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Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá názvy skalních útvarů zvolené oblasti, Přírodní 

rezervace Prachovské skály. Cílem práce je popsat oronyma po formální 

a sémantickomotivační stránce, analyzovat jejich hlavní pojmenovací motivy 

a utřídit oronyma dle zvolených kritérií za aplikace obecných toponomastických 

zásad a metod třídění toponomastického materiálu. Podkladem pro tuto práci je 

soubor oronym získaný excerpcí z kartografických pramenů a  sportovních průvodců. 

Území Českého ráje je příliš rozsáhlé na to, aby byla celá jeho oronymie 

zkoumána v bakalářské práci, proto byla lokalita zúžena a práce se zabývá oronymií 

Prachovských skal, přírodní rezervace, která je součástí CHKO Český ráj a rozkládá 

se nedaleko města Jičína. 

Práce je rozdělena do úvodu, čtyř kapitol a závěrečného zhodnocení.  

První kapitola podává obecné informace o onomastice, jejím obsahu a členění; 

dále popisuje druhy vlastních jmen, zejména pak (s ohledem na téma práce) 

jména pomístní.  

Druhá kapitola vymezuje zvolenou oblast a charakterizuje její geografické, 

přírodní a klimatické podmínky; informuje také o některých historických událostech 

a přináší stručný nástin lokálních dějin turistiky a horolezectví.  

Třetí, stěžejní kapitola, zkoumá formální a sémantickomotivační stránku 

shromážděných oronym. Formální charakteristika se zabývá slovotvorným rozborem, 

formální stránkou jména; sémantickomotivační analýza pak odhaluje motivaci 

pojmenování daného objektu; zkoumá důvody použití konkrétních názvů 

pro jednotlivé objekty. 

Ve čtvrté kapitole jsou shormážděná jména roztříděna do významových skupin. 

Závěrečná analýza pak shrnuje výsledky a zjištění vyplývající z práce. 
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Obecná charakteristika onomastiky a toponomastiky 
   Cílem této kapitoly je charakterizovat obsah onomastiky, popsat její členění 

a specifikovat jednotlivé druhy proprií (vlastních jmen). Jelikož se tato práce zabývá 

názvy skalních útvarů, je zde kladen důraz především na charakteristiku 

toponomastiky a anoikonym (pomístních jmen). Základním materiálem 

pro vypracování této kapitoly byly zejména odborné publikace Úvod do obecné 

toponomastiky a Pomístní jména v Čechách. 

Onomastika 

   Onomastika je nauka zabývající se vlastními jmény (proprii). Úkolem proprií 

je označovat objekty pojmenování a odlišovat je od sebe jako jedinečné entity.1 

   Podle V. Šmilauera2 se vlastními jmény mohou označovat: 

1. Živé bytosti, kterými se rozumí: a) osoby (Janeba); b) zvířata (Bublina); 

c) příslušníci národnostních skupin, obyvatelé (Slovan); d) osoby fiktivní, 

transcendentní (Rumcajs). 

2. Neživé věci, a to: a) vesmírná tělesa, souhvězdí (Severní koruna); 

b) geografické jevy (Šikmá věž); c) výtvory a instituce vzniklé působením 

lidské činnosti – státy a správní celky (Přední Moravsko), veřejné instituce 

(Český horolezecký svaz) a ostatní lidské výrobky (Maggi).   

   Hlavními odvětvími onomastiky jsou: 

1. Antroponomastika, nauka o lidských vlastních jménech. 

2. Toponomastika, nauka o zeměpisných vlastních jménech. 

3. Chrématonomastika, nauka o jménech jedinečných lidských výtvorů. 

Toponomastika 
   Toponomastika se zabývá zkoumáním geografických vlastních jmen, 

toponym. Soubor toponym z určitého celku (území, obec, literární dílo) se nazývá 

toponymie. V. Šmilauer (Úvod do toponomastiky. Praha: 1963) zeměpisná jména 

člení do tří skupin, kterými jsou: 

                                                
1 Příruční mluvnice češtiny, 2003; s. 78. 
2 ŠMILAUER, V., 1936; s. 6. 
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1. Choronyma – jména světadílů, států, zemí, krajů, regionů a správních celků 

(Afrika, Rumunsko, Kladsko, Liberecký kraj, Praha-východ). 

2. Oikonyma  (místní jména) – jména sídelních objektů; názvy měst, vsí 

a jejich částí (samot, mysliven, hájoven, hospodářství, turistických chat 

apod.), jména významných staveb (hradů, zámků, kostelů) a domů (Pařezská 

Lhota, Valdštejn, Betlémská kaple, Kopicův statek)  

3. Anoikonyma  (pomístní jména) – zeměpisná jména nesídelních objektů, 

která jsou dále charakterizována v následujícím oddílu. 

Pomístní jména (anoikonyma) 
   Pomístní jména jsou jednou z částí toponomastiky, nauky o vlastních 

zeměpisných jménech. Anoikonyma jsou charakterizována jako „vlastní jména 

neživých přírodních objektů a jevů na Zemi a těch člověkem vytvořených objektů 

na Zemi, které nejsou určeny k obývání a jsou v krajině pevně fixovány.“3 

   Pomístní jména jsou výsledkem úzkého spojení člověka a krajiny vznikala 

z lidské potřeby orientovat se v krajině a odlišit od sebe jednotlivé objekty.4 

Pomístní jména jsou pevně vázána na objekt, který je předmětem pojmenování; 

mohou však přetrvat i poté, co objekt zanikne – tak se stávají cennými historickými, 

geografickými či přírodopisnými prameny. 

   Pomístní jména mohou být přímá (taková, která označují objekt 

podle určitého charakteristického znaku jemu vlastního; Zelená věž) a nepřímá 

(taková, jejichž objekt pojmenování je pojmenován podle objektu jiného; 

Nad Černým potokem). Z hlediska formální stránky jsou pomístní jména 

jednoslovná a víceslovná.  

   V českých pomístních jménech jsou častá pojmenování jednoslovná přímá 

(říčka Černá) a jednoslovná nepřímá (vč. předložky; U dubu), dále pak pojmenování 

dvouslovná přímá s přívlastkem shodným (Blatenský vrch) a pojmenování 

dvouslovná nepřímá s přívlastkem shodným (vč. předložky; U pašerácké chaty).5 

                                                
3 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. – KNAPPOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – MATÚŠOVÁ, J., 1995; 
s. 15. 
4 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. – KNAPPOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – MATÚŠOVÁ, J., 1995; 
s. 69. 
5 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. – KNAPPOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – MATÚŠOVÁ, J., 1995; 
s. 27-28. 
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   Ze slovních druhů jsou v pomístních jménech nejhojněji zastoupena 

substantiva (Lebka) a substantizovaná adjektiva (Hajný); dále pak adjektiva, která 

slouží k popsání vlastnosti daného objektu (Borová věž) a číslovky (Tři sedla).6 

   Pomístní jména vznikají z obecných jmen (Ostrůvek); často jde o pojmenování 

nepřímá (U studánky) a z vlastních jmen (z antroponym; U Bareše, z toponym; 

Vinořský potok a chrématonym), která se v pomístních jménech mohou vyskytovat 

bez slovotvorné obměny (K Okrouhlu) nebo se slovotvornou obměnou (Jindřín). 

   Pomístní jména jsou dále rozčleněna následujícím způsobem:7 

1. Hydronyma, vlastní jména vod – názvy oceánů, moří, jezer, řek, potoků, 

studánek, vodních nádrží apod. (Jižní oceán, Prášilské jezero, Vidlák, 

Ledhujka, Antonínův pramen). 

2. Oronyma, vlastní jména útvarů vertikální členitosti zemského povrchu 

i mořského dna, tj. názvy pohoří, hornatin, horských hřebenů a hřbetů, 

jednotlivých hor, kopců, skal, úboční, údolí, sedel, dolin, sníženin, roklí, 

nížin, plošin aj. (Rychlebské hory, Mariánský příkop, Kovadlina, Vlárský 

průsmyk, Zebín, Polabská nížina). Tato práce se zabývá vlastními jmény 

skalních útvarů (věží, skal, balvanů apod.); tj. oronymy.  

3. Pozemková jména, která zahrnují názvy pozemků a jejich seskupení, jména 

polí, zahrad, luk, pastvin, lesních pozemků, neobdělávaných pozemků apod. 

(Dlouhá mez, Houštka, Na panském, Farská louka). Pozemková jména tvoří 

mezi pomístními jmény nejpočetnější skupinu.8 

4. Hodonyma,  vlastní jména dopravních cest – názvy cest, pěšin, silnic, dálnic, 

železnic, lanovek, mostů, brodů, tunelů, nábřeží, ulic, náměstí, apod. (náměstí 

Českého ráje, Rozvadovská spojka, Špičácký tunel, Viničná cesta, 

Na Perštýně) 

  

                                                                                                                                     
 
6 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. – KNAPPOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – MATÚŠOVÁ, J., 1995; 
s. 28. 
7 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. – KNAPPOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – MATÚŠOVÁ, J., 1995; 
s. 15-16. 
8 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. – KNAPPOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – MATÚŠOVÁ, J., 1995; 
s. 27. 
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5. Názvy jiných člověkem vytvořených neživých nesídelních objektů, které 

jsou pevně fixovány v krajině, tj. vlastní jména kapliček, hřbitovů, křížů 

a pomníků, balvanů, mohyl, lomů, dolů, rozhleden, ukazatelů apod. 

(Milohlídka, Zimmermannova smrt, Lepařův pomník, Stříbrná štola) 
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Zeměpisná lokalizace 
   Tato kapitola se věnuje zeměpisnému vymezení lokalit CHKO Český ráj 

a Přírodní rezervace Prachovské skály. Jejím cílem je stručně popsat uvedená území 

s důrazem na přírodní a klimatické podmínky, které mohou mít vliv na pojmenování 

skalních útvarů, kterým se tato práce zabývá; dále pak kapitola podává některé 

informace z oblasti turistiky a horolezectví (zejména historické údaje související 

s názvy skal) a ochrany přírody. Podkladem pro tuto kapitolu byly publikace Český 

ráj (turistický průvodce), Průvodce Přírodní rezervací Prachovské skály 

a horolezecké průvodce Prachovské skály a Horolezecká cvičení v Prachovských 

skalách 1930-1934; dále pak sborník Z Prachova po Himaláj (vydaný k příležitosti 

devadesátého výročí vzniku Lezeckého kroužku Prachov) a brožura Z historie 

turistiky v Prachovských skalách. 

Český ráj 
   Český ráj je území ležící pomezí středních, severních a východních Čech, 

zhruba ohraničené městy Mladou Boleslaví (na západě), Jičínem (na východě), 

Železným Brodem (na severu) a Kopidlnem (na jihu).9 

   Český ráj je vyhledávanou oblastí turistů, sportovců i umělců zejména pro své 

přírodní krásy. Vyrovnaná krajina prostoupená lesy, loukami, rybníky a především 

skalními městy a hrady, zámky i zříceninami začala být návštěvníky objevována 

v první polovině 19. století, kdy do ní měli možnost pronikat skrze tehdy založené 

lázně v Sedmihorkách. 

   V roce 1933 zde byly vyhlášeny první přírodní rezervace; dnes se zde na ploše 

225 km2 nachází CHKO Český ráj, zahrnující další chráněná území různého typu.10 

                                                

9 Samotné pojmenování Český ráj se však původně nevázalo k regionu Jičínska a Turnovska; poprvé 
se objevilo počátkem 19. století jako označení pro krajinu Severních Čech kolem Litoměřic. Zejména 
díky úsilí vlasteneckých Čechů na konci 19. století (nelíbil se jim fakt, že „Český“ ráj – Litoměřicko – 
obývá převážně obyvatelstvo německé národnosti) se název nakonec zažil pro území, které jako Český 
ráj označujeme dnes. Zdroj: Příběh "odsunu" Českého ráje z německy mluvícího Litoměřicka v 70. 
letech 19. století na česky mluvící Turnovsko [online]; dostupné na 
<http://www.antikomplex.cz/clanek/27-pribeh-odsunu-Ceskeho-raje-z-nemecky-mluviciho-
litomericka-v-70-letech-19-stoleti-na-cesky-mluvici-turnovsko/> [citováno 13. března 2011] 
10 STŘÍDA, M. - NOVÁKOVÁ, M., 2002; s. 5-6. 
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Prachovské skály 

   Prachovské skály se rozkládají zhruba pět kilometrů severozápadně od města 

Jičín, na území tvořícím stejnojmennou přírodní rezervaci, která zde byla vyhlášena 

roku 1933. V oblasti o rozloze cca 270 hektarů se nachází na 250 pískovcových 

skalních věží a bezpočet menších bezejmenných skalních útvarů. Nejnižší části 

rezervace leží v nadmořské výšce kolem 330 m, nejvyšší vrcholky skal pak přesahují 

460 m. n. m. Průměrná roční teplota vzduchu je 7°C, roční úhrn srážek se pohybuje 

v rozpětí 650 - 750 mm.11 Přírodní rezervace Prachovské skály je součástí CHKO 

Český ráj. 

   Vedle skalních útvarů jsou v přírodní rezervaci typickým krajinným prvkem 

lesy; pokrývají zde tři čtvrtiny plochy. Původní prales (který byl lidským působením 

narušen již v pravěku) nahradily smrkové a borové monokultury. Špatná přístupnost 

vrcholů skal však dala zachovat některým vzácným druhům rostlin (mechy, lišejníky 

i byliny) a skalním borům, jejichž stáří se odhaduje až na 250 let. Z živočišné říše 

jsou typickými zástupci skalního společenstva pavouci (křižák), plazi a někteří savci 

(zajíci, srnci). Zajímavou skupinu tvoří ptáci; k největším patří výr a krkavec.12  

   Lokalita Prachovských skal je s lidským působením svázána od nepaměti. 

Zatímco samotné skály byly dlouhou dobu téměř neprostupnou oblastí, jejich okraje 

byly osídleny již v mladší době kamenné, kolem 5. tisíciletí př. n. l. Zbytky osídlení 

jsou patrné dodnes - na severním konci skal se nacházejí znatelné zbytky valů 

a slovanského hradiště (jehož stáří se datuje cca do 8. st.); archeologické průzkumy 

ve skalách odhalily zbytky hrobů i pozůstatky rituálních předmětů. O pradávném 

lidském sídlišti dále vypovídá název přilehlé skalní lokality – Starý Hrádek. 

Ve vrcholném středověku stála na stejném místě ves Přední Moravsko.  

   Skalní osady zanikly s rozvrácením valdštejnského frýdlantského vévodství 

v první polovině 17. století. Roku 1637 přešlo zdejší panství i s Prachovskými 

skalami do rukou hraběcího roku Šliků, v jehož držení bylo až d r. 1948, kdy byl 

jejich majetek vyvlastněn. V restitučním řízení r. 1993 byly Prachovské skály Šlikům 

navráceny.13 

                                                
11 BÍLEK, K., 1997; s. 5. 
12 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 16-17. 
13 BÍLEK, K., 1997; s. 42-43. 
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   Dnes jsou Prachovské skály vyhledávaným turistickým cílem; podle odhadů 

sem ročně zavítá 300 000 návštěvníků.14 Vstup do rezervace je regulován – mimo 

značených cest mohou turisté využít dva prohlídkové okruhy a několik bezpečnostně 

upravených vyhlídek – a v hlavní turistické sezóně také zpoplatněn. O zachování 

jedinečné hodnoty skal se stará Správa přírodní rezervace Prachovské skály. Svou 

činnost zde ve stanovenou roční dobu provozují skalní lezci (za předpokladu členství 

v ČHS15 a dodržování podmínek pískovcového lezení); ti se krom značených tras 

mohou pohybovat také na vyhrazených přístupových cestách ke skalám. 

Turisté a horolezci v Prachovských skalách 

Pojmenovávání skalních útvarů v Prachovských skalách je úzce spjato 

s rozvojem turistiky a skalního lezení; byli to horolezci, kteří naprostou většinu skal 

pojmenovali. Za počátek turistické činnosti v Prachovských skalách se považuje 

výprava Amerického klubu dam; pražský klub (spolu s průkopníkem turistiky 

Vojtěchem Náprstkem, přírodovědcem Bohumilem Baušem, básníkem Vrchlickým 

a dalšími) zavítal na Prachov v roce 1879.16 Právě Náprstek dal místním studentům 

podnět k péči o Prachovské skály, udržování cest a zhotovení orientačních nápisů.17 

K rozvoji turistiky přispěl také r. 1885 Bohumil Bauše vydáním průvodce 

Skály Prachovské. 

Počátek lezecké činnosti v Prachovských skalách se datuje do r. 1907, 

kdy se skupina jičínských studentů kolem Josefa Hendrycha, bratří Kubínů 

a Zdislava Mazáčka sdružila v Lezecký kroužek Prachov (LKP). Do první světové 

války bylo pojmenováno mnoho skal a provedeno 236 výstupů. Členové tehdejšího 

LKP však museli překonávat řadu překážek, aby lezeckou činnost vůbec mohli 

provozovat. Nepřáli jim ve školách ani v lese. „Knížky vrcholové i praporky stávaly 

se častým cílem střel šlikovských hajných. A nic nebylo platno, že jednu skálu 

pojmenovali jsme Schlikovou věží a další Ervínovým hradem,“18 stojí v dobových 

záznamech. 

                                                
14Prachovské skály [online]; dostupné na 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Prachovsk%C3%A9_sk%C3%A1ly> [citováno 26. března 2011] 
15 Český horolezecký svaz. 
16 PECH, E., 1928; s. 2-3. 
17 PECH, E., 1928; s 4. 
18 BOSÁK, E. – STRÁNSKÝ, J. – VŠETEČKA, J., 1997; s. 16. 
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Ve dvacátých letech přijížděli do Prachova drážďanští a sudetští Němci a dávali 

skálám německá jména; ve třicátých letech však v Prachovských skalách působil 

Josef Janeba, který při práci na novém horolezeckém průvodci (Horolezecká cvičení 

v Prachovských skalách 1930-1934) pečlivě přezkoumával pojmenování věží 

a všechna německá jména nahradil předešlými českými. „Jména, která byla 

zaváděna Němci, nemohl jsem ponechat, poněvadž jsem zjistil téměř ve všech 

případech jména starší, původní. Jedině Katzenspitze19 jsme převzali, poněvadž 

pojmenování oné věži sedělo,“20 píše Janeba v úvodní části svého průvodce. Janeba 

spolupracoval s dalšími cvičiteli (R. O. Bauše, manželé Jedličkovi, J. Pilnáček); 

kromě práce na průvodci cvičili nové lezce a prováděli výstupy na dosud nezlezené 

skály, jež také pojmenovávali. Po druhé světové válce se lezecká činnost 

v Prachovských skalách posunovala stále kupředu – lezly se těžší cesty, docházelo 

k prvovýstupům na nové skály. Zatímco Janeba v průvodci z r. 1934 popisuje 

97 skal, v r. 1977 jich J. Janků21 popisuje dvakrát tolik a průvodce vydaný r. 1988 

LKP uvádí 235 skal. 

                                                
19 Kočičí jehla. 
20 JANEBA, J., 1934; s. 9. 
21 JANKŮ, J., 1977. 
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Formální charakteristika a sémantickomotivační analýza jmen 
Tato kapitola se zabývá formální a sémantickomotivační analýzou oronym 

zvolené oblasti. Formální charakteristika se věnuje slovotvornému rozboru, formální 

stránce jména; uvádí se zde, zda jde o pojmenování přímé či nepřímé, jednoslovné či 

víceslovné, zda je odvozené apod. Formální charakteristika jmen vychází z hesla 

Klasifikace pomístních jmen modelová v Encyklopedickém slovníku češtiny; dále byla 

při zpracování použita díla Novočeské tvoření slov, Český etymologický slovník 

a dostupné svazky Slovníku pomístních jmen v Čechách.  

Sémantickomotivační analýza odhaluje motivaci pojmenování daného objektu; 

zkoumá důvody použití konkrétních názvů pro dané objekty. Podkladem pro 

sémantickomotivační rozbor byly především horolezecké průvodce Prachovské 

skály, Horolezecká cvičení v Prachovských skalách 1930-1934, sborník Z Prachova 

po Himaláj (vydaný k příležitosti devadesátého výročí vzniku Lezeckého kroužku 

Prachov), dostupné svazky Slovníku pomístních jmen v Čechách a další literatura, 

uvedená v odkazech. Analýzy podložené důkazem jsou opatřeny odkazem na zdroj; 

pokud u analýzy odkaz není, jedná se o vlastní interpretaci založenou na konfrontaci 

jména skalního útvaru s jeho vzhledem, polohou apod.  

Formální charakteristika je u všech jmen uvedena pod číslem 1., 

sémantickomotivační rozbor pak pod číslem 2.  

Americká věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od choronyma Amerika příponou -ský; u jmen končících na -k(a) 

dochází ke kontrakci -k-ský na -cký; ženský rod přípony se shoduje s rodem 

pojmenovaného objektu.  

2. Motivací pojmenování objektu byla událost z r. 1879, kdy do Prachovských skal 

zavítala výprava Amerického klubu dam v čele s průkopníkem turistiky Vojtou 

Náprstkem; mezi účastníky výletu byli také přírodovědec a Bohumil Bauše a básník 

Jaroslav Vrchlický.22 

  

                                                
22 <http://www.jinoviny.cz/view.php?cisloclanku=2009030001> [citováno 12. dubna 2011] 
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Babička  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno babička je deminutivní podobou 

podstatného jména bába odvozenou od něj koncovkou -ička, kvantitativní 

samohlásková alternace á:a. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické podobnosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byl jeho zaoblený tvar; skála vzhledově připomíná shrbenou osobu 

ženského pohlaví. 

Babinský  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; zpodstatnělé přídavné jméno odvozené 

z pomístního jména Babinec příponou –ský. 

2. Objekt byl pojmenován podle názvu lokality Babinec, ve které se skála nachází. 

Balů  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Objekt je pravděpodobně pojmenován podle stejnojmenné literární postavy 

medvěda z Knih džunglí Rudyarda Kiplinga. 

Barberova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Barbera příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Název objektu vznikl z osobního jména (příjmení) Barbera. 

Bažant  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum přejaté přes střhn. fasant a lat. 

fasianus z řec. fasianós (podle jména zakavkazské řeky Fasis, od které bažanti 

pochází).23 

2. Pojmenování vzniklo z obecného jména bažant; pravděpodobně podle hojného 

výskytu bažantů v okolí této skály.24 

Bella vista 

1. Pojmenování dvouslovné přímé přejaté z  it. bella vista, („krásná vyhlídka“).25 

                                                
23 REJZEK, J., 2001, s. 73. 
24 Slovník pomístních jmen v Čechách III, 2007; s. 15. 
25 Slovník pomístních jmen v Čechách III, 2007, s. 69.  
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2. Motivací pojmenování byl daleký rozhled z vrcholu skály; název v italštině byl 

zvolen pravděpodobně kvůli umocnění elegance, modernosti pojmenování.26 

Bertova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Bert(a) příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Objekt byl pojmenován podle horolezce Berty Langa, který na tuto věž 8. 6. 1930 

se spolulezci Pilnáčkem a Honzů vykonal prvovýstup.27 

Beruška  

Pojmenování jednoslovné přímé,  substantivum nejasného původu.28 

Pojmenování vzniklo na základě metaforické podobnosti objektu s jiným; motivací 

byly zřejmě prohlubně a díry v povrchové struktuře skály, které vzhledově 

připomínaly tečky na krunýři slunéčka sedmitečného. 

Bezejmenná věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je složeninou vzniklou spojením předložky bez(e) a podstatného jména jméno; 

odvozené příponou -ný; ženský rod přípony se shoduje se rodem pojmenovaného 

objektu. 

2. Věž pravděpodobně tak dlouho neměla žádné jméno, až se přízvisko 

„bezejmenná“ stalo jejím vžitým názvem. 

Bivaková věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno bivaková 

je odvozeno z podstatného jména bivak příponou -ový; ženský rod přípony 

koresponduje s rodem pojmenovaného objektu; podstatné jméno věžička je 

deminutivní podobou podstatného jména věž odvozenou od něj koncovkou -ička. 

2. Motivací pojmenování byla skutečnost, že v převisu skály se nachází místo 

vhodné na přenocování, resp. táboření, bivak. 

  

                                                
26 Slovník pomístních jmen v Čechách III, 2007; s. 69. 
27 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 187. 
28 REJZEK, J., 2001, s. 76. 
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Blaťácká věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno blaťácký 

je odvozeno od podstatného jména Blata koncovkou -ský, u jmen končících na -k 

dochází ke kontrakci -k-ský na -cký; kvalitativní souhlásková alternace 

t:ť (palatalizace); ženský rod přípony se shoduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování věže byla pravděpodobně její poloha; nachází se nedaleko 

obce Blata. 

Bloud  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; dějové podstatné jméno bez přípony. 

2. Obecné jméno bloud označuje „bláhového člověka, pošetilce;“29 pojmenování 

se mohlo vztahovat na momentální stav lezců provádějících prvovýstup. 

Bludička  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené z podstatného jména 

bloud koncovkou -ička; kvalitativní samohlásková alternace  ou:u (monoftongizace). 

2. Motivací pojmenování skály byla pravděpodobně její poloha; nachází 

se v nepřehledném terénu, kde se mohli lidé snadno ztratit; proto si místo začali 

spojovat s nadpřirozenou bytostí.30 

Bochan  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené od podstatného jména 

bochník příponou -an ke kořeni slova. 

2. Objekt byl pojmenován pravděpodobně na základě metaforické souvislosti 

s jiným; svým tvarem připomíná bochník chleba. 

Bonbónek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno bonbónek je odvozeno 

z podstatného jména bonbón koncovkou -ek.   

2. Motivace pojmenování objektu je nejasná. 

Borová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé; přídavné jméno borový je odvozeno 

z podstatného jména bor příponou -ový; ženský rod přípony koresponduje s rodem 

pojmenovaného objektu. 

                                                
29 SSČ; s. 32. 
30 Slovník pomístních jmen v Čechách IV, 2008; s. 67. 
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2. Motivací pojmenování objektu byl hojný výskyt borovic na této skalní věži. 

Bránička  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno bránička je odvozeno 

z podstatného jména brána koncovkou -ička; pojmenování vzniklé na základě 

metaforické souvislosti původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Objekt byl pojmenován na základě svého tvaru – skála tvoří klenutý oblouk 

do tvaru brány. Deminutivní podoba pojmenování zohledňuje drobné rozměry skály.  

Bratrská věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména bratr příponou -ský; ženský rod přípony 

koresponduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž byla pojmenována podle stoupenců protestantské církve Jednoty bratrské, 

kteří v Prachovských skalách v dobách náboženských represí pořádali tajná setkání.31 

Brontosaurus  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum uměle vzniklé z řec. slov brontē 

(„hrom, bouře“) a saũros („ještěr“), „ohromný ještěr“.32 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti pojmenovaného objektu 

s jiným; motivací pojmenování byla pravděpodobně jeho vzhledová podobnost 

s pravěkým živočichem. 

Březová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména bříza příponou -ový, kvalitativní souhlásková 

alternace í:e; ženský rod přípony koresponduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu byl pravděpodobně hojný výskyt břízy na této věži. 

Cesťáček  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno je odvozeno od podstatného 

jména cesťák (hov.) koncovkou –ek; kvalitativní souhlásková alternace 

k:č (palatalizace). 

2. Motivace pojmenování je nejasná; vzniklo pravděpodobně z obecného jména 

cesta, které ve vztahu ke skále znamená „lezeckou linii (výstupovou trasu) jakékoliv 

                                                
31 BAUŠE, B., 1885; s. 25. 
32 REJZEK, J., 2001, s. 92. 
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délky, zlézanou s lanem.“33 Skála by tedy název dostala podle lezeckých cest 

vedoucích na její vrchol. Méně pravděpodobná je motivace podle turistické lesní 

cesty, která se nachází nedaleko. Deminutivní podoba pojmenování zohledňuje 

drobné rozměry skály. 

Chlapíček  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno chlapíček je odvozeno 

od podstatného jména chlapík koncovkou –ek; kvalitativní souhlásková alternace k:č 

(palatalizace). 

2. Motivace pojmenování je nejasná; jméno vzniklo z obecného jména chlapík. 

Císařská věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno císařský 

je odvozeno z podstatného jména císař příponou -ský; ženský rod přípony 

koresponduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivace pojmenování skalní věže je stejná jako motivace pojmenování skalní 

chodby, v jejíž bezprostřední blízkosti se věž nachází: „Název svůj obdržela chodba 

po císaři Františku I., jež v pohnuté době roku 1813 v Jičíně po pět neděl 

dlel…Za pobytu svého navštívil též skály, a chodba stupni opatřená podržela jméno 

v upomínku vzácné návštěvy.“34 

Cvrček  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozeno od slovesa cvrčet 

příponou -ek. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti pojmenovaného objektu 

s jiným; motivací pojmenování skály byly její rozměry; skála je nevelká, drobná. 

Černá jehla  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s kvalitativním adjektivem. 

2. Motivací pojmenování bylo tmavé zabarvení pískovcových stěn této skály. 

Čertík  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, podstatné jméno je deminutivní podobou 

podstatného jména čert, odvozenou od něj koncovkou -ík. 

                                                
33 BRTNOVÁ, Z., 2009; př. 3, s. 2. 
34 BAUŠE, B., 1885; s. 20. 
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2. Motivace pojmenování je nejasná. 

Čertova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od substantiva 

čert příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova se shoduje 

s ženským rodem pojmenovaného objektu 

2. Věž byla pojmenována pravděpodobně na základě své polohy; 

nachází se na divokém, tmavém místě, které lidé ze strachu mohli spojovat s 

pekelnými mocnostmi. 

Dědoušek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, podstatné jméno dědoušek je odvozeno 

od podstatného jména děd koncovkou -oušek; pojmenování vzniklé na základě 

metaforické souvislosti původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti pojmenovaného objektu 

s jiným; motivací byla pravděpodobně podobnost tvarů skály s postavou shrbeného 

starce. 

Deštivá věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména déšť příponou –ivý;  alternace kvantity é:e; 

ženský rod přípony koresponduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování skály byl pravděpodobně momentální stav počasí během 

vykonávání prvovýstupu; zřejmě pršelo.  

Dívčí věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména dívka příponou -í, kvalitativní souhlásková 

alternace k:č (palatalizace). 

2. Motivací pojmenování objektu byla skutečnost, že v lezecké skupině provádějící 

1. 5. 1934 prvovýstup byly až jednoho muže (V. Dousek) samé dívky (Provazníková, 

Klazarová, Jílková).35 

  

                                                
35 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 77. 
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Divoká věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s kvalitativním adjektivem. 

2. Motivací pojmenování věže byl pravděpodobně charakter jejího okolí; nachází se 

v rokli pokryté hustým porostem, i věž samotná je porostlá stromy. 

Dolejší věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od adverbia dole příponou -ejší ke kořeni slova; podstatné jméno 

věžička je deminutivní podobou podstatného jména věž odvozenou od něj 

koncovkou -ička. 

2. Motivací pojmenování skály byla vzájemná poloha se skálou sousední; Hořejší 

věžička oproti Dolejší věžičce stojí na vyvýšeném místě. 

Drážďanská věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

Drážďanská je odvozené od místního jména Drážďany koncovkou -ský; ženský rod 

přípony koresponduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž byla pojmenována na památku drážďanských lezců, kteří v Prachovských 

skalách prováděli prvovýstupy na počátku dvacátých let 20. století.36 

Dubnová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno dubnová 

je odvozené od podstatného jména duben příponou -ový; ženský rod přípony 

koresponduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu bylo datum uskutečnění prvovýstupu v dubnu 

r. 1934 J. Janebou, R. O. Baušem a F. Zamastilem.37 

Dvojitá věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s násobnou adjektivní číslovkou. 

2. Objekt byl pojmenován podle svého vzhledu; skálou probíhá spára, 

která se v horní polovině rozšiřuje a vzbuzuje dojem zdvojenosti věže. 

  

                                                
36 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 11. 
37 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 161. 
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Dvojvěží   

1. Pojmenování jednoslovné přímé, kompozitní substantivum vzniklé ze slovních 

základů druhové číslovky dvoje a substantiva věž (odvozené koncovkou -í). 

2. Pojmenování vzniklo na základě tvaru skalního celku; tvoří jej dvě spojené věže 

(Hlavní věž a Malá věž). 

Dvoukamenná věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; kompozitní přídavné 

jméno je složeninou slovních základů základní číslovky dva a substantiva kámen 

(odvozené příponou -ný). 

2. Pojmenování vzniklo na základě struktury skály; skládá se z dvou částí, kamenů. 

Ervín  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Skála byla pojmenována podle hraběte Ervína Šlika (1852-1906), který vlastnil 

několik panství, pod něž spadaly i Prachovské skály.38 Podporoval zde rozvoj 

turistiky, r. 1886 povolil vstup do skal zdarma.39 

Ervínova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Ervín příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu 

2. Věž byla pojmenována na počest hraběte Ervína Šlika (1852-1906), který vlastnil 

několik panství, pod něž spadaly i Prachovské skály.40 Podporoval zde rozvoj 

turistiky, r. 1886 povolil vstup do skal zdarma.41 

Ferda  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum. 

2. Pojmenování vzniklo z vlastního jména Ferda, které je hypokoristickou podobou 

osobního jména Ferdinand. 

  

                                                
38 BÍLEK, K., 1997; s. 43. 
39 BOSÁK, E. – STRÁNSKÝ, J. – VŠETEČKA, J., 1997; s. 11. 
40 BÍLEK, K., 1997; s. 43. 
41 BOSÁK, E. – STRÁNSKÝ, J. – VŠETEČKA, J., 1997; s. 11. 
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Fráňova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Fráňa příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu 

2. Věž je pojmenována na památku jičínského horolezce Fráni Kubína, padlého 

v 1. sv. válce, který na jejím vrcholu stanul nejméně desetkrát.42 

František  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Pojmenování vzniklo z vlastního jména (rodného jména) František. 

Gigula  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum; vzniklé transonymizací 

(přenos propria, v tomto případě oronyma,  na jiný objekt). 

2. Pojmenování je převzato z lidového názvu pro nejvyšší bod Moravskoslezských 

Beskyd Lysou horu (1324 m.); jelikož se skála tvarově hoře nepodobá, 

je pravděpodobné, že název měl být upomínkou, poctou známé beskydské hoře. 

Hajný  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; zpodstatnělé přídavné jméno odvozené příponou 

-ný ke kořeni slovesa hájit; alternace kvantity á:a; pojmenování vzniklé na základě 

metonymické souvislosti původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti pojmenovaného objektu 

s jiným; motivací pojmenování mohla být poloha skály; nachází se na okraji skalního 

bloku, kde střeží, hájí ostatní skály; název mohl vzniknout také na základě přírodní 

skalní kresby nacházející se na východní stěně objektu, která tvarem připomíná 

lesníka s puškou. 

Hakenova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Haken příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

                                                
42 JANEBA, J., 1934; s. 11. 
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2. Pojmenování skalní věže připomíná rodáka z Horního Lochova Josefa Hakena 

(1879-1962), profesora, publicistu a propagátora turistiky v Prachovských skalách.43 

Hendrychova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Hendrych příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž je pojmenována podle jičínského lezce Josefa Hendrycha, který stál v r. 1907 

u zrodu Lezeckého kroužku Prachov; ve stejném roce vykonal se spolužákem 

Josefem Kubínem zásadní prvovýstup na skálu Mnich; padl v první světové válce.44 

Hladová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným, přídavné jméno hladová 

je odvozeno od podstatného jména hlad příponou -ový; ženský rod přípony 

koresponduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování skalního útvaru byl pravděpodobně momentální stav lezců 

vykonávajících prvovýstup; měli hlad. 

Hláska  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno je odvozeno od přídavného 

jména hlásný, resp. hlásná (věž) příponou -ka; pojmenování vzniklé na základě 

metaforické souvislosti původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo pravděpodobně na základě metaforické souvislosti objektu 

s jiným; skála se svými proporcemi podobá hlásným věžím, jaké bývaly u hradů. 

Hlava  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti pojmenovaného objektu 

s jiným; motivací byl vzhled objektu připomínající lidskou hlavu. 

  

                                                
43 <http://www.hornilochov-historieobce.estranky.cz/clanky/historie-obce---2_cast.html> [citováno 
17. dubna 2011] 
44 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 11. 
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Hodinková věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

hodinková je odvozeno do podstatného jména hodinky příponou -ový; ženský rod 

přípony koresponduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Skála pravděpodobně dostala jméno na základě četného výskytu malých hodin 

(útvar vzniklý spojení skalních dutin, obvykle sloužící horolezcům jako chyt)45 

na svém povrchu. 

Honza 

1. Pojmenování dvouslovné přímé; substantivum; hypokoristická podoba osobního 

jména Jan, vzniklá z něm. osobního jména Hans. 

2. Pojmenování vzniklo z vlastního jména (hypokoristického jména) Honza. 

Hořejší věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno hořejší 

je komparativním tvarem přídavného jména horní; podstatné jméno věžička 

je deminutivní podobou podstatného jména věž odvozenou od něj koncovkou -ička. 

2. Motivací pojmenování skály byla vzájemná poloha se skálou sousední; Hořejší 

věžička oproti Dolejší věžičce stojí na vyvýšeném místě. 

Hospoda   

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum.  

2. Hospoda zřejmě byla oblíbeným místem horolezců, kteří skálu pojmenovali; 

i většina názvů lezeckých cest vedoucích na její vrchol má co do činění 

s pohostinským zařízením (Tuzemský rum, Výčepní lihovina, Zelená).46 

Houpačka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, podstatné jméno odvozené z přídavného jména 

houpací příponou -čka. 

2. Motivace pojmenování objektu zřejmě souvisí s dojmy prvolezců při výstupu 

na vrchol skály; buď byli nuceni provádět houpavé pohyby, nebo zažívali pocit 

houpavosti (např. stáli pouze na jedné noze). 

  

                                                
45 BRTNOVÁ, Z., 2009; př. 3, s. 5. 
46 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 115. 
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Hraběnčina věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od podstatného 

jména hraběnka příponou -in; hlásková alternace k:č; ženský rod přípony -ina 

se shoduje s rodem pojmenovaného objektu; podstatné jméno věžička je deminutivní 

podobou podstatného jména věž odvozenou od něj koncovkou -ička. 

2. Skalka byla s největší pravděpodobností pojmenována po manželce hraběte Ervína 

Šlika, Marii Theresii (1860-1906). 

Hradecká věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno hradecká 

je odvozeno od toponyma Hradec příponou -ský; u jmen končících na -c dochází ke 

kontrakci -c-ský na -cký; ženský rod přípony -cká koresponduje s rodem 

pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování je odvozeno z místního jména Hradec (Králové); jméno vzniklo 

ze stč. hradec („menší, vedlejší hrad“); neshodný přívlastek Králové 

(gen. sg. od králová, „manželka krále“) se ke jménu připojil, když se Hradec stal 

věnným městem královen.47 

Hranolek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jmén je deminutivní variantou 

podstatného jména hranol, odvouzenou od něj koncovkou -ek; pojmenování vzniklé 

na základě metaforické souvislosti původního významu slova a pojmenovaného 

objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu byl pravidelný, rohový tvar skály. 

Hroší věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno hroší 

je odvozeno od podstatného jména hroch příponou-í, kvalitativní souhlásková 

alternace ch:š (palatalizace). 

2. Pojmenování vzniklo pravděpodobně na základě metaforické souvislosti objektu 

s jiným; motivací pojmenování mohl být jeho tvar; skála se podobá hrochu. 

  

                                                
47 LUTTERER, I. – ŠRÁMEK, R., 2004; s. 100. 
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Hubertus  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené z osobního jména 

(Svatý) Hubert, patron myslivců.48 

2. Objekt byl pravděpodobně pojmenován podle mysliveckého kabátu hubertusu; 

jemuž se svými tvary podobá. Pojmenování vzniklo na základě metaforické 

souvislosti objektu s jiným. 

 

Janebova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Janeba příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu 

2. Věž byla pojmenována na památku Josefa Janeby, jednoho z nejvýznamnějších 

lezců v historii Prachovských skal; v druhé polovině dvacátých let a v letech 

třicátých zde cvičil mladé lezce a podnikal s nimi četné výstupy; vydal také nového 

lezeckého průvodce, Horolezecká cvičení v Prachovských skalách 1930-1934.49 

Javorová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jména javor příponou -ový; ženský rod přípony -ová 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu byl pravděpodobně hojný výskyt javorů na této 

věži nebo v její blízkosti. 

Jehlan  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené z podstatného jména 

jehla příponou –an. 

2. V pojmenování objektu se zohlednily jeho proporce; skalka svým trojúhelníkovým 

tvarem připomíná jehlan. 

Jehlička  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum je deminutivní podobou 

substantiva jehla, odvozenou od něj koncovkou –ička. 

                                                
48 REJZEK, J., 2001, s. 218. 
49 BOSÁK, E. – STRÁNSKÝ, J. – VŠETEČKA, J., 1997; s. 17-18. 
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2. Jehla je obecné pojmenování pro skalní útvary štíhlých, špičatých, resp. vysokých 

rozměrů. Deminutivní podoba pojmenování pravděpodobně zohledňuje velikost 

skály ve srovnání se skálami v okolí. 

Jelenčina věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno 

od hypokoristického osobního jména Jelenka příponou -in; ženský rod přípony -ina 

se shoduje s rodem pojmenovaného objektu; souhlásková alternace k:č; podstatné 

jméno věžička je deminutivní podobou podstatného jména věž odvozenou od něj 

koncovkou -ička. 

2. Objekt je pojmenován dle spojitosti s osobou jménem Jelen(k)a; mohla to být 

např. J. Reinerová, členka skupiny lezců, jež zde 4. 10. 1947 provedli první výstup.50 

Kadajča  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum; fonetická transkripce osobního 

jména (Kadaicha; austr.); pojmenování vzniklé na základě metaforické souvislosti 

původního pojmenovaného objektu a nově pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byla vzhledová podobnost skály s australským domorodcem. 

Kanec  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno nejasného původu.51 

Pojmenování vzniklé na základě metaforické souvislosti původního významu slova 

a pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování skály byly její proporce tvarově připomínající divoké prase 

(toto tvrzení dokládá i název jedné z lezeckých cest vedoucích na vrchol; 

byla pojmenována Přes rypák).52 

  

                                                
50 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 115. 
51 REJZEK, J., 2001, s. 261. 
52 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 202. 
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Kejklan  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené ze slovesa kejklat 

(hov. „viklat“)53 příponou -an ke kořeni slova. 

2. Pojmenování vzniklo pravděpodobně analogií ke slovu viklan (obecný název pro 

skalní útvary, jejichž tvar se prudce zužuje a poté výrazně rozšiřuje). 

Kladivo  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno nemotivované. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byl jeho vzhled; skála tvarem připomíná kladivo. 

Klouzek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené ze slovesa klouzat 

příponou -ek; pojmenování vzniklé na základě metonymické souvislosti původního 

významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování skály byl pravděpodobně její hladký, klouzavý povrch, 

na kterém se při lezení smekají nohy. 

Kobyla  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byl jeho tvar. Skála se pravděpodobně podobá kobylí hlavě. 

Kobylí věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména kobyla příponou -í. 

2. Motivací pojmenování objektu byla jeho poloha; nachází se v bezprostřední 

blízkosti skály Kobyla. 

Kobylka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé s přívlastkem shodným; postatné jméno kobylka 

je deminutivní podobou podstaného jména kobyla, odvozenou z něj koncovkou -ka. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování by tvar objektu; skála se pravděpodobně podobá kobylí hlavě. 

Deminutivní podoba jména zohledňuje rozměry objektu. 

                                                
53 REJZEK, J., 2001, s. 271. 
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Kočičí jehla  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno kočičí 

je odvozeno od podstatného jména kočka příponou -ič a koncovkou -í. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování skalního útvaru byl jeho tvar; vrcholová partie jehly se nápadně podobá 

sedící kočce. 

Koloseum  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté; pojmenování vzniklé 

na základě metaforické souvislosti původního významu slova a pojmenovaného 

objektu. 

2. Motivace pojmenování je nejasná; vzniklo pravděpodobně na základě metaforické 

souvislosti objektu s jiným; skála byla pojmenována na základě svých kruhových 

rozměrů. 

Komenský  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Skála byla pravděpodobně pojmenována na počest filosofa, pedagoga, člena 

Jednoty bratrské Jana Amose Komenského (1592-1670). Možná je i motivace na 

základě vzhledové podobnosti; z jedné strany skála připomíná mužskou postavu 

s dlouhým plnovousem. 

Komínová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména komín příponou -ový; ženský rod přípony -ová 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování byla skutečnost, že věž je protkána několika komíny. 

Koník  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozeno od podstatného jména 

kůň koncovkou -ík, samohlásková alternace ů:o; pojmenování vzniklé na základě 

metonymické souvislosti původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování by tvar objektu; skála se pravděpodobně podobá koňské hlavě nebo 

koňskému hřbetu. Deminutivní podoba jména zohledňuje rozměry objektu. 
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Konvalinka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté z lat. convallium. 

2. Motivací pojmenování byl zřejmě hojný výskyt konvalinek na této věži 

či v její blízkosti. 

Konvalinková věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména konvalinka příponou -ový; ženský rod přípony -

ová je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování byl zřejmě hojný výskyt konvalinek na této věži 

či v její blízkosti. 

Kovadlina  

1. Pojmenování jednoslovné přímé motivované; vzniklé na základě metaforické 

souvislosti původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Objekt byl pojmenován jak na základě podobnosti s kovářským nástrojem, 

tak na základě své polohy; nachází se v blízkosti skály Kladivo (kladivo a kovadlina 

jsou dva základní kovářské nástroje). 

Krakonoš  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum; osobní jméno; pojmenování 

vzniklé na základě metaforické souvislosti původního pojmenovaného objektu 

s novým. 

2. Skála byla pojmenována na počest bájné postavy vládce krkonošských hor. 

Krákorka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum je deminutivní podobou 

substantiva krákora, odvozenou od něj koncovkou -ka. 

2. Motivace pojmenování skály je nejasná; název vznikl pravděpodobně podle hlasů 

ptáků, kteří se na ní slétali. 

Krkavčí skály  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno krkavčí 

je odvozeno od podstatného jména krkavec koncovkou -í; kvalitativní souhlásková 

alternace c:č (palatalizace). 
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2. Blok skalních věží byl pojmenován na základně hojného výskytu krkavců, vran 

a dalších ptáků v této lokalitě, jejichž hlasy se rozléhaly po okolí.54 

Křeslo  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, podstatné jméno nemotivované. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; skála 

byla pojmenována na základě tvaru; její proporce připomínají křeslo. 

Křižkovského věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem neshodným; přídavné jméno 

je tvarem osobního jména Křížkovský odvozeným pádovou koncovkou -ého; 

podstatné jméno věžička je deminutivní podobou podstatného jména věž, odvozenou 

od něj koncovkou  -ička. 

2. Motivace pojmenování objektu je stejná jako motivace pojmenování nedaleké 

stejnojmenné vyhlídky; byla jí událost z 16. 3. 1930, kdy do Prachovských skal 

zavítal a na nedaleké vyhlídce zazpíval pražský pěvecký sbor Křížkovský.55  

Květová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména květ příponou -ový; ženský rod přípony -ová 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování byl zřejmě hojný výskyt květeny na této věži. 

Lavor  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté z něm. Lavo(i)r („prádelna, 

prací nádrž“); to přes fr. lavoir („prádelna“) a laver („mýt“) z lat. lavāre („mýt“).56 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; 

pod pojmem lavor rozumí horolezci „skalní útvar tvarem podobný lavoru;“57 

motivací pojmenování skály byl tedy pravděpodobně její vzhled. 

Lebka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené ze stč. substantiva leb 

koncovkou –ka. 

                                                
54 BAUŠE, B., 1885; s. 37. 
55 <http://www.dalkr.cz/dalkr/13-Ceska-republika/42-Cesky-raj> [citováno 19. dubna 2011] 
56 REJZEK, J., 2001, s. 334. 
57 BRTNOVÁ, Z., 2009; př. 3; s. 7 
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2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; objekt 

byl pojmenován na základě svého vzhledu; tvarem připomíná lidskou lebku. 

Lesní věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé; přídavné jméno lesní je odvozeno od podstatného 

jména les příponou -ní; podstatné jméno věžička je deminutivní podobou podstaného 

jména věž; odvozenou od něj příponou -ička. 

2. Motivací pojmenování skály byla pravděpodobně její poloha; nachází se v lese 

na okraji skalního bloku. 

Liška  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované. 

2. Skála byla pojmenována podle výskytu lišky v okolí skály např. během jejího 

prvního zlezení. 

Loupežník  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené dějového přídavného 

jména loupežný příponou -ník. 

2. Motivace pojmenování objektu je nejasná; mohlo jít buď o konkrétní událost 

spojenou s loupežníkem, nebo o vizuální podobnost skály s divokým banditou. 

Lužická věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od toponyma Lužice příponou -ský; u jmen končících na -c dochází 

ke kontrakci -c-ský v -cký; ženský rod přípony se shoduje s rodem pojmenovaného 

objektu; podstatné jméno věžička je deminutivní podobou podstaného jména věž; 

odvozenou od něj příponou -ička. 

2. Pojmenování objektu vzniklo na památku lužických horolezců, 

kteří v Prachovských skalách podnikali prvovýstupy počátkem dvacátých let 20. st.58 

Lví věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména lev příponou -í. 

2. Motivací pojmenování objektu byla jeho poloha; věž se nachází v ústí rokle 

Lví sluj. 

                                                
58  DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 11. 
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Májová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jména máj příponou -ový; ženský rod přípony -ová se 

shoduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž byla pojmenována podle data uskutečnění prvovýstupu 1. 5. 1934 

R. O. Baušem a V. Štáflovou.59 

Malá skautská věž  

1. Pojmenování trojslovné přímé s několikanásobným přívlastkem shodným; obecné 

jméno ve spojení s kvalitativním a relačním adjektivem; přídavné jméno skautská 

je odvozeno z podstatného jména skaut příponou -ský; ženský rod přípony -ská 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování věže je připomínkou českého skautského hnutí; př. jméno malá věž 

odlišuje od větší věže téhož názvu. 

Malá věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s kvalitativním přídavným jménem. 

2. Motivací pojmenování věže byl poměr její výšky vzhledem k okolním, 

vyšším věžím. 

Malý kapucín  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; podstatné jméno kapucín 

je odvozeno ze substantiva kapuce příponou –ín. 

2. Obecné jméno kapucín označuje člena jedné větve františkánského řádu nosícího 

hábit s kapucí;60 skála byla s největší pravděpodobností pojmenována na základě 

vzhledové podobnosti s mnichem v plášti (pojmenování vzniklo na základě 

metaforické souvislosti objektu s jiným); adjektivum malý věž odlišuje od větší věže 

téhož názvu. 

Manželské sedátko  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jména manžel příponou -ský; střední rod přípony -ské 

se shoduje s rodem podstatného jména, které je odvozeno ze slovesa sedět; 

                                                
59  DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 61. 
60 SSČ, 1998; s. 128. 
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pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti původního významu slova 

a pojmenovaného objektu. 

2. Na skále se nachází několik míst vhodných k posedění; motivace druhé části 

pojmenování je nejasná. 

Maršovská věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od pomístního jména Maršov příponou -ský, ženský rod přípony 

je ve shodě s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování věže byla její poloha; nachází se v blízkosti vsi Maršov 

(místní části obce Zámostí). Místní jméno Maršov vzniklo z osobního jména Mareš. 

Matterhorn  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum; oronymum (něm.); 

vzniklé transonymizací (přenos propria, v tomto případě oronyma,  na jiný objekt). 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; 

objekt získal jméno díky svým ostrým a špičatým rozměrům, které jej připodobňují 

k alpské hoře Matterhorn. 

Mecháček  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené od substantiva mech 

příponou -áč a koncovkou -ek. 

2. Objekt byl pojmenován podle bujné mechové vegetace, která skálu pokrývá. 

Deminutivní podoba pojmenování zohledňuje drobné rozměry skály. 

Mechová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jména mech příponou -ový; ženský rod přípony -ová 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu byl pravděpodobně výskyt mechového porostu 

na vrcholu věže. 

Mnich (Modlitba skal, Rytíř)  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované; pojmenování 

vzniklé na základě metaforické souvislosti původního významu slova 

a pojmenovaného objektu. 
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2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; Motivací 

pojmenování nejvyšší věže Prachovských skal byl její vzhled; podobá se mnichovi 

v plášti (pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným). 

Varianty pojmenování zohledňují podobu skály při pohledu z jiných směrů 

(z Císařské chodby se skála podobá velké ruce, je proto nazývána Modlitbou skal, 

z Hraběnčiny vyhlídky je podobná  rytíři se spuštěným hledím).61 

Mouřenín  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum; z lat. maurus („severoafrický 

černoch, Maur“). 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byla tmavá barva pískovce na stěnách věže. 

Mouřenínek (Strážce)  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené ze substantiva mouřenín 

koncovkou -ek. 

2. Motivací pojmenování skalního útvaru byla jeho velikost (nachází se v blízkosti 

skály Mouřenín a je výrazně menší, což zohledňuje i deminutivní podoba 

pojmenování).  

Mravenčí věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným, přídavné jméno mravenčí 

je odvozeno od podstatného jména mravenec příponou -í, kvalitativní souhlásková 

alternace c:č (palatalizace). 

2. Motivací pojmenování objektu byl pravděpodobně hojný výskyt mravenců na této 

skále. 

Mrož  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum přejaté přes rus. morž z lap. 

morša.62 

2. Objekt byl pojmenován pravděpodobně na základě svého vzhledu; tvarově 

se podobá mroži (pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu 

s jiným). 

  

                                                
61 JANEBA, J., 1934; s. 17. 
62 REJZEK, J., 2001, s. 394. 
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Mrška  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno je deminutivní podobou 

podstatného jména mrcha, odvozenou z ní koncovkou -ka; kvalitativní souhlásková 

alternace ch:š (palatalizace). 

2. Motivace pojmenování je nejasná. Deminutivní podoba pojmenování zohledňuje 

drobné rozměry skály. 

 

Mrzáček  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené od substantiva mrzák 

koncovkou -ek; kvalitativní souhlásková alternace k:č (palatalizace). 

2. Motivace pojmenování je nejasná. Deminutivní podoba pojmenování zohledňuje 

drobné rozměry skály. 

Nalezenec  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené od adjektiva nalezený 

příponou -ec; pojmenování vzniklé na základě metonymické souvislosti původního 

významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu byl zřejmě fakt, že byla skála pro svou odlehlost 

a nedostupnost (nachází se na samém okraji skalní skupiny v lese) lezci nenadále 

objevena, resp. nalezena. 

Náprstkova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Náprstek příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž byla pojmenována podle Vojtěcha Náprstka (1826-1894), národopisce, šiřitele 

osvěty a propagátora turistiky, který do Prachovských skal r. 1879 přivedl výpravu 

Amerického klubu dam.63 

  

                                                
63 <http://www.jinoviny.cz/view.php?cisloclanku=2009030001> [citováno 10. dubna 2011] 
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Nepojmenovaná věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno vzniklo 

prefixací předponou -ne z přídavného jména pojmenovaný; ženský rod přípony 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž pravděpodobně tak dlouho neměla žádné jméno, až se přízvisko 

„nepojmenovaná“ stalo jejím vžitým názvem. 

Nízká ztracená věž  

1. Pojmenování trojslovné přímé s přívlastkem několikanásobným shodným; obecné 

jméno ve spojení s kvalitativním adjektivem a adjektivem odvozeným ze slovesa 

ztrácet příponou -ný; alternace kvantity á:a; ženský rod přípony -ná se shoduje 

s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu byla jeho poloha; skála se nachází na okraji 

skalního bloku v lese, pravděpodobně je k ní nesnadný přístup. Adjektivum nízká 

zohledňuje velikost věže a odlišuje ji od ostatních věží téhož jména. 

Nosorožec  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum utvořené podle doslovné předlohy, 

něm. Nashorn (Nase, „nos“; Horn, „roh“), složené ze slovních základů substantiv 

nos a roh.64 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování objektu byl jeho tvar; skála (zejména výrazným vrcholovým zubem) 

připomíná nosorožce. 

Obelisk  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté z něm. Obelisk; to přes lat. 

obeliscus z řec. obelískos; deminutivního tvaru slova obelós (řecký název pro 

egyptské kamenné pomníky);65 pojmenování vzniklé na základě metaforické 

souvislosti původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Objekt je pojmenován na základě metaforické souvislosti s jiným objektem; 

svými rovnými a štíhlými proporcemi připomíná egyptský obelisk. 

  

                                                
64 REJZEK, J., 2001; s. 415. 
65 REJZEK, J., 2001; s. 418. 
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Okrajová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jméno okraj příponou -ový; ženský rod přípony -ová 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž získala jméno na základě své polohy; stojí osamoceně na okraji 

skalního bloku. 

Opomenutá věž 

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno ze slovesa opomenout příponou -tý; samohlásková alternace ou:u. 

2. Motivace pojmenování tohoto skalního útvaru souvisí zřejmě s jeho polohou; 

nachází se mimo hlavní skalní oblast; je tedy možné, že věž byla pro svou odlehlost 

delší dobu lezci opomíjena. 

Orel  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované. 

2. Skalní útvar byl pojmenován na základě svého tvaru, připomínajícího dravého 

ptáka s mírně rozevřenými křídly66 (pojmenování vzniklo na základě metaforické 

souvislosti objektu s jiným). 

Pahorek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum vzniklé z nemotivované předpony 

 -pa a substantiva hora odvozením koncovkou -ek. 

2. Pojmenování vzniklo z obecného jména pahorek, označujícího nízký kopec. 

Palcát 

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté za doby husitské  z maď. 

pálcát (ak. Sg. od pálca, „hůl“), to ze slovenštiny (palica).67  

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byl vzhled skály tvarem připomínající středověké válečné 

kladivo palcát. 

Paleček  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum odvozené od substantiva palec 

koncovkou -ek; kvalitativní souhlásková alternace k:č (palatalizace). 

                                                
66 JANEBA, J., 1934; s. 10. 
67 REJZEK, J., 2001; s. 441. 



37 
 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování objektu byl jeho vzhled; skála tvarem připomíná vztyčený palec ruky. 

Palice  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované. 

2. Objekt byl pojmenován na základě metaforické souvislosti s objektem jiným; 

skála rozšířením ve vrchních partiích připomíná palici. 

Parohy 

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum složené z nemotivované předpony 

pa- a substantiva roh v množném čísle. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byl vzhled skály; je tvořena dvěma členitými částmi, které připomínají 

paroží. 

Pašerák  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté přes něm. pascher 

a paschen („pašovat“) zřejmě z jihoněmeckého argotu (passen, bāschen, „kupovat“). 

2. Motivace pojmenování objektu je nejasná; název buď odráží vztah osoby jménem 

Pašerák ke skále, nebo tvar skály (možná podobnost s mužskou postavou s puškou). 

Páže  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté z fran. page 

(„mladý šlechtic konající službu u dvora“); to pravděpodobně přes zkomoleniny 

z řec. paīs („dítě, chlapec“).68  

2. Motivací pojmenování skály byla zřejmě jeho velikost a poloha; nachází se v těsné 

blízkosti dominantní Císařské věže a její rozměry jsou oproti ní drobné. 

Pechova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Pech příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu 

2. Pojmenování vzniklo z vlastního jména (příjmení) Pech. 

  

                                                
68 REJZEK, J., 2001, s. 456. 



38 
 

Pečírkova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Pečírek příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž byla pojmenována podle generála MUDr. Jaromíra Pečírky (1864-1933), 

alpinisty, který se r. 1924 stal výkonným předsedu Klubu alpistů československých. 

Pelíšek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; deminutivní podoba substantiva pelech odvozená 

od něj koncovkou -ek; kvalitativní samohlásková alternace (úžení) e:í, kvalitativní 

souhlásková alternace (palatalizace) ch:š. 

2. Věž byla pojmenována podle bájné postavy Pelíška, lesního mužíčka, 

který je ochráncem Prachovských skal. Lidová etymologie vykládá původ skřítkova 

jména pelášením, jež je častým stylem jeho pohybu. Podle pověsti spatří Pelíška 

jen lidé, jimž je vlastní pokora a dobré srdce.69 

Pepík  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Skála byla pojmenována podle Josefa Kabeláče, rodáka z Jičína a profesora 

astronomie (1929-2008), který na ni 9. 5. 1961 provedl prvovýstup.70 

Perun  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Skála byla pojmenována pravděpodobně na počest slovanského boha bouře, 

hromů a blesků. 

Pes  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované; pojmenování 

vzniklé na základě metaforické souvislosti původního významu slova 

a pojmenovaného objektu. 

2. Objekt byl pojmenován na základě svého tvaru; připomíná hlavu psa s tělem. 

  

                                                
69< http://www.knihovnaprachov.webk.cz/pages/zajimavosti-prachovskych-skal.html> [citováno 10. 
dubna 2011] 
70  DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 232. 
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Pik  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno přejaté zřejmě z ruštiny 

(Пик, „vrchol“). 

2. Pojmenování vzniklo pravděpodobně z ruského obecného jména Пик 

(Pik, „vrchol hory“). 

Pilnáčkova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Pilnáček příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž byla pojmenována na počest hradeckého lezce Josefa Pilnáčka, 

který v Prachovských skalách působil zejména ve třicátých letech; spolupracoval 

s J. Janebou na vydání průvodce Horolezecká cvičení v Prachovských skalách 1930-

1934, později se stal prvním předsedou Klubu horolezců československých.71 

Pipi  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Objekt byl pojmenován pravděpodobně na počest literární postavy, dívky Pipi 

Dlouhé punčochy ze stejnojmenné knihy Astrid Lindgrenové. 

Placička  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum je deminutivní podobou 

substantiva placka, odvozenou od něj koncovkou -ička ke kořeni slova. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byl výrazně plochý tvar skály. Deminutivní tvar pojmenování 

zohledňuje výšku skály. 

Pláteník  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené ze substantiva plátno 

příponou -ník.  

2. Motivace pojmenování objektu je nejasná. 

  

                                                
71 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 11. 
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Podloudník  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené z adjektiva podloudný 

příponou -ík. 

2. Motivace pojmenování objektu je nejasná. 

Pohanská věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozné z podstatného jména pohan příponou -ský; ženský rod přípony -ská je ve 

shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování byly pravděpodobně archeologické nálezy z dávných 

(pohanských) dob (pohřebiště, nádoby aj.) v této lokalitě. 

Popelka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené ze substantiva popel 

příponou -ka. 

2. Motivací pojmenování objektu mohlo být osobní jméno pohádkové postavy 

Popelka; název mohl vzniknout také podle hydronyma Popelka; pramen této říčky 

je od Prachovských skal vzdálen asi 10 km. 

Prachovská čapka  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od místního jména Prachov příponou -ský; ženský rod přípony -ská 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování objektu byl jeho tvar; vrcholové partie této známé skály připomínají 

čapku. 

Prachovská jehla  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od místního jména Prachov příponou -ský; ženský rod přípony -ská je ve 

shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Jedná se o známou a výraznou věž; pojmenování je složeno z obecného názvu 

pro úzkou a vysokou skálu a adjektiva, které je odvozeno od místního jména 

Prachov, resp. od názvu území Prachovské skály. 
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Prašivec  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené z adjektiva prašivý 

příponou -ec. 

2. Motivací pojmenování objektu moha být drolivá struktura pískovce, 

který při doteku „práší“. 

Prcek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum motivované; pravděpodobně 

odvozené ze slovesa prcati (se) („jít drobným krokem“).72 

2. Pojmenování vzniklo na základě velikosti skály – oproti ostatním skalám v okolí 

dosahuje zanedbatelné výšky. Jedná se o metaforickou souvislost objektu s jiným. 

Přední ztracená věž  

1. Pojmenování trojslovné přímé s přívlastkem několikanásobným shodným; obecné 

jméno ve spojení s kvalitativním adjektivem a adjektivem odvozeným ze slovesa 

ztrácet příponou -ný; alternace kvantity á:a; ženský rod přípony -ná se shoduje 

s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu byla jeho poloha; skála se nachází na okraji 

skalního bloku v lese, pravděpodobně je k ní nesnadný přístup. Adjektivum přední 

zohledňuje polohu věže vůči ostatním věžím téhož jména. 

Rajská věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jména ráj příponou -ský; alternace kvantity á:a; ženský 

rod přípony je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivace pojmenování je nejasná. 

Reakcionář 

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené ze substantiva reakce 

příponou –ionář. 

2. Pojmenování vzniklo z obecného jména reakcionář, kterým se označuje politický 

aktivista, požadující návrat režimu do předchozího stavu; první lezci zlezli skálu 

v létě r. 1948; pojmenováním skály buď dávali najevo nesouhlas se stávajícím 

režimem, nebo naopak nesouhlas s reakcionářským hnutím. 

                                                
72 REJZEK, J., 2001, s. 497. 
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Rektorka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené od substantiva rektor 

koncovkou -ka. 

2. Skála získala své jméno na památku ředitele školy, který v době počátků 

horolezectví v Prachovských skalách zakazoval svým studentům tento sport 

provozovat, údajně jim dokonce zabavil lano.73 

Richelieu  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Pojmenování vzniklo zřejmě na počest vévody de Richelieu (1585-1642), 

kardinála na francouzském dvoře krále Ludvíka XIII. 

Rozmanitá věž 

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno s podstatného jména rozmanitost příponou -itý ke kořeni slova; ženský 

rod přípony -itá je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Skála získala jméno pravděpodobně podle rozmanitých podob svého povrchu. 

Rumcajs  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Skalní útvar je pojmenován po pohádkové postavě loupežníka Rumcajse, který 

je spojen s nedalekým Jičínem. 

Rusalka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno přejaté z rus. rusálka („vodní 

víla“)74 

2. Motivací pojmenování objektu byla jeho barva; západní stěna skály má výrazné 

oranžové (rusé) zabarvení. 

Říjnová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jména říjen příponou -ový; ženský rod přípony -ová 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování věže bylo datum uskutečnění prvovýstupu; 30. října 1953 

věž zlezli B. a B. Rychnovští.75 

                                                
73 BOSÁK, E. – STRÁNSKÝ, J. – VŠETEČKA, J., 1997; s. 48. 
74 REJZEK, J., 2001, s. 551. 
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Samotář  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené z podstatného jména 

samota příponou -ář; pojmenování vzniklé na základě metonymické souvislosti 

původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metonymické souvislosti původního významu 

slova a pojmenovaného objektu, motivací byla poloha skály (nachází v lese mimo 

hlavní skalní oblast). 

Sarkofág  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno přejaté z lat. sarcophagus, 

to z řec. (líthos) sarkofágos, „(kámen) žeroucí maso“.76  

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti původního významu 

slova a pojmenovaného objektu; motivací pojmenování byl jeho tvar; svými rovnými 

pravidelnými rozměry připomíná staroegyptskou schránku na ukládání rakví, 

sarkofág. 

Schovanka   

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno je odvozeno z přídavného 

jména schovaný příponou -ka; pojmenování vzniklé na základě metonymické 

souvislosti původního významu slova a pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklé na základě metonymické souvislosti původního významu 

slova a pojmenovaného objektu; motivací pojmenování objektu byla jeho poloha; 

skála se nachází na osamoceném místě schovaná v lese, mimo hlavní skalní bloky. 

Severka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené ze substantiva sever 

koncovkou -ka. 

2. Motivace pojmenování je nejasná; název mohl vzniknout na základě polohy skály 

(nachází se severně od výrazné Císařské věže) nebo např. podniknutím prvovýstupu 

severní stranou skály. 

  

                                                                                                                                     
75 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 198. 
76 REJZEK, J., 2001; s. 562. 
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Sevřené věže  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno ze slovesa sevřít příponou -ný; hláskové alternace í:e; ženský rod 

přípony v množném čísle je ve shodě s rodem pojmenovaných objektů. 

2. Motivací pojmenování objektů byla jejich vzájemná poloha; skalní blok se skládá 

z několika věží stojících v těsné blízkosti. 

Sirotek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované; pojmenování 

vzniklé na základě metonymické souvislosti původního významu slova 

a pojmenovaného objektu. 

2. Motivace pojmenování je nejasná – mohl jí být rodinný stav, příjmení nebo 

přezdívka nějaké konkrétní osoby. 

Skalka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené z podstatného jména 

skála připojením koncovky -ka ke kořeni slova, alternace kvantity á:a. 

2. Pojmenování vzniklo z obecného jména skalka, kterým se označují skalní útvary 

menšího vzrůstu. 

Skluzavka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené ze slovesa sklouznout 

příponou -avka ke kořeni slova; kvalitativní samohlásková alternace 

ou:u (monoftongizace). 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování skály byl její hladký, klouzavý povrch, na kterém se při lezení smekají 

nohy. 

Slavík  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované. 

2. Motivací pojmenování objektu byl pravděpodobně výskyt/zpěv ptáka slavíka 

v blízkosti skály během konání prvovýstupu. 

Slon  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované. 



45 
 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byl vzhled objektu; při pohledu z určité strany má skála podobu slona 

s chobotem.77 

Sloní věžička  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jména slon příponou -í. 

2. Motivací pojmenování objektu byla pravděpodobně jeho velikost a poloha 

(věžička se nachází v bezprostřední blízkosti výrazné skály Slon). Deminutivní 

podoba pojmenování zdůrazňuje drobné rozměry skály oproti skále Slon. 

Slůně  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno odvozené z podstatného jména 

slon příponou -ě; samohlásková alternace o:ů. 

2. Pojmenování objektu vzniklo pravděpodobně na základě jeho velikosti; nachází se 

v bezprostřední blízkosti výrazné skály Slon; deminutivní pojmenování Slůně odráží 

drobné rozměry skalky vzhledem ke skále Slon. 

Sluneční věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno je 

odvozené z podstatného jména slunce příponou -ní; kvalitativní souhlásková 

alternace c:č (palatalizace). 

2. Skála byla pojmenována podle slunečních paprsků, které na ni v hojné míře 

dopadají. 

Smítkova věž  

1. Pojmenování jednoslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Smítko příponou -ův (jejím alomorfem -ov), ženský rod přípony -ova 

je ve shodě s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž byla pojmenována podle legendárního turnovského lezce Josky Smítky (1919-

1945), který zde v září r. 1941 společně s druhy V. Procházkou a J. Vodhánělem 

vykonal prvovýstup.78 

  

                                                
77 JANEBA, J., 1934; s. 10. 
78 DLABOLA, P. – ŠOLTYS, V. – VŠETEČKA, J., 1998; s. 110. 
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Soudek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum je deminutivní podobou 

substantiva sud; vzniklo odvozením příponou -ek; kvalitativní samohlásková 

alternace u:ou (diftongizace). 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

byl vzhled objektu, který oblými tvary připomíná malý soudek. 

Strážní věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno strážní 

je odvozeno z podstatného jména stráž příponou -ní. 

2. Skála byla pojmenována pravděpodobně na základě své polohy; z jejího vrcholu 

byly přehlédnutelné mnohé okolní skály. 

Stromové věže  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jméno strom příponou -ový; ženský rod přípony 

v množném čísle je ve shodě s rodem pojmenovaných objektů. 

2. Motivací pojmenování byl zřejmě hojný výskyt stromového porostu na těchto 

věžích nebo v jejich blízkosti. 

Střízlík  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum nemotivované. 

2. Objekt je pojmenován pravděpodobně na základě metaforické souvislosti s jiným; 

skála je malá a útlých rozměrů stejně jako pták střízlík. 

Svatý Václav 

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; osobní jméno ve spojení 

s kvalitativním adjektivem. 

2. Skalní útvar byl pojmenován na počest Svatého Václava, patrona české země. 

Šamšula  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum. 

2. Název objektu vznikl pravděpodobně z osobního jména (příjmení) Šamšula. 

Šašek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené pravděpodobně 

zdrobněním stč. šach, „šachová figura“. 
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2. Motivací pojmenování objektu je nejasná, jméno vzniklo z obecného jména šašek. 

Šibal  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené ze staročeského slovesa 

šibati („mrskat, bít“, přen. „klamat“).79 

2. Motivace pojmenování je nejasná; pojmenování vzniklo z obecného jména šibal. 

Šikmá věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s kvalitativním přídavným jménem. 

2. Motivací pojmenování objektu byl jeho tvar; skalní věž se nachyluje šikmo 

k jedné straně. 

Široká věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s kvalitativním přídavným jménem. 

2. Motivací pojmenování věže byly pravděpodobně její rozměry; resp. výrazná šířka. 

Šlikova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno z osobního 

jména Šlik příponou -ový (alomorfem přípony -ův); ženský rod přípony -ova 

se shoduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Věž byla pojmenována na počest hraběte Ervína Šlika (1852-1906), který vlastnil 

několik panství, pod něž spadaly i Prachovské skály.80 Podporoval zde rozvoj 

turistiky, r. 1886 povolil vstup do skal zdarma.81 

Špinavec  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené z přídavného jména 

špinavý příponou -ec. 

2. Motivací pojmenování objektu mohl být porost, který zabarvuje vrchní partie 

skály do tmavé, černé barvy. 

Štěně  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované. 

                                                
79 REJZEK, J., 2001, s. 627. 
80 BÍLEK, K., 1997; s. 43. 
81 BOSÁK, E. – STRÁNSKÝ, J. – VŠETEČKA, J., 1997; s.11. 
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2. Motivací pojmenování objektu byla jeho velikost; nachází se v sousedství výrazně 

větší skály Pes. 

Šukovka  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; podstatné jméno motivované; zřejmě odvozeno 

z osobního jména Šukovský příponou -ka k základu slova. 

2. Skála je s největší pravděpodobností pojmenována podle názvu lezecké techniky, 

kterou je třeba užít k jejímu zdolání – tzv. šuka („speciální, náročná poloha těla 

pro překonání míst bez stupů“).82 

Táborová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno ze substantiva tábor příponou -ový, ženský rod přípony -ová je ve shodě 

s rodem pojmenovávaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu bylo pravděpodobně místo horolezci využívané 

jako tábořiště, nacházející se v blízkosti věže. 

Táborská věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno z oronyma Tábor příponou -ský, ženský rod přípony -ská je ve shodě 

s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování je odvozeno z názvu nedalekého kopce Tábor; ten byl pojmenován 

husity podle biblické hory stejného jména. 

Termitiště  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum vzniklé odvozením ze substantiva 

termit příponou -iště ke kořeni slova. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; objekt 

byl pojmenován pravděpodobně podle svého tvaru, který připomíná hnízda termitů 

(skála je navíc protkána spárami a komíny, které mohou připomínat cestičky hmyzu). 

Trojhrbá věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným, přídavné jméno je složené 

ze slovních základů druhové číslovky trojí a podstatného jména hrb; ženský rod 

koncovky se shoduje s rodem pojmenovaného objektu. 

                                                
82 BRTNOVÁ, Z., 2009; př. 3, s. 16. 



49 
 

2. Motivací pojmenování objektu byl jeho vzhled; skála je vytvarována do třech 

skalních výstupků. 

Trojzubec  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivm vzniklé z adjektiva trojzubý, 

složeného ze slovních základů druhové číslovky trojí a podstatného jména zub. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování objektu byl jeho tvar; v horních partiích skály z ní vystupují ostré 

výčnělky. 

Trpaslík  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; objekt 

byl pojmenován na základě své velikosti (jeho výška je v porovnání s okolními 

skalami nepatrná). 

Tři sedla  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno 

v množném čísle ve spojení se základní číslovkou. 

2. Motivací pojmenování objektu byl jeho tvar; skalní útvar je tvořen třemi věžemi, 

které oddělují rozsedliny, sedla. 

Tyburcova věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Tyburec příponou -ov (alomorfem přípony -ův); ženský rod koncovky -ova 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo z vlastního jména (příjmení) Tyburec. 

Valibuk  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum; osobní jméno. 

2. Pojmenování vzniklo pravděpodobně podle postavy ze stejnojmenné národní 

pohádky, sepsané Boženou Němcovou (pohádkový Valibuk byl obrovitý, mohutný). 

Večerní věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno od podstatného jména večer příponou -ní. 
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2. Motivací pojmenování věže byl zřejmě čas jejího zlezení; prvovýstupci ji zdolali 

ve večerních hodinách. 

Velbloud  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; 

motivací byl tvar pojmenovaného objektu; skála svým vzhledem připomíná 

velblouda s hrbem. 

Velká skautská věž  

1. Pojmenování trojslovné přímé s několikanásobným přívlastkem shodným; 

obecné jméno ve spojení s kvalitativním a relačním adjektivem; přídavné jméno 

skautská je odvozeno z podstatného jména skaut příponou -ský; ženský rod přípony 

se shoduje s ženským rodem pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování věže je připomínkou českého skautského hnutí; př. jméno velká věž 

odlišuje od menší věže téhož názvu. 

Velká ztracená věž  

1. Pojmenování trojslovné přímé s přívlastkem několikanásobným shodným; obecné 

jméno ve spojení s kvalitativním adjektivem a adjektivem odvozeným ze slovesa 

ztrácet příponou -ný; alternace kvantity á:a; ženský rod přípony -ná se shoduje 

s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování objektu byla jeho poloha; skála se nachází na okraji 

skalního bloku v lese, pravděpodobně je k ní nesnadný přístup. Adjektivum velká 

zohledňuje velikost věže a odlišuje ji od ostatních věží téhož jména. 

Velký kapucín  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; podstatné jméno kapucín 

je odvozeno do podstatného jména kapuce příponou -ín; ve spojení s kvalitativním 

přídavným jménem. 

2. Obecné jméno kapucín označuje člena jedné větve františkánského řádu nosícího 

hábit s kapucí;83 skála byla s největší pravděpodobností podle podobnosti s mnichem 

v plášti (pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným); 

adjektivum velký věž odlišuje od menší věže téhož názvu. 

                                                
83 SSČ, 1998; s. 128. 
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Veterinář  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté z něm. Veterinär; 

to přes lat. veterīnārius a veterīna („tažná zvířata“) z veterīnus („zestárlý, tažný“); 

podle jiné interpetace z lat. vehere („vézt“).84 

2. Motivace pojmenování je nejasná; mohlo jí být například povolání jednoho 

z prvovýstupců nebo osoba se stejnojmennou přezdívkou. 

Věž ČSSP  

1. Pojmenování víceslovné s přívlastkem neshodným; obecné jméno ve spojení 

s iniciálovou zkratkou (ČSSP = Československá strana pracujících). 

2. Věž byla pojmenována na počest Svazu československo-sovětského přátelství. 

Věž Jury Bednára  

1. Pojmenování trojslovné s přívlastkem neshodným; obecné jméno ve spojení 

s osobním jménem v gen. sg. 

2. Objekt byl pojmenován na počest slovenského horolezce Juraje Bednára. 

Vodnice  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; ženská podoba substantiva vodník odvozená 

koncovkou -ice. 

2. Motivace pojmenování objektu je nejasná, pravděpodobně souvisí s nadpřirozenou 

postavou vodníkem. 

Vodník  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené z přídavného jména 

vodní  příponou -ík. 

2. Motivace pojmenování objektu je nejasná, pravděpodobně souvisí s nadpřirozenou 

postavou vodníkem. 

Vráček  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; deminutivní substantivum odvozené 

ze substantiva vrak koncovkou -ek, kvalitativní souhlásková alternace k:č 

(palatalizace). 

                                                
84 REJZEK, J., 2001, s. 708. 
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2. Objekt byl pojmenován podle své velikosti; skála se nachází v bezprostřední 

blízkosti větší skály Vrak (drobné rozměry skály zohledňuje i deminutivní tvar 

pojmenování). 

Vrak  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum přejaté z něm. Wrack;85 

pojmenování vzniklé na základě metaforické souvislosti původního významu slova 

a pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování byl tvar skalního útvaru, připomínající vrak ztroskotané lodi. 

Vřesová věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným, přídavné jméno 

je odvozeno z podstatného jména vřes příponou -ový; ženský rod přípony -ová 

se shoduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování byla pravděpodobně skutečnost, že nejčastější rostlinou 

na této skále byl vřes. 

Vyhlídková věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

vyhlídková je odvozeno z podstatného jména vyhlídka příponou -ový; ženský rod 

přípony se shoduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Objekt mohl být pojmenován podle své polohy; skála se nachází v prostoru mezi 

Hlaholskou, Rumcajsovou a Hakenovou vyhlídkou a Vyhlídkou Křížkovského. 

Zarostlá věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným, přídavné jméno 

je odvozeno ze slovesa zarůst příponou -lý; samohlásková alternace ů:o, ženský rod 

přípony -lá se shoduje s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování byl pravděpodobně hojný výskyt vegetace na této věži 

(stromky, mech). 

  

                                                
85 REJZEK, J., 2001, s. 720. 
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Zastrčená věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; přídavné jméno 

je odvozeno ze slovesa zastrčit příponou -ný; ženský rod přípony -ná se shoduje 

s rodem pojmenovaného objektu. 

2. Motivací pojmenování věže byla její poloha – skála se nachází na okraji skalního 

bloku, „zastrčená“ v lese. 

Zatracenec (Karkula)  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum odvozené z adjektiva zatracený 

příponou -ec. 

2. Motivací pojmenování objektu byly pravděpodobně obtíže při zdolávání skály 

(název mohl vzniknout např. podle častého klení „zatraceně!“ při výstupu). 

Zdenina věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s přivlastňovacím přídavným jménem; přídavné jméno je odvozeno od osobního 

jména Zdena příponou -in; ženský rod přípony -ina se shoduje s rodem 

pojmenovaného objektu. 

2. Pojmenování objektu vzniklo pravděpodobně jako památka či připomínka ženy 

s osobním jménem Zdena. 

Zelená věž  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s kvalitativním přídavným jménem. 

2. Objekt byl pojmenován pravděpodobně podle zeleného porostu (mech, lišejník), 

který skálu pokrýval. 

Zoubek  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; deminutivní podstatné jméno odvozené 

od podstatného jména zub koncovkou -ek, kvalitativní samohlásková alternace 

u:ou (diftongizace). 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování objektu byl pravděpodobně jeho vzhled; tvarem připomíná zub; 

deminutivní podoba pojmenování zohledňuje drobné rozměry skalky. 

Zub  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum nemotivované. 
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2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

byl vzhled pojmenované skály, která tvarem připomíná lidský zub s kořenem. 

Zvěd  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; dějové podstatné jméno bez přípony. 

2. Motivace pojmenování je nejasná; mohl jí být např. vztah osoby s přezdívkou 

Zvěd ke skalce. 

Žandarm  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, zast. „četník“; substantivum přejaté z něm. 

Gendarm; to z fran. gendarme, vzniklého ze slovního spojení gent d’arme, 

„lidé zbraně“.86 

2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování mohl být vzhled skály, připomínající vojáka s puškou. 

Žbrďol  

1. Pojmenování jednoslovné přímé, substantivum (nář. „džbán piva“); pojmenování 

vzniklé na základě metaforické souvislosti původního významu slova 

a pojmenovaného objektu. 

2. Motivace pojmenování je nejasná; skála buď svým tvarem připomíná žbrďol 

(nář. sklenice, žejdlík piva) a jedná se tedy o jméno vzniklé metaforickou souvislostí, 

nebo ji lezci pojmenovali na počest svého oblíbeného moku. 

Železné věže  

1. Pojmenování dvouslovné přímé; přídavné jméno vzniklo odvozením z podstatného 

jména železo příponou -ný; ženský rod přípony v množném čísle se shoduje s rodem 

pojmenovaných objektů. 

2. Motivací pojmenování objektu mohla být narezlá barva pískovce, vzhledově 

připomínající železo; objekt mohl být pojmenován také podle velkého množství 

fixních lezeckých pomůcek umístěných na tomto skalním útvaru (kruhy, skoby 

vyrobené ze železa). 

Želva  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; substantivum. 

                                                
86 REJZEK, J., 2001, s. 745. 
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2. Pojmenování vzniklo na základě metaforické souvislosti objektu s jiným; motivací 

pojmenování skály byl její vzhled; tvarem připomíná krunýř želvy. 

Želvička  

1. Pojmenování jednoslovné přímé; deminutivní podstatné jméno odvozené 

od podstaného jména želva koncovkou -ička připojenou ke kořeni slova. 

2. Objekt získal pojmenování pravděpodobně na základě své velikosti; nachází 

se v bezprostřední blízkosti skály Želva; deminutivní podoba pojmenování 

zohledňuje velikost obou skalních útvarů (skála Želvička je menší než skála Želva). 

Žlutá jehla  

1. Pojmenování dvouslovné přímé s přívlastkem shodným; obecné jméno ve spojení 

s kvalitativním přídavným jménem. 

2. Motivací pojmenování byla pravděpodobně žlutá barva, kterou na sebe skála 

bere při osvětlení slunečními paprsky. 
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Významové třídění 
Významové členění oronym vychází z významového oronymického třídiče 

uvedeného v odborné publikaci Pomístní jména v Čechách,87do něhož jsou dosazeny 

názvy daných útvarů Prachovských skal. Některá kritéria byla vypuštěna, protože 

v dané lokalitě neměla zastoupení, čtyři kritéria byla přidána (Vlastní jména 

terénních forem, Jména literárních a pohádkových postav, Lidské spolky, 

Sportovní události). Cílem významového členění je rozčlenit oronyma podle toho, co 

je v nich zachyceno, do významových skupin: 

 

1. Obecné vztahy a vlastnosti 

1.1. Poloha Babinec, Dolejší věžička, Hořejší věžička, Kobylí věž, Lví věž, Nízká 

ztracená věž, Okrajová věž, Přední ztracená věž, Severka, Samotář, Schovanka, 

Táborová věž, Velká ztracená věž, Zastrčená věž 

1.2. Velikost Malá věž, Mouřenínek, Skalka, Páže, Sloní věžička, Slůně, Štěně, 

Trpaslík, Vráček, Želvička 

1.3. Barva Černá jehla, Mouřenín, Rusalka, Zelená věž, Žlutá jehla 

1.4. Tvar 

1.4.1. Přímo Bránička, Hranolek, Jehlan, Komínová věž, Pahorek, Sevřené věže, 

Šikmá věž, Široká věž 

1.4.2. Metaforicky Babička, Beruška, Bochan, Brontosaurus, Cvrček, Dědoušek, 

Hajný, Hláska, Hlava, Hubertus, Jehlička, Kadajča, Kanec, Kladivo, Koník, 

Kobyla, Kobylka, Kočičí jehla, Koloseum, Kovadlina, Křeslo, Lavor, Lebka, 

Matterhorn, Malý kapucín, Mnich, Mrož, Nosorožec, Obelisk, Orel, Palcát, 

Paleček, Palice, Parohy, Placička, Prachovská jehla, Prachovská čapka, Prcek, 

Sarkofág, Slon, Soudek, Střízlík, Termitiště, Velbloud, Velký kapucín, Vrak, 

Zoubek, Zub, Žandarm, Želva, Žbrďol 

1.5. Hodnocení (povaha) Bella Vista, Bezejmenná věž, Bivaková věžička, 

Cesťáček, Divoká věž, Kejklan, Klouzek, Nalezenec, Nepojmenovaná věž, 

                                                
87 OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L. – KNAPPOVÁ, M. – MALENÍNSKÁ, J. – MATÚŠOVÁ, J., 1995; 
s. 270-273. 
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Opomenutá věž, Prašivá věž, Rozmanitá věž, Skluzavka, Špinavec, Táborová věž, 

Vyhlídková věž, Železné věže, Strážní věž 

1.6. Číselné určení Dvoukamenná věž, Trojhrbá věž, Trojzubec, Tři sedla 

2. Země 

2.1. Terénní formy 

2.1.1. Vlastní jména terénních forem 

2.1.1.1. Přímé přejetí Gigula 

2.1.1.2. Přídavné jméno Táborská věž 

2.2. Půda 

2.2.1. Teplota Sluneční věž 

2.3. Atmosférické jevy Deštivá věž 

3. Rostlinstvo 

3.1. Rostliny 

3.1.1. Jehličnaté stromy Borová věž 

3.1.2. Listnaté stromy Březová věž, Javorová věž 

3.1.3. Jiné rostlinné druhy Konvalinka, Konvalinková věž, Mecháček, Mechová 

věž, Vřesová věž 

3.2. Porosty 

3.2.1. Porosty obecně Květová věž, Lesní věžička, Stromové věže, Zarostlá věž  

4. Zvířectvo 

4.1. Savci Bažant, Hroší věž, Liška, Slon 

4.2. Ptáci Krákorka, Krkavčí skály, Slavík 

4.3. Hmyz Mravenčí věž 

5. Člověk 

5.1.1. Poměry majetkové a právní 

5.1.1.1. Pojmenování podle osob (i podle jiných vztahů než majetnických) 

5.1.1.2. Jména obecná Císařská věž, Hraběnčina věžička, Chlapíček, Loupežník, 

Reakcionář, Rektorka, Veterinář 

5.1.1.3. Rodná jména Ervín, Ervínova věž, Ferda, Fráňova věž, František, 

Honza, Jelenčina věžička, Pepík, Zdenina věž 

5.1.1.4. Příjmení Barberova věž, Věž Jury Bednára Bertova věž, Hakenova věž, 

Hendrychova věž, Janebova věž, Komenský, Náprstkova věž, Pechova věž, 
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Pečírkova věž, Pilnáčkova věž, Richelieu, Smítkova věž, Šamšula, Šlikova věž, 

Tyburcova věž 

5.1.1.5. Jména literárních a pohádkovýh postav Balů, Ferda, Pipi, Popelka, 

Rumcajs, Valibuk 

5.2. Lidé 

5.2.1. Lidské spolky Malá skautská věž, Velká skautská věž, Věž ČSSP 

5.3. Lidská díla 

5.3.1. Vlastní jména sídlišť 

5.3.1.1.1. Sídliště existující 

5.3.1.1.2. Přídavné jméno Blaťácká věž, Hradecká věž, Maršovská věž 

5.3.2. Stavby 

5.3.2.1. Světské  Hospoda 

6. Historie, duchovní život 

6.1. Mytologie Bludička, Čertova věž, Krakonoš, Pelíšek, Perun, Vodník, 

Vodnice 

6.2. Náboženství Svatý Václav 

6.3. Historické události Bratrská věž 

6.4. Místní události Americká věž, Křížkovského věžička, Lužická věžička, 

Pohanská věž 

6.4.1. Sportovní události 

6.4.1.1. Charakteristika Dívčí věž, Hladová věž, Houpačka, Šukovka, Zatracenec 

6.4.1.2. Čas Dubnová věž, Májová věž, Říjnová věž, Večerní věž 

7. Ostatní jména 

7.1. Ruská jména Pik 

7.2. Jména nejasná Bonbónek, Bloud, Čertík, Manželské sedátko, Mrška, 

Mrzáček, Pašerák, Pláteník, Podloudník, Rajská věž, Sirotek, Šašek, Šibal, Zvěd 
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Závěr 
V této bakalářské práci byly charakterizovány názvy skalních útvarů 

nacházejících se na území Přírodní rezervace Prachovské skály, a to po formální a 

sémantickomotivační stránce. V práci byly postiženy jejich hlavní pojmenovací 

motivy a oronyma byla utříděna do významových kategorií. Obsah práce vychází 

z jejího zadání. 

První kapitola podává obecné informace o onomastice a jejím členění, o tom, co 

je toponomastika a jaké jsou její dílčí oddíly, co jsou pomístní jména, jaké jsou jejich 

vlastnosti a na jaké skupiny se dělí. 

Druhá kapitola se zabývá popsáním vybrané lokality z různých hledisek 

(geografického, přírodního, klimatického). Důležitá je část pojednávající o historii 

turistiky a horolezectví v Prachovských skalách, protože z ní vyplývá, že právě 

horolezci (v menší míře i turisté) měli největší vliv na pojmenovávání skalních 

útvarů. Pojmenovávací proces se započal na počátku 20. století se zrodem skalního 

lezení na Prachově a dá se říci, že trvá dodnes (Lezecký kroužek Prachov na svých 

webových stránkách88 pravidelně zveřejňuje nově zlezené a pojmenované věže). 

Třetí kapitola má slovníkový charakter. Podle abecedy jsou zde uvedena 

všechna shromážděná oronyma a jejich formální a sémantickomotivační 

charakteristiky. Všech 220 pojmenování je přímých, z toho 122 jednoslovných a 89 

dvouslovných, ostatní jsou trojslovná a víceslovná. Jednoslovná oronyma se 

v naprosté většině vyskytují ve formě podstatných jmen (Skalka, Babička, Želva), 

řídce ve formě zpodstatnělých přídavných jmen (Hajný). Jednoslovná oronyma 

vznikají z obecných jmen (Bažant), vlastních jmen – osobních jmen (František), 

místních jmen (Blaťák) a pomístních jmen (Gigula) a to derivací (Severka), 

transonymizací (Matterhorn), na základě metaforické nebo metonymické souvislosti 

(Slon), skládáním (Dvojvěží) a přejímáním z cizích jazyků (Pik). Nejčastějším 

způsobem tvoření jednoslovných oronym bylo pojmenování na základě metaforické 

souvislosti objektu s jiným (Mnich, Brontosaurus, Jehlička), uplatnila se také 

transonymizace, přenos propria na jiný objekt (Pepík, Krakonoš, Ervín). Některá 

                                                
88 <http://www.lkp.cz/> 
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jednoslovná oronyma byla utvořena derivací, a to zejména sufixací (Mouřenínek); 

jedno jméno bylo přejato z cizího (ruského) jazyka (Pik). 

Většinu dvouslovných oronym tvoří obecné jméno ve spojení s adjektivem. 

Obecné jméno má vzhledem k typu pojmenovaných objektů (skalní útvary) nejčastěji 

podobu věž, věžička, skála nebo jehla. Přídavná jména v dvouslovných oronymech 

vznikají z obecných jmen (Večerní věž), vlastních jmen – osobních jmen (Šlikova 

věž), místních jmen (Hradecká věž) a pomístních jmen (Táborská věž) a to nejčastěji 

derivací – sufixací (Janebova věž). Hojně se vyskytují přídavná jména odvozená od 

antroponym; jsou většinou odvozena příponami -ův/-ova a -ský/-ská; přípony 

vyjadřují vztah osoby k pojmenovanému objektu (Bertova věž, Císařská věž). 

Zastoupena jsou také přídavná jména odvozená z názvů zvířat (Krkavčí skály) nebo 

přídavná jména určující barvy (Žlutá jehla). 

O sémantickomotivační stránce oronym Prachovských skal vypovídá zejména 

kapitola č. 4 s významovým třídičem. Z uvedených faktů vyplývá, že hlavním 

pojmenovacím motivem v Prachovských skalách je metaforická souvislost objektů 

s jinými (motivací je tvar, vzhled skal). Významnou skupinu v této kategorii tvoří 

jména vzniklá na základě metaforické podobnosti s živočichy (Mrož, Velbloud, 

Kočičí jehla). Dalšími významnými pojmenovací motivy jsou poloha a hodnocení, 

povaha objektu. U motivu polohy se setkáváme jak s přímým vyjádřením polohy 

objektu (Okrajová věž), tak vyjádřením nepřímým (Kobylí věž je pojmenována podle 

toho, že se nachází v blízkosti výrazné skály Kobyla). Důležitým pojmenovávacím 

faktorem jsou jména osob, zejména příjmení; většinou se jedná o osoby spojené 

s Prachovskými skalami horolezeckou nebo rozvojovou činností (Náprstkova věž, 

Pilnáčkova věž, Smítkova věž). Zajímavou vypovídající hodnotu mají jména vzniklá 

na základě místních událostí (Americká věž, Křížkovského věžička) nebo událostí 

historických (Bratrská věž). Nezanedbatelnou skupinu tvoří jména nemetaforicky 

motivovaná rostlinami (Mecháček, Konvalinka) a živočichy (Liška, Slavík). 

Pojmenovávacím motivem u těchto jmen byl většinou výskyt rostliny/živočicha 

přímo na pojmenované skále či v jejím okolí.  

Pojmenovací motivy některých oronym zůstaly nejasné; původ pojmenování se 

u nich těžko dohledává, neboť mohly vzniknout např. momentální jazykovou 

hříčkou, kreací pojmenovávatelů. 
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Prachovské skály jsou úzce spojeny s horolezci, kteří tamější skalní objekty 

nejčastěji pojmenovávali. Většinu oronym Prachovských skal tvoří jednoslovná 

přímá pojmenování; ze slovních druhů jsou nejvíce zastoupena substantiva a 

adjektiva. Hlavními pojmenovacími motivy v dané oblasti jsou metaforická 

souvislost objektů s jinými (motivací je tvar, vzhled objektů), poloha objektů a jejich 

hodnocení (povaha); početnou skupinu tvoří také oronyma pojmenovaná podle osob. 

Názvy skalních útvarů Prachovských skal jsou zajímavé pro svou výpovědní 

hodnotu (vypovídají o přírodních podmínkách, význačných lokálních osobnostech, 

místní historii…) a v neposlední řadě pro unikátní svázanost vzniku pojmenování 

s úzkou skupinou lidí (horolezců). 
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