
Jména, názvy a jazyky 
 
Zde jsou některá jména užívaná ve Čtyřech královstvích a Plaveně, ovšem v každé zemi ve 

své vlastní jazykové variantě. Tento stručný přehled ukazuje právě určitou rozdílnost nářečí 
Obecné řeči. Zatímco některá jména (Bára, Vojtěch, Jura) jsou původu pohanského, jiná 

(Hanala, Viarenika, Dinael) mají kořeny v arvedanštině a např. v Almendoru bývají často 
užívána v původní, arvendanské formě (vůbec almendorská forma bývá po važována za 
nejsprávnější, hlavně ve vědeckých kruzích).  

 
Storabsko Almendor Plavena Keledor Denérie 

Baruška Bára Barjaša Bára Barčica 

Hanuša Hanala Hanala Hanka Hana 

X Viarenika X Wjaronika Verunica 

Vojtan Vojtěch Vojtlich Vojciech Vojtič  

Jurij Jura, Jíra X Juraj Jurko 

X Dinael Dinajel Dinael Danilo 

 

Zde ještě přináším názvy dvou povolání, která se také velmi liší ve všech Čtyřech 
královstvích. Důvod a původ těchto rozdílů je neznámý.  

 
Storabsko Almendor Plavena Keledor Denérie 

rychtář starosta starosta šoltys fojt 

skoromoch bard guslar hudec minstrel 

 

 
Sestavila Bára Plaňková, mistryně historických věd na Bonfirově královské univerzitě v 

Morenu, roku 849. 



Zde předkládám další výsledek své dlouholeté práce na poli jazykovědném, a to sice tabulku 

uvádějící jazyky Asterionu do příbuzností a návazností a seřazené do jazykových skupin, jak 
je ve svém díle "Národy světa" vymezil Denemir Lýčko. Má práce není zatím úplná, neb 

současný stav bádání (hlavně na Taře) neumožňuje poznání všech tamních jazykových 
skupin. Stejně tak materiály, které jsem dostala k jazykům podmořských národů, jsou značně 
neuspořádané a teprve budou podrobeny zkoumání. Doufám, že v brzkém čase o ně bude 

tabulka doplněna, stejně jako o případné další objevy učiněné na Taře.  
 

Bára Plaňková, mistryně historických věd na Bonfirově královské univerzitě v Morenu, 12. 
klidna 850 k.l. 
 

 
KLÍČ 

 
NÁZEV JAZYKOVÉ SKUPINY  

 

Jazyk, který do této skupiny patří  

\- z něj se vyvinul tento jazyk  

+ a v kombinaci s tímto jazykem  
\- z něj vznikl tento jazyk  

 

 
JAZYKY 

 
ARVEDANSKÉ JAZYKY  

 

Arvedanština  

\- Jazyk Údolí drahokamů  

\- Arrveanština  
\- Verithianština  
\- Jazyk Sseta  

+ některé Jazyky tropů (původní asarijština, toklatánština)  
\- Asarijština  

+ jazyky Západního Lendoru  
\- Obecná řeč  

 

 
JAZYKY ZÁPADNÍHO LENDORU  

 
Mnoho původních dialektů pohanských kmenů  

\- Jazyky barbarského pobřeží - mnoho dialektů  

\- Původní Plavenština  
+ Obecná řeč  

\- Nynější Plavenština  
+ Arvedanština  

\- Obecná řeč  

\- Dialekty - Almendorština, Danérština, Keledorština, Sušacké nářečí, 
Rudavština, Okmirejština, Východní nářečí (Oblast východního Keledoru a 

jihovýchodního Almendoru)   
 



JAZYKY VÝCHODNÍHO LENDORU  

 
Nunmejština 

Jazyky východních ostrovů - mnoho dialektů  

\- Rapaiština na Kokosových ostrovech  
 

ELFSKÉ JAZYKY  

 

Vznešená elfština 

Světlá elfština  

\- Temná elfština  

\- Dialekty - Horská elfština, Pouštní elfština, Lesní elfština  
             + Jazyk stepních národů  

\- E`wayanština  
 
JAZYKY TROPŮ  

 
Mnoho jazyků Džungle padlých stromů a Duhového pralesa  

\- Řeč Vankarandů  
+ Arvedanština  

\- Asarijština 

  
Jazyky Země šelem 

Jazyk domorodců z Khelegových hor 

Jazyky Divočiny  

\- Dalgeramanština - dialekty - Jahamština, Atiukština, Ogowarština  

\- Jazyk Wahaů  
\- Kamaenština  

\- Jazyk Putiů  
 
JAZYKY ZÁPADNÍ TARY  

 

Hevrenština  

\- Oyarzinština  
 

Jazyk Jantarových stepí  

+ Pouštní elfština  
\- E`wayanština  

 
Jazyk Quinakotů 

Čakenkerština 

Jazyk domorodců ze Severních Zelanských vrchů 

Jazyk Hyassa  

 
TRPASLICKÉ JAZYKY  

 

Stará trpasličtina  

\- Nová trpasličtina  

 
 



SKŘÍTČÍ JAZYKY  

 

Lesní skřítčina - několik nářečí  

\- Horská skřítčina  
 
ZVLÁŠTNÍ, VĚTŠINOU NIČEMU NEPŘÍBUZNÉ JAZYKY  

 

Urduwabuko (Řeč dryád) 

Jazyk Krollů 

Jazyk Barbarských ostrovů  

Jazyky Říše slepých bohů - mnoho dialektů 

Sarindarština  

 -  její původ není možno vystopovat  

 
Jazyk Tichých vod  

 -  směs Arvedanštiny, Hevrenštniny, Jazyků Kharových držav, Jazyků tropů a několika 

dalších, blíženeurčitelných  
 

JAZYKY KHAROVÝCH DRŽAV  

 

Pro nedostatek materiálů zatím nelze zpracovat  

Skřetí řeč  

 

JAZYKY VÝCHODNÍ TARY  

Pro nedostatek materiálů zatím nelze zpracovat  
 

JAZYKY PODZEMNÍ ŘÍŠE  

 

Nejsou blíže probádány  
 

Jazyk orků - mnoho dialektů 

Jazyk goblinů 

Ech`barnajština 

Merouština 

Kadarština 

Jazyk šotků 

Samarština  

 

JAZYKY PODMOŘSKÉ ŘÍŠE  

 
Kvůli obsáhlosti nesetříděnosti materiálů zatím nebyly zpracovány 


