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Všeobecné informácie o hydrografickej situácii Stoličného potoka 
Ústrednou témou nášho uvažovania sú názvy prameňov, resp. tokov v pramennej ob‐

lasti Stoličného potoka. Hydronymum Stoličný potok sme uviedli do úvodzoviek, čím sme 
chceli  upozorniť  na  istú mieru  neaktuálnosti  tohto  pomenovania. Objasniť  situáciu  bez 
názorného kartografického materiálu nie  je  jednoduché, preto sa pousilujeme osvetliť  ju 
pomocou pracovných náčrtov skúmanej oblasti (obr. 1 a obr. 2).  

Pri výskume a určovaní pramennej oblasti Stoličného potoka sme vychádzali zo starších 
i aktuálnejších monografií a všetkých dostupných mapových diel. Na základe štúdia týchto 
materiálov sme pramennú oblasť lokalizovali v oblasti Veľkej Homole (709 m n. m.). Urče‐
nie konkrétneho prameňa bolo však zložitejšie, pretože jednotlivé informácie sa vzájomne 
rozchádzali, daktoré poukazovali aj na dva odlišné toky.  

Podľa  J. Žudela  (2006, s. 17) Stoličný potok pramení vo výške 500 m n. m.  (údaj bez 
bližšieho určenia). Podľa Encyklopédie Slovenska  (1981,  s. 606)  sa prameň nachádza vo 
výške  584  m  n.  m.,  teda  pod  Veľkou  Homoľou.  Podobný  údaj  nachádzame  aj 
v Povodňovom pláne  záchranných prác mesta Modra  (2011), ktorý polohu 585 m n. m. 
upresňuje informáciou, že pramení ,,na okraji Čermákovej lúky“. (t. j. na severnom svahu 
Veľkej Homole) a tečie popod Panský dom. Rovnakú informáciu nachádzame aj v staršom 
dokumente – v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Modra (2008). Vod‐
ný tok, určený ako prameň Stoličného potoka, je označený studničkou s názvom Modran‐
ská baba1. Podľa posledných dvoch informácií sme lokalizovali prameň Stoličného potoka 
aj my.  Sklamanie  však  prišlo  v momente,  keď  sme  viac‐menej  náhodne  v internetovej 
encyklopédii Wikipédia2 našli diametrálne odlišný údaj  (Stoličný potok pramení vo výške 
470 m n. m.). Vo výške 470 m n. m., na východnom svahu Veľkej Homole, nepramení totiž 
Stoličný potok, ale jeho pravostranný prítok Žliabok (porov. obr. 1).  

 

                                                              
1 V súčasnosti ide o jediný prameň v tejto oblatsti, pri ktorom je postavený prístrešok nesúci jeho názov.  
2 Wikipédiu  nepovažujeme  za  relevantnú  literatúru  pre  vedecké  výstupy,  no  vzhľadom  k situácii, 

v ktorej sme sa pri skúmaní vodného toku ocitli, nám poskytla dôležitý údaj. Informácia o prameni Stolič‐
ného potoka, ktorá sa od ostatných diametrálne odlišovala, nás priviedla k uvažovaniu o jej pôvode. Na 
základe tohto údaja sme zistili, že vodný tok bol zregulovaný, čím sa zmenila celá hydrografická situácia. 
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Obr. 1: Zaznačenie pôvodných  tokov: Stoličný potok  (červená  farba), Vištucký potok 

(čierna farba), Žliabok (zelená farba) 
 
Podľa Wikipédie  je  teda  Stoličný potok  totožný  so  svojím pôvodným pravostranným 

prítokom Žliabkom. Informáciu z Wikipédie, mimochodom ako jedinú tohto znenia, sme si 
overili  vo Vodohospodárskom podniku Bratislava,  kde  sme dospeli  k ťažko prijateľnému 
záveru:  ,,Pramenná oblasť Stoličného potoka  je na východnom svahu Veľkej Homole, vo 
výške cca 470 m n. m. a je to bývalý Žliabok“ (porov. obr. 2).  

Pôvodná pramenná oblasť  Stoličného potoka, o ktorej  sa  zmieňujú  všetky doterajšie 
publikácie,  teda už nie  je aktuálna. Podľa nami získaných  informácií  (žiaľ, ešte nikde ne‐
publikovaných a nezaznačených) bola pôvodná pramenná oblasť Stoličného potoka pre‐
sunutá, resp. prisúdená vodnému toku Vištucký potok3, ktorý sa na hornom toku nazýva 
Kamenný  potok4.  Prameň Vištuckého  potoka  (Dolinkovský  vrch,  392 m  n. m.),  ktorý  je 

                                                              
3 Vištucký potok bol pôvodne  ľavostranným prítokom Stoličného potoka. Aj v súčasnosti  je  jeho  ľa‐

vostranným prítokom, ale v zmysle, že ,,vzal“ Stoličnému potoku jeho pramennú oblasť.  
4  Hydronymum  Kamenný  potok  sa  v starších mapových  dielach  nevyskytuje,  nachádzame  ho  len 

v základných mapách SR 1  : 10 000, no domnievame sa, že v tomto  jedinom prípade  ide skôr o chybný 
zápis. Susedný tok, pravostranný prítok Gidry, sa totiž nazýva Kamenný potok. Nazdávame sa, že prišlo 
k zámene hydroným. 
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v súčasnosti občasným tokom, je považovaný už len za jeho prítok. Hydronymum Stoličný 
potok bolo presunuté na vodný tok Žliabok5 (porov. obr. 1 a obr. 2).  

 
 

 
 
Obr.  2:  Zaznačenie  tokov  po  regulácii:  bývalý  Stoličný  potok  =  Kamenný  potok  (po 

vodnú  nádrž Harmónia,  ktorá  je  označená  zelenou  čiarou),  Vištucký  potok6  (od  vodnej 
nádrže značený čiernou farbou), Stoličný potok (značený červenou čiarou, na mieste niek‐
dajšieho Žliabku) 

 
Zmeny v regulácii vodných tokov priniesli so sebou aj viaceré úskalia. Aktuálna situácia 

nám momentálne nedovoľuje, aby sme napríklad zostavili hydrografické členenie, pretože 
nemôžeme s istotou povedať, ktorý vodný tok je považovaný za Stoličný potok. Nápomoc‐
ný nám nebol ani terénny výskum a rozhovor s domácim obyvateľstvom, zamestnancami 
lesov, modranského múzea, turistickej kancelárie či správcami toku. Vo výpovediach res‐
pondentov dominovalo presvedčenie, že prameň Stoličného potoka  je Modranská Baba. 

                                                              
5 O tejto zmene nie sú domáci občania zrejme informovaní, pretože vodné toky Žliabok a Stoličný po‐

tok nepovažovali  za dva  totožné  toky  a prameň Vištuckého potoka  lokalizovali  k Dolinkovskému  vrchu 
(naľavo od vodnej nádrže Harmónia).  

6 Niektoré  zdroje  tvrdia,  že Vištucký potok pokračuje od nádrže Harmónia až  k pramennej oblasti. 
Kamenný potok (my ho považujeme za chybný údaj) je podľa týchto názorov len časťou Vištuckého potoka. 
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Žliabok  s ním nestotožňovali, uvádzali ho ako pravostranný prítok. Situáciu  sa usilujeme 
ďalej osvetľovať a hľadáme odpoveď na vzniknuté otázky.  

Etymologické výklady nemeckých názvov prítokov a prameňov Stoličného potoka 
Keďže sa nachádzame vo fáze hľadania nových upresňujúcich  informácií, pousilujeme 

sa poukázať aspoň na daktoré, pre nás zaujímavé, hydronymá v pôvodnej pramennej ob‐
lasti Stoličného potoka. Budeme postupovať systematicky od najdlhšieho (z  južnej strany 
pritekajúceho) vodného toku. V súčasnosti podľa informátorov tieto vodné toky už nema‐
jú  svoje názvy a nenašli  sme o nich  zmienky ani  v kartografických materiáloch. Doklady, 
ktoré  sa  usilujeme  rekonštruovať,  pochádzajú  iba  z katastrálnych  máp  z roku  1894 
a náčrtov ku konkretuálnym mapám7 (1854). Hydronymá z roku 1854 majú prevažne ne‐
meckú,  ponemčenú  alebo  slovenskú  podobu,  čím  odkazujú  na  nemeckú  kolonizáciu  na 
území. Nemecké  obyvateľstvo  bolo  do  oblasti  dosídlené  a venovalo  sa  drevorubačskej, 
rezbárskej,  šindliarskej  a iným  činnostiam,  súvisiacim  s drevom.  Drevorubačov  nazývali 
,,hulcokármi“  (porov. Kraic, 1982, s. 7) alebo  ,,huncokármi“8  (Horváthová, 2002). Na do‐
sídlených miestach im bolo pridelené skromné obydlie, lúka na pasenie dobytka (dobytok 
mohli  pásť  aj  v lese),  záhradka  a roľa.  Za  drevorubačstvo  boli  odmenení  plácou. 
O prítomnosti  ,,huncokárov“ v skúmanej oblasti svedčí množstvo  terénnych názvov, kto‐
rých doklady získavame najmä z náčrtu ku konkretuálnym mapám z roku (NkonMp 1854).9 
Len na margo spomenieme, že potoky, ktoré už boli pomenované po slovensky, nemajú 
nemecký variant – prisídlení obyvatelia zrejme používali domácu podobu názvu.  

† Schnitzer Graben 
*Rezbárov jarok/ *Rezbársky jarok (nem. der Schnitzer = rezbár; Graben = dolina, jarok)  
Etym.: V lokalite pravdepodobne býval rezbár, o čom svedčia aj náznaky obydlí v star‐

ších mapových dielach. Okrem rezbára tu býval kolár a šindliar. 

† Ranber Graben/ Rauber Graben  
*Zbojnícky jarok (nem. Räuber = zbojník; Graben = dolina, jarok) 
var. Haramia árok (KMp1894) 
TN Zbojnícke; TN Ranber Berg/ Rauberberg (NKonMp 1854)10 
Etym.: Lokalita sa nachádza v bezprostrednej blízkosti niekdajšej obchodnej cesty, ve‐

dúcej z Pezinka do Trnavy, a panských majetkov (dodnes je zachovaný názov lokality Pan‐
ský dom). Prítomnosť zbojníkov tu teda nie je vylúčená.  

                                                              
7 Náčrty  ku  konkretuálnym mapám označujeme  v heslách  skratkou NKonMp. Vročenie,  ktoré uvá‐

dzame,  je  len orientačným údajom, pretože náčrty vročenie neobsahujú. S najväčšou pravdepodobnos‐
ťou sú staršie ako konkretuálne mapy z roku 1854. 

8 Pomenovanie huncokár  resp. hulcokár  je  skomoleninou nemeckého Holzhacker,  t.  j. drevorubač, 
stínač. Huncokári boli na naše územie dosídľovaní najmä v 18. storočí, a to na pozvanie rodiny Pálfiovcov 
(porov. Horváthová, 2002, s. 29). Nemecké obyvateľstvo však na naše územie prichádzalo už v 14. stor. 

9 Krížik označuje zaniknutý názov, hviezdička je pokusom o rekonštrukciu názvu. 
10 Na ilustráciu uvádzame len daktoré terénne názvy, nie všetky, ktoré sa nachádzajú v mapových dielach. 
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†Rasoska Graben 
*Jarok Rázsoška/Rázsoška (apel. rázsoška = rozkonárená haluz, geogr. rozvetvujúce sa 

cesty resp. tvar toku; nem. Graben = jarok)  
TN Rasoska (NKonMp 1854) 
Pokus o etym.: Lokalita bola križovatkou obchodných ciest, ale zároveň tvar dvoch ra‐

mien vodného toku pripomína rozkonárenú haluz. Názov teda mohol motivovať tvar loka‐
lity alebo samotného onymického objektu. 

†Wagner Graben 
*Kolársky jarok/Kolárov jarok (nem. Wagner = kolár; Graben = jarok) 
var. Haramia árok (KMp 1894)11 
TN Kolárske/Wagnerberg (Lehot., s. 177);12 TN Wagner Berg (NKonMp 1854) 
Pokus  o etym.:  Hydronymum  označuje  časť  Zbojníckeho  jarku  pri  jeho  prameni. 

V lokalite v minulosti rástli buky, ktoré sú považované za jeden z najvhodnejších materiá‐
lov na výrobu kolies. Predpokladáme, že v blízkosti prameňa bolo obydlie kolára. 

†Geboneger Graben  
*Zahnutý jarok/Ohnutý jarok (z nem. gebogener = ohnutý, zakrivený; Graben = jarok) 
Etym.: Hydronymum motivoval pravdepodobne  tvar  toku,  ktorý  je  vzhľadom na dva 

susediace vodné toky odklonený (zohnutý). 

†Breiter Graben 
*Široký jarok (nem. breiter = širší; Graben = jarok) 
var. Szelés árok (KMp 1894) 
Etym.: Hydronymum je motivované TN Široké (vrch). 

†Der stinkende Graben  
*Smradľavý jarok (nem. stinkende = páchnuci; Graben = jarok) 
hdn. Büdös árok (KMp 1894) 
Pokus o etym.: Hydronymum pravdepodobne súvisí s  ťažbou (asi pyritu), pri ktorej sa 

mohli  uvoľnovať  plyny  (síra).  Lokalita,  v ktorej  sa  potok  vodný  tok  nachádza,  je  známa 
starými štôlňami. Dokladujú to aj iné hydronymá z oblasti (Banský Járek (NaKonMp 1854), 
Banya árok (KMp 1894), Járek pod Vývozem (NaKonMp 1854)). 

†Eiben Bach  
*Tisový potok (nem. Eiben = tis; Bach = potok)  
TN Tisové skaly (ZMSR 1.25)13, TN Eiben Berg (NKonMp 1854) 
Etym.:  Potok  preteká  cez  lokalitu,  v ktorej  v minulosti  rástli  tisy.  V súčasnosti  o nich 

svedčia už len terénne názvy. Tis bol v minulosti druhou najrozšírenejšou drevinou v tejto 
oblasti. 

                                                              
11 Haramia árok (*Zbojnícky jarok) je na katastrálnych a konkretuálnych mapách zaznačený na odliš‐

ných miestach. Zrejme šlo u upravovanie pramennej oblasti.  Je možné, že vodný  tok Haramia árok bol 
v minulosti považovaný za prameň Stoličného potoka.  

12 Porov. Lehotská (1961). Údaje pochádzajú z terénneho výskumu živých názvov.  
13 Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 25 000, 1995. 
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†Hohlen Weg  
*Úvoz (nem. hohlen = dutý; Weg = cesta) 
TN Úvozy (ZMSR 1.25), TN Hohlenweg, Hohleveg Sutte (NKonMp 1854) 
Etym.: Vodný tok preteká úvozom (vyhĺbenou cestou), ktorý v minulosti slúžil ako cesta 

pre povozy (či už na účely poľovačky, alebo ako obchodná cesta). 

†Das hohle Thal/ Strapati Jarek 
(nem. hohle = dutina, Thal = dolina) – najpravdepodobnejšia rekonštrukcia hydronyma 

by mala byť *Úvozská dolina, pretože vodný tok sa nachádza v lokalite Úvozy, ale keďže 
podobné  hydronymum máme  doložené  zo  susedného  toku,  prikláňame  sa  k slovenskej 
doloženej forme *Strapatý jarok 

TN Strapati (NKonMp 1854) 
Etym.: Hydronymum vzniklo z TN Strapatá (tvar lokality).  

†Das nusse Thal/ Das nasse Thal  
*Mokrá dolina/*Liesková dolina 
(nem. das Nusse = orech; Thal = dolina) – v lokalite hojne rástla lieska obyčajná 
(nem. das nasse = mokrá; Thal) – vodný tok sa nachádza na svahu Malej Homole, od‐

kiaľ steká voda a rozmáča povrch 
var. Naße Thal (2. voj. map. 1810 – 186914) 
TN Der nuße Berg/ Der naße Berg, Nassthal (Mokrá dolina) (Lehot., s. 177) 
Etym.: Prikláňame  sa  k hydronymu *Mokrá dolina  aj  vzhľadom na hydronymum,  za‐

znamenané  v 2.  voj. mapovaní. Okolité  vodné  toky  sú  tiež  priamo  pomenované  podľa 
tvaru resp. fyzikálnych vlastností – Strmý potok, Strapatý jarok. 

†Haupt Thal / Das Haupthal 
*Hlavná dolina (nem. haupt = hlavný, Thal = dolina) 
Etym.: Hydronymum označuje v lokalite s množstvom malých tokov hlavný tok bývalé‐

ho  Stoličného  potoka. Názov  nám  poskytol  veľkú  oporu  pri  lokalizovaní  vodného  toku 
Stoličný potok. 

†Bei Den Bründeln 
*Pri studničkách (nem. bei den = pri, v, u; Bründeln = fontány, studne) 
Etym.: V lokalite sa nachádza viacero studní prirodzeného pôvodu. Na  ilustráciu uve‐

dieme  informáciu  Jána  Juraja  Schreibera  z diela  Popis  slobodného  kráľovského  mesta 
Modry v Dolnom Uhorsku (Žitava, 1971), ktorú cituje J. Žudel v monografii Dejiny Modry 
(2006, s. 13): ,,Na týchto ... vŕškoch ... ... sú ... pramene s tou najčerstvejšou vodou, ktoré 
slúžia  vysmädnutým  vinohradníckym  robotníkom  k veľmi  príjemnému  osvieženiu.  Je  ich 
pekný počet. Medzi najdôležitejšími treba spomenúť tie, čo vyvierajú v lesoch a majú veľmi 
čerstvú a zdravú vodu. Dva z nich sa po nemecky nazývajú Herrn Brunn a Dürnkegl. Tretí 
prameň má meno od žľabu, ktorým preteká jeho voda zo skalnatého vŕška do príjemného 
a tienistého údolia a má  vodu  takmer  ľadovú.  Slováci pomenovali  tento prameň  slovom 
Žlábek.“  

                                                              
14 Mapový materiál 2. vojenského mapovania. 
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†Felsen Graben  
*Kamenný jarok (nem. felsen = kamenný, Graben = jarok) 
var. Szikla árok (KMp 1894), Kamenný potok (VMp 1965 a i.)15 
TN Felsengraben (Pri kamennom potoku); (Lehot., s. 177) 
Etym.: Vznik hydronyma motivoval terén, ktorým preteká. Jedna z lokalít, ktorými po‐

tok tečie, sa nazýva Kamenica (porov. VMp 1965).  

†Todten Graben 
*Mŕtvy jarok (nem. tod = mŕtvy, Graben = jarok) 
var. Todten Graben, Todten Haupt (2. voj. map.) 
TN Todten Haupt (NkonMp 1854) 
Etym.: Pomenovanie pravdepodobne ovplyvnila udalosť – smrť niekoho, niečoho. Ten‐

to výklad však nemáme podložený. 

†Das Hohenauer Thal/Ohnavska dolina 
Ohnavská  dolina/*Hohenauská  dolina  (nem.  hohenauer  =  azda  z nem.  Hohenauer 

(hohenauský), Thal = dolina)  
TN  Hohenau,  Hohenauer Wald  (NKonMp  1854),  TN  Ohnavská  dolina  (revír);  (Kraic, 

1982, s. 5), TN Ohnavy (vinohrady) (Kraic, 1982, s. 10) 
Etym.: Variant Ohnavská dolina, ktorý naoko evokuje pôvodné pomenovanie, považu‐

jeme  za  skomoleninu  pôvodného  nemeckého  názvu  Das  Hohenauer  Thal.  D.  Lehotská 
(1961,  s.  177)  uvádza  vedľa  toponyma Hohenau  aj  varianty Ohnavy  a Horné  nivy  (živé 
podoby názvu). Ako pôvodný názov pritom uvádza Hohenau. Pri výklade názvu sa opiera‐
me o motiváciu ojkonymom Hohenau v Rakúsku. Hohenau je (aj bolo) hraničným mestom 
Slovenska s Rakúskom a viedlo odtiaľ množstvo obchodných ciest. Na základe štúdia vo‐
jenských máp z 1., 2. a 3. vojenského mapovania sme zistili, že  lokalitou Ohnavy prechá‐
dzala cesta (aj v Úvozoch), ktorá viedla zo Záhoria cez Veľkú a Malú Kuklu priamo do Mod‐
ry  a odtiaľ  smerovala  ďalej. Domnievame  sa,  že mohlo  ísť o jednu  z vedľajších  ciest Ku‐
chynskej stezky.  

Druhé  vysvetlenie môže  súvisieť  s prisťahovalcami,  habánmi,  ktorí  cestu  symbolicky 
pomenovali. Takýto spôsob pomenovania nachádzame aj pri variante Stoličného potoka 
Sisak, ktorý si priniesli so sebou chorvátski kolonisti. Jednoznačnú odpoveď prinesie azda 
dôkladnejšie bádanie.  

Cesta, o ktorej sme sa zmieňovali, prechádzala aj  lokalitou, v ktorej pramenia dve ra‐
mená bývalého Stoličného potoka. Túto  informáciu uvádzame preto,  lebo sa domnieva‐
me, že s ňou môže súvisieť náš etymologický výklad dvoch nasledujúcich hydroným (spo‐
mínaných  dvoch  ramien  Stoličného  potoka).  Pôvodne  sme  boli  pri  výklade  názvov  pre‐
svedčení, že súviseli s činnosťou ,,huncokárov“, nemeckých drevorubačov. Po oboznámení 
sa so štúdiou P. Maliniaka Meta ad modum crucis sculpta (2006) sme dospeli k záveru, že 
aj nami zaznamenané hydronymá by mohli poukazovať na problematiku metačných bo‐

                                                              
15 Hydronymum Kamenný potok, ktoré sme spomínali v súvislosti s pramennou oblasťou Stoličného 

potoka, sa na tento objekt nevzťahuje.  
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dov  (hraničných stromov). Hoci nám nie  je známe, že by sa na západnom Slovensku po‐
dobné hydronymá vyskytovali,  iné relevantné vysvetlenie sa nám nejaví také pochopiteľ‐
né. Ako  sa dočítame  v publikácii Od  železnej opony  k Zelenému pásu  (Hudeková  et  al., 
2006, s. 12), „dnes si už pomerne ťažko vieme predstaviť, že hranice mohli byť vyznačené 
tzv. hraničnými stromami, ako tomu bolo v minulosti, napr. na Šumave (tieto stromy mali 
vyrezané do kôry erby, rímske znaky, či dokonca šibenice“. Názvami, ktoré budeme inter‐
pretovať v zmysle týchto úvah, sú nemecké hydronymá Von der gebohrten Buche a Von 
der Sicken Linde. Zároveň ide o jediné dva názvy lokality, ktoré sa vyjadrujú opisne, pomo‐
cou predložkových pádov.  

† Von der gebohrten Buche  
*Od prevŕtaného buka (nem. gebohrten = prevŕtaný; die Buche = buk) 
TN Bei drei Buchen (NKonMp 1854) 
Pokus o etymológiu: Vodný tok sa nachádza v lokalite, ktorá  je charakteristická buko‐

vým porastom. Adjektívum ,,prevŕtaný“ odkazuje na viacero možných etymológií. Spočiat‐
ku sme sa domnievali, že by mohlo ísť o stopy po vŕtaní do kôry stromu. Je známe, že Slo‐
vania získavali z bukov šťavu na výrobu sirupu (z niektorých druhov stromov sa v stredo‐
veku dokonca pokúšali vyrábať medovinu). Druhou možnosťou, ktorá  je azda prijateľnej‐
šia,  je  označenie  stromu  ako  orientačného  bodu  (porov.  Maliniak,  2006).  Keďže 
v súčasnosti v lokalite už nežije pôvodné obyvateľstvo a spomínané objekty už nejestvujú, 
môžeme sa len domnievať, že naše predpoklady sú správne.  

† Von der Sicken Linde  
 *Od vrúbkovanej lipy, Od lipy so zárezmi (nem. sicken = vrúbkovaný, so zárezmi; die 

Linde = lipa)  
Pokus o etymológiu: V lokalite v súčasnosti už  lipy nerastú, no v minulosti patrila  lipa 

k druhému najrozšírenejšiemu stromu na tomto území. Vrúbkovanie, resp. zárezy by sme 
mohli vysvetliť niekoľkými spôsobmi:  

a) narezanie kôry s cieľom získať ,,šťavy, silice“ (podobne ako pri buku); 
b) pozostatok magických úkonov – lipa ako magický strom, schopný odháňať duchov a 

liečiť choroby; 
c) technika drevorubačov (známa najmä v Amerike), pri ktorej sa do kmeňa urobili hl‐

boké zárezy, do nich sa vsunuli dosky, ktoré potom slúžili ako schody; 
d) značenie trasy na stromoch. 
Posledný  bod,  v zhode  s P. Maliniakom  (2006,  s.  399),  považujeme  za  najpravdepo‐

dobnejší motivačný činiteľ. Autor v štúdii píše: „Odtiaľ hranice vystupovali popri Hrone ku 
dvom vŕbam, ktoré boli označené tromi zárezmi. Pri konopisku bola jedným zárezom ozna‐
čená krivá  jelša. Ďalším hraničným bodom boli dve vŕby. Na obidvoch bol urobený zárez. 
Na začiatku majera Duby sa nachádzala malá vŕba označená  troma zárezmi...“ „Lipu so 
zárezmi“ by  sme  teda mohli považovať  za hraničný bod,  i keď možno  len na označenie 
panstva alebo na označenie obchodnej cesty.  

V našom krátkom exkurze do etymológií hydroným v povodí ,,Stoličného potoka“ sme 
sa usilovali objasniť daktoré informácie. S pokorou však musíme priznať, že naša štúdia nie 
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je ani zďaleka úplná a vyžaduje si hlbšie a dôkladné hľadanie historických prameňov, ktoré 
nám do problematiky vnesú viac svetla. 
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German Names of Tributaries (and Springs) of the “Stoličný potok” Stream  
as Evidence of the German Colonization 

The present study deals with the etymology of the hydronyms in the basin of the Stoličný 
River with special focus on the hydronyms of German origin. These proper nouns indicate the 
German  colonization  in Modra – by  ”Holzhacker”  (woodcutters). Out of  the hydronyms  the 
most  interesting  examples  have  been  selected,  such  as”Bei  Den  Bründeln,  Von  Der  Sicken 
Linde, Von Der gebohrten Buche“, etc. 

In the first part of the study, the  issue of the Stoličný River  is examined as the name has 
caused some confusion in the present research. The original spring area (of the Stoličný river) 
has been changed and assigned to its left side tributary – the Vištucký River, which was further 
moved  to  the place of  the original  spring  area of  the  Stoličný River. The  Stoličný River has 
consequently been moved to the place of its right side tributary – the Žliabok. 




