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1. Úvod

Vznik vlastního jména je dán spoleèenskou potøebou vyèlenìní
jednotlivce stejného druhu. Vlastní jména jsou zásadnì obecného pù-
vodu, v zaèátcích svého vývoje a pøi svém vzniku je vlastní jméno to-
toûné s nìkterým jménem obecným, coû odpovídá obecnému poznat-
ku, ûe k pojmenování nových skuteèností se vìtšinou pouûívá pro-
støedkù v jazyce jiû existujících. Samozøejmì se pøitom pøihlíûí k rùz-
ným jazykovým a spoleèenským modelùm a normám. Tyto ohledy lze
dobøe pozorovat pøi volbì jména novì narozeného dítìte (které se ov-
šem netvoøí, nýbrû vybírá z existujícího repertoáru) a mohou být spo-
leèenského, politického, kulturního nebo náboûenského charakteru.

Pùvodní lexikální význam se pro funkci vlastního jména stává
irelevantním (jako v pøípadì èeského pøíjmení Èerný nebo polského
Czarny), a nìkdy dochází i k jeho úplnému zániku – vlastní jména se
pak stanou synchronnì zcela neprùzraènými. Tato neprùzraènost je
však nìkdy oûivována pomocí lidové etymologie, rùzných pøezdívek
apod. Ruší se tím souvislosti mezi vlastními jmény a jmény obecnými,
a to nejen po stránce lexikální, ale rovnìû morfologické (napø. odchyl-
ky od skloòovacích vzorù apod.) a fonetické (rùzné deformace apod.).
Vlastní jména se izolují, diferencují se od jmen obecných. Nìkdy se
vyznaèují archaièností a uchovávají vývojovì starší formy.
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2. Pùvod a zdroje pøíjmení

Všechny indoevropské jazyky prošly fází jednojmennosti, která se
v èeštinì udrûela aû do 13. století (Moldanová 1983: 15). Pohanští
Èechové mìli pùvodnì jediné jméno osobní, které bylo pozdìji nahra-
zeno tzv. jménem køestním. Køestní jména byla pro lepší oznaèení
osoby doplòována pøízvisky, coû byly rùzné obmìny køestních jmen,
oznaèení otce, ûeny, øemesla, domova, vlastnosti apod. Pøízviska slou-
ûila pro váûný styk s veøejností. Také pøezdívky, z nichû vyprchal cito-
vý prvek, se mohly stát pøízvisky. Jedna osoba mohla mít pøízvisek ví-
ce. Pouûívání pøízvisek jako doplòkového pojmenování vedlo èasem
k zavedení pravidelné dvoujmennosti. Pøízviska jsou pøedchùdci poz-
dìjších pøíjmení. Neustálenost, nedìdiènost a promìnlivost jsou nej-
vìtšími rozdíly mezi starými pøízvisky a dnešními pøíjmeními (Svo-
boda 1964: 187). Z pøízvisek se vyvinula dnešní dìdièná pøíjmení jako
povinné a závazné oznaèení celé rodiny podle otce. Pozdìji se øadový
obèan stal dùleûitým èinitelem pro stát a státní pokladnu a to vedlo
k dnešní stabilizaci pøíjmení. Úsilí o stálé, pevné, dìdièné pojme-
nování osob pøíjmením vyvrcholilo na èeském území vydáním paten-
tu císaøe Josefa II. r. 1780. ûidovské obyvatelstvo muselo pøijmout
stálé pøíjmení od r. 1788.

Uvádí se, ûe dnešní èeština má kolem 40 000 pøíjmení (Moldanová
1983: 15). Mezi obyvatelstvem se pøíjmení èasto opakují a nejsou
vûdy dùkazem o pøíslušnosti jmenovcù ke stejným rodùm. Totéû

pøíjmení mohlo vzniknout na rùzných místech a z rùzných pøíèin.
Nejèastìjší èeské pøíjmení Novák vznikalo na rùzných místech pro
oznaèení nových sousedù a uvádí se, ûe v roce 1990 ûilo na území
Èeské a Slovenské federativní republiky témìø osmdesát tisíc nositelù
tohoto jména (Knappová 1992: 146).

3. Pøíjmení vzniklá ze jmen zvíøat

Pøíjmení vzniklá z názvù zvíøat tvoøí poèetnou skupinu. Názvy
zvíøat bývají jako osobní jména pokládány za metaforické, ale bliûší
pravdì je asi pøedstava, ûe spolu se jménem na èlovìka pøecházejí je-

jich typické vlastnosti, jako tøeba bojovnost, síla, odvaha, zdraví.
K nejstarším slovanským jménùm patøí napø. Býk, Kozel, Medvìd, Tur,
Vlk, Zajíc, Zvìø (Svoboda 1964: 45). Etymologická motivace tìchto
pøíjmení není jednoznaèná. Pøíjmení Sova mohlo vzniknout podle
znamení sovy na domì, mùûe to být pojmenování metaforické, vznik-
lé z pøezdívky, naráûky na nìkteré vlastnosti, vzezøení a jiné okolnosti
(Svoboda 1964: 186).

Z èlenìní èeských pøíjmení vzniklých na bázi zooapelativ je nej-
podrobnìjší a nejpropracovanìjší tøídìní J. Beneše (1962: 189–197),
který rozlišuje pøíjmení vzniklá z názvù domácích zvíøat, lovné zvìøe,
šelem, drobných savcù, ptactva domácího nebo volnì ûijícího, ryb,
jiných vodních ûivoèichù, plazù, hmyzu, cizokrajných a vymyšlených
zvíøat. Známo je rovnìû dìlení J. Svobody (1964: 195–196), které se
však týká pouze staroèeských pøíjmení a je ménì podrobné. Rovnìû

J. Kotík (1897: 156–161) podává tøídìní pøíjmení vzniklých ze jmen
zvíøat a pouûívá kategorie jako zvíøata ètvernohá, ptactvo, plazi, ryby
a hmyz.

Z polské literatury je dostupné tøídìní W. Milerského (1996: 60).
Jeho klasifikace rozlišuje pouze skupinu pøíjmení vzniklých z názvù
zvíøat, dále se však uû nerozlišuje podle druhù, jako je tomu u Beneše,
Svobody èi Kotíka.

Výše uvedeným klasifikacím lze vytknout, ûe se v nich mísí pojmy
z bìûného jazyka (domácí savci, zvíøata ètvernohá, lovná zvìø aj.)
s termíny zoologickými (obojûivelníci, plazi, drozdovití aj.). Nabízejí
se tedy ještì klasifikace jiné, napøíklad klasifikace uplatòující
dùslednì zoologickou taxonomii.

4. Analýza korpusu pøíjmení

Na rozdíl od výše uvedeného tøídìní sémantického dále pouûijeme
kritéria morfologického. Jako korpus jsme pouûili ostravský telefonní
seznam z roku 2001 a varšavský telefonní seznam z téhoû roku. Excer-
povali jsme celkem 946 synchronnì motivovaných pøíjmení vznik-
lých z názvu zvíøat, z toho 483 èeských a 463 polských. Pøíjmení jsme
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se rozhodli rozdìlit na taková, která obsahují prostý, i kdyû èasto
všelijak modifikovaný (zkomolený, náøeèní), název zvíøete a na
odvozená, ta pak dále na substantivní a adjektivní. Zde uvádíme
pøíklady èeských a polských pøíjmení rozdìlených podle slovotvorné
motivace:

1. Èeská pøíjmení pøejatá z prostého názvu zvíøete: Brabec, Cap,
Èejka, Drozd, Golomb, Holub, Chocholouš, Jalùvka, Kaèer, Laš-
tùvka, Mucha, Nedvìd, Orel, Papoušek, Ryba, Sejkora, Tchorz, Vlk,
Zajíc, ûaba aj.

2. Èeská pøíjmení odvozená:
a) substantivní ze sufixem: -ek: Baranek, Èapek, Golombek, Hav-

ránek, Chocholoušek, Jelínek, Kalousek, Lelek, Nedvídek, Orlí-
èek, Pávek, Slavíèek, Špaèek, Vlèek, Zajíèek aj. -ik/-ík: Bobøík,
Capík, Èapík, Dudík, Gonsorèík, Kapøík, Myšík, Orlík, Sokolík,
Švábík aj.; -ka: Èmelka, Húska, Koèièka, Laštovièka, Myšièka,
Oveèka, Rybka, Sovièka, Vèelka, Zmijka, ûeûulka aj.; -ko: Cap-
ko, Èajko, Koèko, Ko�átko, Kurko, Kuøátko; -ec: Holubec; -ìc:
Baranìc; -ak/-ák: Baraòák, Èapák, Èíûák, Hnidák, Husák, Je-
lenèiak, Kravák, Kunak, Kuòák, Kurák, Lišák, Lišèák, Myšák,
Rybák, Sikorjak, Vraòák, ûabák; -eviè: Dudkeviè; -oviè: Myško-
viè, Ryboviè, Vlkoviè; -aø/-áø: Holubáø, Krysaø; -ov: Orlov; -ok:
Kaniok, Liszok, Lišok.

b) adjektivní se sufixem: -ský/-ovský: Beranovský, Èajkovský,
Drozdovský, Husovský, Chroustovský, Jastrzembský, Jestøábský,
Kozlovský, Losovský, Orlovský, Pilchovský, Rybanský, Slavíkov-
ský, Vosovský, Zmijovský, ûabinský aj.; -cký: Brtnický, Lisický,
Losenický, Nedvìdický, Orlický; -ski/-owski: Golembienski, Go-
lembievski, Golembiovski, Jastrzembski, Krolikowski, Kruko-
wski, Losowski, Muszynski, Sokolowski, ûabiñski; -aøí: Ovèaøí;
-ovskij: Krukovskij; -ný: Vèelný.

3. Polská pøíjmení pøejatá z prostého názvu zvíøete: Baran, Czajka,
Dzik, G¹sior, Jastrz¹b, Kawka, £oœ, Motyl, NiedŸwiedŸ, Orze³,
Paw, Ryœ, S³owik, Tchorz, Wilk, Wrona, Zaj¹c, ¯aba aj.

4. Polská pøíjmení odvozená:

a) substantivní se sufixem: -ek: Baranek, Go³¹bek, Koteczek, Lisek,
NidŸwiadek, Orze³ek, Ptaszek, Rybaczek, Skowronek, Wilczek,
Zaj¹czek, ¯uberek aj.; -ik: Dudzik, Gilik, Ptasznik, Rybacznik,
Sowik; -yk: Bobrzyk, Owczarczyk, Rybaczyk, Rybarczyk; -ka: Ja-
skó³ka, Krówka, Myszka, Pszczó³ka, Rybka, Sowka, Wronka,
¯abka, ¯abówka aj.; -ko: ¯abko; -ec: G¹sieniec, Wieprzec; -ak:
Bocianiak, Go³êbiak, Jeleniak, Kurczak, Myszak, Owczarzak,
Pawiak, Rybak, Sikorzak, Trzmielak, Wilczak, ¯abiak aj.;
-ewicz: Bociankiewicz, Czy¿ewicz, Dudkiewicz, G¹siorkiewicz,
Jeleniewicz, Królikiewicz, Motylewicz, Norkiewicz, Przepiórkie-
wicz, Rybakiewicz, Szczurkiewicz, Zaj¹czkiewicz aj.; -owicz: Bo-
browicz, Cyrankowicz, Je¿owicz, Kuku³owicz, Muchowicz, Owa-
dowicz, Pawkowicz, Szpakowicz, Wieprzkowicz, ¯ubrowicz aj.;
-arz: Czaplarz, Kobylarz, Owczarz; -ow/-ów: Koz³ow, Koz³ów,
¯ukow; -czuk: Owczaczuk.

b) adjektivní se sufixem: -ski/-o(e)wski: Bobrowski, Czy¿ewski,
Go³¹bski, Jastrzêbowski, Kaczorowski, Lisowski, Myszkowski,
NiedŸwiedziñski, Orzelski, Pelikañski, Rakowski, Sarnawski,
Tchorzewski, Tchórzewski, Wiewiórkowski, Zaj¹czewski, ¯abiñ-
ski aj.; -cki: Baranecki, Kobylecki, Komarecki, NiedŸwiecki,
Rybacki, Sarniecki, Tchórznicki, Wronecki, Ziembicki, ¯abicki
aj.; -dzki: NiedŸwiedzki; -arzy: Owczarzy.

5. Závìry

Náš výèet dobøe ukazuje proporèní zastoupení jednotlivých typù
pøíjmení na daném území, je však potøeba pøiznat, ûe z metodologic-
kého hlediska skýtá mnoho nástrah. Pøedevším by bylo potøeba
vyøešit problém synchronní a diachronní motivovanosti tìchto jmen,
protoûe diachronní analýza by pravdìpodobnì odhalila další jednotky
pro souèasné mluvèí nemotivované. Jazykovì morfologická charakte-
ristika se navíc èasto dostává do konfliktu se zoologickou skuteèností.
V prostých názvech zvíøat se objevuje napø. Špak, coû není zoologický
název, a naopak Vlaštovka nebo Kukaèka, která jsou z diachronního
hlediska zdrobnìlinami.
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Pro pøehlednost uvádíme proporce pøíjmení v následujících
tabulkách pro kaûdý jazyk zvláš�. Tabulka 1 se vztahuje na celkem
483 èeských pøíjmení excerpovaných z ostravského telefonního sez-
namu. Nejvýznamnìjší a témìø polovièní skupinu tvoøí pøíjmení
vzniklá z prostého názvu zvíøete (239, tj. 49,4%). Druhou nejvýznam-
nìjší skupinu tvoøí pøíjmení odvozená pomocí deminutivního sufixu
-ek (76, tj. 15,7%), po ní následuje skupina tvoøená pøíjmeními zakon-
èenými na -ský/-ovský (44, tj. 9,1%). Nejménì poèetnou skupinu tvoøí
pøíjmení tvoøená sufixy augmentativními -ec (1, tj. 0,2%), -ìc (1, tj.

0,2%) a pøíjmení tvoøená sufixy -ok (3, tj. 0,6%), -eviè (1, tj. 0,2%)
a -ov (1, tj. 0,2%). Z adjektivních se jedná o sufixy -aøí (1, tj. 0,2), -ov-
skij (1, tj. 0,2%) a -ný (1, tj. 0,2%).

Výrazným a zajímavým jevem ve zvoleném korpusu je výskyt
pùvodnì polských pøíjmení s poèeštìlým pravopisem (Bonèek, Dzi-
kovský, Gonsior, Jastrzembský, Koziol, Slovik, Vevjorka, Zajonc aj.).
Je to zpùsobeno významným vlivem polského elementu v demogra-
fické skladbì obyvatelstva na Ostravsku. Podrobnìjší charakteristiku
tìchto pøíjmení uvádíme jinde (srov. Holeš, Typovský 2003).

 !"#$%! (' !"#!$!%&'() '*+"+(,-"&.,&(+ -/'-"0!1+23'* 0!$.(3'* 05678-26

 !" #$%&' ()*+, (-).+/,)

(-)0,1 /23+4 A6C 579C

:;4)3+/1

0$<0,=/,&4/>

 !" 5C @9D

 #" B A9D

 3" 8 D97

 "& A5 59@

 "' A D95

 !( 5 D98

 &" 56 B9D

 !0#(4 6A @9?

 '0#(4 A7 89A

 &54 6 D9@

 '0$ 60 6 D9@

 (47" A D95

:;4)3+/1

=;E+F,&4/>

 ."#$ 0."# A@B 6@9D

 ("# 5@ B9@

 84"# A D95

 &543 A D95

Polský korpus se skládá celkem ze 463 pøíjmení. Nejvìtší skupinu
tvoøí pøíjmení odvozená pomocí sufixu -ski/-o(e)wski. Tímto sufixem
je odvozeno 165 polských pøíjmení. Je patrno, ûe se v našem korpusu
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jedná o nejproduktivnìjší polský sufix, procentuální podíl této skupi-
ny je plných 36%. Druhou nejpoèetnìjší skupinu tvoøí pøíjmení
vzniklá z  názvu zvíøete. Tìch je 138, tj. 29,8% z celého korpusu.

 !"#$%"&$%

 ! " ! # $%& '()*& +  !"#$%& '()*+!,)%&& ,-./.%

0 1 2 ! # $%& 3 4 5 1 6 7 8 9 3%& *::;& -./0.1.23%#.4"5+6,73%#8 6,61$96  !"#$%&

'()*+!,) 7:.(!,$%& 9 ,89:; 9:)(67 6 < ):6,$%& ,6 "!:!/,) -./6:=& <=.#! >!?@

A)& 7% '*:B'*C%

0 1 2 D E $%& F 4 ! - G%& '(HA& >7/< ,$ !7?+.1.23%#$ "1.:,)# *69?#6  !"#5&.& ,-./.%

I " . 5 5 1 6 J K%& '((*& @()*+!,) : ".< 6",5  !A73,=& FLE!-!M%

I 1 N O 8 P%& 'A(H& B6A! '()*+!,)& ,-./.%

K L 2 ! - 7 8 L Q%& '(()& B69C3"#6 %3!"9?D"#3!& Q.-7R.S.%

K 1 2 T . " 1 6 J U%& '(A;& B6A! '()*+!,)& ,-./.%

V 1 7 5 1 " T G%& '()H& >E.C,3# ,69C3"# F1G"#3%&& Q-1MW.SBQ.-7R.S.BI-.8XS%

V 4 Y D N I%& '(('& B69C3"#6 @.16#HC& Q-1MW.SBQ.-7R.S.BI-.8XS%

G 6 1 E 1 T . $%& '()Z& >76/. !"#8 .".I,) *+5,6 6 ,6A! '()*+!,)& ,-./.%

[ - J Y ! 8 V%& '(((& J:.K K. .I!%,5 .,.+6"73#?&  -"1%

335


