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Toponymické vytváření prostoru 

budovatelského města  

- na příkladu Havířova a Ostravy 



Výzkumný projekt 

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 

identity (NAKI, MK ČR) č. DF11P01OVV022  

Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, 

regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany 

místních a pomístních jmen,  

- projekt schválen pro období 2011–2014 

 

Projekt je zaměřen na výzkum „živé“ toponymie, identity 

obyvatel, utváření a vnímání prostoru ve dvou typech lokalit: 

- „nová“ města: Havířov, Ostrava-sídliště a připojené obce 

- „tradiční“ venkov: beskydské obce Morávka, Raškovice, Vyšní 

Lhoty, Pražmo, Krásná; Velké a Malé Karlovice, Karolinka, Nový 

Hrozenkov 

 

 

 



Východiska 

  
- interakce: toponyma (zeměpisná jména) < > krajina/prostor 

- ideologický vliv na toponymii >>> honorifikační toponyma typu    

  Stalingrad, Stalinogród, Sztalinváros, Stalin; třída maršála Stalina… 

- vznik tzv. státní/politické krajiny, toponymicky sterilní 

- užití honorifikace je určováno korespondencí  

  ideologická hodnota toponyma < > pojmenovaný objekt 

 - město a jeho objekty: ulice, instituce, továrny x venkov  

 - centrum x periferie 

 - obydlené místo x pustina  

 - hory a jezera x ostatní anoikonyma (pomístní jména) 
 

- honorifikace se v české oikonymii (místní jména) neuplatnila >>> 

 ALE velmi silně zasáhla urbanonymii (uliční jména; navazuje na 

 tradici  pojmenování ulic po osobnostech již od 19. století)!!! 



 

 

Nejvýznamnější příklady honorifikace z poválečné české toponymie 

•Havlíčkův Brod (1945–dosud, pův. Německý Brod) 

•Havlíčkova Borová (1949–dosud, pův. Borová) 

•Gottwaldov (1949–1989, dnes Zlín, sloučení obcí) 

•Švermov (1949–dosud, sloučením obcí Motyčín a Hnidousy) 

•Havířov (1955–dosud, sloučení obcí Šenov, Šumbark a Dolní Bludovice) 

 - Většinou ale nový název pro „nový“ (administrativně) objekt! 

Havířov (okr. Karviná) 



Téma 
  - nově budovaná města po 2. světové válce (40.–50. léta 20. století) 

- sídliště v průmyslových oblastech, např. Švermov, Ostrov nad Ohří, 

Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh, Havířov; Handlová, Nová Dubnica 

- reprezentace nové společnosti – architektura, toponymie 

- toponymie nevzniká přirozeně, ale je dána svrchu 

- nejen oikonymum (místní jméno), ale i urbanonyma (uliční názvy) 

- tematicky uzavřené celky uličních názvů  

- srovnej Praha-Žižkov – konec19. století, průmyslová města 

 

 

Tři příklady: Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Poruba, Havířov 



 

 

Havířov (1955) 



Ostrava-Zábřeh („Stalingrad“, od 1946) 



Ostrava-Poruba („Nová Ostrava“, od 1950) 



 

 

HAVÍŘOV – socialistické město 

•oikonymum (místní jméno) 

•urbanonymie 

 

  Materiál uložen   

  ZA Opava 

  SOkA Karviná 

  NA Praha 



 

 

Soutěž na název nového socialistického města 

Soutěž vypsána v únoru 1955: 

- nový název „má být český, snadno přeložitelný, vyjadřující průmyslový 

charakter prostředí i budovatelské úsilí ostravského lidu, má sestávat pokud 

možno z jednoho slova“   

 

- do konce února přišlo více jak 2350 návrhů: 

- KNV Ostrava vybral 3: Šachtín, Havířov, Cingrov, ALE nejvíce občanů se 

vyslovilo pro Bezručov 

- rada KNV vybrala název Šachtín, ALE rozhodnutím ministerstva vnitra byl 

jako definitivní název zvolen Havířov, nové jméno vstoupilo v platnost 4. 12. 

1955 

 

„Svou účastí na této soutěži projevili občané našeho kraje vřelé pochopení a živý 

zájem o vznikající nové hornické město. Spoluúčastí na tvorbě názvu nového města 

manifestovali naši pracující též svou vůli podílet se na výkonu vlády lidu a pomáhat 

jí tak, jak to stanoví zákony o národních výborech.“  

              ze závěrečné zprávy o průběhu soutěže 



 

 

Materiál 

Celkem 2350 návrhů (90 % z Ostravy a Orlové): 

- často doplněny i dopisy a komentáři 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Havířov 

Celkem 2350 návrhů (90 % z Ostravy a Orlové): 

- často doplněny i dopisy a komentáři 

 

 

 

- např. účastník soutěže navrhl také cizojazyčné názvy Šachťorgrad, 

Šachťornoje, Šachty; Górników; Bergmannstadt, nebo Uhelná a ekvivalenty 

Ugoľnaja, Kohlstadt, Charbonville/Charbonière, Coaltown.  

 

Jiný autor navrhl nejen název Vraclav se zdůvodněním: „Je to název krátký a 

výstižný, původní a pěkně znějící. Je snadno přeložitelný, aniž by se změnilo nějak 

nápadně toto slovo, neboť polsky by znělo Wraclaw.“, ale také názvy místních 

částí Horníkov, Dolová, Hornice, Dolany, Cingrovice nebo Klimentov; a ulic 

Zápotockého, Klimentova, Cingrova, Bierutova, Uhelná, Velkodůlní, Hutnická, 

Hornická apod. 

 

 



 

 

Návrhy 
 

Havířov – Nejčastější návrhy toponym  (Šachtín, Havířov, Cingrov) 

Návrh Počet 

výskyt

ů 

Návrh Počet 

výskytů 

Horníkov/Hornikov 87 Horníkovice/Horníkovice, 

Pokrokov, Uhelná 
9 

Bezručov 86 

Havířov/Haviřov 38 Krásov/Krasov, 

Mírovice/Mírovice, Baník, 

Uhlokopy,Uhlín,Ocelov, Baník 

8 
Baníkov  24 

Uhlíkov, Fučíkov 21 Beskyd/Bezkyd/Baskyd, 

Budomír, Budovatel, 

Kahanov, Mír, Uhlodar,  

Průkopník 

7 
Mírov 19 

Uhlířov 18 Úsvit, Nový Život, Hornické 

Město, Stalinov, Úderník, 

Uhlohrad 

6 
Horník 16 

Stachanov 15 Havířovice/Haviřovice, 

Budovany, 

Brigádov/Brigadov/Brigádov, 

Čestmírov, Pokrok, 

Rozkvět,Uhlínov 

5 
Průmyslov, Bezručovo 11 

Uhlomír, Uhlovice 10 



 

 

Typy názvotvorby 
 

 Havířov - Jednočlenné návrhy - Typy tvoření toponym

57%

10%

30%

3%

derivační

kompozičně-derivační

kompoziční

transonymizace



 

 

Typy derivace 

Domácí formanty (přípony) 

Brigádov, Šťastnov, Stalinov, Vítězov 

Jeřábovice, Jamnice, Pokrokovice, Dolnice 

Slunín, Vděčín, Lidotín, Uhličín 

Domácí přípony a způsoby tvoření netypické např. pro sledovanou oblast 

Slezany, Dolovany, Pokrokovany, Průmyslany 

Mirava, Slezava, Hvězdava 

Kovkopy, Černokopy, Uhlonosy, Uhloruby 

Internacionalizační tendence – „nedomácí“ přípony a způsoby tvoření 

Kovohrad, Hvězdohrad, Havířohrad, Technohrad 

Stalinsk, Proletarsk, Leninsk, Budovatelsk 

Fučíkovo, Bezručovo, Urxovo, Průkopníkovo 

Melsgottwaldov, Pudětos, Šešublu, Proud (zkratková jména) 

Stalin, Bezruč, Zápotocký, Fučík 

 



 

 

Domácí X „Nedomácí“ způsob tvoření 
 

 

20% 

11% 

9% 

8% 
6% 

3% 
3% 

2% 

2% 
2% 

1% 

30% 

3% 

Havířov – Podíl derivačních typů ve všech typech tvoření 
toponym 

ov

ice

singulár + nulový formant

nečeské formanty

adjektivní

ín

ostatní koncové formanty

plurál + nulový formant

any

prefixálně-sufixální

ava

kompozice

transonymizace



 

 

Urbanonymie Havířova 



 

 

Urbanonymie Havířova 

 

Havířov zamýšlen jako vzorové socialistické město – tomu odpovídá                              

i urbanonymie. 

 

CENTRUM (na „zelené louce“) – podíl honorifikačních urbanonym 80–100 % 

např. 2. pětiletky, Astronautů, Korčaginova, Leninova, Osvoboditelů, 

Rossenbergových, třída Antonína Zápotockého, Zdeňka Nejedlého  

             + deantroponymické (ze jmen osob) názvy dle osobností kultury 19. století   

 např. Svatopluka Čecha, Resslova 

 

OKRAJOVÉ ČTVRTI (původní vesnice Bludovice, Životice, Dolní Suchá) – podíl 

honorifikačních urbanonym 5–20 % 

 

buď orientační a charakterizační názvy, popř. anoikonyma, např. Datyňská, Luční, 

Na Gruni, Na osinách, U lipek, U Kasperčoka, Zákostelí, Zelená  

 

nebo nedeantroponymická honorifikační jména např. Budovatelů, Odboje, 

Padlých hrdinů, Pionýrů, Slovenského národního povstání  



 

 

Závěry  
Místní jméno (název obce) 

- soutěž na název (lid spolutvůrcem místa) 

- systémovost X parasystémovost 

 - derivace -ov X kompozice, internacionalizace (-grad, -sk,-stroj), 

transonymizace, např. Stalin, Fučík, Ostrava 
 

Urbanonymie (uliční názvy) 

- 100% podíl honorifikačních urbanonym 

 - srovnej též Nowa Huta, Stalinstadt – Eisenhüttenstadt) 

 - srovnej města ze 70. a 80. let, viz též Johanna Sänger: Heldenkult und 

Heimatliebe. Straßen- und Ehrennamen im offiziellen Gedächtnis der DDR 

(Berlin 2006) 

 

• Veřejný prostor zcela využit pro sebeprezentaci ideologie 

(kompaktní celek: místní jméno + uliční názvy). 

• Po roce 1989 jen minimální přejmenování – je to nový 

prostor, pro současníky motivačně „zastřený“. 



Děkuji za pozornost. 


