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Abstrakt (česky): 

Práce podává detailní analýzu názvů současných českých hokejových klubů. 

V úvodní kapitole se zabývám chrématonymy v onymickém systému, a zvláště pak 

postavením tohoto specifického druhu chrématonym. Názvy hokejových klubů také 

porovnávám s dalšími chrématonymickými skupinami proprií. V další kapitole předkládám 

materiál shromážděný z dostupných internetových zdrojů. Klasifikaci je věnována další část 

práce. Je založena jak na hledisku motivačním, tak na hledisku formálním. Nakonec věnuji 

pozornost dalším aspektům, jako je počet jednotlivých komponentů, gramatická 

a pravopisná stránka názvů (důraz je kladen hlavně na užívání velkých písmen, které je do 

značné míry ovlivněno angličtinou). 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

The bachelor’s thesis provides a detailed analysis of the names of hockey clubs in 

the Czech Republic. In the first chapter I deal with chrematonyms in the onymic system, and 

especially with the position of this specific type of chrematonyms. I also compare the names 

of Czech hockey clubs to other chrematonymic groups of proper names. In the next chapter 

I collect material from available online sources. Another part of the thesis is dedicated to 

classification of the names. It is based on both motivational and formal method. Finally, 

I pay attention to other aspects, such as the number of individual components, grammar and 

spelling of the names (the use of capital letters, which is largely influenced by English, is 

stressed). 
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Předmluva 

 

Vztahem onomastiky a sportu se v našem prostoru dosud nezabývaly žádné práce 

většího, ale ani menšího rozsahu. V celosvětovém měřítku je ale situace stejně tak žalostná. 

Chrématonymům obecně se hlavně v minulosti nevěnovalo mnoho pozornosti, protože jde 

o problematiku širokou a neustálenou. Ve své práci představím klasifikaci názvů českých 

hokejových týmů ze souboru, který jsem vytvořila na základě dostupných údajů na jejich 

oficiálních webových stránkách. Tato práce je jen prvním krokem pro vstup do tématu 

sportovních klubů, uvědomuji si, že není všeobsahující, ale pouze výřezová. 
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1 Úvod 

Onymický systém je velmi rozsáhlý a spletitý, u různých autorů proto můžeme 

najít různá pojetí hierarchie objektů pojmenovaných vlastními jmény a jednotlivých 

onomastických termínů. Základní členění proprií je na bionyma a abionyma. Bionyma 

můžeme dále dělit na antroponyma, zoonyma a fytonyma. Druhá skupina se skládá 

z toponym, kosmonym a chrématonym, kam spadají právě i názvy sportovních organizací 

(a tedy i hokejových klubů). Obě z těchto skupin se člení na další podskupiny, a i u nich 

můžeme uvažovat o dalším dělení. (PLESKALOVÁ, 2017: Onomastika). 

1.1 Chrématonyma 

 Chrématonyma jsou „zbytkovou kategorií“ v onymickém systému. Bionyma jako 

vlastní jména živých nebo jakoby živých bytostí a jiných organismů jasně definovatelná 

a vymezitelná (PLESKALOVÁ, 2017: Bionymum), u abionym jako vlastních jmen 

neživých objektů a jevů, přírodních i člověkem vytvořených, je ale situace složitější. 

Toponyma je možné vymezit ještě poměrně snadno, i když u některých kategorií existuje 

mnoho členů množiny. Kosmonyma jsou objekty mimo Zemi. U chrématonym jsou 

názvy více pestré. Do jejich kategorie spadá i mnoho dalších podkategorií. Jsou to 

například vlastní jména výrobků, vlastní jména společenských institucí, organizací 

a zařízení a jména společenských jevů (PLESKALOVÁ, 2017: Abionymum). 

 Je nutné uvědomit si, že každá třída má své specifické vlastnosti. Pro všechna 

chrématonyma platí, že jde o vlastní jména záměrně produkovaná a s vysokým stupněm 

reprodukovatelnosti. Oproti ostatním skupinám vlastních jmen zde není zcela jasná 

hranice mezi chápáním propriálním a apelativním. Čejka naráží na tento problém ve své 

stati Manipulace významu u chrématonym. Proprium by v ideálním případě mělo mít 

pouze složku referenční, zatímco složka významová by měla být vyprázdněná. K tomu 

jsou nejblíže antroponyma a toponyma, naopak u chrématonym je složka významová 

nejsilnější ze všech proprií (ČEJKA, 1989, str. 20-27).  Ke svému tvoření některá dokonce 

používají již existující vlastní jména (z jiných skupin, ale někdy také 

z chrématonymického systému, jak bude patrné i na našem vzorku). 

Podle Šrámka se v rámci propriální sféry jazyka vytvářejí tři plány/prostory 

(geonymický, bionymický a chrématonymický), kterým pak odpovídá členění na tři 

základní skupiny vlastních jmen (geonyma, bionyma a chrématonyma)  a na tři disciplíny 

onomastiky (geonomastiku, bonomastiku a chrématonomastiku). Chrématonyma, kterým 
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se věnuji, pak Šrámek definuje jako vlastní jména propriálních objektů, které jsou 

výsledkem lidské činnosti a nejsou zakotveny v přírodě, ale v ekonomických (výrobních, 

obchodních a jiných) sférách. Vymezuje 

1. jména výrobků (jednotlivých i sériových) 

2. jména společenských institucí, organizací, zařízení 

3. jména společenských jevů 

4. jiné druhy chrématonym 

5. právní chrématonyma 

6. chrématonyma a jiné druhy vlastních jmen (GARANČOVSKÁ, 2009, str. 91). 

 

Podobně neustálený je chrématonymický systém také na Slovensku. Základná 

sústava a terminológia slovanskej onomastiky je definuje jako vlastní jména lidských 

výtvorů, která nejsou fixovaná v terénu a člení je na 

1. vlastní jméno společenského jevu 

2. vlastní jméno společenské instituce 

3. vlastní jméno předmětu nebo výrobku 

3.1. jedinečné produkce 

3.2. sériové výroby (SVOBODA, 1973, str. 70). 

 

Uvedené členění vychází původně ze Svobodova předchozího článku K slovanské 

onomastické terminologii, kde prosazoval detailnější vymezení chrématonymických 

objektů a předložil celkem deset skupin: 

1. názvy účelových zařízení, institucí, podniků, vysokých škol, spolků… 

2. názvy dopravních prostředků, zvonů, děl 

3. značky sériových výrobků 

4. názvy státních a diplomatických aktů a smluv 

5. názvy významných dějinných událostí 

6. názvy akcií, soutěží, cen, řádů… 

7. názvy svátečních, památných a jinak význačných dní 

8. názvy historicky památek a orientačně důležitých stromů 

9. názvy šlechtitelských druhů ovocných stromů a keřů, zeleniny, okrasných 

rostlin 

10. názvy literárních, hudebních děl (SVOBODA, 1960, str. 281-282) 



Klára Lupoměská, Názvy hokejových klubů v České republice 

10 

 

V. Šmilauer přednesl na 5. slovenské onomastické konferenci v Prešově referát 

o třídění vlastních jmen. Jeho definice se v podstatě shoduje s předchozími 

(chrématonyma jsou názvy lidských výtvorů, které nejsou v mapách a plánech). Jako 

skupiny chrématonym pak uvádí: 

1. pojmy a instituce 

1.1. časové pojmy (svátky a památné dny) 

1.2. děje, vyznamenání 

1.3. politické instituce 

1.4. správní instituce 

1.5. hospodářské instituce 

1.6. školní instituce 

1.7. kulturní instituce (spolky, akademie, ústavy, divadla) 

2. věci (u nich se pak zvlášť uplatňuje dělení na jednotlivé věci a sériové výrobky) 

2.1. umělecká díla 

2.2. technická díla 

2.3. dopravní prostředky 

2.4. šlechtitelské druhy 

2.5. oděv, obuv 

2.6. jídlo, pití, kouření 

2.7. ozdoby, kosmetika (ŠMILAUER, 1976, str. 109-111) 

 

A. V. Superanskaja v monografii Obščaja teoria imani sobstvenogo vytvořila 

vlastní členění pro ruský jazykový prostor, kde se to, co v našem prostoru tradičně 

považujeme za chrématonyma, rozpadá do dvou odlišných skupin: 

1. pojmenování neživých předmětů 

2. pojmenování komplexních objektů (SUPREJANSKAJA, 1973, str. 173-213). 

 

Ve slovníku ruské onomastické terminologie pak můžeme názvy, které v našem 

prostoru odpovídají chrématonymům, najít v ještě více skupinách, a to: 

1.ergonyma 

2. faleronyma 

3. chrématonyma 

4. porejonyma (MAJTÁN, 1989, str. 9-10) 
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Majtán chrématonyma v článku Klasifikácia chrématoným definuje jako vlastní 

jména lidského výtvoru, která nejsou fixována v terénu, tím se v podstatě shoduje 

s představenými definicemi pro slovenský jazykový prostor. K jednotlivým skupinám 

chrématonym navrhuje také mezinárodní termíny, jeho klasifikace je velmi obsáhlá 

a přehledná. 

1. vlastní jméno společenského jevu 

1.1.  vlastní jméno společenského jevu (chrononymum) 

1.2.  vlastní jméno dějinné události, akce (akcionymum) 

1.3. vlastní jméno společenského ocenění (faleronymum) 

2. vlastní jméno společenské instituce/zařízení (institucionymum/ergonymum) 

 2.1. vojenské 

2.2.  politické 

 2.3.  správní 

 2.4.  hospodářské 

 2.5. školské 

2.6. kulturní 

 2.7. církevní 

3. vlastní jméno výsledku společenské činnosti 

3.1.  dokumentonymum, aktonymum 

3.2. ideonymum 

3.3. unikátonymum 

3.4.  porejonymum 

3.5. pragmatonymum (MAJTÁN, 1989, str. 11-12) 

 

Garančovská v časopise Acta onomastica navrhuje na základě všech předchozích 

klasifikací chrématonym nové členění. Stávající teorie uvedené výše jsou už dnes do jisté 

míry překonané a neodpovídají tak přesně popisované realitě. Nová klasifikace je tedy 

nutná, abychom mohli popsat skutečnou situaci, z uvedených členění ale můžeme 

vycházet. Nejlepší je k tomuto účelu využít práce Majtána, který v podstatě shrnuje 

předchozí teorie a rozšiřuje je o návrhy z ruské onomastiky. Garančovská tedy 

chrématonyma pro tyto účely specifikuje jako vlastní jména onymických objektů, které 

jsou výsledkem společenské činnosti člověka (výrobní, ekonomické, politické i kulturní) 
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a zároveň nejsou pevně zakotvené v terénu. Člení je do dvou základních skupin, které 

následně dělí na další: 

1.  vlastní jména výrobků 

1.1. unikátonyma 

1.1.1. technická (porejonyma) 

1.1.2. ostatní (ideonyma) 

1.2. pragmatonyma 

1.2.1.  spotřební 

1.2.1.1. potravinové 

1.2.1.2. nepotravinové 

1.2.2. užitkové 

1.2.2.1. technické 

1.2.2.2. ostatní 

2. vlastní jména společenská 

2.1. institucionyma/ergonyma 

2.1.1. logonyma 

2.2. vlastní jména společenského jevu 

2.2.1.  chrononyma 

2.2.1.1. akcionyma 

2.2.1.2. dokumentonyma/aktonyma 

2.2.2. faleronyma (GARANČOVSKÁ, 2009, str. 96-98) 

 

Pokud jde o nejlepší definici a klasifikaci pro náš jazykový prostor, podala ji 

Knappová s Klimešem. Připomínají, že chrématonyma představují soubor proměnlivý 

a úzce hraničí s apelativy. Chrématonyma člení na: 

1. jména společenských jevů 

 1.1. časové pojmy (chrononyma) 

 1.2. dějinné události (akcionyma) 

 1.3. společenská ocenění (faleronyma) 

2. jména společenských organizací (ergonyma/institucionyma) 

 2.1. vojenská, politická 

 2.2. správní, zákonodárná, administrativní 

 2.3. hospodářská, průmyslová, obchodní 
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 2.4. školská, kulturní, vědecká, zdravotnická 

3. jména výsledků společenské činnosti 

 3.1. diplomatické akty (aktonyma) 

 3.2. jména výsledků umělecké činnosti (ideonyma) 

 3.3. jména jedinečných výrobků či předmětů (unikátonyma) 

 3.4. jména dopravních spojů (porejonyma) 

 3.5. jména spotřebních a užitkových předmětů (pragmatonyma) 

  3.5.1. vyráběná průmyslově 

  3.5.2. polnohospodářsky vypěstovaná plemena, odrůdy 

Zvláštní postavení pak mají v tomto systému ergonyma, která ponechávají stranou 

jako speciální subsystém (KNAPPOVÁ-KLIMEŠ, 2003, str. 375-381). 

 

I z nadnárodního porovnání je jasné, že stojíme před rozsáhlým problémem, který 

překračuje hranice naší země. Nedá se říci, že by existovalo správné nebo špatné členění, 

s jistotou víme pouze to, že žádné se neprokázalo jako stoprocentně ucelené. Je to 

způsobeno povahou chrématonym, která se stále vyvíjí a vznikají další. Je 

pravděpodobné, že i nejnovější ze systémů budou brzy překonány. Pokud se nyní 

pokusíme do uvedených klasifikací zařadit názvy sportovních organizací, zjistíme, že 

mají v každé z nich vymezený jiný prostor. 

1.2 Názvy sportovních organizací 

U většiny z těchto teorií spadají názvy sportovních organizací do skupiny 

institucionym. U Šmilauera jde o kategorie kulturních institucí (kromě sportovních klubů 

sem patří i různé spolky, akademie, ústavy a další), případně by se daly vyčlenit jako 

samostatná třída mezi školskými a kulturními institucemi. Stejně tak je tomu u Majtána, 

řadí je mezi kulturní instituce stejně jako zdravotnická a rekreační zařízení. 

Někdy je můžeme najít i v systému ergonym (tak je tomu v případě členění 

Knappové a Klimeše), konkrétně ve třídě školských, kulturních, vědeckých 

a zdravotnických společenských organizací. 

Složitější je pak situace u dalších členění chrématonym, která jsou hodně obecná. 

V těch by se daly zařadit do subsystému společenských institucí a účelových zařízení, 

pokud připustíme, že do ní spadají také další chrématonyma stejného typu, jako jsou 

například kulturní organizace nebo církevní organizace. U všech z nich totiž můžeme 
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vysledovat podobné tendence k motivaci pojmenování1. Tomu odpovídá kategorie 

vlastních jmen komplexních objektů u Superanské či kategorie názvů účelových zařízení, 

institucí, podniků, vysokých škol, spolků apod. u Svobody. 

 

Ożdżiński zachází v klasifikaci ještě dál a věnuje se přímo sportovním klubům. 

Pro svou práci sebral materiál ze slovní zásoby rozhlasového vysílání, televizních 

komentářů a sportovního tisku (Ożdżiński, 1973). Vyčlenil následující druhy sportovních 

organizací, které jsou založeny na jejich společenském postavení: 

1. kluby profesionální 

2. kluby studentské 

3. kluby družstevní 

4. tzv. občanské milice 

5. kluby vojenské 

 

Na typy názvů nahlíží také z hlediska komponentů, kterými jsou tvořeny, 

a z hlediska motivace pojmenování: 

1. názvy – symboly 

 1.1. názvy abstraktní 

 1.2. názvy objektů a jevů přírody se symbolickým obsahem 

 1.3. názvy mytologické, legendární a historické 

 1.4. názvy smyšlené 

2. názvy specializované 

 2.1. představitelé závodů 

 2.2. zakladatelé, patroni 

 2.3. spojené s názvem produktu nebo suroviny 

 2.4. navazující na klubové barvy 

3. názvy lokalizující 

 3.1. názvy měst 

 3.2. názvy topografické 

 3.3. představitelé měst a regionů 

 3.4. přivlastňovací 

 
1 U názvů českých hokejových klubů je to například jen omezené a snadno definovatelné množství 

komponentů, které se v názvu mohou objevit. 
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Z tohoto členění do jisté míry vycházím, jak je patrné z kapitoly o kategorizaci 

(viz níže). V našem souboru se uplatňují pouze některé ze skupin. Dle první klasifikace 

jsem soubor omezila pouze na profesionální kluby, motivaci tohoto kroku vysvětluji 

v další kapitole. Dle druhé klasifikace se uplatňuje hlavně poslední skupina, v menší míře 

pak i druhá skupina, pokud do kategorie názvů spojených s produktem nebo surovinou 

zahrneme také názvy hokejových klubů, které obsahují pojmenování podniku. Názvy 

spadající do první skupiny se v sebraném souboru současných českých hokejových klubů 

nevyskytují ani jednou. 
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2 Sebraný vzorek 

Pracovala jsem pouze s mužskými kluby, nezahrnuji mládežnické a dorostenecké 

soutěže, stranou jsem ponechala rovněž ženskou soutěž, týmy parahokeje, reprezentační 

týmy a týmy „B“ (v případě, že obec2 reprezentuje jeden klub na vyšší úrovni, je 

označován jako „A“ tým, druhý je pak označován jako „B“ tým a zpravidla o něm platí, 

že dosahuje horších výsledků3). Mládežnické a ženské týmy většinou nesou stejné názvy 

jako ty mužské, z toho důvodu jsem je do vzorku nezahrnula, aby nebyly duplicitní. 

Reprezentační týmy se od ostatních odlišují zcela. Jsou označovány pouze názvem státu, 

za který hrají, nenesou už žádné další komponenty. Takové názvy jsem tedy do své 

analýzy také nezahrnula, protože by v podstatě šlo o toponyma4. 

Po sečtení jde o vzorek celkem 182 hokejových klubů. V následujícím soupisu se 

ovšem některé opakují, protože existují kluby, které hrají ve více soutěžích. Jde 

o 14 klubů Extraligy, 16 klubů Chance ligy, 27 klubů druhé ligy a 134 klubů krajské ligy5. 

Zatímco u nejvyšších soutěží můžeme sledovat pevné vzorce pro pojmenování, u nižších 

(a zvláště pak v případě krajské ligy), se vyskytují různé motivace pojmenování6 

a volnější dodržování strukturace názvu. Je to způsobeno hlavně tím, že v nejvyšších 

soutěžích jsou týmy s dlouhou tradicí, které hrají na profesionální úrovni, zatímco 

v nejnižších soutěžích se objevují i týmy amatérské. Je jich mnohem více a jejich počet 

se také častěji proměňuje, protože stále vznikají další, a některé postupně zanikají. 

U vyšších soutěží se můžeme setkat spíše se sestupem do nižší ligy, se zánikem týmu 

pouze zřídka, jejich počet je pevně stanovený. 

2.1 Extraliga 

Extraliga, někdy také Extraliga ledního hokeje (zkratka EHL), je česká nejvyšší 

hokejová soutěž. Účastní se jí 14 nejlepších týmů z celé republiky, z nichž se každý 

 
2 Pojem obec užívám jako základní územní samosprávný celek bez rozlišení město/vesnice 

(ČESKO). 

3 Pokud se „A“ tým účastní vyšší soutěže a „B“ tým nižší, například krajské, pak jsem jej zahrnula 

také, analogicky jsem postupovala v případě týmů mládežnických a dorosteneckých. 

4 Protože takové týmy hrají hokej na nadnárodní úrovni, je žádoucí, aby byly všechny označovány 

stejně. Při šampionátu se výběry tradičně označují pouze Česko, Slovensko atd. 

5 Prostým součtem dojdeme k počtu 191 klubů, z nich 9 je pak duplicitních. 

6 Z důvodu jejich množství je u názvů vyžadována mnohem větší variabilita. I proto se u těchto 

týmů můžeme setkat s ojedinělými výskyty některých komponentů, i s použitím více komponentů 
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s každým utká v průběhu hokejové sezóny celkem čtyřikrát. Pak následují kola play-off, 

semifinále a finále. Vítěz finále získává titul Mistr ligy a spolu s ním pak tradičně i velkou 

prestiž. Poslední tým rovnou sestupuje do první ligy, a naopak nejlepší tým první ligy 

postupuje do Extraligy. Tipsport Extraligu ledního hokeje v sezóně 2019/2020 hrálo 

těchto 14 hokejových klubů (TIPSPORT EXTRALIGA): 

 

1. Bílí Tygři Liberec 

2. BK Mladá Boleslav 

3. HC Dynamo Pardubice 

4. HC Energie Karlovy Vary 

5. HC Kometa Brno 

6. HC Oceláři Třinec 

7. HC Olomouc 

8. HC Sparta Praha 

9. HC Škoda Plzeň 

10. HC VERVA Litvínov 

11. HC Vítkovice RIDERA 

12. Mountfield HK 

13. PSG Berani Zlín 

14. Rytíři Kladno 

 

Nejčastěji tyto týmy užívají zkratku HC, která je i nejrozšířenější v celém vzorku. 

U všech vidíme i název obce, kterou týmy reprezentují. Často se uplatňuje princip 

pojmenování podle podniku, který klub sponzoruje (případně i průmyslu, který má v obci 

dlouholetou tradici). Takovými kluby jsou HC Dynamo Pardubice, HC Energie Karlovy 

Vary, HC Oceláři Třinec, HC Škoda Plzeň, HC VERVA Litvínov, HC Vítkovice 

RIDERA, Mountfield HK a PSG Berani Zlín. Tři z nich v názvu nesou i označení svého 

maskota (Bílí Tygři Liberec, PSG Berani Zlín a Rytíři Kladno). 
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2.2 Chance liga 

Chance liga, někdy také první liga7, je druhá nejvyšší hokejová soutěž České 

republiky. Její vítěz nahrazuje nejhorší tým extraligy, ale nesestupuje se z ní. V uplynulé 

hokejové sezóně měla těchto 16 účastníků (CHANCE LIGA): 

1. AZ Heimstaden Havířov 

2. ČEZ Motor České Budějovice 

3. HC Baník Sokolov 

4. HC Benátky nad Jizerou 

5. HC Dukla Jihlava 

6. HC Frýdek-Místek 

7. HC RT TORAX Poruba 2011 

8. HC Slavia Praha 

9. HC Stadion Litoměřice 

10. HC ZUBR Přerov 

11. HC Slovan Ústí nad Labem 

12. LHK Jestřábi Prostějov 

13. Piráti Chomutov 

14. SK Horácká Slavia Třebíč 

15. SK Trhači Kadaň 

16. VHK ROBE Vsetín 

Nejčastěji kluby opět užívají zkratku HC, což odpovídá celkovému trendu 

v sebraném vzorku. Kromě ní se zde ale objevují i další zkratky LHK a VHK, které se 

u žádného jiného týmu neobjevují a vysvětluji je v samostatné kapitole. 

Často se v názvu objevují maskoti týmu (HC ZUBR Přerov, LHK Jestřábi 

Prostějov, Piráti Chomutov) a podniky (AZ Heimstaden Havířov, ČEZ Motor České 

Budějovice, HC RT TORAX Poruba 2011, VHK ROBE Vsetín). 

Klub AZ Heimstaden Havířov (AZ HEIMSTADEN HAVÍŘOV) je zároveň 

unikátní zkratkou AZ, pod kterou se skrývá jméno Antonín Zátopek. Je jediným týmem 

z celého souboru, který je pojmenován po slavné historické osobnosti, i když pouze ve 

firmě iniciál8. Tým HC RT TORAX Poruba 2011 v názvu obsahuje také rok svého 

 
7 Nyní je 1. česká hokejová liga známější pod názvem Chance liga kvůli hlavnímu partnerovi. 

Stejně tak je tomu v jiných sportovních soutěžích napříč republikou. 

8 O další by se dalo uvažovat v případě použití obchodní značky Škoda. 
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založení, tento způsob pojmenování se v našem prostoru objevuje ojediněle, a to pouze 

u nově založených klubů, nebo klubů, které změnily název, aby lépe odkazoval na 

dlouhou tradici své existence. 

2.3 Druhá liga 

I když tomu název nenapovídá, druhá liga je třetí nejvyšší hokejovou soutěží 

České republiky. Hraje se ve třech skupinách (Sever, Střed a Východ) a má jednoho 

vítěze. Na rozdíl od předchozí soutěží nenese v názvu také označení hlavního partnera 

(II. LIGA). Druhé ligy se v sezóně 2019-2020 účastnilo těchto 27 týmů: 

2.3.1 Skupina Sever 

1. BK Nová Paka 

2. HC BAK Trutnov 

3. HC Děčín 

4. HC Draci Bílina 

5. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

6. HC Řisuty 

7. HC Stadion Vrchlabí 

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 

9. Mostečtí lvi 

2.3.2 Skupina Střed 

10. HC David servis České Budějovice 

11. HC Klatovy 

12. HC Kobra Praha 

13. HC Příbram 

14. HC Tábor 

15. China Golden Dragon9 

16. IHC Písek 

17. NED Hockey Nymburk 

18. SC Kolín 

 
9 Jde o hokejový klub, který vznikl při návštěvě Českého svazu ledního hokeje v Číně. Čínská 

hokejová reprezentace se tak v rámci české druhé ligy připravuje na nadcházející ZOH (CHINA GOLDEN 

DRAGONS, 2020). 
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2.3.3 Skupina Východ 

19. BK Havlíčkův Brod 

20. Draci Pars Šumperk 

21. HC Bobři Valašské Meziříčí 

22. HC Moravské Budějovice 2019 

23. Hokejový klub Jičín, z. s. 

24. HC Slezan Opava 

25. HC Tatra Kopřivnice 

26. SHK Hodonín 

27. SKLH Žďár nad Sázavou 

Znovu převažuje zkratka HC (15 týmů z 27, tedy více než polovina), ostatní 

nemají zkratku žádnou (Mostečtí lvi, China Golden Dragon, NED Hockey Nymburk, 

Draci Pars Šumperk), nebo používají jinou zkratku (BK, SC, IHC, SKLH, SHK). 

Často můžeme v názvu vysledovat maskoty týmu (HC Draci Bílina, HC Vlci 

Jablonec nad Nisou, Mostečtí lvi10, HC Kobra Praha, Draci Pars Šumperk, HC Bobři 

Valašské Meziříčí, HC NED Hockey11) a významné podniky obce (HC Rodos Dvůr 

Králové nad Labem, HC David servis České Budějovice, HC Tatra Kopřivnice). 

Od ostatních se v tomto ohledu odlišuje tým HC BAK Trutnov, který nese název podle 

hokejového turnaje Bak Cupu12 (HC BAK TRUTNOV). Jako nejproduktivnější se opět 

ukazuje spojení zkratky a následně názvu obce (celkem 13 z 27 uvedených klubů). 

2.4 Krajská liga 

Krajská liga je čtvrtou nejvyšší hokejovou soutěží a poslední oficiální soutěží 

zastřešovanou Českým svazem ledního hokeje. V některých krajích se dělí i na další 

skupiny13. Olomoucký kraj je jediný, kde se mužské týmy neúčastní krajské soutěže14. 

 
10 Povšimněme si, že je časté uvádět maskoty týmu v množném čísle, i když ve vybraném vzorku 

jsou i výjimky – třeba hned ve skupině Střed o několik řádků níže. 

11 Klub se v průběhu sezóny z ligy odhlásil a oficiálně pokračuje ve sportovní činnosti pouze 

mládežnický klub HC Nymburský Lev. 

12 Turnaj Bak Cup svůj název ale nese podle stavební společnosti BAK, jejíž generální ředitelství 

sídlí v Trutnově.  

13 Takové skupiny se pak sekundárně označují písmenem, číslem, či jinak (například skupina 

západ, východ; skupina A, B, C). 

14 V kraji se hraje pouze liga dorostu. 
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Zlínský kraj potom sdílí jednu krajskou soutěž spolu s Jihomoravským krajem. V krajské 

lize v aktuální sezóně hraje podle jednotlivých krajů těchto 134 hokejových klubů: 

2.4.1 Praha  

V hlavním městě Praha hraje krajskou ligu šest týmů (PRAŽSKÝ HOKEJ). Je to 

druhý nejnižší počet týmů po kraji Ústeckém (za předpokladu, že nezapočítáváme 

Olomoucký kraj). Množství účastníků je způsobeno hlavně malým geografickým 

prostorem, na kterém se soutěž odehrává. Týmy v soutěži jsou tyto:  

 

1. HC TNP Praha 

2. HC Smíchov 1913 

3. HC Letci Letňany 

4. HC Hvězda Praha 

5. HC Berounští Medvědi z. s. 

6. SK Žižkov Praha 

 

Tři z celkových šesti týmů mají hlavní město v názvu (HC TNP Praha, 

HC Hvězda Praha, SK Žižkov Praha), tři nesou také název místní části Prahy 

(HC Smíchov 1913, SK Žižkov Praha, HC Letci Letňany). Tým HC Hvězda Praha navíc 

odkazuje i na dominantu Prahy 6, letohrádek Hvězda15, takže se zde dvakrát za sebou 

objevuje stejný pojmenovací princip (HC HVĚZDA PRAHA). Všechna tato 

pojmenování jsou motivována lokálně, jak je u sportovních organizací obvyklé. 

Poslední nezmíněný tým, HC Berounští Medvědi z. s., se od ostatních na první 

pohled odlišuje. Přestože se účastní stejné krajské soutěže, nesídlí v Praze, ale v Berouně 

(HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI). Tento postup je neobvyklý, ale není ojedinělý. Navíc si 

podobně jako tým HC Letci Letňany do svého názvu zvolil také označení svého maskota. 

2.4.2 Středočeský kraj 

Ve Středočeském kraji se soutěž dále dělí na dvě skupiny, zde je motivací pro 

rozdělení hlavně geografická rozsáhlost území, na kterém se liga odehrává. Skupiny jsou 

 
15 Klub při svém vzniku v roce 1969 nesl název HC Praha, od roku 1983 hraje na svém vlastním 

stadionu Zimní stadion Hvězda, kde je motivace pojmenování stejná jako u klubu. 
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zde rozděleny na východ a západ, v každé z nich je osm týmů, dohromady tedy šestnáct 

(STŘEDOČESKÝ HOKEJ). Jejich názvy jsou následující: 

 

Skupina východ 

1. BK Mladá Boleslav 

2. HC Lev Benešov 

3. HC Poděbrady 

4. HC Rytíři Vlašim 

5. HC Žabonosy 

6. Hokejový klub Čáslav, z. s. 

7. SC Kolín 

8. SK Sršni Kutná Hora 

Skupina západ 

1. HC Junior Mělník 

2. HC Příbram 

3. HC Rakovník 

4. HK Kralupy nad Vltavou 

5. HK Králův Dvůr 

6. HK LEV Slaný 

7. SK Černošice 

8. Slavoj Velké Popovice 

 

Většina z těchto klubů má v názvu zkratku HC nebo HK, případně jinou (BK Mladá 

Boleslav, SC Kolín, SK Sršni Kutná Hora, SK Černošice16). Z apelativ se v názvech objevují 

zvířata (HC Lev Benešov, SK Sršni Kutná Hora, HK LEV Slaný), ale i další: HC Rytíři 

Vlašim, Hokejový klub Čáslav, z. s. (jako nezkrácená podoba HK), HC Junior Mělník. 

Všechny kluby mají ve svém názvu obec, za kterou hrají. 

2.4.3 Liberecký kraj 

V Libereckém kraji se krajské ligové soutěže v sezóně 2019-2020 účastnilo pouze 

sedm následujících týmů (LIBERECKÝ HOKEJ): 

1. HC Česká Lípa 

 
16 Ostatní zkratky vysvětleny v samostatném oddílu níže. 
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2. HC Frýdlant 

3. HC Slavoj Liberec 

4. Hokejový klub Jičín, z. s. 

5. HC TS Varnsdorf 

6. HC Turnov 1931 z. s. 

7. HC Lomnice nad Popelkou 

Všechny z nich mají v názvu zkratku HC, takže dobře ilustrují tendence celého 

sebraného vzorku hokejových klubů. Polovina z nich navíc dodržuje produktivní strukturu 

zkratka HC + obec. 

HC Slavoj Liberec obsahuje další proprium Slavoj17. V názvu Hokejový klub Jičín, 

z. s. se nachází další apelativa, jde o nezkrácenou verzi HK, která se v souboru vyskytuje už 

jenom jednou. 

HC TS Varnsdorf v sobě nese zkratku TS (technické služby), kterou žádný jiný klub 

ve svém názvu neobsahuje. HC Turnov 1931 z. s. má specifika hned dvě – nese ve svém 

názvu také rok založení klubu, i jeho právní formu (zapsaný spolek). 

2.4.4 Ústecký kraj 

V Ústeckém kraji se ligy účastní pouze pět týmů, je to nejméně ze všech krajů18 

(ÚSTECKÝ HOKEJ). Jejich názvy jsou následující: 

1. HC Lovosice 

2. HC Roudnice nad Labem 

3. HC Slovan Louny 

4. HC Tygři Klášterec nad Ohří 

5. SK Kadaň 

Čtyři z pěti uvedených klubů užívají zkratku HC, poslední SK. Nejčastěji jde opět 

o spojení zkratky s názvem obce, jednou navíc s propriem Slovan, které se pro tělovýchovné 

jednoty a různé sportovní organizace užívá často. Jednou se v názvu vyskytuje také maskot 

klubu – HC Tygři Klášterec nad Ohří. 

 
17 O jeho významu viz níže. 

18 Stranou stojí Olomoucký kraj, kde se krajské ligy neúčastní žádné mužské týmy. 
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2.4.5 Karlovarský kraj 

Krajská liga v Karlovarském kraji byla v sezóně 2019-2020 tvořena těmito jedenácti 

týmy (KARLOVARSKÝ HOKEJ): 

1. HC Baník Sokolov 

2. HC Čerti Ostrov 

3. HC Domažlice 

4. HC Klatovy 

5. HC Mariánské Lázně 

6. HC Meteor Třemošná 

7. HC Rebel město Nejdek 

8. HC Stadion Cheb 

9. HC Tachov 

10. HK Rokycany, o. s. 

11. TJ Apollo Kaznějov 

 

Většina z nich odpovídá typickému tvoření názvů hokejových klubů, které jsem 

demonstrovala už v předchozích oddílech, jednou je zde kromě zkratky HC a HK také TJ. 

Mimo to se ale v motivaci pojmenování klubu objevují i výjimky. Baník v názvu klubu 

HC Baník Sokolov stojí i v názvu mnoha jiných sportovních klubů, převážně se ale jedná 

o ty fotbalové. Příliš časté není ani užití maskota v názvu klubu, obzvláště pokud nejde 

o zvíře, jako je tomu v případě HC Čerti Ostrov a HC Rebel město Nejdek. U druhého ze 

zmíněných se kromě maskota19 objevuje také další apelativum „město“, které se již ve 

vzorku znovu neopakuje, a název je proto v tomto ohledu raritou. V názvu klubu HC Stadion 

Cheb je další apelativum – stadion, – které se ve vzorku objevuje pouze dvakrát, proto ho 

také považuji za ojedinělý jev. 

2.4.6 Plzeňský kraj 

V Plzeňském kraji je soutěž rozdělena do tří skupin: A, B, C (PLZEŇSKÝ HOKEJ). 

Některé z týmů ale hrají ve více skupinách zároveň, proto jsem je do celkového počtu 

sebraných názvů započítala pouze jednou. Co do počtu účastníků je tato krajská ligová 

soutěž nejrozsáhlejší ze všech. 

 
19 Zde je navíc maskot v jednotném čísle, tento jev se pro označení osoby (tedy rebel místo 

očekávaného rebelové) vyskytuje v celém vzorku pouze jednou. 
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Skupina A 

1. HC Saxana Group 

2. HC Rokycany z. s. 

3. HC Chotíkov 

4. Sokol Horní Lukavice 

5. HC Pubec Plzeň 

6. Sokol Malá Víska 

7. TJ Město Zbiroh 

8. HC DTJ KLABAVA 

9. TJ Baník Líně 

10. HC Buldoci Stříbro 

Skupina B 

1. HC SKP Rapid Plzeň 

2. HC S.O.S. Žízeň Chotěšov o. s. 

3. HC Strašice 

4. HC Omega Trans Plzeň o. s. 

5. Sokol Radobyčice 

6. Sokol Losiná 

7. Spartak Škoda Sedlec 

8. HC Meteor Třemošná 

9. HC Kralovice 1944 

10. HC Domažlice 

 

Skupina C 

1. HC Sokol Lipnice 

2. HC KLAUS Timber 

3. HC Holýšov 

4. HC Chotíkov 

5. HC Staňkov 

6. TJ Apollo Kaznějov20 

7. TJ Čechie Příkosice 

8. TJ Sokol Díly 

 
20 Tento klub hraje také v krajské lize Karlovarského kraje. 
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9. HC Stříbro 06 

10. Jiskra Bezdružice 

11. Sokol Vejprnice 

12. HC Město Touškov 

 

Hokejové kluby v Plzeňském kraji jsou výjimečné tím, že je jich oproti ostatním 

krajům mnoho, proto si u nich můžeme povšimnout větší rozmanitosti používaných strategií 

pro tvoření názvů. Najdeme zde dva kluby, které jsou svým názvem unikátní, co se týče 

celého sebraného vzorku. HC Saxana Group a HC KLAUS Timber ve svém názvu neužívají 

název obce, za kterou kluby hrají21, místo toho vidíme princip pojmenování podle podniku. 

Motivace pojmenování podle podniku se pak drží i další kluby, které už používají 

i název obce, kterou reprezentují: HC Pubec Plzeň (podle realitní kanceláře), HC SKP Rapid 

Plzeň (Rapid jako typ vozu značky Škoda), HC Omega Trans Plzeň o. s.22, Spartak Škoda 

Sedlec a TJ Apollo Kaznějov23, které už ve svém názvu obec nesou. 

Celkem tři kluby mají ve svém názvu také zakotvenou právní formu společnosti: 

HC Rokycany z. s., HC S.O.S. Žízeň24 Chotěšov o. s. a HC Omega Trans Plzeň o. s. Další 

kluby si do svého názvu zvolili i jiná propria než obec či podnik, sedm z nich užívá výrazu 

Sokol, po jednom pak Jiskra, Baník a Spartak. 

Dva kluby užívají ve svém názvu výraz město (HC Město Touškov a TJ Město 

Zbiroh), přičemž oba ho prezentují s počátečním velkým písmenem. Pouze Město Touškov 

má daný výraz zakotvený přímo ve svém oficiálním názvu (MĚSTO TOUŠKOV), na rozdíl 

od města Zbiroh (MĚSTO ZBIROH). Můžeme tedy říct, že v prvním uvedeném případě jde 

o proprium, přímo součást názvu obce, zatímco ve druhém případě je to pouhé apelativum, 

které by se podle pravidel pravopisu nemělo psát s velkým počátečním písmenem25. 

 
21 Oba z nich ale působí přímo v Plzni. 

22 Podnik dnes vystupuje pod obchodní značkou OMEGA PLUS spol. s r. o., sídlí v Plzni (OMEGA 

PLUS). 

23 Šlo o podnik APOLLO – Kaznějov s. r. o., který se zabýval nákladní a autobusovou dopravou, dnes 

vystupuje pod názvem AUTO HELUS, s. r. o. – Kaznějov a funguje pod záštitou podniku IVECO (AUTO 

HELUS). 

24 Název přeneseně odkazuje na Minipivovar Chotěšov, který v obci funguje od roku 2014 (HC S.O.S. 

ŽÍZEŇ CHOTĚŠOV). 

25 O pravopisné podobě vybraných názvů se zmiňuji níže v samostatné kapitole. Přemíra velkých 

písmen na místech, kam nepatří, je důsledek vlivu angličtiny. 



Klára Lupoměská, Názvy hokejových klubů v České republice 

27 

 

2.4.7 Jihočeský kraj 

Jihočeské krajské soutěže se v sezóně 2019-2020 účastnilo těchto dvanáct 

hokejových klubů (JIHOČESKÝ HOKEJ): 

1. HC Lední medvědi Pelhřimov 

2. HC Milevsko 2010 

3. HC Slavoj Český Krumlov 

4. HC Strakonice 

5. HC Vajgar Jindřichův Hradec 

6. HC Vimperk 

7. OLH Spartak Soběslav 

8. TJ Božetice 

9. TJ Hluboká nad Vltavou Knights 

10. TJ Jiskra Humpolec 

11. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 

12. TJ Sokol Radomyšl 

Vyjmenované kluby potvrzují obecnou tendenci celého vzorku, 7 z nich začíná 

obvyklou zkratkou HC, hned pět týmů ale užívá také nepříliš častou zkratkou TJ (TJ Jiskra 

Humpolec, TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, TJ Sokol Radomyšl, TJ Hluboká nad 

Vltavou a TJ Božetice), jeden má navíc zkratku OLH. Všechny kluby mají v názvu obec, 

kterou reprezentují, u klubu Vajgar Jindřichův Hradec vidíme i další místní specifikaci – 

podle jednoho ze symbolů města, rozlehlého rybníku Vajgar. 

Jeden z klubů zakomponoval do svého názvu i svého zvířecího maskota: HC Lední 

medvědi Pelhřimov. Od ostatních pojmenování tohoto typu se odlišuje, protože 

substantivum (zde v plurálu) navíc rozvíjí ještě přívlastkem (podobně je tomu například 

u týmu Bílí Tygři Liberec). Maskota je možné vysledovat také v názvu klubu TJ Hluboká 

nad Vltavou Knights, kde je ale uveden v anglické podobě, navíc nejde o zvíře, ale 

o označení osoby. Vyskytují se zde i propria jako Slavoj (Slavoj Český Krumlov), Jiskra 

(Jiskra Humpolec) a Spartak (Spartak Soběslav). 

2.4.8 Kraj Vysočina 

Krajskou ligu v Kraji Vysočina hraje pouze sedm týmů, patří proto k těm menším 

dle počtu účastníků (HOKEJ VYSOČINA). Týmy jsou následující: 

1. BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem 

2. HC Spartak Polička 
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3. HC Spartak Velká Bíteš 

4. HC Zastávka u Brna26 

5. HHK Velké Meziříčí 

6. SK Telč 

7. TJ Náměšť nad Oslavou 

Zkratky sportovní organizace se u této krajské soutěže různí, kromě HC (celkem 

třikrát: HC Spartak Polička, HC Zastávka u Brna, HC Spartak Velká Bíteš) zde najdeme také 

SK, BK, TJ a HHK. Všechny uvedené kluby mají ve svém názvu také obec a většina 

dodržuje strukturu zkratka + obec. 

Jeden hokejový klub má ve svém názvu také svého maskota (BK Zubři Bystřice nad 

Pernštejnem) a dva užívají propria Spartak (HC Spartak Polička a HC Spartak Velká Bíteš). 

2.4.9 Pardubický kraj 

V Pardubickém kraji hraje krajskou ligu těchto devět hokejových klubů 

(PARDUBICKÝ HOKEJ): 

1. HC Hlinsko 

2. HC Chotěboř 

3. HC Chrudim 

4. HC Kohouti Česká Třebová 

5. HC Litomyšl 

6. HC Spartak Choceň 

7. HC Světlá nad Sázavou 

8. HC Slovan Moravská Třebová 

9. HC Orli Lanškroun 

Všechny uvedené týmy začínají zkratkou HC, navíc jejich tvoření ve více než 

polovině případů odpovídá nejběžnější struktuře HC + obec. Další dva týmy do svého názvu 

zakomponovali svého maskota, oba v množném čísle: HC Kohouti Česká Třebová a HC Orli 

Lanškroun; dva navíc užívají propria: HC Spartak Choceň a HC Slovan Moravská Třebová. 

Tvoření názvů hokejových klubů v tomto kraji je tedy hodně jednotvárné, tím se od 

ostatních krajských soutěží odlišuje. Může to být dáno i menším množstvím klubů, které se 

soutěže účastní – není tak výlučně nutná velká variabilita jejich názvů. 

 
26 Zastávka je oficiální název obce, zde tedy nejde o apelativum, ale o proprium (OBEC 

ZASTÁVKA). 
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2.4.10 Královéhradecký kraj 

V Královéhradeckém kraji se soutěže účastní taktéž devět hokejových klubů, ale 

jejich tvoření je už více variabilní (KRÁLOVÉHRADECKÝ HOKEJ): 

1. HC Jaroměř 

2. HC Náchod 

3. HC Opočno 

4. HC Trutnov 

5. HC Wikov Hronov 

6. SK Třebechovice pod Orebem 

7. Sokol Semechnice 

8. Stadion Nový Bydžov 

9. TJ Spartak Nové Město nad Metují 

Většina z uvedených názvů kopíruje zavedené schéma zkratka + název obce 

(ve čtyřech případech HC a jednou SK). Jedenkrát zde najdeme název podniku (HC Wikov 

Hronov), u dvou navíc i jinou propriální složku než název obce (Sokol Semechnice 

a TJ Spartak Nové Město nad Metují) a u jednoho apelativní složku (Stadion Nový Bydžov). 

2.4.11 Jihomoravský a Zlínský kraj 

Jihomoravský a Zlínský kraj sdílí jednu krajskou soutěž, proto týmy uvádím v jedné 

skupině (JIHOMORAVSKÝ HOKEJ). Je jich celkem čtrnáct: 

1. Dynamiters Blansko HK 

2. HC Brumov-Bylnice 

3. HC Lvi Břeclav 

4. HC Spartak Uherský Brod 

5. HC Spartak Velká Bíteš 

6. HC Štika Rosice 

7. HC Uherské Hradiště 

8. HC Uničov 

9. HHK Velké Meziříčí 

10. HK Kroměříž 

11. HOKEJ Uherský Ostroh 

12. SHKM Hodonín 

13. SKMB Minerva Boskovice 

14. TJ Sokol Březina 
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V této krajské soutěži vystupuje se zkratkou HC celkem sedm týmů, další dva se 

zkratkou HK27, jeden pod zkratkou TJ a další se používají i zkratky zcela unikátní 

(HHK Velké Meziříčí, SHKM Hodonín, SKMB Minerva Boskovice). Jediný tým, který 

žádnou zkratkou sportovní organizace nedisponuje je HOKEJ Uherský Ostroh. Tento tým si 

do svého názvu zvolil apelativum hokej, které samo označuje, o jaký druh sportovní 

organizace jde. Tento postup pojmenování se ale v celém vzorku neukazuje jako příliš 

produktivní. 

Čtyři další kluby mají v názvu i jiné proprium než jen název obce, a to Dynamiters 

Blansko HK, HC Spartak Uherský Brod, HC Spartak Velká Bíteš a TJ Sokol Březina. Dva 

týmy si do svého názvu zvolily také svého zvířecího maskota: HC Lvi Břeclav a HC Štika 

Rosice – poslední jmenovaný má maskota ve svém názvu v jednotném čísle, to podle 

ostatních výskytů není obvyklé28. 

2.4.12 Moravskoslezský kraj 

Posledním je Moravskoslezský kraj, kde hraje krajskou ligu těchto deset hokejových 

klubů: 

1. HC BOSPOR Bohumín 

2. HC Frýdek-Místek 

3. HC Orlová 

4. HC Rožnov pod Radhoštěm 

5. HC Studénka 

6. HC Wolves Český Těšín 

7. HK Krnov 

8. HK Nový Jičín 

9. SK Karviná 

10. TJ Horní Benešov 

Šest ze zmiňovaných klubů používá zkratku HC, další dva HK, po jednom SK a TJ. 

Ve všech případech zkratka stojí na začátku názvu, jak je podle celého vzorku zvykem. Osm 

 
27 Přitom tým Dynamiters Blansko HK má zkratku (hokejový klub) až na konci svého názvu, což je 

v porovnání s celým sebraným vzorkem neobvyklé. 

28 Použití štiky jako maskota vychází z jednoho z hlavních symbolů obce. Ta má jednu štiku (tedy 

také v jednotném čísle) na modrém pozadí na svém znaku, pečeti a praporu. Původ tohoto symbolu je ve 

14. století, kdy na území žili Hechtové z Rosic. Jejich erbem byla stříbrná štika v červeném poli. Hecht je 

v českém překladu štika (DYTRYCH, 2012) 
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z deseti, tedy převážná většina, dodržuje strukturu zkratka + název obce. Tato struktura tedy 

podle celého vzorku vyplývá jako nejproduktivnější. Další dva kluby využívají navíc další 

komponent mezi zkratkou sportovní organizace a názvem obce. V názvu HC BOSPOR 

Bohumín se skrývá další zkratka, BOSPOR = Bohumínské sportovní a relaxační centrum 

(BOSPOR), stejný název (Bospor arena) nese také zimní stadion, který se v centru nachází, 

můžeme tedy říct, že jde o motiv pojmenování podle podniku. Poslední tým, HC Wolves 

Český Těšín, si do svého názvu zvolil také svého maskota, místo českého pojmenování ale 

používá anglické Wolves – to není postup obvyklý. 
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3 Kategorizace 

Při kategorizaci jsem vycházela z hlediska frekvence výskytu pojmenování v celém 

sebraném vzorku. V prvním kroku jsem komponenty všech názvů klubů ze sebraného 

vzorku rozdělila na dvě části, podle toho, zda komponent do názvu klubu vstupuje jako 

apelativum, nebo jako proprium29. Hranice mezi těmito dvěma skupinami ale nejsou ostré, 

jsou prostupné a o každém komponentu je třeba uvažovat samostatně a podle jeho vlastností 

ho zařadit s přihlédnutím také k ostatním členům skupiny. Každá ze skupin se formuje kolem 

prototypu, který je podle frekvence nejčastější, a dále od středu leží okrajové případy, které 

sdílí některé rysy obou skupin. Mimo toto dichotomické členění stojí názvy klubů, ve 

kterých se vyskytují číslovky. Jde o několik jednotlivých výskytů, kterým je věnován 

samostatný oddíl. 

 

V rámci apelativních komponentů názvů existují další podskupiny vytvořené na 

základě významného počtu výskytů v celém vzorku. První z těchto skupin jsou písmenné 

zkratky typu sportovní organizace, které se nejčastěji objevují na prvním místě názvu; další 

skupinu tvoří označení právnické formy obchodní společnosti – jak v podobě písmenné 

zkratky, tak v plném rozsahu; označení maskota klubu (tato skupina se dále větví ještě na 

maskoty zvířecí a maskoty lidské nebo s lidskými znaky) a ostatní komponenty apelativního 

typu. 

V rámci propriální části vymezuji analogicky několik podskupin. První podskupinou 

je název obce, kterou klub reprezentuje. Uvedený komponent obsahuje naprostá většina 

sebraného vzorku, takže v tomto oddílu věnuji pozornost pouze názvům, které se od 

obecného trendu nějak odlišují. Dalšími podskupinami jsou název společnosti30 

a podskupina s ostatními propriálními komponenty. 

 
29 Význam zde tedy přikládám pouze funkci komponentu v daném názvu, nejde o členění na propriální 

a druhovou složku pojmenování pro účely zdůvodnění psaní velkých písmen. 

30 Termín společnost je používán jako synonymní k pojmům podnik a firma. 
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Schéma 1: Jednotlivé komponenty v názvech českých hokejových klubů 

3.1 Apelativní část 

3.1.1 Zkratky sportovní organizace 

Jde o zkratky typu sportovního klubu, které jsou běžné i u jiných týmových sportů 

(u fotbalových týmů typicky zkratka FC a FK – analogicky ke zkratkám, které se objevují 

v názvech hokejových klubů, které vzápětí uvedu). Je typické používat zkratky z názvů 

jednak českých, ale ještě častěji anglických (typicky HC). Tyto zkratky stojí ve většině 

případů hned na prvním místě v názvu, zcela výjimečně pak na konci (Dynamiters 

Blansko HK). 

Některé z těchto zkratek jsou běžné a užívají se u velkého množství hokejových 

klubů, jiné se vyskytují pouze v řádu jednotek, některé dokonce jen jednou. 

 

HC 

HC, tedy zkratka z anglického hockey club (česky hokejový klub) je nejčastější 

zkratka v celém vzorku. Celkem 115 klubů začíná zkratkou HC, oproti ostatním zkratkám 

má tedy značnou převahu. Nejčastějším tvořením názvů hokejových klubů je spojení právě 

této zkratky a názvu obce, ve které klub sídlí, přitom zkratka ve všech případech stojí na 

začátku názvu, nikdy ne na jeho konci. Kromě názvu obce se často pojí s maskoty, s podniky 

i s jinými apelativy a proprii: HC Olomouc (název obce), HC Bobři Valašské Meziříčí 

(zvířecí maskoti), HC Letci Letňany (maskoti označující osoby), HC David servis České 

Budějovice (podnik), HC Junior Mělník (ostatní apelativa), HC Dynamo Pardubice (ostatní 

propria). 

 

HK 

HK je zkratka pro hokejový klub, jde tedy o obdobu zkratky předešlé. Nese ji celkem 

osm klubů, z toho sedm na začátku svého názvu: HK Kralupy nad Vltavou; HK Králův 
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Dvůr; HK Krnov; HK Kroměříž; HK LEV Slaný; HK Nový Jičín a HK Rokycany, o. s. 

Jediný klub tuto zkratku zařadil až na konec: Dynamiters Blansko HK31. 

U všech případů jde převážně o strukturu zkratka + název obce, jednou se spojuje 

také se zvířecím maskotem (HK LEV Slaný) a s jiným výrazem (Dynamiters Blansko HK). 

 

SK 

Celkem devět hokejových klubů nese zkratku SK, tedy sportovní klub: 

SK Černošice; SK Horácká Slavia Třebíč; SK Kadaň; SK Karviná; SK Sršni Kutná Hora; 

SK Telč; SK Trhači Kadaň; SK Třebechovice pod Orebem a SK Žižkov Praha. 

V šesti případech jde o strukturu zkratka + název obce (jednou jde navíc o další 

geografické upřesnění, a to v případě SK Žižkov Praha), pojí se ale i s maskoty (SK Sršni 

Kutná Hora a SK Trhači Kadaň) a jinými proprii (SK Horácká Slavia Třebíč). 

Od předchozích dvou zkratek se odlišuje ještě jiným rysem, užívá se jak pro hokejové 

týmy, tak i pro ostatní týmové sporty (často třeba u fotbalových klubů). 

 

TJ 

Celkem čtrnáct klubů začíná zkratkou TJ, tedy tělovýchovná jednota. Jak je u zkratek 

obvyklé, nikdy se nevyskytuje na konci názvu. V pěti případech název dodržuje strukturu 

zkratka + název obce: TJ Božetice, TJ Čechie Příkosice, TJ Horní Benešov, TJ Město Zbiroh 

a TJ Náměšť nad Oslavou. Kromě toho se v názvu s touto zkratkou vyskytují další propria: 

TJ Apollo Kaznějov, TJ Baník Líně, TJ Jiskra Humpolec, TJ Lokomotiva Veselí nad 

Lužnicí, TJ Sokol Březina, TJ Sokol Díly, TJ Sokol Radomyšl a TJ Spartak Nové Město nad 

Metují. Jednou stojí v názvu také maskot lidského charakteru: TJ Hluboká nad Vltavou 

Knights. Stejně jako v případě předchozí zkratky i zde můžeme hovořit o jejím univerzálním 

použití, protože není primárně určena jen pro hokejové týmy. 

Toto označení je tradiční hlavně pro dříve vzniklé kluby, šlo o základní organizační 

článek ČSTV32 se jednotlivými oddíly a odbory. Činnost jednot spravovaly výbory jednoty, 

 
31 Tento klub zkratku sportovní organizace uvádí až jako poslední komponent názvu, tím se od 

ostatních odlišuje. 

32 Československý svaz tělesné výchovy a sportu, označení se používalo až do roku 1990, kdy ho 

nahradilo označení Český svaz tělesné výchovy a sportu se stejnou zkratkou, a nakonec byl změněn na dnešní 

Českou unii sportu (ČUS) v roce 2013. 
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které pořádaly pravidelné členské schůze. Jednoty byly také právním subjektem, to oddíly 

nejsou. (GUT, PACINA, 1986, str. 271) 

 

BK 

Čtyři kluby nesou zkratku BK = bruslařský klub: BK Havlíčkův Brod, BK Mladá 

Boleslav, BK Nová Paka, BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem. Ve všech případech kromě 

posledního jde o strukturu zkratka + název obce, v posledním případě je do názvu navíc 

vložen ještě maskot týmu. 

 

Ostatní zkratky 

V následujícím výčtu uvedu krátce ostatní zkratky sportovních organizací, které se 

v souboru názvů hokejových klubů objevují pouze v řádu jednotek, nejčastěji pouze 

jedenkrát. Na prvním místě stojí zkratka, na dalším její význam a ve třetím sloupci uvádím 

klub, který má zkratku v názvu. 

 

Tabulka 1: Přehled ostatních zkratek druhu sportovní organizace ze sebraného vzorku 

 

Jak se ze seznamu ukazuje, jde většinou o modifikace předchozích zkratek, které se 

v souboru opakují vícekrát. Zkratka DTJ (dělnická tělovýchovná jednota) je modifikace 

zkratky TJ (tělovýchovná jednota), LHK (lední hokejový klub) zase modifikací 
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HK (hokejový klub) a SC (sport club) je pouze anglický protiklad k české zkratce 

SK (sportovní klub). Zkratku SK (sportovní klub) a HK (hokejový klub), jsou pro modifikaci 

využity nejčastěji. Obě jsou rozšiřovány různými přívlastky, které sportovní organizaci více 

specifikují, někdy je rozšíření i víc než jen jedno. SHK je vlastně spojení obou zkratek 

(SK + HK), SHKM a SKLH jsou potom jen obměnou této zkratky, rozšiřuje je přívlastek – 

v prvním případě přívlastek neshodný (klub mládeže), ve druhém případě jde o kombinaci 

přívlastku neshodného (klub hokeje) a shodného (ledního hokeje). Ze zkratky SK vychází 

také další dvě zkratky, ve kterých se navíc objeví i název obce, za kterou tým hraje 

(Boskovice a Plzeň). Toto tvoření není příliš vhodné, protože Boskovice a Plzeň se tak 

v názvu duplikují – jednou ve zkratce, podruhé na konci názvu (SKMB Minerva Boskovice33 

a HC SKP Rapid Plzeň). Další zkratky jinak specifikují, o jaký tým jde, často pomocí dalších 

přívlastků, například VHK je valašský hokejový klub, HHK (založené na podobném 

principu) je horácký hokejový klub, SHKM je sportovní hokejový klub mládeže. Zkratky 

HC je pro modifikaci využito pouze v jediném případě, a to k rozšíření na IHC (international 

hockey klub), kde je navíc přívlastek shodný v angličtině. Zkratka OLH pak sportovní 

organizaci strukturuje jinak (zatímco obvykle hovoříme o týmech, klubech, mužstvech, zde 

jde o oddíl), znamená oddíl ledního hokeje. 

 

Schéma 2: Podíl jednotlivých zkratek v názvech českých hokejových klubů 

 
33 V tomto názvu klubu se kromě toponyma Boskovice navíc duplikuje také chrématonymum 

Minerva. 
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Další zkratky v názvech nezastupují druh sportovní organizace, mají specifický 

význam. Nejde už o zkratky z výrazů apelativního charakteru, ale propriálního charakteru 

(například AZ Heimstaden Havířov = Antonín Zátopek, HC BOSPOR Bohumín = 

Bohumínské sportovní a relaxační centrum, HC TS Vansdorf = Technické služby Vansdorf). 

3.1.2 Obchodní společnost 

Všechny hokejové kluby mají podle zákona (stejně jako jakákoliv jiná organizace) 

povinnost vytvořit obchodní společnost – tedy mít právní formu. Každý z nich je tedy zapsán 

v obchodním rejstříku s nějakou zkratkou na konci svého názvu (základní jsou a. s. – akciová 

společnost, s. r. o. – společnost s ručením omezeným, k. s. – komanditní společnost, n. s. – 

nezisková společnost, případně z. s. – zapsaný spolek nebo o. s. – oblastní sdružení, případně 

obchodní společnost), jen několik z nich takovou zkratku ale používá i ve svém oficiálním 

názvu34. Ve vzorku se objevují pouze dvě různé zkratky právní formy, zapsaný spolek 

a oblastní sdružení. 

• z. s.: HC Turnov 1931 z. s.; HC Rokycany z. s.; HC Berounští Medvědi z. s.; 

SKMB Boskovice z. s., Hokejový klub Čáslav, z. s., Hokejový klub Jičín, z. 

s. 

• o. s.: HC S. O. S. Žízeň Chotěšov o. s.; HC Omega Trans Plzeň o. s.; 

HK Rokycany, o. s. 

Už z podstaty musí taková zkratka vždy stát na posledním místě v názvu. U jiných 

společností se můžeme setkat s tím, že se zkratka rozepisuje, ale taková tendence se 

u sebraného vzorku neprojevila. Podle pravidel pravopisu musí být zkratka právní formy 

společnosti od názvu oddělena čárkou, ale často se tak neděje, a proto se i v obchodním 

rejstříku některé názvy společností vyskytují s touto chybou. 

3.1.3 Maskoti 

Maskoty týmu, kteří se pak sekundárně dostávají také do názvu týmu, jsou nejčastěji 

zvířata. Ostatní maskoty (jmenovitě jsou to maskoti označující osoby) uvádím níže v oddílu 

o dalších apelativech v názvech. 

 
34 Stejně jako v předchozím oddílu jde i v tomto případě o zkratky, ale jiného druhu, proto jsem je 

zařadila do samostatného oddílu. Od předchozího se liší jak místem, na kterém se v názvech klubů objevují, 

tak svou povahou a rozsahem použití.  
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Nejčastějším maskotem českých hokejových týmů je lev. Lev je českým národním 

symbolem, proto se objevuje také na hokejovém vybavení (často na dresech, na helmách, na 

pucích i na ledové ploše) a má své čestné místo také na hrudníku hráčů reprezentačních 

utkání.  

V sebraném vzorku se lev objevuje celkem čtyřikrát, z toho dvakrát v jednotném 

čísle (HK LEV Slaný, HC Lev Benešov) a dvakrát v množném čísle (Mostečtí lvi a HC Lvi 

Břeclav). Ve třech z uvedených příkladů se pojí se zkratkou sportovní organizace (dvakrát 

HC, jednou HK) a v jednom pouze s názvem obce (zde navíc ve tvaru adjektiva). 

Vícekrát se v názvu objevují také draci (Draci Pars Šumperk, HC Draci Bílina 

a v jednotném čísle, a navíc v angličtině také China Golden Dragon). Draci jsou mýtická 

zvířata, jejich symbolika má vyjadřovat neobvyklou sílu a udatnost týmu, proto se často 

objevují i v názvech jiných sportovních týmů (a to i mimo ČR). 

Několikrát se objevují tygři (Bílí Tygři Liberec35, HC Tygři Klášterec nad Ohří); 

medvědi (HC Berounští Medvědi z. s., HC Lední medvědi Pelhřimov36), vlci – ve všech 

případech v množném čísle (HC Vlci Bystřice nad Pernštejnem, HC Vlci Jablonec nad Nisou 

a HC Wolves Český Těšín, kde je apelativum navíc v angličtině).  

Ostatní zvířecí maskoty uvádím pouze ve výčtu, protože se v celém souboru 

vyskytují pouze jednou. V množném čísle se objevují: 

• BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem 

• HC Bobři Valašské Meziříčí 

• HC Buldoci Stříbro 

• HC Kohouti Česká Třebová 

• HC Orli Lanškroun 

• LHK Jestřábi Prostějov 

• PSG Berani Zlín 

• SK Sršni Kutná Hora 

 

 

 
35 Zde jsou navíc dále specifikování přívlastkem, odkazují na symbol města a jeho ZOO. 

36 V názvu prvního klubu navíc rozvité přívlastkem, který specifikuje obec ve tvaru adjektiva; v názvu 

druhého zase specifikováno, že jde o lední medvědy, přestože se na našem území nevyskytují a v Pelhřimově 

ani není ZOO, která by je chovala, takže nejde o analogický případ k Bílým Tygrům Liberec. 
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V jednotném čísle potom další: 

• HC Kobra Praha 

• HC Štika Rosice 

Svého vlastního maskota mají samozřejmě i další kluby. Obvykle stojí v popředí loga 

hokejového týmu, ale jak je vidět v uvedeném výčtu, jen několik týmů si svého maskota 

zvolilo i do svého názvu. 

3.1.4 Ostatní apelativa 

Stadion 

Čtyři hokejové kluby nesou ve svém názvu apelativum stadion, ve všech případech 

je zapsáno s velkým písmenem. Ve třech z nich začíná název zkratkou HC a apelativum 

stadion následuje jako druhý komponent názvu (HC Stadion Vrchlabí, HC Stadion Cheb, 

HC Stadion Litoměřice), v posledním není žádná zkratka sportovní organizace, takže název 

začíná apelativem a na posledním místě opět stojí název obce (Stadion Nový Bydžov). 

 

Označení osob 

V několika případech si do svého názvu hokejový klub zvolil maskota, který 

označuje nějakou osobu (případně jinou bytost lidských rysů). Prvním je klub HC Letci 

Letňany37. Několik dalších klubů si zvolilo maskoty, kteří vyjadřují sílu, odvahu 

a bojovnost: SK Trhači Kadaň, HC Rebel město Nejdek, Rytíři Kladno, HC Rytíři Vlašim, 

HC Čerti Ostrov, Piráti Chomutov, TJ Hluboká nad Vltavou Knights. Poslední klub – 

HC Oceláři Třinec – vyjadřuje důraz na tradice ve městě38. 

 

Ostatní 

Další názvy obsahují apelativa, která specifikují typ hokejového týmu (HC Junior 

Mělník) a která specifikují, o jakou sportovní organizaci jde (HOKEJ Uherský Ostroh, 

Hokejový klub Jičín, z. s. jako nezkrácená verze HK). Název HC Kometa Brno zase vznikl 

mezi fanoušky už v roce 1953, ale protože šlo původně o vojenský sportovní klub založený 

ministerstvem vnitra, dlouho nesl název Rudá hvězda (MEITNER, 2008). Apelativum 

kometa zde tedy vyjadřuje unikátnost, ale také je satirou názvu původního. Název 

 
37 Motivací pro tento název je tradice leteckého průmyslu v Letňanech. 

38 Třinecké železárny byli založeny už v roce 1839, vyrábí nejvíce oceli v České republice a jsou 

nejdůležitějším podnikem ve městě (TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY). 
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HC Energie Karlovy Vary souvisí s hlavními partery klubu, kterými jsou koncernem 

Holoubek; obchodní korporace Karel Holoubek – Trade Group a. s.; Holoubek Energo a. s. 

a Tenza, a. s. Všechny tyto společnosti podnikají v oblasti energetiky, paliv a zdrojů pro 

výrobu tepla a elektrické energie (HC ENERGIE KARLOVY VARY). 

3.2 Propriální část 

3.2.1 Název obce 

Převážná většina hokejových klubů, které jsem ve svém výčtu uvedla má v názvu 

také obec, za kterou hraje. V běžném sportovním slangu se pak celý klub označuje jen 

názvem obce („Chrudim v posledním zápase porazila Moravskou Třebovou, svého 

odvěkého rivala.“). Ve vzorku se ale objevuje několik výjimek. Tři hokejové kluby nemají 

v názvu obec vůbec: HC Saxana Group = název podle úklidové firmy (SAXANA GROUP), 

HC KLAUS Timber = název podle výrobce dřevěných palet (KLAUS TIMBER) – oba 

z nich využívají principu vytvoření názvu podle podniku. Třetím je China Golden Dragon, 

jehož motivaci vysvětluji výše, název obsahuje místo obce celou zemi, ze které reprezentanti 

pochází. 

V absolutní většině případů se název obce objevuje ve slovníkovém tvaru (nominativ 

singuláru), ale ve dvou případech se název obce objevuje i jako adjektivum: Mostečtí lvi 

a HC Berounští Medvědi z. s. Logicky pak obec nestojí na konci názvu klubu jako je tomu 

u ostatních případů. Z poslední pozice se komponent název obce přesouvá také v dalších 

případech, pokud název klubu obsahuje také: 

a) název podniku (HC Vítkovice RIDERA) 

b) letopočet (HC RT TORAX Poruba 2011) 

c) zkratku obchodní společnosti (SKMB Boskovice z. s.) 

Ve všech třech uvedených skupinách stojí před posledním komponentem, tedy až za 

zkratkou typu sportovní organizace a za případnými dalšími komponenty (například název 

podniku nebo označení maskota týmu). 

3.2.2 Název podniku 

Mnoho z hokejových klubů využívá jako jeden z komponentů také název podniku. 

Tento podnik je nejčastěji vázán regionálně – významně se podílí na rozvoji průmyslu 

v daném kraji nebo obci, má zde dlouhou tradici, sídlí zde a podobně. Jinou motivací pro 
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užití názvů podniků je finanční situace, podnik je akcionářem společnosti39, případně 

sponzorem, nejčastěji hlavním či generálním. V následujícím výčtu uvádím pouze několik 

z nich, protože plný seznam by byl mnohem delší. 

 

PSG Berani Zlín 

PSG je stavební skupina, generální zhotovitel staveb a dodavatel prefabrikovaných 

a monolitických konstrukcí v ČR. Společnost podporuje hokejový klub finančně (kromě něj 

podporuje i jiné sportovní aktivity včetně biatlonu a závodníka Rallye Dakar Aleše 

Lopraise), její logo se nachází také ve znaku týmu. Kromě toho se sídlo společnosti nachází 

v Otrokovicích (druhé největší město v okrese Zlín ve Zlínském kraji), takže použití jejího 

názvu je opodstatnitelné také regionálně (PSG). 

 

HC Škoda Plzeň, HC SKP Rapid40 Plzeň, Spartak Škoda Sedlec 

Koncern ŠKODA přímo sídlí v Plzni, za kterou všechny tři kluby hrají. První dva ji 

mají i v názvu, Sedlec je obec v severní části okresu Plzeň-sever. Společnost má v Plzni 

dlouholetou tradici a také je sponzorem klubů (ŠKODA). Tato společnost je také sponzorem 

Mistrovství světa v hokeji IIHF (a to nejen ročníků, které se konají na našem území), proto 

jejich vozy můžeme spatřit v arénách, kde se konají zápasy mistrovství. 

 

HC Tatra Kopřivnice 

Tatra je jednou z nejvíce proslulých značek České republiky. Má dlouholetou tradici, 

je to nejstarší automobilka ve střední Evropě a třetí nejstarší na světě. V Kopřivnici vyrábí 

automobily od roku 1897. Název společnosti klub nese už od roku 1945, v současnosti je 

podnik také jeho sponzorem (TATRA). 

 

HC David servis České Budějovice 

David servis je hlavním sponzorem hokejového klubu. Jde o společnost se sídlem 

v Českých Budějovicích se zaměřením na prodej a servis naftových motorů Hatz 

a stavebních strojů Menzi Muck. Kromě toho společnost zajišťuje provádění zemních prací 

a stavbu průmyslových budov, dodávku, montáž a servis vzduchotechnických 

 
39 Všechny hokejové kluby musí mít právní formu, tedy být obchodní společností a mít zápis 

v obchodním rejstříku, proto zde operuji také s pojmem společnost ve smyslu klub, tým, mužstvo. 

40 Klub ve výčtu uvádím, protože Rapid je typ automobilu značky ŠKODA. 
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a klimatizačních zařízení, výrobu strojních součástí a reprografické služby (DAVID 

SERVIS). 

 

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

Generálním partnerem klubu je společnost RODOS V + J Teodoridis. Tato firma 

vznikla transformací mezinárodní automobilové dopravy a spedice V + V RODOS Vasilis 

Teodoridis. Vasilis Teodoridis je zakladatel společnosti a zároveň také prezident a majitel 

hokejového klubu (RODOS V+J TEODORIS). Na rozdíl od ostatních uvedených příkladů 

zde byl název společnosti při přenesení do názvu hokejového klubu adaptován a ochuzen 

o několik komponentů (do názvu se dostal pouze výraz RODOS, iniciály zakladatele 

Vasilise Teodoridise a jeho syna Jana už ne). 

 

ČEZ Motor České Budějovice 

Generálním partnerem klubu je Skupina ČEZ a jedním z mnoha dalších partnerů je 

společnost Motor Jirkov, která sídlí v Českých Budějovicích. Je neobvyklé, aby se do názvu 

hokejového klubu dostaly hned dvě společnosti. Postavení partnerů odpovídá jejich pořadí 

v názvu klubu, tedy generální partner na prvním místě, tradiční partner41 na druhém místě 

(ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE). 

 

HC KLAUS Timber 

KLAUS Timber je generálním partnerem hokejového týmu. Zabývá se výrobou 

a prodejem dřevěných palet, beden a jiných obalů (KLAUS TIMBER). Klub výjimečný tím, 

že v něm nenajdeme název obce, za kterou hraje (v tomto případě Nepomuk v okrese Plzeň-

jih). 

 

HC RT TORAX Poruba 2011 

Autorizovaný prodejce ojetých i nových aut, má dvě pobočky v Ostravě, kde sídlí 

i hokejový klub. Logo obchodní společnosti se objevuje také v logu hokejového týmu 

a v názvu domácího kluziště týmu. To bylo rekonstruováno s přispěním společnosti, což byl 

další z důvodů pro pojmenování RT TORAX Arena (RT TORAX). 

 

 
41 Tradiční proto, že klub podporoval už v minulosti, v letech 1965-1992 klub nesl název TJ Motor 

České Budějovice, současný název má od roku 2013. 
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Draci Pars Šumperk 

Pars nova a. s. je společnost, která působí v oblasti kolejových vozidel. Společnost 

Pars nova a. s. je jedním z hlavních sponzorů klubu (PARS NOVA A.S.). Původní název byl 

ŽOS Šumperk (Železniční opravny a strojírny Šumperk), po roce 1993 Pars DMN s. r. o. 

Šumperk. Současný název společnost nese od roku 2000, nyní patří do skupiny Škoda 

Transportation. Jde o jednu z největších společností v Šumperku. Motivace tohoto 

pojmenování se objevuje už v historii, klub byl založen v roce 1945 při TJ Železničář 

Šumperk, v roce 1953 klub existoval pod názvem TJ Lokomotiva Šumperk. Současný název 

nese klub od roku 2019 (DRACI PARS ŠUMPERK).  

HC BOSPOR Bohumín 

Svůj současný název nese tým od roku 2015, stejně jako Bospor aréna, kde se 

všechny jejich domácí zápasy odehrávají. Zimní stadion Bospor aréna se nachází ve 

sportovním areálu BOSPOR = Bohumínské sportovní a relaxační centrum, podle kterého 

byly obě výše uvedená pojmenování odvozena (BOSPOR). 

3.2.3 Ostatní propria 

V následující části chci pozornost věnovat ostatním propriálním částem názvů, které 

nespadají do žádné z předchozích kategorií, nejedná se tedy o název obce, ani podniku. 

Většinou jde o propria, která jsou pro sportovní kluby typická, proto je můžeme analogicky 

najít například v názvech fotbalových klubů. 

 

Baník 

Baník původně označuje hornický nebo hutnický klub, ve slovenštině znamená havíř. 

Označení už dnes není příliš časté, jak je vidět ze sebraného vzorku (KAZDA, 2013). Kromě 

hokejových klubů si tohoto komponentu můžeme povšimnout také u jiných sportovních 

týmů, u nás typicky u fotbalových klubů. (HC Baník Sokolov, TJ Baník Líně) 

 

Dynamo 

Propriální název Dynamo se často používal v SSSR a po jeho vzoru se šířil i do 

dalších zemí sovětského bloku. Tyto kluby byly zřizovány ministerstvem vnitra. 

V Československu bylo Dynamo dobrovolnou sportovní organizací pro pracovníky 
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v energetice a elektrotechnickém průmyslu (GUT, PACINA, 1986, str. 78). (Dynamiters42 

Blansko HK, HC Dynamo Pardubice) 

Sokol 

Sokol je tradiční označení tělocvičného spolku, užívá se pro mnoho sportovních 

organizací, kde je ještě častější než u hokejových klubů. (Sokol Horní Lukavice, Sokol Malá 

Víska, HC Sokol Lipnice, Sokol Vejprnice, TJ Sokol Březina, TJ Sokol Díly, TJ Sokol 

Radomyšl, Sokol Semechnice, Sokol Radobyčice, Sokol Losiná, Sokol Horní Lukavice) 

 

Jiskra 

Jiskry jsou původně dětskou sportovní organizací, která byla součástí pionýrské 

organizace. V době ČSSR vznikalo mnoho sportovních a jiných volnočasových organizací 

se stejným názvem, dnes už ale toto proprium postupně mizí. (Jiskra Bezdružice, TJ Jiskra 

Humpolec) 

 

Spartak, Sparta 

Jméno má svůj původ v antické Spartě, která dbala na tvrdou sportovní, a hlavně 

vojenskou výchovu mladých chlapců od útlého věku a na disciplínu v boji i mimo něj. 

Kromě toho může mít spojitost i se slavným gladiátorem Spartakem, který se vzbouřil 

systému a proslul svou odvahou a silou. (HC Spartak Velká Bíteš, OLH Spartak Soběslav, 

TJ Spartak Nové Město nad Metují, HC Spartak Choceň, HC Spartak Polička, HC Spartak 

Uherský Brod, Spartak Škoda Sedlec, HC Sparta Praha) 

 

Slavoj 

Slavoj je mužské jméno, které nese význam slavný (SLAVOJ). Jako křestní jméno 

se již příliš často nepoužívá, ale v názvech sportovních organizací se objevuje stále. 

(HC Slavoj Velké Popovice, HC Slavoj Liberec, HC Slavoj Český Krumlov, HC Slavoj 

Liberec) 

 

Slavia 

Vyskytuje se také v podobách Slávia, Slavie, Slávie. Klade důraz na slovanskou 

tradici. Slavia byla ochranitelka všech Slovanů. V názvech sportovních klubů má také 

 
42 Zde navíc jako typ desubstantiva (názvy nositelů role sociálně charakterizační) v angličtině, nedá 

se přímo přeložit do češtiny. Adaptovat by se dalo jako *dynamitři, tedy ti, kteří hrají za Dynamo. 
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symbolický význam slavný, význačný (SLAVIA). (HC Slavia Praha, SK Horácká Slavia 

Třebíč) 

 

Další 

Mezi další propria patří Slovan s podobným nadnárodním významem jako Slavia 

(HC Slovan Louny, HC Slovan Moravská Třebová, HC Slovan Ústní nad Labem) a Slezan 

(HC Slezan Opava). Dále je to výraz Meteor, který odkazuje na jedinečnost klubu 

(HC Meteor Třemošná) a Dukla, tedy označení pro bývalý armádní sportovní oddíl 

(HC Dukla Jihlava). U označení Lokomotiva jde stejně jako u výrazů Meteor nebo Dynamo 

hlavně o symbolický význam, jde o mužstvo, které pracuje jako stroj, označení bylo časté 

hlavně za bývalého režimu (TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí). 

3.3 Číslovky 

Celkem u sedmi hokejových klubů se v názvu vyskytuje také číslovka, ve všech 

případech jde o letopočet, konkrétně o rok založení hokejového klubu: 

• HC Moravské Budějovice 2019 

• HC RT ROTAX Poruba 2011 

• HC Milevsko 2010 

• HC Stříbro 06 

• HC Kralovice 1944 

• HC Turnov 1931 z. s. 

• HC Smíchov 1913 

První čtyři pojmenování ukazují, že jde o nové kluby, v posledních letech je to 

poměrně častý trend. Opačnou tendenci vyjadřují další tři uvedené názvy týmů. Letopočet 

v jejich názvu zdůrazňuje tradici, ukazuje, že hokej je pro obci důležitý a klub existuje už 

dlouho. Do názvů se ale dostal až sekundárně, v původních názvech letopočty nebyly. 

Je pravděpodobné, že podobných názvů bude s časem přibývat, a to jak z první 

uvedené skupiny, tak ze druhé, protože obě tendence se nevylučují (předpokládám tedy, že 

se budou letopočty objevovat jak u nově vzniklých klubů, tak i jako přejmenování klubů 

stávajících). 
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3.4 Formální členění 

Poslední druh klasifikace, který chci zmínit pouze okrajově, je formální. Všechny 

z uvedených názvů jsou složeny z více komponentů, nikdy nejde o pojmenování 

jednoslovná43. Nejvíce názvů je složeno ze tří komponentů (celkem 90 výskytů), jen o něco 

méně pak ze dvou komponentů (81 výskytů), nejméně z nich je tvořeno čtyřmi komponenty 

(pouze 11 výskytů). 

 

Uvažovat se dá i o rodovém členění, ale pouze v omezené míře. V takovém případě 

by měl celý název nést rodovou příslušnost podle prvního komponentu, kterým je nejčastěji 

zkratka typu sportovní organizace (tedy TJ Jiskra Humpolec jako femininum, HK Nový Jičín 

jako maskulinum). Ve slangu je tomu opět jinak, například klub HC Chrudim, který by 

zkratkou hokejový klub odpovídal rodu mužskému, se označuje pouze jako Chrudim, a tím 

pádem jako femininum. 

 

Poslední hlediskem je pořadí komponentů v názvu. Pokud jde o první komponent, je 

jím nejčastěji zkratka druhu sportovní organizace, případně další propriální prvek (Sokol, 

Sparta, Jiskra), výjimečně pak označení maskota týmu (Draci Pars Šumperk) nebo podnik 

(ČEZ Motor České Budějovice). Na posledním místě tradičně stojí název obce, kterou tým 

reprezentuje, ale v několika případech ji na posledním místě střídá i právní forma (o. s., nebo 

z. s.) či letopočet (HC Smíchov 1913)44. Tyto komponenty musí už z logického hlediska stát 

poslední v pořadí. Pokud klub používá oba z nich, pak stojí v pořadí obec + letopočet + 

právní forma (HC Turnov 1931 z. s.). 

Nejproduktivnější schéma pro tvoření názvu klubů v souboru je dle frekvence použití 

zkratka druhu sportovní organizace + název obce, kterou tým reprezentuje, jde celkem 

o 64 výskytů. Dále jsou častými schématy zkratka druhu sportovní organizace + propriální 

komponent + název obce (celkem 27 výskytů), zkratka druhu sportovní organizace + 

označení maskota + název obce (celkem 23 výskytů). Poslední schéma, které se objevuje 

více než desetkrát, je zkratka druhu sportovní organizace + název podniku + název obce 

 
43 Výjimkou jsou označení neoficiální, která se objevují ve slangu fanoušků, ale také ve sportovních 

reportážích. Taková označení se snadno zapojují do komunikace (místo Draci Pars Šumperk se tým označuje 

pouze Draci, to je snazší a používá se pak například i pro skandování při zápase). 

44 O těchto výjimkách viz výše. 
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(15 výskytů). Ostatní typy se vyskytují pouze v řádu jednotek, a to převážně v nižších 

hokejových soutěžích. 
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4 Pravopisná stránka 

Velká písmena u vlastních jmen se v češtině považují za jeden z nejsložitějších 

pravopisných problémů a mnoha rodilým mluvčím činí problémy Jde o pojmenování 

víceslovná. Většinou jde o spojení pojmenování typu (nejčastěji v podobě zkratky HC 

a podobně) a jednotliviny (obec, kterou tým reprezentuje, případně i další). Celý název jako 

proprium začíná velkým písmenem. U názvů hokejových klubů se velké písmeno na počátku 

nejčastěji ukrývá ve zkratce typu sportovní organizace. Další vlastní jméno jako komponent 

v názvu hokejového klubu si ponechává velké písmeno, ať stojí na jakémkoliv místě 

(v našem případě jde hlavně o názvy obcí a firem). 

 

Jde o dynamicky se rozvíjející skupinu, která je náchylná k současným trendům 

pro motivaci pojmenování sportovních klubů (a to těm, které se prosazují v zahraničí). 

Takovým trendem je vliv angličtiny, který můžeme pozorovat v užívání velkých písmen. 

Podle anglického vzoru velké množství klubů uvádí všechny komponenty názvu (tedy i ty 

apelativního charakteru) s velkým písmenem na začátku slova (HC Draci Bílina). Někdy je 

majuskulemi uveden celý jeden komponent (HC DTJ KLABAVA, HOKEJ Uherský Ostroh, 

HK LEV Slaný). 

V angličtině se ve všech víceslovných názvech, nadpisech apod. všechna 

plnovýznamová slova zpravidla píší s velkým počátečním písmenem. Navíc se pro 

zdůraznění často užívají verzálky. V češtině je obvyklé psát s počátečním velkým písmenem 

pouze první slovo názvu. Pro zdůraznění používáme jiné prostředky jako kurzívu. I proto by 

není příliš vhodné používat pro hokejové kluby názvy jako HC Berounští Medvědi z. s., kde 

je označení maskota zapsáno s počátečním velkým písmenem, přesto, že jde o komponent 

apelativního charakteru. 

 

Angličtina se v názvech českých hokejových klubů objevuje v mnohem větším rozsahu, 

názvy jsou nejen české, ale také cizojazyčné, nebo hybridní. (SVOBODOVÁ, 2007) 

Hybridním komponentem v názvu je nejčastěji firma (NED Hockey Nymburk), ale v cizím 

jazyce se objevuje i označení maskota (HC Wolves Český Těšín) a zkratka sportovní 

organizace, která stojí na začátku většiny názvů klubů, je dnes typicky zkratkou anglickou 

(nejčastěji HC, ale také SC nebo IHC). Cizojazyčný název se v našem souboru vyskytuje 

pouze jediný, a to China Golden Dragon. 
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Poslední důsledek vlivu angličtiny vidíme v pořadí komponentů. V zámoří je zvykem 

uvádět první v pořadí město, až poté maskota45, ale takové pořadí se v našem prostředí 

neprosadilo, kvůli syntaktické odlišnosti češtiny a angličtiny. Objevuje se v příkladu 

jediného názvu, a to navíc ve spojení s komponentem v angličtině, který posiluje vazbu na 

cizojazyčné pojmenování: TJ Hluboká nad Vltavou Knights. Takové pojmenování je 

z gramatického hlediska nesprávné. Pokud název obce rozvíjí označení maskota jako 

přívlastek shodný v podobě přídavného jména (Mostečtí lvi), pak stojí před označením 

maskota. Může jej rozvíjet i jako přívlastek neshodný, pak stojí až za označením maskota 

(Rytíři Kladno). Vhodný název pro tento klub by tedy byl TJ Knights Hluboká nad Vltavou, 

aby název obce stál až v postpozici. 

 

Můžeme předpokládat, že grafická stránka názvů hokejových klubů bude angličtinou 

ovlivněna i v budoucnosti a že bude přibývat hybridních názvů zapsaných podle anglického 

pravopisu. 

  

 
45 Stranou pro tuto analýzu ponechávám fakt, že zde je větší variace, a kromě tradičních zvířecích 

maskotů, které můžeme najít i v našem vzorku, jsou zde i další označení pro osoby (New York Rangers, New 

Jersey Devils, Edmonton Oilers), ale také pro další jevy (Dallas Stars, Calgary Flames, Tampa Bay Lightning) 

a dokonce předměty (Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, Columbus Blue Jackets). V češtině by pak byl 

správný překlad Newyorští jezdci, případně Jezdci New York, nikoliv *New York jezdci. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo provést kategorizaci názvů současných českých 

hokejových klubů.  Velkým problémem bylo už celý vzorek sebrat a pevně definovat, které 

názvy do něj ještě zahrnout a které už ne. Jde o sféru, která nemá pevně stanovená pravidla 

a která se rychle proměňuje, a proto i v oficiálních databázích byly někdy uvedené názvy 

zastaralé, případně kluby takové, které se už soutěže neúčastní, nebo z různých důvodů 

přestaly existovat úplně. U menších klubů v krajských soutěžích byly někdy jako zdroj 

nedostatečné i jejich oficiální internetové stránky, proto jsem kontaktovat zástupce klubu. 

Nakonec vznikl bohatý soubor, který jsem rozčlenila do skupin podle soutěží, 

kterých se klub účastní. Tento soubor jsem následně podrobila detailní analýze na základě 

jejich komponentů a částečně z hlediska formálního. Vymezila jsem tak pevně definovaný 

soubor prvků, ze kterých se názvy skládají, i schéma, které se pro jejich tvoření nejčastěji 

používá. Částečně jsem přitom vycházela z práce Ożdżińského, pro svou klasifikaci jsem ji 

ale musela upravit a některé kategorie zcela vynechat, protože už neodpovídají současné 

situaci. 

Kromě této klasifikace jsem se ale zaměřila i na další specifika této kategorie 

chrématonym, jako je jejich postavení v onymickém (a hlavně chrématonymickém) 

systému, k tomu jsem využila hlavně klasifikace Majtána a jeho předchůdců, z českého 

jazykového prostoru, pak hlavně práce Knappové. Nakonec jsem naznačila i problematiku 

pravopisné stránky názvů. Jak se ukázalo, jde o skupinu velmi proměnlivou a její povaha se 

částečně shoduje a částečně odlišuje od jiných tříd chrématonym. Velký vliv mají na názvy 

současné trendy, kromě použití názvu generálního partnera je to hlavně vliv angličtiny 

a tvoření stejného typu názvů v zámoří. 

Uvědomuji si, že tímto není téma názvů sportovních klubů ani zdaleka vyčerpáno 

a má smysl věnovat se mu i do budoucna. Jako další krok by bylo vhodné vytvořit soubor 

názvů pro jiný druh sportovních organizací (například pro fotbalové kluby) a najít 

podobnosti i odlišnosti obou vzorků, které by měly větší výpovědní hodnotu pro celou 

kategorii sportovních organizací jako specifického systému chrématonym. 

Soubor názvů českých hokejových klubů není tímto uzavřený, naopak se domnívám, 

že do nové sezóny nastoupí menší množství klubů a některé z nich změní hlavního partnera 

a tím pádem i název. Jak moc ale období pandemie hokejové kluby a jejich názvy ovlivní, 

zatím můžeme pouze spekulovat. 
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Příloha 

Abecední seznam hokejových klubů České republiky 

1. AZ Heimstaden Havířov 

2. Bílí Tygři Liberec 

3. BK Havlíčkův Brod 

4. BK Mladá Boleslav 

5. BK Nová Paka 

6. BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem 

7. ČEZ Motor České Budějovice 

8. Draci Pars Šumperk 

9. Dynamiters Blansko HK 

10. HC BAK Trutnov 

11. HC Baník Sokolov 

12. HC Benátky nad Jizerou 

13. HC Berounští Medvědi z. s. 

14. HC Bobři Valašské Meziříčí 

15. HC BOSPOR Bohumín 

16. HC Brumov-Bylnice 

17. HC Buldoci Stříbro 

18. HC Čerti Ostrov 

19. HC Česká Lípa 

20. HC David servis České Budějovice 

21. HC Děčín 

22. HC Domažlice 

23. HC Draci Bílina 

24. HC DTJ KLABAVA 

25. HC Dukla Jihlava 

26. HC Dynamo Pardubice 

27. HC Energie Karlovy Vary 

28. HC Frýdek-Místek 

29. HC Frýdlant 

30. HC Hlinsko 

31. HC Holýšov 

32. HC Hvězda Praha 

33. HC Chotěboř 

34. HC Chotíkov 

35. HC Chrudim 

36. HC Jaroměř 

37. HC Junior Mělník 

38. HC Klatovy 

39. HC KLAUS Timber 

40. HC Kobra Praha 

41. HC Kohouti Česká Třebová 

42. HC Kometa Brno 

43. HC Kralovice 1944 
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44. HC Lední medvědi Pelhřimov 

45. HC Letci Letňany 

46. HC Lev Benešov 

47. HC Litomyšl 

48. HC Lomnice nad Popelkou 

49. HC Lovosice 

50. HC Lvi Břeclav 

51. HC Mariánské Lázně 

52. HC Město Touškov 

53. HC Meteor Třemošná 

54. HC Milevsko 2010 

55. HC Moravské Budějovice 2019 

56. HC Náchod 

57. HC Oceláři Třinec 

58. HC Olomouc 

59. HC Omega Trans Plzeň o. s. 

60. HC Opočno 

61. HC Orli Lanškroun 

62. HC Orlová 

63. HC Poděbrady 

64. HC Příbram 

65. HC Pubec Plzeň 

66. HC Rakovník 

67. HC Rebel město Nejdek 

68. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

69. HC Rokycany z. s. 

70. HC Roudnice nad Labem 

71. HC Rožnov pod Radhoštěm 

72. HC RT TORAX Poruba 2011 

73. HC Rytíři Vlašim 

74. HC Řisuty 

75. HC S.O.S. Žízeň Chotěšov o. s. 

76. HC Saxana Group 

77. HC SKP Rapid Plzeň 

78. HC Slavia Praha 

79. HC Slavoj Český Krumlov 

80. HC Slavoj Liberec 

81. HC Slezan Opava 

82. HC Slovan Louny 

83. HC Slovan Moravská Třebová 

84. HC Slovan Ústí nad Labem 

85. HC Smíchov 1913 

86. HC Sokol Lipnice 

87. HC Sparta Praha 

88. HC Spartak Choceň 

89. HC Spartak Polička 

90. HC Spartak Uherský Brod 
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91. HC Spartak Velká Bíteš 

92. HC Stadion Cheb 

93. HC Stadion Litoměřice 

94. HC Stadion Vrchlabí 

95. HC Staňkov 

96. HC Strakonice 

97. HC Strašice 

98. HC Stříbro 06 

99. HC Studénka 

100. HC Světlá nad Sázavou 

101. HC Škoda Plzeň 

102. HC Štika Rosice 

103. HC Tábor 

104. HC Tachov 

105. HC Tatra Kopřivnice 

106. HC TNP Praha 

107. HC Trutnov 

108. HC TS Vansdorf 

109. HC Turnov 1931 z. s. 

110. HC Tygři Klášterec nad Ohří 

111. HC Uherské Hradiště 

112. HC Uničov 

113. HC Vajgar Jindřichův Hradec 

114. HC VERVA Litvínov 

115. HC Vimperk 

116. HC Vítkovice RIDERA 

117. HC Vlci Jablonec nad Nisou 

118. HC Wikov Hronov 

119. HC Wolves Český Těšín 

120. HC Zastávka u Brna  

121. HC ZUBR Přerov 

122. HC Žabonosy 

123. HHK Velké Meziříčí 

124. HK Kralupy nad Vltavou 

125. HK Králův Dvůr 

126. HK Krnov 

127. HK Kroměříž 

128. HK LEV Slaný 

129. HK Nový Jičín 

130. HK Rokycany, o. s. 

131. HOKEJ Uherský Ostroh 

132. Hokejový klub Čáslav, z. s. 

133. Hokejový klub Jičín, z. s. 

134. China Golden Dragon 

135. IHC Písek 

136. Jiskra Bezdružice 

137. LHK Jestřábi Prostějov 
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138. Mostečtí lvi 

139. Mountfield HK 

140. NED Hockey Nymburk 

141. OLH Spartak Soběslav 

142. Piráti Chomutov 

143. PSG Berani Zlín 

144. Rytíři Kladno 

145. SC Kolín 

146. SHK Hodonín 

147. SHKM Hodonín 

148. SK Černošice 

149. SK Horácká Slavia Třebíč 

150. SK Kadaň 

151. SK Karviná 

152. SK Sršni Kutná Hora 

153. SK Telč 

154. SK Trhači Kadaň 

155. SK Třebechovice pod Orebem 

156. SK Žižkov Praha 

157. SKLH Žďár nad Sázavou 

158. SKMB Minerva Boskovice 

159. Slavoj Velké Popovice 

160. Sokol Horní Lukavice 

161. Sokol Losiná 

162. Sokol Malá Víska 

163. Sokol Radobyčice 

164. Sokol Semechnice 

165. Sokol Vejprnice 

166. Spartak Škoda Sedlec 

167. Stadion Nový Bydžov 

168. TJ Apollo Kaznějov 

169. TJ Baník Líně 

170. TJ Božetice 

171. TJ Čechie Příkosice 

172. TJ Hluboká nad Vltavou Knights 

173. TJ Horní Benešov 

174. TJ Jiskra Humpolec 

175. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 

176. TJ Město Zbiroh 

177. TJ Náměšť nad Oslavou 

178. TJ Sokol Březina 

179. TJ Sokol Díly 

180. TJ Sokol Radomyšl 

181. TJ Spartak Nové Město nad Metují 

182. VHK ROBE Vsetín 

 


