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Onomastická  literatura uvádí,  že v české antroponymii  ještě ve 13.  století převládala 

jednojmennost, tzn. že jediné oficiální osobní jméno stačilo k přesné identifikaci pojmeno‐
vávané osoby. Později nebylo s to plnit základní onymické funkce, proto k němu byla při‐
pojována  specifikační doplnění. Rozvojem doplňkových  jmen  se  zabýval  J. Beneš ve  své 
monografii O českých příjmeních (1962), v níž uvádí jako doklady dvoujmennosti (ojedině‐
le vícejmennosti) příklady ze 14. století. Podobně je tomu v pracích J. Svobody, především 
v monografii Staročeská osobní jména a naše příjmení (1964) a v úvodu knihy F. Kopečné‐
ho sepsaném V. Šmilauerem  (1974). Ten ve vývoji antroponym rozlišuje pět období, při‐
čemž první z nich – do roku 1300 – charakterizuje jednojmenností. 

Uplatňováním tzv. jednojmennosti v praxi se zabývala J. Pleskalová, která srovnala an‐
troponyma z listin kritické edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae z druhé 
poloviny 12. a 13. století. Z její analýzy vyplynulo, že v období předpokládané jednojmen‐
nosti je jediné oficiální osobní jméno bez zpřesňujícícho doplnění užíváno okrajově. Mno‐
hem častěji je osobní jméno provázeno zpřesňujícím doplněním, např. výrazem společen‐
sky zařazujícím, výrazem lokalizujícím, vyjádřením příbuzenského vztahu, přezdívkou. 

V listinách vystupují hlavně  jména urozených a  církevních hodnostářů. Pro  sledování 
vývoje pojmenovacích zvyklostí u prostých lidí je tedy nutné vycházet z jiných zdrojů. Pro 
svůj výzkum jsem si zvolila urbáře, tj. soupisy „pozemkového majetku poddaných na pan‐
ství  s předpisem  stálých  příjmů  úročních  z něho  plynoucích“  (Zemek  –  Pohanka,  1961, 
s. 11). Nejstarší české urbáře pochází z první poloviny 13. století, k dispozici jsou však jen 
jejich  zlomky.  Pro  potřeby  onomastického  výzkumu  byly  proto  vybrány  urbáře  z druhé 
poloviny 14. století, které obsahují bohatý antroponymický materiál. 

 
Urbář  kláštera  chotěšovského  (1367):1  z latinsky  psaného  urbáře  byla  excerpována 

jména celkem 971 osob. Převažuje zde  jednojmennost;  jediným oficiálním osobním  jmé‐
nem je pojmenováno 92 % poplatníků (typ 1.0): Bláha, Jaroš, Ondřej, Vaněk, Zich. Ze sou‐
pisu  je  zřejmé,  že  v obci  žily dvě osoby  stejného  jména  zřídka.2 K identifikaci osob  však 
napomáhaly majetkové poměry a  lokalizace v rámci obce  (název obce  je nadepsán vždy 
nad  jmény poplatníků), srov. zápisy  lokalizované do obce Střelice: Vavřenec 3 quartalia, 
Vavřenec ½  terram  (lat. quartale  ‚čtvrtina  (lánu)‘,  terra  ‚lán‘). V obci  Lhota  jsou  zapsáni 

                                                              
1 Z excerpce byla vyloučena česky psaná část, která byla k původnímu urbáři připojena pravděpodob‐

ně v době vzniku přepisu, tj. v roce 1510.  
2 Za případ stejnojmennosti nepovažuji užití  různých  formálních hypokoristik vytvořených od  téhož 

základního jména. 
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hned čtyři poplatníci stejného jména, z nichž jeden má ve vlastnictví jeden a půl lánu a tři 
půl lánu: jednou je doložen zápis Pavel 1 ½ ter., třikrát Pavel ½ ter. Z těchto dokladů nelze 
určit, zda se skutečně  jedná o tři různé osoby  jménem Pavel mající stejný majetek, nebo 
zda pořizovatel urbariálního záznamu omylem nezapsal půlláníka víckrát. 

K osobnímu jménu byla připojována různá doplnění. Ve zkoumaném materiálu to jsou 
výrazy společensky zařazující (typ 2.0), zejména názvy povolání či řemesla: Prokop piscator 
(lat.  piscator  ‚rybář‘),  Vít  pistor  (lat.  pistor  ‚pekař‘),  Vít  carnifex  (lat.  carnifex  ‚řezník‘). 
U latinských podob  lze předpokládat, že  jde skutečně o názvy profesí, které daná osoba 
vykonávala.  V urbáři  jsou  doloženy  i  české  zápisy:  Hodek  kovář,  Jakub  švec,  Jan  koníř. 
U těchto  pojmenování  není  jisté,  zda  je  jejich  druhý  člen  apelativum,  či  proprium.  Syn 
mohl být označován podle  řemesla  či povolání svého otce, aniž by v otcově činnosti po‐
kračoval; v tom případě musí být doplnění provázející osobní  jméno hodnoceno  jako pří‐
jmí. Tyto případy  jsou ve 14. století spíše ojedinělé, proto u doplnění tohoto typu předpo‐
kládám apelativní charakter. Doplnění slouží k jednoznačnější  identifikaci poplatníků. Na‐
příklad ve vesnici Kotovice žily tři osoby jménem Jakub – láník a dva půlláníci, z nichž jeden 
vykonával vetešnickou profesi (stč. vetešník  ‚švec spravující starou obuv; krejčí spravující 
staré  oděvy‘). Doplněk  vetešník  připojený  k osobnímu  jménu  odlišuje  osobu  tohoto  za‐
městnání od druhého poplatníka majícího stejný majetek. Častěji  je název řemesla či po‐
volání redundantní, např. v dokladu Beneš kuchmistr, lokalizovaném do Chotěšovic, nemá 
výraz kuchmistr identifikační funkci, neboť se v dané obci jiná osoba toho jména nenachá‐
zí.  Slouží  spíše  ke  zdůraznění  profese,  kterou  většinou  vykonávala  v obci  jediná  osoba. 
Z názvů  řemesel  a povolání  jsou  zaznamenány  tyto:  carnifex  (lat.  ‚řezník‘),  carpentarius 
(lat. ‚kolař, tesař‘), cocus (lat. ‚kuchař‘), fistulator (lat. ‚dudák, pištěc‘), koníř, kovář, kuch‐
mistr, piscator (lat. ‚rybář‘), pistor (lat. ‚pekař‘), švec, trubač, vector (lat. ‚vozka‘), vetešník. 

Jména poplatníků ojediněle provází výrazy zařazující pojmenovávané do světského  či 
církevního stavu: Albertus sacerdos  (lat. sacerdos  ‚kněz‘), Matěj subses  (lat. subses  ‚pod‐
sedník, tj. poddaný na malé usedlosti‘), Pablík subses, Vaněk subses. Tato doplnění mohou 
sloužit  k odlišení  stejnojmenných  poplatníků  (např.  v obci Holíšov  jsou  zaznamenáni  tři 
Jakubové,  z nichž  jeden  je označen  jako  Jakub  subses), nebo  fakultativní  (v Holíšově  žil 
jeden Vaněk, proto je spojení jeho jména s doplňkem subses pro identifikaci v rámci obce 
nadbytečné). 

Průměrně  je  zastoupen  pojmenovací  typ  tvořený  oficiálním  osobním  jménem  a pří‐
jmím  (typ  3.0):  Jakub Hynčík,  Jan Dubek, Matěj  Krčma, Oldřich  Tichava.  Jeho  podtypy, 
tvořené rodným jménem, příjmím a dalším doplněním, v urbáři zachyceny nejsou.  

Urbář kláštera ostrovského (1388):3 latinský urbář obsahuje jména 493 poplatníků. Při 
jejich pojmenování se uplatnila v převážné většině jednojmennost (typ 1.0): Ambrož, Jíra, 
Křižan, Mikeš, Václav. Opět jsou evidovány případy stejnojmennosti v jedné obci. Většinou 
je možné osoby stejného jména odlišit podle rozlohy polností a z ní plynoucích povinností, 
srov. zápisy z obce Pchery: Pešek de ½ agro 17½ gr., Pešek de 1 agro 35 gr. (lat. ager ‚pole‘). 
Ojediněle  nejsou  poplatníci  nijak  odlišeni,  např.  v soupisu  z obce  Neštědice  je  dvakrát 

                                                              
3 Do excerpce nebyly zahrnuty zápisy v části nadepsané Obligacio debitorum et recongnicio. 
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zapsáno: Šimon de laneo 38 gr., pullos 4, ova 40, messis 2 dies (lat. ‚Šimon z lánu (platí) 38 
grošů, 4 kuřata, 40 vajec, 2 dny (pomáhá) při sklizni‘). 

Osobní  jméno  je provázeno výrazem společensky zařazujícím  (typ 2.0): Jakub brasea‐
tor, Mařík  švec, Svašek kovář. Z těchto názvů  jsou doloženy: braseator  (lat.  ‚sládek,  sla‐
dovník‘), kovář, mlynář, piščec, procurator (lat.  ‚prokurátor, právní zástupce‘), švec, villa‐
nus  (lat.  ‚rolník‘).  Církevní  hodnostáři  bývají  pojmenováni  pomocí  oficiálního  osobního 
jména a názvu hodnosti: Busko capellanus (lat. capellanus ‚kaplan‘), Johannes clericus (lat. 
clericus ‚klerik‘). Jednou je u oficiálního osobního jména a apelativního doplnění uvedeno i 
jméno předchůdce:  Franciscus abba Martino priore  (lat.  ‚opat  František po předchozím 
Martinovi‘).  Z výrazů  označujících  světské  postavení  je  doloženo  pouze  latinské  subses: 
Hudek subses, Mach subses, Pulec subses. 

Na  rozdíl od předchozího urbáře se objevují nové pojmenovací  typy, které mají peri‐
ferní postavení. Mezi ně patří oficiální osobní jméno + lokalizace (typ 2.1): Duchek de Bě‐
lic, Petrus de Bělic, Žáček de Miřín. K identifikaci osob napomáhá i vyjádření příbuzenské‐
ho vztahu (typ 2.2): Nicolaus filius Slavibori (lat. ‚N., syn Slaviborův‘). Poplatníci mohou být 
od sebe odlišeni dle atributu vyjadřujícího věk,  jak dokládají zápisy z obce Neštědice (typ 
2.3): Havel de 1 laneo 38 gr., pullos 4, ova 40, messis 2 dies. Starý Havel de 1 laneo 38 gr., 
pullos 4, ova 40, messis 2 dies. 

Zhruba u 5 % sledovaných jmen je zaznamenáno rodné jméno ve spojení s příjmím (typ 
3.0): Ješek Smetana, Kliment Chýlka, Matěj Noha, Petr Kukla. 

Procentuální  zastoupení  jednotlivých pojmenovacích  typů  z obou urbářů  je uvedeno 
v tabulce: 

Typ  Příklad  1367 1388 
1.0  Jan  92,3 % 89,9 % 
2.0  Prokop piscator; Vaněk subses 2,8 % 4,2 % 
2.1  Petrus de Bělic  – 0,8 % 
2.2  Nicolaus filius Slavibori – 0,2 % 
2.3  Havel starý  – 0,2 % 
3.0  Matěj Noha  4,9 % 4,7 % 
 
Také další urbáře ze 14. století se vyznačují převahou oficiálního osobního  jména bez 

doplnění, průměrným zastoupením rodného jména ve spojení s příjmím a periferním pos‐
tavením ostatních typů.4 Jiné způsoby pojmenování, než ty uvedené v tabulce, jsou ojedi‐
nělé: 

V Roudnickém urbáři (1338) je vedle oficiálního osobního jména dvou poplatníků do‐
psána  jejich charakteristika: Gallus pauper  (lat. pauper  ‚chudý‘), Chotek pauper. Doplněk 
zde vyjadřuje majetkovou situaci pojmenovávaného, jenž vzhledem ke své chudobě nemá 
vůči klášteru žádné povinnosti.  

Stejně  jako v Urbáři kláštera ostrovského  je  i v Urbáři kláštera  zbraslavského  (1342) 
zachycen typ 2.2. Příbuzenský vztah je tu však vyjádřen pouze jménem příbuzného: Nico‐

                                                              
4 Podrobná analýza pojmenovacích typů v těchto urbářích zde není uvedena vzhledem k malému počtu 

antroponym v nich obsažených. 
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laus Bohuslai. V latině jde o běžnou genitivní konstrukci užívající se k vyjádření otcovského 
vztahu.  

V Pohledském  urbáři  (polovina  14.  století)  je  oficiální  osobní  jméno  provázeno  ná‐
zvem  povolání,  jménem  „zaměstnavatele“  a  výrazem  společensky  zařazujícím:  dominus 
Sichkus,  tunc  capitaneus  generosi  domini  Jaroslai  de  Stellis  (lat.  ‚pán  S.,  tehdy hejtman 
váženého  pána  Jaroslava  z Hvězdy‘).  Doplněk  dominus  vyjadřuje  postavení  poplatníka 
(i nadřízené  osoby),  v raném  středověku  má  význam  ‚vlastník  pozemků  a  poddaných‘ 
(k významu  lat. dominus  viz podrobněji Macek, 1997,  s. 26  – 49). Ve  stejném urbáři  je 
zachycena modifikace  typu  3.0  (rodné  jméno  +  příjmí),  a  to  vyjádřením  příbuzenského 
vztahu: Hensl Bergl etiam filius eius (lat. ‚H. B., rovněž jeho syn‘). Latinské zájmeno eius se 
vztahuje  k otci  pojmenovávané  osoby,  jenž  byl  uveden  dříve  pod  oficicálním  osobním 
jménem Bergl. Spojka etiam  je užita z toho důvodu, že  je kromě Hensla Bergla v soupisu 
uveden i jeho bratr jménem Rebl. 

 
Závěr 
Ve  sledovaném  materiálu  ze  14.  století  převažuje  oficiální  jednojmennost,  což  je 

v rozporu  s novějšími  onomastickými  pracemi  upozorňujícími  na  většinové  zastoupení 
vícejmenných pojmenovacích typů už ve druhé polovině 12. století (viz práce V. Bromové, 
J. Pleskalové). Důvodem vysokého  zastoupení oficiálních osobních  jmen bez doplnění  je 
specifičnost urbářů jakožto zdroje výzkumu staročeských antroponym.  

V urbářích jsou evidováni převážně obyvatelé vesnic, ojediněle městeček. V malém ko‐
lektivu docházelo  k případům  stejnojmennosti  zřídka, proto poplatníci nemuseli být  tak 
často  rozlišováni pomocí  specifikačních doplňků  či příjmí. U osob  stejného  jména napo‐
máhala  k identifikaci  lokalizace  v rámci  obce  a  majetkoprávní  poměry  uvedené 
v soupisech. Písař proto necítil potřebu stejnojmenné osoby od sebe odlišit. Skutečnost, 
že v soupisech převládá jednojmennost, se dá vysvětlit též charakterem daného materiá‐
lu. Urbáře patrně nebyly natolik závaznými administrativní texty, jako např. kupní smlou‐
vy, v nichž bylo zapotřebí od sebe spolehlivě odlišit kupce a prodávajícího. 

Pokud si onomastik ke sběru materiálu zvolí urbáře, musí počítat s jistými obtížemi při 
sledování vývoje antroponymické soustavy. Ačkoliv se zdá, že excerpovaný materiál doka‐
zuje nadvládu  jednojmennosti nad dvoujmennými  či vícejmennými  typy, může  jít pouze 
o jevy plynoucí ze specifičnosti urbářů, nikoliv o ukázku skutečného stavu ve 14. století. 
To, zda se při pojmenování prostých  lidí v daném období skutečně užívala výhradně ofi‐
ciální osobní jména, či kombinace oficiálního osobního jména se specifikačním doplněním 
nebo  rodného  jména  s příjmím, bude možné  s jistotou  tvrdit až po dalších podrobných 
analýzách  antroponym obsažených  v historických pramenech  různého  typu  (v diplomatic‐
kém materiálu, v knihách veřejnoprávního zaměření, v evidenčních a správních knihách aj.). 
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Prameny: 
Conscriptio bonorum monasterii S. Mariae Rudnicensis anno MCCCXXXVIII facta. In: Deset 

urbářů českých z doby před válkami husitskými. Ed. J. Emler. Praha: Královská společnost nauk, 
1881, s. 4 – 19. 

Fragmentum  urbarii monasterii  Vallis  S. Mariae.  In:  Deset  urbářů  českých  z doby  před 
válkami husitskými. Op. cit., s. 20 – 22. 

Registrum  bonorum monasterii  S.  Johannis  Bapt. Ostroviensis.  In: Deset  urbářů  českých 
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Urbars as a Source of Personal Proper Names (Proper Name System in the 14th Century) 

The present paper aims to analyse the proprial system of personal names in the urbars of 
the 14th century. The research outcomes indicate that one‐word proper name system prevails 
(e. g. Bláha,  Jan or Ondřej),  this  type being used  in approximately 90 % of all  the excerpted 
names. Other types of personal names can be found too: a combination of a one‐word proper 
name with  a  specifying  complement  (name  of  profession,  location,  further  characteristics, 
etc.), or a combination of a  first name and a  surname.  In  the urbars  these  types are  rather 
rare.  High  occurrence  of  one‐word  proper  names  does  not  correspond  with  the  results 
presented in some other papers, which may be explained by the uniqueness of the urbars: 1) 
one‐word proper name system is used within small communities where there were no people 
with the same name; 2) the localization and property together with duties of the duty payers 
help to identify the respective persons; 3) the urbars are regarded as unofficial administrative 
texts.  If the proper name system in the 14th century is to be investigated in greater detail, it is 
necessary to study other types of historical documents as well (diplomatic documents, lists of 
priests, obituaries, etc.). 

 




