
 

 

 
 
Abecední rejstřík nejdůležitějších místopisných názvů z okolí Velké písečné pouště 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggarwal — „Válečné pole“ rozlehlá pláň mezi jezerem Nessat a Nebeskými pilíři 

Amraavati — „Matka řek“ veletok  tekoucí napříč kontinentem = Naeri al-Saá 

Anshaar —„Koruna království“  ukryté sídlo nogaimských shaadarů 

Aram — jedno ze svobodných měst na řece Qatan 

Ashandakh — „Kraj Ashanů“ území obývané nejmenším ze Čtyř národů, rodiště Ekrama Dhara  

Ayacrali — jedno z adešských měst na břehu jezera Nessat 

Baatar — vojenský tábor na dně vyschlého moře, kde byl vychován Ekram Dhar 

Birathar — rodné město Ekrama Dhara 

Bisha — staré, hlavní město Nogaimů, v časech příběhu téměř opuštěné 

Coria — jedno ze svobodných měst na řece Qatan 

Dar Síl-haad — „Velká písečná poušť“ 

Daah ri-haad — „Severní step“ úzký stepní pás mezi tokem Naeri al-Saá a Velkou písečnou pouští 

Dhinaá — „Mlžná“, největší jižní přítok Naeri al-Saá, jiný název Agurin 

Dhillon — hlavní město království jižních Khantů 

Džitmai — nevelká řeka na náhorní plošině Thakkar 

Ekadanta — „Divoká pláň“ savany na jih od řeky Amraavati 

Ettu — řeka protékající Pětiměstím, severní přítok Shadnahu na kterém stojí Chagar 

Ganeshar — správně Gan-esh-shar „Domov čtyř národů“ tedy Adeshů, Nieshů, Ashanů, Khantů 

Ghal Síl-haad — „Malá písečná poušť“ území mezi Šedými horami a řekou Dhinaá, jinak Fanghir 

Ghodria – velká oáza v srdci Velkých pustin 

Gîva –  hlavní město Gî nâatu, ležící u stejnojmenného jezera 

Gholpir — jedno z  měst Pětiměstí 

Gonesh — jedno z velkých měst Nogashaaru, tvořící tzv. Zlatý trojúhelník, sídlo harvona  

  Balderina 
Gorthalí — „Nebeské pilíře“ pohoří dělící kontinent od severu k jihu jinak Erod Dairam  
Gozar — město v povodí Arnegiru, proslavené svými doly 
Hadna – velká oáza uprostřed Malé písečné pouště 
Hag Haod — nejsevernější pevnost Nogashaaru, která střežila cestu na sever do Gî nâatu 
Haod al-Saá — nejvýchodnější pevnost Nogashaaru na řece Naeri al-Saá 
Chagar — jedno z měst Pětiměstí, kde žije Parsina sestra Tiamat se svým mužem Hazirem 



 

 

 
Khadorn — „Chráněný hrad“ tajemná pevnost Tabeshů na území Egez Tarhan 
Khaira — jedno z velkých měst Nogashaaru, tvořící tzv. Zlatý trojúhelník 
Khaspir — jedno z měst Pětiměstí, sídlo posádky harvona Avranna 
Kinaá — dlouhé údolí, srdce území kmene Orchenů 
Kimó — jezero v Gî nâatu, kde žije druhá Parsina sestra Kayneh 
Kim Azat —pevnost Gî nâatu, střežící kraj kolem jezera Kimó 
Mehan — adešské město s proslavenou věštírnou ležící nedaleko jezera Nessat  
Mes Azat — nejjižnější pevnost Gî nâatu, střežící cestu na jih  do Nogashaaru 
Migda — nejjižnější pevnost Nogashaaru, uprostřed Niíwa ri-haadu, sídlo prince Jarraha 
Naeri al-Saá — „Otec vod“ veletok dělící Nogashaar na severní a jižní 
Naresh Chakhra —  „Dvojí údolí“ území národa Nieshů 
Nayzan — jedno z velkých měst Nogashaaru, tvořící tzv. Zlatý trojúhelník 
Nagar — jedno ze dvou velkých měst království severních Khantů 
Nessat — obrovské jezero uprostřed kontinentu, někdy jmenované jako moře 
Nisaba — „Úkryt učitelů“, tajemná hora na jih od Amraavati, sídlo tajemného klanu             
                                            učitelů 
Niíwa ri-haad — „Jižní step“ oblast savan na jih od Naeri al-Saá 
Nogashaar — správně Nog-aim-shaar nebo-li „Království panského lidu“ 
Nura Haod — pevnost Nogashaaru, u které byl poražen a zabit shaadar Khatib I.  

Nush — severní přítok Amraavati, dělící království Khantů na sever a jih 

Oka Tiry — zvláštní oblast písečných jezer napájených Tirou, tekoucí v podzemí 

Qatan — pohraniční řeka mezi Pětiměstím a Ganesharem, území svobodných měst 

Ruwaá — „Černá voda“ proláklina s velkým jezerem nedaleko Naeri al Saá 

Ruwaá Haod — pevnost Nogashaaru střežící oblast kolem jezera Ruwaá 

Sar Haamid — nízká pahorkatina na severu Nogashaaru ukrývající město Anshaar 

Shaer al-Lath — „Ďáblova pánev“ zvláštní území uvnitř Sar Haamidu střežící přístup k Anshaaru 

Shadnah — největší řeka Pětiměstí, leží na ní tři z pěti měst Pětiměstí 

Siran Nosh —„Šedé hory“ pohoří tvořící západní hranici Nogashaaru, jinak Erighi i Roghíril 

Sîwar — bývalé hlavní město Pětiměstí, po vyplenění Ghireshi jen odlesk bývalé slávy 

Tafir Haod — pevnost Nogashaaru střežící oblast v povodí Dhinaá 

Tira — řeka tvořící hranici mezi známým světem (Enqaindoru) a Jihem, je tepnou  

     Hardazinu i Gî nâatu  

Tîvar –  velké město v „Pětiměstí“ proslulé svými rubíny 

Thakkar — náhorní plošina a jádro území národa Ashanů 

Toprak — hlavní město Orchenů na severním konci údolí Kinaá 

Umit — vojenský tábor Ghireshů, kde jsou vychováni toghenové  

Uram — hraniční město Nogashaaru na horním toku Dhinaá 

Wenyan — jedno ze dvou velkých měst království severních Khantů 

Yaddah — řeka protékající Pětiměstím, přítok Shadnahu, leží na ní město Gholpir 
  


