
 

 

 
Abecední rejstřík nejdůležitějších místopisných názvů Gî nâatu 

a území, které byly kdysi součástí Velkého Kharadu. 
 

Aram — jedno ze svobodných měst na řece Qatan 

A´raan´sor — „“Otcův dům“, chrám boha Imraana v Gîvě 

A´shur´nad — „Pánův oltář“ název velkého Khâr-anova chrámu v Gîvě 

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

Ghodria – velká oáza v srdci Velkých pustin 

Gîva –  hlavní město Gî nâatu, ležící u stejnojmenného jezera 

Gholpar — město u břehu jezera Nîrtlôr, proslulé svými koberci 

Gholpir — jedno z měst Pětiměstí 

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

  Balderina 

Gyppar — první gîvský přístav, původně patřící darkhârům z Hyrndaloru 

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 

Khoga´rin — „Kruh plnoprávných“, gîvská řemeslnická čtvrť, sídlo příslušníků kasty khoga 

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  

Mesav — velké město na řece Tiře, jižní výspa Hardazinu 

Mes Azat — nejjižnější pevnost Gî nâatu, střežící cestu na jih do Nogashaaru 

Mia´sor — „Dům Miah“,  gîvský chrám zasvěcený Velké matce 

Mirisa — tajemný klášter v horách, sídlo kněžek Taira Ydit 

Naeri al-Saá — „Otec vod“ veletok dělící Nogashaar na severní a jižní = Amraavati 

Nayzan — jedno z velkých měst Nogashaaru, tvořící tzv. Zlatý trojúhelník 

Nessat — obrovské jezero uprostřed kontinentu, někdy jmenované jako moře 

Nippu´krit — „Sídlo urozených“, gîvská čtvrť urozených, šlechty, kněží a válečníků 

Nir´zikur — „Šerý chrám“, chrám zasvěcený ghireskému Nirgil walovi (Nimbresáro) 

Nogashaar — správně Nog-aim-shaar nebo-li „Království panského lidu“ 

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

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

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

Shirat — jedno ze svobodných měst na řece Qatan, sídlo rodu Raisinů 

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

Ta´iwdar — „Karavanní tábor“ vnější gîvská čtvrť, kde se setkávali Gîvané s cizinci 

Tira — řeka tvořící hranici mezi známým světem (Enqaindoru) a Dar Síl-haadem 

Tivak — velké město kovkopů na opačném břehu gîvského jezera 

Tîvar – velké město v „Pětiměstí“ proslulé svými rubíny 

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

Yazân — severní hraniční pevnost Gî nâatu na řece Tiře, sídlo rodu Yaaritů 

Zilrod — bývalý palác kharských králů, dnes palácový komplex kissary v Gîvě 

Ziku´sher — „Chrámové město“ vnitřní okrsek Gîvy, kam směli vstoupit jen plnoprávní občané 


