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K vývoji vlastních jmen nìmeckého pùvodu

v èeštinì po roce 19451

1. Rok 1945 pøinesl zásadní promìnu komunikaèního prostøedí na
území dnešní Èeské republiky. Dvoujazyèný jazykový prostor se
zmìnil v území prakticky jednojazyèné a na tuto skuteènost reagoval
velmi citlivì i systém vlastních jmen (podrobnì srov. Matúšová 2007;
2003, s. 191–197; 2003, s. 251–256; 2006, s. 513–523).

Zkoumání jednotlivých druhù vlastních jmen nìmeckého pùvodu
ukazuje, ûe pro jejich další vývoj v èeštinì po roce 1945 mìly zásadní
význam faktory jazykové, pøedevším jejich uûívání v komunikaci
veøejné nebo soukromé (aû po vázanost na konkrétní osobu), oficiální
èi neoficiální a psané nebo mluvené (srov. napø. Encyklopedický
slovník èeštiny 2002, s. 447–463; Èechová a kol 2000, s. 381–382).
V závislosti na fungování rùzných druhù jmen na škále mezi uvede-
nými póly se pøi jejich vývoji rozdílnì uplatòovaly i vlivy mimojazy-
kové, zvláštì spoleèenské (politické, národnostní) ve spojení s faktory
psychologickými (emocionálními) a nìkdy i ekonomickými (srov.
Šrámek 1999, s. 20).

2. Místní jména jsou dùleûitá ve veøejné komunikaci, slouûí obec-
nì k orientaci na urèitém území. Nejsou uûívána pouze úzkým okru-
hem obyvatel obcí, ale slouûí téû komunikaci v rámci státu, popøípadì
i v oblasti mezistátní. Mají tedy význam pøi identifikaci objektù nejen
pro úzký okruh obyvatelstva obce a regionu, ale jsou dùleûitá i z hledi-
ska komunikaènì-správního a v tomto smyslu vykazují vysokou míru

oficiálnosti. Proto je nutné jejich fixování v písemné formì, u níû se
pøedpokládá, ûe bude z jazykového hlediska nenapadnutelná.

Z tìchto dùvodù zasahuje (zvláštì ve vícejazyèném geografickém
prostoru) do jazykové podoby místních jmen téû stát. Na døíve dvou-
jazyèném území dnešní Èeské republiky lze státní intervence v oblasti
oficiální formy místních jmen sledovat jiû od doby habsburské monar-
chie, kdy se v lexikonech obcí uvádìjí ponìmèené podoby èeských
jmen i u obcí z jazykovì èistì èeských oblastí. Opaèná tendence se
projevovala po roce 1918, kdy byly jako oficiální zrušeny nìmecké
názvy pro obce s niûším podílem nìmeckého obyvatelstva neû 20%
a zavádìly se poèeštìné formy jmen nìmeckých (u obcí s urèitým
podílem èeského obyvatelstva). Za protektorátu Èechy a Morava mì-
ly veškeré obce na oficiální úrovni (v lexikonech) opìt i jména nìmec-
ká (ponìmèená), zaloûená na oficiálních formách z období pøed ro-
kem 1918. Po roce 1945 dochází pak k nejvýraznìjším zmìnám sou-
stavy místních jmen. Po odsunu nìmeckého obyvatelstva ztratila
místní jména nìmeckého pùvodu v jednojazyèném èeském prostoru
své uûivatele, a tedy i opodstatnìní v komunikaci – ovšem mimo
jména vûitá u èeského obyvatelstva (Liberec, Nymburk aj.). Vzhledem
k potøebì identifikace obcí a k roli místních jmen ve veøejné, oficiální
a psané komunikaci nastala nutnost náhrady nìmeckých forem jmény
èeskými . Hlavním èinitelem pøi pøejmenování obcí se stal stát, který
prostøednictvím ministerstva vnitra a Místopisné komise Èeské aka-
demie vìd a umìní, sestavené z odborníkù, øídil celou akci. Fungování
místních jmen v obcích a regionech, tedy na úrovni bliûší soukromé
sféøe jejich uûívání, bylo zohlednìno v tom smyslu, ûe návrhy na
jména mìli podávat (noví) obyvatelé obcí, popø. regionù. Úkolem
místopisné komise v procesu pøejmenování obcí bylo zamezit nejen
zavádìní jmen jazykovì nevhodných (napø. za MJ Schwaderbach by-
ly navrhovány formy Švedohoøí nebo Švedobor; standardizováno bylo
jméno Bublava), ale i nepatøiènému prosazovaní vlivù psychologic-
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kých a politických ze strany obyvatel obcí. Ti totiû mohli název své
vsi/mìsta vnímat jako svou emocionální, soukromou záleûitost a sna-
ûili se obèas prosadit politicky ap. motivovaný název (Kvìtnová,
Mírov) . Na oficiální úrovni se vliv dobové protinìmecké nálady pro-
jevil vlastnì jen v nahrazování pøívlastku Nìmecký u místních jmen
(napø. Nìmecký Brod > Havlíèkùv Brod, Nìmecké Jablonné > Jablon-
né v Podještìdí).

3. Osobní jména jsou spojena s konkrétní osobou a tím se tìûištì je-
jich uûívání posouvá výraznì k oblasti komunikace soukromé a neofi-
ciální (popø. i mluvené), a to i pøesto, ûe slouûí v oficiální komunikaci
k identifikaci osob a ûe jsou v dokumentech zaznamenána v písemné
podobì. Zmìna nebo zachování OJ je (témìø) výluènì záleûitostí
individuálního rozhodnutí, do nìhoû se však zpravidla promítají vnìj-
ší faktory v podobì spoleèenského (politického) tlaku.

V oblasti pøíjmení lze sledovat urèité pohyby zpùsobené spoleèen-
skými/politickými okolnostmi uû pøed II. svìtovou válkou. Podle
J. Beneše (1998, s. 78–79) se nìkteøí Èeši vzdávali svých pøíjmení
nìmeckého pùvodu z vlasteneckých dùvodù, aby demonstrovali svùj
odpor proti fašistickému nìmeckému reûimu. Z existenèních dùvodù
pak o zmìny pøíjmení usilovali v tomto období a v prvních váleèných
letech pøedevším ûidé. Za protektorátu Èechy a Morava, jak uvádí
J. Beneš, byli èeští Nìmci vyzývání, aby si zmìnili svá pùvodem
èeská pøíjmení. To jiû poukazuje na skuteènost, ûe se ve vypjaté poli-

tické/národnostní situaci posouvá vnímání pøíjmení z oblasti soukro-
mé smìrem do sféry veøejné. Ve spoleèenském a politickém prostoru
období po roce 1945 nastal velký posun v chápání pøíjmení jako
výraznì veøejné záleûitosti. V tomto období probìhla kampaò za
poèeštìní pøíjmení nìmeckého pùvodu u Èechù, která našla podporu
i ze strany státu. Byla podnícena Svobodným slovem, na jejím roz-
poutání mìly jistì zásluhu i postoje nìkterých politikù, pøedevším pre-
zidenta Beneše a podporu našla èásteènì i v jazykovìdných kruzích.
Ze strany státu byly vydávány zákony, které mìly celý proces pøejme-
nování usnadnit. Pùsobení dobové atmosféry a urèitému spoleèen-
skému nátlaku se pøizpùsobily nejen osoby, které své pøíjmení po-
ci�ovaly jako spoleèensky neúnosné (napø. Hess), ale zøejmì zvláštì
osoby vysoce politicky zaujaté, které své pøíjmení vnímaly jako vìc
v podstatì veøejnou, a nelze jistì vylouèit, ûe nìkteøí lidé hledali ve
zmìnì i osobní prospìch.

Proti zmìnì pøíjmení však pùsobilo pøedevším jeho sepìtí s kon-
krétní osobou, citovì vázanou rodinnou tradicí, a jeho komunikaèní
zakotvenost v uûším, témìø soukromém komunikaèním prostøedí (ro-
dina, sousedské a pracovní prostøedí). Vedle toho však paradoxnì
k postupnému ukonèení kampanì pøispìlo i pùsobení ze strany politic-
kého prostøedí v tom smyslu, ûe i mnozí vysocí poliètí èinitelé setrvá-
vali u svých pøíjmení nìmeckého pùvodu (Gottwald, Laušman, Fier-
linger).

4. Pomístní jména jsou formy, které fungují vìtšinou jen v rámci
jedné obce (èásti obce, nìkdy i rodiny apod.) v mluvené podobì a lze
je tedy oznaèit za útvary, které mají své místo v komunikaci spíše
soukromé a jednoznaènì neoficiální. Vzhledem k tomu, ûe pomístní
jména nebyla (ve své vìtšinì) fixována písemnou formou, zachovala
se ve své nìmecké (poèeštìné) podobì pouze tehdy, pokud byla
pøejata pøed rokem 1945 v mluvené komunikaci z nìmèiny do èeštiny.
Zájem o pomístní jména z oficiální strany se projevil pøi standardizaci
pomístních jmen pro mapy, která probìhla aû poèátkem 50. let. Vychá-
zelo se pøi ní v podstatì z pøedváleèných (mapových) materiálù. Ne-
byla rozhodnì natolik v centru zájmu státu jako standardizace míst-
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ních jmen, ani v centru pozornosti obyvatel obcí, protoûe mapová díla
uûívání PJ v obcích v podstatì neovlivòují a nezasahují do komuni-
kaèních zvyklostí. Psychologické a politické faktory se proto pøi stan-
dardizaci pomístních jmen projevily spíš okrajovì v podobì zacházení
s pomístními jmény, která nìjak pøipomínala bývalé nìmecké majitele
objektù a která se pøi standardizaci nahrazovala zcela nezávislými for-
mami.

5. Pro úplnost pøipomeòme i jména výrobkù. Tato jména jsou
útvary uûívané primárnì ve veøejné komunikaci. Jako obchodní znaè-
ky vykazují vysoký stupeò oficiálnosti a jejich zmìna mùûe mít
znaèné ekonomické dùsledky. Ukazuje to diskuse, která se po roce
1945 na oficiální úrovni zabývala jmény piv Pilsner/Pilsner Urquell
a Altvater. Bylo rozhodnuto, ûe tato jména, vycházející z nìmeckých
toponym, nelze nahradit, protoûe jejich zmìna by vedla k obrovským
hospodáøským ztrátám. Ekonomické argumenty byly tedy v tomto
pøípadì silnìjší neû argumenty jazykové a psychologické (vlastenec-
ké, politické).

Závìr. Jednotlivé druhy vlastních jmen nìmeckého pùvodu podlé-
haly po roce 1945 rùznému a èasto i do urèité míry protichùdnému
vývoji. I kdyû jejich jazyková stránka byla v protinìmecké pováleèné
atmosféøe významným signálem pro jejich jazykovou úpravu, pùso-
bily naopak proti takové zmìnì rùzné jazykové i mimojazykové fa-
ktory.

Místní jména jako formy mající znaèný význam ve veøejné, ofi-
ciální a psané komunikaci byla poèeštìna z iniciativy státu. Jazyková
zmìna byla pro dorozumívání v novì vzniklém jednojazyèném pro-
storu nutností a korektnost jejího prùbìhu zajiš�ovala vìdecká komi-
se, která se snaûila o zamezení psychologických vlivù ze strany oby-
vatel obcí. Jména výrobkù jsou rovnìû primárnì útvary veøejné, ofi-
ciální (psané) komunikace, avšak jejich poèeštìní mohly stát v cestì
ekonomické argumenty (na mezinárodni úrovni), které byly zøejmì
mnohdy silnìjší neû argumenty jazykové a psychologické. V oblasti
osobních jmen spojených s konkrétní osobou a majících své místo na
rozhraní komunikace veøejné a soukromé, oficiální a neoficiální a psa-

né a mluvené, se projevovaly dobové psychologické vlivy velmi
protichùdnì. Ve prospìch zmìn pøíjmení nìmeckého pùvodu pùsobil
spoleèenský/politický tlak, který smìøoval k jejich odstranìní, naráûel
však pøedevším na sílu rodinné tradice a komunikaèních zvyklostí.
Koneènì pomístní jména nìmeckého pùvodu, fungující v oblasti
neoficiální, spíše soukromé a primárnì mluvené komunikace, se za-
chovala v mluvené èeštinì a nepodléhala po roce 1945 spoleèen-
ským/politickým vlivùm. Záleûitostí státních orgánù se stala aû pøi
standardizaci pro mapová díla, která však do jejich fungování v obcích
v podstatì nezasáhla (srov. napø. Matúšová 2004).
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