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G e ogr a f i c k é  a s pe k t y  u r ba n on ym i e  na  p ř í k l a du  m ě s ta  Dě č í n  

Abstrakt 

Cílem této práce je zaměřit se na geografické aspekty urbanonymie, zejména pak 

na prostorovou analýzu urbanonym a urbanonymických systémů v rámci příkladové studie 

statutárního města Děčína. Dále práce hodnotí míru regionální identity (honorifikační 

i orientační hledisko) v historii a současnosti a odpovídá, zda nedochází v analyzovaném 

území ke ztrátě sémantického vztahu urbanonym ke geografickému prostoru. Také bylo 

zjištěno, jaké zdroje urbanonym jsou v poslední době využívány, a z těchto poznatků 

vytvořili pojmenování pro budoucí ulice, dle územního plánu. Výsledkem je i tematická 

mapa Děčína, znázorňující možnost vizualizace urbanonym v geografických informačních 

systémech (GIS). Práce propojuje řadu dílčích disciplín, ať už se jedná o jazykovědu 

v podobě toponymie, historii nebo různé geografické disciplíny a pomocné disciplíny 

(historická geografie, kulturní geografie, kartografie, geoinformatika). 

Klíčová slova: urbanonymie, lokální identita, lokální urbanosystémy, Děčín, vizualizace 

urbanonym, RÚIAN 

Abstract 

The goal of this work is to focus on geographical aspects of place names, especially on 

spatial analysis of place names and systematized name giving in the case study of city 

Děčín. The thesis also evaluates the degree of regional identity (honour and orientation 

perspective) in the history and the present, and answered if in analyzed territory is loss 

semantic relationship between place names and the geographical area. We found which 

categories of place names have recently used, and created new names for future street. 

The result is also a thematic map of Děčín, showing the possibility of visualization place 

names in geographic information systems (GIS). Work together a number of 

subdisciplines (linguistics as toponymy, history or different geographic discipline - 

historical geography, cultural geography, cartography, geoinformatics). 

Keywords: urban place names, local identity, systematized name giving, Děčín, 

visualization of urban place names, RÚIAN 
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1 Úvod  

V posledních letech se v zahraničních geografických studiích můžeme setkat s pojmem 

urban place names. U nás v Česku je v tomto kontextu používán ekvivalent urbanonyma. 

Ovšem ryze geografické práce, které by řešily primárně prostorový aspekt, na toto téma 

dosud příliš nevznikaly, a proto cílem této práce je poukázat na funkce urbanonym, které 

se uplatňují ve vztahu k prostoru - městu, a to konkrétně k analyzovanému území Děčín. 

Zabývat se problematikou urbanonymie a prostoru, však může být velmi důležité, jelikož 

se každý z nás, kdo žije nebo se pohybuje ve městě, setkává každodenně se jmény ulic, 

které ho zapojují do procesu poznávání města, jeho specifik. Proto bude v následujících 

kapitolách demonstrováno, jakou roli hrála jednotlivá jména ulic v území, který dříve 

obývali Němci a jaké to mělo následky na dnešní stav urbanonym Děčína, v souvislosti 

s vytvářením vhodných jmen ulic pro formování regionální, popř. lokální identity. 

V teoretické části se nejdříve zaměříme na problematiku pojmu a vymezení urbanonymie 

a disciplíny, které se tímto oborem dosud zabývaly. Následně budou představeny 

geografické aspekty urbanonym a jejich uplatnění v prostoru města. Budeme se 

ptát, jestli se obyvatelé měst v dnešní době mohou snadněji orientovat ve městech, nebo 

jestli existuje měřítko v pojmenovávání urbanonym, které podporuje vnímání regionu. 

V metodické části budou představeny metody, využitelné při geografickém výzkumu 

urbanonym. Pro sběr kvalitativních dat byla využita databáze Registru územní identifikace 

adres a nemovitostí (RÚIAN), databáze obsahující mj. dnešní jména ulic. Práce se ovšem 

nezaměřuje pouze na dnešní stav urbanonym, ale ke zjištění vývojových tendencí je 

nutné pracovat s dokumenty (mapy, plány) obsahující také historická jména ulic. 

Ke zjištění prostorových vztahů urbanonym jsou použity prostorové analýzy 

geoinformačních systémů a k následné vizualizaci využity kartografické metody.  

Třetí část práce je věnována městu Děčín, jeho charakteristikám, které by mohly být 

využity jako zdroj při pojmenovávání ulic. Ať už se jedná o fyzickogeografické 

charakteristiky města v podobě jeho členitosti, vodnatosti, čistoty přírody nebo 

o společenské charakteristiky (vývoj, doprava, sport, kultura, osobnosti atd.). 

Empirická část se zabývá vztahem urbanonym k analyzovanému území. Cílem je zjistit, 

jak se vyvíjí uliční síť k podpoře orientace uvnitř sídla a zda v důsledku společenských 

změn po 2. světové válce (odsun českých Němců, ideologie) lze spatřovat 
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v urbanonymech zachování pojmenovacích motivů s vazbou k regionu, nebo 

k samotnému městu Děčín, proto se práce bude zabývat níže uvedenými cíli 

se souvisejícími položenými otázkami. 

 

Cíle práce 

 Zjistit a porovnat historický a současný stav urbanonym v městě Děčín ve vztahu 

k regionální identitě a orientační funkci urbanonym. 

 Vytvořit tematickou mapu Děčína s možností vizualizace urbanonym v GIS.  

 Zjistit budoucí plány výstavby města Děčín dle územního plánování a nastínit 

vhodné pojmenovací motivy. 

 Představit databázi RÚIAN a její uplatnění v urbanonymii, resp. v rámci prostorové 

analýzy dat. 

Otázky 

 Posilují honorifikačně pojmenované ulice regionální identitu?  

 V jaké míře se projevovaly jména ulic v průběhu vývoje uličního systému, sloužily 

spíše k orientaci v prostoru města nebo k upevňování regionální či národní identity 

(kombinace obojího apod.)? 

 Jaké zdroje urbanonym jsou v posledních letech využívány? 

 Jaké jsou stabilní motivační okruhy? 

 Jsou jména ulic logicky/skupinově rozmístěna ve vztahu ke snazší orientaci 

v prostoru města? 

 Dochází ke ztrátě sémantického vztahu jmen ulic k analyzovanému prostoru 

v důsledku politického dění v regionu, resp. v důsledku celospolečenských změn? 
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2 Problematika urbanonymie 

Předmětem této kapitoly je nejprve přesné vymezení termínů urbanonymie 

a urbanonymum. Důvodem je nejenom představení základních terminologií, zavedených 

ustanovení a významu pojmů v této disciplíně, ale i poukázat na současné rozdílné 

názory lingvistů v problematice urbanonymie.  

V obecné rovině urbanonymii zastřešuje vědecká disciplína – onomastika, tj. lingvistická 

disciplína, zabývající se vznikem, tvořením, vývojovými proměnami i zánikem vlastních 

jmen. Jejím úkolem je přiřadit k obecným jménům individualizované vlastní jméno (např. 

řeka Labe, CHKO Český Ráj), které bude snáze lokalizovat objekt či jev v celém systému, 

jelikož s vlastními jmény se setkáváme v běžné komunikaci. Vlastní jména se podle 

(Šrámek, 1999) mohou rozdělit do tří velkých okruhů a dílčích podskupin: 1) Geonyma - 

vlastní jména objektů na povrchu Země, pod zemským povrchem i jména nebeských 

a kosmických těles a útvarů a lze je kartograficky znázornit v mapových dílech s dalším 

členěním na a) Toponyma: „vlastní jména zeměpisná“ neživých přírodních objektů a jevů 

(hora, řeka) nebo objektů člověkem vytvořených (sídlo, komunikace), b) Kosmonyma: 

vlastní jména hvězd, planet, galaxií, ale i umělých kosmických těles (družice); 2) Bionyma 

- vlastní jména pro živé objekty, které jsou fixovány v sociálních a společenských vztazích 

dále členěná na a) Antroponyma: vlastní jména člověka (jméno, příjmení) či skupiny lidí 

(etnikum) b) Theonyma: vlastní jména bohů, c) Zoonyma: vlastní jména zvířat 

a d) Fytonyma: vlastní jména rostlin; 3) Chrématonyma - vlastní jména objektů, které 

jsou výsledkem lidské činnosti, nikoli však v přírodě, ale v ekonomických, politických 

a kulturních vztazích, např.: jména výrobků (Coca Cola), jména společenských institucí, 

organizací (Univerzita J. E. Purkyně), vlastní jména společenských událostí (US Open), 

dále historických dokumentů či ochranných známek.  

Pro tuto práci má zásadní význam toponymie. Podle druhu pojmenovaného objektu 

se podle (Šmilauer, 1966) toponyma třídí na: 

 choronyma – vlastní jména přírodních (dílů světa, oblastí, krajin) nebo správních 

celků (států, zemí, krajů, okresů), tedy dělení na přírodní choronyma (Evropa) 

a administrativní choronyma (Ústecký kraj);  

 oikonyma (místní jména) – vlastní jména lidských sídlišť a jejich částí, obcí, osad, 

místních částí, hradů, kostelů, hostinců, domů, ulic, náměstí, nábřeží, mostů, mlýnů 

i turistických chat, tedy jména obydlených objektů, a to pustých i zaniklých; 
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 anoikonyma (pomístní jména) – vlastní jména označující neobydlený objekt; 

a) hydronyma (jména moří, jezer, rybníků, pramenů), b) oronyma (jména pohoří, hor, 

ostrovů), c) agronyma (ekonomicky využívané plochy, např. pastviny, revíry, obory) 

d) jména drobných přírodních útvarů (skal, jeskyň) e) jména jednotlivých předmětů 

(památkově cenné či důležité k orientaci např.: stromy, pomníky) e) hodonyma (jména 

komunikací jako cest (Zlatá Stezka, Transsibiřská magistrála); 

V tomto členění, stejně jako u (Svoboda et al., 1973) či (Olivová-Nezbedová, 1998) pojem 

urbanonymie nenalezneme z důvodu nejednoznačnosti vymezení tohoto termínu. Někteří 

chápou urbanonyma jako soubor názvů měst, sídlišť ve městech, tedy jako oikonymii, 

nebo jako soubor toponym uvnitř města, tedy jako anoikonymii (Radilová, 2006). 

Až v 80. letech minulého století, v souvislosti s konáním 2. celostátního onomastického 

semináře se poprvé setkáváme s tímto pojmem (Vaculík, 2014). Urbanonyma jsou od té 

doby samostatnou skupinou vlastních jmen, nacházející se na průniku oikonym 

a anoikonym, jak znázorňuje 

obrázek 1. Od té doby vzniklo 

mnoho teoretických a praktic-

kých onomastických prací, 

a i přesto samotná definice 

není dosud jednotná. Pro 

základní představu vybereme 

tři definice, později však zhod-

notíme různorodost prostoro-

vého a objektové vymezení 

jiných autorů. 

„Za urbanonyma se považují: (1) názvy městských obvodů, čtvrtí, urbanistických obvodů, 

sídlišť; (2) názvy náměstí, ulic a jiných veřejných prostranství (trhů, hřbitovů, parků, alejí); 

(3) mostů, podchodů, fontán, památníků, soch; (4) významných budov sídelního 

a nesídelního charakteru, částí městských opevnění, sídel různých institucí; (5) 

významných místností, sálů; (6) tratí, stanic a zastávek (železničních, tramvajových, 

autobusových a jiných).“ (Majtán, 1988) 

  

Obrázek 1 Postavení urbanonym v systému ononym 

Zdroj: autor 
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Jednu z dalších formulací nalezneme v (Encyklopedický slovník češtiny, 2002): 

„V onomastice různě vykládaný termín, zpravidla vlastní jména sídelních i nesídelních 

objektů ležících na katastru (podle jiného mínění jen v historickém jádru) města. Někdy se 

k urbanonymii řadí též vlastní jména významných budov sídelního i nesídelního 

charakteru, části městských opevnění apod. Do urbanonymie nebývají zařazována 

hydronyma (Vltava) ani oronyma (Červený kopec), pokud nepojmenovávají nějaký 

specifický prvek městské reality.“ 

Nebo v práci (Bayerová - Šrámek, 1988), kde urbanonyma bývají chápána: 

 jako soubor názvů měst (příp. i sídlišť), tedy jako oikonymie; 

 jako soubor toponym, avšak s vyloučením oikonym, tedy jako druh anoikonymie; 

 jako soubor názvů městských komunikací a prostranství, tedy jen na úrovni 

hodonymie a jejím prostřednictvím na úrovni anoikonymie); 

 jako soubor všech toponym (oikonym i anoikonym) ležících na území města, 

vylučují se však jména domů (např. lékáren, restaurací, různých institucí) a zařízení 

(továren); 

2.1. Vývoj urbanonymie  

Počátky pojmenovávání veřejných prostor ve městech začíná v období středověku 

ve 14. století. Důvod byl jednoduchý. Rozloha měst s růstem počtu obyvatel se 

zvětšovala, ale míra orientace se pomalu snižovala, proto pojmenováním ulice, či jiného 

veřejného prostranství, mohli lidé snáze lokalizovat potřebný objekt v prostoru. Názvy 

však vznikaly spontánně, nikoliv standardizovaně. Za první urbanonyma lze považovat 

domovní znamení, štíty, podle kterých se rozlišovaly jednotlivé domy (např. U Kamenného 

zvonu, U Tří pštrosů). Začínají se pojmenovávat zpravidla veřejná prostranství, 

pojmenovaných podle sortimentu zboží, se kterým se zde obchodovalo (Uhelný trh, 

Masný trh, Provaznická ul.), a to především ve velkých městech (Praha, Kutná Hora, 

Plzeň).  

V 15. stol. se pojmenovávací motivy rozšiřují. Začaly se označovat ulice nacházející se 

v blízkosti zasvěceného kostela či kláštera (Dominikánská ulice, Na Františku), podle 

charakteru, vzhledu ulice (Lomená ul., Svahová ul., Šikmá ul.), podle směru ulice 

k určitému městu (Kutnohorská ul., Chebská ul.), podle národnostní a řemeslné 
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příslušnosti obyvatel (Židovská, Hrnčířská). V této době se prakticky nepojmenovávalo 

podle významné budovy nebo objektu v okolí. S prvky oslavování ideologie (skrze 

významné osobnosti, organizace, hnutí, místa a události) se setkáváme až v průběhu 19. 

stol. Dosavadní názvy dosud nejsou úředně regulovány, až v době osvícenství se názvy 

ulic kodifikují (Siwek, 2011). 

Revoluční rok 1848 přinesl řadu změn i v pojmenovávání ulic. Dosud úředně zapsaná 

německá jména ulic, jsou nahrazována dvojjazyčnými názvy, které jsou označeny 

na domech plechovými tabulemi. Většina byla poměrně nekonfliktní, i přesto se objevují 

regionální rozdíly. V Praze, byly v nově připojených Holešovicích použity pouze české 

názvy, kdežto v Děčíně zůstaly německé (Lašťovka, 1997 a 1998).  

Na konci 19. stol., s probíhající průmyslovou revolucí, města pomalu ztrácejí středověký 

ráz. Dochází k masivnímu příchodu obyvatel z venkova. Díky rozpínání měst bylo mj. 

nutné zbořit i městské hradby. Po tomto kroku se historické jádro a předměstí začínají 

prolínat a prostor města se může zvětšovat, dokud nebude omezen, jak lidským 

kapitálem, tak přírodními podmínkami. S nárůstem počtu ulic dochází i k rozšíření 

pojmenovacích motivů. Objevují se jména ulic pojmenovaných podle označení rostlin, 

zvířete (Lipová, Jelení). V některých velkých městech by však toto orientační hledisko 

mělo své meze a postupně se pojmenovává podle slavných osobností nebo významných 

události, které ukazují odraz tehdejšího společenského, politického a kulturního života. 

Ve 20. stol. dochází k častému přejmenovávání a výrazné nestabilitě v pojmosloví. 

Po nově vzniklé Republice Československé, bylo zapotřebí odstranit jména oslavující 

Rakousko-Uhersko a nahradit je ryze českými osobnostmi, událostmi nebo spolky 

(Masarykova, 28. října, Legionářů). Nutné bylo také změnit německá jména na česká, ale 

často se jednalo o pouhý překlad, takže si ulice udržela svoji orientační funkci (Schul 

Strasse → Školní). V některých okrajových částech Česka se však udržela výrazná 

německá menšina, kde tehdejší urbanonyma byla zachována až do roku 1945. Vyšší 

orgány pouze nařizovali přejmenování názvů spojené s monarchií (Kaiser-Josefs Platz → 

Theodor Körner Platz) nebo jméno podle člověka (spolku), kteří ve svých myšlenkách 

nepodporovali rovnoprávnost Čechů (např. Peter Rossegger). 

V 50. letech 20. století došlo k mnoha přejmenování související s 2. světovou válkou. 

Československo bylo okupováno a s tím spojené i opětovné poněmčení urbanonym, 

a tak v této době vznikají dvojjazyčné názvy s velkým počtem zásahů, které oslavují 

nacistickou ideologii (Adolf Hitler Platz, Strasse der SS). Krátké období po válce se Češi 

opět vrací k bývalým názvům a oslavují vítěze války (Americká, Ruská). 
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Po komunistickém převratu se urbanonyma v komisích Ústředního národního výboru pro 

pojmenování ulic opět přejmenovávají k podpoře ideologie (z Masarykova na Leninova) 

nebo i kvůli utajení strategicky výhodných objektů (Zbrojnická).  

Po sametové revoluci v roce 1989 je opět potřeba vymazat z paměti představitele 

komunistické ideologie a proto se v Česku vracíme k původním názvům z roku 1945 

(Vaculík, 2014). Dochází i ke změnám v psané podobě v souvislosti s vydáním nových 

Pravidel českého pravopisu. Růst měst se však nezastavil a stále se vytváří nové 

prostory, které se musí pojmenovat. Po divokém přejmenovávání během 20. století, se 

často pojmenovává nově vzniklá ulice podle názvů vycházejících z reality (její orientační 

funkce) a urbanonyma by se mohla stát již stabilnější (Matúšová, 1989). 

V současné době názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, 

znak a vlajka obcí řeší zákon (č. 128, 2000 Sb.): „Obci dle § 28 přísluší rozhodovat 

o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Obec oznamuje Ministerstvu 

vnitra, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a příslušnému katastrálnímu 

úřadu názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik částí obce. 

Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo 

zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí, dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů.“ 

Pravidla pro tvorbu názvů upravuje např. § 29 zákona o obcích, a to: 

- název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy 

v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají 

shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností veřejného života, 

- v obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic 

a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních 

samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle 

posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce, pokud 

o to požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru 

pro národnostní menšiny (...) 

V dnešní době je mnohdy kvůli změně názvu ulic a jiných objektů vyhlašováno v souladu 

se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, i tajné 

hlasování, na jehož základě o změně názvů rozhodují oprávněné osoby dané obce. 
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V poslední době se často objevují diskuze na téma pojmenování ulice podle bývalého 

prezidenta Václava Havla. 

2.2. Lingvistická složka urbanonymie  

Nejdříve, než si ukážeme geografické aspekty urbanonymie, je důležité se zmínit, jak 

na urbanonymii pohlíží jiné vědecké disciplíny. Samotnou urbanonymií se zabývají 

převážně jazykovědné disciplíny, které vytvářejí tzv. onomastické práce. V nich se 

zaměřují na lingvistickou povahu urbanonym, např.: jejich momentem vzniku a užívání. 

Pojmenovatel, který je tvůrcem jména geografického objektu, ví, co proč a jak 

pojmenovává, a lingvisté se snaží, zjistit právě zdroj motivu tohoto pojmenovatele. 

V nových názvech by se měla odrazit skutečnost, která propojuje název s prostorem. 

Po 2. světové válce vzniklo nové město poblíž ostravské aglomerace, kde se v té době 

těžilo černého uhlí. Byla to převážně postupně vybudována sídlištní zástavba pro horníky, 

až později se rozhodlo o vyčlenění a vzniku nového města. Bylo podáno okolo 2 350 

návrhů na pojmenování, mj. Horníkograd, Gottwaldův Horníkov, nakonec vznikl celkem 

neutrální název používaný do dnes - Havířov. Lingvisté se v této v této souvislosti 

zabývají také otázkou názvů, které se ustálily pro pojmenování, avšak jejich význam je 

dvojího charakteru: Most – znamená město v severních Čechách, ale také most přes řeku 

(Šrámek, 1999). 

V onomastických pracích se autoři snaží zachytit celý vývoj urbanonyma, od momentu 

jeho vzniku, až po jeho dnešní podobu s návazností na jazyk. Problematika českého 

a německého pojmenování v dnešních hranicích Česka měla vliv na vznik nejrůznějších 

jazykových mutací těchto dvou jazyků, např.: Česká Lípa – německy pojmenovaná jako 

Böhmisch (jazykový překlad) Leipa (fonetický překlad), z německy pojmenovaného města 

Steinschönau („krásný kámen“) vznikl český název – Kamenický (jazykový překlad) Šenov 

(fonetický překlad).  

Nyní si ukážeme na jednom urbanonymu, jak taková studie vypadá: 

ulice Hrnčířská 

a) Toto je původní název ulice už od počátku vzniku, jen v minulosti nesla název německý 

Töpfergasse, název ulice má připomínat, že zde v minulosti sídlil cech mistrů a tovaryšů, 

kteří vyráběli hliněné zboží, hlavně nádoby. 
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b) přímé jednoslovné bezpředložkové pojmenování, tvořeno adj. v 1. p. sg. feminina (vzor 

mladá) 

c) adj. vztahové., vzniklo z A hrnčíř + pos. suf. -ská, řadíme do kategorie mutační. 

(Barillová, 2007) 

Samotná urbanonyma mají tedy vztah k pojmenovávanému objektu, tento geografický 

objekt je realizován v prostoru, a proto by součástí vědeckých studií měl být prostorový 

faktor urbanonym, který je nastíněn v dalších kapitolách. 

2.3. Prostorová složka urbanonymie  

Otázkou je, jak úzce pojmout urbanonymii, abychom správně analyzovali pojmenovávaný 

prostor. Autoři studií se však setkávají s různorodostí vymezení, která znesnadňuje 

pojmout komplexní urbanonymický materiál, jelikož, jak bylo uvedeno výše, dosud není 

jednotná definice, která by dokázala prostorově i objektově vymezit urbanonymii města. 

Na základě několika definic jednotlivých autorů ukážeme různorodost chápání pojmu 

urbanonymie, podle hlavních aspektů urbanonymie: (a) prostorově-historický; (b) věcný, 

objektový; (c) funkční (Šrámek, 2010). 

2 . 3 . 1 .  P r os to r o vé  v ym e ze n í  

V definicích většiny autorů nalezneme prostorové vymezení katastrálním územím města, 

ale už samotné spojení slov urban (městské) a nomos (jméno) jednoznačně vystihuje 

zájmový prostor. V historii se však prostorová hranice měst vyvíjela a jednotlivé 

pojmenované objekty se liší ve svém charakteru. Proto se většina onomastických prací 

soustředí na analýzu historického jádra s částmi vnitřního a vnějšího města, kde 

nalezneme nejhodnotnější materiál. Pojmenované objekty zde mají dlouhou historii 

a sledováním vývoje pojmenování, lze studovat historické vztahy společnosti 

k významným historickým, společenským a kulturním událostem. Směrem k městským 

hranicím se vědecký zájem zmenšuje, jelikož pojmenované objekty mají odlišný onymický 

ráz, což je dáno událostmi, které se staly ve 2. polovině 20. století. 
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Postupně se připojovaly k městu původně samostatné vesnice, které se v té době 

nacházely v odlišné fázi vývoje urbanonymického systému (Vaculík, 2014). Na příkladu 

připojených vesnic a obcí k Děčínu si ukážeme jednotlivé typy integrace: 

a) Krásný Studenec – dříve samostatná vesnice, ve které se nenacházely úředně 

pojmenované ulice, po připojení k Děčínu v roce 1980 zde dosud nebyla vytvořena jména 

ulic, jelikož se jedná o hraniční část zastavěného území, 

b) Vilsnice – připojily se k městu v roce 1968, ale až po více než 30 letech zde byly 

pojmenovány ulice z důvodu postupného dopravního sblížení s městem, 

c) Boletice – rozsáhlá obec při okraji Děčína, před sloučením v roce 1980 zde existovalo 

mnoho uličních názvů a z důvodu nemožnosti mít duplicitní názvy ulic v jednom městě, 

bylo zapotřebí spoustu ulic přejmenovat.  

Závěrem lze konstatovat, že typ a) neobsahuje žádná data, u typu b) by mohl existovat 

prostorový vztah k místu, avšak daný okolnostmi 2. poloviny 20. století a u typu c) 

musíme být obezřetní, jelikož spousta názvů se musela změnit, a proto je nutné se 

zaměřit i na kroniky připojených obcí. 

2 . 3 . 2 .  O bje k to vé  v ym e ze n í  

Nejvíce problémů způsobuje odlišné objektové vymezení. Ve všech pracích jsou 

jednoznačně přijímána jenom městská hodonyma (názvy ulic, náměstí, nábřeží, sadů, 

parků); oproti tomu hydronyma a oronyma (Vltava, Bílá hora v Praze), která nalezneme 

na městském katastru, nebývají zpravidla do urbanonymie zahrnována. Šrámek 

a Šrámková (2008) však upozorňují, že tyto vodní a horské celky jsou součástí dvou 

samostatných onymických systémů: a) hydronymického nebo oronymického, jež zajišťují 

orientační funkci na vyšší úrovni a za b) urbanonymického - konkrétní částí náležící 

k městu, kde se vzhledem k nim uplatňují funkce orientační, ale také historické, ovšem 

mající pouze lokální charakter.  

Další, podobně sporné, je zařazení anoikonym (pomístních názvů) do třídy urbanonymie. 

Názvy polí, lesů, pastvin apod. nacházející se v městském katastru sem zařazují 

například Bayerová a Šrámek (1988). Do urbanonymie bývá zařazován také název města. 

V práci Šrámka (1990) jsou města nazývána urbonyma a zdůrazňuje, že tato jména mají 

odlišné charakteristické znaky. Spolehlivě můžeme do urbanonymie zařadit názvy 

jednotlivých městských částí, předměstí, sídlišť, městských čtvrtí, dělnických kolonií 
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i připojených vesnic, tedy oikonyma mající ovšem odlišný charakter. Na jedné straně 

předměstí a vesnice vznikající ve středověku a později přičleněné k městu, na druhé 

straně pak celky, které vznikly v rámci města ve 20. století (nové čtvrti, dělnické kolonie, 

sídlištní výstavba). Názvy významných budov nebo objektů (institucí, kin, divadel, škol, 

nemocnic, stadiónů, podniků, obchodů, kaváren, restaurací, dolů, zastávek, hřbitovů, 

památníků, fontán apod.) většina autorů (M. Majtán, 1988 nebo J. Pleskalová, 2002) 

zahrnuje pod urbanonymii. Tyto objekty jsou však výsledkem lidské činnosti, a proto 

například Breza (1998) řadí tento druh názvů mezi chrématonyma.  

Na území města se tedy setkáme s mnoha různými třídami jmen, které utvářejí jeho 

image. „Od samotného názvu města a jmen jeho částí, přes označení čtvrtí, ulic, náměstí, 

nábřeží, parků, sadů, zastávek a stanic, významných budov, hřbitovů, továren, úřadů, 

obchodů, soch a památníků až po jména obyvatel města. Nesmíme opomenout jména 

řek, potoků, rybníků, kopců, lesů, polí apod. Nacházíme vedle sebe oikonyma, hodonyma, 

hydronyma, agronyma, oronyma, chrématonyma i antroponyma. Tento různorodý soubor 

názvů spojuje městský katastr, prostor, v němž se názvy střetávají, proplétají, doplňují, 

vznikají a zanikají“ (Vaculík, 2014). 

2 . 3 . 3 .  Funk č n í  v ym e ze n í  

Městské názvy v dnešní době plní mnohem více funkcí, než tomu bylo v minulosti. Dnes 

mezi sekundární funkce lze zařadit např.: a) administrativní (pro vytvoření mapových 

listů); b) emotivní, která vyvolává pozitivní či negativní reakci (Zátiší × Popelnicová); nebo 

za c) reklamní, která se v poslední době objevuje stále častěji atd. V práci Šrámka (2010) 

nalezneme v urbanonymech tyto primární funkce – orientační, reprezentativně 

ideologickou a kulturně historickou. Orientační funkci lze spatřit u urbanonym, která 

názvem definují svou polohu ve vztahu s konkrétním prostorem nebo objektem ve městě. 

Reprezentativně ideologická funkce odráží společenskou a politickou dobu. Kulturně 

historická funkce upozorňuje na jedinečnost vývoje města.  

2 . 3 . 4 .  Lok á l n í  u r ba nos ys té m y  

Zpravidla ve velkých městech se můžeme setkat s tzv. lokálními urbanosystémy. Jedná 

se o systematizované pojmenování ulic (sémantickými nebo formálními prostředky) 

v určité lokalitě a počtu, které by mělo usnadnit orientaci v prostoru města. Nejčastěji se 
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setkáme s těmito systémy v rozsáhlé sídlištní zástavbě, kde může být orientace skrze 

vysoké panelové domy obtížná, nebo i v jednotlivých čtvrtích. 

V urbanonymii se nejčastěji vyskytují sémantické prostředky, kdy názvy ulic v určité 

lokalitě vycházejí z jednoho motivačního okruhu. Na příkladu Prahy, největšího 

urbanonymického materiálu v Česku, si ukážeme několik takových urbanosystémů: 

 na sídlišti Zahradní Město je většina názvů ulic odvozena z názvů rostlin (Macešková, 

Podléšková, Petrklíčová, Leknínová, Sněženková, Šafránová, Fialková, Kosatcová, 

Hlohová, Střemchová), kterých je téměř padesát a jedná se o jeden z největších 

a nejucelenějších systémů uličních názvů v Praze; 

 v místní části zvané Jiráskova čtvrť vycházejí názvy ulic z děl A. Jiráska (Psohlavců, 

Aksamitova, Věkova, Skaláků, Žalmanova, Filosofská, U nás); 

 na pražském Žižkově je většina ulic spjata s obdobím husitských válek (např. 

Želivského, Roháčova, Prokopova, Rokycanova, Husitská, Táboritská, Orebitská, 

Trocnovská); 

 okolo Roztylského náměstí vznikl velmi zajímavý systém, který lokalizuje jednotlivé 

ulice podle světové strany (obrázek 2); 

Obrázek 2 Lokální urbanosystém okolo Roztylského náměstí 

Zdroj: Mapy.cz 

Nyní si představíme několik příkladů, kde jsou názvy ulic propojeny sémantickou i funkční 

motivací:  

 v Hostivaři, kde se nachází univerzitní sportovní areál, jsou ulice nazvány podle 

sportů (Lyžařská, Hokejová, Bruslařská, Tenisová, Golfová, Zápasnická); 
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 na sídlišti v Barrandově se setkáváme s názvy ulic podle filmových herců, režisérů 

apod. (Högerova, Kurandové, Lipského, Tréglova, Záhorského); 

 na pražském sídlišti Lužiny systém uličních názvů odráží skutečnost, že na daném 

území byla učiněna řada významných archeologických nálezů (Archeologická, 

Bronzová, Amforová, Zvoncovitá, Mohylová);  

Případy formálních prostředků, již nejsou tak časté. Zpravidla se jedná o názvy ulic 

v určité lokalitě začínající na určitou hlásku.  

 v místní části Újezd nad Lesy názvy ulic rovnoběžných s hlavní komunikací začínají 

postupně (ve směru od západu na východ) na B- (Barchovická, Bečvářská, 

Bělušická, Borovská, Brzická, Budčická), C- (Cerhýnská, Církvická), Č- (Čankovská, 

Čekanovská, Čenovická, Čentická, Čížovská), názvy ulic kolmých pak začínají 

postupně na N- (Načešická, Nadějovská, Nechvalická, Nesměřická, Nespecká, 

Netušilská, Novolhotská) – Ž- (Žárovická, Žehušická, Žeretická, Žherská, Žichlínská, 

Žíšovská, Žiželická, Žlebská). 

Úskalím tohoto systému, je skutečnost, že je velmi obtížné stanovit názvy pro nově 

vzniklé ulice a je otázkou zda skutečně pomáhají v orientaci v prostoru (Štěpán, 2009). 

Takové to systémy, se ovšem nemusí nalézat pouze ve velkých městech typu Prahy. Lze 

předpokládat, že navzdory chudšímu urbanonymickému materiálu města Děčín, se i zde 

mohou vyskytnout lokální urbanosystémy. 

2.4. Prostorová identita v urbanonymii  

Pojem identita, nebo spíše soubor identit (náboženská, politická, etnická) utváří v každém 

jedinci v průběhu celého života ucelenou osobnost a jistý pocit sounáležitosti s podobně 

smýšlející skupinou lidí (Heřmanová, Chromý et al., 2009). V této práci se však budeme 

zabývat vnímání identity ve vztahu k prostoru prostřednictvím urbanonym. Přesto, 

že zájem o vnímání geografického prostoru stále roste, studií věnující pozornost právě 

vztahu urbanonym k analyzovanému prostoru nalezneme pouze několik a to v zahraniční 

literatuře. Každý z nás se však setkává denně se jmény ulic, která nás zapojují 

do procesu poznávání prostoru, ve kterém žijeme, ale také nás začleňují do politického, 

společenského a kulturního života, a proto by se tato nesmírně důležitá funkce jmen ulic 

měla studovat i z tohoto hlediska (Bláha, 2017). 



2 Problematika urbanonymie  23 

 

K podpoře vnímání prostorové identity se v urbanonymii používají názvy odlišného 

měřítka ve vztahu k analyzovanému prostoru: 

Lokální měřítko, místní identita – v této skupině nalezneme názvy vztahující se 

k samotnému městu, jsou to především jména ulic, která mají spojitost s významnými 

geografickými objekty. Můžou to být fyzickogeografické objekty (lokální reliéf, řeka), 

architektonické stavby (kostel, věž, radnice), nebo také ulice, které ukazují směr 

k blízkému či vzdálenému sídlu. Místní identita může být také podpořena pojmenováním 

ulice, která souvisí s dějinami města, např. po významné historické události, spolku, nebo 

i osobnosti, která se zasloužila o rozvoj města. 

Regionální měřítko, regionální identity – jména ulic spojena v kontextu vyšší hierarchie 

s vnímáním regionu, tedy odvozením názvů od blízkých fyzickogeografických objektů 

nebo měst, které jsou významné pro region i stát. Dále činností, která je specifická pro 

danou oblast, či po významné osobnosti, která pomohla s rozvojem regionu. 

Národní měřítko, národní identita – skupina urbanonym by měla odrážet názvy ulic 

a náměstí, které mají celostátní význam. Často spojené s lidmi, kteří se zasloužili o rozvoj 

státu (literáti, politici, vědci, umělci), nebo s významnými událostmi z dějin Česka. 

Mezinárodní měřítko, ideologie – jména ulic spojena s lidmi a jinými událostmi mimo 

území Česka. 

V práci Buchera et al. (2013) se slovenští autoři zaměřili na osm regionálních měst 

Slovenska, ve kterých zjistili, že ve slovenské urbanonymii se mnohem častěji setkáme 

s lokální, než s regionální identitou. Více znázorňuje vložená tabulka 1. 

Tabulka 1 Měřítko identity ve vybraných městech Slovenska 

Zdroj: Bucher et al. (2013) 

Sledováním vývoje názvosloví uliční sítě, můžeme definovat různé ideologické názory 

místních institucí na společenské a historické události, které ovlivnily vnímání lidí 

v místních, ale spíše v národních kontextech. V centrech měst se zpravidla setkáme 
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s názvy, připomínající historické události vázané k městu, ovšem celý soubor 

analyzovaných urbanonym představuje určitý odraz území, jeho „kolorit“ v historicko-

společenských souvislostech. 

Zajímavou činností jsou prostorové distribuce urbanonym se jménem význačné osobnosti 

z historie, která podporovala ideologii nebo odlišný názor většiny, a můžeme pak 

následně vymezit například i regiony výskytu. Ve Spojených státech amerických vzniklo 

na toto téma mnoho studií. Tretter (2011) nebo Alderman, Iderman (2013) analyzovali 

prostorovou distribuci jmen významných vůdců afroamerického hnutí za občanská práva 

v uliční síti (například Martin Luther King, Jr.) a jak může toto pojmenování přispět, 

či odvrátit propojování bělošské a afroamerické komunity. 

2.5. Zdroje urbanonym a jejich klasifikace  

Zdroje urbanonym se s vývojem uličního systému rozšiřovaly, avšak zachovaly 

si společné prvky, které lze kategorizovat. Členění urbanonym do jednotlivých skupin nám 

pomáhá třídit, někdy i objemný materiál (např. Ostrava má více než 2000 ulic) 

do kategorií, ze kterých můžeme celkově zhodnotit urbanonymický materiál. Zvolená 

kritéria kategorizace by měla být vymezena tak, aby zjištěná, resp. existující urbanonyma 

postihovala jednoznačně a zařadila všechen materiál do kategorií. Jednotlivé skupiny 

a podskupiny by však měly zůstat přehledné a nekomplikované. Klasifikovat lze 

z jazykovědného úhlu pohledu (např. členěním urbanonym po stránce formální: 

na jednoslovné, nepředložkové atd.), ale i z geografického (např. prostorovým nebo 

časovým členěním). 

2 . 5 . 1 .  S é m a nt i c k á  k l a s i f i k a c e   

Zajímavou a nejčastěji využívanou metodou je sémantická klasifikace, která vychází 

z motivace jednotlivých názvů. Existuje mnoho klasifikací, ale vesměs všechny rozdělují 

urbanonyma do dvou základních kategorií: orientační a honorifikační motivace. 

U Krošlákové (1988) nalezneme klasifikaci, kterou později modifikoval ve své práci 

Vaculík (2014).  

V praktické části této práce bude použito členění urbanonym dle:  
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1) Orientační motivace (v závorkách uvedeny příklady z města Děčín) 

O1 podle blízkého či vzdáleného sídliště, ke kterému ulice vede (Benešovská), 

O2 podle vlastnosti ulice – její polohou (Severní), tvarem (Lomená), jakostí (Cihelná), 

funkcí (Průchodní), významem (Malá), stářím (Nová), charakterem 

(Nedokončená), 

O3 název je motivován polohou ulice vůči určujícímu objektu, kolem něhož nebo 

k němuž ulice vede a který se nachází v katastru obce  - zemědělské názvy 

(Žitná), nezemědělské názvy (Říční), městský prostor (Nádvorní), průmyslové 

názvy (Tovární), venkovský prostor (Zemědělská), 

O4 podle vlastního jména - podle pomístního názvu místa nebo názvu instituce, 

podniku, kostela, antroponyma nebo choronyma nehonorifikačního rázu 

(Na Skřivance), 

O5 podle názvů rostlin, živočichů a atmosférických jevů, jež se do určité míry podílejí 

na motivaci pojmenování a nejsou honorifikačního rázu - rostlina (Liliová), zvíře 

(Kosova),  

O6 podle řemesla, etnického nebo náboženského charakteru obyvatel prostoru 

(Hrnčířská), 

2) Honorifikační motivace 

H1 přímé vlastnictví (Městský sad),  

H2 podle významné české osobnosti národního významu (Masarykova), 

H3 podle významné osobnosti regionálního významu (Thunská),   

H4 podle významného zahraničního představitele (Gagarinova), 

H5 podle mytologické postavy (Palečkova),  

H6 podle historické události (17. listopadu),  

H7 podle honorifikačního toponyma - města (Varšavská), státu (Řecká), jiného 

toponyma (Pod Sněžníkem), 

H8 podle názvu instituce, organizace nebo zájmové skupiny (2. polské armády), 

H9 podle hodnoty, symbolu, abstraktního pojmu (Míru). 
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2 . 5 . 2 .  P r os to r o vá  (ge o gr a f i c k á )  k l a s i f i k a c e  

Jedním z možných kritérií může být i umístění urbanonyma v rámci prostoru města. Toto 

umístění souvisí s vývojem urbanonymického materiálu a proto jsou řazeny jednotlivé 

urbanonymické typy (dále jen UT) podle datace vzniku, charakteru zástavby, jejího vývoje, 

nebo podle vzdálenosti od centra města do následujících kategorií, avšak příslušnost 

k jednotlivým UT nemusí být vždy jednoznačná a může se proměňovat v čase. V Děčíně 

se často setkáme s UT v jednotlivých městských čtvrtí. (v závorkách uvedeny příklady 

z města Děčín) 

UT1 - Urbanonymie historického jádra 

V tomto prostoru, ohraničeném v minulosti městskými hradbami, nalezneme často 

urbanonyma související s historickým vývojem města. (Děčín I) 

UT2 - Urbanonymie vnitřního a vnějšího města 

Část města, která se nachází v bezprostřední blízkosti historického jádra a vyznačuje se 

širokou škálou motivů a vysokou honorifikací. (Podmokly, Letná) 

UT3 - Sídlištní urbanonymie 

Po druhé světové válce v souvislosti se socialistickou výstavbou se v přidružených obcích 

a na okrajích měst začínají stavět sídliště. Tyto lokální urbanosystémy jsou plánované 

vládou a odkazují především na válečné a poválečné události bez vazby k původnímu 

charakteru místa. (Boletice, Bynov) 

UT4 - Urbanonymie lokalit venkovského rázu 

Lokality venkovského charakteru, které se staly součástí města po druhé světové válce. 

Vyznačují se menším rozsahem a motivačním zdrojem pojmenování bývají venkovská 

toponyma, zatímco honorifikace ustupuje stranou. V některých případech ulice zůstávají 

nepojmenovány (Krásný Studenec, Hoštice). 
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2 . 5 . 3 .  Ča s o vá  k l a s i f i k a c e  

Jak již bylo řečeno, urbanonyma ve své historii často měnila svá jména. Vymezíme-li si 

jednotlivé časové úseky s ohledem na celostátní významné historické události, 

tak můžeme sledovat její vývoj. Neměli bychom však zapomenout na lokální a regionální 

události, které se mohou dále vyčlenit z těch celostátních, ale v tomto ohledu má každé 

město jinou historii a v této klasifikaci to nebude zahrnuto. Lze poté sledovat jaké 

urbanonymické motivy se v té době využívaly, analyzovat je a zjistit, jestli nedochází 

ke ztrátě sémantického vztahu jmen k analyzovanému prostoru. 

Okolo 1850 

V této době si města stále drží svůj středověký ráz, jelikož průmyslová revoluce ještě 

neprobíhala v takové míře. V prostoru mezi městskými hradbami lze vysledovat 

urbanonymii historické jádra. Nejcennějším materiálem v tomto ohledu jsou Císařské 

povinné otisky map stabilního katastru Čech. 

1918 – 1939 

Roku 1918 vzniká samostatné Československo, tudíž je potřeba odstranit symboly 

monarchie a němčiny. Na území Děčína se ovšem udržela většina českých Němců, 

a proto, zde nebylo zapotřebí příliš zasahovat do názvů. Jediné, čím byl pověřen městský 

úřad, ať odstraní názvy týkající se monarchie a lidí neznevažující postavení Čechů 

ve společnosti. 

1939 – 1945 

V období 2. světové války vznikají po Česku dvojjazyčné názvy. Dochází k častým 

spojování měst v Sudetech a s tím související přejmenování duplicitních jmen. S novým 

pojmenováním může docházet právě ke ztrátě vztahu urbanonyma k prostoru. 

1945 – 1948 

Krátké období po válce charakteristické opětovnou změnou na česká jména. V Sudetech 

ovšem dochází k problému v podobě přejmenování urbanonym, velmi těžko se totiž 

vymýšlely ryze české názvy v prostoru, kde v minulosti převažovala německá společnost, 

a proto vzniká otázka, zda v dnešní době lze v takovém to regionu spatřovat lokální, popř. 

regionální identitu.  
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1948 – 1989 

Urbanonyma spojena s ideologií. V té době často docházelo ke slučování měst, proto se 

řeší otázka ztráty orientační funkce, a rozšíření urbanonym mezinárodního měřítka. 

1989 – současnost 

Demokratizace společnosti, návrat k prvorepublikovým osobnostem. Otázka sémantické 

motivace v důsledku mnoha politických změn ve 20. století. Útlum honorifikačních 

urbanonym × nárůst orientační funkce urbanonym s lokální identitou? (Vaculík, 2014) 
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2 . 5 . 4 .  Kl a s i f i k a c e  pod l e  J .  D .  B l á h y  

Klasifikace vycházející ze sémantické motivace. Autor ve své studii (Bláha, 2017) řeší 

primárně časoprostorový aspekt urbanonymie, tedy vzájemný vliv času a prostoru 

na urbanonyma. Z tohoto členění je možné sledovat vývoj sémantického vztahu 

urbanonym ke geografickému prostoru (míru orientační funkce a vnímání identity). 

Kategorie objekt/činnost 

 A1 – objekt/činnost v blízkosti 
 A2 – objekt, region, místo a činnosti vzdálené 

Kategorie osobnost podlé síly vztahu k místu 

 B1 – lokální osobnost 
 B2 – lokální osobnost s přesahem regionu 
 B3 – česká osobnost s vazbou k regionu 
 B4 – česká / zahraniční osobnost bez vazby k regionu 

Kategorie událost podle síly vztahu k místu 

 C1 – událost s přímou vazbou na místo 
 C2 – událost bez přímé vazby na místo 

Kategorie spolek, skupina, hnutí 

 D1 – spolek, skupina, hnutí s vazbou na místo 
 D2 – spolek, skupina, hnutí bez vazby na místo 

Kategorie umístění 

 E1 – umístění 
 E2 – umístění nestabilní 
 E3 – umístění univerzální 
 E4 – umístění relativní 

Kategorie vlastnost 

 F1 – vlastnost / funkce 
 F2 – vlastnost nestabilní 
 F3 – vlastnost univerzální 

Kategorie bez opory 

 G – bez opory s realitou 

(Bláha, 2017) 
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2 . 5 . 5 .  K l a s i f i k a c e  a u to r a  ba k a l á ř s k é  p rá c e  

Cílem práce je zjistit míru vztahu urbanonym k městu Děčín. Základem pro stanovení 

motivace urbanonym k vybranému místu bude klasifikace podle Bláhy (2017). Tato 

klasifikace však zcela nepokrývá nezbytné potřeby zatřídění analyzovaného území, proto 

autor bakalářské práce představuje upravenou klasifikaci v následující tabulce 2 tak, 

aby bylo možné sestavit komplexní hodnocení urbanonym statutárního města Děčín. 

Tabulka 2 Klasifikace motivačních okruhů autora bakalářské práce 

Orientační hledisko 

A1 objekt / činnost v blízkosti Radniční, Želežničářská 

A2 objekt / činnost v minulosti Lázeňská, Hrnčířská 

A12 objekt / činnost nezjištěna pomíjivost Masná 

B1 blízké či vzdálené město, část města Benešovská, Vilsnická 

B2 umístění Pod Lesem 

C1 vlastnost Nedokončená 

C2 vlastnost v minulosti Cihlová 

Honorifikační hledisko 

D1 lokální osobnost Thunská 

D2 lokální osobnost s přesahem regionu Tyršova 

D3 česká osobnost Arbesova 

D4 mezinárodní osobnost Gagarinova 

E1 lokální toponyma Stoliční 

E2 regionální toponyma Bílinská 

E3 česká toponyma Pardubická 

E4 mezinárodní toponyma Alpská 

F1 událost s vazbou na místo Požární 

F2 událost bez vazby na místo Odboje 

G1 spolek, skupina, hnutí spojené s místem 2. polské armády 

G2 spolek, skupina, hnutí bez vazby k místu Kosmonautů 

H hodnota, symbol, abstraktní pojem Práce 

  

I bez opory s realitou Ovesná 

Zdroj:  autor
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3 Geografická analýza a zhodnocení urbanonym  

Jelikož se dosud urbanonymií zabývali převážně jazykovědci, metody, které by řešily 

zhodnocení urbanonym po prostorové stránce, dosud v tuzemské literatuře nenalezneme, 

proto v této kapitole budou nastíněny metody využitelné při výzkumu urbanonymického 

materiálu. 

3.1. Analýza dokumentů  

Pro začátek každého výzkumu je zapotřebí nejdříve získat urbanonymický materiál města. 

Databáze RÚIAN aktualizující se do jednoho měsíce, obsahuje mj. i jména ulic 

nacházející se na katastru obce, tudíž máme výchozí seznam, který retrospektivně 

budeme doplňovat o zjištěné historické názvy.  

Podstatou geografických studií není ovšem zjišťovat veškerá přejmenování ulic, která 

nastala během dlouhého historického vývoje města, ale zaměřit se pouze na jeden rok 

z jednotlivých klasifikačních časových období, ke kterým je možné nalézt kartografický 

dokument. Mapa nebo plán, je tedy výchozím dokumentem této geografické studie. 

Pro studii města Děčín je použito sedmi mapových dokumentů, které postihují vývoj 

urbanonymického materiálu s následujícími roky zpracování – 1848, 1888, 1929, 19341, 

1945, 1986, 2017. Tyto dokumenty se nalézají v institucích: Státní okresní archiv Děčín, 

Muzeum města Ústí nad Labem, Knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ovšem 

lze hledat i v internetových sbírkách, např. v Mapové sbírce PřF UK nebo v Archivních 

mapách ČÚZK.  

Ke zjištění budoucích plánů výstavby je možné využít územního plánu, který mj. obsahuje 

zákresy nově počítaných komunikací. 

                                                
1 Jelikož nebyl nalezen mapový dokument pro studii význačného roku 1942, bylo čerpáno z mapových 

dokumentů z roku 1934 a 1945, jednotlivé názvy ulic jsou poté doplněny z historických písemných pramenů, 

věnující se přejmenování ulic v roce 1942 (sloučení Podmokel a Děčína) a v roce 1945 (německá na česká). 
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3.2. Terénní šetření 

Pro správné zařazení současných urbanonym do výše zmíněných klasifikací je nutné 

provést terénní šetření – pozorování, případně fotodokumentaci na vybraných místech. 

U většiny názvů není problém poznat zdroj motivace (honorifikační funkce). Orientační 

funkce urbanonym je však pomíjivá, především u názvů, které jsou platné již několik 

desítek let. 

3.3. Komparativní (srovnávací) metoda  

Vychází z ujasňování si podobnosti nebo rozdílnosti geografických objektů v čase nebo 

prostoru. Vztah geografických objektů a urbanonym nebudeme porovnávat prostorově, 

ale časově, jelikož nás zajímají otázky, týkající se vývoje urbanonymického materiálu. 

Srovnáváním jednotlivých období lze následně zjistit sílu vztahu urbanonym k místu nebo 

naopak jejich pomíjivost. 

3.4. Analytické metody GIS  

Pro zjednodušení analýzy urbanonym budou využity nezbytně nutné geografické 

informační systémy (zkráceně GIS), jelikož dokáží přehledně zobrazit zájmový prostor 

prostřednictvím map, ale také pomocí GIS analýz, lze zjišťovat prostorové vztahy 

urbanonym uvnitř města. 

Nejdříve je nutné nalezené kartografické dokumenty 

digitalizovat naskenováním do prostředí GIS 

a georeferencovat pomocí nejméně čtyř vlícovacích bodů 

nad podkladovou mapou (např.: ZM 10 od ČÚZK ve formě 

webové mapové služby (WMS). Poté proběhne vektorizace 

urbanonym v osách jednotlivých ulic. Takto vyhotovenou 

uliční sítí bychom však nedokázali zjistit sílu vztahu 

urbanonyma k místu, pouze jej klasifikovat k příslušné 

kategorii, proto následně nástrojem Buffer vytvoříme novou 

datovou sadu liniových prvků tak, aby linie pokrývaly ulici 

Obrázek 3 Postup tvorby uliční sítě 

Zdroj: autor, ZM 10 
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na podkladové mapě. Z této datové sady dále nástrojem Feature to Polygon se vytvoří 

polygonová vrstva, jak znázorňuje obrázek 3. 

Ke zjištění prostorových lokálních urbanosystémů bylo v GIS zvoleno výběrové kritérium 

(ulice na sebe navazují, nebo se kříží) pro ulice se stejným motivačním okruhem.  

3.5. Kartografická metoda  

Přestože, urbanonyma nebyla dosud příliš vizualizována ve speciálních tematických 

mapách, je nutné respektovat dosud známé poznatky správného znázornění dat 

v mapách. Silnice a ulice se vizualizují na mapách liniovými prvky, ale ke zjištění síly 

vztahu urbanonyma k místu nebo jeho pomíjivosti je nutné použít dvě datové sady prvků – 

linie a polygony (viz výše). Problematické je ovšem postavení a role barev ve vizualizaci 

jednotlivých kategorií kvalitativní povahy. Používáním barvy v mapách se v rámci své 

studie zabýval třeba J. Bertin (1967) a další autoři; víceméně všichni doporučují 

pro znázornění kvalitativních dat využívat rozdílných odstínů barev.  

Ke zjištění pomíjivosti vztahu k objektu (objekt nebo vlastnost v minulosti, umístění 

v rámci celého sídla, mezinárodní identita) využijeme liniové sady prvků. Bude 

symbolizovat onu po-

míjivost šedou barvou, 

jak znázorňuje obrá-

zek 4, ukazující záro-

veň vizualizaci kla-

sifikace autora baka-

lářské práce, inspi-

rovanou prací Bláhy 

(2017). 

Zdroj: autor 

Obrázek 4 Vizualizace klasifikace autora bakalářské práce 
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4 Geografická charakteristika  města Děčín  

V předchozích kapitolách bylo nastíněno, jaké motivační okruhy jsou používány pro 

pojmenovávání ulic. Každé město má své charakteristické rysy, ať už fyzickogeografické 

nebo společenské, které by bylo výhodné využít jako zdroje pojmenování tak, 

aby nedocházelo ke ztrátě sémantického vztahu urbanonym ke geografickému prostoru. 

Cílem následující kapitoly je zhodnotit město Děčín v takových oblastech, které mohou 

mít vliv na utváření lokální identity. 

4.1. Poloha města 

Statutární město Děčín se nachází na styku s německými hranicemi v severních 

Čechách. Administrativně spadá do okresu Děčín, současně je obcí s rozšířenou 

působností (ORP), a pověřeným obecním úřadem (POU) v Ústeckém kraji. Území Děčína 

je velmi rozlehlé, z důvodu vysoké členitosti a přítomnosti méně obydlených oblastí. 

Nalezneme zde mnoho kopců, vrchů a skal, které spadají do tří větších horských celků -

 Děčínských stěn, Labských pískovců a Českého středohoří. Tato členitost pomohla 

vzniku několika menších potoků vznikajících i zanikajících v samotných hranicích města, 

nacházejí se zde však i větší toky jako například Jílovský potok nebo řeka Ploučnice, 

které se vlévají do řeky Labe. Řeky v minulosti rozdělovaly území na několik osad 

s odlišným vývojem, zakládáním mostů a přívozů se souměstí postupně propojilo.  

Počátky moderního města v 19. století začali vytvářet Němci. Poloha v úzké blízkosti 

dnešních hranic s Německem zapříčinila, že ve městě byli majoritní skupinou 

a pojmenovávali významné geografické objekty v němčině. Od 40. let 20. století 

se v Děčíně zvyšuje důležitost říční dopravy. Vznikl zde přístav a překladiště z důvodu 

výhodného spojení s německým územím po Labi. Ve 21. století však končí význam 

nákladní dopravy, jelikož jak řekl hamburský rejdař:  „V roce 2004 mi loď zůstala téměř 

dva měsíce v Mělníku. Jindy jsem musel přeložit náklad na železnici. Vždy proto, 

že za Ústím nad Labem byl místo řeky potůček.“ Dnes můžeme zaregistrovat pouze 

výletní lodě k podpoře cestovního ruchu mezi Děčínem a Drážďany. Železniční doprava 

byla také významným činitelem při vývoji města. Vybudována byla dvoukolejná železnice 

při obou březích Labe a v samotném Děčíně byla postavena dvě nádraží s rozsáhlými 

prostory na překládku zboží. Dnes je levobřežní železnice považována za tranzitní koridor 
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(Německo – Ústí nad Labem – Praha), pravobřežní železnice ztrácí na významu 

a vznikají otázky, co s nevyužívanými prostory a objekty.  

I přesto, že se dnes Děčín a celý Ústecký kraj řadí mezi území s nejmenším zastoupením 

věřících lidí (Kartografie Praha, 2014), v minulosti tomu tak nebylo. Dominovala zde 

skupina křesťanů, proto zde vzniklo mnoho kostelů, ale i židovská synagoga. Po odsunu 

českých Němců dochází ke ztrátě role náboženství až do dnešní podoby. 

Odlehlost a členitost území byly také pozitivním faktorem při ochraně životního prostředí. 

Okres Děčín, ale i samotné město, mohou nabídnout spoustu ploch k rekreaci v přírodě.  

4.2. Vymezení města 

Během vývoje uličního systému se 

prostor měst neustále mění – 

rozpínáním, pohlcováním nebo 

vyčleňováním obcí, případně jejich 

částí, proto se studie urbanonym 

k vybranému roku, bude omezovat 

katastrálními hranicemi existující 

v té době. Rozdíl ve vymezení 

hranic s názvy katastrálních území 

znázorňuje mapa na obrázku 5. 

  

Zdroj: autor 

Obrázek 5 Vývoj vymezení území města Děčín 
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4.3. Vývoj města 

První zmínky o osídlení v Děčínské kotlině spadají až do pravěku. V mladší době 

kamenné se na Stoliční hoře objevuje lužická kultura. Nejstarší slovanské osídlení je 

doloženo na přelomu 7. – 8. století. V roce 993 je v listině zmiňována děčínská provincie, 

která byla jednou z pohraničních správních oblastí raného českého státu. Samotný vznik 

města je však spjat s Přemyslem Otakarem II. Ten nechává ve 13. stol. (první písemná 

zmínka o Děčínu v roce 1283) na dnešní zámecké skále vybudovat gotický kamenný 

hrad, který sloužil jako správní a obranné středisko, a v jeho podhradí zakládá královské 

město Děčín. Správa města postupně přešla na rod Markvarticů, který kolonizoval tuto 

část severních Čech. Jedna jejich větev (rod Vartenberků) učinila z Děčína správní 

centrum svého panství.  

Město se dříve rozkládalo na jižní straně pod zámeckou skálou, z důvodu několika 

ničivých povodní v první polovině 14. století jsou obyvatelé nuceni se přesídlit na území 

dnešního historického centra. Postupně bylo vybudováno hlavní náměstí se sedmi 

hlavními ulicemi, které vybíhaly z náměstí směrem k hradbám. V průběhu 16. a 17. století 

změnil Děčín několikrát majitele, po Vartenbercích, ho získali čeští páni Trčkové z Lípy. 

Příchodem saských rodů Salhausenů, poté rytířů z Bünau a následně tyrolským rodem 

Thun-Hohensteinů nastal proces poněmčování regionu.  

S průmyslovou revolucí dochází k nárůstu počtu obyvatel z důvodu kulturní atraktivity 

a hospodářského potenciálu zdejšího regionu. Výstavba domů a ulic podléhá územním 

plánům z prostorového i funkčního hlediska. Například levobřežní osada Podmokly 

se postupně stala ekonomickým centrem panství. Nacházelo se zde pouze jedenáct 

poddanských domů, a proto mohly naplánovat výstavbu domů do obytných bloků 

s kolmými ulicemi a oddělit je od průmyslové oblasti. Mezi lety 1830 a 1838 byly strženy 

hradby, z důvodu plánované výstavby silnice směrem na Litoměřice, Benešov nad 

Ploučnicí a Českou Kamenici. 
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Po první světové válce se začalo 

diferenciovat dvojměstí Děčín-

Podmokly. Podmokly se staly ryze 

průmyslovým městem s velkým počtem 

výrobních podniků, kdežto rozvoj 

Děčína byl odlišný. Nevznikly zde větší 

průmyslové podniky a tato část města 

se soustředila spíše na školství, služby 

a administrativní činnosti. Odlišné bylo 

i množství obyvatel a jejich přírůstek, 

jak znázorňuje graf na obrázku 6.  

V období druhé světové války byl děčínský region součástí Sudet. Roku 1942 došlo 

z nařízení vyšších orgánů německé správy ke spojení měst Děčín (Tetschen), Podmokel 

(Bodenbach) a obce Staré Město (Altstadt) pod název Tetschen Bodenbach. 

Po osvobození 2. polskou armádou bylo nuceno německé obyvatelstvo opustit tento 

prostor a postupně ho v rámci dosídlení zalidnili Češi. I přesto, že se v té době 

v Podmoklech nacházelo více obyvatel, nově vzniknuvší aglomerace byla pojmenována 

„Děčín“, z důvodu bohatší historie tohoto jména. Postupně se k městu integrovaly další 

menší obce. V 60. letech 20. stol. střed Děčína, díky necitlivému urbanistickému zásahu 

(výstavba panelákových domů), ztratil svůj historický půdorys (Slavíčková - Joza, 2005). 

4.4. Objekty 

Jedním z nejužívanějších motivů k pomoci v orientaci města je pojmenování ulice podle 

blízkého objektu. První skupinou objektů, jsou takové stavby, které jsou významné 

z pozice cestovního ruchu, často historické stavby typické pro samotné město utvářející 

pocit sounáležitosti jedince k prostoru. Druhou skupinou jsou objekty orientační, které 

pomáhají obyvatelstvu se orientovat ve městě v každodenních situacích (nádraží – 

Nádražní, pošta – Poštovní, škola – Školní). Na níže uvedených mapách na obrázku 7 a 8 

je uvedeno několik dominant Děčína s jejich umístěním. 
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Obrázek 6 Vývoj počtu obyvatel v Děčíně 
a Podmoklech po 1. světové válce 

Zdroj: autor, na základě dat ČSÚ 2015 
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Zdroj: autor, na základě MM Děčín (Strnad, 2017), Arcdata Praha 

Obrázek 7 Vybrané objekty nacházející se v Děčíně 
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Zdroj: autor, na základě MM Děčín (Strnad, 2017), Arcdata Praha 

Obrázek 8 Vybrané objekty nacházející se v Podmoklech 
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4.5. Regionální a lokální osobnosti , spolky a instituce 

Níže budou uvedeny regionální a lokální osobnosti, spolky a instituce, které mají vazbu 

k městu Děčín a mohly by se vyskytnout při pojmenování ulice, ve které se dotyční 

narodili, působili atd., nebo i jinde v rámci celého sídla. 

Nejdříve se vrátíme do doby před 1. světovou válkou, kdy město Děčín vlastnili různí 

majitelé, kteří se zasloužili o rozvoj města, a proto by mohlo být využito pojmenování 

po jednotlivých rodech. 

Majitelé Děčína v minulosti 

 Přemysl Otakar II. (13. stol) 

 rod Vartenberků (14. – 16. stol) 

 Mikuláš Trčka z Lípy (16. stol)  

 Jan ze Salhausenu (16. stol) 

 rytíři z Bünau (16. – 17. stol.) 

 Thun-Hohensteinové (17. – 20. stol.) 

S průmyslovou revolucí se postupně objevují nové lokální osobnosti, ale i osobnosti 

známé za hranicemi regionu. 

Lokální osobnosti 

 Karl John (1839–1910) 

 Karl Gröschel (1846–1912) 

 Carl Hönig (1840–1907)  

 Karl Josef Schieche (1845–1931)  

Lokální osobnosti s přesahem regionu 

 Ph. Dr. Miroslav Tyrš, narozen jako Friedrich Emmanuel Tiersch (1832 – 1884) 

 Franz Josst (1815–1862) 

 Franz Josst (1846–1905) 

 Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852–1940) 

 Vladimír Vokolek (1913–1988) 

 Anton Kern (1709–1747) 

 Prof. Dr.phil. Johann Karl Gustav Radon (1887–1956) 

 Franz Focke (19. století) 

 Carl August Dittrich (1819–1886) 

 Rudolf Dvořák (1924–2005) 

 Emil Türkl (1922–1942) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_filozofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1887
https://cs.wikipedia.org/wiki/1956
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 Gustav Hesse (1931–2001) 

Spolky a instituce 

 Sokol (1862) 

 2. polská armáda (1945) 

(Strnad, 2017), (České Švýcarsko, 2017), (Pažourek, 2017)
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5 Výzkum urbanonym ve městě Děčín  

5.1. Vývoj urbanonymického materiálu  

V této kapitole bude v grafech na obrázku 9 uveden vývoj urbanonym města Děčín, který 

byl vytvořen z dostupných kartografických dokumentů uvedených v příloze. Bude 

kategorizován podle zdroje motivů pojmenovatele, z důvodu zjištění vývojových tendencí. 

Jednotlivé honorifikační funkce budou mít vždy vztah k obyvatelstvu, které bylo nebo je 

majoritní skupinou ve městě. 

 

Obrázek 9 Podíl kategorií dle autorovy klasifikace v letech 1843 (a), 1888 (b), 1929 (c), 1942 (d), 1945 (e), 1986 
(f) a 2017 (g) 
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Zdroj: autor 

Jednou ze základních otázek k vývoji urbanonym města je zjistit, jaké funkce plnila 

urbanonyma v minulosti a jaké plní dnes. Předpokládá se, že s nárůstem počtu ulic 

se vyčerpají zdroje pojmenování podle orientačního hlediska a bude docházet k vyššímu 

zastoupení honorifikačních urbanonym, i z důvodů politických změn v průběhu 20. století. 

Zajímá-li nás tedy třídění urbanonym z hlediska orientace a honorifikace, tak lze využít 

klasifikace podle Vaculíka. Průřezem jednotlivých období, které vizualizujeme diagramy 

(obrázek 10), zjistíme, která funkce převládala u urbanonym při rozpínání prostoru města. 

Zdroj: autor 

Od období před Sametovou revolucí (1986) je patrný opětovný návrat k pojmenování 

urbanonym podle její orientační funkce. Jaké jsou tedy zdroje motivu využívané 

v poslední době?  

Z grafu na obrázku 11 na následující stránce vyplývá, že velmi často se volí pro 

pojmenování ulic vztah k lokálnímu nebo regionálnímu měřítku (kategorie A, B1, D1, D2, 

E1, G1 = 47 %), nebo k charakteru její vlastnosti nebo umístění (30 %). Honorifikační 

funkce je realizovaná již v menší míře, převážně se jedná o české osobnosti bez ideologie 
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Obrázek 10 Vývoj orientační a honorifikační funkce urbanonym v Děčíně 
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(K. H. Borovský, Mánesova), nebo nahrazení nevyhovujících událostí a spolků se 

vztahem ke komunistickému režimu (7. listopadu → 17. listopadu). 

Obrázek 11 Motivační okruhy nově vzniklých urbanonym v Děčíně po roce 1986 

Zdroj: autor 

5.2. Stabilita urbanonym 

K otázce vývoje urbanonym města se nyní zaměříme na jejich stabilitu ve vztahu 

ke geografickému prostoru. Nejdříve zjistíme, zda byl u urbanonym ponechán sémantický 

vztah k analyzovanému území, který dříve obývali Němci, a dalším bodem zájmu je určení 

motivačních okruhů, které jsou stabilnější než jiné. 

Porovnáním let 1942 a 1945, 

mezi kterými došlo k přejme-

nování německých jmen 

na česká, lze zjistit míru stabi-

lity ponechaných urbanonym, 

která mají vztah ke geo-

grafickému prostoru až 

dodnes. Jak znázorňuje graf 

na obrázku 12a, v celkovém 

urbanonymickém materiálu se změnil význam u více než dvou třetin urbanonym. Podí-

váme-li se blíže na zvolená kategorizační hlediska a vyloučíme-li jména německých 

osobností, spolků a toponym bez souvislosti s regionem (kategorie D3, E3, E4, G2), tak je 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 12 Obměna urbanonym mezi lety 1942 a 1945: (a) celková 
obměna urbanonym, (b) obměna urbanonym bez ulic s kategoriemi 

D3, E3, E4 a G2Zdroj: autor 

 

Obrázek 13 Obměna urbanonym mezi lety 1942 a 1945: (a) celková 
obměna urbanonym, (b) obměna urbanonym bez ulic s kategoriemi 
D3, E3, E4 a G2 

 

25 %
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Obrázek 12 Obměna urbanonym mezi lety 1942 a 1945: (a) celková 
obměna urbanonym, (b) obměna urbanonym bez ulic s kategoriemi 
D3, E3, E4 a G2 

 

Obrázek 24 Obměna urbanonym mezi lety 1942 a 1945: (a) celková 
obměna urbanonym, (b) obměna urbanonym bez ulic s kategoriemi 
D3, E3, E4 a G2 

 

Obrázek 25 Obměna urbanonym mezi lety 1942 a 1945: (a) celková 
obměna urbanonym, (b) obměna urbanonym bez ulic s kategoriemi 
D3, E3, E4 a G2 

 

Obrázek 26 Obměna urbanonym mezi lety 1942 a 1945: (a) celková 
obměna urbanonym, (b) obměna urbanonym bez ulic s kategoriemi 
D3, E3, E4 a G2 

 

Obrázek 27 Obměna urbanonym mezi lety 1942 a 1945: (a) celková 
obměna urbanonym, (b) obměna urbanonym bez ulic s kategoriemi 
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i přesto na grafu (obrázek 12b) patrné, že byl vytvořen u většiny urbanonym nový vztah 

k městu Děčín, daný okolnostmi 2. světové války. 

Další otázkou může být v této souvislosti, jaké 

motivační okruhy a s jakou mírou se tedy 

zachovaly. To, nám může dále pomoci při 

hledání kategorií urbanonym, která se zdají být 

stabilní. Zaměříme-li se na ponechaná 

urbanonyma utříděná dle motivačních okruhů 

(obrázek 13), lze spatřit tendenci zachování 

orientační a v menší míře i kulturně-historické 

funkce.  

Po roce 1945 již nastává vyšší stabilita 

v pojmenování, jak znázorňuje graf na obrázku 

14. Dále z grafu vyplývá, že se na území Děčína 

nacházelo dříve několik urbanonym, která jsou 

dnes již zaniklá (Nádražní, Jizerská). 

U přejmenovávaných ulic se ve většině případů 

jednalo o ideologické změny v pojmenování 

(Americká, Masarykovo nábřeží), nebo z důvodu 

ztráty významu ulice, či celé její zboření. 

(Na Hůrkách). 

Nejčastěji přejmenovávaným motivačním okruhem, jak znázorňuje graf na obrázku 15, 

byly v období minulého režimu kategorie objekt, osobnost a mezinárodní toponymum. 

Tabulka 3 na následující stránce znázorňuje vybraná urbanonyma, u kterých došlo 

k přejmenování od roku 1945 do současnosti, a tedy byly svou podstatou (ať v orientační 

nebo honorifikační funkci) nestabilní nebo pomíjivé. 
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17 %

16 %

17 %

2,5 %
8,5 %
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Zdroj: autor 

 

Obrázek 75 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986Zdroj: autor 

 

Obrázek 76 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986 

 

Obrázek 77 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986Zdroj: autor 

 

Obrázek 78 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986Zdroj: autor 

 

Obrázek 79 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986 

 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 94 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě DěčínZdroj: autor 

Zdroj: autor 

 

Obrázek 31 Stabilní motivační okruhy mezi 
lety 1942 - 1945Zdroj: autor 

 

Obrázek 32 Stabilní motivační okruhy mezi 
lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 33 Stabilita urbanonym po roce 
1945Obrázek 34 Stabilní motivační okruhy 

mezi lety 1942 - 1945Zdroj: autor 

 

Obrázek 35 Stabilní motivační okruhy mezi 
lety 1942 - 1945Zdroj: autor 

 

Obrázek 36 Stabilní motivační okruhy mezi 
lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 37 Stabilita urbanonym po roce 
1945Obrázek 38 Stabilní motivační okruhy 
mezi lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 39 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 40 Stabilita urbanonym po roce 
1945Obrázek 41 Stabilní motivační okruhy 
mezi lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 13 Stabilní motivační okruhy mezi 
lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 49 Stabilita urbanonym po roce 
1945Obrázek 50 Stabilní motivační okruhy 
mezi lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 51 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 52 Stabilita urbanonym po roce 
1945Obrázek 53 Stabilní motivační okruhy 
mezi lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 54 Stabilita urbanonym po roce 
1945Obrázek 55 Stabilní motivační okruhy 
mezi lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 56 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 57 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 58 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 59 Stabilita urbanonym po roce 
1945Obrázek 60 Stabilní motivační okruhy 
mezi lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 61 Stabilita urbanonym po roce 
1945Obrázek 62 Stabilní motivační okruhy 
mezi lety 1942 - 1945 

 

Obrázek 63 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 64 Stabilita urbanonym po roce 

Obrázek 14 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 68 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 69 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 70 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 71 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 72 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 73 Stabilita urbanonym po roce 1945 

 

Obrázek 74 Stabilita urbanonym po roce 1945 

Obrázek 15 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986 

 

Obrázek 87 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986 

 

Obrázek 88 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986 

 

Obrázek 89 Přejmenovávané motivační 
okruhy mezi lety 1945 - 1986 

 

Obrázek 90 Přejmenovávané motivační 
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Tabulka 3 Vybraná pomíjivá urbanonyma ve městě Děčín 

1945 1948 - 1989 1990 - současnost Poznámka 

Poštovní ulice Gottwaldova Podmokelská vysoce nestabilní 

Nádražní ulice 7. listopadu 17. listopadu vysoce nestabilní 

Kostelní ul. Pohr. stráže Pohraniční vysoce nestabilní 

Příkopy Švermova Čs. legií vysoce nestabilní 

Nám. Marš. Stalina Leninovo nám. Masarykovo nám. vysoce nestabilní 

Ulice 28. října Vjaznická 28. října po roce 1990 opětovně přejmenována 

Křížová U brány Křížová po roce 1990 opětovně přejmenována 

Ústecká ulice Lidových milicí Ústecká po roce 1990 opětovně přejmenována 

Americká ul. Moskevská Moskevská ponechán vztah i po roce 1990 

Anglická ul. Varšavská Varšavská ponechán vztah i po roce 1990 

Dánská ulice Albánská Albánská ponechán vztah i po roce 1990 

Francouzská ulice Sofijská Sofijská ponechán vztah i po roce 1990 

Holandská ulice Bukurešťská Bukurešťská ponechán vztah i po roce 1990 

Jugoslávská ulice Budapešťská Budapešťská ponechán vztah i po roce 1990 

Zdroj: autor 

5.3. Orientace v prostoru města  

Následující kapitola bude zaměřena na prostorové aspekty urbanonym ve vztahu k jejich 

orientační funkci. Zjistíme, do jaké míry mohou urbanonyma pomoci obyvatelům 

v orientaci v analyzovaném území, a s tím spojené nalezení lokálních urbanosystémů. 

Ve studovaném území se k roku 2017 nalézá celkem 445 pojmenovaných ulic. Většina 

obyvatel žijící ve městě Děčín pravděpodobně nebude znát všechna, spíše vybraná, 

ve kterých se častěji pohybuje (bydliště, pracoviště). Budeme-li však spíše brát v úvahu 

jakéhosi turistu, který je ztracen ve městě, tak nás zajímá, jak jemu mohou děčínská 

urbanonyma nalézt požadovaný bod nebo prostor zájmu. 

Budeme opět vycházet z klasifikace podle motivačních okruhů k roku 2017 (obrázek 9g). 

Nabízelo by se rozdělení podle orientační a honorifikační funkce, ale nepostihli bychom 

tím pomíjivost pojmenování ke geografickému objektu. Nyní tedy shrneme jednotlivé 

motivační okruhy, které mohou nebo nemohou našemu turistovi pomoci. 
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Pomohou: 

A1 – objekt / činnost (Radniční, Poštovní, U Nemocnice, K Nádraží) 

B1 – blízké či vzdálené město, část města (Ústecká, Kamenická, Vilsnická, Žlebská) 

Mohou pomoci: 

D1, D2 – lokální osobnosti (Thunská, Jindřichova, Vokolkova)  

E1 – lokální toponymum (Labská, Stoliční, Ke Chlumu, Za Bažantnicí) 

F1 – událost s vazbou na místo 

G1 – spolek, hnutí s vazbou na místo 

Diskutabilní: 

B2 – umístění v rámci celého sídla 

Na mapě (obrázek 16) lze vidět některé 

příklady z této třídy urbanonym v rámci 

analyzovaného sídla. 

Jména ulic Hraniční, Krajová, Pod Lesem 

jsou jen některé případy z tohoto 

motivačního okruhu, a přesto ukazují trend, 

že tyto pojmy se mohou nalézat vesměs 

všude v prostoru města. Velmi nevhodné 

pojmenování je například ulice Severní, 

která nemá vazbu k zeměpisným 

souřadnicím. 

C1 – vlastnost 

I přesto, že vlastnost ulic je zařazována pod orientační funkci, pravděpodobně jména ulic 

jako Skloněná, Příkrá, Hluboká atd. nepomohou k orientaci v prostoru. 

Nepomohou: 

A2 – objekt / činnost v minulosti (Lázeňská, Mlýnská, Převozní) 
C2 – vlastnost v minulosti (Polní, Cihelná, Stavební) 
D3, D4 – osobnosti bez vazby k místu (Smetanova, Gagarinova) 
E2, E3, E4 – toponyma bez vazby k místu (Bílinská, Česká, Řecká) 

A další honorifikační urbanonyma z kategorie F2, G2, H, I. 

Zdroj: autor, ZM 50 

 

Zdroj: autor, ZM 50 

 

Zdroj: autor, ZM 50 

 

Zdroj: autor, ZM 50 

 

Zdroj: autor, ZM 50 

 

Zdroj: autor, ZM 50 

 

Zdroj: autor, ZM 50 

Obrázek 16 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě Děčín 

 

Obrázek 106 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě Děčín 

 

Obrázek 107 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě Děčín 

 

Obrázek 108 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě Děčín 

 

Obrázek 109 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě Děčín 

 

Obrázek 110 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě Děčín 

 

Obrázek 111 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě Děčín 

 

Obrázek 112 Příklady diskutabilního pojmenování 
k pomoci v orientaci ve městě Děčín 
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Jak znázorňuje graf (obrázek 17a), k roku 2017 se v analyzovaném území nachází již 

velmi málo urbanonym, které by vystihovaly své pojmenování k určení geografického 

prostoru. Oproti tomu v roce 1942 (obrázek 17b), kdy uliční síť byla bezmála poloviční 

a nebyla ještě významně přejmenována událostmi 2. světové války, tak bychom se 

v tomto prostoru dříve vyznali snadněji.   

5.3.1. Lokální urbanosystémy  

Dalším orientačním aspektem urbanonym, může být jejich systematizované 

pojmenovávání v určité lokalitě – lokální urbanosystémy. Jednou z hypotéz výzkumu bylo, 

že tyto lokální urbanosystémy budou vznikat v nově vznikajících částech města nebo 

v sídlištní zástavbě. Ovšem s ohledem na budoucí předpoklad vývoje populace města 

Děčín a omezené prostory k výstavbě nových čtvrtí (dané fyzickogeografickými 

charakteristikami), se v poslední době v tomto ohledu urbanosystémy nerealizovaly. 

A přesto, že se v Děčíně setkáme se sídlištní zástavbou, není takového rozsahu, aby bylo 

potřeba pojmenovávat systematizovaně. 

Jediné rozsáhlejší urbanosystémy (o více než šesti ulicí) nalezené v analyzovaném území 

se nacházejí v jednotlivých čtvrtích, a to konkrétně v městské čtvrti Děčín 2 (obrázek 18a) 

a Letná (obrázek 18b), vzniknuvší po roce 1945. 

V Děčíně 2 zde však existoval tento systém již dříve, jen vytvořený z německých 

osobností (vznikl zde právě proto, že se jednalo o výstavbu uliční sítě na zelené louce). 

Obrázek 17 Orientace ve městě Děčín prostřednictvím urbanonym 
v letech 2017 (a) a 1942 (b) 

 

Obrázek 113 Orientace ve městě Děčín prostřednictvím urbanonym 
v letech 2017 (a) a 1942 (b) 

 

Obrázek 114 Orientace ve městě Děčín prostřednictvím urbanonym 
v letech 2017 (a) a 1942 (b) 

 

Obrázek 115 Orientace ve městě Děčín prostřednictvím urbanonym 
v letech 2017 (a) a 1942 (b) 

 

Obrázek 116 Orientace ve městě Děčín prostřednictvím urbanonym 
v letech 2017 (a) a 1942 (b) 

 

Obrázek 117 Orientace ve městě Děčín prostřednictvím urbanonym 
v letech 2017 (a) a 1942 (b) 

 

Obrázek 118 Orientace ve městě Děčín prostřednictvím urbanonym 
v letech 2017 (a) a 1942 (b) 

 

Obrázek 119 Orientace ve městě Děčín prostřednictvím urbanonym 
v letech 2017 (a) a 1942 (b) 

Zdroj: autor 
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Oproti tomu na Letné se po roce 1945 rozhodlo o vytvoření systematizovaného 

pojmenování podle toponym, převážně mezinárodních, oslavující vítěze války. 

Obrázek 18 Lokální urbanosystém v Děčíně pojmenovaný po osobnostech (a), na Letné po toponymech (b) 

 

Obrázek 138 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d)Obrázek 139 Lokální urbanosystém v Děčíně pojmenovaný po osobnostech (a), 
na Letné po toponymech (b) 

 

Obrázek 140 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 141 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d)Obrázek 142 Lokální urbanosystém v Děčíně pojmenovaný po osobnostech (a), 
na Letné po toponymech (b) 

 

Obrázek 143 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d)Obrázek 144 Lokální urbanosystém v Děčíně pojmenovaný po osobnostech (a), 
na Letné po toponymech (b) 

 

Obrázek 145 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 146 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 147 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 148 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d)Obrázek 149 Lokální urbanosystém v Děčíně pojmenovaný po osobnostech (a), 
na Letné po toponymech (b) 

 

Obrázek 150 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d)Obrázek 151 Lokální urbanosystém v Děčíně pojmenovaný po osobnostech (a), 
na Letné po toponymech (b) 

 

Obrázek 152 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

Zdroj: autor, ZM 10 

 

Obrázek 120 Lokální urbanosystém v Děčíně pojmenovaný po osobnostech (a), na Letné po toponymech 
(b)Zdroj: autor, ZM 10 
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5.4. Identita města  

V této kapitole nyní probereme honorifikační aspekt urbanonym, který má vliv na utváření 

identity města Děčín. Nejdříve se vrátíme v čase a zjistíme, v jakém měřítku byla identita 

v urbanonymech využívaná v minulosti, a jaký to mělo vliv na dnešní stav pojmenování. 

Nejmenší vliv na současné pojmenování, je jistě z období před koncem 2. světové války, 

kdy kromě tří honorifikačních jmen (Resslova, Mendelova, Lužická), se obměnila všechna 

ostatní. Jaká tedy byla identita města před rokem 1945 a které motivační okruhy mohou 

utvářet lokální identitu? 

 Lokální identita – kategorie A1, A2, B1, D1, D2, E1, F1, G1 

 Regionální identita – kategorie E2 

 Národní identita – D3, E3, F2, G2, H 

 Mezinárodní identita – D4, E4 

Po tomto členění je z grafu na obrázku 19a na následující stránce patrné, že k podpoření 

lokální identity byla realizována více než polovina urbanonym.  

Oproti tomu, se v letech 1948–1989 můžeme domnívat, že dojde k  nárůstu nejdříve 

honorifikačních jmen s národní a poté i mezinárodní identitou, k podpoře ideologie. 

Z grafu (obrázek 19b) je zřejmé, že oproti roku 1942 došlo k úbytku lokální identity 

ve jménech ulic, právě na úkor národní a mezinárodní identity. 

Po roce 1989 by mělo podle Matúšové, docházet k návratu orientační a lokální vazby 

k místu. Dokládá to, alespoň v nějaké míře i graf na obrázku 19c.  

Zaměříme-li se na nová urbanonyma po roce 1989, tak je patrnější, že vzniká o mnohem 

více nových urbanonym s vazbou k městu (obrázek 19d). 
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5.5. Celkové zhodnocení motivačních okruhů  

Následujícím grafem (obrázek 20), jsou znázorněny motivační okruhy dnešních 

urbanonym, nalézajících se na katastru města. Jednotlivé roky udávají počátek 

pojmenování ulice a poměrné zastoupení nově vzniknuvších urbanonym k danému roku. 

 je patrné, že od roku 1942 se dochovalo nejvíce urbanonym s orientační funkcí 

(A, B1, B2, C) a polovina názvů podporující lokální identitu skrze toponyma (E1); 

 dalším zřetelným ukazatelem je kategorie osobností a toponym (D2, D3, E2, E3), 

která dokládá významné přejmenování urbanonym v roce 1945 k podpoře české 

identity; 

 kategorie mezinárodních osobností a toponym (D4, E4) je charakteristická tím, že se 

zachovalo okolo poloviny případů jméno ulice, vytvořené v období komunismu, totéž 

můžeme spatřovat, dokonce ještě ve větší míře u kategorie hodnota, symbol, 

abstraktní pojem (H); 

Obrázek 19 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 157 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 158 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 159 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 160 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 161 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 162 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

 

Obrázek 163 Měřítko identity urbanonym ve vztahu k Děčínu v letech 1942 (a), 1986 (b), 2017 (c), nová 
urbanonyma po roce 1989 (d) 

Zdroj: autor 
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 s lokálními „českými“ osobnostmi (D1) ve jménech ulic se setkáme až po roce 1989. 

Zdroj: autor 

5.6. Budoucí výstavba  ulic 

Jedním z cílů práce je také zjistit, pomocí Územního plánu města Děčín, budoucí 

výstavbu ulic a navrhnout k nim vhodné pojmenování tak, aby byl zachován sémantický 

vztah k pojmenovávanému místu. 

Jak již bylo avizováno v předchozí kapitole, v budoucnu pravděpodobně již nebude 

probíhat masivní výstavba nových ulic. Důvodů je několik, ale nejvíce zřejmým faktorem 

je úbytek obyvatel, jak znázorňuje graf na obrázku 21, tudíž vedení města nepředpokládá 

s nárůstem ploch pro bydlení a k nim vedoucí ulice. 

Obrázek 20 Realizace jednotlivých motivačních okruhů v čase ve městě Děčín 

 

Obrázek 164 Realizace jednotlivých motivačních okruhů v čase ve městě Děčín 

 

Obrázek 165 Realizace jednotlivých motivačních okruhů v čase ve městě Děčín 

 

Obrázek 166 Realizace jednotlivých motivačních okruhů v čase ve městě Děčín 

 

Obrázek 167 Realizace jednotlivých motivačních okruhů v čase ve městě Děčín 

 

Obrázek 168 Realizace jednotlivých motivačních okruhů v čase ve městě Děčín 

 

Obrázek 169 Realizace jednotlivých motivačních okruhů v čase ve městě Děčín 

 

Obrázek 170 Realizace jednotlivých motivačních okruhů v čase ve městě Děčín 
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Na mapě (obrázek 22) je zřejmé, že v Územním plánu se počítá pouze s jednotkami ulic 

(lokalita č. 2, 3, 4, 5). Přesto se v rámci města mohou rozrůstat venkovské lokality Krásný 

Studenec (lokalita č. 1) a Folknáře (lokalita č. 6), a jelikož zde dosud nebylo vytvořeno 

pojmenování ulic, do budoucna se člověk může v tomto prostoru ztrácet (v Krásném 

Studenci s více než 150 domy se orientuje pouze pomocí čísel popisných), a proto i zde 

autor navrhne pojmenování ulic. Jednotlivé lokality s názvy ulic zařazenými do příslušných 

motivačních okruhů jsou vizualizovány v příloze. 
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Zdroj: autor, na základě dat ÚP města, ZM 50 

 

Obrázek 190 Budoucí výstavba ulic ve městě DěčínZdroj: autor, na 
základě dat ÚP města, ZM 50 

 

Obrázek 191 Budoucí výstavba ulic ve městě Děčín 

 

Obrázek 21 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 183 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 184 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 185 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 186 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 187 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 188 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 189 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

Obrázek 22 Budoucí výstavba ulic ve městě Děčín 

 

Obrázek 209 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; klíčové slovo 
(a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) Ploučnic-, (f) Labsk-
Obrázek 210 Budoucí výstavba ulic ve městě Děčín 

 

Obrázek 211 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; klíčové slovo 
(a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) Ploučnic-, (f) Labsk- 

 

Obrázek 212 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě DěčínObrázek 213 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; 
klíčové slovo (a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) 
Ploučnic-, (f) Labsk-Obrázek 214 Budoucí výstavba ulic ve městě Děčín 

 

Obrázek 215 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; klíčové slovo 
(a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) Ploučnic-, (f) Labsk-
Obrázek 216 Budoucí výstavba ulic ve městě Děčín 

 

Obrázek 217 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; klíčové slovo 
(a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) Ploučnic-, (f) Labsk- 

 

Obrázek 218 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě DěčínObrázek 219 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; 
klíčové slovo (a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) 
Ploučnic-, (f) Labsk- 

Zdroj: autor, na základě dat ČSÚ 2015 

 

 

Obrázek 171 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015)Zdroj: autor, na základě dat 
ČSÚ 2015 

 

 

Obrázek 172 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 173 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015)Zdroj: autor, na základě dat 
ČSÚ 2015 

 

 

Obrázek 174 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015)Zdroj: autor, na základě dat 
ČSÚ 2015 

 

 

Obrázek 175 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 176 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 177 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015) 

 

Obrázek 178 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015)Zdroj: autor, na základě dat 
ČSÚ 2015 

 

 

Obrázek 179 Vývoj počtu obyvatel ve městě Děčín (1984 – 2015)Zdroj: autor, na základě dat 



5 Výzkum urbanonym ve městě Děčín  54 

 

5.7. Využití databáze RÚIAN  

V této kapitole se zaměříme na databázi RÚIAN, která poskytuje primární data pro tuto 

práci, a proto by bylo výhodné ji představit i při jiném využití, než jen při sběru 

urbanonymického materiálu měst. 

Jelikož databáze RÚIAN obsahuje veškeré názvy ulic ve všech městech se zavedeným 

uličním názvoslovím, můžeme zjišťovat např. jedinečnost urbanonym města Děčín. 

S urbanonymy orientačního rázu se pravděpodobně setkáme v celé řadě sídel, zatímco 

ve skupině honorifikačních můžeme identifikovat ta jména, která se opravdu podílela 

na utváření lokální nebo regionální identity. V mapách (obrázek 23) jsou vybrána některá 

jména ulic, která se nacházejí v Děčíně a v dalších městech Česka. 

 Zdroj: autor, na základě dat RÚIAN, Arcdata Praha 

Databáze RÚIAN neobsahuje pouze jednotlivá jména ulic, ale také kompletní seznam 

adresních míst. Zaměříme-li se na čísla popisná, což jsou jedinečné číselné identifikátory 

Obrázek 23 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; klíčové slovo 
(a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) Ploučnic-, (f) Labsk- 

 

Obrázek 234 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě DěčínObrázek 235 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; 
klíčové slovo (a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) 
Ploučnic-, (f) Labsk- 

 

Obrázek 236 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě Děčín 

 

Obrázek 237 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě DěčínObrázek 238 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; 
klíčové slovo (a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) 
Ploučnic-, (f) Labsk- 

 

Obrázek 239 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě DěčínObrázek 240 Vybraná děčínská urbanonyma v jiných městech Česka; 
klíčové slovo (a) Dlouhá Jízda, (b) 2. polské armády, (c) Thun-, (d) -Tyrš-, (e) 
Ploučnic-, (f) Labsk- 

 

Obrázek 241 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě Děčín 

 

Obrázek 242 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě Děčín 

 

Obrázek 243 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve 
městě Děčín 
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budov v územní jednotce, můžeme sledovat prostorový vývoj objektů uvnitř sídla, bez 

znalosti staří ulic. Lze totiž předpokládat, že nová čísla budov budou vznikat 

chronologicky, i když existují případy, kdy číslo popisné zbořeného objektu dostal 

v budoucnu objekt jiný.  

Vizualizací čísla popisného (obrázek 24a) a staří urbanonyma (24b) zjištěného 

z kartografických dokumentů je patrné, že v historickém jádru města (horní polovina 

obrázku 24), i přes jeho urbanistické zásahy, můžeme vidět odpovídající stav stáří ulice 

s číslem popisným. Totéž je patrné i pro ulice (B. Martinů, Dvořákova, Lovecká, Česká, 

Polská, Na Sjezdu). Již méně však odpovídá vztah čísla popisného a stáří urbanonyma, 

když porovnáme Děčín 2 a Podmokly (dolní polovina obrázku 24). V Děčíně se totiž 

pojmenované ulice vyskytovaly dříve, ale samotný rozvoj Podmokel byl uskutečněn dříve. 

Závěrem je nutné říci, i přestože v samotné databázi nalezneme údaj o vzniku jména 

ulice, jedná se pouze o datum zanesení zápisu do databáze, nikoliv o datum samotného 

vzniku ulice. Existuje však již spousta studií urbanonym vybraných měst Čech a Moravy, 

a mohlo by být v databázi postupně doplňováno odpovídající stáří ulice, které by dále 

usnadnilo prostorové analýzy v rámci sídel v Česku. 
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Zdroj: autor 

Obrázek 24 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve městě 
Děčín 

 

Obrázek 253 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve městě 
Děčín 

 

Obrázek 254 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve městě 
Děčín 

 

Obrázek 255 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve městě 
Děčín 

 

Obrázek 256 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve městě 
Děčín 

 

Obrázek 257 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve městě 
Děčín 

 

Obrázek 258 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve městě 
Děčín 

 

Obrázek 259 Porovnání čísel popisných (a), a stáří současných urbanonym (b) ve městě 
Děčín 
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6 Diskuze 

Na tomto místě je vhodné se zaměřit na okruhy, které byly v této práci problematické při 

samotné geografické analýze urbanonym, a případně by byla vhodná nějaká další studie. 

 Problematické je zjišťování kategorií urbanonym, která lze zařadit nebo vyloučit 

při pomoci v orientaci návštěvníkovi ve městě, jelikož dosud nevznikly studie, 

jak systém urbanonym vnímají samotní lidé při své orientaci v prostoru. Proto se 

pouze můžeme domnívat, jestli jednotlivé kategorie skutečně pomohou nebo nikoliv. 

 V dostupné literatuře se nesetkáváme s vymezením, které motivy urbanonym 

skutečně utváří lokální identitu. Opět nebylo provedeno dostatečné statistické šetření 

mezi lidmi. 

 Velmi obtížné je také stanovení pomíjivosti pojmenování podle blízkého objektu 

v minulosti. Z kartografických děl můžeme zjistit pouze několik zdrojů informací 

o umístění jednotlivých objektů. Takové stavby jako pivovar, lázně, přívoz lze nalézt 

na mapách, popř. pokud se jedná o význačnou stavbu, je možné dohledat informace 

o nich v jiné literatuře. U méně důležitých staveb nebo činností, se kterými se dnes již 

nesetkáme na území Děčína (U Ovčince, Masná, Hrnčířská), se můžeme pouze 

domnívat, že při počátku pojmenování ulice skutečně odpovídal zdroj motivace, ale 

kdy došlo k oné ztrátě sémantického vztahu (tj. ke vzniku pomíjivého vztahu), 

se určuje velmi složitě. 

 Méně důležitým faktem v souvislostí s kategorizací je problematika vymezovaní 

urbanonym podle její orientační funkce. Několik urbanonym by mělo být zařazeno 

ve více kategoriích, některá pojmenování totiž vystihují dvě podstaty lokalizace, např. 

ulice Na Hrázi (lze kategorizovat jako objekt nebo umístění), ulice Lesní (lze 

kategorizovat jako objekt, umístění i vlastnost ulice). 
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7 Závěr  

Tato práce se převážně zaměřovala na poukázání prostorových aspektů urbanonym, tedy 

na orientační a honorifikační funkce, konkrétně ve vztahu k analyzovanému území Děčín. 

Dále byla vytvořena tematická mapa (příloha 8), která ukazuje možnosti vizualizace 

urbanonym v GIS. Ze zjištěných poznatků o zdrojích motivace pojmenování urbanonym, 

které by se měly uplatňovat, bylo vytvořeno pojmenování pro budoucí ulice dle územního 

plánu Děčín. V neposlední řadě byla představena databáze RÚIAN a její uplatnění 

v rámci prostorových analýz urbanonymických systémů v sídlech na území Česka. 

V prvé řadě jsme si kladli otázku, zda mohou urbanonyma formovat regionální identitu. 

S ohledem na práci Bucher et al. (2013), kde nebyl v dostatečné míře nalezen vztah 

urbanonym k regionu a i z výsledků této studie je zřejmé, že nelze hledat příliš mnoho 

pojmenování, která by utvářela regionální identitu, spíše mají vazbu v lokální úrovni. Může 

to souviset s problematickým vývojem regionu po 2. světové válce, proto patrně regionální 

identita nebude využívaná v takové míře, jako by mohla být využívána v jiných částech 

Česka s jistými tradicemi a to lze právě zjišťovat analýzou databáze RÚIAN (viz obrázek 

23). 

Z provedené komparace současného pojmenování ulic s těmi historickými, bylo zjištěno, 

která funkce urbanonym převládala napříč jednotlivými obdobími. Dříve skutečně ve velké 

míře převládala orientační funkce nad honorifikační, dokonce i v období 2. světové války. 

Po roce 1945, po více než 400 letech převládající skupiny Němců, bylo zapotřebí tento 

prostor více počeštit a urbanonyma k tomu byla vhodným nástrojem. V období 1948–1989 

byl patrný nárůst honorifikační funkce, spíše mezinárodního měřítka, podporující tehdejší 

režim. Po roce 1990 se opět uplatňuje orientační ráz urbanonym s lokálním měřítkem, ale 

bez známých českých osobností ve jménech ulic, jelikož po 2. světové válce se v tomto 

prostoru nepohybovalo příliš mnoho oceňovaných osobností. 

Autor se v práci zabýval také stabilními motivačními okruhy, které by se měly uplatňovat, 

aby nedocházelo k častým přejmenováváním ulic a s tím spojeným komplikacím 

při orientaci v prostoru sídla, nebo k souvisejícímu vynakládání finančních prostředků 

(např. změna adresy fyzických/právnických osob). V tomto regionu, kde během 80 let 

došlo ke čtyřem vlnám přejmenování ulic v souvislosti se společenskými změnami, 

je zřejmé, že většina honorifikačních urbanonym byla nevhodná. Oproti tomu 

v orientačních urbanonymech lze spatřovat v dnešní době jejich pomíjivost, která sice 
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nevede k přejmenování, ale zmenšila snadnost lokalizace objektu a v důsledku též 

orientaci v prostoru. Lze tedy vybrat pouze jeden motivační okruh, který je nejstabilnější 

ze všech, a je to umístění podle blízkého města, nebo části města. 

Ke snazší orientaci v prostoru města bylo zjištěno, že existují tzv. lokální urbanosystémy, 

které by nám měly pomáhat v orientaci ve městě. V analyzovaném území byly pomocí 

analytických metod GIS nalezeny a poté vizualizovány. Dále bylo také nastíněno, které 

motivační okruhy mohou pomoci obyvatelům v orientaci ve městě. Na základě analýzy 

urbanonymického materiálu města Děčín bylo zjištěno, že v dnešní době již urbanonyma 

města příliš nepomáhají v orientaci. 

Závěrem, z poznatků o vývoji urbanonymického materiálu, bylo zjištěno, jaký vztah mají 

urbanonyma k analyzovanému území. Urbanonyma před rokem 1945 hrála významnou 

roli při vytváření lokální identity (existovalo zde mnoho lokálních osobností v pojmenování 

ulic) a i významně podporovala orientační aspekt, ale po roce 1945 tento vztah z velké 

části vymizel a byl nahrazen spíše národní identitou. Po roce 1989 je tendence k návratu 

vztahu k místu, ale již nebude realizována v takové míře, jelikož se nepředpokládá 

budoucí výstavba ulic k pojmenování. Lze tedy konstatovat, že před obdobím 2. světové 

války zde existoval sémantický vztah urbanonym k městu, ovšem po roce 1945 byl 

ve velké míře pozměněn k národnímu cítění a nejspíše takový i přetrvá.  
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