi pomístními jmény se však můžeme setkat i 

s atributem nekongruentním. Dále pojmenování obsahuje název identifikační. Víceslovné 

názvy potřebují pro své bližší určení větší počet slov, neboť je potřeba blíže upřesnit 

pojmenovávaný objekt. Při sběru pomístních pojmenování jsme narazili pouze na jediný 

trojslovný název. 
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 Stará blovická cesta 1.4, 7.1.1.2., 7.3.1. 

 

4.1.1. Slovotvorné způsoby utváření pomístních jmen 

Při tvoření pomístních jmen je nejčastěji využíván slovotvorný způsob derivace, ve většině 

analyzovaných případů konkrétně derivace sufixální. Při rozboru slovotvorných způsobů 

byly použity poznatky ze studie Libuše Olivové-Nezbedové o tvoření pomístních jmen
24

. 

Jednotlivé doklady jsou řazeny podle frekvence v souboru pomístních jmen v daném 

regionu.  

-ice: Šafranice, Roudnice, Pohodnice 

-ka: Karmazínka, Palaska, Hvížďalka 

-ojc: (nářeční varianta jihozápadočeská) U Hálojc mlejna, U Karáskojc mlejna, U 

Pouskojc mlejna 

-ov: Karlov, Ralov 

-ovka: Višňovka, Mechovka 

-árna: Na flusárně 

-iště: Pastviště 

-anda: Rafanda 

-ín: Kokšín 

-ovec: Tisovec 

-ák: Zaječák, 

-ník: Obecník 

-ách: Na Zarubínách 

 

Byly zjištěny i sufixy charakteristické pro tvorbu deminutiv: 

 

-ek: U křížku, U rybníčku, Na zámečku 

-ička/-ičky: U kapličky, Na kudličkách 

-ka: Lhotka, Barborka 

-ky (pl.): Dolinky 

 

 

                                                      
24

 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše. Přehled způsobů tvoření pomístních jmen v Čechách odvozováním 

příponami ze jmen vlastních. Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33, 1991/1992, s 119-128 
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V souboru pomístních jmen se vyskytl název utvořené konverzním způsobem: 

 - Habří - Habr + koncovka í (derivace konverzní) 

 

Jeden název dokládá tvoření prefixálně konverzním způsobem: 

 -Zátiší - prefix zá- + ticho + koncovka -í 

 

Pomístní názvy ve formě adjektiv byly utvořeny následujícími sufixy: 

 

-ský/-ská/-ské (-cký/-cká/cké): Komenského sady, Na dětském hřišti, Hamerský 

rybník, Panská zahrada, Struhařská, Těnovická skála, Zábrodský rybník, Zámecká 

zahrada, Stará blovická cesta 

-ovo: Krbcovo skála (dialektická forma adjektiva přivlastňovacího) 

-itá: Bahnitá louka 

-ná: Prašná 

-ovský: Židovský hřbitov 

 

4.1.2. Neslovotvorné způsoby utváření pomístních jmen 

 

Mezi neslovotvornými způsoby se uplatnila v souboru pomístních názvů především 

univerbizace (souslovné pojmenování je nahrazeno jednoslovným, určující člen sousloví 

je modifikován novou příponou). 

 Na dětském hřišti - Na dětskym 

 Na panském vrchu - Na Paňáku 

 Prašná cesta - Prašná 

 Struhařská silnice - Struhařská 

 Zábrodský rybník - Zábroďák 

 V regulaci - V regulovaném toku 

 

4.1.3. Slovní druhy 

Vzhledem k tomu, že celý soubor pomístních jmen pojmenovává určitý objekt, je zřejmé, 

že z morfologického hlediska nebudou zastoupeny všechny slovní druhy.  
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V naprosté většině jsou zastoupeny ohebné slovní druhy s charakterem jména - 

substantiva (Barborka, Babiny, Karlov, Karmazínka, Kokšín, Mechovka, Obecník, 

Pastviště, Pohodnice, Popluží, Průhon, Rafanda, Ralov, Roudnice, Tisovec, Višňovka, 

Zaječák), adjektiva (Prašná, Struhařská) a jejich kombinace (Bahnitá louka, Dolní 

Šafranice, Hamerský rybník, Horní Šafranice, Kachní stezka, Komenského sady, Krbcovo 

skála, Nový hřbitov, Panská zahrada, Prostřední Šafranice, Stará blovická cesta, Stará 

hora, Starý hřbitov, Těnovická skála, Zábrodský rybník, Zámecká zahrada, Židovský 

hřbitov).  

Z neohebných slovních druhů byly zastoupeny prepozice (U Apoleny, U brodu, 

V březinách, U buddhistů, V cihelně, Na dětském hřišti, Na drahách, U Dražkovic, Nad 

fabrikou, Na flusárně, K Habří, U Hálojc mlejna, Na hlavatišti, V hlinišťatech, U jeskyně, 

U jezu, Nad Jitonou, U kapličky, U Karáskojc mlejna, V kozinci, Nad kravínem, U křížku, 

Na kudličkách, Ve Lhotce, V lipové aleji, V lukách, U Mašků, V novejch domkách, Na 

ovčíně, Na Palasce, Na paňáku, Na panskejch, U Pouskojc mlejna, U rybníčku, Na starém 

hřišti, U starý knihovny, Pod strání v lukách, Pod střediskem, Na šachtách, Za špitálem, U 

šraňku, Ve švestkách, V trnovkách, U vodopádů, U Vojtěcha, Ve volšičkách, Nad 

zahradami, Na zámečku, Na Zarubínách, V zátiší). 

 

4.2. Slovník sebraných pomístních jmen a výklad jejich původu 

 

Slovník sebraných pomístních jmen je řazen abecedně (nepočítaje předložku). Názvy 

s předložkou jsou řazeny podle prvního písmene slova po předložce. V prvním bodě je 

uvedena lokalizace pomístního názvu. Druhý bod vždy vysvětluje původ pojmenování. Ve 

třetím bodě bude uvedeno, zda název vznikl přímo nebo nepřímo. Následovat bude 

apelativní či propriální vznik pojmenování. Poslední bod udává polohu objektu na mapě 

(příloha 1 a 2), za středníkem následuje zkratka informátora, od kterého byl název získán. 

 

U Apoleny 

 Louky nedaleko za obcí Vlkov při silnici směrem na Plzeň. 

 Pojmenování vzniklo podle polohy u bývalé sochy sv. Apoleny. 

Pod tímto názvem je známo i pojmenování benzinové čerpací stanice, která je v 

těchto místech postavena.  

 Pojmenování nepřímé. 
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 Název je odvozen od propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B1. 

 

Babiny 

 Kopec, skalní hřbet nedaleko obce Vlkov i pojmenování okolních luk. 

 Pravděpodobný vznik tohoto jména je z apelativa babina – zvětralý čedič, zvětralá 

skála. Pravděpodobně také od baba, kde je důraz kladen na zvětralost, tedy na stáří. 

Tento význam apelativa babina a jeho výskyt na PJ rozšiřuje výskyt zjištěný na 

Jičínsku či Jaroměřsku.
25

 

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č.  

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B1. 

 

Bahnitá louka 

 Louka nedaleko obce Struhaře. 

 Svůj název získal podle bahnitého, mokrého, bažinatého charakteru pozemků.  

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, D3; Č. 

 

Barborka 

 Pozemky, pole a louky za obcí Struhaře. 

 Pojmenování vzniklo podle souvislosti se sv. Barborou, jíž je zasvěcena kaplička 

v blízkosti těchto pozemků.  

 Pojmenování přímé. 

 Pojmenování vzniklo od propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, D3; Č. 

 

Bradava 

 Dřívější název řeky Úslavy a jméno potoka, který pramení sev. od Míšova a ústí 

zprava do Úslavy u Nezvěstic. 

                                                      
25

 MATÚŠOVÁ, Jana a kol. Slovník pomístních jmen v Čechách. II (B-Bau). Praha: Academia, 2006, s. 22. 
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 Název pravděpodobně vznikl z praslovanského základu *borda, který byl 

východiskem českého apelativa brada s původním významem vousy rostoucí na 

bradě. Pojmenování mohlo vzniknout snad podle hojného rostlinného porostu podél 

potoku – patrně šlo o vodní tok „bradatý“, „vousatý“, tedy zarostlý.
26

 

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3. 

  

U brodu 

 Pozemky a cesta od rybníka Hvížďalka směrem k Poříčí. 

 Pojmenování je odvozeno od brodu, jenž se v těchto místech nachází.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; J. 

 

V březinách 

 Východní část obce Číčov.  

 Též V břízách. Pojmenování odvozeno od porostu nízkých břízek. Dnes Zde 

zahrady náležející k zástavbě, která je zde od 2. světové války. 

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen od apelativa.  

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B7; D. 

 

U buddhistů 

 Pozemky v obci Těnovice směrem na Lučiště u Těnovické skály. 

 Název pochází z nedávné doby, kdy se zde každoročně začali sjíždět vyznavači 

buddhismu.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Pojmenování vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, A5; Š. 

 

 

                                                      
26

 MATÚŠOVÁ, Jana a kol. Slovník pomístních jmen v Čechách. V (Bra-Buc). Praha: Academia, 2006, s 18. 
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V cihelně 

 100 m od cesty mezi Lipnicí a Těnovicemi směrem k Poříčí. 

 Pojmenování podle obecní cihelny fungující od roku 1896.
27

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název je odvozen od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, A4; Č. 

 

Na dětském hřišti 

 Pozemky v okolí řeky Bradavy ve Spáleném Poříčí směrem od Republikánské 

ulice. 

 Též Na dětskym. Název je odvozen od dětského hřiště, které se v těchto místech 

nachází. 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; J. 

 

Dolinky 

 Pojmenování koupaliště ve Spáleném Poříčí. 

 Pravděpodobný vznik pojmenování je podle umístění koupaliště v dolíku mezi 

loukou a polem. 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno je odvozeno od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C3; J. 

 

Dolní Šafranice 

 Jeden ze tří rybníků mezi Spáleným Poříčím a Lipnicí. 

 Název Šafranice je odvozen od bývalé panské zahrady, které se říkalo Šafranka 

podle byliny šafrán, který zde pěstovali pro potřeby zámecké kuchyně. Zahradu 

Šafranku zmiňuje ve svém románu Rašení i Alena Vrbová. Z názvu pozemku se 

pojmenování přeneslo na rybníky. Rybníky jsou blíže určeny přívlastkem shodným 

(Horní, Dolní, Prostřední). 

 Pojmenování přímé. 

                                                      
27

 FIALA, Václav. Spálenopoříčsko v letech 1848-1918. Spálené Poříčí, 2007, s. 33. 
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 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Na drahách 

 Pozemky od Karlova směrem k Poříčí.  

 Vznik pojmenování je možno vysvětlit ze slovanského slova *dorga (cesta, dolina). 

Zde obecní pozemky pro pasení dobytka. Obecní draha zrušeny roku 1854
28

, název 

se dochoval dodnes. 

 Pojmenování přímé. 

 Pojmenování je odvozeno od apelativa.  

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C2; Č. 

 

U Dražkovic 

 2 km jižně od Spáleného Poříčí.  

 Pojmenování odvozeno od zaniklé vesnice a tvrze. Bylo odvozeno od osobního 

jména Dražka. Jedná se o nejstarší historicky známé sídlo na Poříčsku, nepochybné 

doklady pocházejí již ze 13. století, místo bylo však zřejmě osídleno již dříve. Na 

konci 16. století byl na místě zaniklé tvrze Dražkovice zřízen Janem nejstarším 

Hořčicem na Poříčí panský dvůr a ovčín. Tento dvůr a ovčín později připadl 

Spálenému Poříčí.
29

 Nyní označení pro pastviny a část lesa směrem k vesnici 

Struhaře.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, D4; Č. 

 

Nad fabrikou 

 Pozemky při cestě k Vlkovu nad pozdějším č. p. 76 (Karáskův mlýn). 

 V roce 1708 zde byla v domě zvaném Alaunberk zahájena výroba pušek a hlavní 

hrabětem Vratislavem, který zakoupil dům od Baltazara Dannhammera, jež zde 

dříve pálil kamenec. Výroba byla ukončena v roce 1815. Z celkového počtu 2028 

kusů pušek dodaných do pražské zbrojnice je 233 ks označeno jako poříčské pušky. 

                                                      
28

 FIALA, Václav. Spálenopoříčsko v letech 1848-1918. Spálené Poříčí, 2007, s. 13. 
29

 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 

Praha: Litera, 1942, s. 27. 



25 

 

Součástí manufaktury byl i Rohrschmiedův (později Hallův) mlýn na východní 

straně obce, ve kterém se vyráběly hlavně.
30

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název je odvozen z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B2; Č. 

 

Na flusárně 

 Pozemky 150 m za Spáleným Poříčím směrem na Hořehledy. Dnes majetek pí. 

Škardové.  

 Pojmenování flusárna odvozeno od flusání = způsob zpracování kůží pomocí 

kyseliny sírové. V tomto výkladu nás utvrzuje i to, že v nedaleké jeskyni se těžil 

kyz, který se dále využíval na výrobu kyseliny sírové a ta se používala pro 

zpracovávání kůží. 

Flusovna = místo, kde se vyráběl flus, tj. potaš.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; B. 

 

Habří 

 Pozemky po bývalé 1 km za obcí Struhaře. 

 Název odvozen od habrového porostu okolo osady. Dvůr zanikl počátkem 90. let, 

kdy se po tragické události vystěhovali poslední obyvatelé. Během krátké doby lze 

polohu dřívějšího dvora určit pouze podle rozpadlých obvodových zdí.  

 Pojmenování přímé. 

 Jméno je odvozeno od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, D2. 

 

K Habří 

 Pozemky vpravo při hlavní cestě mezi Struhařemi a zaniklou osadou Habří. 

 Kdysi přes tyto pozemky vedla stará polní cesta ze Struhař do osady Habří.  

 Pojmenování nepřímé. 

                                                      
30

 FIALA, Václav. Spálenopoříčsko v letech 1848-1918. Spálené Poříčí, 2007, s. 31. 
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 Název vznikl z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, D2. 

 

U Hálojc mlejna 

 Pozemky za Spáleným Poříčím směrem na Hvížďalku, č. p. 147. 

 Původní název Rohrschmiedův či Hallův mlýn. Ve starších mapách označeno jako 

Hořejší mlýn. 

Místo známo také jako V puškách. V roce 1713 založil Gottfried Rollinger při 

mlýně „továrnu na hlavně“ (puškař = Rohrschmied). Odtud Rohrschmiedův mlýn.
31

 

Pojmenování Hallův mlýn odvozen od příjmení majitele Josefa Halli.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno je odvozeno od propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; Č. 

 

Hamerský rybník  

 Rybník v obci Hořehledy. 

 Název je odvozen od hamru, který zde podle dokladů pracoval už v roce 1772 

(hamr na zbraně). Další doklad pochází z roku 1836, kdy zde působil mlýn, pila i 

hamr.
32

  

 Pojmenování přímé.  

 Pojmenování vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, C2; Š. 

 

Na hlavatišti 

 Lipnice, před domy na návsi, č. p. 7-10 

 Název vypovídá o pěstování hlavatice (zelené) čili zelí v zahradách před domky 

(zmínka z roku 1788
33

). 

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen od apelativa. 

                                                      
31

 HNOJSKÁ, Vendula. Toulky po vodě: Mlýny na potocích řeky Úslavy. Muzeum jižního Plzeňska v 

Blovicích, 2011, s. 133-134. 
32

 Tamtéž, s. 127-128. 
33

 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 

Praha: Litera, 1942, s. 43. 
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 Poloha na mapě: příloha č. 2, B3; B. 

 

V hlinišťatech 

 Pozemky asi 500 m od bývalé cihelny směrem na Těnovice. 

 V hlinišťatech dobývali obyvatelé hlínu, která měla dobré vlastnosti pro ruční 

výrobu tzv. vepřovic. Ty se prokládaly slámou a stavěli se z nich domy.  

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B4; Š. 

 

Horní Šafranice 

 Jeden ze tří rybníků mezi Spáleným Poříčím a Lipnicí. 

 Název Šafranice je odvozen od bývalé panské zahrady, které se říkalo Šafranka 

podle byliny šafrán, který zde pěstovali pro potřeby zámecké kuchyně. Zahradu 

Šafranku zmiňuje ve svém románu Rašení i Alena Vrbová. Z názvu pozemku se 

pojmenování přeneslo na rybníky. Rybníky jsou blíže určeny přívlastkem shodným 

(Horní, Dolní, Prostřední). 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno je odvozeno z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Hvížďalka 

 Rybník patřící k městu Spálené Poříčí. 

 Název vznikl zkomolením z původního názvu Hvízdalka. Pod rybníkem pracovala 

pila poháněná náhonem z rybníka. Provoz strojů vydával hvízdavý zvuk. 

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4. 

 

U jeskyně 

 Pozemky v okolí jeskyně, poblíž potoka Bradavy za rybníkem Hvížďalka směrem 

na Hořehledy. 
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 Název odvozen od bývalé štoly - jeskyně, která dle lidového výkladu sloužila jako 

úniková chodba s vyústěním v těnovickém kostele nebo v klášteře Zarubíny. Tento 

výklad by souvisel s hradem zvaný Liškův, který stál údajně v místech nad jeskyní.  

Průzkum jeskyně v roce 2002 potvrzuje, že lidový výklad je mylný, protože zde 

byly nalezeny stopy po těžbě kyzu, který se dále používal k výrobě kyseliny sírové 

a dopravoval se do místní flusárny. 
34

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno odvozeno z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; B. 

 

U jezu 

 Pozemky v okolí jezu u rybníka Hvížďalka. 

 Název odvozen od jezu na rybníce Hvížďalka směrem k Poříčí.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Pojmenování vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; B. 

 

Nad Jitonou 

 Pozemky nad bývalou výrobnou nábytku ve Spáleném Poříčí. 

 Pojmenování odvozeno od názvu továrny (Jitona, národní podnik Soběslav).  

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; B. 

 

Kachní stezka 

 Pěšina kolmá na hlavní komunikaci v obci Lučiště. 

 Název je odvozen od pěšiny, po které již několik let přecházejí divoké kachny 

z rybníčku do rybníčku. V nedávné době byla místními obyvateli osazena k pěšině 

značka Pozor kachny. Dnes je značka již odstraněna (na příkaz PČR).  

 Pojmenování přímé. 

 Jméno odvozeno z apelativa 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B6; D. 

                                                      
34

 KPU Plzeň - jih [online]. [cit. 13. 2. 2013]. Dostupné z: http://www.kpufo.cz/wpj/sroub.htm. 

http://www.kpufo.cz/wpj/sroub.htm
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U kapličky 

 Pozemky kolem kapličky při levé straně silnice směrem na Lipnici.  

 Kaplička zde byla postavena v dubnu 1702.
35

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název je odvozen od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, A3; B. 

 

U Karáskojc mlejna 

 Pozemky v okolí Karáskova mlýna, č. p. 76 na konci Havlíčkovy ulice. 

 Pojmenování odvozeno od posledního majitele, Františka Karáska, kterému byl 

mlýn zapečetěn v září roku 1942 kvůli mletí „načerno“. Karásek byl za toto 

odsouzen na 7 let, zemřel ve vězení v Halle 21. 2. 1944. 
36

 

Též dříve U dolejšího mlejna. Kolem roku 1767 v místech pod Spáleným Poříčím 

vznikl Dolejší mlýn. Tento název se ujal, protože tento mlýn byl nejníže položený 

mlýn ve Spáleném Poříčí.  

 Pojmenování nepřímé.  

 Jméno vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B2; Č. 

 

Karlov 

 Kopec nad obcí Spálené Poříčí. 

 Dříve bylo toto místo podle lidového vyprávění nazýváno Katov. Prý se zde konaly 

popravy, dokud vlastnilo Poříčí privilegium poprav mečem. Toto tvrzení je však 

pravděpodobně mylné, jelikož je známo jméno zakladatele tehdejší osady. Vrch byl 

spolu se stejnojmennou osadou pojmenován zřejmě na počest zakladatele 

tehdejšího dvora Karla Josefa hraběte des Fours v polovině 18. století.
37

 

 Pojmenování přímé.  

 Název je odvozen od propria. 

                                                      
35

 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 

Praha: Litera, 1942, s. 19. 
36

 HNOJSKÁ, Vendula. Toulky po vodě: Mlýny na potocích řeky Úslavy. Muzeum jižního Plzeňska v 

Blovicích, 2011, s. 136. 
37

 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 

Praha: Litera, 1942, s. 35. 
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 Poloha na mapě: příloha č. 1, C2. 

 

Karmazínka 

 Stráň mezi Novým a Starým hřbitovem. 

 Název odvozen od jména vlastníka pozemků. 

 Pojmenování přímé.  

 Pojmenování vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; Č. 

 

Kokšín 

 Nejvyšší vrch na Spálenopoříčsku, 675 m. n. m., 4 km vých. od Spáleného Poříčí 

 Jméno vrchu je patrně pozdější, odvozuje se od neznámého Kokeše, snad hajného.
38

 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, D6; B. 

 

Komenského sady 

 Místo před dnešní sportovní střelnicí. 

 Při stromkové slavnosti v roce 1905 zde byla vysázena stromová alej pojmenovaná 

po J. A. Komenském, jelikož stromy zde vysazovala místní školou povinná 

mládež.
39

 Do dnešní doby se dochovalo jen několik stromů, ale místu se tak říká 

stále.  

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; Č. 

 

V kozinci 

 Pozemky v Lipnici pod domem p. Hofmana směrem k Dolní Lipnici. 

 Též V kozovkách. Dříve místní draha, kde děti pásly hlavně kozy. 

 Pojmenování přímé. 

 Pojmenování je odvozeno od apelativa. 

                                                      
38

 Tamtéž, s. 35. 
39

 FIALA, Václav. Spálenopoříčsko v letech 1848-1918. Spálené Poříčí, 2007, s. 17-18. 
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 Poloha na mapě: příloha č. 2, B4; Č. 

 

Nad kravínem 

 Pozemky ve vesnici Číčov za hospodářským dvorem směrem na Vísky. 

 Název je odvozen od polohy pozemků nad stájemi pro krávy. 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název je odvozen od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B7; D. 

 

U křížku 

 Pojmenování místa za spálenopoříčskou továrnou. 

 Také známo jako U třech lip. Lípy zde byly vysazeny v roce 1907
40

 při stromkové 

slavnosti.  

Pojmenování U křížku odvozeno od kříže stojícího v těchto místech. Do dnešní 

doby se dochovala pouze kamenná podezdívka. 

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno je odvozeno od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; Č. 

 

Na kudličkách 

 Pozemky ve Spáleném Poříčí směrem od mostu směrem na Struhaře. Původně také 

V kudlách. 

 Název pravděpodobně odvozen od pojmenování pro místní chudinu, které byla pro 

bydlení vykázána pouze tato oblast.  

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C1; B. 

 

Krbcovo skála 

 Skála v lese Pastvišti poblíž silnice mezi Spáleným Poříčím a Hořehledy. 

 Též Šroubkovo skála. Název odvozen zřejmě od příjmení Krbec. Taktéž Šroubek.  

 Pojmenování přímé. 

                                                      
40

 FIALA, Václav. Spálenopoříčsko v letech 1848-1918. Spálené Poříčí, 2007, s. 18. 
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 Pojmenování je odvozeno z propria, dialektická forma. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C4; B. 

 

Ve Lhotce 

 2 km záp. od Spáleného Poříčí.  

 Dříve zde stávala vesnice Lhotka, v místech tehdejší Lhotky se dodnes zachovala 

jedna hospodářská usedlost. Pojmenování se přeneslo na okolní louky a pastviny. 

Jméno je odvozeno od nejstaršího a nejrozšířenějšího českého místního jména 

lhóta/lhůta, tj. úlevy, kterých se dostávalo prvním osadníkům od vrchnosti. 

Zdrobnělina ukazuje na to, že vesnice bývala velice malá.
41

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno je odvozeno z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B1; B. 

 

V lipové aleji 

 Cesta k lesu Obecníku. 

 Pojmenování odvozeno od lipové aleje lemující cestu do lesa. Alej byla vysazena 

při stromkové slavnosti.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C3; Č. 

 

V lukách 

 Pozemky u dnešní čističky odpadních vod podél potoka Bradavy mezi Spáleným 

Poříčím a Vlkovem. 

 Pojmenování odvozeno od luk určených pouze na sekání trávy a sušení sena. Louky 

v těchto místech jsou podmáčené a pro pěstování nevhodné, jedná se o záplavovou 

zónu potoka Bradavy.  

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B1; Č. 

                                                      
41

 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 

Praha: Litera, 1942, s. 36. 
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U Mašků 

 Pozemek asi 100 m nad rybníkem Hvížďalka směrem na Hořehledy. 

 Dříve v těchto místech stála hájovna, jedním z jejích obyvatel byl Mašek. Od jeho 

příjmení odvozeno pojmenování. Před 2. světovou válkou byly z hájovny viditelné 

pouze základy a zbytky zdiva. Dnes již zmizely i poslední viditelné pozůstatky.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; B. 

 

Mechovka 

 Pěšina za zahradami ve Spáleném Poříčí. Spojuje místní koupaliště a fotbalové 

hřiště. 

 Název je odvozen od mechového porostu na pěšině. 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; J. 

 

V novejch domkách 

 Pozemky ve Spáleném Poříčí, nyní Čechova ulice.  

 Též Vyplavákov, V utopených. Dnes Čechova ulice.  

Lidé, kteří přišli o svůj majetek při povodni v roce 1925 v místech dnešní 

Sokolovny, si zde vystavěli nové domy.
42

 

 Pojmenování přímé. 

 Název odvozen od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; Č. 

 

Nový hřbitov 

 Současný hřbitov založený zhruba 100 m od Starého hřbitova. 

 Po ukončení pohřbívání na Starém hřbitově byl založen hřbitov nový. Tyto dva 

objekty bylo potřeba vzájemně odlišit, a proto vzniklo označení Nový hřbitov.  

 Pojmenování přímé. 

                                                      
42

 Spálenopoříčsko: Historie, současnost, perspektivy. MNV Spálené Poříčí, 1988, s. 22. 
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 Pojmenování vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Obecník 

 Pojmenování lesa mezi Spáleným Poříčím a obcí Struhaře. 

 Název je odvozen od obecního vlastnictví lesa. 

 Pojmenování přímé.  

 Jméno je odvozeno z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C2, C3. 

 

Na ovčíně 

 2 km již. od Spáleného Poříčí. 

 Místo pojmenováno po bývalém ovčíně, který patřil k bývalé tvrzi v Dražkovicích.  

 Pojmenování přímé.  

 Název je odvozen z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, D4; Č. 

 

Na Palasce 

 Pozemky kolem osady Palaska, 2 km od Hořehled směrem na Nové Mitrovice. 

 Pojmenování vzniklo od příjmení některého z původních vlastníků. Příjmení není 

však již doložitelné.  

 Pojmenování nepřímé.  

 Jméno vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, D2; B. 

 

Na paňáku 

 Vršek po pravé straně mezi Spáleným Poříčím a Vlkovem za domem p. Sedláčka. 

 Pojmenování odvozeno od panských polí, které patřily ke spálenopoříčskému 

velkostatku.  

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B2; B. 
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Panská zahrada 

 Pozemky po levé straně Lipnické ulice, dnes autobusové nádraží a sídliště. 

 Dříve se v těchto místech nacházel ovocný sad patřící spálenopoříčskému 

velkostatku.  

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Na panskejch 

 Pozemky v Číčově směrem na Lučiště. 

 Pozemky dříve náležely k panskému dvoru v Číčově, odtud odvozen název.  

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B7; B. 

 

Pastviště 

 Les 1 km za Spáleným Poříčím směrem na Dražkovice. 

 Název je odvozen od pastvin obklopující les po celé jeho délce směrem k Poříčí. 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C4; Č. 

 

Pohodnice 

 Pozemky vpravo při cestě z Dražkovic na křižovatku k Hořehledům. 

 Pojmenování odvozeno od obydlí pohodného. Dnes zde chatová oblast. 

 Pojmenování přímé. 

 Název je dovozen z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C5; B. 

 

Popluží 

 Pozemky při cestě ze Spáleného Poříčí do Vlkova nad místem zvaným Nad 

fabrikou. Součástí Popluží je i kopec zvaný Paňák.  

 Pozemky dříve náležející k některému z poplužních dvorů v okolí Spáleného Poříčí.   



36 

 

 Pojmenování přímé. 

 Pojmenování vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B2; Č. 

 

U Pouskojc mlejna 

  Bývalý mlýn mezi Hvížďalkou a obcí Hořehledy, č. p. 29. 

 Také jako Labežský, Lhotecký či Posukův mlýn a pila. Nejstarší zmínka pochází 

z roku 1394.  

Labežský mlýn se nacházel pod Labežským rybníkem spálenopoříčského 

velkostatku.  

V roce 1906 jsou jako nájemci mlýna uváděni Alexius a Anna Pouskovi. Mlýn však 

nese označení jako Pouskův až po mlynáři Václavu Pouskovi, který si trhovou 

smlouvou ze 4. 10. 1912 objekt koupil. 
43

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B5; Č. 

 

Prašná 

 Polní cesta za Spáleným Poříčím. Je spojnicí mezi Spáleným Poříčím a kopcem a 

osadou Karlov pod lesem Obecník. 

 Název je odvozen od prašného charakteru cesty v suchých obdobích. 

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C3; J. 

 

Prostřední Šafranice 

 Jeden ze tří rybníků mezi Spáleným Poříčím a Lipnicí. 

 Název Šafranice je odvozen od bývalé panské zahrady, které se říkalo Šafranka 

podle byliny šafrán, který zde pěstovali pro potřeby zámecké kuchyně. Zahradu 

Šafranku zmiňuje ve svém románu Rašení i Alena Vrbová. Z názvu pozemku se 

                                                      
43
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pojmenování přeneslo na rybníky. Rybníky jsou blíže určeny přívlastkem shodným 

(Horní, Dolní, Prostřední). 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Průhon 

 Pozemky mezi posledními domy a lesem Pastviště. 

 Pojmenování odvozeno od označení obecního pozemku k pasení dobytka. Zároveň 

i cesta do lesa Pastviště.  

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C3; Č. 

 

Rafanda 

 Dnes Havlíčkova ulice.  

 Název pochází z doby, kdy po zdejší cestě často projížděly vozy do mlýna, a psi 

v ulici na projíždějící štěkali. 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Ralov 

 Pojmenování luk mezi Spáleným Poříčím, Lipnicí a Vlkovem, 2 km záp. od 

Spáleného Poříčí.  

 Pojmenování je odvozeno od již zaniklé osady Ralov, která stávala na křižovatce 

starých cest zhruba od 13. století. Již v roce 1587 je osada zmiňována jako pustá. 

Pojmenování Ralov je patrně odvozeno od osobního jména Radly, takže se osada 

nejprve nazývala Radlov, až poté Ralov.
44

 Pole v těchto místech nesou na 

zemědělských mapách tento název dodnes. 

 Pojmenování přímé. 

                                                      
44

 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 

Praha: Litera, 1942, s. 56-57. 



38 

 

 Název vznikl z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, A2; B. 

 

V regulaci 

 Pojmenování lesní cesty od Zábrodského rybníka směrem na Hvížďalku, dále cesta 

mezi loukami. 

 Dříve V háječku. Název V regulaci pochází až z novějšího období. Motivace je 

založena na regulovaném korytě řeky Bradavy, které lemuje pěšinu po celé její 

délce. Součástí je naučná stezka vedoucí k jeskyni za rybníkem Hvížďalka.  

 Pojmenování přímé.  

 Jméno je odvozeno od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3. 

 

Roudnice 

 Pozemky za 1 km za Dražovicemi směrem na Nechanice.  

 Pojmenování odvozeno buď od osobního jména Rúdný nebo od substantiva ruda. 

Pojmenování již není možno jednoznačně vysvětlit, ani místní pamětníci původ 

neznají. 

 Pojmenování přímé.  

 Pojmenování mohlo být odvozeno od apelativa i propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, D5; J. 

 

U rybníčku 

 Okolí rybníčku na návsi v Lučištích. 

 Název pochází z doby před upravením rybníčku na dnešní požární nádrž. 

 Pojmenování nepřímé. 

 Pojmenování vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B6; D. 

 

Stará blovická cesta 

 Cesta vedoucí ze spáleného Poříčí přes Karlov, záp. od Habří směrem na Blovice.  

 Cesta využívána původně pro vozy, později pouze pro pěší. Až v době před 2. 

světovou válkou zanikla úplně. Cestu bylo možno donedávna rozeznat pouze podle 
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stromové aleje lemující cestu. Cesta byla obnovena v roce 2012 skupinou 

spálenopoříčských a bílovických lidí, kterým není lhostejná minulost regionu.  

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen od propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C1; B. 

 

Stará hora 

 Jedná se o homolovitý vrch u vesnice Hořice, 10 km SV od Spáleného Poříčí.  

 Pojmenování je možno vysvětlit tak, že byl přenesen přívlastek „stará“ někdejší 

tvrze na celý vrch (tvrz v těchto místech stávala ve 14. století
45

).  

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B8; D. 

 

Starý hřbitov 

 Hřbitov se nachází poblíž silnice ze Spáleného Poříčí do Lipnice pod nynějším 

Novým hřbitovem. 

 Dříve se tento hřbitov nazýval Nový. Založen byl jako náhrada za hřbitov, který se 

nacházel v okolí kostela na spálenopoříčském náměstí (zrušen 1784). Místo nového 

hřbitova bylo vytyčeno již dříve, protože se na něm pohřbívalo již za moru v roce 

1772. Václav Davídek uvádí, že v místech nynějšího hřbitova byla prvně pohřbena 

4. května 1772 vdova Rozina Leichlerová z Hradiště. Tehdy ještě místo nebylo 

ohrazeno. Po odeznění moru se zde pochovávalo zřídka a až od roku 1774 trvale.
46

 

Po založení Nového hřbitova, který je cca o 100 m výše, se začalo tomuto hřbitovu 

říkat Starý. 

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 
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 DAVÍDEK, Václav. Naše Spálenopoříčsko: Staré časy Spálenopoříčska do roku 1848. Místopis a rodopis. 
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Na starém hřišti 

 Pozemky za bývalou tvárnou na nábytek v zámecké ulici.  

 Hřiště zde bylo založeno v roce 1905
47

. Dnes je zde sportovní střelnice, ale dodnes 

dochován název Na starém hřišti.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Pojmenování je odvozeno od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; Č. 

 

U starý knihovny 

 Průchod mezi domy č. p. 49 a 50 ve Spáleném Poříčí. 

 U staré knihovny proto, že v č. p. 50 byla v 90. letech umístěna městská knihovna. 

Dnes je knihovna umístěna jinde. Na průchod navazuje cesta k nově zřízenému 

sportovišti.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Pod strání v lukách 

 Pozemky pod již zmíněným místem Nad fabrikou. 

 Dnes majetek p. Davídka. Pojmenování odvozeno od polohy pozemku pod strání 

nad místem nazývané V lukách. V roce 1860 zde proběhl pokus o kutání uhlí, ale 

bez úspěchu. Pan Davídek, který nad tímto pozemkem stavěl svůj rodinný dům, při 

hloubení základů narazil na pozůstatky důlní činnosti.
48

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B2; Č. 

 

Struhařská 

 Silnice mezi Spáleným Poříčím a obcí Struhaře. 

 Název odvozen od směru silnice k obci Struhaře.  

 Pojmenování přímé. 
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 Pojmenování je odvozeno od propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, C3; J. 

 

Pod střediskem 

 Pozemky ve Spáleném Poříčí pod zdravotním střediskem směrem k sídlišti. Dnes 

Zámecká ulice. 

 Název odvozen od polohy pozemků pod zdravotním střediskem, jehož stavba zde 

byla započata v roce 1971. 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Na šachtách 

 Pozemky při silnici mezi Lipnicí a Spáleným Poříčím. 

 V těchto místech probíhala těžba železné rudy v letech 1828 – 1834. Těžební místo 

zaniklo, neboť ložisko rudy nebylo výnosné.
49

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Pojmenování vzniklo z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, A3, Č. 

 

Za špitálem 

 Dnes Pražská ulice mezi židovským hřbitovem a náměstím. 

 Dříve zde býval panský špitál. Zmínka o něm pochází z roku 1655.
50

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; Č. 

 

U šraňku 

 Místo u domu p. Byrona před mostem ve Spáleném Poříčí. Dnes Tyršova ulice.  

 Pojmenování odvozeno od mýtné závory (šraněk). V malém domku zde bydlel 

mýtný a od projíždějících cizích povozů vybíral 4 krejcary mýta.
51
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 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; Č. 

 

Ve švestkách 

 Cesta mezi domy u rybníka Hvížďalka, spojnice se silnicí na Těnovice.  

 Název odvozen od dřívější švestkové aleje v těchto místech.  

 Pojmenování přímé. 

 Pojmenování je odvozeno od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; Č. 

 

Těnovická skála 

 Malý skalní útvar 1 km od obce Těnovice. 

 Pojmenování odvozeno od blízkosti k obci Těnovice. Přívlastek shodný blíže určuje 

podstatu obecného pojmenování skála.  

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, A5; Š. 

 

Tisovec 

 1 km JZ od Spáleného Poříčí.  

 Pojmenování starobylé vsi Tisovec vzniklé zřejmě již ve 13. století se přeneslo do 

dnešní doby na pojmenování táhlého svahu pod Štítovem směrem k řece Bradavě. 

Vesnice po třicetileté válce uváděna již jako pustá. Původ pojmenování dřívější 

vesnice Tisovec lze vyložit dvěma způsoby. První vysvětlení je založeno na 

odvození od hojného porostu tisů v těchto místech. Druhá varianta je odvozena 

z vlastního jména Tisa.
52

 

 Pojmenování přímé. 

 Pojmenování je odvozeno z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, D1; Č. 
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V trnovkách 

  Pozemky těsně za Spáleným Poříčím směrem k Vlkovu po levé straně silnice.  

 Též V třešničkách.  

V roce 1862 zde byl vysazen sad při stromkové slavnosti.
53

 Sad byl nejstarší 

v Poříčí. Dnes je zde nová zástavba, ale pojmenování se zachovalo.  

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B2; Č. 

 

Višňovka 

 Pozemky za obcí Záluží směrem k obci Lučiště.  

 Pojmenování odvozeno od bývalého višňového sadu.  

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen od apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B5; D. 

 

U vodopádů 

 Částečně zalesněný úsek hráze rybníka Hvížďalka. 

 Jméno označuje lesík nacházející se na hrázi rybníka, v těchto místech pod splavem 

se tvoří malý vodopád v kamenitém korytu řeky Bradavy.  

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; J. 

 

U Vojtěcha 

 Prostor v okolí křižovatky silnic Rodáků a Republikánská ve Spáleném Poříčí. 

 Pojmenování odvozeno od kaple zasvěcené svatému Vojtěchu, která zde dodnes 

stojí. 

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; J. 
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 Ve volšičkách 

 Pozemky za Hálojc mlýnem směrem na Hvížďalku.  

 Pojmenování odvozeno od porostu olší při náhonu k mlýnu. Název pochází až 

z novější doby.  

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B4; B. 

 

Zábrodský rybník 

 Rybník ve Spáleném Poříčí. 

 Také jako Podhrázský rybník nebo Zámecký rybník podle dřívějšího vlastnictví 

rybníka. Také jako Holých rybník podle vlastníků.
54

 

Též Zábroďák. Nynější pojmenování je odvozeno od příjmení vlastníků rybníka, 

rodiny Zábrodských. 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3. 

 

Nad zahradami 

 Pozemky vlevo od cesty ze Spáleného Poříčí do Lipnice. 

 Název podle polohy nad pozemkem, kterému se říkalo Panská zahrada, protože 

patřil spálenopoříčskému velkostatku. 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název odvozen z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; Č. 

 

Zaječák 

 Kopec vedle dětského a fotbalového hřiště ve Spáleném Poříčí. 
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 Jméno kopce se zřejmě odvozuje od příjmení Zajíčkovský, který na pozemcích 

hospodařil kolem roku 1664.
55

 

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; J. 

 

Zámecká zahrada 

 Pozemek podél Zámecké ulice vpravo. Dnes zámecký park, mateřská škola, 

zdravotní středisko a sídliště. 

 Pojmenování odvozeno od bývalé zámecké zahrady, která zanikla v 60. letech 20. 

století. 

 Pojmenování přímé. 

 Název je odvozen z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B3; B. 

 

Na zámečku 

 Pozemky v obci Hořehledy nad Hamerským rybníkem. 

 Dnes poblíž golfového areálu. Dříve v těchto místech stávala tvrz, odtud odvozeno 

pojmenování Na zámečku.
56

 Mezi místními obyvateli je název velice dobře znám, 

přesto se však nepodařilo dohledat žádné konkrétní informace o zaniklé tvrzi. 

 Pojmenování nepřímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, C5; Š. 

 

Na Zarubínách 

 5 km od Poříčí, záp. od Lučišť směrem na Mešno. 

 Název odvozen od zaniklé obce Zarubíny. Pojmenování Zarubíny je podle lidového 

výkladu odvozeno od domnělého kláštera, kde se z Cherubů (Cherubín – Zarubín) 

záměnou hlásek zkomolilo pojmenování, nebo že osada s klášterem byla prodána 

za rubíny. Podle V. Davídka je tento výklad nesprávný. Davídek vysvětluje, že 
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název Zarubín pochází z doby zakládání osady, kdy bylo původní les potřeba 

vykáceti, vyrubati, zarubati.
57

 

 Pojmenování nepřímé. 

 Jméno je odvozeno z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 2, B5; D. 

 

V zátiší 

 Lesík v těnovickém sadu.  

 Motivaci pojmenování lze vysvětlit odvozením od slova ticho.  

 Pojmenování přímé. 

 Název vznikl z apelativa. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B5; Č. 

 

Židovský hřbitov 

 Hřbitov v bývalé židovské ulici vedoucí z náměstí.  

 Dnes Pražská ulice. Hřbitov spálenopoříčské židovské obce, která zde působila do 

2. světové války. Hřbitov byl založen v roce 1825.
58

 Pojmenování hřbitova je 

přeneseno i na pozemky za zdmi hřbitova – za Žiďákem.  

 Pojmenování přímé. 

 Jméno vzniklo z propria. 

 Poloha na mapě: příloha č. 1, B5; B. 

 

5. Seznam zkratek 
Seznam zkratek použitých v práci: 

 

Záp - západně 

Vých - východně 

Sev - severně 

Již - jižně 

Jz - jihozápadně 

Sv - severovýchodně 

Km - kilometry 

M - metry 

Č. p. - číslo popisné 
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p - pan 

pí - paní 

PČR - Policie České republiky 

pl. - plurál  

Nách - Náchod 

ROH - Rokytnice v Orlických horách 

Lty - Litomyšl 

Pbv - Přibyslav 

Hum - Humpolec 

ČBu - České Budějovice 

Bře - Březnice 

Blo - Blovice 

Hor - Horažďovice 

Přš - Přeštice 

VP - Velká Praha 

Ben - Benešov 

 

Informátoři: 

 Věra Davídková (zkratka D), Lučiště. 

 Mgr. Josef Švehla (zkratka Š), Těnovice. 

 Renáta Bayerová (zkratka B), Spálené Poříčí. 

 Drahomíra Čejková (zkratka Č), Spálené Poříčí. 

 Bc. Jana Janešová (zkratka J), Spálené Poříčí. 

 

6. Závěr 
Zpracování tématu pro mne bylo zajímavou zkušeností, dozvěděla jsem se mnoho mne 

doposud utajených informací o historii našeho města a setkala jsem se s lidmi, kteří mi 

ochotně poskytli svá svědectví a dokázali mne inspirovat k přemýšlení a k další práci 

s odbornou literaturou.  

V práci jsme se pokusili sumarizovat a analyzovat podle zvolených kritérií soubor 91 

názvů z okolí obce Spálené Poříčí. Při sběru pomístních názvů byl kladen důraz především 

na to, zda místní obyvatelé dané názvy znají, používají je a jsou schopni je lokalizovat. 

U každého názvu jsme vyložili jeho původ. Pro výklad jednotlivých názvů bylo čerpáno 

z mnoha dostupných zdrojů. Nejvíce názvů bylo vysvětleno v pracích Václava Davídka. 

Dalším významným zdrojem byla kniha Toulky po vodě od Venduly Hnojské a historické 

práce o daném regionu. Velké množství informací o pojmenováních bylo získáno i od 
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místních pamětníků (viz seznam zdrojů). Nedílnou součástí práce byla lingvistická 

literatura, především studie Libuše Olivové-Nezbedové
59

 a Vladimíra Šmilauera
60

. 

Při rozboru názvů pomocí Šmilauerova třídiče byla zaznamenána pomístní jména 

s nejčastější motivací podle příjmení osoby (Zaječák, Zábrodský rybník, Karmazínka, 

U Karáskojc mlejna, Krbcovo skála, U Hálojc mlejna, U Mašků). Dalším častým 

motivačním typem byly listnaté stromy (Ve volšičkách, V březinách, Habří), zahrady 

(Zámecká zahrada, Panská zahrada, Nad zahradami) a názvy motivované stářím objektu 

(Stará hora, Starý hřbitov, Na starém hřišti, Stará blovická cesta). Ostatní motivační typy 

se výrazně neopakovaly.  

Největší zastoupení měly v práci jednoslovné názvy. Při sběru jich bylo získáno celkem 65 

(např. Babiny, Barborka, Karlov, Na šachtách, Tisovec, U Vojtěcha, U Apoleny, U brodu, 

V březinách, Dolinky, Habří, Hvížďalka, Karmazínka). Jednoslovná pojmenování při 

běžném dorozumívání plně dostačují potřebám pro rozlišení dvou míst. Dvouslovných 

názvů je v práci zastoupeno již méně, celkem 26. Vyskytly se jak názvy obsahující slovo 

blíže identifikující objekt (Těnovická skála, Bahnitá louka, Komenského sady, Zábrodský 

rybník), tak i názvy vzájemně sémanticky odlišené polohou (Horní Šafranice, Dolní 

Šafranice, Prostřední Šafranice). Slovo blíže identifikující objekt je obsaženo i v jediném 

trojslovném názvu získaném při sběru (Stará blovická cesta). 

Pomístní názvy byly podrobeny slovotvornému rozboru. Z výsledků je patrné, že největší 

počet názvů vznikl derivací sufixální. Nejfrekventovaněji byly zastoupeny sufixy -ice 

(Šafranice, Roudnice, Pohodnice), -ka (Karmazínka, Palaska, Hvížďalka), -ov (Karlov, 

Ralov), -ovka (Mechovka, Višňovka), iště (Pastviště), -ovec (Tisovec), -árna (Na flusárně) a 

další s nízkou frekvencí výskytu. Byla zaznamenána i přípona -ovo, která je 

charakteristická pro daný region (Krbcovo skála) a koncovka -ojc (nářeční varianta 

jihozápadočeská) - U Hálojc mlejna, U Pouskojc mlejna, U Karáskojc mlejna. Vyskytly se 

i sufixy charakteristické pro tvorbu deminutiv. Patří sem sufixy -ek (U křížku, U rybníčku, 

Na zámečku), -ička (U kapličky), -ičky (Na kudličkách) a -ky (pl.) - Dolinky. U pomístních 

jmen v adjektivním tvaru byly zastoupeny koncovky ský/-ská/-ské, -cký/-cká/-cké 

(Komenského sady, Na dětském hřišti, Hamerský rybník, Panská zahrada, Struhařská, 

Těnovická skála, Zábrodský rybník, Zámecká zahrada, Stará bílovická cesta), -ná (Prašná), 

                                                      
59

 MATÚŠOVÁ, Jana, KNAPPOVÁ, Miloslava, OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše a MALENÍNSKÁ, 

Jitka. Pomístní jména v Čechách: O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia, 

1995. 

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše. Přehled způsobů tvoření pomístních jmen v Čechách odvozováním 

příponami ze jmen vlastních. Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33, 1991/1992, s 119-128. 
60

 ŠMILAUER, Vladimír, 1972. Třídění pomístních jmen. Zpravodaj místopisné komise, 13, s. 171-204. 



49 

 

-ovský (Židovský hřbitov). Zaznamenána byla konverze (Habří) a způsob prefixálně 

konverzní (Zátiší).). Mezi neslovotvornými způsoby tvoření pomístních názvů se vyskytla 

univerbizace (Na dětském hřišti - Na dětskym, Na panském vrchu - Na Paňáku, Prašná 

cesta - Prašná, Struhařská silnice - Struhařská, Zábrodský rybník - Zábroďák),  

Z hlediska slovních druhů jasně převažují slovní druhy ohebné, konkrétně substantiva 

(Barborka, Babiny, Karlov, Karmazínka), adjektiva (Prašná, Struhařská) a jejich 

kombinace (Bahnitá louka, Dolní Šafranice, Hamerský rybník, Horní Šafranice). 

Z neohebných slovních druhů byly zaznamenány prepozice (U Apoleny, U brodu, 

V březinách, U buddhistů, V cihelně, Na drahách, U Dražkovic, Nad fabrikou, Na flusárně, 

U Hálojc mlejna, Na hlavatišti, V hlinišťatech, U jeskyně). 

Pojmenování přímá převažují v analyzovaném materiálu, celkem 56 názvů. Jedná se o 

pojmenování objektu podle nějakého výrazného rysu (Bahnitá louka, Bradava, Dolinky, 

Hvížďalka, Kachní stezka, Komenského sady, Mechovka, Prašná). Nepřímá pojmenování 

jsou zastoupena v menším počtu, celkem 35 pomístních jmen. Jedná se o označení objektu 

podle jeho polohy vzhledem k jinému objektu (U Apoleny, Nad fabrikou, U jeskyně, 

U rybníčku, Za špitálem, Nad kravínem, Pod střediskem, U Vojtěcha, U vodopádů, 

U brodu, U buddhistů). 

Nejvíce pomístních názvů v regionu vzniklo z apelativ, celkem 64 (Babiny, Bahnitá louka, 

V cihelně, U kapličky, Višňovka, Rafanda, V březinách, Dolinky, Na drahách, Habří, 

Hvížďalka, U jeskyně, Kachní stezka). 26 názvů vzniklo z propria (Barborka, Komenského 

sady, U Mašků, U Vojtěcha, Zábrodský rybník, Zaječák, U Apoleny, Krbcova skála). Při 

analýze apelativního či propriálního vzniku pojmenování byl nalezen název s nejasným 

vznikem. Jedná se o pomístní název Roudnice, u kterého jsou možné dva způsoby výkladu; 

A vznik z vlastního jména Rúdný (potom by pojmenování vzniklo z propria), B vznik ze 

substantiva ruda (při tomto výkladu by měl název apelativní původ). 

Dle mého názoru budou pomístní názvy v daném regionu nadále vznikat, jelikož se oblast 

neustále rozvíjí a postupně bude potřeba pojmenovávat nově vzniklé lokality. Do nově 

vznikajících pomístních názvů se zajisté promítnou jazyková specifika daného regionu 

(například nářeční varianty jihozápadočeské). 

 

7. Resumé 
The Bachelor Thesis is about local names in land registry in town Spalene Porici. This 

document includes theoretical and practical part.  
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The theoretical part includes talks about onomastic, toponomastic and mainly local names. 

As well as specified land registry, there is a chapter about local region history. Without 

explenation of local terms the historic continuity would be difficult to understand. 

In the Bachelor Thesis is found a guide of local terms made by Vladimir Smilauer. This 

guide specially is specially adapt the needs of this Thesis and there can be found only 

supported motive types of particular region. 

The practical part is about the language and semantic side of the collected local names. The 

language characteristics of the names are divided into one-word, two-words and three-

words. Other point in practical part is dictionary of local names in alphabetic order, where 

can be found the origin of the name, direct and indirect, origin the names from own names 

or general names. 
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