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Abstract
Toponymy of a given city does not only create space but also reflects its character,

the excellent example being the street nomenclature in Brno since the street
nomenclature reflects the rich and complicated history of this city. The semantics of
the street names of Brno echoes the reality. It shows the important role of the
historic-urban as well as social-political factors in forming these names. In the later
period, it also shows the administrative-urban factors. The semantic classification
allowed us to confirm all of the listed types of names of the streets in the system of
names in Brno and to distinguish the characteristics of those names that were only
proper to this city. Moreover, one can see that a number of elements cross in this
scheme and sometimes it is difficult to differentiate them in an unambiguous way.

Toponimia danego miasta nie tylko kreuje jego przestrzeñ, ale jednocze�nie
oddaje jego charakter. Nazewnictwo ulic Brna jest tego doskona³ym przyk³adem.
Odzwierciedla ono bowiem bogat¹ i skomplikowan¹ historiê tego miasta. Semantyka
nazw ulic Brna jest odbiciem otaczaj¹cej rzeczywisto�ci. Pokazuje jak wa¿n¹ rolê
w kszta³towaniu siê tego nazewnictwa odegra³y czynniki historyczno-urbanistyczne
oraz spo³eczno-polityczne, a w okresie pó�niejszym równie¿ administracyjno-urba-
nistyczne. Przeprowadzona klasyfikacja semantyczna pozwoli³a potwierdziæ
w brneñskim systemie nazewnictwa miejskiego wszystkie wyszczególnione typy
nazw ulic oraz wyodrêbniæ cechy nazewnicze w³a�ciwe tylko temu miastu. Pokazano
te¿, ¿e sporo elementów w tym schemacie siê krzy¿uje i niekiedy trudno jedno-
znacznie je rozgraniczyæ.
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A. Wprowadzenie

Toponimii miejskiej Brna poœwiêcono wiele prac o charakterze
historyczno-etymologicznym, m.in. Rudolf Šrámek i Ivan Lutterer
(2004), František Trávníèek (1958) i Josef Skutil (1993a, 1993b).
Niezwykle cenne dla jêzykoznawców chc¹cych zbadaæ nazewnictwo
ulic Brna s¹ publikacje Mileny Flodrovej: Brnìnské ulice a vývoj je-
jich názvù od 13. století po dnešek (1997); Brno v promìnách èasu –
malá zamyšlení (2003), Brno, aneb trocha povídání, jak se Brno
velkým Brnem stalo a jeho ulice ke svým jménùm pøišly (2008) oraz
Názvy brnìnských ulic, námìstí a jiných veøejných prostranství v pro-
mìnách èasu (2009). Na potrzeby niniejszego artyku³u wykorzystano
materia³ zawarty w dwóch ostatnich publikacjach Flodrovej. Ponadto
przydatna by³a dobrze dzia³aj¹ca strona internetowa Encyklopedie
dìjin mìsta Brna (http://www.encyklopedie.brna.cz), która zawiera
historyczno-etymologiczne opracowanie nazw ulic Brna, a której
jednym z redaktorów jest Flodrová. Jest to jednoczeœnie Ÿród³o ak-
tualnego wykazu nazw ulic i placów Brna. Na stronie zawarty jest
równie¿ materia³ archiwalny, tzn. stare, nieu¿ywane dziœ nazwy ulic
tego miasta, co w znacznym stopniu u³atwia analizê toponimii Brna,
a tak¿e opis poszczególnych typów semantycznych. Niniejsza analiza
natomiast bêdzie pozbawiona statystyki dotycz¹cej poszczególnych
typów nazewniczych, a wiêc intensywnoœci ich wystêpowania.

B. Nazewnictwo miejskie Brna – rys historyczny

Najstarsze œlady osadnictwa na terenie dzisiejszego Brna pocho-
dz¹ z XI wieku. Odkryto je w obrêbie historycznego centrum miasta,
na obszarze dzisiejszych ulic, takich jak Starobrnìnská, Radnická, Jo-
sefská, Orlí oraz Františkanská. Równie¿ w XI wieku mia³a miejsce
wa¿na dla kszta³towania siê przestrzeni miejskiej Brna zmiana.
W 1019 roku Brzetys³aw I w³¹czy³ Morawy do pañstwa czeskiego,
a nastêpnie podkreœli³ strategiczne znaczenie miasta poprzez wybudo-
wanie warowni nazywanej w Ÿród³ach historycznych Brinen. Wokó³

niej powstawa³y pierwsze osady znajduj¹ce siê na terenie dzisiejszej
dzielnicy Staré Brno i placu Zelný trh (Kuèa 2000, s. 15).

Trudno dok³adnie ustaliæ, od kiedy zaczêto nazywaæ ulice w œred-
niowiecznych miastach czeskich. Dotychczas znane dane Ÿród³owe
nie siêgaj¹ poza XIII wiek. Podobnie jest w Brnie, gdzie najstarsze
poœwiadczenia pochodz¹ z po³owy XIII wieku, kiedy to pojawia siê
pierwsza pisemna wzmianka o nazwie Atiqua Forum – Staré trûištì
‘Stary Rynek’, prawdopodobnie dzisiejszy Zelný trh (Flodrová 2009,
s. 7). Kolejne udokumentowane wzmianki dotycz¹ce brneñskich ulic
pochodz¹ z koñca XIII wieku. W spisanym po ³acinie akcie z 26
czerwca 1293 roku, opisuj¹cym spór pomiêdzy koœcio³em œw. Piotra
a koœcio³em œw. Jakuba o granice miêdzy dobrami parafialnymi, poja-
wia siê nazwa Platea Inferiori – Dolní ulice ‘ulica Dolna’ (Flodrová
2008, s. 38–41).

Wa¿nym czynnikiem kszta³tuj¹cym przestrzeñ miejsk¹ Brna, po-
dobnie jak i innych miast europejskich, by³o nadanie mu w 1243 roku
praw miejskich, a nastêpnie wzniesienie murów miejskich. Spowodo-
wa³o to niezwykle szybk¹ konsolidacjê Brna: uporz¹dkowa³o prze-
strzeñ miasta i wytyczy³o jego granice. Pojawi³y siê typowe dla
ówczesnych miast nazwy ulic i placów, m.in. te oddaj¹ce uk³ad wer-
tykalno-horyzontalny przestrzeni (np. nazwy placów Dolní trh –
Horní trh). Wszystkie nazwy w owym czasie mia³y charakter funkcjo-
nalny – u³atwia³y orientacjê w przestrzeni, odnosz¹c siê do charak-
teru, po³o¿enia czy wygl¹du ulicy lub placu. I tak ulica, któr¹ zamie-
szkiwali œlusarze nazywa³a siê Zámeènická, przez dzielnicê ¿ydowsk¹
zaœ przechodzi³a ulica ¦idovská. Dane topograficzne zawarte w ów-
czesnych nazwach, a tak¿e dokumentach, by³y bardzo precyzyjne
i niekiedy mia³y charakter opisów orientuj¹co-informacyjnych. Za-
chowa³ siê pewien przyk³ad ilustruj¹cy tê sytuacjê, który pochodzi
z akt miejskich Brna z XIV wieku, a dotyczy przekazania nierucho-
moœci: dùm Pavla ševce leûí v ulici Jakubské na rohu proti kostelu sva-
tého Jakuba mezi domy Mikuláše øezníka a Michala krejèího ‘dom
szewca Paw³a le¿y na ulicy Jakuba na rogu naprzeciwko koœcio³a
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œwiêtego Jakuba miêdzy domami rzeŸnika Miko³aja i krawca Mi-
cha³a’ (Flodrová 2008, s. 41–44).

Ówczesne nazwy podawane by³y w jêzyku ³aciñskim, czeskim
i niemieckim, a wiêc w jêzykach urzêdowych morawskiej kancelarii
ksi¹¿êcej. Prowadzi³o to niekiedy do b³êdów w nazwach ulic. Takim
przyk³adem jest ulica Bìhounská, której nazwa zwi¹zana by³a pier-
wotnie z osadnikami. W Brnie na okreœlenie niemieckich kolonistów
wykszta³ci³a siê nazwa Rhenensis – Rýnští lub Porýnští ‘Reñscy’.
Œredniowieczni pisarze uproœcili ³aciñski zapis, usuwaj¹c z nazwy
Rhenensis literê -h-. Wiêkszoœæ ówczesnych brneñskich kolonistów
by³a niemieckiego pochodzenia, dlatego te¿ nazwê ulicy platea Re-
nensis (w innych zapisach platea Rennenis) zaczêto wi¹zaæ z nie-
mieckim czasownikiem rennen ‘biegaæ, uciekaæ, spieszyæ siê’ – czes.
bìhati, utíkati, pospíchati. W ten sposób powsta³a ulica Bìhounská
w znaczeniu ‘ulica ludzi biegaj¹cych, spiesz¹cych siê’ (Flodrová
2008, s. 43–44).

Kwestia jêzykowa w nazewnictwie Brna odzwierciedla skom-
plikowan¹ sytuacjê spo³eczno-polityczn¹. Do po³owy XIX wieku
u¿ywane by³y nazwy niemieckie i czeskie, nastêpnie do 1818 roku
wy³¹cznie niemieckie z mo¿liwymi, nieoficjalnymi nazwami – prze-
k³adami na jêzyk czeski. W Czechos³owacji (1819–1839) znów po-
wrócono do nazw czeskich, ale funkcjonowa³y te¿ przek³ady na jêzyk
niemiecki. W czasie II wojny œwiatowej pojawi³y siê nazwy nie-
mieckie i czeskie. Dopiero po roku 1945 zaczêto u¿ywaæ wy³¹cznie
nazw czeskich. Tak wiêc do 1945 roku stare utrwalone nazwy ulic
i placów na przemian u¿ywane by³y to po niemiecku, to po czesku, np.
ulica Dominikañska nazywa³a siê oficjalnie raz Dominikanergasse,
a raz Dominikánská.

Wielu jêzykoznawców zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹ (Handke
1992, Mrózek 1989, Zierhoffer 1989) zwraca uwagê na fakt, i¿ w XX
wieku zmienia siê charakter nazewnictwa miejskiego. Dla wczesnego
nazewnictwa miejskiego typowy jest jego œcis³y zwi¹zek z warunka-
mi topograficznymi miasta oraz cechami jego mieszkañców, którzy te
nazwy kreowali. Urzêdnicy natomiast u¿ywali powszechnie obo-

wi¹zuj¹cych nazw. Od XX wieku pojawiaj¹ siê nazwy konwencjo-
nalne, niemaj¹ce motywacji semantycznej. Na nazewnictwo coraz
wiêkszy wp³yw zaœ maj¹ czynniki urbanistyczno-administracyjne
naznaczone silnymi tendencjami unifikacyjnymi.

Podobne zjawiska odnajdujemy w historii nazewnictwa ulic Brna.
W czasach komunistycznych pojawia siê tendencja do nadawania
ca³ym kompleksom ulic (najczêœciej w obrêbie danego osiedla) nazw
jednego typu znaczeniowego. Takim przyk³adem jest utworzona
w 1965 roku dzielnica Lesná, w której wszystkie ulice nazwano na
czeœæ wa¿nych postaci ¿ycia kulturalnego: pisarzy i poetów (Arbeso-
va, Haškova, Heleny Malíøové, Marie Majerové Seifertova, Šrámko-
va), kompozytorów (Jeûkova), architektów (Jurkovièova i Loosova),
malarzy (Broûíkova, Fillova, Slavíèkova), ale równie¿ – zgodnie z du-
chem czasu – na czeœæ lewicowych dzia³aczy i twórców awangardy
(Blaûkova, Hakenova, Nejedlého, Tøískalova, Vaculíkova) (Flodrová
2008, s. 70). S¹ to jednoczeœnie nazwy o charakterze konwencjo-
nalnym, czyli nieposiadaj¹ce semantycznego zwi¹zku z oznaczanymi
miejscami.

W XX wieku wyraŸnie zaznacza siê typ ulic pami¹tkowych utwo-
rzonych od nazw osobowych. Nierzadko s¹ to jednak nazwy „wra¿li-
we” na zmiany ustrojowe. Po wydarzeniach zwi¹zanych z aksamitn¹
rewolucj¹ (1989 r.), zmieniono nazwê ulicy tøída Vítìzství na Masa-
rykova (jednoczeœnie by³ to powrót do starej nazwy, poniewa¿ zosta³a
nadana ulicy taka nazwa po raz pierwszy w 1818 roku), nastêpnie
jedn¹ nazw¹ Nádraûní nazwano po³¹czony plac námìstí Èeskoslo-
venské z ulic¹ Tatransk¹.

W latach 1990–1992 pracowa³a komisja (Pracovní skupina pro
názvosloví mìsta Brna), która zajmowa³a siê zmianami w nazwach
ulic i usuniêciem zw³aszcza tych, pochodz¹cych z czasów Cze-
chos³owacji. Zniknê³y nazwy ulic, które upamiêtnia³y komunistycz-
nych dzia³aczy, np. Chorázova, Dzerûinského, Gottwaldova, Jurano-
va, Leninova, Noskova, tøída Øíjnové revoluce, Zápotockého. W su-
mie zmieniono ponad 200 z 1700 nazw. Zosta³y jednak niektóre spor-
ne nazwy przywo³uj¹ce na myœl minion¹ epokê, np. Arménská, Bìlo-
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ruská, Ukrajinská czy Uzbecká. Ponadto postanowiono, ¿e pozostan¹
nazwy zwi¹zane z osobami, które straci³y ¿ycie w czasie okupacji hitle-
rowskiej, podczas II wojny œwiatowej (niezale¿nie od tego, w której ar-
mii walczy³y) oraz walcz¹ce w ruchu oporu (Flodrová 2008, s. 76–77).

Nadal pozostaje jednak zwyczaj nadawania w ramach jednego
osiedla nazw grupowo i tematycznie. Takim przyk³adem jest osiedle
Vinohrady, gdzie od 1991 roku figuruj¹ przede wszystkim nazwy ulic
pochodz¹ce od nazw morawskich miast i miasteczek, w których upra-
wia siê winoroœl: Mutìnická, Pavlovská, Révová, Vìstonická, ¦aro-
šická (Flodrová 2008, s. 71).

Nazwy powsta³e od pocz¹tku XXI wieku pokazuj¹, ¿e oprócz
nazw o charakterze konwencjonalnym, powstaje wiele nazw ulic
z motywacj¹ semantyczn¹, a wiêc odnosz¹cych siê do charakteru
oznaczanych miejsc, np. Pod Školou, Za Parkem, U Parkové dráhy,
U Køíûku, Nad Pøehradou, Ke Káèatùm (ulica prowadzi do terenów
nale¿¹cych do Klubu Czeskich Turystów nazywanego potocznie
„Káèata” od skrótu KáÈeTu). Czêœciow¹ motywacjê semantyczn¹ po-
siadaj¹ te¿ nazwy pami¹tkowe pochodz¹ce od nazw osobowych, po-
niewa¿ najczêœciej upamiêtniaj¹ one osoby zwi¹zane i zas³u¿one dla
dzielnicy, w której znajduje siê dana ulica. Nie brak te¿ nazw ulic
przeniesionych z nazw dawnych traktów polnych lub nazw dawnych
osad i gmin, a tak¿e nazwy nawi¹zuj¹ce do innych nazw, np. Honební
nawi¹zuje do nazwy s¹siedniej ulicy Mysliveckiej.

Wa¿ne jest to, ¿e nazwy znów kreowaæ mog¹ sami mieszkañcy
(tak¿e organizacje i instytucje). Opiniuje je do zatwierdzenia specjal-
na komisja (wspomniana Pracovní skupina pro názvosloví mìsta
Brna), która ostatnio pozytywnie zaopiniowa³a proœbê w³aœciciela lot-
niska Brno-Tuøany o zmianê nazwy ulicy Evropská na Letištì Brno-
Tuøany (www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
pojmenovani-novych-ulic-a-lavky-ve-meste). Mieszkañcy miasta mo-
g¹ siê te¿ coraz czêœciej wypowiadaæ w tej kwestii w ró¿nego rodzaju
ankietach. Ostatnio pojawi³ siê pomys³ nazwania bezimiennej uliczki
na Petrovie nazwiskiem prezydenta Václava Havla. Jednak w interne-
towej ankiecie mieszkañcy Brna sprzeciwili siê upamiêtnianiu czego-

kolwiek w mieœcie nazwiskiem zmar³ego prezydenta (www.ceskeno-
viny.cz/zpravy/po-zavrazdene-spisovatelce-monyove-bude-v-brne-
pojmenovana-lavka/947793).

C. Klasyfikacja semantyczna ulic Brna

Przy omawianiu semantycznych typów nazw ulic Brna przyjêto
klasyfikacjê zaproponowan¹ przez Kwirynê Handke w pracy do-
tycz¹cej nazw ulic Warszawy (1970). Opracowany przez autorkê po-
dzia³ przez wiele lat stanowi³ wzór dla jêzykoznawców zajmuj¹cych
siê toponimi¹ miejsk¹ (por. Zierhoffer 1989). Handke oceni³a po latach:

Podzia³ taki daje mo¿liwo�æ tworzenia typów nazewniczych o pojemnych i niery-
gorystycznych granicach. Zarazem, nawi¹zuj¹c po czê�ci do znaczeniowych typów
nazw innych systemów onomastycznych, przede wszystkim toponomastycznych,
stwarza mo¿liwo�æ porównañ. Z kolei sam daje siê u�ci�laæ i modyfikowaæ stosownie
do specyfiki materia³u. Nie�le sprawdzi³ siê w praktyce warsztatowej równie¿ innych
badaczy (Handke 1992, s. 62).

Zgadzaj¹c siê z autork¹ klasyfikacji, przyjêto zaproponowany
przez ni¹ schemat, by zaprezentowaæ bogactwo nazewnictwa ulic
Brna; nie tylko spróbowaæ w nim odnaleŸæ wszystkie wyszczególnio-
ne typy, ale tak¿e pokazaæ – maj¹c na uwadze lokalne uwarunkowania
miasta – cechy nazewnictwa w³aœciwe tylko jemu.

�ród³o aktualnego wykazu nazw ulic Brna dla niniejszej analizy
stanowi³a Encyklopedie dìjin mìsta Brna na stronie http://encyklope-
die.brna.cz/home-mmb/?acc=ulice. Obejmuje ona ³¹cznie blisko
1800 nazw ulic. Równie¿ dane na temat etymologii nazw ulic podano
na podstawie informacji zawartych na tej stronie. Dodatkowo wy-
korzystano wykaz najnowszych nazw ulic, który znajduje siê na stro-
nie internetowej urzêdu miasta Brna http://www2.brno.cz/down-
load/ovv/ulice/index.htm.

I. Nazwy ulic pochodz¹ce od nazw w³asnych

1. Nazwy ulic pochodz¹ce od nazw osobowych

Do tej kategorii nale¿¹ nazwy ulic od imion (Hostislavova – od
imienia pierwszego pisemnie potwierdzonego w³aœciciela obecnej
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dzielnicy Brno-¦ebìtín), nazwisk, pe³nych imion i nazwisk (Jung-
mannova – od nazwiska czeskiego jêzykoznawcy; Arne Nováka – od
nazwiska krytyka i historyka literatury, profesora Uniwersytetu Ma-
saryka), a tak¿e przezwisk czy pseudonimów (Dalimilova – od imie-
nia autora pierwszej wierszowanej kroniki czeskiej). Nazwy te odno-
sz¹ siê zarówno do osób autentycznych, jak i postaci fikcyjnych. Maj¹
charakter pami¹tkowy. We wspó³czesnym zasobie ulic mamy wiêc
nazwy upamiêtniaj¹ce znane postaci z panteonu czeskiego (np. Huso-

va, Dobrovského, Seifertova, Masarykova, Boûeny Nìmcové) i œwia-
towego (np. Beethovenova, Gorkého, Kopernikova, Mozartova,
Rooseveltova, Tolstého), ale te¿ wielu dzia³aczy lokalnych, zwi¹za-
nych z nauk¹, sztuk¹ oraz tradycj¹ ruchu narodowego i robotniczego
w tym regionie (np. Barvièova – nazwa pochodzi od nazwiska za³o¿y-
ciela pierwszej ksiêgarni w Brnie; Jiøíkovského – od nazwiska dyrek-
tora brneñskiego teatru, zabitego przez nazistów w Auschwitz za dzia-
³alnoœæ w ruchu oporu; Amerlingova – od nazwiska wybitnego brneñ-
skiego aktora teatralnego specjalizuj¹cego siê w rolach dramatycz-
nych).

Ciekawy jest te¿ typ nazw upamiêtniaj¹cy braci. W Brnie wystêpu-
je siedem takich ulic: Bratøí Èapkù, Bratøí Køièkù, Bratøí Mrštíkù,
Bratøí Pelíškù, Bratøí Sapákù, Bratøí Šmardù, Bratøí ¦ùrkù.

Pojawiaj¹ siê równie¿ nazwy od postaci fikcyjnych, np.: Neklano-
va – od imienia legendarnego ksiêcia wystêpuj¹cego w staroczeskich
legendach; Šárka oraz Ctiradova – od imion postaci ze staroczeskiej
legendy o Šárce i Ctiradzie; Jeèmínkova – od mitycznej postaci z mo-
rawskich legend, króla Jeèmínka; Horymírova – od imienia mitycznej
postaci z czeskich powieœci; wed³ug legendy Horymír przeskoczy³ na
swoim koniu mury obronne Vyšehradu. W 2004 roku pojawi³a siê uli-
ca Járy Cimrmana na czeœæ fikcyjnej postaci czeskiego geniusza,
któr¹ wymyœlili w 1967 Jiøí Šebánek i Zdenìk Svìrák.

Jeszcze inn¹ grupê stanowi¹ nazwy upamiêtniaj¹ce osoby, które
jednoczeœnie odnosz¹ siê do lokalizacji ulicy. Chodzi tu o nazwy ulic
zawieraj¹ce komponent nábøeûí, co jest motywowane po³o¿eniem uli-

cy w pobli¿u rzeki, najczêœciej wzd³u¿ jej biegu, np. Baarovo nábøeûí,
Bakalovo nábøeûí, Dufkovo nábøeûí.

Typ nazw ulic pochodz¹cych od nazw osobowych pojawi³ siê
w Brnie doœæ póŸno, bo dopiero w XIX wieku. Znamy jednak dok³ad-
n¹ datê nadania pierwszej takiej nazwy. Jak podaje Flodrová (2008,
s. 51), mia³o to miejsce w 1836 roku, kiedy w zwi¹zku z d³ugo oczeki-
wan¹ wizyt¹ cesarza Ferdynanda V ówczesna ulica ¦idovská nazwana
zosta³a Ferdinandstrasse, czyli Ferdinandova (zwana te¿ Ferdi-
nandská), zaœ znajduj¹ca siê u jej wylotu ¦idovská brána – Ferdinan-
dova brána.

Genezy nazw tego typu upatruje siê w nazwach ulic pochodz¹cych
od imion œwiêtych, które s¹ typowe dla miast starszych, takich jak
Brno, i powstaj¹ we wczesnym okresie tworzenia nazewnictwa mie-
jskiego (Handke 1970, s. 117). Tymczasem w Brnie tylko nieliczne
nazwy tego typu pochodz¹ bezpoœrednio od imienia œwiêtego, np. Me-
todìjova, Cyrilská. Czêsto jednak nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z oso-
bami œwiêtych, ale ze znajduj¹cymi siê w ich pobli¿u obiektami sa-
kralnymi (np. koœcio³ami, klasztorami, kaplicami) pod wezwaniem
œwiêtych. Do tego typu nazw ulic nale¿¹: Anenská (nazwa od by³ego
klasztoru dominikanek pod wezwaniem œw. Anny, za³o¿onego w roku
1312), Antonínská (nazwa prawdopodobnie od nieistniej¹cej ju¿
kaplicy œw. Antoniego na pobliskim cmentarzu), Bartolomìjská (naz-
wa od imienia patrona pobliskiego koœcio³a, œw. Bart³omieja), Fran-
tiškanská (nazwa od by³ego klasztoru Franciszkanów za³o¿onego
w 1645 r.), U Antoníèka (nazwa od starego oznakowania miejsca z ka-
pliczk¹ œw. Antoniego, a nastêpnie od restauracji nosz¹cej imiê œwiê-
tego), Štìpánská (nazwa od pobliskiego by³ego szpitala miejskiego,
w którym znajdowa³a siê kaplica pod wezwaniem œw. Szczepana) czy
Svatopetrská (nazwa odnosi siê do osady za³o¿onej przez Kapitu³ê œw.
Piotra w 1687 r.).

Ponadto w Brnie nazwy tego typu powsta³y g³ównie w wieku XIX
i XX, np. Metodìjova (1907 r.), Bartolomìjská (2004 r.). Obecne
nazwy stanowi¹ niekiedy kontynuacjê niemieckich nazw dziewiêt-
nastowiecznych (czasem wczeœniejszych), np. Antonínská to w XIX
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w. Antonigasse, Cyrilská to w XIX w. Cyrillsgasse, Františkanská to
w XVIII w. Franziskanergasse, U Antoníèka to w 1941 roku Anto-
niusbrünnel – U sv. Antoníèka, Štìpánská to w XIX w. Stephansgasse,
a Svatopetrská to w XVIII wieku Petersberggasse. Rzadziej maj¹
zwi¹zek z nazwami œredniowiecznymi, np. Anenská to w XIX w. An-
nagasse, a wczeœniej Annagrund – U sv. Anny (1350 r.; nazwa pierw-
szej czêœci tej ulicy).

Nazwy ulic pochodz¹ce od nazw osobowych w sposób znacz¹cy
pojawiaj¹ siê w Brnie w XX wieku. Ju¿ podczas I wojny œwiatowej
oddana cesarzowi rada miasta, wzorem innych miejscowoœci, zmie-
ni³a nazwy niektórych ulic na upamiêtniaj¹ce osoby zwi¹zane z Au-
stro-Wêgrami i rodzin¹ cesarza. I tak ulica Køenová otrzyma³a nazwê
Erzherzog-Friedrich-Strasse, Údolní – Erzherzog Eugenstrasse, No-
vá (obecna Lidická) – Conrad von Hötzendorf-Strasse, Veveøí i Na Ti-
voli (obecnie Koneèného námìstí) nazwano Hindenburg-Strasse (Flo-
drová 2008, s. 50).

Po utworzeniu wolnej Czechos³owacji, 8 listopada 1918 roku na
posiedzeniu rady miejskiej ustalono, ¿e wszystkie nazwy ulic glory-
fikuj¹ce austro-wêgierskich monarchów, cz³onków ich rodzin i do-
wódców armii wprowadzone w latach 1914–1918 zostan¹ anulowane
i zast¹pione nazwami wczeœniejszymi, sprzed wojny lub te¿ zupe³nie
nowymi, zwi¹zanymi z czesk¹ histori¹ i kultur¹. W ten sposób ulica
Giskra-Strasse otrzyma³a nazwê Kounicova, a Leopold-Haupt-Gasse
– Jízdárenská (Flodrová 2003, s. 47–48).

Kiedy w 1939 roku miasto zosta³o w³¹czone do Protektoratu
Czech i Moraw znów pojawi³y siê niemieckie nazwy upamiêtniaj¹ce,
np. ulica Husová otrzyma³a nazwê Horst-Wessel-Strasse, a Masaryko-
va tøída – Hermann-Göring-Strasse, zaœ po zamachu na Reinharda
Heydricha star¹ brneñsk¹ arteriê Nová zmieniono na Reinhard-Hey-
drich-Strasse (obecnie, po wydarzeniach zwi¹zanych z niemieckim
odwetem po œmierci Heydricha, symbolicznie nazywa siê Lidická).

Jak widaæ, ten typ nazw ulic nale¿y do dynamicznie siê rozwi-
jaj¹cych i podlegaj¹cych czêstym zmianom spowodowanym czynni-
kami historyczno-politycznymi oraz ustrojowymi. Po II wojnie œwia-

towej pojawi³y siê zmiany w nazwach ulic zwi¹zane z komunistyczn¹
propagand¹. Jednoczeœnie widoczna jest kompleksowoœæ i tematy-
zacja nowo powsta³ych nazw. Na przyk³ad w latach siedemdziesi¹-
tych XX wieku powsta³o Sídlištì èeskoslovensko-sovìtského pøátel-
ství ‘Osiedle PrzyjaŸni Czechos³owacko-Radzieckiej’, w którym
nazwy ulic pochodzi³y m.in. od nazwisk osób zwi¹zanych z radzieck¹
kosmonautyk¹ (np. Ciolkovského, Dobrovolského, Komarovova,
Volkovova), a tak¿e nazwisk radzieckich polityków (np. Kalininova,
Kirovova, Maršála Zacharova). Natomiast w dzielnicy Líšeò ulice
nosi³y nazwy zwi¹zane z osobami, które podczas II wojny œwiatowej
walczy³y w czechos³owackim ruchu oporu, np. Bartákova, Hochma-
nova, Horníkova, Jírova, Svanovského, Mifkova, Michalova (Flo-
drová 2008, s. 70–71).

W XXI w. w tego typu nazwach brak takiej kompleksowoœci i te-
matyzacji. Daje siê natomiast zauwa¿yæ pewna tendencja. Otó¿ upa-
miêtnia siê osoby zwi¹zane z dzielnic¹ miasta, w której dana ulica
przebiega. Od roku 2000 powsta³o kilkadziesi¹t tego typu nazw, np.
Vlastimila Pecha (od nazwiska honorowego obywatela dzielnicy
Brno-Èernovice, znanego specjalisty w dziedzinie radiolokacji), Mar-
šíkova (od nazwiska Moøica Maršíka, wieloletniego proboszcza
w dzielnicy Brno-¦ebìtín), Fedrova (od nazwiska Vojtìcha Fedry,
nauczyciela i dzia³acza kulturalno-oœwiatowego w dzielnicy Brno-
-Ivanovice), Uhlíøova (od nazwiska Antonína Uhlíøa, znanego dzia³a-
cza spo³ecznego i kulturalnego w dzielnicy Brno-Komín).

2. Nazwy ulic pochodz¹ce od nazw etniczno-geograficznych

Najstarsz¹ tego typu nazw¹ w Brnie by³a pochodz¹ca z XIV w. uli-
ca ¦idovská (obecnie Masarykova), która jest motywowana naro-
dowoœci¹ mieszkañców dzielnicy, w której siê znajdowa³a. Obecnie
nazwy tego typu nie maj¹ motywacji etniczno-geograficznej. Po-
wsta³y one w XX wieku i maj¹ charakter konwencjonalny, np. Bul-
harská, Charvatská, Ruská, Slovinská, Srbská. Wszystkie powsta³y
w 1909 roku i pochodz¹ od nazw narodów s³owiañskich.
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W tym typie nazw pojawia siê te¿ tematyzacja. Na wspomnianym
ju¿ Osiedlu PrzyjaŸni Czechos³owacko-Radzieckiej ulice nosi³y m.in.
nazwy zwi¹zane z ówczesnymi republikami radzieckimi b¹dŸ ich sto-
licami, np. Arménská, Bìloruská, Kijevská, Ukrajinská (Flodrova
2008, s. 70).

Inne nazwy tego typu, to: Francouzská, Gruzinská, Hanácká, Ju-
goslavská, Karpatská, Keltská, Krymská, Luûická, Moravská, Slezská,
Šumavská, Švédská, Vlašská, Velkomoravská, Vltavská.

3. Nazwy ulic pochodz¹ce od nazw miejscowoœci

Wœród nazw tej grupy pojawiaj¹ siê nazwy kierunkowe na okreœle-
nie traktów prowadz¹cych do mniej lub bardziej oddalonych mie-
jscowoœci. S¹ to zarazem najstarsze nazwy z motywacj¹ semantyczn¹.
Wi¹¿¹ siê z uk³adem komunikacyjnym miasta. Dawniej by³y to nazwy
ulic wychodz¹cych z rynku poza mury miejskie. Dziœ s¹ to tzw. drogi
wylotowe z miasta. Jedn¹ ze starszych nazw tego typu jest dziœ Olo-
moucká (XVIII w.).

W XX wieku Brno, wzorem innych miast (por. Handke 1970,
s. 121), wprowadza nazwy oparte na tym modelu. Czêœæ z nich nale¿y
do nazw z motywacj¹, poniewa¿ przechodz¹ przez trasy wybiegaj¹ce
z miast, np.: Bílovická (w kierunku pobliskich Bílovic), Praûská, Os-
travská.

Spora ich czêœæ to jednak nazwy w du¿ym stopniu skonwencjona-
lizowane, bez motywacji, poniewa¿ odnosz¹ siê do miejscowoœci
bardzo odleg³ych i nie wyznaczaj¹ rzeczywistego kierunku. S¹ wœród
nich nazwy odnosz¹ce siê do miast czeskich, np. Domaûlická, Ho-
donínská, Vsetínská, a tak¿e do miast bardziej odleg³ych, np. Bans-
kobystrická, Irkutská, Kurská, Kyjevská, Minská.

W nazwach brneñskich ulic pojawiaj¹ siê tak¿e miasta, które
w ró¿ny sposób zwi¹zane s¹ z Brnem, miêdzy innymi przez wspó³-
pracê gospodarcz¹ czy kulturaln¹, np.: Plovdivská, Voronìûská i Po-
znaòská, Záhøebská.

Wœród nazw ulic pochodz¹cych od nazw miejscowoœci znajduje
siê pewna grupa tzw. nazw kierunkowych, które kiedyœ prowadzi³y do

pobliskich gmin, bêd¹cych dziœ dzielnicami miasta. S¹ to wiêc drogi
w obrêbie miasta prowadz¹ce do danej dzielnicy, np. Komínská (do
dzielnicy Komín), Øeèkovická (prowadz¹ca z dzielnicy Ivanovice do
dzielnicy Øeèkovice).

Odrêbn¹ grupê stanowi¹ nazwy nieokreœlaj¹ce kierunku, ale le¿¹-
ce w pobli¿u miejscowoœci, do której odnosi siê nazwa. Na przyk³ad
w 2006 roku w dzielnicy Bystrc upamiêtniono nazwy dziewiêciu oko-
licznych osad, nale¿¹cych w œredniowieczu do dóbr pobliskiego zam-
ku Veveøí. W ten sposób powsta³y ulice: Hlinecká, Hvozdecká, Chu-
dèická, Chvalovka, Javùrecká, Kocanovská, Novodvorská, Øíèanská
i Sentická (Flodrová 2008, s. 80).

Niekiedy nazwa ulicy pochodzi od nazwy miejscowoœci, ale ety-
mologia pokazuje, i¿ w rzeczywistoœci chodzi o nazwê upamiêtniaj¹-
c¹ jakieœ wydarzenie historyczne, np. Slavkovská, Táborská, Lidická.

4. Nazwy ulic pochodz¹ce od nazw topograficznych

Ten typ ma bardzo szeroki zakres, obejmuje bowiem elementy
w œcis³ej zabudowie miasta (budynki, pomniki, parki itp.), jak i ele-
menty przestrzeni otwartej (pola, wzgórza, drogi itp.). S¹ to wiêc
nazwy z motywacj¹ semantyczn¹, poniewa¿ bardzo œciœle wi¹¿¹ siê
z desygnatem. Jak pokazuj¹ badania toponimii innych miast, jest to
typ nale¿¹cy do nazw wczesnych i doœæ liczny (por. Handke 1970,
s. 123).

Do nazw ulic odnosz¹cych siê do nazw pobliskich obiektów zabu-
dowy zaliczyæ mo¿na ulice, np. Besední (od lokalizacji ulicy obok
brneñskiego centrum kultury Besední dùm), U Velké ceny (ulica znaj-
duje siê w pobli¿u dawnego toru wyœcigowego Velká cena Èeskoslo-
venska), Ve Vaòkovce (ulica przebiega przez teren dawnej fabryki
Friedricha Wanniecka, zwanej „Vaòkovka”). Jak pokazuje materia³,
nazwy tych ulic powsta³y na drodze ró¿nego przekszta³cenia nazwy
podstawowej.

W podobny sposób powsta³y nazwy ulic odnosz¹ce siê do ele-
mentów przestrzeni otwartej, np. Na Sedláku (od po³o¿enia ulicy na
zboczu wzgórza Sedlák), Pod Borovníkem (od po³o¿enia ulicy
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w pobli¿u lesistego wzgórza Borovník), Radlas (najprawdopodobniej
od nazwy osady Radlany, gdzie obecnie przebiega ulica), Svitavská
oraz Svitavské nábøeûí (od nazwy rzeki Svitavy).

Równie czêsto jednak nazwy ulic powstaj¹ na drodze przeniesie-
nia nazwy z innego obiektu, np. Barvy (od pierwotnej nazwy lokalnej
drogi polnej, na której znajduje siê ulica), Karásek (od nazwy stawu
zwanego Karásek, le¿¹cego kiedyœ w pobli¿u ulicy). Nazwy tego typu
pojawia³y siê czêsto w wyniku powiêkszania obszaru miasta i wch³a-
niania okolicznych miejscowoœci, których nazwy elementów prze-
strzeni, drog¹ przeniesienia lub przekszta³cenia, stawa³y siê nazwami
ulic. Ten typ nazewnictwa jest produktywny równie¿ w XXI wieku.
W dzielnicach obejmuj¹cych peryferia miasta pojawiaj¹ siê miêdzy
innymi nazwy powsta³e od nazw lokalnych dróg polnych, np. Pod
Mezí, Markùvky, Prašnice, Hliništì, Palcary, Na Kopaninách, Nové
Nivky, Panská lícha.

II. Nazwy pochodz¹ce od wyrazów pospolitych

1. Nazwy ulic pochodz¹ce od nazwañ ludzi

Ten typ nale¿y do najstarszych w nazewnictwie miejskim. Jak
s³usznie zauwa¿a Handke (1970, s. 123), jest to typ odnosz¹cy siê do
grup ludzi (dawniej cechów), które ³¹czy³ nie tylko wykonywany
zawód, ale czêsto równie¿ miejsce zamieszkania. S¹ to wiêc nazwy
z motywacj¹. Do najstarszych ulic tego typu nale¿y Zámeènická,
której nazwa siêga XIV w. (nazwa upamiêtnia cech œlusarzy maj¹cych
przy tej ulicy swoje warsztaty). S¹ wœród nich nazwy wspó³czesne,
przypominaj¹ce o obecnoœci ró¿nych zawodów i warsztatów w danej
lokalizacji, np. Øeznická, Kováøská, Sklenáøská, ¦eleznièáøská (przy
ulicy znajdowa³y siê jednorodzinne domy pracowników kolei).

Najczêœciej tego typu nazwy odnosz¹ siê do nazw zawodów
i specjalnoœci, np. Vèelaøská (nazwa pochodzi od hodowców pszczó³),
Kosmonautù (w ho³dzie uczestnikom lotów kosmicznych), Veslaøská
(od brneñskich wioœlarzy, maj¹cych swoj¹ siedzibê przy tej ulicy).

Ponadto pojawiaj¹ siê nazwy ulic pochodz¹ce od nazw zakonów
(Dominikánská, Františkanská), stanowisk i godnoœci (Biskupská –

w XV w. Kanovnická), stowarzyszeñ i organizacji (Junácká – od czes-
kiej organizacji harcerskiej Junák), ugrupowañ spo³ecznych (Dìlnic-
ká – od sk³adu spo³ecznego pierwszych mieszkañców ulicy). Jak wi-
daæ jest to typ bardzo obszerny i zró¿nicowany.

2. Nazwy ulic kulturowe

Nazwy tego typu zwi¹zane s¹ z wytworami kultury materialnej
oraz duchowej i spo³ecznej. Handke (1970, s. 61) zalicza tu nazwy od-
nosz¹ce siê do szeroko rozumianej dzia³alnoœci ludzi. Jest to zarówno
dzia³alnoœæ produkcyjna (wytwory r¹k ludzkich), jak i spo³eczna
(instytucje i wytwory kultury spo³ecznej). Nie zalicza tu natomiast
nazw odnosz¹cych siê do obiektów terenu, które przyporz¹dkowa³a
do typu nazw topograficznych.

W Brnie nazwy kulturowe nale¿¹ do nowszych, powsta³ych w XX
wieku. Najczêœciej nie wi¹¿¹ siê bezpoœrednio z nazw¹ produktu, ale
z obiektem zwi¹zanym z jego produkcj¹ czy wytwarzaniem, np. Bar-
víøská (od po³o¿enia ulicy w rejonie starych farbiarni w XIX w.), Døe-
vaøská (od okolicznego sk³adu drewna), Hrnèiøská (od nazwy fabryki
garnków emaliowanych znajduj¹cej siê przy ulicy na prze³omie XIX
i XX w.), Soukenická (od znajduj¹cych siê w pobli¿u ulicy zak³adów
tekstylnych), Cihelní oraz Cihláøská (ulice znajduj¹ siê w pobli¿u sta-
rej cegielni), Pivovarská (ulica znajduje siê za browarem Starobrno).
S¹ wœród nich nazwy odnosz¹ce siê do szeroko rozumianej dzia³al-
noœci ludzkiej, np. Závodní (od po³o¿enia w pobli¿u stadionu, na któ-
rym odbywa³y siê ró¿ne zawody sportowe), Druûstevní (od ró¿nego
rodzaju spó³dzielni samopomocowych, w których jednoczyli siê
brneñscy pracownicy), Technická (ulica znajduje siê na terenie brneñ-
skiego parku technologicznego).

Tego typu nazwy pojawiaj¹ siê te¿ po roku 2000, np. Škrobárenská
(nazwa odnosi siê do niegdysiejszych zak³adów krochmalu znajduj¹-
cych siê w okolicy), Prùmyslová (po³o¿ona na terenie centrum prze-
mys³owego „Èernovická terasa”).
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3. Nazwy ulic topograficzne

Nazwy topograficzne od nazw pospolitych nale¿¹ ogólnie do naj-
starszych i bardzo produktywnych, z motywacj¹ semantyczn¹. S¹
wœród nich nazwy nawi¹zuj¹ce do okreœleñ topograficznych ulicy, ta-
kich jak kszta³t i wygl¹d, a tak¿e po³o¿enie i charakter: Dlouhá,
Krátká, Dolní, Horní, Hlavní, Široká, Úzká, Nároûní, Rozhledová (od
po³o¿enia ulicy na pagórku z widokiem na miasto).

Ponadto znajduje siê tu du¿a grupa nazw pochodz¹cych od natu-
ralnych i sztucznych nazw terenu, np. Mostecká (od po³o¿enia ulicy
w pobli¿u wiaduktu kolejowego), Radnická (przy ulicy znajduje siê
stary ratusz miejski), Zámecká (od po³o¿enia ulicy w pobli¿u zamku
w dzielnicy Chrlice). Jest wœród nich spora grupa nazw odnosz¹cych
siê do obiektu, do którego prowadz¹, np. K Dálnici (ulica prowadzi do
dawnej trasy nazywanej Stará albo Hitlerova dálnice), K Nábøeûí
(prowadzi w kierunku ulicy Dufkovo nábøeûí), K Sídlišti (ulica w kie-
runku nowego osiedla).

Brno le¿y u zbiegu dwóch rzek, st¹d spora liczba nazw ulic utwo-
rzonych od nazw pospolitych, odnosz¹cych siê do tego elementu to-
pograficznego, np.: Bøehová (ulica znajduje siê przy brzegu rzeki
Svratki) i Vodaøská (ulica le¿y na prawym brzegu rzeki Svitavy). Jest
te¿ kilka nazw ulic z komponentem nábøeûí, które odnosz¹ siê do
po³o¿enia danej ulicy, jednak¿e ze wzglêdu na etymologiê nale¿¹ do
innego typu nazewniczego, np. Štýøické nábøeûí (nazwa wi¹¿e siê
z nazw¹ gminy Štýøice, na terenie której przebiega dziœ ulica).

Nazwy ulic pochodz¹ce od pospolitych nazw topograficznych
w nazewnictwie miejskim Brna nale¿¹ do nowych. Powsta³y w wiêk-
szoœci w XX w., ale na zasadzie analogii do dawnego wzorca. Ten typ
jest produktywny równie¿ w XXI wieku, np. U Penzionu (przy ulicy
znajduje siê nowo wybudowany dom seniora), Za Parkem (od po³o¿e-
nia ulicy za dawnym parkiem zamkowym), Za Hasièkou (od po³o¿e-
nia ulicy za remiz¹ stra¿ack¹), K Rybníku (ulica prowadzi do pobli-
skiego stawu), K ¦eleznici (ulica w kierunku linii kolejowej Brno–Bøe-
clav).

4. Nazwy ulic przyrodnicze

Nale¿¹ tu nazwy ulic pochodz¹ce od nazw roœlin i zwierz¹t. Pier-
wotnie by³y to nazwy z motywacj¹ semantyczn¹. Dziœ najczêœciej jej
nie posiadaj¹, powstaj¹ na zasadzie analogii i pod wp³ywem mody
(Handke 1970, s. 130).

Od nazw roœlin pochodz¹ nazwy ulic, np. Blatouchová (od kaczeñ-
ców rosn¹cych w pobli¿u, nad brzegiem rzeki Svitavy), Borová (od
sosnowego lasu znajduj¹cego siê blisko ulicy). Motywacji seman-
tycznej nie posiadaj¹: Hlohová, Jabloòová, Jalovcová, Rozmarýnová,
Rybízová.

Od nazw zwierz¹t pochodz¹: Drozdí, Havraní (od gawronów wy-
stêpuj¹cych licznie w okolicy ulicy), Srnèí (od saren ¿yj¹cych w oko-
licznych lasach).

Ten typ nazewnictwa pojawia siê równie¿ w XXI wieku, np.
Heømánková. W 2006 roku w dzielnicy ¦ebìtín cztery ulice otrzy-
ma³y nazwy pochodz¹ce od nazw zwierz¹t. S¹ to ulice: Kavèí, Køepel-
èí, Vlaštovèí oraz ¦abí.

5. Nazwy ulic metaforyczne

Nazwy tego typu maj¹ charakter konwencjonalny i tylko pozornie
mówi¹ o cechach ulic i w³aœciwoœciach obiektów na nich siê znajdu-
j¹cych. Nie ³¹cz¹ siê one z konkretnymi i obiektywnymi cechami tere-
nu, lecz opieraj¹ na subiektywnych skojarzeniach (Handke 1970,
s. 131).

W brneñskim systemie nazewniczym s¹ to, np. Azurová, Duhová,
Nachová, Oranûová, ¦lutá. Ulice znajduj¹ siê na osiedlu Duhová pole
‘Têczowe Pola’ i ich nazwy odnosz¹ siê do barw têczy. S¹ to jedno-
czeœnie nazwy bêd¹ce przyk³adem tematyzacji nazewnictwa w obrê-
bie jednego osiedla. Inne nazwy tego typu to: Jasná, Klidná, Pìkná,
Pùvabná, Rozkošná, Úhledná, Vítìzná, Zimní.

Do tej grupy zaliczyæ mo¿na te¿ nazwy pozornie bez motywacji
semantycznej. Jednak¿e ich etymologia pokazuje, i¿ uznaæ je mo¿na
za nazwy z czêœciow¹ motywacj¹, np. Smutná (ulica znajduje siê
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w pobli¿u cmentarza), Spìšná (ulica umo¿liwia szybk¹ przeprawê po-
miêdzy ulicami Plotní i Dornych).

6. Nazwy ulic zwi¹zane z faktami historycznymi

Nazwy tego typu maj¹ charakter pami¹tkowy, poniewa¿ nadano je
dla uczczenia donios³ych wydarzeñ historycznych b¹dŸ te¿ zwi¹za-
nych z tymi faktami grup ludzi. S¹ te¿ nazwami najnowszymi, nadano
je w XX wieku. Zaliczyæ do nich mo¿emy nastêpuj¹ce nazwy, np. Le-
tecká (na czeœæ czeskich uczestników ruchu oporu w zagranicznych
si³ach lotniczych podczas II wojny œwiatowej), Husitská (dla upamiêt-
nienia ruchu husyckiego), Spálená (nazwa odnosi siê do ¿ydowskiej
synagogi, która znajdowa³a siê na tej ulicy i zosta³a spalona przez na-
zistów w 1939 roku), Odbojáøská (na czeœæ wszystkich czeskich
uczestników ruchu oporu w latach 1914–1989), U Lípy Svobody (od
znajduj¹cej siê w pobli¿u ulicy lipy, posadzonej w 1928 roku dla
uczczenia 10. rocznicy utworzenia niepodleg³ej Czechos³owacji).

Nazwy tego typu pojawiaj¹ siê równie¿ po roku 2000, choæ nie s¹
czêste, np. Ivanovických legionáøù (na czeœæ piêtnastu czechos³o-
wackich legionistów z dzielnicy Ivanovice poleg³ych w czasie I wojny
œwiatowej).

W tym typie nale¿y umieœciæ równie¿ nazwy powsta³e wprawdzie
od nazw miejscowoœci, ale dla uczczenia wa¿nych wydarzeñ historycz-
nych, np. Slavkovská (miejsce s³ynnej bitwy napoleoñskiej w 1805
roku), Lidická (upamiêtniaj¹ca miejscowoœæ Lidice, któr¹ w roku
1942 zniszczyli naziœci), Jaselská (w polskim Jaœle w styczniu 1945
roku rozegra³a siê jedna z bitew, podczas której ws³awi³a siê czecho-
s³owacka artyleria wojskowa).

III. Nazwy ulic niejasne i dwuznaczne

Do takich nazw ulic nale¿y w Brnie na przyk³ad Kobliûná (Krap-
fengasse lub platea Pastillarum). Zgodnie ze œredniowieczn¹ zasad¹
od rzemios³a nadawano ulicy nazwê wtedy, kiedy owe rzemios³o by³o
na danej ulicy wyraŸnie reprezentowane. Tymczasem jak podaje Flo-

drová (2008, s. 44), na tej ulicy nigdy nie by³o piekarzy wypie-
kaj¹cych p¹czki czy inne ciasta. Nazwa tej ulicy jest wiêc doœæ zagad-
kowa.

Podsumowuj¹c, stwierdziæ nale¿y, i¿ zastosowana klasyfikacja se-
mantyczna pozwoli³a potwierdziæ w brneñskim systemie nazewnic-
twa miejskiego wszystkie wyszczególnione typy nazw ulic, ale i wyo-
drêbniæ cechy nazewnicze w³aœciwe tylko Brnu. Jednoczeœnie poka-
zano, ¿e sporo elementów w tym schemacie siê krzy¿uje i niekiedy
trudno jednoznacznie je rozgraniczyæ. Semantyka nazw ulic Brna od-
daje charakter miasta, ale te¿ odzwierciedla jego bogat¹ i skompliko-
wan¹ historiê. Widaæ jak wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu siê tego nazew-
nictwa odegra³y czynniki historyczno-urbanistyczne oraz spo³eczno-
polityczne, a póŸniej równie¿ administracyjno-urbanistyczne oraz
tendencje unifikacyjne.

Wspó³czeœnie nazwy ulic maj¹ czêsto charakter konwencjonalny,
ale jak pokazuje przyk³ad Brna, równoczeœnie powstaj¹ nazwy na za-
sadzie analogii do dawnego wzorca – nazwy z motywacj¹ semantycz-
n¹. Wiele cech nazewnictwa ulic Brna wynika z charakteru i wielkoœci
miasta oraz z topografii terenu, na którym le¿y miasto. Du¿e znacze-
nie ma tak¿e jego urbanistyczna zabudowa.
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