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Keď hovoríme, že pragmatonymá sú názvy výrobkov, dopúšťame sa hneď niekoľkých 

chýb a nepresností. 
V prvom rade nejde o názvy (pomenovania) výrobkov, ale o vlastné mená (názvy), a to 

je podstatný  rozdiel.  Idetifikovať živé  i neživé objekty skutočnosti možno  totiž viacerými 
spôsobmi  a  rozličnými  jazykovými  prostriedkami  apelatívnej  i  propriálnej  zložky  slovnej 
zásoby.  Inými  slovami,  identifikácia  osôb,  topografických  objektov,  predmetov  a  javov 
skutočnosti  sa  realizuje  rozličnými  jazykovými  i  nejazykovými  (mimojazykovými)  pro‐
striedkami, pričom  jazykovými prostriedkami  sú vlastné mená  i apelatíva. Prostriedkami 
identifikácie objektu teda môžu byť: a) vlastné meno (proprium); ale aj b) všeobecné pod‐
statné meno (apelatívum), napr. názov zamestnania, príbuzenský vzťah, druhové označe‐
nie geografického objektu, druhové označenie (pomenovanie) výrobku a  i.; c) numerické 
alebo značkové pomenovanie, napr. rodné číslo, číslo typu alebo poradia, evidenčné číslo 
vozidla motorového vozidla a i.; d) encyklopedické údaje o objekte (výška/rozmery, hmot‐
nosť a i.). 

V druhom rade treba jednoznačne ustáliť, či sa termín pragmatonymum bude používať 
na označovanie vlastných mien výrobkov vyrábaných v sériách alebo vlastných mien vý‐
robkov ako takých. V prvom prípade by sa vlastné mená výrobkov členili na vlastné mená 
jedinečných, unikátnych výrobkov (unikátonymá) a na vlastné mená sériovo, v menších či 
väčších sériách vyrábaných výrobkov  (pragmatonymá), v druhom prípade by sa pragma‐
tonymá členili na unikátonymá a sérionymá. 

Po tretie, „klasickými“ vlastnými menami sú unikátonymá, vlastné mená  jednotlivých, 
jedinečných výrobkov. 

Po štvrté, v prvom i v druhom prípade pri vlastných menách sériovo vyrábaných výrob‐
kov si treba uvedomiť, tak ako to naznačil už J. Svoboda (1960, s. 281), hoci jeho postreh 
ostal v podstate bez povšimnutia, že  tu nejde o vlastné meno konkrétneho výrobku, ale 
o vlastné meno  značky,  série,  typu, modelu  a  pri  pomenúvaní  konkrétneho  výrobku  sa 
vlastne pomenúvajú jeho výrobca, typ (trieda), séria, model a pod. Zdôraznilo sa to už na 
seminári o chrématonymii v Hradci Králové v  lete 1988. Takto napokon nazerajú na túto 
problematiku aj Pravidlá slovenského pravopisu (2000, s. 68 – 69). 

Po piate, dnes si možno o vlastných menách výrobkov povedať viac, ako sa o nich ho‐
vorilo doteraz. Rozvoj výroby postúpil a postupuje veľmi rýchlo, mnoho druhov výrobkov 
sa produkuje v menších, väčších a hromadných sériách, o akých sa pred desiatkami rokov 
nechyrovalo. O mnohých druhoch výrobkov nielen z odbornej a popularizačnej literatúry a 
z masovokomunikaných prostriedkov,  ale  aj  vďaka modernej  komunikácii  (internetu)  sa 
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možno dozvedieť množstvo rozličných údajov, umožňujúcich opravovať a spresňovať star‐
šie poznatky a odborné úvahy. 

Uveďme niekoľko príkladov o názvoch dopravných prostriedkov  (materiál  je prevzatý 
väčšinou z internetu). 

Kozmické  lode a  ich nosné  rakety majú spravidla značkové alebo  typové názvy.  Jedi‐
nečným názvom bol Sputnik, veľmi rýchlo sa apelativizoval. 

Kozmické raketoplány majú jedinečné názvy (Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, 
Endeavour, sovietsky Buran). 

Lietadlá majú značkové a typové názvy. Niektoré lietadlá, ktoré lietali v ČSA, mali aj je‐
dinečné názvy. Značkové názvy  lietadiel sú často totožné s  logom výrobcov,  lietadlá býv. 
Sovietskeho  zväzu majú  tieto názvy podľa  vedúcich osobností  konštrukčných  kolektívov 
(An – Antonov, Il – Iljušin, Jak – Jakovlev, Su – Suchoj, Tu – Tupolev, niektoré z nich majú aj 
typové názvy, napr. An‐124 Ruslan (vyrobených asi 50 kusov). Jedinečný je pravdepodob‐
ne názov An‐225 Mrija (Mrija = ukr. sen; existuje podľa dostupných údajov  len v jednom 
exemplári). Sovietske  lietadlá (aj ponorky) okrem toho mali v spravodajstve USA a NATO 
krycie anglické názvy, napr.  lietadlo Mrija, ktoré bolo prepravným nosičom  raketoplánu 
Buran, malo krycí názov Cossack, lietadlá typu Tu‐104 Camel, Tu‐134 Crusty, Tu 154 Caralles 
a pod. 

V niekdajšom Československu v Československých aerolíniách lietalo 30 strojov značky 
Tupolev, z toho 6 kusov Tu‐104 A (s názvami Praha, Bratislava, Brno, Plzeň, Ostrava a Čes‐
ké Budějovice), 3 kusy Tu‐124, 14 kusov Tu 134 A (bez názvov!), 7 strojov Tu‐154 M a 23 
značky Iljušin (8 kusov Il‐18 a 15 Il‐14), každé z nich malo aj svoj jedinečný názov. 

O typových názvoch českých lietadiel podľa názvov vtákov (Albatros, Čáp, Kondor, Kos, 
Luňák, Orel, Orlice, Orlík, Racek, Sokol) písal takmer pred štvrťstoročím L. Klimeš (1988). 

V  európskej  strediskách  vrtuľníkovej  záchrannej  zdravotnej  služby  na  Slovensku  sa 
v súčasnosti používajú  vrtuľníky  s názvami Tatiana, Andrea, Marta,  Iveta,  Ildikó  a  Lucia, 
posledný  červeno‐biely model  Augusta  s  názvom  Klára  uviedol  do  prevádzky minister 
zdravotníctva iba nedávno. 

O lodiach je všeobecne známe, že majú jedinečné, unikátne názvy. No už v prvej polo‐
vici  20.  storočia  sa  vlastným menom  pomenúvali  aj  typy  (triedy)  vojenských  i  civilných 
lodí, pričom spravidla jedinečný názov prvého výrobku tohto typu sa stal typovým názvom 
všetkých plavidiel série. Jedinečné názvy  lodí sa niekedy menia, ak sa  loď stala vojnovou 
korisťou  iného  štátu, predajom  alebo  aj  z  iných dôvodov. Tak napr.  je  známe,  že  trupy 
amerických  ľahkých  krížnikov  triedy  Cleveland  sa  stali  základom  lietadlových  lodí  triedy 
Independence, jednu z nich s názvom Langrey dostalo po vojne Francúzsko, kde ju preme‐
novali  na  La  Fayette.  Najnovšia  trieda  desiatich  lietadlových  lodí  Spojených  štátov má 
názov Nimitz,  z 18 atómových ponoriek  triedy Ohio vyzbrojených  raketami Trident  sú 4 
(Ohio, Michigan, Florida a Georgia) prerobené na nosiče striel s plochou dráhou  letu To‐
mahawk. Sovietske krížniky triedy Kirov premenovali, Kirov na Admiral Ušakov, Frunze na 
Admiral Lazarev, Kalinin na Admiral Nachimov, Jurij Andropov na Pjotr Velikij, a tak sa poli‐
tické názvy nahradili historickými, hoci dnes aj tie politické sú už historické. Lietadlový kríž‐
nik Baku bol premenovaný na Admiral Gorškov a po predaji do Indie dostal názov Vikrant. 
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U nás na Slovensku sa v komárňanských  lodeniciach stavajú nákladné  lode podľa ne‐
meckých projektov, majú  typové názvy podľa názvov nemeckých  riek  (Rýn,  Leda, Main, 
Maas, Amisia, Jümme a  i.). Aj z tlače bolo možné získať  informácie, že r. 2007 spustili na 
vodu, pokrstili a odovzdali zákazníkom námorné nákladné lode typu Rýn s názvami Nanuk, 
Kastor a Argos a loď typu Leda s názvom Bondenau a r. 2008 námornú nákladnú loď typu 
Jümme s názvom Imel Abdena. 

Vyhliadkové lode typu Moskva, ktoré sme doviezli z býv. Sovietskeho zväzu, mali názvy 
Žilina, Martin, Čadca, Prešov, Kriváň a Ondava (Čadca od r. 2006 pláva po Vltave s názvom 
Danubio). Na naše vody prišli aj tri rýchlolode typu Raketa (mali na trupe iba číselné ozna‐
čenie  I,  II,  III, evidované sú aj  ich názvy Bratislava, Praha, Ostrava; Raketa  II  (Bratislava) 
v r. 1983 – 1987 bola na Váhu v Trenčíne ako botel Trajan, od r. 1987 je na Labe v Kolíne 
s názvom  Colinea).  Rýchlolode  typu  Voschod mali  názvy  Púchov  a  Piešťany,  rýchlolode 
typu Meteor názvy Košice, Trnava  (po predaji do Talianska Marevivo), Myjava, Modra a 
Bratislava. 

Vlaky, čiže vlakové súpravy, a osobitne rušne (lokomotívy) spravidla nemajú značkové 
ani typové názvy (vlastné mená), typy rušnov sa označujú číselnými, typy vagónov kombi‐
novanými  (číselnými a  literovými) kódmi. Výnimkou bola donedávna povestná Slovenská 
strela,  aj  ona mala  vlastne  dve  súpravy,  jedna  z  nich  je  dodnes muzejným  exponátom 
(súčasná  Slovenská  strela  je názov dopravného  spoja).  Železničné  rušne majú  zvyčajne, 
najmä však v železničiarskom slangu neoficiálne názvy, prezývky, a to aj typy (Bugriš, Hek‐
tor a pod.), aj  jednotlivé rušne, najmä na nejako vymedzených tratiach (Štiavnická Anča, 
Gontkuľak).  Veľmi  pozoruhodnú  štúdiu  s  odborne  mimoriadne  zasväteným  pohľadom 
o súčasných prezývkach železničných rušňov publikoval M. Ološtiak (2009). 

V súčasnosti  sa  pomenúvanie  jedinečnými  názvami  a  posviacanie  (krstenie)  nových 
vlakových súprav stáva u nás módou. Prvé štyri z desiatich nových moderných poschodo‐
vých vlakových súprav dostali názvy Katarína, Lucia, Terézia a Alžbeta. 

Unikátne názvy mali u nás iba pancierové (obrnené) vlaky, a to už od roku 1918 (Plzeň, 
Praha, Brno, Bratislava, Generál Štefánik). Vo Vrútkach postavili  r. 1939 pancierový vlak 
Bernolák, ktorý mal po zaradení do armády krycí názov Hrdlička. O názvoch českých obr‐
nených vlakov v rokoch 1935 – 1945 písal L. Klimeš (1989). V čase SNP operovali na Slo‐
vensku tri pancierové vlaky, Štefánik, Hurban a Masaryk. Stavať pancierové vlaky sa plá‐
novalo aj po vojne, po roku 1945. Existovali plány štyroch parných (J. Svoboda, T. G. Masa‐
ryk, E. Beneš, Generál Štefánik), troch motorových (Stalin, Generál Pavlík, J. M. Hurban) a 
jedného improvizovaného vlaku (Orlík). 

Automobilov rozličných značiek, typov, modelov a ich variantov je v súčasnosti obrov‐
ské množstvo. Kým sa pred sto rokmi vyskytovali takmer výnimočne  iba značkové názvy 
aut, spravidla zhodné s logom výrobcu, teraz sa do popredia dostávajú typové a modelové 
názvy. Rozdiely v pomenúvaní sú pri vozidlách  jednotlivých značiek. Tradičný, starší spô‐
sob predstavujú napr.  vozidlá  značiek BMW, Mercedes‐Benz, Peugeot,  jednotlivé  triedy 
výrobkov podľa typu karosérie, motora alebo vybavenia sa pri nich označujú číslami, veľ‐
kými písmenami alebo ich kombináciami. Je všeobecne známe, že niekdajšie českosloven‐
ské automobilky v druhej polovici 20. storočia používali popri značkových názvoch (Škoda, 
Tatra) aj typové názvy (Škoda Tudor, Spartak, Oktavia, Felicia, Favorit, Forman –  iné mo‐
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dely predstavujú súčasné názvy Felicia a Octavia), aj písmenové a číselné označenie typov 
(Tatra  8,  603,  613,  111,  815,  Praga RN, RND, V3S,  S5T,  Škoda MB,  105,  110,  120,  125 
a pod.). Väčšina výrobcov v súčasnosti typy a modely svojich výrobkov označuje názvami a 
len ďalšie parametre  číslami, písmenami alebo  inými symbolmi. A tak možno analyzovať 
viacslovné názvy  typu Fiat Punto My  life, Renault  Laguna Monaco GP, Renault Mégane 
Grandtour  alebo  Škoda  Fabia  Scout  a  či  Škoda  Yeti Mont Blanc.  Jednotlivé  časti  týchto 
viacčlenných názvov majú prirodzene svoju hierarchiu: značka – typ – model  (jedinečný, 
unikátny názov výrobku zastupuje ŠPZ). Názov značky sa často nahrádza grafickým (obráz‐
kovým) logom. 

Typové názvy majú aj jednotlivé špeciálne a bojové vozidlá (napr. Aligátor), pásové vo‐
zidlá a tanky. Jedinečné, unikátne názvy sa vyskytujú výnimočne (tanky Lidice, Jánošík, Jan 
Žižka). 

Motocykle majú spravidla iba značkové názvy, zriedkavé sú popri nich aj typové názvy 
(Jawa 50 Pionier). 

Keď porovnáme uvedené poznatky so všetkými doterajšími poučkami o vlastných me‐
nách výrobkov či o pragmatonymách, názorne sa ukáže, čo všetko možno a treba v týchto 
poučkách korigovať, upravovavať a spresňovať. Vedecké tézy (a hypotézy) a poučky vždy 
závisia od stupňa poznania skúmanej skutočnosti. 

Aj v súčasnosti moderné zovšeobecňovanie, modelovanie musí stáť na pevných zákla‐
doch skutočného poznania odbornej problematiky, aby sa nestávalo  ignorantstvom, kari‐
katúrou vedeckého bádania. 

Uvedené príklady predstavujú  iba náčrt problematiky názvov  tohto druhu  výrobkov. 
Ale aj pri ostatných a  iných úžitkových sériovo vyrábaných výrobkoch treba skôr hovoriť 
o názvoch značiek a typov výrobkov. Rovnako to platí aj pre názvy potravinových výrob‐
kov. Aj v českej onomastickej  literatúre možno nájsť niekoľko zaujímavých štúdií o vlast‐
ných menách potravinových  výrobkov od  známeho  článku  zo  ZMK  I. Honla o  tyronymii 
čiže o názvoch syrov (1966; aj on už napísal, že ide o „obchodné značky sériových výrobků, 
nebo druhů zboží“) po výťah z diplomovej práce M. Tomanovej (2010) o názvoch českých 
pív, prednesený na poslednej 4. českej onomastickej konferencii v Ostrave. 

U nás na Slovensku odznel na predchádzajúcej 17. slovenskej onomastickej konferencii 
v Trnave príspevok L. Garančovskej (2010) o chrématonymách mliekarenského priemyslu 
na Slovensku. Autorka za pragmatonymá, t.  j. za názvy (vlastné mená) výrobkov pokladá 
ich katalógové pomenovania s viacerými doplňujúcimi údajmi o druhu, vlastnostiach, pou‐
žiteľnosti, váhe a pod., napr.  Jánošík krájateľný  tavený  syr, Encián Gold krémový  tavený 
syr, Encián nakladaný 200 g, ba aj pomenovania typu čerstvé maslo, šľahačka z  lahodnej 
smotany, kravský  syr hrudkový neúdený,  jemný  tavený údený  salámový  syr a pod.  (azda 
preto, že sa v zozname výrobkov píšu s veľkým začiatočným písmenom). Autorka za prag‐
matonymum  (teda za vlastné meno?) pokladá aj katalógové pomenovania  typu Kysucký 
jogurt biely 4 % s ovocným cukrom a probiotickou kultúrou. Od nej prevzal takéto chápa‐
nie  pragmatoným  aj  P.  Odaloš,  keď  v príspevku  Kapitolka  k vývinu  slovenskej  onymie, 
ktorý publikoval v zborníku štúdií k životnému jubileu R. Šrámka, napísal okrem iného, že 
„názvy  syrov  (tyronymá)  ovplyvňuje  globálna  tendencia  pluralizácia  realizovaná  formou 
nacionalizácie“ a že opisné aj neopisné názvy zdôrazňujú národné hodnoty, a medzi prí‐
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kladmi uviedol aj názvy Kravský syr hrudkový neúdený a Eidamská tehla sendvičové plátky 
(Odaloš,  2009,  s.  76).  Takéto  vzmedzenie  vlastných  mien  pokladáme  za  nesprávne 
a nevhodné. 

L. Garančovská sa navyše usilovala vyjadriť modelovú hodnotu takýchto katalógových 
pomenovaní. Každé pomenovanie výrobku však nemožno stotožnovať s vlastným menom, 
ani ho nemožno modelovať (modelovo vyjadriť) ako vlastné meno. Vlastnými menami nie 
sú pomenovania ako maslo, čerstvé maslo, nízkotučné mlieko, trvanlivé mlieko, ani krav‐
ský syr hrudkový neúdený a pod. Vlastnými menami sú však názvy rastlinných tukov Ma‐
sielko a Maslenko (tak ako Rama, Veto, Juno a pod.). 

Pri analýzach pomenúvania mliečnych výrobkov vlastnými menami však možno  zistiť 
viaceré zaujímavosti, tendencie pomenúvania, vývin názvov a pod., napr. neroztierateľný 
topený syr ementálskeho typu, ktorý sa pred niekoľkými desaťročiami u nás nazýval Tave‐
ný ementál alebo Topený ementál, potom Primátor, sa dnes v Česku vyrába a predáva ako 
Primátor, u nás na Slovensku ako Jánošík. 

Záverom 
Pragmatonymá sú vlastné mená – názvy, nie akékoľvek pomenovania výrobkov. Identi‐

fikácia výrobkov môže byť  rozmanitá, pomenovanie vlastným menom, apelatívom alebo 
pomocou numerických  faktov a  iných  javov  súvisiacich  s výrobkom. Takáto  identifikácia 
však presahuje rámec vlastných mien. 

Termínom pragmatonymum možno označovať vlastné mená – názvy sériovo vyrába‐
ných predmetov, ale aj názvy výrobkov ako takých. Je to otázka dohody. 

Vlastné mená sériovo vyrábaných výrobkov sú skupinové vlastné mená. Sú to vlastne 
vlastné mená značiek, sérií, typov a modelov výrobkov. Pri pomenúvaní osôb sú takýmito 
skupinovými vlastnými menami etnonymá a obyvateľské mená. 

Ak by sa termín pragmatonymum prijal a používal s rozšíreným významom vlastné me‐
no výrobku, mohla by byť hierarchia termínov takáto: 

Pragmatonymá 
a) názvy jedinečných výrobkov – unikátonymá; 
b) názvy v  sériách vyrábaných výrobkov, vlastne vlastné mená značiek, sérií,  typov a 

modelov výrobkov – sérionymá.  
Pomenovania výrobkov z produktových katalógov, zoznamov a cenníkov nemusia byť a 

zvyčajne ani nie sú totožné s ich vlastnými menami (pragmatonymami) 
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Pragmatonyms are Proper Names 

Products as well as any other entities can also be  identified by proper names  (generic or 
other  names),  appellatives,  numbers  or  by  descriptions  of  their  characteristic  features  and 
properties.  Pragmatonyms  are  not  regarded  as  denominations  but  as  proper  names  of 
products. Proper names of mass‐produced products rank among the group of proper names 
referring first of all to the trade‐mark (frequently identical with the producer´s logo) or to the 
series  (type or model) of  the product and only secondarily  referring  to  the product as such. 
Their function with regard to naming products is approximately the same as is the function of 
ethnonyms or citizen names in naming persons. 

 




