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Geologický povrch má záhorská oblasť v ostrom kontraste. Na jednej strane sa na po‐

merne veľkom území nachádza suchá oblasť, ktorú tvoria rozsiahle pieskové presypy (du‐
ny), porastené borovicovým porastom, na druhej strane sa tu nachádza množstvo riek a 
potokov, mokradí, mŕtvych ramien, močiarov a riečnych nív. 

Pohraničná  rieka Morava a ostatné  väčšie  záhorské  rieky neboli obyvateľom Záhoria 
vždy  iba na úžitok. Počas výdatných dažďov a jarného  topenia snehu spôsobovali najmä 
v blízkosti ich korýt obrovské majetkové škody, ale aj ľudské obete. Tieto väčšie rieky mali 
najmä v dolných častiach pri ústiach do iného percipienta množstvo meandrov, ktoré spô‐
sobovali pri rozvodnení riek veľké problémy. Najväčšie záplavy pred reguláciou niektorých 
častí prirodzeného koryta rieky Moravy postihli Moravský Svätý Ján v roku 1926 s množ‐
stvom vody 1 119 m3 a v roku 1930 až 1 128 m3. Rieka Morava sa rozlievala v priemere do 
šírky 5 kilometrov (Slaninka, 1993 s. 12). Jediným riešením, ako sa vyrovnať s nežiaducimi 
a niekedy až katastrofálnymi regionálnymi dôsledkami vyčíňania vodného živlu, bola regu‐
lácia korýt vodných tokov. V. Slaninka (tamže) uvádza, že v priebehu regulácie v roku 1941 
sa pretrhla hrádza pri Gajaroch a zaplavila obce Gajary, Suchohrad, Záhorská Ves a Vysoká 
pri Morave. Záplavy si v tomto prípade vyžiadali aj ľudské obete, ktorým postavili v Záhor‐
skej Vsi pamätník. Ako príčinu tejto katastrofy uvádzali ľudia v tom období skutočnosť, že 
Rakúšania tajne prekopali hrádzu, aby uvoľnili vody z  ich strany. Od začiatku 19. storočia 
bolo na  regulácie vodných  tokov, najmä koryta Moravy, vypracovaných niekoľko projek‐
tov. Cieľom  regulácie bolo odstrániť meandre vodných  tokov s najmenším polomerom − 
najkľukatejšie  záhyby  rieky.  Tie  sa  v minulosti  nachádzali  takmer  v  celej  dĺžke  dolného 
toku od Rohatca až po sútok s Dunajom pri Devíne, ale najväčšie meandre mala Morava 
najmä  pri  Kopčanoch,  Kútoch,  medzi  Moravským  Jánom  a Levármi  a pri  Suchohrade 
a Záhorskej Vsi. Regulácia však pravdepodobne najviac spomedzi  riek v záhorskej oblasti 
poznačila  pôvodné  koryto  rieky Maliny,  ktorej  prirodzené  ústie  sa  posunulo  vzdušnou 
čiarou približne o 8 kilometrov, čo predstavuje naozaj veľký zásah do prirodzeného koryta.  

Výsledkom regulácie tokov však nebola  iba väčšia bezpečnosť pred riekami, ale zniče‐
nie, vyschnutie, príp. zasypanie veľkého množstva mŕtvych  ramien, mokradí a močiarov. 
Neskôr so zámerom rozširovania pôdy na poľnohospodárske účely sa v tomto trende po‐
kračovalo,  vysúšali  sa aj  zamokrené  lúky,  zasypávali  sa mlynské náhony a niektoré  časti 
korýt  pôvodných  tokov  poslúžili  na  vybudovanie  systému  kanálov,  ktoré  mali  viacero 
funkcií (odvodňovanie, zavodňovanie pomocou tzv. čerpacích staníc). 
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V súčasnosti  sa  veľkým  množstvom  (hoci  v porovnaní  s pôvodným  stavom  ide 
v súčasnosti  v dôsledku  skôr  uvádzaných  umelých  zásahov  už  iba  o torzo)  mokradí 
a mŕtvych ramien môže pýšiť najmä  južná časť Záhoria. Keďže sa dôkazy o existencii nie‐
ktorých týchto zaniknutých vodných objektov petrifikovali  iba v súčasných terénnych ná‐
zvoch,  resp.  sa  dodnes  nezachovali  vôbec,  naším  zámerom  je  tieto  názvy  uviesť 
a motivačne ich analyzovať, pretože v mnohých zaniknutých, ale aj v súčasnosti ešte exis‐
tujúcich vodných názvoch týchto objektov možno odhaliť veľmi starý pôvod.  

†Baniarka je názov vyschnutej mokrade V od obce Šaštín‐Stráže. VN máme terénnym 
výskumom doložený z roku 2006 ako Baňárka (náreč.; Šaštín‐Stráže). 

Názov Baniarka  vznikol podľa TN Baniarka  (z  apelatíva báň  „vyrúbaná plocha  v lese, 
rúbanisko,  rúbaň“,  prípadne  z apelatíva  baňa  „priehlbina“, HSSJ.  I,  s.  109).  Keďže  však 
máme naporúdzi aj TN Baniarka (TN mohol vzniknúť aj z OM Baniar, Baniarová, hypokoris‐
ticky Baniarka). Viac sa však prikláňame k prvej možnosti.  

Bahno Zelienka je mokraď J od obce Šaštín‐Stráže. VN máme rovnako doložený terén‐
nym výskumom z roku 2006 ako Bahno Zelienka (náreč.; Šaštín‐Stráže). 

Názov Bahno Zelienka vznikol podľa TN Bahno a ON Zelenkovci (z OM Zelienka). 
Centnúz  je v súčasnosti už  iba 1 km dlhé mŕtve  rameno, no v minulosti  išlo o vodný 

tok, ktorý vychádzal z mokrade Centnúz pri  lese Feld J od Jakubova a pokračoval J (v sú‐
časnosti je z tejto časti koryta vybudovaný Zohorský kanál). Pri lese Rozporec S od Vysokej 
pri Morave sa koryto Centnúza rozdvojovalo, ramená obtekali les z obidvoch strán: pravá 
časť v smere toku sa spájala s Rudavkou; na konci lesa sa ramená opäť spojili a vodný tok, 
označený už ako Rudavka, smeroval J do Vysokej pri Morave, kde ústil do Moravy. V. Šmi‐
lauer (1932, s. 292)  identifikoval vodný tok ako relatívne krátky  ľavý prítok Maliny, ktorý 
pramenil JV od Malaciek a ústil V od Jakubova. Lokalizácia V. Šmilauera sa dosť odlišuje od 
súčasnej, pretože Centnúz sa nachádza oveľa ďalej, než ako mal podľa V. Šmilauera pô‐
vodne ústiť. Prvá zmienka o vodnom názve je z roku 1206 ako Zutus, Zutuche (CDSl. I, Nr. 
139, 206). Názov má nejasnú motiváciu  (porov. Šmilauer, 1932, s. 292). Pravdepodobne 
však  ide o ponemčený názov a pôvodným bol názov mokrade, nie vodného toku. Vychá‐
dzajúc z prvých dokladov o názve sa nedá vylúčiť, že súčasný názov je skomolená podoba 
pôvodného názvu *Súteča (porov. doklady z povodia Nitry pri tomto hesle; Hladký, 2004, 
s.189) s motiváciou „riečka po sútoku dvoch alebo viacerých tokov“, čo by mohlo súvisieť 
aj s naším názvom, pretože miesto lokalizácie toku je v starých listinách charakterizované 
ako „...ubi tres fluuioli vniuntur“ (Šmilauer, 1932, s. 6), teda „miesto, kde sa stretávajú tri 
riečky“. 

Feld je mŕtve rameno pri mokradi Šmolzie po pravej strane Maliny J od Jakubova. Ná‐
zov je doložený z roku 1897 ako Feld (KMp. Jakubov, Suchohrad). Názov Feld vznikol prop‐
rializáciou nemeckého apelatíva das Feld „pole, roľa“. 

Názvom †*Gonzí  sa označovalo  zaniknuté  rameno medzi Kakvicou a Rudavkou  (Šmi‐
lauer,  1932,  s.  292).  Pravdepodobne  je  to  v súčasnosti  už  len mokraď  *Gonzí,  ktorá  sa 
nachádza v katastri obce Suchohrad pri mokradi Šmolzie vedľa Zohorského kanála. Názov 
sa prvýkrát uvádza už  v roku 1271  ako Panse, Garse  (Šmilauer, Nr. 114). Názov  *Gonzí 
(názov sme rekonštruovali podľa štandardizovaného ON) nie je jasný, ale pravdepodobne 
ho motivovalo využívanie vodného objektu − Husie jazero (kompozitum z nemeckých ape‐
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latív die Gans „hus“ a der See „jazero“, NSS., s. 129, 292). Názov *Panse nie je jasný, prav‐
depodobne ide o chybný zápis prvého názvu. 

†*Hangalovičova mláka je mokraď, ktorá sa nachádzala JV od Jakubova. Názov máme 
doložený  z roku  1896  ako  Hangalovics  mlák  (KMp.  Plavecký  Štvrtok).  Názov  *Hanga‐
lovičova mláka vznikol z OM Hangalovič.  

Názvom  Ivánek  je označených viacero mŕtvych ramien pri rieke Morave Z od Skalice, 
ktoré sú súčasťou prírodnej pamiatky Ivánek. Názov Ivánek nemá jasnú motiváciu, vznikol 
však z OM Ivan, hypokoristicky Ivanko, náreč. Ivánek. 

Kakvica je pravdepodobne mŕtve rameno rieky Moravy dlhé približne 2 km. Nachádza 
sa SZ od obce Vysoká pri Morave. Názov  je prvýkrát doložený už v roku 1271 ako vena 
Kegwych, Kegwich  (Šmilauer, Nr. 114). Z prameňov rekonštruoval názov ako *Kakvica už 
V. Šmilauer (1932, s. 292). Uviedol, že je to rameno rieky Moravy SZ od Vysokej pri Mora‐
ve  (Hochštetna)  s nejasnou  etymológiou.  T.  Ortvay  (tamže)  rekonštruoval  názov  ako 
*Kékvíz  (Modrá  voda),  V.  Šmilauer  však  tento  výklad  odmieta. Odôvodňuje  to  tým,  že 
morféma  kék  by  sa  v tej  dobe  písala  ako  keik  a z Ortvayovho  rekonštruovaného  názvu 
neopodstatnene vypadlo g. 

Morféma  kak  v terajšom názve  Kakvica môže mať oporu  aj  v indoeurópskom  keuk‐, 
kouk‐ okrem  iných významov aj  s významom „vrch, končiar, vyvýšenina“  (Ondruš, 2000, 
s. 47).  Súvislosť  s týmto  významom môžeme  nájsť  aj  v pravdepodobnej  charakteristike 
tohto územia v minulosti. Dnes  je z pôvodného potoka  iba mŕtve  rameno  rieky Moravy. 
Dá sa predpokladať, že v minulosti bola táto oblasť pri inundácii Moravy často zaplavova‐
ná, obydlia sa preto stavali  len na vyvýšeninách, pahorkoch. O vysokej polohe tohto cho‐
tára svedčí aj názov blízkeho vrchu Hrúdy (veľmi starý názov na označenie terénnej vyvý‐
šeniny; porov.  Janšák, 1986; Majtán, 1996, s. 49). V tomto prípade by však bol pôvodný 
ON V tomto výklade nás môže utvrdzovať aj starší názov neďalekej obce Vysoká pri Mora‐
ve  (v minulosti Hochštetno, z nemeckého Hochstätten) s významom „vysoké miesto“,  čo, 
ako tvrdí M. Marek (2006, s. 99), môže poukazovať na geografickú polohu jej chotára. 

Ak by sme predpokladali, že pôvodný názov potoka bol Kokavica, nie  je vylúčená ani 
súvislosť s OM Kokava nad Rimavicou. Podľa LMŠ. (s. 150) má OM Kokava nejasnú etymo‐
lógiu, podľa autorov to však mohol byť aj pôvodný názov potoka (porov. Sičáková, 1996, 
s. 45). Najstaršia grafická podoba názvu  (Kegwych, Kegwich) ponúka analógiu  s mladším 
OM  Keglevič  (Keglewich),  ktorý  bol  jedným  z podielnikov  coborovských majetkov  v 18. 
storočí (porov. Drahošová a kol., 1997, s. 14; VSO. 2, s. 271). Nemožno vylúčiť ani súvislosť 
s apel. Kaka  (porov. adj. kakavý) s významom „špinavý, kalný“  (Kott, 1890, s. 549), príp. 
káka „skřípina“ (vodná trstina) (porov. Šmilauer, 1932, s. 471). 

Kátovské rameno je mŕtve rameno rieky Moravy, ktoré je súčasťou prírodnej pamiatky 
Kátovské  rameno. Nachádza  sa  JZ  od  Skalice  a  Z od  Kátova. Názov  vznikol  z ON  Kátov. 
Motivácia názvu nie  je priezračná, výkladov  je niekoľko: 1.  ľudová etymológia vychádza 
z apelatíva kat. V blízkosti obce je vrch dodnes nazývaný Šibenica (206,8 m); 2. podľa ger‐
mánskeho kmeňa Kvádov, ktorí obývali naše územie pred príchodom Slovanov; 3. z verba 
kácati, kátiti „obec nachádzajúca sa na mieste vyklčovaného lesa“. 

Kruh je 1,1 km dlhé mŕtve rameno, ktoré je napájané z nepomenovaného potoka. Na‐
chádza  sa Z od obce Gajary neďaleko  rieky Moravy. Názov máme doložený  z roku 1897 
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ako Kruch (KMp. Gajary). Názov Kruh vznikol z TN, ktorý vznikol zo starého apel. krúh „ker 
(zriedkavo); krúžik, kružina „krovie, krovina“ (Kálal, 1923, s. 278); krúžie, krúžina (kružina) 
„viac kríkov vedľa seba, krovie; terén (pasienok, medza) zarastený krovím“; SSN. I, s. 894. 
Tento  názov  teda  označoval  územie  porastené  krovím,  kríkmi.  Podobným  variantným 
názvom  (VN Kruhy) sa označuje aj Rovenský potok v katastrálnom území Senice a terén‐
nym výskumom sme zistili, že v minulosti v tejto lokalite skutočne rástlo množstvo kríkov. 
V dôsledku získavania ornej pôdy pre poľnohospodárstvo po vzniku JRD však boli vytrha‐
né, preto  je  to dnes  čisté pole bez kríkov, ale stále sa  tomuto miestu hovorí V kruhoch, 
Kruhy (Gašpárek, 2010). 

Menej pravdepodobné môže byť, že tento vodný názov motivoval tvar ramena (z ape‐
latíva kruh, zo všeslovanského *kroNgъ, Machek, 1957, s. 238). 

Lipa  je  názov  bývalého  riečneho meandra  rieky Moravy,  ktorý  bol  po  jej  regulácii 
v hornej časti od koryta odpojený a v dolnej časti spojený s riekou stavidlom. V súčasnosti 
je súčasťou chráneného areálu Mŕtve rameno Lipa (Gímeš a kol., 1995, s. 53). Nachádza sa 
v medzihrádzovom priestore pri rieke Morave SZ od Skalice. 

Názov Lipa motivoval výskyt stromového porastu v okolí vodného objektu (proprializá‐
ciou apelatíva lipa). 

Lepňa je mŕtve rameno Moravy, ktoré sa nachádza v katastri obce Veľké Leváre. Názov 
je doložený z roku 1897 ako Holt Morva (v chotárnej časti Lepňa v KMp. Veľkých Levárov) 
a v roku 1995 ako Lepňa (Gímeš a kol., 1995, s. 49). 

Názov Lepňa vznikol pravdepodobne podľa TN Lepňa (azda z verba  lepiť, prilepiť „pri‐
členiť niečo k niečomu“, teda názov poukazuje na spojenie viacerých častí územia, prípad‐
ne ílovitú, „lepkavú“ pôdu). 

Názov  *Mŕtva Morava  vznikol  z adjektíva mŕtva  (v maďarskom  zápise  holt  „mŕtva“, 
MSS, s. 192) a VN Morava (v maďarskom zápise Morva), teda vodný objekt bez prameňa 
a prítokov, mŕtve rameno Moravy (VN Morava v tomto príspevku nevysvetľujeme).  

Nemecká voda je 1,3 km dlhé mŕtve rameno rieky Moravy, z ktorej sa pri Kátove zľava 
odpája, smeruje JV a sprava sa spája s Výtržinou. Vo vodohospodárskej mape je zaznače‐
né, ale pôvodné koryto tohto toku sa mohlo nachádzať na inom mieste, resp. mohlo mať 
iný tvar. Rameno je dnes súčasťou chránenej prírodnej oblasti Kátovské rameno. Názov je 
doložený z roku 1873 ako Nemeczka Woda (KKMp. Kátov). 

Názov Nemecká voda  (z adjektíva nemecká a apelatíva voda) nemá  jasnú motiváciu. 
Vzhľadom na pohraničné územie by sa dala hľadať motivácia v lokalizácii ramena. Hoci je 
objekt  od  súčasného  územia  Rakúska  (azda  preto  by mohol  VN  obsahovať  adjektívum 
nemecká) v súčasnosti vzdialený, v minulosti mohla byť situácia iná. Nemožno však vylúčiť 
ani motiváciu z TN alebo ON (porov. Krško, 2008, s. 162). 

*Neteč je dlhý iba 650 m. Pravdepodobne ide o jedno z viacerých mŕtvych ramien Mo‐
ravy pri Holíči po ľavej strane Výtržiny. Názov toho istého objektu je doložený z roku 1864 
ako Netets a Mocsár (KKMp. Holíč). 

Názov  *Neteč  pravdepodobne motivovala  charakteristika  ramena,  stojatá,  prípadne 
pomaly tečúca voda (zo substantivizovaného verba netiecť; porov. Šmilauer, 1932, s. 462).  
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Názov  Močiar  motivovala  charakteristika  ramena  (proprializáciou  apelatíva  močiar 
„miesto  prestúpené  stojatou  vodou  a porastené  vodnými  rastlinami, močarisko“;  KSSJ, 
s. 336).  

Rudavné jazero je 1,75 km dlhé, má tvar podkovy a utvorilo sa z mŕtveho ramena rieky 
Moravy. Nachádza sa S od Gajarov. Názov objektu je doložený z roku 1897 ako Holt Morva 
(v chotárnej  časti  Lepňa; KMp. Veľké  Leváre),  v roku 1952  ako Raudolín  (GMp. 50)  a až 
v roku 1984 ako Rudavné jazero (VMp. 50). 

Názov Rudavné  jazero vznikol z VN Rudava  (VN motivovalo sfarbenie vody, prípadne 
dna  vodného  toku;  z  adjektíva  rudý  „červený“,  z praslovanského  *rudъ, Machek, 1957, 
s. 427). 

Názov *Mŕtva Morava vznikol z adj. mŕtva a VN Morava;  teda  jazero bez prameňa a 
prítokov.  Názov  máme  doložený  v maďarskom  zápise  (maďarské  holt  „mŕtva“,  MSS, 
s. 192). 

Názov Raudolín nie je jasný, ale pravdepodobne  ide o skomolený názov zo živého ná‐
zvu Raudazí (pravdepodobne z nemeckého Raudasee „Rudavské jazero“).  

Starigova mláka je mokraď, ktorá sa nachádza JV od Jakubova pri Hangalovičovej mlá‐
ke. Názov je doložený z roku 1896 ako Starigova mláka (KMp. Plavecký Štvrtok). 

Názov Starigova mláka vznikol z TN Starigová (z OM Stariga, to z apelatíva stariga pe‐
joratívne „stará žena (často v nadávkach)“, SSJ IV, s. 226). 

Šmolzie je mokraď J od Jakubova medzi riekou Malinou a Zohorským kanálom pri mŕt‐
vych  ramenách  Centnúz  a Feld.  V minulosti  to  bolo  jazero.  Názov  objektu  sa  spomína 
v roku 1897 ako Schmalsee (KMp. Suchohrad). 

Názov Šmolzie vznikol poslovenčením nemeckého kompozita der Schmalsee „úzke  ja‐
zero“ (NSS, s. 285, 292). 

Šrek  je 2,8 km dlhé  jazero, ktoré sa utvorilo pravdepodobne z mŕtveho ramena rieky 
Moravy. Nachádza  sa  JZ od Zohora pri  samote Temres blízko hraníc  s Rakúskom. Názov 
uvádza B. Varsik (1984, s. 94) už v roku 1592 ako Srek. 

Názov Šrek je nejasný (azda z OM, ktoré má pravdepodobne nemecký pôvod; nemecké 
apelatívum der Schreck „ľaknutie, hrôza, postrach“, NSS, s. 288). 

†U Mokrovských je zaniknutá mokraď JV od obce Šaštín‐Stráže. Názov je doložený te‐
rénnym výskumom v roku 2006 ako U Mokrofských (náreč.; Šaštín‐Stráže). 

Názov U Mokrovských motivovala lokalizácia mokrade (z OM Mokrovský). 
U Šifflov  je názov  jednokosnej prameniskovej  lúky s penovcovým prameniskom, ktorá 

je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a nachádza sa pri chotári Chvojnice 
blízko potoka Chvojnica. Názov je doložený z roku 1995 (Gímeš a kol., 1995, s. 36). Názov 
vznikol z ON Šifflovci. 

V studienkach  je mokraď  v katastri  obce  Gajary  pri mŕtvom  ramene  V studienkach. 
V minulosti bolo mŕtve rameno vodným tokom, ktorý siahal až do v súčasnosti už len mok‐
rade V studienkach a  tvorili  časť Zohorského kanála. Názov  je doložený  z roku 1897 ako 
Studenkach (KMp. Gajary). 

Názov  V studienkach  vznikol  z  TN  Studienka  a motivovala  ho  poloha  vodného  toku 
vzhľadom na TN. 
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†*Veľká prašivá mláka  je mokraď,  ktorá  sa nachádzala  SZ od  Lábu  v chotárnej  časti 
Panské po ľavej strane cesty z Jakubova do Lábu. Názov je doložený z roku 1896 ako Hru‐
ba prasiva mlaka (KMp. Plavecký Štvrtok). 

Názov Veľká prašivá mláka pravdepodobne motivovala relatívna veľkosť (ako náproti‐
vok k VN Malá prašivá mláka) a lokalizácia objektu (z adjektíva malá, TN Prašivá a apelatí‐
va mláka). Nemožno vylúčiť ani motiváciu súvisiacu so znečistením vody v mláke (z adjek‐
tíva prašivá  „špinavá,  znečistená“). V doloženom názve  sme nárečové adjektívum hrubá 
nahradili spisovným synonymom veľká. 

Žalostiná je pramenná mokraď. ide o prírodnú pamiatku a je súčasťou Chránenej kra‐
jinnej oblasti Biele Karpaty. Nachádza sa v Bielych Karpatoch pri vrchu Žalostiná (621,4 m) 
SZ od Vrboviec. Názov je doložený v roku 1995 (Gímeš a kol., 1995, s. 36). 

Názov vznikol podľa TN Žalostiná (pravdepodobne z verba žalostiť „pociťovať, prejavo‐
vať žiaľ“, HSSJ VII, s. 452). 

Zámerom  nášho  príspevku  nebolo  uviesť  všetky  názvy  mokradí  a mŕtvych  ramien 
v slovenskom povodí rieky Moravy a vysvetliť ich motiváciu, ale uviesť predovšetkým také, 
ktorých názvy a pôvodné motivanty poukazujú na veľmi  starý pôvod. Takýchto vodných 
objektov je v skúmanom povodí oveľa väčšie množstvo, ako sme uviedli, a mnohé ešte len 
čakajú na objavenie v historických listinách. 

 
 
Skratky 
†    zaniknutý objekt 
*    rekonštruovaný tvar názvu 
J    južne 
JV    juhovýchodne 
náreč.   nárečový tvar 
OM    osobné meno 
ON     osadný názov 
S     severne 
SZ     severozápadne 
TN     terénny názov 
V     východne 
VN     vodný názov 
Z     západne 
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Names of Some Water Meadows and Dead Arms of the Rivers in the Drainage Area  
of the Morava River 

The  border  river Morava  as well  as  other  rivers  in  the  Záhorie  region  have  not  always 
helpful to people. After flax torrential rains and snow melting the rivers swelled and flooded 
the  region, which  resulted  in enormous property damage and even  casualties.  Larger  rivers 
had a lot of meanders, especially in their lower parts, near their mouths, which caused major 
problems. Thus the main aim of regulating rivers was to remove meanders with the smallest 
radius, which resulted in greater security, but, unfortunately, also in desctrution of dead arms 
of  rivers, wetlands and marshes. Thus, a  lot of water  features disappeared and  their names 
ceased  to be used. The objective of  the present paper  is  to analyse  these  forgotten names 
since many of them are of very old origins. 

 




