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1. Status 
Názvy  zastávek MHD  tvoří  specifický  soubor  vlastních  jmen,  který  vykazuje  rysy ob‐

jektů  jak  toponymického,  tak  chrématonymického  charakteru.  Jde  o  onymické  objekty 
pevně kartograficky fixovatelné (což by  je řadilo k objektům toponymického charakteru), 
lze  je totiž nalézt na mapách měst (tedy plánech měst) v měřítcích přibližně 1 : 15 000 – 
1 : 20 000. Názvy zastávek MHD jsou často motivovány názvem ulice, v nichž se nacházejí, 
rovněž motivace místním či pomístním jménem je velmi častá (jak ukážeme dále na vlast‐
ním materiálu). Mají  tedy  výrazový  orientační  charakter,  pokud  jde  o  prostor,  lokalitu 
daného území.  Jsou  tedy nutně  zapojeny do  vztahů  s jinými onymickými objekty pevně 
fixovatelnými v daném prostoru. Na druhou stranu jsou zastávky MHD zřetelným produk‐
tem  lidské  činnosti,  takže nelze  zpochybnit ani  jejich chrématonymický  charakter. Navíc 
jsou  zastávky  přemístitelné,  bývají  totiž  přemísťovány  z důvodu  rekonstrukce  dopravní 
komunikace, na  níž  se  nacházejí,  přičemž  jejich  nová  poloha  se  pro  svou  krátkodobost 
obvykle nijak kartograficky nezaznamenává. To  je zřetelný  rozdíl oproti oikonymickým a 
anoikonymickým objektům (včetně ulic – jako přechodné skupině mezi oikonymy a anoi‐
konymy), které se obvykle nijak nepřemisťují. Po  jazykové stránce podléhají názvy zastá‐
vek MHD (podobně jako názvy ulic a jiných veřejných prostranství) standardizaci, protože 
jsou uváděny v plánech měst, jízdních řádech MHD či jiných dokumentech. Podoba jejich 
názvů  je  tedy  jazykově  regulována,  a  to  s cílem  vytvořit  takové  pojmenování,  které  je 
vhodné, přiměřené, v souladu s dobově platnou onymickou normou v dané oblasti a které 
dobře  slouží  orientační  funkci  tohoto  onymického  objektu.  Důraz  je  kladen  zvláště  na 
pravopisnou stránku názvu zastávky a jeho délku, neboť název by se měl vejít do přísluš‐
ných  informačních cedulí. Vedle standardizovaného názvu zastávky může přirozeně exis‐
tovat i jeho neoficiální podoba, která se zpravidla realizuje v mluvené řeči. 

Z výše uvedeného  je patrné, že názvy zastávek MHD stojí zřetelně na pomezí topony‐
mické  a  chrématonymické  sféry. V onomastické  literatuře bývají  spíše  řazeny  k urbano‐
nymům  (v  jejich  širším pojetí)1, což má  své  logické důvody a  je přitom příznačné  i kvůli 
skutečnosti, že  i urbanonyma –  jak  jsme  již výše uvedli – tvoří také přechodnou skupinu 
mezi  oikonymy  a  anoikonymy.  Domníváme  se,  že  řazení  názvů  zastávek MHD  k urba‐
nonymům má  své opodstatnění  z důvodu  jejich  výrazné  (geograficky) orientační  funkce 
v lokalitě daného města a pro jejich relativně vysokou míru shody a provázanosti s jinými 
urbanonymy.  Názvy  zastávek MHD  podléhají  dobovým  proměnám, mění  svou  podobu 
v závislosti na  změnách politických  režimů. Dochází  tak k dobově podmíněným  změnám 

                                                              
1 Viz Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN 2002, s. 506. 
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těchto názvů, ovšem nejčastěji se tak děje v souvztažnosti s názvem příslušné ulice,  jimž 
bývá takovýto název motivován. Např. název zastávky Kalininova (v Ústí nad Labem před 
r. 1989) byl motivován stejnojmenným názvem ulice, v níž se tato zastávka nacházela, po 
r. 1989 byl název ulice změněn na Štefánikova, přičemž se i příslušná zastávka MHD přej‐
menovala na Štefánikovu. Případy, kdy  zastávka  i název ulice  jsou přejmenovány  různě, 
přirozeně také existují, i když je tento způsob (ne)souvztažného přejmenování zastoupený 
zřejmě  v menší míře. V každém případě  je  výsledkem přejmenování nový název u obou 
onymických objektů, který zpravidla nijak nesouvisí s ideologií a reáliemi minulého obdo‐
bí. Z výše uvedeného je patrné, že souvztažnost názvů zastávek MHD s názvy ulic a jiných 
veřejných prostranství je vysoká a že tyto názvy spolu koexistují v určité symbióze. 

2. Motivace 
Pokud jde o spektrum motivantů pro názvy zastávek MHD, podle našich zběžných zjiš‐

tění, která  jsme učinili na základě onymického materiálu města Ústí nad Labem, existuje 
několik skupin motivantů, která jsou relevantní pro tvoření názvů zastávek MHD.  

Nejsilněji zastoupená byla skupina názvů motivovaných urbanonymy (tj. názvy ulic a ji‐
ných  veřejných  prostranství),  což  plně  odpovídá  výše  naznačené  korelaci mezi  oběma 
druhy  názvů.  V rámci  názvů  motivovaných  urbanonymy  tvoří  velmi  početnou  skupinu 
urbanonyma motivovaná antroponymicky. Název ulice či jiného veřejného prostranství je 
motivován antroponymem a toto jméno se pak přenáší na příslušnou zastávku MHD. Pro‐
to nelze uvažovat o  tom,  že název  zastávky MHD  je  v takovýchto případech motivován 
antroponymicky,  neboť  tato motivace  je  zprostředkována  už  přes  jiný  onymický  objekt 
takto pojmenovaný. Antroponymicky motivované jsou ty názvy zastávek, k nimž neexistu‐
je totožně antroponymicky motivovaný název ulice či jiného veřejného prostranství. Tako‐
vá situace však není příliš  častá. V našem materiálu  jsme našli na území města Ústí nad 
Labem takový doklad – název zastávky MHD Svatopluka Čecha, který není motivován ná‐
zvem ulice či jiného veřejného prostranství ve městě. 

Další velmi výraznou skupinou motivantů  jsou oikonyma a anoikonyma.2 Početné za‐
stoupení motivantů oikonymického charakteru lze vysvětlit jednak tím, že ve městech byla 
budována  sídliště, do nichž byla posléze  zaváděna MHD,  jednak  tím,  že města při  svém 
rozrůstání  integrovala do  sebe  i některé malé obce  ve  své bezprostřední blízkosti.  I do 
těchto malých obcí byla po jejich integraci do městské aglomerace zaváděna MHD. Někdy 
byla v blízkosti takovýchto obcí postavena sídliště, na něž se pak přeneslo jméno příslušné 
(původně samostatné) malé obce.  

Zastoupení motivantů anoikonymického charakteru  je zapříčiněno  tradicí a dějinným 
vývojem  dané  lokality,  která  bývá  ztvárněna  v názvech  polí,  pozemků,  lesů,  luk,  strání, 
tekoucích  a  stojatých  vod,  horstev  a  jiných  vyvýšenin  a  sníženin  zemského  povrchu. 
V některých případech již nemusí anoikonymický motivant ani existovat, přesto je z názvu 
zastávky MHD patrné, že tento název je motivován anoikonymicky. Ze strukturního hledi‐
ska  jde v těchto případech  často o předložkové názvy, přičemž  jmenná  část názvu může 
být buď již výrazem zastaralým (a tedy ze synchronního hlediska motivačně obtížně dešif‐

                                                              
2 Termínem anoikonyma máme na mysli názvy  luk, polí,  lesů, vod, hor, pozemků, tedy názvy  jiných 
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rovatelným),  nebo  může  jít  o  běžný  výraz  v současné  slovní  zásobě,  pouze  už  není 
v nějakém anoikonymu v dané lokalitě doložen. 

Další  důležitou  skupinou motivantů  jsou  logonyma.  Jejich  výskyt  (jakožto motivantů 
názvů ulic či veřejných prostranství) je dán rozvojem výrobně‐obchodních činností, podni‐
kání apod. Zvlášť patrný je nárůst takovýchto pojmenování po roce 1989, ve městech byly 
často  zastavovány okrajové plochy, na nichž pak vyrostly  různé hyper‐  či megamarkety, 
nebo dokonce  rozsáhlá obchodní centra  (v Ústí nad Labem  jsou  takto motivovány např. 
názvy  zastávek  Kaufland, Obchodní  centrum Všebořice).  Přirozeně,  pokud  by  název  za‐
stávky  MHD  byl  motivován  příslušným  názvem  ulice  a  veřejného  prostranství  s logo‐
nymním  prvkem,  pak  již  takový  název  není  přímo motivován  logonymem.  Podobného 
charakteru  je  i motivace  zastávek  institucionymy.  Za  institucionyma  považujeme  názvy 
různých úřadů, organizací a spolků, které nemají výrobně‐obchodní charakter.  Institucio‐
nyma  se  objevují  v názvech  zastávek MHD  poměrně  frekventovaně  a  zde  obvykle  není 
nutná  existence  názvu  ulice  či  jiného  veřejného  prostranství  jako motivantu  pro  název 
zastávky. Např.  jedno  z kin v centru Ústí nad  Labem  se  jmenuje Hraničář,  stejnojmenný 
název ulice náměstí, parku není zastoupen. Logonyma i institucionyma řadíme do onymic‐
ké subkategorie chrématonym, nikoli tedy do subkategorie toponym. Přestože mají logo‐
nyma  i  institucionyma v rámci daného města výraznou orientační  funkci a  teoreticky by 
mohly náležet k urbanonymům (v širším pojetí), dominantní u nich je jejich fixace ve vzta‐
zích  společenských  (institucionyma)  a  výrobně‐obchodních  (logonyma).  Dané  onymické 
objekty  jsou  sice  kartograficky  fixovatelné,  nikoli  však  pevně.  Instituce  či  firmy mohou 
měnit  svá  sídla,  tato  skutečnost  přitom  může,  ale  také  nemusí  být  zaznamenána 
v kartografických dílech (plánech měst apod.). To je onen zřetelný rozdíl oproti stěží pře‐
místitelným toponymickým objektům. 

Zastávky MHD mohou mít ve svém názvu zakomponován i apelativní motiv, který mů‐
že odkazovat na objekt charakteru přírodního (Kaňon), výsledku nebo projevu  lidské čin‐
nosti  (Divadlo,  Cukrovar  aj.),  příp.  i na  apelativního  pojmenování  osoby  (takový  název 
nemáme z Ústí nad Labem doložen). Takováto motivace  je  rovněž  frekventovaná, neboť 
uvedené objekty označené apelativy mají výraznou orientační funkci v rámci daného města.  

Ojediněle se mezi názvy zastávek MHD objevují i názvy s neprůhlednou motivací (zvláš‐
tě  tehdy,  pokud motivující  slovo  již  zastaralo,  vystoupilo  z užívání).  Zpravidla  se  přitom 
jedná o původní jména pomístní s dnes již zastřenou motivací. Vzácně se může vyskytnout 
i název, který má  sice průhlednou, ovšem  „nicneříkající“ motivaci  (např. název  zastávky 
Bezejmenná  –  pokud  není motivován  stejnojmenným  názvem  ulice  či  nějakého  jiného 
anoikonymického  objektu).  Pro  takto motivované  názvy  ovšem  nevyčleňujeme  žádnou 
zvláštní kategorii a pro účely klasifikace příslušné podtřídy onym je necháváme stranou. 

3. Závěr 
Ve stati  jsme se zabývali statusem a motivací názvů zastávek MHD. Přestože  jsou za‐

stávky MHD onymickým objektem, který  je na pomezí objektů toponymických a chréma‐
tonymických,  je podle našeho názvu oprávněné řadit  je mezi urbanonyma. Rozhodujícím 
důvodem pro  tento přístup  je  jejich vysoká míra spjatosti s urbanonymy  (zvláště s názvy 
ulic či jiných veřejných prostranství). 
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Pokud jde o motivaci těchto názvů, významnou skupinou motivantů představují urba‐
nonyma (v jejich rámci pak antroponyma, oikonyma a anoikonyma) a logonyma společně 
s institucionymy. Mezi  motivanty  apelativního  charakteru  se  mohou  uplatňovat  názvy 
odkazující na objekty přírodního charakteru, dále názvy odkazující na výsledky a projevy 
lidské činnosti a také na osoby. 

 
Poznámka: V textu jsou jako příkladový materiál užita urbanonyma města Ústí nad Labem. 
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On the Status and Motivation of the Names of Stations in Urban Public Transportation 

The present paper discusses  the status and motivation of  the  formation of the names of 
the stations  in urban public transportation. Although  these names are onymic entities being 
on the borderline between the toponymic and the chrematonymic entities, it appears justified 
to classify  them as urbanonyms. The crucial reason  for  this approach  is  their strong relation 
with  the urbanonyms  (especially with  the  street names or other public place names). With 
regard to the motivation of their formation, significant motivational factors are represented by 
urbanonyms  (including also anthroponyms and oikonyms), and  logonyms along with  institu‐
tiononyms. The motivational  factors with appelative  features are  represented by  the names 
denoting objects of natural character as well as by  the names denoting persons and  results 
and manifestations of human activities. 

 




