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ABSTRAKT 

 Tato diplomová práce se zabývá dynamikou změn systému uličního názvosloví ve 

městě Mělníku od druhé poloviny 19. století do současnosti. Jedná se o ucelenou 

případovou studii, která se řadí pod obor historické toponomastiky, respektive její části 

věnované urbanonymii. Práce shrnuje, popisuje a analyzuje problematiku uličních názvů, 

které se nacházely v průběhu sledovaného období ve městě Mělníku. 

 Práce je rozdělena na pět základních částí z toho první část tvoří analýza  

a heuristika dostupných pramenů zejména pak dokumentů úřední povahy, které jsou 

součástí Archivu města Mělníka a archivu Odboru výstavby a rozvoje Městského úřadu 

Mělník. Například se jedná o zápisy městské rady, zápisy městského národního výboru, 

dopisy atd. Druhá kapitola, která je rozdělena na dílčí podkapitoly podle období, se věnuje 

historickému vývoji mělnické urbanonymie a jejím změnám. Třetí částí je obecná 

toponomastická analýza mělnického uličního názvosloví z pohledu základních onymických 

funkcí urbanonym a z pohledu problematiky využívání honorifikačních názvů. Další 

kapitolu tvoří úplný jmenný výkladový seznam jednotlivých uličních názvů, ve kterém 

jsou zaznamenány chronologicky jednotlivé změny názvů a vysvětlení jejich motivace 

pojmenování v historii. Poslední část práce je věnována úvaze nad urbanonymy jako 

prostředky uchování historické paměti. 

 Výsledkem práce je ucelená případová studie, která má podpořit nebo vyvrátit 

obecně platné postupy při vytváření uličního názvosloví a jeho genezi. K dosažení cíle je 

převážně využita analýza primárních pramenů a komparace dobových map a fotografií. 
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Mělník, urbanonymie, historická toponomastika, 19. století, 20. století, případová studie  



ABSTRACT 

 This diploma thesis deals with the dynamic changes of the street terminology 

system in the town of Melník from the second half of the 19th century to the present. There 

are cases where it is necessary to study, which are located under the field of historical 

toponomastics, respecting its parts that have urbanonymy. The works carry out, show and 

analyze the issue of street names that move in the town of Melník during the period under 

review. 

 The work is in five places, the first part of which consists of analysis and heuristics, 

which allows the analysis of documents, especially documents that are focused  

on documents that are part of the Melnik archive and Archive of Department  

of Construction and Development of the Municipal Office in Mělník. Remember that you 

keep in mind the city councils, you write down the city's national committee, letters etc. 

The second chapter, which is part of the subchapter by period, lists historical developments 

that have urban and significant changes. The third place is the municipal toponomastic 

analysis of Melnik street terminology from the point of view of basic onymic functions  

of urban names and from the point of view of the use of honorification names. The next 

chapter consists of a name interpretative list of individual street names, in which 

chronological data about name changes and an explanation of their motivation for naming 

in history are stored. The last part of the thesis is devoted to consideration and urbanonyms 

as a means of preserving historical memory. 

 The outcome of this work is a comprehensive case study designed to support  

or refute the general procedures of street name processing and its genesis. Which goals are 

mostly usable analysis of common sources and comparison of period maps and 

photographs. 
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Úvod 

 Ve své diplomové práci s názvem Mělnická urbanonymie: Případová studie vývoje 

názvů ulic na Mělníku v 19. a 20. století se zabývám dynamikou a analýzou mělnického 

uličního názvosloví tzv. urbanonymií. Zkoumaným obdobím je doba od 40. let 19. století 

až po současnost. Diplomová práce je pojata jako ucelená toponomastická případová studie 

na příkladu města Mělníku, která vychází z výsledků zkoumání, které byly využity při 

sepsání mnou obhájené bakalářské práce na téma Historický vývoj názvů ulic a prostranství 

na Mělníku1. Cílem diplomové práce je zrevidovat doposud získané informace a následně 

znovu toponomasticky analyzovat a popsat historickou genezi jednotlivých urbanonym. 

 Mezi fundamentální prameny zkoumání, se kterými pracuji, patří zejména archivní 

fondy uložené ve Státní okresním archivu Mělník. Jmenovitě se jedná o Archiv města 

Mělníka, jehož součástí jsou veškeré protokoly porad městské rady a obecního 

zastupitelstva, zápisy ze zasedání městské rady, zápisy ze schůzí městského národního 

výboru a zápisy ze schůzí městského zastupitelstva. Archiv města obsahuje také řadu 

doprovodných materiálů, které doplňují a vysvětlují jednotlivé motivace, které vedly ke 

vzniku nových urbanonym nebo jejich změnám. Dále pro získání informací využívám 

dobový tisk. Z místních periodik, které v jednotlivých dobách hrály úlohu hlavních novin 

ve městě, jmenuji např. mělnické týdeníky Mělnické listy2 nebo Ohlas3 a dále měsíčník 

Mělnická radnice4. Mezi základní prameny dále patří i mapová sbírka katastrálních map, 

která je uložena v archivu Odboru pro výstavbu a rozvoj Městského úřadu Mělník. 

A nakonec využívám pro vysvětlení dobového kontextu řadu odborných i popularizačních 

publikací o městě Mělníku. Pro terminologickou a analytickou část práce předně vycházím 

z prací onomastiků docenta Jaroslava Davida a profesora Vladimíra Šmilauera. 

 

1 BURIAN, Lukáš. Historický vývoj názvů ulic a prostranství na Mělníku. Praha: Katedra dějin a didaktiky 

dějepisu, 2018. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta UK. Vedoucí práce: doc. Jiří Hnilica. 

2 Státní okresní archiv Mělní (déle jen SOkA Mělník); Sbírka Novin (dále jen SbN); Mělnické listy: Týdeník 

Československé národní demokracie. Mělník, 1919-1934. 

3 SOkA Mělník; SbN; Ohlas. Mělník, 1945-1948. 

4 SOkA Mělník; SbN; Mělnická radnice. Mělník, 1991-2018. 
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 Samotná práce je rozdělena na pět základních kapitol. V první kapitole se snažím za 

pomoci analytické práce zhodnotit prameny, ze kterých lze čerpat současný i minulý stav 

mělnických názvů ulic, náměstí, sadů, parků, ale třeba i mostů. Jedná se převážně o rozbor 

a výčet pramenů úřední povahy (zápisy městské rady, správní dokumenty) 

a kartografických materiálů. Ve druhé kapitole velmi podrobně popisuji historický vývoj 

názvů, jejich přejmenovávání a rozšiřování uliční sítě. Tato kapitola je dělena na jednotlivá 

klíčová období 19. a 20. století, ve kterých docházelo k zásadním proměnám celého 

názvoslovného systému ve městě Mělníku. V následující části se věnuji toponomastické 

analýze z pohledu základních onymických funkcí jednotlivých urbanonym nebo 

z perspektivy problematického využívání honorifikačních názvů. 

 Předposlední část je koncipována jako úplný jmenný výkladový seznam 

jednotlivých urbanonym ve městě. Výčet názvů je inspirován vzorovou a nejobsáhlejší 

publikací z české provenience. Jedná se o Pražský uličník5 od Marka Lašťovky a kolektivu, 

který obsahuje seznam všech názvů komunikací a veřejných prostranství v hlavním městě 

Praze. Cílem této části je zaznamenat chronologicky veškeré změny názvů a případně 

vysvětlit motivaci, jež vedla k jednotlivým změnám. Poslední část práce je věnována úvaze 

nad urbanonymy jako prostředky uchování historické paměti. 

 Výsledkem práce je ucelená případová studie, která má podpořit nebo vyvrátit 

obecně platné postupy při vytváření uličního názvosloví a jeho genezi na příkladu malého 

českého města v průběhu 19. a 20. století.  

 

5 LAŠŤOVKA, Marek a kol. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 1, (A-

N). Praha: Libri, 1997; LAŠŤOVKA, Marek a kol. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných 

prostranství. 2, (O-Ž). Praha: Libri, 1998. 
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1 Terminologie práce a analýza primárních pramenů 

 Tato první kapitola terminologicky ukotvuje diplomovou práci, shrnuje a analyzuje 

základní prameny, které byly během výzkumu dynamiky mělnického uličního názvosloví 

využity. Prameny jsou rozděleny na dvě skupiny. První skupinu tvoří prameny úřední 

povahy tedy diplomatické materiály. Druhou skupinou jsou kartografické podklady. 

V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že práce s jednotlivými dokumenty vyžaduje kritický 

přístup, jelikož řada dokumentů si navzájem odporovala. 

1.1 Toponomastická terminologie 

 Toponomastika je nauka o vlastních jménech zeměpisných (toponymech). Jedná se 

o lingvistickou disciplínu, která se vyznačuje velkými přesahy do dalších vědeckých 

oborů. Jedním z typických oborů důležitých při toponomastickém výzkumu je i historická 

věda, která zkoumá zeměpisné názvy z historického pohledu (historická toponomastika). 

Historická toponomastika má na rozdíl od lingvistické toponomastiky za úkol popsat vývoj 

jednotlivých toponym v historii a případně interpretovat motivaci pojmenování na základě 

dobového kontextu.6 

 Předmětem toponomastiky jsou tedy vlastní jména zeměpisná neboli toponyma. 

Toponyma se dále dělí na tři skupiny jmen. První skupinu tvoří místní názvy (oikonyma) - 

vlastní jména obydlených objektů. Další skupiny tvoří pomístní názvy (anoikonyma) -

pojmenování neobydlených zejména přírodních objektů. A poslední skupiny tvoří 

pojmenování objektů mající městský charakter (urbanonyma).7 

 Základním termínem celé práce je urbanonymum. Urbanonymem je obecně 

chápáno každé pojmenování, které se vztahuje k městskému prostoru a slouží obyvatelům 

a návštěvníkům k lepší orientaci ve městě. Mezi urbanonyma se vždy řadí názvy 

komunikací ve městě (ulice, uličky, třídy, avenue, bulváry, mosty atd.), názvy veřejných 

 

6 ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky: nauka o vlastních jménech zeměpisných. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1963, s. 7-13. 

7 DAVID, Jaroslav. Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 

2014, s. 15-16. 
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prostranství (náměstí, nábřeží, parky, sady, vyhlídky atd.) a názvy místních lokality ve 

městě (městské části, čtvrti, obvody atd.). V širším pojetí se řadí do urbanonym i názvy, 

které jsou spojeny s typickým místem ve městě nebo slouží jeho obyvatelům např. 

restaurace, obchody, divadla, městské budovy, autobusové zastávky nebo zcela 

identifikovatelná místa (neoficiální vyhlídky, zákoutí, pasáže apod.). Pro tuto diplomovou 

práci byla zvolena úzká definice, proto za urbanonyma jsou považovány názvy pouze 

městských komunikací, veřejných prostranství a městských částí. Proto objekty zkoumání 

jsou kodifikované verze uličních názvů, tzv. psaná urbanonyma. Psané uliční názvy se 

vyznačují oficiální úřední standardizací a větší mírou stability, např Palackého ulice. 

Opakem těchto tzv. psaných urbanonym jsou tzv. živá jména. Živé jméno (živé 

toponymum) je označení pro neúřední pojmenování zeměpisného jména např. Palackého 

ulice ve středu města Mělníka se lidově nazývá Prasečák8. Tato živá jména jsou obvykle 

velmi dynamická označení a jejich vývoj je velmi těžko zachytitelný a popsatelný, protože 

je závislý na komunikačních vlastnostech daných toponym, které se mohou během krátké 

doby ztratit. Živá toponyma musí být používána velkou částí komunity, aby nezanikla, 

avšak jejich produkce je neřízená a tím pádem hůře udržitelná. Často se objevuje větší 

počet živých jmen pro identické psané jméno.9 

 Posledním významným pojmem práce je urbanonymie. Jedná se o označení 

systému uličního názvosloví v dané lokalitě. Takže název diplomové práce Mělnická 

urbanonymie je vlastně rozborem systému názvů komunikací, veřejných prostranství 

a místních částí ve městě Mělníku.10 

 Zápis všech uličních názvů a dalších typů urbanonym se řídí Akademickou 

příručkou českého jazyka11. V případě, že se v historii objevoval název ve standardizované 

formě s faktickou chybou, pak je tato chyba vyznačena obecně přijímaným latinským 

 

8 Viz Palackého ulice. 

9 DAVID, 2014, s. 18-23. 

10 Tamtéž, s. 45. 

11 PRAVDOVÁ, Markéta a Ivana SVOBODOVÁ, ed. Akademická příručka českého jazyka. Praha: 

Academia, 2014. 
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příslovcem (sic) např. ulice por. leg. Gajera (sic)12. Dále jsou v textu urbanonyma 

vyznačena kurzívou pro lepší orientaci, např. Palackého ulice, avšak oikonyma a názvy 

místních částí jako Mělník, Velký Borek, Praha, Pšovka, Chloumek atd. nejsou v textu 

vyznačena. Ohledně psaní velkých písmem urbanonym je postupováno u současných 

názvů podle normy z roku 199313, která sjednotila praxi používání velkých písmen 

v názvech ulic, náměstí atd. Pro minulá období je však postupováno podle platných norem, 

tudíž ulice pojmenovaná roku 1945 ulice kpt. Jaroše má současný název ulice Kpt. Jaroše. 

1.2 Diplomatické materiály 

 Hlavními informačními zdroji byly dokumenty, které vznikly úřední nebo 

samosprávní činností. Soubor těchto dokumentů je uložen ve Státním okresním archivu 

Mělník ve fondu s označením Archiv města Mělníka. Fond obsahuje veškeré materiály, 

které vznikly od roku 1848 na Mělníku jako výsledek činnosti samosprávy, ať se jedná 

o zápisy městské rady, zápisy ze schůzí městského zastupitelstva nebo městského 

národního výboru apod. Dále jsou v archivu uloženy doprovodné materiály, které byly 

součástí jednání samosprávných orgánů např. fotografie, dopisy nebo nařízení vyšších 

samosprávných úřadů. 

 Během výzkumu byly prozkoumány téměř všechny dostupné knihy obsahující 

zápisy ze schůzí samosprávy. Celkově se jednalo o zhruba 200 knih od roku 1848 až do 

roku 1992. Jelikož po celé sledované období měla velkou roli na nominaci ulic místí 

samospráva, byl tento materiál nezastupitelným zdrojem kvalitních informací.  

 Všechny zápisy jsou psány v češtině, avšak po celé 19. století jsou psány ručně 

mnoha různými rukopisy zapisovatelů. Z paleografického hlediska se u většiny zápisů 

jednalo o novověké humanistické písmo, zcela výjimečně o německé novogotické písmo 

(kurent). Při významných zápisech autoři často kladli velký důraz na úhlednost a čitelnost 

 

12 Poručík legionář Jan Gayer (1885-1918), československý legionář a hrdina bojů na Rusi. Viz Dvořákova 

ulice. 

13 Pravidla českého pravopisu: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Praha: Academia, 1993. 



13 

 

zápisu, to je příklad i nejdůležitějšího záznamu z 19. století vztahujícímu se k mělnickému 

uličnímu názvosloví. Jedná se o zápis z 11. května roku 1877, kdy bylo poprvé schváleno 

velké přejmenování ulic na Mělníku.14 Během prvních dvou desetiletí 20. století skončila 

praxe ručně psaných zápisů ze schůzí. Od té doby jsou všechny záznamy psány na stroji 

případně na počítačové technice. 

 Podstatnými nedostatky všech spisů jsou časté gramatické, anebo věcné chyby. 

Zejména pak při psaní cizích jmen docházelo často k nesprávnému zápisu, a proto byl 

například roku 1945 místním národním výborem schválen návrh na přejmenování 

Nádražní ulice na ulici Kl. Kotwalda (sic). Zásadním nedostatkem práce s materiály ze 

samosprávných orgánů je častá nesystémovost a nahodilost pojmenovávání. Často 

docházelo k návrhům na přejmenování jednotlivých ulic při výročí významných událostí 

nebo při životních milnících pozdějších jmenovců, avšak také se objevovaly návrhy, které 

byly přijaty a projednány pouze na plenární schůzi bez předešlého projednání na radě 

města. 

 Vedle zápisů z městských samosprávných orgánů byly k výzkumy využity 

i kroniky města Mělníka. Bohužel město Mělník nemá ucelenou řadu městských kronik až 

do roku 1958. Od roku 1958 se s přestávkami daří kroniky sepisovat nebo dopisovat 

předchozí roky, a proto práce s tímto typem pramene je velice omezená. Často kroniky 

podléhají dobovému narativu, který přispívá k hodnocení některých změn určitým popisem 

emocí. Tento jev je nejlépe zřetelný v kronice z let 1968-1969, která byla sepsána zpětně 

podle již nově přijímané normalizační interpretace.15 

1.3 Mapové prameny 

 Dalším důležitým a pro tuto diplomovou práci klíčovým zdrojem informací byly 

kartografické podklady. Nezastupitelnou úlohu při sběru dat mají katastrální mapy, které 

 

14 SOkA Mělník, Archiv města Mělník (dále jen AM Mělník), Protokol porad MR a OZ. Mělník, 1877, 

Protokol o schůzi obecního zastupitelstva (11. 5. 1877). 

15 SOkA Mělník; AM Mělník; Kronika města Mělníka (1953-2005). Mělník, 1953-1992, 2005. 
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často slouží jako prostředek kodifikace jednotlivých urbanonym ve městě. Výchozím 

pramenem celé práce je soubor prvních více podrobných map, které obsahují nejstarší 

dochované záznamy toponym ve městě Mělníku a jeho blízkém okolím. Zcela nejstarší 

použitou mapou je Müllerova mapa Čech16, která byla vytvořena kartografem Janem 

Kryštofem Müllerem na základě císařského patentu z roku 1712. Mapa vznikla pro potřeby 

správní, vojenské a hospodářské agendy Habsburské monarchie a svým rozsahem se řadí 

mezi největší a nejpodrobnější dílo 18. století. Müllerova mapa je významná svým 

podrobným toponomastickým zápisem, který obsahuje i malá sídla.17 

1. obr.: 8. mapová sekce z Müllerovy mapy zachycují Mělnicko18 

 

 

16 Mapa: MÜLLER, Jan Kryštof. Müllerova mapa Čech. 1720. Mapová sbírka Historického ústavu 

Akademie věd České republiky, sign. VII/ 4/ A-2587. 

17 Old maps-Staré mapy [online]. Ústí nad Labem: Laboratoř geoinformatiky UJEP, 2001-2017, 15. 4. 2020 

[cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: http://oldmaps.geolab.cz 

18 Mapa: Müllerova mapa Čech-8.sekce. Dostupné z: File:Mullerova mapa Cech 08.jpg.-Wikimedia 

Commons [online]. 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04] Dostupné z: URL: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Mullerova_mapa_Cech_08.jpg&oldid=241254882 

http://oldmaps.geolab.cz/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Mullerova_mapa_Cech_08.jpg&oldid=241254882
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 Na Müllerovu mapu navázalo na konci 18. století I. vojenského mapování (1764-

1767), tzv. josefské19. První mapování pro účely armády zachycuje barokní krajinu Čech 

v době spoluvlády císaře Josefa II. Cílem mapování bylo na základě podkladu, kterým byla 

zmíněná Müllerova mapa, zpřesnit a více zmapovat možné vojensko-strategické podmínky 

krajiny. Mapování probíhalo za malé finanční a časové podpory, a proto nebyla při 

mapování využita trigonometrická metoda. Pro popis krajiny důstojníci topografické 

služby využili pouze vlastní pozorování. Záznam se tak řídil metodou „a la vue“ neboli 

„od oka“. Tento fakt vedl k tomu, že nebylo možné později jednotlivé mapové listy na 

sebe úspěšně navazovat. Vedle samotné kresby map byl vypracováván vojensko-

topografický popis, který obsahoval informace o jednotlivých úkazech v krajině např. šířka 

a hloubka koryt řek, ale zahrnoval také například zásobovací možnosti obcí v případě 

války. Každý mapový list byl také opatřen seznamem obcí s doplněným počtem obyvatel, 

koní apod. Vojenské mapování z 18. století je současně posledním velkým záznamem 

české barokní krajiny před nástupem průmyslové revoluce.20 

 Na velká mapování rozsáhlých území se úspěšně navázalo v 19. století. Mezi 

nejpřínosnější a nejvýznamnější pro svou kvalitu a přesnost patří mapy II. vojenského 

mapování, tzv. Františkovo z let 1842-185321. Toto mapování probíhalo na podkladech, 

které byly sesbírány při tvorbě Císařských povinných otisků stabilního katastru (1826-

1843)22. Stabilní katastr je svým rozsahem a podrobností mimořádným a vrcholným 

kartografickým dílem, které pro svůj účel sloužilo další desetiletí. Stabilní katastr je po 

 

19 Mapy: I. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: Státní 

rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://mapire.eu/en/ 

20 Old maps-Staré mapy [online]. Ústí nad Labem: Laboratoř geoinformatiky UJEP, 2001-2017, 15. 4. 2020 

[cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: http://oldmaps.geolab.cz 

21 Mapy: II. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: 

Státní rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 

URL: http://mapire.eu/en/ 

22 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

http://mapire.eu/en/
http://oldmaps.geolab.cz/
http://mapire.eu/en/
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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metodologické stránce vytvořen pomocí triangulace, a tudíž veškeré zakreslení objektů 

a hranic pozemků je velmi přesné. Měření v terénu měly na starost odborné skupiny 

zeměměřičů. Výsledkem celého zakreslení jsou podrobné mapy většinou v měřítku 

1: 2 880. Součástí mapy je velmi bohatý popis, který má prvky uměleckého znázornění.23 

2. obr.: Český přepis legendy k otiskům stabilního katastru24 

 

 Posledním významným kartografickým dílem z druhé poloviny 19. století jsou 

mapy III. vojenského mapování (1869-1887)25. Zatímco vojenská mapování obsahují 

pouze pomístní názvy a topografická označení větších sídelních celků. Císařské povinné 

otisky stabilního katastru, zkráceně císařské otisky nebo stabilní katastr, obsahují již první 

urbanonyma ve městě Mělníku z roku 1842. Zřejmě se jedná o nejstarší úřední 

kartografické vyobrazení části mělnického uličního názvosloví. 

 

23 Old maps-Staré mapy [online]. Ústí nad Labem: Laboratoř geoinformatiky UJEP, 2001-2017, 15. 4. 2020 

[cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: http://oldmaps.geolab.cz 

24 ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-

04]. Dostupné z: URL: http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

25 Mapy: III. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: 

Státní rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 

URL: http://mapire.eu/en/ 

http://oldmaps.geolab.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
http://mapire.eu/en/
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 Státní rakouský archiv shromažďuje všechny mapy vojenského mapování, avšak 

jejich digitalizace umožňuje velmi dobrý přístup široké veřejnosti26. Naproti tomu císařské 

otisky jsou součástí sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru v Praze, které jsou 

také dobře dostupné přes webové stránky27. Obecně jsou velká mapování složena 

z jednotlivých mapových listů, které rozdělují zmapované území na úseky. Státní rakouský 

archiv přistupuje k jednotlivým mapovým listům jejich spojováním a utvářením velké 

mapy. Naopak český úřad císařské otisky uchovává po jednotlivých listech, většinou 

obsahující jednu sídelní jednotku (obec, město, lokalitu). V případě císařských otisků je 

tedy nutné pracovat se samostatnými obcemi, takže pro diplomovou práci byly využity 

otisky samotného města Mělníka a obcí Pšovka, Mlazice, Vehlovice, Rousovice a osady 

Blata, které byly do 60. let 20. stol. postupně sloučeny s městem Mělníkem. 

3. obr.: Výstřižek ze Stabilního katastru zachycující město Mělník v roce 184228 

 

 

26 Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: Státní rakouský archiv (Österreichisches 

Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: http://mapire.eu/en/ 

27 ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-

04]. Dostupné z: URL: http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

28 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

http://mapire.eu/en/
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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 Nejstarší kartografické materiály obsahují ve větší míře německý popis případně 

poněmčená označení. V některých případech se objevují pomístní názvy převedené do 

německého přepisu. Urbanonyma jsou poprvé zaznamenána až na Císařských otiscích 

stabilního katastru29. Názvy jsou v německém jazyce a jedná se celkově o šest názvů ulic 

a dvě pojmenování náměstí. Nelze na základě prozkoumaných dokumentů určit, zda se 

jednalo o tradiční označení, nebo zda se jednalo o fantazii a invenci samotných kartografů. 

4. obr.: Výstřižek z plánu městě Mělníka z roku 193130 

 

 Pro období první republiky byl přínosným kartografický materiál s označením 

Přehledný plán polohy města z roku 193131. Tato archiválie je významná svým dvojím 

obsahem, jednak zobrazuje tehdejší stav městské mělnické zástavby s vyznačenými 

ulicemi, ale také představuje budoucí plán výstavby s navrženým budoucím rozvojem 

uliční sítě. 

 

29 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

30 Mapa: Archiv Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník (dále jen AOVR MÚ Mělník); Sbírka map (dále jen 

SbM); Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2020, Přehledný plán polohy města z roku 

1931. 1931. 

31 Mapa: AOVR MÚ Mělník; SbM; Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2020, 

Přehledný plán polohy města z roku 1931. 1931.  

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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 Další období jsou dobře zdokumentována na katastrální mapě z roku 195332 

a orientačním plánu města z roku 197333. Obě mapy obsahují základní přehled stavu 

uličních propojení a potvrzují existenci jednotlivých komunikací. Jak se v průběhu 

výzkumu zjistilo, tak některé ulice získaly v průběhu sledovaného období nový tvar nebo 

byly spojeny, či zcela zanikly. Proto pro ověření existence určitých ulic, sloužil zmíněný 

kartografický materiál. 

 Poslední významná mapa popisuje stav na Mělníku v roce 199234. Tato mapa 

obsahuje řadu chyb v záznamu urbanonym. Důvodem vzniklého nedostatku je velmi 

bouřlivá polistopadová doba, kdy docházelo v několika vlnách k přejmenování ideologicky 

zatížených mělnických názvů ulic. Zřejmě při zadání objednávky nebyl zcela aktualizován 

tehdejší seznam ulic. 

 Obecně se dají kartografické materiály považovat na kodifikační prostředek 

urbanonym, jelikož zejména pomocí katastrálních map a toponym v nich obsažených se 

pak generuje úřední popis ve městě např. adresy obyvatel, opravy silnic atd.  

 

32 Mapa: AOVR MÚ Mělník, SbM, Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2020, 

Katastrální mapa vykazující stav koncem r. 1952. 1953. 

33 Plán: SOkA Mělník; AM Mělník; Materiály z odboru pro vnitřní věci. (3 kt.). Mělník, 1978-1980, 

Orientační plán města: K výročí 700 let města. Jiří Rohlík, Mělník, 1973. 

34 Mapa: AOVR MÚ Mělník; SbM; Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2020, Účelová 

mapa Mělníka pro ONV Mělník. Geodesie Praha s. p., Praha, cca 1992. 
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2 Historický vývoj urbanonym na Mělníku 

 Cílem této kapitoly je komparací vyvodit, zda vývoj mělnického uličního 

názvosloví odpovídá nebo se odlišuje od obvyklého vývoje, který prodělala česká 

urbanonymie v obecném měřítku od středověku po konec 20. století. 

2.1 Tradiční vývoj uličního názvosloví od středověku do 20. století 

 Počátky české urbanonymie sahají do období vzniku prvních větších sídel 

pozdějších středověkých měst např. Mělník. Středověké město vytvářelo zcela oddělený 

svět od okolního prostoru díky svým hradbám. Tato distance od okolí, specifická zástavba 

a více či méně pravidelné uspořádání ulic, náměstí, rynků, tržišť a významných objektů 

položila základ potřebě popisu pro orientaci místních obyvatel a návštěvníků.35 

 Mezi důležité orientační objekty ve městě patřily zejména kostely, chrámy, 

kláštery, rychty, radnice, masné krámy, řemeslnické dílny nebo stavby fortifikačního 

charakteru jako brány, fortny (branky) a věže. Takto omezený počet orientační bodů 

s jejich charakteristiky se velmi podobal napříč českými městy, a proto se středověké 

období české urbanonymie vyznačuje stále se opakujícími názvy ulic. Označení 

jednotlivých objektů, ať ulic nebo bran s sebou často neslo informaci o poloze (Horní 

náměstí, Dolní ulice), směru (Pražská ulice) nebo charakteristické podobě (Krátká ulice, 

Dlouhá ulice, Ostrá ulice), či podle profese (Kovářská ulice, Mlynářská ulice) a národnosti 

(Saská ulice, Česká ulice, Německá ulice), která byla v dané lokalitě dominantní. Také se 

se pro popis využívaly významné objekty (Kostelní ulice, Klášterní ulice, Radniční ulice, 

ulice U Masných krámů). Zajímavým fenoménem středověkého uličního názvosloví jsou 

ironické názvy (Zlatá ulice, Fialková ulice, Růžová ulice), kterými byly často 

pojmenovány zanedbané ulice, ulice špatné pověsti nebo ulice s převládající židovskou 

menšinou. Tyto ironické názvy se často nacházely u městských hradeb. Součástí 

středověkého městského areálu byla i nejbližší zástavba mimo městské hradby, která často 

 

35 DAVID, 2014, s. 46-47. 
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svojí povahou ohrožovala nebo znepříjemňovala obyvatelům život (Hrnčířská ulice, 

Koželužská ulice nebo Katovská ulice).36 

 Až do konce 18. století je typickou vlastností urbanonymie její živost a tvárnost. 

Často jeden uliční název nese více označení podle jednotlivých funkcí (orientační, 

popisná). Významným posunem je tedy 19. století, které přichází se standardizací 

a kodifikací jednotlivých urbanonym. 

 Od 19. století, kdy docházelo k postupné urbanizaci společnosti, se městský prostor 

rozšiřuje. Tato situace vedla k postupnému vyčerpání jednotlivých středověkých 

motivačních východisek pro pojmenování ulic. Nový zdroj názvů představovala 

honorifikace, která se plně prosadila ve 20. století. Za honorifikační názvy jsou obecně 

považována pojmenování, která původ svého jména odkazují k významné osobnosti 

politického nebo kulturního života např. Palackého ulice. Dále jsou za čestná označení 

považovány názvy podle skupin osob, hnutí, organizací, významných událostí nebo 

významných míst a států. Zajímavou skupinou urbanonym jsou názvy, které připomínají 

literární postavy např. Babiččina ulice, Barunčina ulice.37 

 Honorifikační názvy jsou typické svou nestabilitou. Typickým dynamickým 

obdobím je celé 20. století, které se vyznačuje častými změnami právě čestných 

pojmenování. Honorifikace se vždy odkazuje k současnému režimu, a proto v 19. století 

můžeme mluvit o obrozenecké a národní vlně pojmenování (Husova ulice, Jungmannova 

ulice, Palackého ulice, Dobrovského ulice). Ve 20. století se objevují názvy z období první 

republiky (Masarykova třída), Protektorátu Čechy a Morava (náměstí Reinharda 

Heydricha), poválečného období (Rooseveltova ulice), poúnorového režimu (Stalinovo 

náměstí) a polistopadové doby.38 

 

36 DAVID, 2014, s. 47-49. 

37 Tamtéž, s 47-54. 

38 BURIAN, 2018, s.8-37; Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na 

Mělníku (1842-2020). Mělník, 2020. 
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2.2 Mělnická urbanonymie v 19. století 

 Od této podkapitoly se práce věnuje pouze historickému vývoji mělnické uliční 

názvoslovné sítě. V chronologické posloupnosti je popsána geneze celkového obrazu 

urbanonymie. Podkapitola se často odkazuje na bakalářskou práci Historický vývoj názvů 

ulic a prostranství na Mělníku39, jejíž revidované výsledky výzkumu jsou výchozími 

informacemi. 

2.2.1 Mělnický místopis a názvy místních lokalit 

 Město Mělník se rozkládá v polabské nížině nad soutokem řek Labe a Vltavy 

přibližně 30 km severně od hlavního města Prahy. Celé současné město leží pouze na 

pravém labském břehu. Samotné centrum města, původní středověké město, se nachází na 

opukové vyvýšenině, která samotná je významnou dominantou krajiny. Současné město 

má celou řadu místních částí, které patřily historicky k městu, nebo k němu byly postupně 

připojeny. 

 První úřední kartografický záznam budoucích částí města máme doložen na 

Müllerově mapě z roku 1720. Mapa zaznamenává tehdejší královské město Mělník 

s okolními vesnicemi a osadami. Mezi zmíněná sídla patří Pšovka (něm. Schopka), Mlazice 

(něm. Mlasitz), Vehlovice (něm. Wehlowitz), Oklouhlík (něm. Wokroulik), Podolí (něm. 

Podoly), Blata (něm. Nablatech) a Rousovice (něm. Rousowitz). Dále mapa obsahuje 

záznam tří významných církevních budov. Jedná se o Augustiniánský klášter na Pšovce, 

kostel sv. Jana Nepomuckého a o kostel Nejsvětější trojice na kopcích, kde se dnes 

rozkládá městská čtvrť Chloumek. 

 

 

39 BURIAN, 2018. 
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5. obr.: Výstřižek z 8. mapové sekce Müllerovy mapy z roku 172040 

 

 Další vývoj názvů jednotlivých městských lokalit a jejich stavební rozvoj jsou 

zaznamenány na mapách josefovského vojenského mapování, které pochází z druhé 

poloviny 18. století a řadí se mezi soubor významných, podrobných kartografických děl. 

Mapy vykazují stav mezi lety 1764-1767, kdy byly vypracovány pro území celého 

Českého království (něm. Königreich Böhmen).41 

 

 

40 Mapa: Müllerova mapa Čech-8.sekce. Dostupné z: File:Mullerova mapa Cech 08.jpg.-Wikimedia 

Commons [online]. 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04] Dostupné z: URL: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Mullerova_mapa_Cech_08.jpg&oldid=241254882 

41 Old maps-Staré mapy [online]. Ústí nad Labem: Laboratoř geoinformatiky UJEP, 2001-2017, 15. 4. 2020 

[cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: http://oldmaps.geolab.cz 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Mullerova_mapa_Cech_08.jpg&oldid=241254882
http://oldmaps.geolab.cz/
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6. obr.: Výstřižek z map I. vojenského mapování z let 1764-176742 

 

 Výstřižek mapy zachycuje město Mělník v 60. letech 18. století. Samotné město 

Mělník, jehož urbanistický vývoj se po Třicetileté válce zastavil, bylo stále obklopeno 

svými hradbami, avšak v jeho blízkosti se postupně vytvářela nová zástavba. V nejbližším 

okolí hradeb vznikl pás budov a statků, které později přerostou v samostatná předměstí. 

Tehdy se zatím zformovalo pouze významné severovýchodní předměstí/obecní ves 

s označením Podol (dnes Podolí). K městu Mělníku také náležela lokalita na 

severovýchodním nedalekém kopci, kde se mezi vinohrady a městskými lesy postupně 

 

42 Mapy: I. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: Státní 

rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://mapire.eu/en/ 

http://mapire.eu/en/


25 

 

vytvořilo osídlení a pozdější obecní ves Chloumek s dominantami okolí, kostelíkem 

sv. Jana Nepomuckého (něm. St. Johanes) a kostelem Nejsvětější trojice (něm. St. Trinit). 

K městskému panství dále patřila ves Blata (něm. Nablatek). Dále výstřižek zaznamenává 

poddanské vsi, které tehdy patřily k mělnickému zámeckému panství Lobkowiczů. Mezi 

zmíněné poddanské vsi patřily Rousovice (něm. Rausewitz), Pšovka (něm. Schopka) 

a Mlazice (něm. Mlasitz). Zcela na severu je zaznamenána osada Vehlovice (něm. 

Wechlowitz). 

7. obr.: Výstřižek z Kreibichovy mapy panství Lobkowiczů z roku 181743 

 

 

43 Mapa: Charte vom Südwestlichen Theile des Bunzlauer Kreises zur Übersicht der Fürstl. Lobkowitzischen 

Herrschaft Melnik und der incorporirten Güter Bischitz, Schopka, Skuhrow und deren Umgebungen. 

Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: http://www.chartae-

antiquae.cz/cs/maps/5113 

http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/5113
http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/5113
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 V průběhu dalších 50 let nevzniklo žádné velké dílo svým rozsahem odpovídající 

Müllerově mapě nebo josefskému mapování, avšak městská aglomerace se dále rozrůstala. 

Tento rozvoj je zaznamenán na rukopisné mapě, kterou si zřejmě objednal hrabě Antonín 

Isidor Lobkowicz (1773-1819), vlastník zámeckého mělnického panství. Mapu vytvořil 

přední kartograf počátku 19. století František Jakub Jindřich Kreibich (1759-1833) v roce 

181744. Na mapě jsou červenou barvou vyznačeny obce a vinice, které byly součástí 

lobkowiczkého panství. Mapa je přínosná svým podrobnějším popisem osídlení kolem 

městských hradeb. Obsahuje první kartografickou zmínku o předměstí/vsi, která vyrostla 

přímo na břehu řeky Labe s označením Kozlov, avšak jak uvádí legenda mapy dalším 

názvem téže lokality jsou Rybáře (něm. Fischerey). Dále se na sever od Mělníka u hranic 

s poddanskou vsí Pšovka objevuje osada Okrouhlík a Záduší (něm. Zadush). Zcela nově se 

na mapě objevuje označení pro obecní ves Chlomek, která vznikla kolem kostelíka 

zasvěceného sv. Janu Nepomuckému. Chlomek se nachází u lesa s názvem Hula později 

Hůle, který dostal jméno po stejnojmenném kopci, na kterém se nachází. Poslední zcela 

nově zaznamenanou lokalitou je Hadik (dnes ulice Na Hadíku). Jednalo se o místo, kde se 

nacházel přívoz na Labi. Mapa obsahuje název, také jedné vinice, a to Neuberské vinice 

(něm. Neuberg wiengarten). 

 Nejpodrobnější popis jednotlivých lokalit a jejich rozsah se nám dochoval na 

pozdějších mapách z 19. století, které bylo velmi ovlivněno probíhající průmyslovou 

revolucí a poměrně klidným mírovým obdobím po napoleonských válkách. Jak již bylo 

řečeno, vrcholným kartografickým dílem doby byl stabilní katastr45 a jeho císařské otisky, 

které byly vytvořeny pro Čechy mezi lety 1826-1843. Stabilní katastr popisuje katastrální 

území každé katastrální obce a zaznamenává pozemkovou situaci a vlastnické poměry na 

 

44 Mapa: Charte vom Südwestlichen Theile des Bunzlauer Kreises zur Übersicht der Fürstl. Lobkowitzischen 

Herrschaft Melnik und der incorporirten Güter Bischitz, Schopka, Skuhrow und deren Umgebungen. 

Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: http://www.chartae-

antiquae.cz 

45 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

http://www.chartae-antiquae.cz/
http://www.chartae-antiquae.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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jednotlivých územích. Císařské otisky také velmi dobře mapují pomístní názvy 

v jednotlivých částech města. Dále jsou na mapách zaznamenány názvy jednotlivých vinic 

a luk. Císařské otisky, které mapují Mělník a obce v blízkém okolí byly vytvořeny v roce 

1842. Na císařských otiscích je poprvé zaznamenána nová obecní osada Malý Borek (něm. 

Klein Borek), tehdy uváděn jako kolonie. Dále za zmínku stojí vznik a velký stavební 

rozvoj velkého mělnického předměstí směrem k Praze. Toto předměstí se poté objevuje na 

mapách pod označením buď Mělnické předměstí (něm. Vorstadt Melnik) nebo Pražské 

předměstí (něm Prager vorstadt).46 

8. obr.: Výstřižek z map Stabilního katastru z roku 184247 

 

 Další vývoj názvů jednotlivých městských lokalit je doložen na mapách  

II. vojenského mapování48, které čerpalo informace a podklady převážně ze stabilního 

 

46 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

47 Tamtéž. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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katastru, avšak doba jejich vzniku se liší v případě Mělnicka o šest let. Mapování Mělnicka 

měl na starost major Wilhelm Hoffmann a jeho pobočník poručík Franz Schmidt. Toto 

mapování již zobrazuje dobu průmyslové revoluce např. budoucí železniční trať přes Blata. 

Hlavním přínosem map je jejich první zobrazení Mělníka po zavedení obecní samosprávy 

a zrušení poddanství v roce 1848. 

9. obr.: Výstřižek z mapového listu II. vojenského mapování z roku 184849 

 

 

 

48 Mapy: II. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: 

Státní rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 

URL: http://mapire.eu/en/ 

49 Mapy: II. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: 

Státní rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 

URL: http://mapire.eu/en/ 

http://mapire.eu/en/
http://mapire.eu/en/
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10. obr.: Výstřižek z map III. vojenského mapování z let 1877-188050 

 

 

 

 

 

50 Mapy: III. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: 

Státní rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 20. 1. 2020 [cit. 2020-20-01]. Dostupné z: 

URL: http://mapire.eu/en/ 

http://mapire.eu/en/


30 

 

11. obr.: Výstřižek plánu ze 30. let 20. století51 

 

 V průběhu druhé poloviny 19. století a prví třetiny 20. století se definitivně ustálila 

označení současných místních částí města Mělníka. Pro rozvoj jednotlivých lokalit v 

19. století velmi pomohlo postupné zbourání hradeb, které spojilo více historické centrum 

s předměstím. Dále rozvoj průmyslu např. rousovický cukrovar, mlazické loděnice atd. 

podmínil větší příchod obyvatel, kteří postupně rozšířili obecní osady. Velký rozvoj díky 

vybudování železnice a nádraží zažili Blata a Malý Borek.52 

 Od druhé poloviny 19. století také začalo docházet k postupnému slučování 

jednotlivých bývalých obecních vsí s městem. Roku 1854 byly k městu Mělníku 

přičleněny vsi Rybáře a Chloumek. Následovalo spojení Podolí, Blat, Okrouhlíku, Záduší 

a Malého Borku k Mělníku v roce 1868. Ale největším sloučením obcí proběhlo v roce 

1923 při vzniku tzv. Velkého Mělníka, kdy k městu byly přičleněny okolní samostatné 

obce Pšovka, Mlazice, Rousovice s velkým množstvím obyvatel. Poslední sloučená obec 

Vehlovice byla přidružena k Mělníku až v roce 1960. 

 Město Mělník dnes lze rozdělit na 14 historických lokalit, které v minulosti 

většinou tvořily jednotlivé obce, případně vsi. V současné době není město Mělník 

 

51 Mapa: AOVR MÚ Mělník; SbM; Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2020. 

Přehledný plán polohy města z roku 1931, 1931. 

52 KILIÁN, Jan a Zdeněk BAŽANT. Mělník. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 295-298. 
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statutárním městem a nemá tedy ze zákona o obcích53 nárok na samosprávní členění na 

městské části nebo obvody. Město Mělník lze dělit na místní části nebo městské lokality. 

V další části kapitoly následuje seznam jednotlivých městských lokalit i s jejich 

vysvětlením a zanesením do mapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 15.5.2000. 
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12. obr.: Současné rozdělení mělnických městských lokalit54 

 

 

54 Mapa: Základní mapa ČR. Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

http://www.chartae-antiquae.cz 

http://www.chartae-antiquae.cz/
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Seznam městských lokalit 

Blata 

Müllerova mapa I. vojenské 

mapování 

Kreibichova 

mapa 

III. vojenské 

mapování 

Současný název 

Nablatech Neblatek Blatt Blaty Blata 

Podle Antonína Profouse55 označení Blata odkazuje ke skutečnosti, že v blízkosti 

Pšovského potoka, který protéká vsí, se nachází blátivé, bahnité, močálovité nebo mokré 

louky. Toto vysvětlení nalézá oporu na mapách stabilního katastru, kde jsou právě louky 

v blízkosti potoka vedeny jako tzv. mokré louky. Dále Profous uvádí skutečnost, že genezi 

názvu Blata lze doložit již k roku 1418.56 Avšak samotné osídlení Blat je mnohem starší 

a sahá až do doby mladší doby železné, kdy se na Blatech rozkládalo pohřebiště.57 

Významný rozvoj místní části se však odehrál až v 19. století, kdy se malá ves rozšířila 

o novou osadu (kolonii) tzv. Malý Borek. Velký význam v rozvoji Blat znamenala 

železnice a stavba mělnického nádraží v 70. letech 19. století. Železniční spojení 

a vybudování skladišť různých komodit kolem trati dalo této osídlení nový impulz 

k rozvoji zejména pak směrem k Chloumku. Blata byla k městu Mělníku přičleněna 

definitivně roku 1868, kdy přišla o status obecní vsi a byla s původní blateckou kolonií 

Malý Borek spojena pod samosprávu města Mělníka. Obecní vsí se Blata stala v roce 1538, 

kdy byla ves koupena Mělníkem od měšťana Nového města pražského za 225 kop českých 

grošů.58 

 

55 Antonín Profous (1878-1953) byl významný český toponomastik, který sepsal ucelené a obsáhlé dílo 

Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. 

56 PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl I. (A-H). Praha: 

Česká akademie věd a umění, 1947, s. 91. 

57 KILIÁN, 2010, s. 48. 

58 KILIÁN, 2010, s. 264; PURŠ, František. Náš Mělník: listování jeho historií. Mělník: Město Mělník, 2013, 

s. 225-229. 
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13. obr.: Blata na mapách stabilního katastru z roku 184259 

 

Chloumek 

Kreibichova mapa Současný název 

Chlomek Chloumek 

Dnešní lokalita Chloumek se nachází na malém chlumu neboli chlumku/chloumku na 

severozápadě od mělnického kopce u lesa s historickým jménem Hůle, odtud název místní 

části.60 Vymezující objekty lokality jsou dva místní kostelíky. Starší poutní kostelík byl 

zasvěcen Nejsvětější Trojici, avšak roku 1972 byl odsvěcen a pronajat na 50 let 

Městskému národnímu výboru Mělník jako smuteční síň. Druhý kostelík byl vystavěn na 

počátku 18. století a byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Tento církevní svatostánek byl 

zrušen a odsvěcen na základě dvorského dekretu císaře Josefa II ze dne 9. 12. 1785. Poté 

bývalý kostel sloužil jako skladiště až do roku 1850, kdy byla jeho původní funkce 

obnovena, avšak v roce 1972 byl společně s druhým chloumeckým kostelíkem odsvěcen 

a od 90. let 20. století slouží k soukromým účelům.61 Chloumecká osada, která vznikla 

z původně řady rozptýlených vinařských domků a lisů se velmi konstantně začala rozrůstat 

od konce 18. století. Obecní ves Chloumek byla nakonec definitivně spojena s Mělníkem 

 

59 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

60 PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl II. (CH-L). 

Praha: Česká akademie věd a umění, 1949, s. 13. 

61 PURŠ, 2013, s. 233-241. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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roku 1854. K Chloumku neodmyslitelně patří viniční lisy, usedlosti a zámečky. Mezi 

nejvýznamnější viniční objekty se řadí letohrádek Neuberk (č.p. 1776), Kartuziánský lis 

(č.p. 1717), Schrenkova vila (č.p. 1728), usedlosti Klamovka (č.p. 1720) a Bašovka 

(č.p. 1719) nebo Obora (č.p. 881).62 

14. obr.: Chloumek na mapách stabilního katastru z roku 184263 

 

V současné době se velmi rozšířila zástavba kolem Dobrovského ulice, která tvořila hranici 

obecních vsí Podolí a Chloumek. Takže s jistými odchylkami v pramenech lze stanovit, že 

veškerá zástavba od Dobrovského ulice na severovýchod patří do lokality Chloumek a na 

jihozápad zástavba spadá do místní části Podolí. Avšak stejně lze Chloumek oddělit od 

Blat, jejichž území lemuje východní část Kokořínské ulice (po celé délce), kdežto západní 

část již patří Chloumku. Chloumek je také nutné oddělit a definovat od bývalé obce 

Pšovka, kde v tomto případě tvoří hranici ulice Na Oboře a ulice Na Průhoně. Zde je 

zástavba od zmíněných ulic na severozápad součástí Pšovky a domy na severovýchodě 

spadají na Chloumek. Je nutné ale upozornit, že obyvatelé daných lokalit se často 

identifikují odlišně něž je skutečnost. Proto je možné, že se adresáti v ulici Na Oboře 

budou více označovat za pšovské než chloumecké obyvatele. 

 

62 KILIÁN, 2010, s. 254-255. 

63 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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Malý Borek 

Stabilní katastr II. vojenské mapování III. vojenské mapování Současný název 

Colonie Klein Borek Klein Borek Maly Borek Malý Borek 

Malý Borek se rozkládá na hranici původní mělnické obecní vsi Blat a samostatné obce 

Velký Borek. Označení borek je zdrobnělinou slova bor, jedná se tedy o lesík, který je 

převážně tvořen borovicemi.64 Dějiny Malého Borku jsou neodmyslitelně spojeny 

s přilehlou, dnes samostatnou, obcí Velký Borek (dříve Borek). První písemnou zmínku 

o této osadě máme z roku 179065, avšak v Kronice Velkého Borku, která byla sepsána 

retrospektivně až ve 20. století, se uvádí, že první osadník jistý František Huml odešel na 

výměnek do Malého Borku již roku 1757.66 Specifická poloha hraničního osídlení Malého 

Borku, zavdala letitým sporům mezi městem Mělníkem, které vlastnilo ves Blata, 

a Velkým Borkem, který si zpočátku novou osadu přivlastnil, např. novým domkům byla 

přiřazována borecká čísla domů. Konečné řešení sporů bylo dáno až vytvořením přesného 

zaměření hranic v průběhu mapování stabilního katastru, které jasně definovalo, že se nová 

osada nachází již na katastrálním území města Mělníka, a tudíž je součástí nedalekých 

Blat. Ve stabilním katastru se tak objevuje spojení „Blatt mit der Colonie Klein Borek“67 

neboli česky Blata s kolonií Malý Borek. Stabilní katastr nakonec také definoval pro osadu 

název Malý Borek, protože do té doby se lze setkat i s označeními Městské chaloupky či 

Neu-Borek (čes. Nový Borek). Malý Borek byl nakonec společně s Blaty připojen k městu 

Mělníku v roce 1868. Velkou dobu rozvoje této lokality znamenalo období po první 

světové válce, kdy se původní počet 19 domů do roku 1930 rozšířil až na 41 obydlí68. Nová 

zástavba vznikla podél původního průhonu z Blat do obce Jelenice, dnes ulice 

V Zahrádkách. Jednalo se o provizorní řešení nedostatku bytů, a proto obyvatelé využili 

 

64 PROFOUS, 1947, s. 133. 

65 PROFOUS, 1947, s. 135. 

66 PURŠ, 2013, s. 230. 

67 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

68 Historický lexikon obcí České republiky-1869-2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015, 15. 4. 

2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: https://www.czso.cz 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
https://www.czso.cz/
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vyřazené železniční vozy. Vagóny byly později obezděny cihlami, a nakonec celé 

přebudovány na domky. Vagónová maloborecká kolonie získala postupně prozaické 

označení V Číně, které odkazovalo na určitou podobnost mezi čínskými chatrčemi 

a vagónovými provizorii.69 

15. obr.: Kolonie Malý Borek na mapách stabilního katastru z roku 184270 

 

Malý Spořilov 

Malý Spořilov patří k nejmenším lokalitám města. Jedná se o relativně novou místní část, 

která byla vybudována ve 20. letech 20. století jako reakce na velký nedostatek bytů. Čtvrť 

se rozkládá na hranicích Pšovky, Podolí a Chloumku. Místní část získala své označení 

podle tradičního pojmenovávání velkých stavebních akcí, které podporovaly místní 

spořitelny, odtud tedy označení Spořilov. Na Mělníku působil od 60. let 19. století nový 

ústav s názvem Spořitelna Mělnická. Spořitelna Mělnická a její aktivita a pozdější 

mecenášská až mateřská podpora dodávala městu nové impulzy k rozvoji např. založení 

parku Na Polabí, zakoupení domů pro rozšíření radnice, stavba budovy spořitelny na 

náměstí Míru (č.p. 26) nebo velká finanční podpora vybudování Masarykova kulturního 

domu (č.p. 323). Spořitelna Mělnická také podpořila v průběhu bytové krize po první 

 

69 PURŠ, 2013, s. 230-233; KILIÁN, 2010, s. 254-255. 

70 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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světové válce vybudování dvou zcela nových čtvrtí tzv. Velkého Spořilova (viz Pražské 

předměstí, Polabí) a právě Malého Spořilova. Je velice pravděpodobné, že označení 

Spořilov bylo inspirováno v hlavním městě Praze, kde se Městská spořitelna na 

Vinohradech rozhodla ve 20. letech 20. století podpořit výstavbu nového zahradního města 

na okraji Prahy, kde byla později vybudována pražská městská část Spořilov.71 

16. obr.: Malý Spořilov na plánu z 30. let 20. století72 

 

Mělník (Centrum, historické jádro) 

Původní středověké město tvoří samotné centrum města. Město Mělník je bývalé okresní 

město vzdálené zhruba 30 km na sever od hlavního města Prahy. Samotné středověké 

osídlení se nachází na opukové skalní vyvýšenině, která ční nad soutokem Labe a Vltavy 

v Polabské nížině. Samotné pojmenování vychází z druhu horniny tzv. mělu, jak 

označovali Rusové bělavou mělnou jílovitou křídu. Právě zmíněná opuka, tvořící 

mělnickou vyvýšeninu, je signifikantním znakem krajiny.73 Středověký městský status 

datuje Mělník do roku 1274, ze kterého pochází první dochované městské privilegium 

 

71 PURŠ, 2013, s. 172-178; PURŠ, František. Náš Mělník: listování jeho historií II. Mělník: Město Mělník, 

2018, s. 189-191. 

72 Mapa: AOVR MÚ Mělník; SbM; Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2020. 

Přehledný plán polohy města z roku 1931, 1931. 

73 PROFOUS, 1951, s. 48-49. 
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udělené Přemyslem Otakarem II. Avšak historie osídlení sahá podle archeologických 

výzkumů z 20. století až do neolitu. Český kronikář Kosmas udává ve svém díle původ 

kněžny sv. Ludmily, která podle jeho tvrzení měla pocházet z pšovanského kmene z okolí 

hradiště Pšov v 10. století. Samotné hradiště Pšov bývá ztotožňováno s mělnickým 

kamenným hradem Mělníkem, který je doložen již ke konci 10. století. Doklad o existenci 

jména Mělník máme na základě denárů kněžny Emmy, manželky Boleslava II., která je na 

svém mělnickém hradě započala s jejich ražbou. Na rubu mince se nachází opis „MELNIC 

CIVITAS“. Na rubové straně je opis „ENMA REGINA“.74 Kněžna Emma zřejmě nechala 

původní hradiště přestavět pro reprezentativní účely a později jako horlivá křesťanka 

započala i s výstavbou mělnické baziliky, pozdějšího chrámu sv. Petra a Pavla. Z období 

kněžny Emmy pochází i tradice Mělníka (zpočátku pouze hrad) jako 

královského/knížecího věnného města. Město tak v průběhu středověku získaly jako věno 

přemyslovské královny Kunhuta Štaufská, Kunhuta Uherská a Jitka. Během 

lucemburského panování bylo město s hradem věnováno královnám Elišce Přemyslovně, 

Anně Falcké, Anně Svídnické a Alžbětě Pomořanské. Lucemburský císař a král Karel IV. 

údajně dovezl na Mělník ušlechtilé odrůdy vinné révy z Burgundska, čímž velice pomohl 

v rozvoji vinařství na Mělníku. Středověký vzhled Mělníka se prakticky až do 19. století 

nezměnil. Město bylo semknuto ve svých hradbách a kolem města se rozkládaly 

měšťanské vinice. Tento stav se výrazně nezměnil až do 18. století, kdy začalo docházet 

k postupnému osidlování předměstí a postupnému ústupu vinic před zástavbou. V 16. 

a později v 17. století došlo k rozdělení mělnického panství na městské a zámecké. Zámek 

byl přestavěn královskými věřiteli a pozdějšími majiteli Černíny. V polovině 18. století 

pak zámecké panství získali jako věno Lobkowiczové, kteří k zámeckému panství připojili 

mimo jiné i blízké vsi Pšovku, Mlazice, Rousovice a Vehlovice. Po zániku poddanství 

a patrimoniálního správy došlo ke vzniku samostatných obcí a města Mělníka. Město 

Mělník se od 19. století začalo stále rozrůstat o připojené bývalé obecní vsi (Rybáře, 

Chloumek, Okrouhlík, Záduší, Podolí, Blata). Současné město Mělník je však výsledkem 

až vzniku tzv. Velkého Mělníka v roce 1923, kdy byly k městu připojeny samostatné obce 

Mlazice, Pšovka a Rousovice. Poslední připojenou obcí byly Vehlovice až v roce 1960. 

 

74 KILIAN, 2010. BURIAN, 2018, s. 8-9. 
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17. obr.: Město Mělník na mapách stabilního katastru z roku 184275 

 

Mlazice 

Müllerova mapa Kreibichova mapa III. vojenské mapování Současný název 

Mlasitz Mlazitz Mlazic Mlazice 

Název bývalé samostatné obce Mlazice je podle Antonína Profouse odvozen od osobního 

jména Mláz (Mlád, Mlada, Mladoň, Mladata), a tudíž se jedná o ves lidí Mlazových. Obec 

je v pramenech zmíněna již v roce 1267.76 Významným vlastníkem vsi byl augustiniánský 

klášter sv. Vavřince na Pšovce, který získal Mlazice do svého majetku již ve 14. století. 

Dalšími vlastníky byli od 16. století majitelé mělnického zámeckého panství nejprve 

Černínové a od konce 18. století Lobkowiczové.77 Mlazice v průběhu 19. století rostly 

 

75 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

76 PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl III. (M-Ř). 

Praha: Česká akademie věd a umění, 1951, s. 103. 

77 August Antonín z Lobkovic si vzal dědičku mělnického panství Marii Ludmilu Černínovou. Později 

August Antonín odkoupil pozemky zrušeného pšovského kláštera a připojil ke svému panství i obec Pšovku. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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a k roku 1921 měly již přesně 1400 obyvatel.78 Mlazice byly spojeny s tzv. Velkým 

Mělníkem v roce 1923. Tím že došlo i ke sloučení Mělníka s Pšovkou, se tak na katastru 

původně samostatných obcí naskytl prostor pro vybudování velkého obchodního přístavu 

na řece Labi. Hlavní obživou místních byly hlavně dělnické profese v místních loděnicích 

a na vinicích. Velmi významným řemeslem Mlazic a Pšovky bylo košíkářství, které získalo 

světový věhlas.79 Mlazice a Pšovka tvoří dnes prakticky jednu aglomeraci, ale jejich 

hranici tvoří příhodně ulice Hraniční. 

18. obr.: Mlazice na mapách stabilního z roku 184280 

 

 

 

 

78 Historický lexikon obcí České republiky-1869-2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015, 15. 4. 

2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: https://www.czso.cz 

79 PURŠ, 2013, s. 254-262; KILIÁN, 2010, s. 244-319. 

80 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

https://www.czso.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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Okrouhlík 

Müllerova mapa Kreibichova mapa Stabilní katastr III. vojenské 

mapování 

Současný název 

Wokroulik Okraulik Okrauhlik Okrouhlik Okrouhlík 

Lokalita Okrouhlík získala svůj název na základě svého zcela specifického stavebního 

uspořádání. Zástavbu celé lokality tvoří zhruba dvě desítky staveb, které jsou však 

zorganizovány do okrouhlého nebo spíše oválného tvaru, lemovaným komunikacemi na 

Pšovku z Mělníka (Bezručova ulice, ulice Okrouhlík-pouze východní část, Zádušní ulice  

a Českolipská ulice). Okrouhlická obecní ves je doložena již v předbělohorské době, avšak 

během Třicetileté války byla téměř zničena. Společně se sousední místní částí Záduším 

jsou tyto lokality nazvány Mělnickými podměstími.81 Samotný Okrouhlík díky své poloze 

se nemohl rozšířit, a tak rozvoj této části města velmi brzy dosáhl vrcholu a poté již 

stagnoval. Nejvíce se na místní ekonomice podepsaly jednotlivé komunikace, které svým 

potenciálem umožňovaly živit na konci 19. století v Záduší a na Okrouhlíku tři hostince, 

pekařství, krejčovství, truhlářství a tři další obchody. Pro život této lokality hrálo 

významnou úlohu severozápadní klesání mělnického návrší, u jehož úpatí směrem ke 

Pšovce vznikly právě ony osady. Klesání svou strmostí a nesjízdností způsobilo těžkosti 

nejednomu pocestnému. Velmi strmá komunikace dnešní Zádušní ulice, se tak snažila toto 

terénní snížení překonat, avšak až s rozvojem automobilové dopravy, bylo ve 30. letech 20. 

století rozhodnuto o vybudování nové komunikace, která využije mírnější svah přes velkou 

vinice Na Svini, která se rozkládala a její menší část se stále rozkládá mezi nynější ulicí 

Legionářů a ulicemi Okrouhlík a Zádušní. Vybudování obchvatu Okrouhlíku a Záduší 

znamenalo ekonomickou katastrofu. Okrouhlík byl sloučen s Mělníkem již v roce 1868.82 

 

 

 

81 PURŠ, 2013, s. 209-212. 

82 KILIÁN, 2010, s. 117-119, 254-255. 
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19. obr.: Okrouhlík na mapách stabilního katastru z roku 184283 

 

Podolí/Podol 

Müllerova 

mapa 

I. vojenské 

mapování 

Stabilní 

katastr 

II. vojenské 

mapování 

III. vojenské 

mapování 

Současný 

název 

Podoly Podol Podoll Podol Podolí Podolí 

Podolí případně Podol je název jedné z nejstarších mělnických městských osad, která je 

doložena už ze 17. století, kdy tu hospodařilo 16 hospodářů. Označení Podolí se většinou 

vztahuje k lokalitě, která je spjatá s potokem, a vlastně bývá tak označováno osídlení 

kolem potoka. V případě mělnického Podolí se jedná o potok Pšovku nebo ve starších 

pramenech Vrutický potok.84 Současný název Podolí se řadí mezi novější označení, avšak 

již na Müllerově mapě z první poloviny 18. století je doložen název Podoly. Velký rozvoj 

zaznamenalo Podolí v průběhu 18. století, kdy se původní osídlení velmi rozrostlo, a také 

 

83 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

84 PROFOUS, 1951, s. 404-407. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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byl vybudován mělnický měšťanský pivovar. Střed mělnického Podolí se nacházel  

u dnešní kruhové křižovatky ulic Vodárenská a Bezručova, avšak Podolím se označovala 

celá lokalita kolem dnešní Bezručovy ulice krom části, kde by se nacházelo historické 

Záduší (viz Záduší). V 19. století zaznamenala lokalita další bouřlivý rozvoj, který vytvořil 

původní ráz celého Podolí, kde vznikly řady malých domků s prodejnami a výrobnami. 

Dominantními budovami byl mělnický měšťanský pivovar (od 20. století Lobkowiczký 

pivovar) a mlýn s vodárnou, ke kterým vedl po celé délce dnešní Bezručovy ulice náhon 

z Pšovského potoka85. Další významnou budovou Podolí byla soukromá nemocnice 

Milosrdných sester řádu sv. Karla Boromejského (č.p. 715), kterou pro řádové sestry 

vybudovali František a jeho sestra Helena knížata z Lobkovic v roce 1841.86 Bohužel 

původní zástavba Podolí až na malé výjimky již neexistuje. V 70. letech 20. století bylo 

pro vyřešení bytové otázky rozhodnuto o celkové asanaci a demolici původního Podolí 

a nahrazení jej velkokapacitním panelákovým sídlištěm s názvem sídliště Pivovar. Je 

ironií, že demolici se nevyhnuly ani budovy bývalého Lobkowiczkého pivovaru, na který 

odkazuje název sídliště a jeho dvě ulice svým jménem. Jedná se o ulici Pivovarská a ulici 

Nad Pivovarem. Asanace se týkala celé části Podolí na západní straně Bezručovy ulice 

směrem k centru s přilehlými ulice. Také byl zasypán původní náhon k vodárně, stejně tak 

rybník v její blízkosti. Demolice byla ušetřena budova nemocnice na Podolí. V průběhu  

70. a 80. let bylo na Podolí vybudováno množství veřejných staveb např. městské 

koupaliště, krytý bazén (č.p. 648), autobusové nádraží, krytý zimní stadion (č.p. 647). 87 

 

 

85 Náhon odváděl tak velké množství vody z potoka, že původnímu řečišti se začalo přezdívat Jalový potok 

nebo tzv. jalová voda. Na mapách stabilního katastru je tento název užíván zejména právě pro oblast Podolí. 

86 Nemocnici roku 1856 Lobkowiczové darovali řádu a v roce 1935 řád přistavěl k původní budově 

velkorysou přístavbu, která slouží svému účelu dodnes. 

87 PURŠ, 2013, s. 209-284; PURŠ, 2018, s. 98-192; KILIÁN, 2010, s. 114-323. 
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20. obr.: Podolí na mapách stabilního katastru z roku 184288 

 

Pro mělnické Podolí jsou v současné době významné dvě velké komerční budovy, které 

byly postaveny v 21. století. Jedná se o hypermarket společnosti TESCO (č.p. 3653) ve 

Vodárenské ulici a o prodejnu Kaufland (č.p. 3630) v Klášterní ulici. Obě tyto prodejny se 

nachází na Podolí, ale svým způsobem jej rozdělují na část U Tesca a část U Kauflandu, 

oba případy jsou tzv. živá urbanonyma, která místní upřednostňují před oficiálními názvy. 

Také se v případě Podolí objevil fenomén, že část u Podolské nemocnice je nazývána 

Podolím, avšak část u bývalého pivovaru je označována za Pivovar. K tomuto jevu 

přispívá úřední označení sídliště Podolí89, které označuje část panelových a bytových 

domů, které jsou u ulice Vlasákova a ulice Nezvalova včetně části ulice Bezručova. 

Původní Podolí bylo sloučeno s Mělníkem již roku 1868. 

 

 

88 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 20. 1. 2020 [cit. 2020-20-01]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

89 Pivovarské sídliště bylo stavěno na tři po sobě jdoucí etapy. I. a II. etapa se nachází v části U Tesca, avšak 

III. etapa stojí U Kauflandu, čímž dochází k optické a fyzické distanci obou částí. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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21. obr.: Zaznamenané sublokality Podolí90 

 

Pražské předměstí (Předměstí, Rozšířené centrum) 

Stabilní katastr II. vojenské mapování III. vojenské mapování Současný název 

Vorstadt Melnik Prager Vorstadt Vorstadt Melnik Polabí (část)/Centrum 

Pražské předměstí je historické označení lokality, která se postupně v 18. a hlavně 

19. století vytvořila před městskými hradbami. První stavby se mimo hradby začaly stavět 

již v 16. století, kdy byl postaven nový mělnický kostel zasvěcený sv. Ludmile. Rozvoj 

mělnického předměstí zastavila Třicetiletá válka, která předměstí velmi zpustošila. 

Následně se předměstí po celé 17. a 18. století snažilo vyrovnat se ztrátami během války. 

Již na mapách po druhé polovině 18. století se na mapách objevuje větší, rozšiřující se 

zástavba na předměstí směrem ku Praze. Velkým mezníkem ve vývoji předměstí je 

19. století. Prvním impulzem k rozvoji lokality bylo bourání městských hradeb, které po 

napoleonských válkách přestaly vyhovovat fortifikačním požadavkům. Tečku za koncem 

éry městských hradeb znamenal 17. říjen 1836, tehdy byla prodána ve veřejné dražbě vrata 

 

90 Mapa: OSM. Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav 
geodetický, topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

http://www.chartae-antiquae.cz 

http://www.chartae-antiquae.cz/
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hlavní mělnické tzv. Pražské brány. Poté následovalo zbourání druhé brány91, a nakonec 

i odstranění malé fortny v roce 1837 v dnešní České uličce. Dále velkou roli sehrála 

nastupující průmyslová revoluce s definitivním zrušením nevolnictví v roce 1848. Stav 

tehdejšího předměstí je dobře doložen na mapách stabilního katastru, kde je jasně patrný 

specifický prvek předměstí, kterým bylo množství vinic např. Šafranická, Na Podhoří, 

Damiánka, Střelcovka apod.92 

22. obr.: Předměstí na mapách stabilního katastru z roku 184293 

 

Velký stavební rozvoj zaznamenalo předměstí (něm. Vorstadt) v 2. polovině 19. století, 

kdy se na uvolněných parcelách po zrušených vinicích začala stavět řada veřejných budov 

 

91 Labská brána byla zbourána mezi lety 1836-1838 kvůli špatnému technickému stavu, ale zejména pro 

usnadnění příjezdu do centra města. Brána stávala v dnešní Legionářské ulici. 

92 PURŠ, 2013, s. 74-81, 104-138. 

93 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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např. měšťanská škola (1876, č.p. 148)94, Všeobecná nemocnice Rudolfova (1882, č.p. 93), 

budova okresního soudu (1899, č.p. 264), evangelický kostel (1897), Tyršův dům (1904, 

č.p. 95). Na předměstí se také vystavěla řady nových obytných domů, které lemovaly nově 

založené ulice. V roce 1866 byl založen první městský park Jungmannovy sady. Na 

stavební trend bylo navázáno v období první republiky, kdy došlo k výstavbě nových vilek 

a Masarykova kulturního domu (1936, č.p. 323) na parcelách po bývalé Šafranické vinici. 

V 60. letech 20.století byly na předměstí vybudovány první vícepodlažní panelové domy 

na budoucím sídlišti Střed. Zcela zásadní proměnu prodělalo předměstí v 70. a 80. letech 

20. století, kdy po celém Mělníku probíhaly rozsáhlé asanace původní zástavby, které se 

nevyhnuly ani samotnému centru města. Na základě urbanistického plánu manželů  

ing. arch. Miroslava Cajthamla a ing. arch. Nedy Cajthamlové byla postupně zbourána 

veškerá zástavba na dnešním náměstí Karla IV. a v Tyršově ulici. Nový prostor dal 

možnost k vybudování budovy sekretariátu OV KSČ (č.p. 105), Výchovně-vzdělávacího 

střediska pracujících (č.p. 3270), obchodního domu (č.p. 200) a domu služeb (č.p. 3359). 

V současné době představuje zástavba v centru města velkou jizvu, kterou se nedaří 

vyléčit. Původní označení Pražské předměstí se místními prakticky nevyužívá, ale lokalita 

je obyvateli nazývána Centrem, případně část u Pražské ulice je označována ze Střed či 

Polabí. Pro úplnost je nutné zmínit, že v rámci předměstí se ještě udává sublokalita Na 

Podhoří, která se odkazuje na název bývalé vinice.95 

 

 

 

 

94 Měšťanská škola byla vybudována na volné parcele po vyhořelých jezdeckých kasárnách. V místě kasáren 

byla v městských hradbách také probourána nová ulice dnešní ulice Kněžny Emmy, která propojila centrum 

města s předměstím. 

95 KILIÁN, 2010, s. 254-320. 
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23. obr.: Mapy zobrazující současnou zástavbu na náměstí Karla IV.96 

 

Polabí (Velký Spořilov) 

Městská lokalita Polabí se rozprostírá u největším městském mělnickém parku, sadech Na 

Polabí. Samotné sady byly založené již roku 1894, kdy pozemky nakoupila Spořitelna 

Mělnická a předala je městu. Sady získaly svůj název pro svoji polohu nad labským 

břehem a pro svou specifickou rozhledovou situaci, kdy celý park je lemován výhledem na 

Polabskou krajinu. Na konci 20. let 20. století byla na Mělníku velká bytová krize, která 

byla řešena i provizorními vagónovými kolonie (viz Malý Borek). Právě této situaci měla 

pomoci nová výstavba podpořená Spořitelnou Mělnickou a městem. Město zpočátku 

plánovalo s pomocí Spořitelny Mělnické vykoupit pozemky mezi dnešní ulicí Macharovou 

 

96 Mapa: OSM. Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav 

geodetický, topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

http://www.chartae-antiquae.cz 

http://www.chartae-antiquae.cz/
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až po městský mělnický hřbitov sv. Václava (č.p. 414)97, který stál na rozhrání Mělníka 

a sloučené obce Rousovice. Nově vzniklá čtvrť získala označení Spořilov případně tzv. 

Velký Spořilov (viz Malý Spořilov). Regulační plán výstavby naprojektovali architekti 

Širc a Zeman a přesně stanovili, že nová čtvrť je vymezena dnešní ulicí Pražskou, 

Macharovou, Sadovou a Fričovou. Lokalita je koncipována jako vilová čtvrť, která 

u Pražské ulice respektuje uliční řadu řadovými domy s komerčními prostory. Uprostřed 

čtvrti byl vymezen prostor pro nové malé náměstí, dnes Zborovské náměstí, které bylo 

bohužel v roce 1974 z poloviny zastavěno budovou městské sauny (č.p. 2813), která dnes 

slouží k soukromým účelům jako rodinný dům. Vily a domy v nové čtvrti byly vystavěny 

mezi lety 1927-1932. Postupně nová čtvrť získala označení podle své polohy, a tak získala 

označení Polabí podle zmíněného parku. Na Polabí se kromě této vilové čtvrti nachází řada 

samostatných objektů, které jsou rozprostřeny i v samotných sadech Na Polabí. Jedná se 

o budovu České zahradnické akademie (1885, č.p.411), nebo budovu internátu Střední 

průmyslové školy stavební na Mělníku (č.p.2778), a nakonec Domu dětí a mládeže 

(č.p.2854), který byl postaven jako Okresní dům pionýrů a mládeže. Oba poslední zmíněné 

objekty byly vystavěny v 70. letech 20. století.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 Hřbitov sv. Václava byl založen v roce 1880 a původně byl určen pouze pro nebožtíky katolického 

vyznání, avšak později byla ke hřbitovu přistavěna i nekropole pro evangelíky. 

98 PURŠ, 2013, s. 230-233; KILIÁN, 2010, s. 254-255. 



51 

 

24. obr.: Velký Spořilov na plánu z 30. let 20. století99 

 

Pšovka 

Müllerova mapa III. vojenské mapování Současný název 

Schopka Šopka Pšovka 

Dodnes řada místních používá pro tuto lokalitu označení Šopka, jež bylo po téměř celou 

dobu existence Pšovky převládajícím označením. Až na počátku 20. století za doby první 

republiky se přechází k prastarému staročeskému názvu lokality. Název Pšovka není podle 

Antonína Profouse nijak spjat s osobním jménem, jelikož neexistuje osobní jméno Pšov 

apod. Pšovka je totiž odvozena od staročeského slova pše neboli pšenice. Pokud se tedy 

objevuje v pramenech jméno Pšov, je tím myšlen obrazný dvůr, na kterém se daří 

pšenici.100 Na základě jména Pšovka bylo poté užito jméno Pšovka i pro potok, který 

osadou protéká. Původní osídlení v lokalitě je doloženo již v eneolitu. Zajímavá je kapitola 

z českých dějin, kdy první česká doložená kněžna Ludmila směřuje svůj původ ke kmeni 

Pšovanů, kteří sídlili v okolí budoucího Mělníka. Historie pšovské osady byla až do 

 

99 Mapa: Archiv Odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník; SbM; Katastrální mapy a jiné kartografické 

materiály. Mělník, 2020. Přehledný plán polohy města z roku 1931, 1931. 

100 PROFOUS, 1951, s. 499. 
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18. století spjatá s klášterem sv. Vavřince u Mělníka (něm. St. Laurenz). Klášter byl 

založen ve 13. století na základě nadace, kdy jistý rytíř Smil z Cítova a Pavel de Luczenic 

věnovali vlastní kostel sv. Vavřince augustiniánskému řádu. Také řádu darovali okolní 

lesy, louky, mlýn a přívoz přes řeku. Augustiniáni poté vybudovali nový konvent 

u Mělníka. Klášter během husitských válek zanikl, avšak okamžitě po uklidnění situace byl 

znovu obnoven. Významnou dobu kláštera znamenalo období vlády převora Fridricha 

z Michalovic, původně Benátčana, v 16. století. Převor Fridrich založil v roce 1578 na 

pozemcích kláštera novou osadu po sobě nazvanou Michalovice, čímž dal pšovské lokalitě 

nový impulz. V 17. a 18. století poté došlo ke splynutí Pšovky a Michalovic v jednu velkou 

ves. Velkou katastrofu pro klášter a jeho vesnice byla Třicetiletá válka, během které byl 

klášter vypleněn. Období po válce bylo ve znamení obnovy a opětovné prosperity. 

Působení augustiniánského řádu bylo ukončeno roku 1789 za vlády císaře Josefa II., kdy 

došlo k jeho zrušení a pozdějšímu prodeji společně s vesnicí Pšovkou za 38 000 zlatých 

kněžně Marii Ludmile z Lobkowicz. Do klášterní budovy byla poté přestěhována veškerá 

správa lobkowiczkého zámeckého panství. Po zániku poddanského systému v roce 1848 se 

Pšovka stala samostatnou obcí čítající 1411 obyvatel a 214 domů v roce 1921.101 Období 

první republiky znamenalo velkou změnu. Zaprvé došlo ke sloučení Pšovky a Mělníka, 

a dále mezi léty 1922-1928 byl vybudován velký polabský přístav v katastru bývalých 

poddanských vesnic Pšovky a Mlazic. Pšovka a Mlazice mají ještě společnou tradici 

košíkářství, které velkého věhlasu dosáhlo již za Rakouska-Uherska, kdy v roce 1897 byla 

založena mistrovská košíkářská škola na Mělníku. Bohužel velký a prosperující košíkářský 

průmysl byl zničen velkou hospodářskou krizí ve 30. letech 20. století. Dnes patří Pšovka 

společně s Mlazicemi k průmyslovým lokalitám Mělníka.102 

 

 

101 Historický lexikon obcí České republiky-1869-2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015, 15. 4. 

2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: https://www.czso.cz 

102 PURŠ, 2013, s. 182-266; KILIÁN, 2010, s. 203-385. 

https://www.czso.cz/
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25. obr.: Pšovka na mapách stabilního katastru z roku 1842103 

 

Rousovice 

Müllerova mapa I. vojenské 

mapování 

Kreibichova mapa III. vojenské 

mapování 

Současný název 

Rousowitz Rausewitz Rausowitz Rousovice Rousovice 

Rousovice jsou dnes nejjižnější částí města Mělníka, ale až do roku 1923 byly samostatnou 

obcí s více jak 1200 obyvateli. Název Rousovice pochází z osobního jména Rús/Rous. 

Rousovice jsou tedy vsí lidí Rúsových a jedná se o analogické vytvoření názvu jako 

u Mlazic.104 Rousovice jsou doloženy již ve 14. století a od 15. století byla majitelem 

mělnická zámecká vrchnost. Původní centrum osady Rousovice tzv. Staré Rousovice se 

nachází u potoka Pšovky. V průběhu 19. století Rousovice zaznamenaly obrovský 

populační a stavební rozvoj zejména po vybudování silnice z Mělníka do Mladé Boleslavi, 

ale hlavně po roce 1869. kdy byl založen velký cukrovar s oficiálním pojmenováním 

Spolková továrna na cukr u Mělníka. Cukrovar a jeho činnost měly na Rousovice velmi 

prospěšný dopad. Cukrovar vybudoval významnou páteřní komunikaci přes celý katastr 

obce dnešní Cukrovarskou ulici, dále daroval Rousovicím budovu na umístění vlastní 

školy a v neposlední řadě vytvářel obživu pro množství dělníků, kteří se do Rousovic 

 

103 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

104 PROFOUS, 1951, s. 593. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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stěhovali za prací. Od cukrovarské ulice směrem na jih byla zpočátku pouze rozptýlená 

zástavba viničních budov např. Mečířský lis (č.p. 2217), Vladštejnský lis (č.p. 2168), Nový 

lis (č.p. 2200) a Žlábek. Později od počátku 20. století se v lokalitě budují rodinné domy, 

tzv. Nové Rousovice. Rousovice byly s Mělníkem sloučeny v roce 1923.105 

26. obr.: Rousovice na mapách III. vojenského mapování ze 70.let 19. století106 

 

Rousovice se rozrůstaly v důsledku bytové krize v 50. a 60. letech o první mělnické větší 

sídliště od Nemocniční ulice po tzv. cukrovarský plac. Toto sídliště získalo označení 

sídliště Rousovice a převzalo taktéž označení Nové Rousovice. Rousovické sídliště bylo 

poté ještě vícekrát rozšířeno o množství velkokapacitních panelových domů mezi 70. a 90. 

lety. Dnes se celé původní rousovické sídliště nazývá sídliště Sportovní. Druhé velké 

rousovické sídliště se stavělo od 70. let v lokalitě Rousovic u viničních usedlostí a později 

 

105 PURŠ, 2013, s. 117-276; KILIÁN, 2010, s. 173-376. 

106 Mapy: III. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: 

Státní rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 

URL: http://mapire.eu/en/ 

http://mapire.eu/en/


55 

 

získalo název Slovany (viz ulice Slovany). I dnes patří Rousovice mezi nejdynamičtěji 

rozšiřované lokality.107 

27. obr.: Zaznamenaná rousovická sídliště108 

 

Rybáře 

Kreibichova mapa Stabilní katastr II. vojenské 

mapování 

III. vojenské 

mapování 

Současný název 

Kozlov nebo 

Fischerey 

Fischerey Fischerei Rybáře Rybáře 

Dnešní lokalita Rybáře dříve nazývaná Kozlov se nachází na břehu řeky Labe a pod úpatím 

mělnického kopce na severozápadě. Původní označení Kozlov je vzpomínkou na kozy 

místních obyvatel, které se pásly podél labského břehu. Naproti tomu současný název 

Rybáře pochází z 19. století a odkazuje na převládající způsob obživy místních, a to na 

rybolov. Rybáře se nikdy neřadily do klasických obecních vsí jako Okrouhlík nebo Podolí, 

protože obyvatelstvo Rybářů tvořili jak poddaní města, tak poddaní zámecké vrchnosti. 

 

107 PURŠ, 2018, s. 192-194. 

108 Mapa: OSM. Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav 

geodetický, topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 

http://www.chartae-antiquae.cz 

http://www.chartae-antiquae.cz/
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Lokalita patřila vždy mezi menší zástavby, jelikož Rybáře postihovala od 17. století 

nejedna katastrofa, zejména se jednalo o povodně a morové epidemie, proto se i dnes 

Rybáře řadí mezi nejméně obývané lokality ve městě. V Rybářích se také do roku 1888 

provozoval mělnický přívoz, který byl zrušen po vybudování prvního mělnického mostu 

přes Labe109. Rybářští nacházeli obživu jako rybáři, vinaři nebo plavci, kteří plavili dřevo 

po řekách. Rybáře byly s městem Mělníkem definitivně sloučeny již v roce 1854.110 

28. obr.: Kozlov na Kreibichově mapě z roku 1817111 

 

Vehlovice 

Müllerova mapa III. vojenské mapování Současný název 

Wehlowitz Vehlovice Vehlovice 

Vehlovice jsou dnes nejsevernější částí města Mělníka zhruba 5 km od centra města. 

Původní samostatná obec byla sloučena s Mělníkem až v roce 1960, avšak první plány 

byly již v roce 1923, a je tak prozatím poslední sloučenou okolní obcí s městem. Za 

 

109 Most byl původně nýtovaný příhradový, avšak v roce 1937 byla jeho mostovka nahrazena novou ocelovou 

celosvářenou konstrukcí, jež je na mostě až do současnosti. 

110 KILIÁN, 2010, s. 118;  PURŠ, 2013, s. 205-209. 

111 Mapa: Charte vom Südwestlichen Theile des Bunzlauer Kreises zur Übersicht der Fürstl. Lobkowitzischen 

Herrschaft Melnik und der incorporirten Güter Bischitz, Schopka, Skuhrow und deren Umgebungen. 

Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: http://www.chartae-

antiquae.cz/cs/maps/5113 

http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/5113
http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/5113
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zmínku stojí, že vehlovické budovy měly až do roku 1980 vlastní číselnou řadu, která byla 

nahrazena přičíslením k mělnické číselné řadě. Bohužel o původu názvu nemáme žádné 

doklady, avšak první zmínku máme již z roku 1350.112 Typickým rázem krajiny a katastru 

obce jsou vinohrady a v minulosti řada lomů na opuku. Vzpomínku na velkou těžbu opuky 

a kamene, ze které jsou vybudovány řady viničních opěrných zdí na Mělnicku 

a Liběchovsku, dnes připomíná Přírodní památka Vehlovické opuky. V katastrálním území 

Vehlovic, mimochodem jedná se dodnes o samostatné katastrální území, které společně 

s mělnickým katastrálním územím tvoří území města Mělníka, se nachází také nejnovější 

hřbitov ve městě. Vehlovický hřbitov byl vybudován po obsazení pohraničních oblastí 

v roce 1938, kdy se Vehlovice staly hraniční obcí. Hřbitov byl vybudován kvůli ztrátě 

původního místa posledního odpočinku, které se nacházelo v Liběchově, tehdy ve 

Velkoněmecké říši. Avšak hřbitov byl vysvěcen až 18. 6. 1939, tedy až po vytvoření 

Protektorátu Čechy a Moravy.113 

29. obr.: Vehlovice na mapách stabilního katastru z roku 1842114 

 

 

112 PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV. (S-Ž). 

Praha: Česká akademie věd a umění, 1957, s. 484. 

113 PURŠ, 2013, s. 279-281; KILIÁN, 2010, s. 254-255. 

114 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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Záduší/Záduš 

Kreibichova mapa III. vojenské mapování Současný název 

Zadusch Záduší Záduší 

Dnes je tato lokalita tvořena zcela novou zástavbou, která nahradila původní na konci 

70. let a počátkem 80. let 20. století. Dnes lze situovat bývalé Záduší do Dykovy ulice a 

kolem křižovatky Bezručova ulice a Zádušní ulice. Název lokality Záduší odkazuje na 

institut podpory církve tzv. záduší. Záduší bylo majetkem kostela, které sloužilo pro 

potřeby na provoz daného kostela, např. opravy, nákup svíček, liturgické předměty, 

výzdoba, ale nikoliv pro plat duchovních. Zádušní majetek byl často pronajímán, a právě 

výnosy 

z pronájmů tvořily hlavní zdroj financí. Mělnické Záduší, tak byla ves, která patřila 

mělnickému kapitulnímu kostelu sv. Petra a Pavla. Původně se jednalo o louky a vinice, na 

kterých ke konci 18 století máme doložené první stálé osadníky. Nakonec se Záduší 

rozrostlo na 14 objektů s čísly popisnými mezi nimiž se nacházely tři dvory, dva hostince 

a jeden mlýn.115 Historie mělnického Záduší je spojena i s židovskou komunitou na 

Mělníku, která od 19. století směřovala aktivitu právě sem. Od roku 1796 máme doložené 

první židovské obyvatele, kteří na počátku 19. století založili vlastní náboženský spolek. 

Dále se v Záduší nacházela první židovská modlitebna, která byla mezi léty 1861-1862 

nahrazena novou synagogou postavenou v novorenesančním slohu. Dnes již tato stavba 

neexistuje, jelikož během 60. let 20. století byla zdemolována na základě nevyhovující 

stavu, kdy od roku 1948 sloužila jako kravín. Záduší nikdy nebylo přímo souvislým 

židovským osídlením nebo ghettem, jelikož všechny židovské rodiny byly rozprostřeny po 

celém městě. Obec Záduší byla s městem Mělníkem definitivně spojena společně 

s Podolím, Blaty, Okrouhlíkem a Malým Borkem v roce 1868.116 

 

115 PURŠ, 2013, s. 209-211. 

116 KILIÁN, 2010, s. 254-255. 
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30. obr.: Záduší na mapách III. vojenského mapování ze 70. let 19. století117 

 

2.2.2 První doložená mělnická urbanonyma 

 V první polovině 19. století neslo název pouze několik prostranství a ulic 

v samotném centru a na předměstí Mělníka. Záznam prvně úředně kartograficky 

kodifikovaných urbanonym se dochoval na mapách stabilního katastru vytvořených 

v letech 1826-1843. V případě zmapování Mělníka a obcí v jeho blízkosti proběhla tato 

akce v roce 1842.118 Na velmi podrobných mapách centra Mělníka je zaznamenáno 

celkově osm urbanonym, z toho dvě patří náměstím a šest jsou uliční jména. Dále se nám 

obraz původního uličního názvosloví z 1. pol. 19. století vykresluje prostřednictvím 

protokolu ze schůze obecního zastupitelstva z roku 1877, kdy došlo k prvnímu velkému 

přejmenování mělnických uličních názvů.119 Celkově můžeme na Mělníku lokalizovat 

13 ulic, jejichž původní název byl vytvořen na základě středověkého schématu.  

 

117 Mapy: III. vojenské mapování. Dostupné z: Home/Mapire-The Historical Map Portal [online]. Vídeň: 

Státní rakouský archiv (Österreichisches Staatsarchiv), 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 

URL: http://mapire.eu/en/ 

118 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

119 SOkA Mělník, AM Mělník, Protokol porad MR a OZ. Mělník, 1877. Protokol o schůzi obecního 

zastupitelstva (11. 5. 1877). 

http://mapire.eu/en/
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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31. obr.: Centrum města Mělníka na mapách stabilního katastru z roku 1842120 

 

 Mělnické uliční názvy v 1. pol. 19. století odpovídají svým původem středověkému 

názvoslovnému vytváření jmen městských komunikací a prostranství. Mezi hlavní 

orientační body ve středověkém městě patřily zejména veřejné a církevní stavby např. 

radnice, škola, kostel, chrám, klášter, rychta. Dále důležitým místem městského dění byla 

tržiště později přeměněná na náměstí. Reliktem středověkého městského prostoru byla 

fortifikace, jejíž zánik u malých, a později větších sídel v 19. století umožnil překotný 

rozvoj urbanizace a další vývoj a rozšiřování nových uličních názvů pro zlepšení orientace. 

Na Mělníku došlo k postupné ztrátě obraných prvků zejména ve 40. letech 19. století, kdy 

nejprve byla prodána vrata Pražské brány, poté byla zbourána severní Labská brána 

v dnešní ulici Legionářů, a nakonec došlo i k odstranění malé fortny, kterou dnes 

 

120 Mapy: Povinné císařské otisky z roku 1842. Dostupné z: ÚAZK-přehledka [online]. Praha: Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html 

http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html
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připomínají dva empírové sloupy v České uličce. Postupně mělnická urbanonymie přišla o 

všechna původní středověká jména ulic a náměstí až na jeden případ.121 

 V mělnickém středověkém uličním názvosloví se objevují pouze tři druhy názvů. 

Prvním a nejvíce zastoupeným jsou urbanonyma, která splňují zejména orientační funkci 

toponym, tím že se jejich vytvoření inspirovalo nejvýznamnější budovou v ulici. Mezi 

takto vytvořené názvy patří Branská ulice, pojmenována po zaniklé fortně, Kapucínská 

ulice, která svůj název získala pro umístění kapucínského kostela a kláštera Svatých 

čtrnácti pomocníků (něm. Heiligen vierzehn Northhelfer). Dále Labskobranská 

a Pražskobranská ulice, které byly pojmenovány podle městských bran, z nichž jižní 

Pražská brána dodnes existuje. Posledními zástupci této skupiny názvů je Školní ulice, 

v níž stávala až do roku 1876 jediná škola ve městě, a nakonec Kostelní ulice a Kostelní 

náměstí, které jak název napovídá, získaly podle směru a polohy u nejvýznamnější 

mělnické církevní stavby kapitulního kostela sv. Petra a Pavla. 

 K první skupině lze přiřadit i názvy, které odkazují k určitému účelu, ke kterému 

komunikace případně prostranství sloužilo. Na Mělníku bylo takto vytvořeno označení pro 

dnešní náměstí Karla IV., které neslo původně označení Dobytčí trh (něm. Viehmarkt) 

podle tradičních pravidelných dobytčích trhů, které se na místě konaly až do konce 

19. století. Druhým podobným názvem byla Koňská ulice, o níž nemáme záznam, proč 

nesla toto označení, avšak nabízí se hypotéza, že název odkazuje na blízké kasárny 

a konírny jízdní posádky.122 Za zmínku ještě stojí, že Koňská ulice, dnešní Palackého 

ulice, nese i lidové označení Prasečák, podle trhů se selaty, které v ulici probíhaly až do 

roku 1944.123 V následující tabulce jsou zmíněné názvy zahrnuty včetně svých 

dochovaných německých ekvivalentů.  

 

121 PURŠ, 2013, s. 74-80. 

122 Na Mělníku byla umístěna trvalá posádka jízdního vojska mezi lety 1776-1856. V roce 1856 došlo k 

rozsáhlému požáru kasáren a přilehlých koníren, který způsobil, že město přišlo o status posádkového města, 

protože kasárny již nebyly ze strategických důvodů obnoveny. 

123 PURŠ, 2018, s. 95-97. 
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1. tabulka: Seznam názvů ulic v roce 1842 s německými ekvivalenty124 

Názvy v roce 1842 Německý ekvivalent I. 

Branská ulice  

Dobytčí trh Viehmarkt 

Hlavní náměstí/Velké náměstí  

Hrnčířská ulice  

Katovská ulice  

Kapucínská ulice Kapuziner Gasse 

Koňská ulice Ross Gasse 

Kostelní náměstí Kirchhof Platz 

Kostelní ulice Kirchen Gasse 

Labskobranská ulice Elbethor Gasse 

Ostruhová ulice Sporngasse 

Pražskobranská ulice  

Školní ulice Schul Gasse 

 Mezi další typické středověké názvy můžeme řadit Hrnčířskou ulici a Katovskou 

ulici, které odkazují na pro město nebezpečné eventuálně nežádoucí profese. Hrnčíři byly 

pro město nebezpeční svou prací s ohněm a kat byl nevítaným občanem města, žijícím 

často na okraji, ale spíše zcela mimo společnost. Obě komunikace se nacházela mimo 

centrum města, mimo hradby, a tak svým popisem naprosto korespondují se schématem 

vytváření středověkého uličního názvosloví. 

 

124 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020), 

Mělník, 2020. 
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 Posledním zastoupeným typem názvů jsou jména vytvořená podle charakteristické 

podoby nebo vzhledu komunikace. V případě Mělníka se do této skupiny řadí Ostruhová 

ulice. Samotný název mohl vzniknout buď podle typického tvaru ulice, vytvářející jakýsi 

záhyb, který při jisté míře obrazotvornosti může připomínat ostruhu u koňského sedla 

(něm. Sporn). Nebo jak zmiňuje František Purš, název je odvozen od šikmo zapuštěných 

klád do země, tzv. ostruh, které měly zabránit velkému splachu půdy místní nezpevněné 

komunikace.125 Název ulice Ostruhová se po celou dobu zkoumaného období nezměnil 

a lze tento název považovat za pozůstatek středověkého mělnického uličního názvosloví. 

2.2.3 První velké přejmenování ulic a prostranství 

 Druhá polovina 19. století byla ve znamení velkých společenských i hospodářských 

změn. První změny proběhly již v revolučním roku 1848, kdy bylo zrušena robota a bylo 

zrušeno poddanství a další liberalizace poměrů vedla ke vzniku občanské společnosti. 

V roce 1848 byl ustanoven první samosprávný výbor ve městě Mělníce, na jehož činnost 

v následujícím roce navázalo 18členné zastupitelstvo v čele s purkmistrem lékárníkem 

Václavem Vávrou.126 Během období Bachovského absolutismu v 50. letech 19. století se 

rozvoj občanské společnosti prakticky zastavil. 

 Rozkvět mělnického občanského života započal v roce 1861 na základě vzniku 

ústavního pořádku v Rakouském císařství. Po nové liberalizaci poměrů se začaly na 

Mělníku formovat první vlastenecké spolky např. Zpěvácký spolek (1861), Sokol (1868), 

Spolek k zakládaní sadů (1877), Klub veslařů mělnických (1881), Klub českých turistů 

(1889).127 Mezi první mělnické vlastence patřili již ve 30. letech vlastenecký učitel Josef 

Věnceslav Vlasák (1802-1871), který celý život zasvětil popularizaci českého jazyka 

a jeho zavedení do škol jako vyučovacího předmětu, a obrozenec a mecenáš umění Jan 

Norbert, rytíř z Neuberku (1796-1859), který zval na svůj letohrádek pod Chloumkem řadu 

 

125 PURŠ, 2018, s. 97. 

126 Zastupitelstvo bylo neměnné během celého období Bachovského absolutismu a bylo nahrazeno až v roce 

1861 nove zvoleným zastupitelstvem. 

127 KILIÁN, 2010, s. 248-284. 
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vědců a umělců mezi nimi mimo jiné Josefa Dobrovského128. Na počátky mělnického 

vlastenectví navázali právě v druhé polovině 19. století purkmistr a zastupitelé města, kteří 

svou činností a rozhodováním přispěli ke vzniku občanské společnosti. 

 Dalším významným faktorem po zrušení roboty a nástupu průmyslové revoluce 

byla větší urbanizace. Město Mělník prodělalo od 60. let 19. století velký stavební rozvoj. 

V průběhu 40 let vznikla řada významných veřejných budov např. nová měšťanská škola 

(1876, č.p. 148) nebo Všeobecná nemocnice Rudolfova (1882, č.p. 93). Velký stavební 

rozvoj prodělávalo zejména předměstí, kde se stavěly řady nových činžovních domů 

a městských vil. Bylo také vybudováno nádraží na Blatech a nový most před řeku Labe 

v Rybářích. Mělník se v průběhu 50 let mezi lety 1869-1910 rozrostl o 113 domů a celkově 

o 1748 obyvatel. Následuje tabulka, která obsahuje počet domů a obyvatel na Mělníku. 

S Mělníkem byly v roce 1854 sloučeny obecní vsi Rybáře a Chloumek a později v roce 

1868 byly k městu přičleněny osady Podolí, Blata, Okrouhlík, Záduší a Malý Borek).129 

2. tabulka: Počet domů a obyvatel na Mělníku v letech 1869-1910130 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 

Počet domů 439 479 505 551 652 

Počet 

obyvatel 
3678 3969 4413 4927 5426 

 Velkou změnu v druhé polovině 19. století prodělala mělnická názvoslovná síť ulic, 

která pod vlivem nového motivačního východiska tzv. honorifikace, změnila ráz 

 

128 V roce 1844 bylo Janu Norbertovi, rytíři z Neuberka uděleno čestné občanství města Mělníka a stal se tak 

prvním čestným občanem obce. 

129 KILIÁN, 2010, s. 248-284; PURŠ, 2013, s. 104-164. 

130 Historický lexikon obcí České republiky-1869-2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015, 15. 4. 

2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: https://www.czso.cz 

https://www.czso.cz/
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původních označení. Stále se rozšiřující Mělník již vyžadoval nová označení nových ulic, 

avšak až do 70. let nemáme doloženo, že by byl některé komunikaci udělen nový název. 

 Impulzem pro změnu názvů bylo úmrtí Františka Palackého (1798-1876) dne 

26. května 1876. Tato smutná událost okamžitě vyvolala ohlas i na Mělníku. Následující 

den byla svolána městská rada, která se na své schůzi přijala následující návrh: „Purkmistr 

navrhuje, aby se telegram ohledně smrti Frant. Palackého do Prahy zaslal.-Návrh se 

přijímá“131. Bohužel přepis dokumentu se nedochoval, avšak zřejmě se jednalo 

o kondolenční telegram zaslaný pozůstalým po Františkovi Palackém. 

 V průběhu totožné schůze navrhl samotný purkmistr Václav Haupt, aby vznikla 

komise, která by se zabývala možností pojmenovat jednu z mělnických ulic po Františkovi 

Palackém. Záznam ze schůze zní: „Návrh p. Haupta, aby zvoleno bylo 5členné komité, 

které podá návrh na nové jmenování ulic se zvláštním ohledem na to, aby některá ulice 

jmenována byla ‚ulicí Palackého‘.“132. Návrh byl přijat a do komise/komitétu byli zvoleni 

samotný purkmistr Haupt a zastupitelé Vykysal, Neumann, Böhm a Vinkler. O činnosti 

samotné komise bohužel nejsou doklady. 

 Výsledek činnosti komise byl předložen až v květnu následujícího roku. Návrh 

komise byl sedmým bodem na schůzi obecného zastupitelstva ve dne 11. května 1877.133 

Komise celkově řešila názvy 25 ulic a náměstí s tím, že směla využít i honorifikační názvy. 

Za zmínku stojí, že se komise zabývala všemi ulicemi ve městě a pracovala na zcela nové 

koncepci mělnické urbanonymie. Přitom jednoduchým řešením mohlo být vybrání jedné 

z ulic a pojmenovat ji po Františkovi Palackém. 

 Návrh komise byl přijat beze změn. Obsahoval celkově 25 bodů, které zahrnovaly 

popis komunikace, případně její původní název a poté navrhovaly nové pojmenování 

případně první pojmenování. Velké ulice byly rozděleny na menší úseky se samostatnými 

 

131 SOkA Mělník, AM Mělník, Protokol porad MR a OZ. Mělník, 1877. Protokol o schůzi obecního 

zastupitelstva (11. 5. 1877). 

132 Tamtéž. 

133 Tamtéž. 
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názvy. Rozdělení se týkalo tehdejší Labskobranské ulice, která byla rozdělena na dvě nové 

ulice, a ulice Pražskobranské, kterou nově tvořily tři ulice. Na základě návrhu bylo 

přejmenováno dvanáct ulic a jedno náměstí. Dále bylo zcela nově pojmenováno devět 

nových ulic, z toho šest na předměstí a tři v centru historického města. Pouze tři 

urbanonyma nezměnila svá jména, mezi nimiž Ostruhová ulice, Hlavní náměstí a Kostelní 

ulice, která ke konci století změnila také svůj název. 

 Mezi novými názvy se objevila jména po významných osobnostech českého 

národního obrození a vlastenectví včetně Františka Palackého, a proto bychom na 

tehdejším Mělníku nalezli Karlovo náměstí pojmenované po císaři Karlu IV., Palackého 

ulici, Husovu ulici, Jungmannovy sady, které byly založeny v prostoru městského parkánu 

v roce 1866 a Komenského ulici, ve které se nacházela nově vystavěná budova měšťanské 

školy (1876, č.p. 148). 

 Přejmenování se také týkalo prakticky všech středověkých názvů. Z historického 

centra města vymizely názvy připomínající městské brány, takže Labskobranská ulice byla 

rozdělena a nahrazena ulicí Labskou a ulicí Řípskou. Dále Pražskobranská ulice byla 

přeměněna na tři na sebe navazující ulice (ulice U Pražské brány, Pražská ulice a ulice 

Svaté Ludmily, pojmenované po kostelu sv. Ludmily). Nejmenší branku tzv. fortnu 

v městských hradbách přestala upomínat Branská ulice a nově nesla označení Česká ulice. 

Dále z mělnické urbanonymie byly odstraněny středověké názvy nevítaných spoluobčanů, 

takže Katovská ulice a Hrnčířská ulice byly přejmenovány na libozvučnější Novou ulici 

resp. Burgundskou ulice.  

 Mezi zcela nově pojmenované komunikace lze zařadit Zámeckou uličku, která 

spojovala Husovu ulici a Kostelní ulici, dále novou Školní ulici, která vznikla jako nová 

spojovací komunikace centra a předměstí na místě bývalých vyhořelých kasáren po 

probourání hradeb. Mělnickou vinařskou tradici nově připomínala již zmíněná Burgundská 
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ulice, ale i Střelcovská ulice/ulice Střelcovka, která svým názvem odkazuje na 

stejnojmennou vinici rozkládající se na stejném místě.134 

3. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic do konce 19. století135 

Názvy v roce 1842 Názvy na konci 19.století 

Branská ulice Česká ulice 

Dobytčí trh Karlovo náměstí 

Hrnčířská ulice Burgundská ulice 

Katovská ulice Nová ulice 

Kapucínská ulice Klášterní ulice 

Koňská ulice Palackého ulice 

Kostelní náměstí ulice U kostela 

Kostelní ulice Svatováclavská ulice 

Labskobranská ulice 
Řipská ulice 

Labská ulice 

Pražskobranská ulice 

ulice U Pražské brány 

Pražská ulice 

ulice Svaté Ludmily 

Školní ulice Husova ulice 

 Ke konci 19. století získala název i cesta, která vedla z města do místní části Podolí. 

Jednalo se o dnešní Vodárenskou ulici, u která se nám dochoval název ulice Vrch 

Podolský. Zmíněný název je zaznamenán v publikaci Adresář136 od Václava Kudrnáče 

z roku 1902. Tento zdroj je popisuje a mapuje informace o Mělnicku a městu Mělníku 

a jeho obyvatelích. Publikace obsahuje seznamy a výčty základních faktografických údajů 

o jednotlivých obcích např. počet obyvatel, počty domů a případně adresy (názvy ulic), 

 

134 PURŠ, 2013, s. 150-152. 

135 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 

136 KUDRNÁČ, Václav. Adresář a popis politického okresu Mělnického: Mělník a veškeré politické obce a 

osady. Turnov, 1902. 
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seznamy škol, pošt, nemocnic a sociálních zařízení stejně tak jejich personální obsazení. 

Pro výzkum byla důležitá část, která obsahuje tabulku všech čísel popisných ve městě 

Mělníku i s vlastníky domu a jejich případnou adresou. Zmíněná tabulka obsahuje 

informaci o změně názvu tehdejší Kostelní ulice, která na přelomu 19. a 20. století již nesla 

název Svatováclavská ulice. Také tabulka potvrzuje existenci ulice U Dynebírů (dnešní 

Jiráskova ulice).137 

 Poslední změna před vznikem samostatné Československé republiky proběhla 

během válečných let první světové války. V roce 1916 došlo k povinnému přejmenování 

prostranství Na Vyhlídce. Oblíbená vyhlídka získala označení Na Lovčevu, které 

vzpomínalo na boje rakousko-uherské armády v černohorském pohoří Lovčev. Zápis 

o schůzi obecního zastupitelstva konané ve dne 23. března 1916 obsahuje tak bod č. 991 

následujícího znění: „č. 991 -Návrh městské rady, aby na paměť vítezství našich armád 

veřejné prostranství „na vyhlídce“ zvané pojmenováno bylo „Na Lovčevu“.-Jednomyslně 

schváleno“.138 Ze zápisu není patrné, že by se jednalo o nucené a nedobrovolné 

přejmenování, avšak narativ objevující se v zápisech z období první republiky vždy 

zmiňuje povinnost jako hlavní motiv změny názvu.139 

2.3 Prvorepublikové názvy ulic 

 Vznik Československé republiky v roce 1918 byl novým významným impulzem, 

který se zapsal do historie mělnického uličního názvosloví. Město Mělník se ve 20 letech 

rozrostlo o nově sloučené obce, jejichž ulice nebyly až na výjimky pojmenované, a proto 

toto období se neslo ve znamenaní velkého úkolu pojmenování nových lokalit 

a komunikací. U nových názvů velmi převážil honorifikační motivační činitel 

připomínající tehdejší politické představitele, slavné legionáře nebo rodáky města Mělníka. 

Město Mělník zaznamenalo v první třetině 20. století i velký stavební rozvoj. Byly 

 

137 KUDRNÁČ, 1902. 

138 SOkA Mělník, AM Mělník, Protokol porad MR a OZ. Mělník, 1916. Zápis o schůzi obecního 

zastupitelstva (23. 3. 1916). 

139. SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy OZ Mělníka. Mělník, 1919. Zápis OZ Mělníka n/L. (28. 10. 1919). 
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vystavěné zcela nové vilové a bytové čtvrtě (Malý a Velký Spořilov). Mezi 

nejvýznamnější realizované stavby patřily Masarykův kulturní dům (1936, č.p. 323), 

obchodní přístav na pomezí Pšovky a Mlazic (1922-1928).140 

2.3.1 Velká Praha-Velký Mělník 

 Velkým impulzem pro další rozvoj města bylo jeho sloučení s okolními nebo 

přilehlými obcemi v roce 1923. Již od druhé poloviny 19. století docházelo ke 

sjednocování a definitivnímu spojování města Mělníka s jeho městskými osadami (Podolí, 

Rybáře, Záduší, Okrouhlík, Chloumek, Blata, Malý Borek), které se nacházely na bývalém 

městském mělnickém panství. Avšak obce, které získaly svou vlastní samosprávu po 

zrušení panského a poddanského zřízení, byly sloučeny s městem až ve 20. století. 

Stavební rozvoj Mělníka ve 20. letech 20. století zapříčinil, že se obytná zástavba více a 

více propojovala ze severu s obcí Pšovkou a z jihu s obcí Rousovice. Následkem této 

stavební činnosti se zdálo, že ideálním řešením pro budoucí rozvoj bude spojení 

katastrálních územích a vytvoření jedné velké městské aglomerace tzv. Velkého Mělníka. 

Inspirací pro tento nápad byl jistě proces vzniku tzv. Velké Prahy, která se nakonec roku 

1922 rozšířila o 37 okolních obcí. 

 Mělník s okolními obcemi začal jednat o jejich sloučení již od roku 1919. V dubnu 

téhož roku předložila rada města návrh obecnímu zastupitelstvu v následujícím zkráceném 

znění: „(referuje pan starosta města Josef Tykal141) … městská rada nechť žádá všemi 

prostředky se domáhá toho, aby na základě zmocňovacího zákona ze dne 7. února 1919 č. 

76 sb. z. a n. st. čsl. provedeno bylo sloučení Mělníka, Pšovky, Mlazic, Vliněvse, Vehlovic, 

Brozánek, Hořína, Rousovic, díl 1. a 2. a Vel. Borku v jednu velkou obec jednotně řízenou 

a spravovanou, jakož aby této sloučené obci přidělena byla osadní část obce Vrbenské 

zvaná ‚Oupor‘“142. Město také od 6. prosince 1919 začalo o usilovat o sloučení s obcemi 

 

140 KILIÁN, 2010, s. 294-297. 

141 Starosta Mělníka Josef Tykal (1877-1952) přerušovaně mezi lety 1919-1944 a poslanec parlamentu ČSR 

v letech 1920-1939. (viz Tykalovy sady) 

142 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy OZ Mělníka. Mělník, 1919. Zápis OZ Mělníka n/L. (25. 4. 1919). 
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Dolními Běřkovicemi a Liběchovem. Důvodem takto velkého sloučení obcí na Labi mělo 

být vybudování velkého obchodního vnitrozemského přístavu, který by tvořil poslední 

zastávku na mezinárodní vodní dráze Hamburk-Mělník. 

 Po dlouhých jednáních s obyvateli dotčených obcí a s odpovědnými státními 

orgány bylo město Mělník dne 9. října 1923 rozšířeno na severu o Pšovku a Mlazice pro 

možnost vybudovat velký přístav a na jihu o bohaté a lidnaté Rousovice s cukrovarem.143 

K požadovanému rozšíření o obce na levém břehu Labe nedošlo (Hořín, Brozánky, Oupor, 

Vliněves, Dolní Beřkovice), a proto se současný Mělník rozléhá pouze na pravém břehu 

řeky. Také nedošlo ke sloučení Mělníka s obcí Velkým Borkem, se kterou vedl spor 

o lokalitu zvanou Malý Borek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 PURŠ, 2013, s. 245-247. 
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32. obr.: Mapa okolních nesloučených obcí144 

 

 Po sloučení Mělníka s lidnatými Mlazicemi, Pšovkou a Rousovicemi se počet 

obyvatel zvětšil o necelých 70 % a počet domů o neuvěřitelných 93 %. Počet obyvatel 

Mělníka v roce 1921 činil pouhých 5 894 obyvatel, při připočtení obyvatel sloučených obcí 

k datům z roku 1921 získáváme konečný stav 9 973 mělnických obyvatel v roce 1921, 

 

144 Mapa: Základní mapa ČR. Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

http://www.chartae-antiquae.cz 

http://www.chartae-antiquae.cz/
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kteří žili v 1539 domech.145 Po vzniku velké mělnické aglomerace vyvstala potřeba opatřit 

nové ulice a komunikace názvy, a proto se v období první republiky velmi rozrostlo 

mělnické uliční názvosloví. 

4. tabulka: Počet domů a obyvatel jednotlivých obcí v roce 1921146 

1921 Mělník Mlazice Pšovka Rousovice 
Velký 

Mělník 

Počet domů 799 312 214 214 1539 

Počet 

obyvatel 
5894 1400 1411 1268 9973 

2.3.2 Pojmenování dvanácti hlavních městských tříd (ulic a pěšin) 

 Dne 28. října 1919 se na Mělníku k prvnímu výročí vzniku republiky a na den 

národního a státního svátku Svobody konala na mělnické radnici v zasedací síni slavnostní 

schůze obecního zastupitelstva, na které bylo hlavním bodem programu: „Pojmenování 

dvanácti městských komunikací“147. Na začátku rozpravy starosta požádal, aby se o každé 

z dvanácti komunikací hlasovalo jednotlivě. Avšak samotnému pojmenování významých 

komunikací ještě předcházelo usnesení týkající se prostranství „Na Lovčevu“, aby byl 

stávající název zrušen. Poté následovalo již samotné pojmenování nových ulic podle 

návrhu Komise pro pojmenování městských komunikací v následujícím znění: 

„Návrh Komise pro pojmenování městských komunikací učiněný ve shodě s městskou 

radou. 

 

145 Historický lexikon obcí České republiky-1869-2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015, 15. 4. 

2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: https://www.czso.cz 

146 Tamtéž. 

147 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy OZ Mělníka. Mělník, 1919. Zápis OZ Mělníka n/L. (28. 10. 1919). 

https://www.czso.cz/
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a) aby třída vedoucí od hostince Čížkova až k cukrovaru Rousovickému nesla jméno 

„Masarykova třída“, 

přijat jednomyslně, 

b) aby třída souběžná s třídou Masarykovou od domu slečen Schmidlových k tz. Sokolovně 

a odtud dále k nádraží nazvána byla třídou Benešovou 

přijat jednomyslně, 

c) aby vyhlídka za kostelem, zámkem a villou Dr. Dlabače byla pojmenována Štefánikova 

vyhlídka, 

přijat jednomyslně, 

d) aby třída z hlavního náměstí až na Okrouhlík a po připojení Šopky a Mlazic až na 

hranici Mlazic vedoucí byla pojmenována Třída legionářů, 

přijat jednomyslně, 

e) aby bezejmenná dosud třída od domu p. Jiřího Derfla k domu p. rady Jičínského a odtud 

dále až do Rybář pojmenována byla třídou Kramářovou, 

přijat 30 proti 6 hlasům, 

f) aby Burgundská ulice nazvána byla ulicí Jiráskovou, 

přijat jednomyslně, 

g) aby nová bezejmenná dosud ulice vedoucí od restaurace na Vinohradech podél domu 

páně Marjánkova až na Polabí byla zvána Macharovou, 

přijat jednomyslně, 

h) aby dosud bezejmenná třída od domu páně Titěrova podél domu Dr. Profuse dále 

vedoucí zvána byla třídou 28. října 1918, 
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přijat jednomyslně 

ch) aby dosud bezejmenná třída od soudu k hostinci Šafratovu zvána byla třídou 

Wilsonovou, 

přijat jednomyslně 

i) aby dosud bezejmenná ulice od mateřské školky podél obecné školy až do Třídy 

Kramářovy vedoucí slula ulicí Denisovou, 

přijat jednomyslně 

j) aby dosud bezejmenná třída od domu Šulcova podél villy Dr. Valiny na Podol a odtud 

dále ke Chlomku vedoucí nazvána byla třídou Fochovou, 

přijat jednomyslně, 

k) aby hlavní náměstí jmenovalo se náměstím Svobody, 

přijat jednomyslně …“.148 

 Nově zvolené názvy zcela odpovídaly soudobému nahlížení na uliční názvy jako na 

památníky a čestné připomínky významných událostí, osobností a výročí, a proto všechny 

nové názvy se řadí do skupiny honorifikačních názvů. Z citované pasáže lze vyčíst, že se 

návrhy inspirovaly významnými českými i zahraničními osobnostmi, které podporovaly 

vznik Československé republiky. Mezi české osobnosti se do popředí dostává tehdejší 

prezident Tomáš Garrique Masaryk (1850-1937), po kterém byla pojmenována 

nejdůležitější komunikace směrem na Prahu a který byl prohlášen čestným občanem města 

Mělníka 13. listopadu 1918149 společně s Václavem Klofáčem150, Gustavem 

 

148 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy OZ Mělníka. Mělník, 1919. Zápis OZ Mělníka n/L. (28. 10. 1919). 

149 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy OZ Mělníka. Mělník, 1918. Zápis OZ Mělníka n/L. (13. 11. 1918). 

150 Václav Klofáč (1868-1942) byl československý politik a dlouholetý předseda Československé strany 

národně socialistické (1899-1938). 
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Habermannem151 a Františkem Staňkem152. Dalšími jmenovci ulic se stali předseda první 

československé vlády Karel Kramář (1860-1937), nebo ministr zahraničních věcí Edvard 

Beneš (1884-1948). Mezi literáty se dostalo pocty Aloisu Jiráskovi (1851-1930), jenž byl 

14. června 1918 spolu s Karlem Kramářem prohlášen čestným občanem města Mělníka153, 

a Josefu Svatopluku Macharovi (1864-1942). Velice zajímavý výběr jmenovců budoucích 

komunikací je mezi zahraničními osobnostmi, mezi kterými nechybí prezident USA 

Woodrow Wilson (1856-1924), který zastával úřad mezi léty 1913-1921, francouzský 

maršál a hrdina z první světové války Ferdinand Foch (1851-1929) nebo francouzský 

historik a slavista Ernest Denis (1849-1921). Skutečností také je, že nové názvy ulic byly 

přijaty velice vlídně u zastupitelů až na Kramářovu třídu, proti které hlasovalo šest 

zastupitelů, i u obyvatel, kdy se ani regionálně významné mělnické noviny Mělnické 

listy154 nezmiňují o žádných aktech nepřátelství. O novém pojmenování byli informování 

dopisem od starosty Josefa Tykala samotní jmenovci, kteří vždy prokázali díkůvzdání za 

poctu, kterou jim městské zastupitelstvo udělilo. Pro názornost této dopisové 

korespondence jsou v přílohách dopisy z prezidentské kanceláře Masaryka i prezidenta 

Wilsona, také dopis od ministra Beneše, Karla Kramáře a generála Focha a nakonec 

spisovatelů Machara a Jiráska. Proměna názvů je zaznamenána v následující tabulce.155 

 

 

 

151 Gustav Habermann (1864-1932) byl československý sociálně-demokratický politik a první 

československý ministr školství. 

152 František Staněk (1867-1936) byl československá agrární politik, mnohonásobný ministr ve vládách. 

153 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy OZ Mělníka. Mělník, 1918. Zápis OZ Mělníka n/L. (14. 6. 1918). 

154 Mělnické týdeník místní stranické organizace Československé národní demokracie, které vycházely 

v letech 1919-1945. 

155 BURIAN, 2018, s. 14-17. 
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5. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic v roce 1919156 

Názvy na konci 19.století Prvorepublikové názvy 

Hlavní náměstí náměstí Svobody 

Burgundská ulice Jiráskova ulice 

Řipská ulice 
třída Legionářů 

Labská ulice 

ulice U Pražské brány 

Masarykova třída Pražská ulice 

ulice Svaté Ludmily 

ulice Na Polabí Macharova ulice 

Na Vyhlídce/Na Lovčevu Štefánikova vyhlídka 

ulice Střelcová/ulice Střelcovka třída 28. října 1918 

Školní ulice Denisova ulice 

ulice Vrch Podolský Fochova třída 

2.3.3 Uliční názvy ze 30. let 20. století 

 Velký stavební rozvoj ve 20. a 30. letech ještě zvýšil potřebu pojmenovat celou 

řadu neoznačených ulic a náměstíček, a tak se do procesu pojmenování a vytvoření 

budoucího místopisu vložili obyvatelé jednotlivých lokalit (např. občanům v části města 

Podhoří bylo schváleno označení ulice Na Podhoří), také místní kulturní a společenské 

spolky (Sokol, Legionářská obec nebo Českobratrská evangelická církev), jejichž návrhům 

se budou věnovat následující odstavce. Kvůli velkému množství navrhovaných 

pojmenování vznikla komise pro pojmenování komunikací, která měla za úkol projednat, 

případně pozměnit nebo upravit předkládané názvy, a nakonec finální návrh (Pozměňovací 

návrh na pojmenování mělnických ulic157) i s odůvodněním předložit mělnickému 

zastupitelstvu. Komise se ve zmíněném dokumentu zabývá cca 60 ulicemi, avšak spousta 

 

156 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 

157. SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú (1850-1945); kt. 145. Pozměňovací návrh na pojmenování mělnických 

ulic. 
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návrhů nikdy nebyla využita nebo došlo ještě ke změnám, které byly až později 

zaznamenány na přehledném plánu z roku 1931.158 Celkový obraz prvorepublikové 

mělnické urbanonymie je tak kompilací mnoha pramenů od zápisů obecního zastupitelstva 

nebo rady, přes plány až po správní soupisy ulic. 

 Mělnická Jednota Československé obce legionářské poslala dopis městské radě dne 

11. května 1930, ve kterém předkládá množství nových pojmenování na základě 

citovaného klíče: „ … aby některé ulice pojmenovány jmény význačných a zasloužilých 

bratří legionářů a míst, kde tito bojovali.“159. Navrhovanými názvy upomínajícími na 

slavné bitvy byly náměstí Zborovské a náměstí Bachmačské podle bitev na Rusi, ulice 

Terronská a ulice Vousierská podle francouzských bojišť, a ulice Dos Alto jako vzpomínka 

na italská bojiště. Padlé významné legionáře měly upomínat ulice plukovníka Ševce, který 

se hrdinně účastnil bojů na Rusi, ulice poručíka Jana Gajera (sic), ulice střelce Jana 

Čapka a ulice (Bedřicha) Havleny, ulice poručíka Slavíčka, ulice starodružiníka Bezdíčka 

a ulice plukovníka Jelínka. Nejzajímavější legionářské označení by nesla navrhovaná ulice 

krále Petra Osvoboditele podle srbského monarchy, který vládl v letech 1904-1921. Ze 

všech názvů bylo radou města schváleno šest z 13 návrhů, jak je doloženo na mapě z roku 

1931160 (Zborovské nám., ul. pluk. Ševce, ul. por. leg. Gajera (sic), ul. por. leg. Slavíčka, 

ul. leg. Havleny, ul. pluk. leg. Jelínka). Z pozměňovacího návrhu, který byl předložen 

zastupitelstvu po zasedání městské rady a po úpravách komise se objevuje ještě jedno 

legionářské jméno, a to ulice legionáře Průchy.161 Avšak se stále větší potřebou 

pojmenovat nové ulice přišla řada i na další návrhy legionářské obce a na Mělníku se 

objevily ještě ulice gen. leg. Syrového, ulice gen. Čečka a Terronská ulice. 

 

158 Mapa: AOVR MÚ Mělník; SbM; Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2020. 

Přehledný plán polohy města z roku 1931. 1931. 

159. SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú (1850-1945); kt. 145. Dopis jednoty Československé obce legionářské 

na Mělníku n/L. 

160. AOVR MÚ Mělník; SbM; Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2018. Přehledný plán 

polohy města z roku 1931. 1931. 

161 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú (1850-1945); kt. 145. Dopis jednoty Československé obce legionářské 

na Mělníku n/L. 
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 Tělocvičná jednota Sokol Mělník byla založena v roce 1868 na přímý podnět od  

Dr. Miroslava Tyrše, který v rámci společného výletu členů pražského Sokola Mělník 

navštívil. Za 60 let své činnosti ve městě se Sokol etabloval jako vlastenecký 

a plnohodnotný kulturní činitel, a proto se po výzvě uveřejněné v místním tisku spolek 

obrátil na městskou radu s dopisem následujícího znění: „… aby ulice od Živnostenské 

banky k Tyršovu domu a sousedním budovám školním byla nazvána ulicí Dra Miroslava 

Tyrše …“162 (dřívější název Jungmannovy sady byl inspirován podle parku Jungmannovy 

sady, se kterým ulice přímo sousedí). Svoji žádost členové zdůvodnili tím, že se 

v přejmenované ulici nachází Tyršův dům-sídlo spolku (1906, č.p. 95), dalším důvodem 

bylo výročí 100 let od narození Dr. Tyrše (1832-1884). Komise pro nové názvy rozhodla, 

že svolí s novým pojmenováním popsané komunikace, ale byla pojmenována ještě jedna 

z hlavních ulic po významném sokolovi Jindřichu Fügnerovi (1822-1865) (Fügnerova 

ulice), který se stal prvním starostou spolku a také Tyršovým tchánem.163 

 Staršovstvo (označení představenstva místního sboru) církve českobratrské 

evangelické na Mělníce zaslalo obecnímu zastupitelstvu města námět na pojmenování 

jedné z nových ulic, ulicí Českobratrskou, dne 14. února 1930. V návrhu sbor žádá, aby 

takto pojmenovaná ulice se nacházela v blízkosti evangelického kostela, a sám nabízí dvě 

možnosti: jedna paralelní s ulicí Macharovou (v městské části Spořilov) nebo druhým 

řešením by byla ulice vedoucí kolem kostela k pozůstatkům Šafranické vinice. Z vyhlášky 

číslo 2349/30 ze dne 25. dubna 1930 je zřejmé, že zastupitelstvo na své schůzi konané 

předchozího dne schválilo první nabízenou variantu.164 

 Celkový seznam nově pojmenovaných ulic za první republiky je zaznamenán 

v souhrnné tabulce v příloze165. Za první republiky byla také snaha vytvářet uliční shluky 

podobně motivovaných názvů např. slovanské ulice v Rousovicích, básnické ulice 

 

162 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú (1850-1945); kt. 145. Dopis tělocviční jednoty Sokol Mělník n/L. 

163 PRAGNER, Petr. Historie sportu na Mělníku. 1. Mělník: TJ EMĚ Mělník, 2013, s. 20-25. 

164 Tamtéž. Dopis staršovstva církve českobratrské evangelické na Mělníce. 

165 Viz 1. příloha. 
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v Rousovicích. Zcela typickým názvem pro Pšovku, ale později i pro další mělnické 

lokality byly názvy s předložkou „na“. 

 Z výčtu ulic je patrné, že se pro nominaci hojně začala využívat pojmenování spjatá 

s významnými osobnostmi české kultury, fenomén „spisovatelských a básnických ulic“ 

začíná právě v této době. Jen na Mělníku bylo podle literátů pojmenováno hned 15 nových 

komunikací a prostranství (Jiráskova ulice, Macharova ulice, Havlíčkova ulice, ulice 

Boženy Němcové, Nerudova ulice, Hálkova ulice, ulice Sv. Čecha, ulice J. Dobrovského, 

Šafaříkova ulice, Máchova ulice, ulice V. B. Nebeského, ulice Karolíny Světlé, nám. 

V. Dyka, ulice Rožkovo údolí)166. Honorování se dočkali také patrioti Mělníka a jeho 

významní rodáci případně osobnosti spjaté s Mělnickem, např. Vlasákova ulice, Vávrova 

ulice, Pechova ulice nebo Tykalovy sady. Komise pro pojmenovávání ulic nakonec využila 

i vžité názvy některých míst.167 

2.4 Protektorátní názvy ulic 

 Během období druhé republiky (1938-1939) a Protektorátu Čechy a Morava (1939-

1945) na Mělníku proběhla řada velkých změn v mělnickém uličním názvosloví. Mělník se 

také stal hraničním městem. Druhá republika byla poznamenána abdikací prezidenta 

Eduarda Beneše, který po přijetí Mnichovské dohody emigroval do Londýna. V období 

před nacistickou okupací země se mělnická Benešova třída stala trnem v oku některým 

mělnickým občanům. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 bylo 

zapotřebí veškeré mělnické uliční názvy opatřit jejich německými ekvivalenty, a právě při 

vytváření německých názvů, byly postupně některé názvy nahrazovány. Během období 

protektorátu došlo ke snížení samosprávní suverenity nad vytvářením urbanonym ve 

městě. Mělnická samospráva často musela uposlechnout nařízení okupačních orgánů tzv. 

Oberlandratu, v jehož čele stál nacisty prokádrovaný vrchní zemský rada (něm. 

 

166 Viz 4. kapitola. 

167 BURIAN, 2018, s. 17-19. 
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oberlandrat). Téměř po celé období protektorátu stál v čele města starosta Josef Tykal168, 

který byl ve funkci i mezi lety 1932-1944. Ke konci druhé světové války byl Josef Tykal 

zatčen a uvězněn gestapem. Ve funkci ho vystřídal Bedřich Straka. 

 Mezi mělnickými občany se našla i skupina odbojářů, kteří se aktivně podíleli na 

domácím protinacistickém odboji. Mezi nejznámější oběti z řad mělnických účastníků 

domácího druhého odboje patří Antonín Junek (1894-1945)169, Ladislav Rohel (?-1941)170 

a Gustav Augustin Rebec171. Část občanů se zúčastnila i samotných bojových akcí proti 

vojskům nacistického Německa ve spojeneckých armádách. V SSSR v československé 

jednotce, pozdějším 1. československém armádním sboru, sloužili a padli mělničtí občané 

npor. Rudolf Paneš (1915-1944)172 a ppor. Jan Horáček (1922-1943)173. Dále v SSSR 

v boji u Sokolova padl kpt. Otakar Jaroš (1912-1943)174, který byl in memoriam prohlášen 

za Hrdinu SSSR. Nad britským nebem pomáhali v boji proti nacistickému válečnému 

letectvu mjr. František Zajíček (1914-1989)175 a rtm. Zikmund Karásek (1917-?)176, kteří 

byli mělnickými rodáky. Po válce se již nevrátili na Mělník a dožili v jiných městech 

a státech.177 

 

168 Starosta Mělníka Josef Tykal (1877-1952) přerušovaně mezi lety 1919-1944 a poslanec parlamentu ČSR 

v letech 1920-1939. Viz Tykalovy sady. 

169 Viz sady Antonína Junka. 

170 Viz Rohelova ulice. 

171 Viz uilice Augustina Rebce. 

172 Viz Panešova ulice. 

173 Viz ulice Ppor. Horáčka. 

174 Viz ulice Kpt. Jaroše. 

175 Mjr. František Zajíček (1914-1989), mezi lety 1940-1945 sloužil u RAF jako zbrojíř. Po rehabilitaci v 90. 

letech byl povýšen in memoriam do hodnosti major. 

176 Rtm. Zikmund Karásek (1917-?), jediný mělnický rodák, který sloužil za války jako stíhací pilot RAF a 

od roku 1943 jako letecký instruktor, mimo jiné překládal letecké a bojové příručky do češtiny. 

177 DVOŘÁK, Martin. Příslušníci RAF z Mělnicka v období druhé světové války. Praha: Katedra dějin a 

didaktiky dějepisu, 2012. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta UK. Vedoucí práce: PhDr. Lubor Václavů. 
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2.4.1 Druhá republika aneb Beneš musí pryč! 

 Po událostech, které následovaly po podepsání Mnichovské dohody 30. září 1938, 

se prezident Edvard Beneš rozhodl abdikovat na svůj úřad a odešel do Velké Británie, 

exilu, kde započal se svým snažením o odvolání a zneuznání Mnichovské dohody. Jeho 

krok se však stal v očích redaktorů Mělnických listů zbabělým nepochopitelným odchodem 

a symbolem morálního úpadku. Proces proměny vztahu mělnických novin k osobě 

Edvarda Beneše lze dobře deklarovat prostřednictvím článků týdeníku Mělnických listů178, 

které vydávala od roku 1919 místní buňka Československé národní demokracie (od roku 

1934-strana Národní sjednocení, od roku 1938-Strana národní jednoty, od roku 1939-

jediné povolené politické protektorátní hnutí Národní souručenství). Noviny se zejména 

věnovaly událostem v Mělníku a v obcích celého mělnického a brandýského okresu. 

 První změna postoje redakce vůči exprezidentovi je v Mělnických listech (zkráceně: 

ML) ze dne 8. prosince 1938: „Obrazy a busty expresidenta Beneše pomalu mizí se stěn 

kanceláří. Z veřejných místností byly odstraněny rozhodnutím ministerské rady, která 

rozhodla, aby napříště byly označeny středním státním znakem jako jediným symbolem 

státní svrchovanosti. Z vestibulu nové poštovní budovy byla busta dr. Beneše odstraněna už 

před třemi týdny, obrazy exprezidentovy se stěn tříd mělnického gymnásia zmizely 

o několik dní dříve před Masarykovými.-Známky s portréty bývalých presidentů jsou 

důrazně odmítány.“179 V citované pasáži článku se zatím nenavrhuje přejmenovat 

mělnickou komunikaci nesoucí jméno exprezidenta. Avšak již následující měsíc v lednu 

1939 se v novinovém článku redakce ML zmiňuje o záměru přejmenovat hlavní 

komunikaci v kokořínském údolí. Původní název silnice dra. Eduarda Beneše měla být 

podle návrhu přejmenována na silnici K. H. Máchy.180, avšak ke zmiňovanému 

 

178 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: Týdeník Československé národní demokracie. Mělník, 1919-1939. 

179 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: Týdeník Československé národní demokracie. Mělník, 1938. Obrazy 

a busty expresidenta Beneše. Mělnické listy: Týdeník Československé národní demokracie. Mělník, 1938; 

20(46). 

180 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939. O pomník K. Hynka 

Máchy. Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939; 21(2). 
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přejmenování nedojde za celé období druhé republiky. Dále se ve stejném čísle ML nalézá 

článek s výzvou o odstranění veškerých upomínek na exprezidenta Beneše: „Na mělnické 

radnici vládne ještě duch starých časů a v zasedací síni jsou dosud umístěny busty 

bývalých presidentů. Ty se musí odstranit. Obecní zastupitelstvo musí vyvodit i jiné 

důsledky ze změněných poměrů: ulice k nádraží na př. dosud nese jméno dr. Beneše. Je už 

nejvyšší čas, aby tato třída byla přejmenována. Podobná slova musíme adresovat obci 

Hořínu, kde ještě dnes je škola dr. Beneše. I to musí zmizet.“.181 

 Od konce ledna roku 1939 situace kolem názvu Benešovy třídy přerostla ve spor 

mezi redakcí ML a radou města potažmo zastupitelstva města, (starostou byl Josef Tykal 

z Národní strany práce182), kde bylo navrženo, aby se odstranily obrazy a busty 

Dr. Eduarda Beneše ze všech úředních místností mělnické radnice, této žádosti bylo 

vyhověno a zastupitelstvo se usneslo v tomto znění: „Usneseno podle vládních nařízení 

busty 

a obrazy Dr. Eduarda Beneše sejmouti a uložiti. Návrh p. řed. Sakaře na přejmenování 

ulice Dr. Eduarda Beneše (mělnická třída) se nebude realisovati.“.183 

 I přes jasný signál, který vyslalo zastupitelstvo, že nehodlá měnit název Benešovy 

třídy, se v novém čísle ML po konání zastupitelstva objevuje článek s návrhem od Strany 

národní jednoty184, aby se Benešova třída přejmenovala na třídu knížat z Lobkowicz podle 

knížecího rodu Lobkowiczů, kteří vlastnili původní mělnické zámecké panství a kteří 

i v roce 1939 obývali mělnický zámek.185 Tento návrh vzbudil u veřejnosti velký ohlas, 

 

181 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939. Na mělnické radnici. 

Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939; 21(2). 

182 Od října 1938 jedna ze dvou povolených stran za Druhé republiky, strana vznikla sloučením strany 

Československé sociálně demokratické strany dělnické a Československé strany národně socialistické. 

183 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy MR Mělníka. Mělník, 1939. Zápis MR Mělníka n/L. (30. 1. 1939). 

184 Od října 1938 jedna ze dvou povolených stran za druhé republiky, strany vznikla sloučením 

Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu s menšími středopravicovými a pravicovými 

stranami např. Československá strana lidová, Národní sjednocení apod. 

185 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939. A. J. Dobrý návrh. 

Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939; 21(5). 
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který v následujícím čísle ML potvrdil uveřejněný přepsaný dopis, který přišel na adresu 

redakce, kde pisatel p. arch. Vít kvituje a souhlasí s navrhovaným názvem třída knížat 

z Lobkowicz, avšak tím autor nekončí a navrhuje, aby se Masarykův kulturní dům (1936, 

č.p. 323)186 přejmenoval na Dům 28. října Dále autor navrhuje, aby se změnil název 

Tykalových sadů kolem zmíněného kulturního domu na náměstí Čeljabinské.187  

 Dopis od p. arch. Víta byl na nejbližší městské radě konané 13. února 1939 přečten 

a byla k němu vedená diskuze, ve které se starosta Tykal jasně vymezil proti návrhům na 

přejmenování, zejména pak odsoudil změnu názvu Masarykova kulturního domu, která by 

byla podle jeho slov velkou ostudou pro celé město. Následovala stanoviska jednotlivých 

členů rady, kteří všichni odmítli agresivní postoj novin, ale nakonec nebylo předneseno 

stanovisko rady a pro nízkou účast byl materiál odložen na příští městskou radu.188 Na 

následující radě konané 20. února 1939 se radní společně usnesli, že chování ML je 

nepřijatelné a cílené útoky nebudou akceptovány. A pokud budou útoky na adresu radních 

a starosty pokračovat, budou následovat kroky právní ochrany. 

 V ML ze 17. února 1939 jsou uveřejněny dva články, které se dotýkají tématu. 

První článek se zabývá přejmenováním školy v obci Hořín: „… Nyní vláda rozhodla, aby 

pro příště ministerstvo školství upravovalo otázku pojmenování škol. Byly vypracovány 

směrnice, podle nichž se dovoluje používati čestných označení škol jen jmény mrtvých 

historických velikánů nebo osob významu celostátního a celonárodního, anebo mající ke 

škole přímý vztah a zásluhy o její vybudování. Školy nesoucí jméno bývalého prezidenta 

republiky se zbavují tohoto čestného označení. K čemu se tedy nemohli odhodlati místní 

kompetentní činitelé, upravuje vláda jasným rozhodnutím pro všechny školy, tedy i pro 

hořínskou.“189. V druhém článku stejného čísla ML rozebírají otázku, proč se na Mělníku 

 

186 MKD-Masarykův kulturní dům vystavěn v letech 1935-1936 architekty Ing. Šircem a Ing. Zemanem. 

187 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939. Redakční pošta. 

Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939; 21(6). 

188 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy MR Mělníka, Mělník, 1939. Zápis MR Mělníka n/L. (13. 2. 1939). 

189 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939. O název školy v Hoříně. 

Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939; 21(7). 
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nachází Tykalovy sady pojmenované po tehdejším starostovi a proč ne i po jiných 

starostech, např. Dr. Valinovi190, Hauptovi191 a jiných.192 Téma přejmenování Benešovy 

třídy se definitivně nevyřešilo až do konce března roku 1939. 

 Přelomovým datem sporu je 16. březen 1939. Den, kdy byl dekretem Adolfa 

Hitlera vyhlášen Protektorát Čechy a Morava na Pražském hradě. ML se novému státnímu 

zřízení věnovaly samozřejmě velice podrobně, avšak v prvním čísle nové doby se objevil 

malý článek následujícího znění: „Benešova třída, o jejíž přejmenování jsme usilovali, 

byla tabulkami označena až do chvíle, kdy říšskoněmecká armáda vkročila na naše území. 

Když pak městský úřad označení odstranil, zůstala tato třída bez označení.“193. Ze zápisu 

první městské rady konané po zřízení protektorátu se okolnosti zmizení tabulek vyjasňují 

takto: „… Konstatuje (pozn. autora: pan starosta), že tabulka byla sňata bez jeho vědomí. 

Tajemník Nár. jednoty p. Zahradník telefonoval p. Čemusovi, aby ji dal sejmout, ten 

telefonoval p. Javanskému, a Javanský maje za to, že je to příkaz poslal dělníka Tomana 

sejmouti tabulku. Druhou tabulku odstranili studenti Walter, syn bývalého okresního 

hejtmana, a syn Dr. Horčice. Zjišťuje se, kde tabulka jest. V zájmu pravdy tyto podrobnosti 

konstatuje, aby nemohl někdo říci, že tak učinil z nějakých obav a strachu. Městská rada 

béře na vědomí a usnáší se, aby tato ulice byla přejmenována na ulici básníka Dyka.“194. 

 Osud Benešovy třídy předznamenal budoucí vývoj dalších významných mělnických 

ulic a tříd. Právě v období protektorátního zřízení bude změněna velká část honorifikační 

 

190 František Valina, starosta města Mělníka mezi lety 1908-1919 a 1923-1925. 

191 Václav Haupt (1829-?), obchodník a mezi lety 1876-1897 byl purkmistrem města Mělníka. V roce 1886 

mu bylo uděleno čestné občanství města. 

192 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939. Třída knížat 

z Lobkowicz. Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939; 21(7). 

193 Tamtéž. Benešova třída. Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1939; 21(11). 

194 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy MR Mělníka, Mělník, 1939. Zápis MR Mělníka n/L. (27. 3. 1939). 
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složky mělnické urbanonymie a nahrazena ve většině případů běžnými neutrálními názvy, 

z nichž některé přetrvávají do současnosti.195 

2.4.2 Povinná protektorátní přejmenování 

 Mělnické názvy komunikací se musely přeložit do německého jazyka na základě 

rozhodnutí o dvojjazyčnosti protektorátního úřadu vyššího zemského rady tzv. 

„Oberlandratu“. Pro názornost jsou v tabulce v příloze196 zahrnuta dvojjazyčná 

pojmenování, která byla předložena na zasedání městské rady dne 30. října 1939197 a byla 

navržena Oberlandratu ke schválení, jež jim bylo nakonec uděleno. Veškeré německé 

schválené ekvivalenty názvů jsou v příloze. 

 Avšak na zmíněném zasedání došlo také na sporné názvy (např. ideologicky 

nevhodné), u kterých vyšší zemský rada žádal přejmenování, případně zdůvodnění 

a obhájení současného názvu. Obecně se dá říci, že musela být odstraněna legionářská 

a prvorepubliková symbolická jména, avšak prozatím nebyla odstraněna jména Masaryk, 

Štefánik, Rašín a Kramář. Poslední dvě jmenované osobnosti obdržely výjimku na základě 

jejich minulé politické příslušnosti k pravicové straně (Československá národní 

demokracie, jejíž malá část inklinovala k fašistickým myšlenkám).198 Veškeré změny 

v názvech jsou zaznamenány opět v příloze.199 

 Další opatření proti ideologicky nevhodným názvům ulic a prostranství, nyní proti 

ikonám první republiky, přišla v červenci a v srpnu roku 1940, kdy podle nařízení 

z Okresního úřadu v Mělníce musela být přejmenována tehdejší Štefánikova vyhlídka na 

neutrální název znějící Zámecká vyhlídka. Masarykova třída byla povinně přejmenována 

 

195 BURIAN, 2018, s. 19-23. 

196 Viz 1. příloha. 

197 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy MR Mělníka, Mělník, 1939. Zápis MR Mělníka n/L. (30. 10. 1939). 

198 Tamtéž. Zápis MR Mělníka n/L. (30. 10. 1939); SOkA Mělník; AM Mělník; 3. mú (1850-1945); kt. 40. 

Doprovodné materiály k dvojjazyčnému přejmenovávání. 

199 Viz. 1. příloha. 
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na Pražskou ulici. Obě tyto změny schválila městská rada v oněch měsících roku 1940 

Masarykovy třídy byl navrácen název z konce 19. století.200 

 Na základě nařízení ministerstva vnitra ze dne 21. listopadu 1941, okresní hejtman 

dne 25. téhož měsíce nařídil všem obecním úřadům, aby byly odstraněny veškeré 

upomínky rozpuštěné České obce Sokolské z veřejných míst, prostranství a budov 

(pamětní desky, busty, pomníky, obrazy, nápisy, znaky a jména připomínající spolek).201 

Mělnický úřad zaslal na okresní úřad zprávu o provedení 10. prosince roku 1941. V dopise 

od okresního hejtmana se píše, že za provedení nese plnou zodpovědnost starosta města, 

a pokud nebude řádně naplněn, pak bude se starostou nejpřísněji zakročeno.202 Ve sbírce 

Archívu města Mělníka se dochovaly dva dopisy (z 8. a 16. prosince 1941), které dokazují, 

že došlo k odstranění veřejných památek. Na schůzích městské rady konaných ve dnech 1. 

respektive 15. prosince téhož roku došlo k přejmenování nežádoucích označení ulic a 

taktéž byly odstraněny všechny upomínky na organizaci Sokol.203 

6. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic v období protektorátu204 

Prvorepublikové názvy Protektorátní názvy 

třída Legionářů Žatecká ulice 

Masarykova třída 

ulice Pod Bránou 

Pražská ulice 

 

200 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy MR Mělníka, Mělník, 1939. Zápisy MR Mělníka n/L. (8. 7. 1940, 23. 

8. 1940). 

201 Česká obec Sokolská byla rozpuštěna v noci ze 7. na 8. října 1941 nařízením Zastupujícího říšského 

protektora R. Heydricha. 

202 SOkA Mělník; AM Mělník; 3. mú (1850-1945); kt. 40. Dopis okresního hejtmana o nařízení Odstranění 

upomínek na Sokola (25. 11. 1941). 

203 Tamtéž. Dopisy městské rady okresnímu hejtmanovi. (8. 12. 1941, 16. 12. 1941). 

204 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 
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Tyršova ulice ulice Na Parkánech 

Štefánikova vyhlídka Zámecká vyhlídka 

třída 28. října 1918 Lobkowiczova ulice 

Denisova ulice ulice Svaté Ludmily 

Fochova třída Pivovarská ulice 

Bachmačské náměstí Košíkářské náměstí 

Fügnerova ulice 
ulice Na Podhoří 

ulice Na Podhoří 

ulice gen. leg. Čečka Polní ulice 

ulice gen. leg. Syrového Italská ulice 

ulice Jiří Clemenceau Sadová ulice 

Jugoslávská ulice ulice Nad Úvozem 

ulice leg. Havleny Příčná ulice 

ulice leg. Průchy Labská ulice 

ulice plukov. legionáře Jelínka Nemocniční ulice 

ulice plukov. Ševce Lázeňská ulice 

ulice poručíka legionáře Gajera ulice Dr. A. Dvořáka 

Polská ulice Příčná ulice 

ulice poruč. legionáře Slavíčka ulice U Cihelny 

Ruská ulice ulice Na Cikánce 

Sokolská ulice Vinařská ulice 

ulice střelce legionáře Bezdíčka Wágnerova ulice 

Terronská ulice Cukrovarská ulice 

Wilsonova třída/ulice Nádražní ulice 

Zborovské náměstí Mozartovo náměstí 

 Z tabulky jasně plyne, že se mezi novými protektorátními názvy neobjevily 

prakticky žádné honorifikační názvy odkazující na ideologicky vhodné osobnosti, výročí 

a hodnoty. Mezi jediné čestné názvy s mírnou ideologickou stopou lze zařadit Wágnerovu 

ulici a Mozartovo náměstí, jejíž jmenovci reprezentují německou, respektive rakouskou 

kulturu. Osobnost Richarda Wágnera byla také ideologicky zneužita nacistickou 
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propagandou a ideologií. Otázkou je motivace pro pojmenování tehdejší ulice gen. leg. 

Syrového na Italskou ulici. V blízkosti Italské ulice se tehdy po přejmenování některých 

slovanských ulic nacházela pouze Jugoslávská ulice a Rumunská ulice, tudíž blok těchto 

ulic vytvářel soubor názvů připomínající spojence Velkoněmecké říše v roce 1940.205 

 Následujícím nevhodným elementem se protektorátnímu vedení zdála postava 

Františka Palackého (1798-1876). A proto opět na základě pokynu byly všechny obecní 

úřady povinny odstranit veškeré upomínky na tuto osobnost, a tak se na Mělníku na 

městské radě konané dne 19. ledna 1942 rozhodlo o přejmenování Palackého ulice na ulici 

Dr. Pekaře206.207 

2.4.3 Náměstí Reinharda Heydricha 

 Po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera a generála 

policie Reinharda Heydricha, který byl proveden 27. května 1942, Mělník uctil památku 

zemřelého přejmenováním svého největšího náměstí. Jednalo se o nejviditelnější zásah do 

mělnické urbanonymie v období protektorátu. 

 V dopisu starosty Mělníka adresovaného městské radě ze den 13. srpna 1942, jenž 

se zachoval ve sbírkách městského archivu, je uvedeno, že místní pan vyšší zemský rada 

tzv. oberlandrat vyslovil přání, aby tehdejší hlavní mělnické náměstí změnilo název 

z náměstí Svobody na náměstí Reinharda Heydricha. Dále je v dopise uvedeno také 

odůvodnění a příkaz k provedení dalších kroků: „… Podle nařízení o použití tohoto 

pojmenování žádáme tamní úřad, aby požádal úřad p. říš. protektora o schválení tohoto 

 

205 Viz Italská ulice. 

206 Dr. Josef Pekař (1850-1937) byl přední český historik, profesor a rektor Univerzity Karlovy na přelomu 

19. a 20. století. 

207 BURIAN, 2018, s. 23-24; SOkA Mělník; AM Mělník; 3. mú (1850-1945); kt. 40. Korespondence ohledně 

odstranění upomínek na Palackého. 
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názvu.“208. K dopisu je připsána poznámka, že se 24. srpna 1942 městská rada 

jednomyslně usnesla o novém názvu „náměstí Reinharda Heydricha“.209 

 K samotnému aktu přejmenování došlo až o rok později při příležitosti prvního 

výročí úmrtí zastupujícího říšského protektora. Dne 27. května 1943 bylo v Mělnických 

listech uveřejněno na titulní stránce oznámení pro všechny občany. (viz 10. příloha). 

 Také byly rozeslány pozvánky mělnickým zastupitelům210. Bylo učiněno prohlášení 

vůči podnikům a jejich zaměstnancům, aby se zúčastnili na náměstí slavnostní ceremonie. 

Majitelé domů na náměstí a přilehlých ulicích měli své domy ozdobit již od sedmé hodiny 

ranní prapory. Majitelé domů si mohli objednat prapory prostřednictvím hromadné 

objednávky, kterou město zorganizovalo.211 

 Samotný obřad, který proběhl 30. května 1943, a jeho průběh jsou dobře 

zdokumentovány v obsáhlém článku na titulní straně 22. čísla Mělnických listů vydaných  

3. června toho roku. Ze samotného textu článku víme, že město bylo slavnostně ozdobeno 

prapory, na náměstí koncertovala hudba chlapeckého sboru z Luštěnic, a že na náměstí se 

od 10. hodiny začaly hromadit zástupy dětí ze všech mělnických škol. Dále se shromáždili 

členové místní Hitler Jugend, setnina SA, oddíl protektorátní policie a všechny hasičské 

sbory Mělníka. Na slavnosti také nechyběli zástupci nacistické strany a branné moci 

s delegací vládního vojska, a také se dostavili členové městské rady a obecního 

zastupitelstva. Na začátku slavnosti v 10:30 proběhla přehlídka čestné setniny SA, 

protektorátní policie a mělnických hasičských sborů. Poté následoval proslov okresního 

hejtmana Dr. Roberta Kellnera, pak promluvil starosta Mělníka Josef Tykal. Po proslovech 

 

208 SOkA Mělník; AM Mělník; 3. mú (1850-1945); kt. 40. Dopis starosty městské radě (13. 8. 1942). 

209 Tamtéž. Dopis starosty městské radě (13. 8. 1942). 

210 Viz. 10. a 11. příloha. 

211 Tamtéž. Doprovodné materiály. 
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následovalo již samotné faktické odhalení tabulky okresním hejtmanem na fasádě 

Mělnické radnice. Na závěr ceremoniálu zazněly hymny.212 

 Oficiální pojmenování Heydrichovým jménem neslo náměstí až do června roku 

1945. Tabulky byly násilně odstraněny občany již v květnu po osvobození. K oficiálnímu 

přejmenování došlo 11. června 1945. Na základě usnesení revolučního národního výboru 

došlo k přejmenování náměstí Reinharda Heydricha na náměstí maršála Stalina.213 

2.5 Poválečné názvy ulic 

 Největší část informací o názvech pochází ze zápisů o schůzích 

Městského/místního národního výboru Mělníku (MěNV/MNV). Dalším zdrojem byl 

místní týdeník Ohlas214, který byl vydáván mezi lety 1945-1948.  

 Konec války se na Mělníku datuje ke dni 10. května 1945, kdy na Mělník přijel 

první sovětský tank 1. ukrajinského frontu s jednotkami 2. polské armády. Již druhý den po 

osvobození vojsky Rudé armády vyšlo zvláštní vydání novin s titulem Osvobozené 

Mělnické listy215. Velké oslavy na Mělníku probíhaly 13. května, kdy se na náměstí 

Reinharda Heydricha (oficiální název, avšak používaným názvem bylo náměstí Svobody) 

defilovaly jednotky Rudé armády, Polské armády a partyzánské odbojové organizace 

Národní mstitel, která pomáhala od března 1945 místnímu mělnickému odboji vedenému 

od roku 1943 MVDr. Františkem Erbanem (1896-1967). 

 

212 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1943. Mělník uctil světlou 

památku gen. Reinharda Heydricha. Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1943; 25(22). 

213 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: Krajinský týdeník. Mělník, 1945. Nadšená oslava osvobození 

Mělníka. Mělnické listy: Krajinský týdeník. Mělník, 1945; 27(19); BURIAN, 2018, s. 24-26. 

214 Týdeník Ohlas byl politický, hospodářský a kulturní týdeník působící ve městě Mělníku s posvěcením 

Okresního národního výboru, který do jisté míry naradil tradiční mělnické noviny Mělnické listy. 

215 Zvláštní vydání tradičního novinového tisku, který vycházel po celou dobu První republiky a Protektorátu 

Čech a Moravy. Jeho vydávání skončilo v druhé polovině roku 1945; Tamtéž. Osvobozené Mělnické listy: 

Krajinský týdeník (Zvláštní vydání). Mělník, 1945. 
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  Po zániku protektorátu a jeho správních úřadů převzal moc nad Mělnickem Okresní 

národní výbor (ONV) vytvořený ze zástupců politických stran a odbojářů, jeho předsedou 

byl po vzájemné shodě vybrán právě Erban za svou odbojovou činnost a za organizaci 

vzniku revolučních národních výborů216. Ustavující schůze řádného Místního národního 

výboru na Mělníku proběhla 25. června 1945, na které byl zvolen předsedou národní 

socialista Jan Bohuslav Zelený (1889-1964).217 

2.5.1 Jaltská konference na Mělníku 

 Osud protektorátního mělnického uličního názvosloví se přiblížil ke svému konci 

již ve chvíli, kdy obyvatelstvo města Mělníka bylo osvobozeno, a v euforii začalo strhávat 

z domů dvojjazyčné uliční popisné tabulky. První oficiální změny proběhly na základě 

usnesení revolučního národního výboru konaném 11. června 1945. Nově bylo 

pojmenováno hlavní mělnické náměstí, které bylo přejmenováno na náměstí maršála 

Stalina. Také bylo nově pojmenováno druhé největší náměstí na Mělníku, jež neslo od 

roku 1877 název Karlovo náměstí, a získalo nové jméno připomínající Rudou armádu. 

Oficiální název náměstí byl náměstí Rudé armády. Změna názvů byla provedena 

slavnostně během návštěvy ministra informací Václava Kopeckého (1897-1961) a za účasti 

vojenského velitele města, majora Rudé armády Mošněnka, dne 17. června 1945.218 

 O další změně, která proběhla, se dozvídáme z článku 4. čísla nového mělnického 

týdeníku Ohlas ze dne 28. června 1945219. V článku se uvádí změna tehdejší Litoměřické 

ulice na ulici maršála Koněva. Dále se v článku uvádí, že se revoluční národní výbor 

rozhodl jmenovat čestnými občany presidenta republiky Dr. Eduarda Beneše a in 

 

216 Revoluční národní výbory byly přechodným stádiem pro vznik řádných místních národních výborů nebo 

městských národních výborů. 

217 KILIÁN, 2010, s. 313-316. 

218 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1945. Zápis o plénu MNV na 

Mělníku (6. 9. 1945). 

219 SOkA Mělník; SbN; Ohlas, Mělník, 1945. Dostáváte nový list, čtenáři! Ohlas, Mělník, 1945, 1(1). 
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memoriam kapitána 1. čsl. praporu v SSSR Otakara Jaroše. Také byl čestným starostou 

města Mělníka prohlášen Josef Tykal.  

 Další protektorátní názvy musely vydržet na nové označení až do plenární schůze 

MNV na Mělníku konající se 6. září 1945. Ze zápisu oné schůze se dozvídáme, že již 

zmíněný revoluční národní výbor se usnesl, aby se pomocí uličních názvů pamatovalo  

a vzpomínalo na státníky spojeneckých západních velmocí např. v té době již zesnulého 

presidenta USA Roosevelta nebo bývalého ministerského předsedu britské vlády Winstona 

Churchilla. Rada MNV přijala na schůzi 13. srpna 1945 návrh celkové úpravy ulic 

a náměstí a doporučila onen návrh ke schválení na zmiňované plenární schůzi. Také je 

v zápise zmínka o udělování souhlasu s pojmenováním: „Na základě rozhodnutí místní 

národní rady požádali jsme místopředsedu vlády Klementa Kotwalda (sic), velvyslance 

spojených států severoamerických a Anglii (sic) o souhlas k pojmenování ulic jak shora 

uvedeno a ode všech se nám dostalo příznivého vyřízení. Velvyslanec spojených států nám 

oznámil, že by byl velmi rád přítomen při slavnostním přejmenování těchto ulic. Rozhodli 

jsme se tuto slavnost uspořádati dne 21. října v rámci slavnosti u příležitosti Výstavy 

Pokrok techniky života …“.220 

 Celý seznam přejmenovaných ulic a jejich nových a předchozích názvů je uveden 

v následující tabulce. Na poválečných označeních je vidět tendence pojmenovávat ulice 

podle jejich původního předprotektorátního označení, avšak některé názvy byly přesto 

vyměněny za nová jména připomínající padlé vojáky za druhé světové války nebo vůdčí 

osobnosti protihitlerovské koalice a domácího/zahraničního československého odboje. 

Změny provedené po druhé světové válce zcela odpovídají dobovému schématu vytváření 

honorifikačních názvů. Zajímavý je osud schváleného uličního názvu Lidická ulice, 

připomínající oběti vyhlazené obce Lidice během heydrichiády, která následovala po 

vydařeném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942. 

Název byl sice schválen, ale zřejmě došlo k omylu a při instalaci tabulek byl použit 

předprotektorátní název ulice J. Clemenceau. Ten byl definitivně nahrazen až v 50. letech.  

 

220 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1945. Zápis o plénu MNV na 

Mělníku (6. 9. 1945). 
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7. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic po druhé světové válce221 

Prvorepublikové názvy Protektorátní názvy Pováleční názvy 

Karlovo náměstí Karlovo náměstí náměstí Rudé armády 

náměstí Svobody 
náměstí Reinharda 

Heydricha 

náměstí generalissima 

Stalina 

Jiráskova ulice Jiráskova ulice Rooseveltova ulice 

Nová ulice Nová ulice Tyršova ulice/Nová ulice 

Palackého ulice ulice Dr. Pekaře Palackého ulice 

třída Legionářů Žatecká ulice třída Legionářů 

Masarykova třída 

ulice Pod Bránou ulice 5. května 

Pražská ulice Masarykova ulice 

Tyršova ulice ulice Na Parkánech Churchilova třída 

ulice Na Podhradí ulice Na Podhradí ulice Vinohrady Karla IV. 

Štefánikova vyhlídka Zámecká vyhlídka Štefánikova vyhlídka 

třída 28. října 1918 Lobkowiczova ulice ulice 28. října 

Denisova ulice ulice Svaté Ludmily Denisova ulice 

Fochova třída Pivovarská ulice Fochova ulice 

Bachmačské náměstí Košíkářské náměstí náměstí B. Němcové 

Benešova třída/Dykova třída Dykova třída Benešova třída 

ulice Boženy Němcové ulice Boženy Němcové ulice Na Šafranici 

Fügnerova ulice 
ulice Na Podhoří Fügnerova ulice 

ulice Na Podhoří 

 

221 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 
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ulice gen. leg. Syrového Italská ulice ulice Partyzánů 

ulice J. Dobrovského ulice J. Dobrovského 
ulice U 

Neuberku/Dobrovského ulice 

ulice Jiří Clemenceau Sadová ulice 
Lidická ulice/ulice J. 

Clemenceau 

Jugoslávská ulice ulice Nad Úvozem Jugoslávská ulice 

Kramářova třída Kramářova ulice Jiráskova ulice 

ulice leg. Havleny Příčná ulice ulice leg. Havleny 

ulice leg. Průchy Labská ulice ulice leg. Průchy 

Litoměřická ulice Litoměřická ulice ulice maršála Koněva 

ulice plukov. legionáře 

Jelínka 
Nemocniční ulice ulice leg. Jelínka 

ulice plukov. Ševce Lázeňská ulice ulice pluk. Ševce 

ulice poručíka legionáře 

Gajera 
ulice Dr. A. Dvořáka ulice por. leg. Gajera 

Polská ulice Příčná ulice Polská ulice 

ulice poruč. legionáře 

Slavíčka 
ulice U Cihelny ulice por. leg. Slavíčka 

Rumburská ulice Rumburská ulice Liběchovská ulice 

Rumunská ulice Rumunská ulice Krátká ulice 

Ruská ulice ulice Na Cikánce Ruská ulice 

Sokolská ulice Vinařská ulice Sokolská ulice 

ulice střelce legionáře 

Bezdíčka 
Wágnerova ulice ulice střelce leg. Bezdíčka 

Školní ulice Školní ulice ulice npor. R. Paneše 

Terronská ulice Cukrovarská ulice Terronská ulice 

ulice Za kulturním domem ulice Za kulturním domem ulice kpt. Jaroše 

Wilsonova třída/ulice Nádražní ulice ulice Kl. Gottwalda 

Zborovské náměstí Mozartovo náměstí Zborovské náměstí 

2.5.2 Churchill anebo Tyrš 

 Churchilova třída (sic) vznikla na Mělníku přejmenováním jedné z hlavních 

komunikací, která se nachází v centru města. Tato ulice je mimo jiné lemována také 

poštou, budovou Sokola a ZŠ Jungmannovy sady. V polovině 19. století získala tato ulice 
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označení Jungmannovy sady podle přilehlého parku, který se nachází na pozůstatcích 

hradebních parkánů. Za První republiky získala Jungmannova ulice nový název, kterým 

byl na žádost místní České obce Sokolské název Tyršova ulice podle zakladatele Sokola 

Miroslava Tyrše. Během protektorátu ale musel tento název zmizet, a nahradilo jej 

ideologicky průchodné označení ulice Na Parkánech.  

 Po druhé světové válce přišla potřeba pojmenovat jednu z mělnických tříd po 

ministerském předsedovi. Nakonec byla Churchilovou třídou (sic) nazvána dřívější ulice 

Na Parkánech. Ale zástupci v radě MNV nechtěli jméno Tyrše vymazat z mapy Mělníka, 

a tak byla přejmenována tehdejší Nová ulice. 

 Avšak již o rok později byl ve 49. čísle 2. ročníku týdeníku Ohlas uveřejněn článek 

s titulem „Jména našich ulic.“, od člena MNV Oldřicha Štrupla zvoleného za KSČ, ve 

kterém autor rozebírá názvy ulic. Autor rozebírá situaci a motivy, proč došlo 

k přejmenování některých ulic a prostranství po druhé světové válce. Sám nejvíce oceňuje 

názvy náměstí generalissima Stalina, ulice Kpt. Jaroše a ulice Klementa Gottwalda. Poté 

se jeho článek obrací na nevhodné pojmenování po Winstonovi Churchillovi a přikládá 

svou argumentaci postavenou na invektivách proti politice Churchilla za druhé světové 

války.222 

 Po tomto ideologicky velmi laděném článku se autor rozhodl, že se na nejbližší 

místní radě MNV, které byl členem, pokusí odhlasovat návrh na změnu názvu. Ale radní 

na schůzi 9. prosince 1946 materiál odložili na příští schůzi. Zajímavé je, že materiál poté 

již nebyl nikdy projednán, a stejně došlo ke změně názvu nejpozději do konce roku 1952, 

ze kterého pochází katastrální mapa223, avšak přesné datum neznáme. Na zmíněné mapě je 

již změny zaznamenány. Z bývalé Tyršovy ulice se opět stala Nová ulice a Churchilova 

třída byla změněna na Tyršovu ulici.224 

 

222 SOkA Mělník; SbN; Ohlas, Mělník, 1946. ŠTRUPL, O. Jména našich ulic. Ohlas, Mělník, 1946, 2(49). 

223 AOVR MÚ Mělník; SbM; Katastrální mapy a jiné kartografické materiály. Mělník, 2018. Katastrální 

mapa vykazující stav koncem r. 1952, 1953. 

224 BURIAN, 2018, s. 26-30.  
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2.6 Mělnická urbanonymie po únoru 1948 

 V této části kapitoly se zaměříme na období po komunistickém únorovém převratu 

1948 až do roku 1960. Po převratném 25. únoru 1948 se na Mělníku dne 6. března konala 

první schůze MNV, kde předseda MNV na Mělníce JUDr. Jan Hrdlička nejdříve vysvětlil 

jakým způsobem došlo k obrodě Národní fronty. Dále konstatoval, že na základě návrhu 

místního akčního výboru odvolal okresní akční výbor některé členy MNV na Mělníce 

z jejich funkcí. Na uprázdněné pozice byli po dohodě s celostátními organizace doplněni 

noví členové.225 

2.6.1 Komunistická propaganda mění názvy 

 Již 17. února 1948 byl jmenován MNV na Mělníku čestným občanem města ministr 

školství Zdeněk Nejedlý. Ministr se vzápětí dočkal ještě jedné pocty, v březnu, na již 

zmíněné obrozené schůzi MNV byl přijat aklamací návrh, aby tehdejší Rašínova ulice byla 

pojmenována po nově jmenovaném čestném občanovi a nesla nový název ulice Dr. Zdeňka 

Nejedlého. Také byl změněn název Tykalových sadů (park kolem Masarykova kulturního 

domu pojmenovaný po dlouholetém starostovi Mělníka Josefu Tykalovi) na Masarykovy 

sady.226 

 U příležitosti 4. výročí úmrtí „národního hrdiny“ Jana Švermy (1901-1944) byla 

přejmenována tehdejší Vlasákova ulice. Usnesení přijala rada MNV 8. listopadu 1948 

a ulice nesla nově název Švermova ulice.227 Na konci roku 1948 byl 10. prosince na 

slavnostní schůzi pléna MNV jediný bod programu, a to jmenovaní generalissima J. V. 

Stalina čestným občanem města Mělníka. Návrh byl předložen a obhájen školským 

 

225 Akční výbory Národní fronty vznikly za účelem získání politické a mocenské převahy komunistické 

ideologie. Byly složeny zejména ze zástupců KSČ a dalších přidružených organizací a politických stran, kteří 

na základě nátlaku odstranili z vedoucích a jiných pozic nepohodlné občany. 

226 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o schůzích rady MNV na Mělníku. Mělník, 1948. Zápis o schůze rady 

MNV na Mělníku (17. 2. 1948). 

227 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o schůzích rady MNV na Mělníku. Mělník, 1948. Zápis o schůze rady 

MNV na Mělníku (8. 11. 1948). 
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a osvětovým referentem V. Zelenkou. Návrh byl přijat aklamací. Nakonec bylo ještě 

usneseno odeslat generalissimu Stalinovi děkovný a jmenovací dopis (viz. 12. příloha).228 

 Na plenární schůzi MNV konané 18. února 1949 byl jednomyslně přijat návrh 

kulturního referenta a rady MNV, aby byly sady Na Polabí přejmenovány na Leninovy 

sady. Sady byly přejmenovány k příležitosti 25létého výročí úmrtí Vladimira Iljiče Lenina 

(1870-1924), komunistického revolucionáře a vůdce bolševické strany.229  

 Velká změna po převzetí moci nad zemí komunisty proběhla na počátku  

50. let 20. století. Na 36. schůzi rady MNV na Mělníce dne 20. září 1951 navrhl „soudruh“ 

předseda Karel Dvořák, aby byly přejmenovány některé ulice. Upozornil především na 

ulici Benešovu, Kapucínskou, Bernátovy sady, Fochovu, Pechovu a další. Poté se rada 

usnesla, že návrhy na nové názvy se budou projednávat na příští schůzi. Na následující 

schůzi byl předložen návrh, ve kterém se jasně projevuje dobová ideologie, neboť nechybí 

názvy jako ulice Února 1948, ulice Čsl. armády a další. Na nejbližší plenární schůzi MNV 

24. října 1951 bylo 4. bodem programu projednání přejmenování ulic. Nové názvy jsou 

jasnou reflexí změn poměrů v ČSR. Z ulic musela vymizet nábožensky ovlivněná jména 

jako Svatováclavská ulice nebo Kapucínská ulice. Také byly odstraněny honorifikační 

názvy připomínající významné osobnosti období první republiky např. prezidenti Masaryk 

a Beneš. 230 

 

 

 

 

228 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1948. Zápis ze slavnostního 

pléna MNV na Mělníku (10. 12. 1948). 

229 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1949. Zápis z pléna MNV na 

Mělníku (18. 2. 1949). 

230 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o schůzích rady MNV na Mělníku. Mělník, 1951. Zápisy o schůzi 

rady MNV na Mělníku (1951). 
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7. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic v roce 1951231 

Pováleční názvy Názvy v 50. letech 

Kapucínská ulice ulice K. J. Erbena 

Bernátovy sady ulice Na Vyhlídce 

Svatováclavská ulice ulice Československé armády 

Masarykova ulice Fučíkova ulice 

Benešova třída ulice kpt. Jaroše 

Pechova ulice Růžová ulice 

ulice pluk. Ševce 
Fryčova/Fričova ulice 

ulice por. leg. Gajera 

Vávrova ulice 
ulice Února 1948 

ulice Junáků 

2.6.2 Odstranění hrdinů první republiky 

 V roce 1955 přišel z ONV na Mělníku pokyn městu provést kontrolu názvů ulic  

a prostranství pojmenovaných po místních rodácích a legionářích. Snahou zřejmě bylo, aby 

obyvatelé postupně zapomněli na své v minulé době vzpomínané občany 

a hrdiny. Rada městského národního výboru tedy ustanovila zvláštní komisi pro účely 

průzkumu nevhodných jmen. Na základě činnosti komise byly poté po roce 1955 

odstraněny všechny názvy po legionářích a rodácích. Z mělnického uličního názvosloví 

také vymizela jména připomínající zahraniční osobnosti, které pomáhaly budovat první 

republiku. Za povšimnutí stojí zmínit skutečnost, že v řadě případů došlo k návratu 

protektorátních názvů, které se ukázaly jako ideologicky neutrální i pro nový režim.232 

 

231 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 

232 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o schůzích rady MNV na Mělníku. Mělník, 1955. Zápis o schůzi rady 

MNV na Mělníku (6. 5. 1955). 
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8. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic v roce 1955233 

Protektorátní názvy Pováleční názvy Názvy v 50. letech 

Zámecká vyhlídka Štefánikova vyhlídka Zámecká vyhlídka 

Pivovarská ulice Fochova ulice Vodárenská ulice 

Příčná ulice ulice leg. Havleny Příčná ulice 

Labská ulice ulice leg. Průchy Labská ulice 

Nemocniční ulice ulice leg. Jelínka Nemocniční ulice 

Lázeňská ulice ulice pluk. Ševce 
Fryčova/Fričova ulice 

ulice Dr. A. Dvořáka ulice por. leg. Gajera 

ulice U Cihelny ulice por. leg. Slavíčka ulice U Cihelny 

Wágnerova ulice ulice střelce leg. Bezdíčka ulice Pod Vrchem 

Tykalovy sady Masarykovy sady 
Sady Pionýrů 

ulice Za kulturním domem ulice kpt. Jaroše 

Mozartovo náměstí Zborovské náměstí náměstí S. K. Neumana 

 K poslednímu odstranění nepohodlného zástupce dřívějších dob došlo v dubnu roku 

1957. Ulice po francouzském premiérovi Clemenceauovi byla přejmenována na ulici 

Sadovou v souvislosti přímé blízkosti tehdejších Leninových sadů. Tímto aktem dochází 

k odstranění poslední vzpomínky na rodáky, legionáře a osobnosti meziválečného období 

a v mělnickém místopisu zůstávají pouze hrdinové a osobnosti nové nastupující éry.234 

2.7 Názvy ulic v 60. letech 20. století 

2.7.1 Velké přečíslování domů a mnoho nových názvů 

 Velký stavební rozvoj v 50. a 60. letech 20. století znamenal zvýšenou poptávku po 

nových názvech ulic, které vznikly v lokalitách s novou zástavbou. V roce 1961 na 

 

233 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 

234 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o schůzích rady MNV na Mělníku. Mělník, 1957. Zápis o schůzi rady 

MNV na Mělníku (17. 4. 1957). 
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Mělníku proběhla dosud největší pojmenovávací akce, kdy svůj název změnilo nebo 

obdrželo více jak sto komunikací a prostranství (viz. 1. příloha). Tato akce proběhla 

paralelně s velkým přečíslováním města Mělníka novými orientačními a popisnými čísly. 

V roce 1960 byla s Mělníkem sloučena obec Vehlovice. Již plány v roce 1923 počítaly se 

sloučením s městem, ale k realizaci došlo až o téměř 60 let později. 

9. tabulka: Počet domů a obyvatel na Mělníku v letech 1921-1970235 

Rok 1930 1950 1961 1970 1980 

Počet domů 2 030 2 436 2 542 2 658 2 683 

Počet 

obyvatel 
11 537 11 493 13 076 15 487 18 941 

 O plánované akci se poprvé zmiňuje zápis pléna MNV v Mělníku ze dne 

19. července 1961. Na oné schůzi informoval předseda MNV František Remeš, že na 

základě usnesení o opatření domů orientačními čísly Středočeského krajského národního 

výboru (dále KNV) musí být Mělník přečíslován. Dále předseda oznámil, že KNV 

požaduje v první etapě přečíslovat všechna okresní města v kraji včetně Mělníka. Hlavní 

motivací KNV pro tuto akci byla skutečnost, že zvláště ve větších městech je potřeba 

provést kontrolu označení veřejných prostranství a domů pro lepší orientaci. Pro zlepšení 

přehlednosti budov bylo nařízeno, aby každý dům byl opatřen tabulkou s číslem popisným 

a tabulkou s číslem orientačním236. Na schůzi byla tedy zřízena zvláštní komise pro 

provedení akce a do jejího čela byl ustanoven náměstek předsedy MNV Sajfert. Komise 

 

235 Historický lexikon obcí České republiky-1869-2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015, 15. 4. 

2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: URL: https://www.czso.cz 

236 Tabulka s číslem popisným (historicky na Mělníku modrá s býlími čísly) označuje každý jednotlivý dům 

v obci a většinou je v obci pouze jedna číselná řada, pokud nemá město obecní části. Tabulka s číslem 

orientačním (Mělníku byla udělena výjimka od ONV, aby mohl používat červené tabulky s býlími čísly, 

která původně byla určena pro tabulky s čísly popisnými) označuje uliční řadu domů, a tady je v každé ulici 

vlastní číselná řada. 

https://www.czso.cz/
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dostala za úkol všechny přípravné práce provést nejpozději do 31. října. Jelikož v té době 

bylo na Mělníku mnoho komunikací zvláště v okrajových částech města beze jména, 

požádal předseda komise všechny přítomné poslance (dobové označení pro obecní 

zastupitele), aby na základě osobních znalostí v každé části města navrhly nové názvy pro 

dosud nepojmenovaná prostranství a ulice. Na závěr soudruh Sajfert požádal přítomné 

o jejich plné nasazení, protože celá akce měla být skončena do 30. června roku 1962.237 

 V průběhu měsíce července a srpna zástupci MNV předložili množství návrhů na 

pojmenování ulic, které postupně projednala komise. Na plenárním zasedání 6. září na 

návrh „soudruha“ Havlíčka bylo schváleno, aby jedna z nově pojmenovaných ulic nesla 

jméno bývalého prezidenta Antonína Zápotockého, a další komunikace jméno nedávno 

zesnulého ministra Václava Kopeckého. Ještě na témže zasedání byl schválen materiál238, 

který obsahoval všechny nové názvy pro bezejmenné komunikace. Celkově se jednalo 

o 104 nových názvů. V zápisu se uvádí, že všechny návrhy, které předložila komise 

k definitivnímu schválení, byly zpracovány dle příslušných směrnic. Směrnice 

doporučovaly použití běžných nebo vžitých názvů. Komise se také rozhodla nenavrhovat 

označení podle význačných žijících osob (např. Titova ulice, Gagarinova ulice), kvůli-jak 

se v zápisu uvádělo potenciálním technicky-správním záležitostem.239 Ze seznamu (viz 

1. příloha) je patrné, že také docházelo k rozdělování stávajících ulic na menší úseky, které 

získávaly nové názvy. Mezi novými názvy se objevila řada honorifikačních názvů, které 

většinou odkazují na osobnosti české kultury a historie, např. Jan Žižka z Trocnova, 

Mikoláš Aleš, Jiří Wolker. Velkým posunem je návrat mělnických občanů a rodáků do 

mělnické urbanonymie (viz Vlasákova ulice, ulice Ppor. Horáčka). V roce 1955 bylo ONV 

 

237 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1961. Zápis o plénu MNV 

na Mělníku (19. 7. 1961). 

238 Samotný materiál se nedochoval, avšak Odbor výstavby a rozvoje MÚ Mělník má ve svém archivu 

seznam ulic v roce 1962 tedy bezprostředně sepsaný po instalování uličních tabulek. AOVR MÚ Mělník; 

Rejstřík ulic a domů v jednotlivých ulicích. Mělník, doplňován až do současnosti. 

239 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1961. Zápis o plénu MNV 

na Mělníku (6. 9. 1961). 
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nařízeno, aby byla odstraněna všechna jména připomínající legionáře a mělnické rodáky, 

avšak samotné ulice Legionářů a Terronská ulice byly přejmenovány až v roce 1961. 

10. tabulka: Seznam rozdělených ulic na samostatné ulice v roce 1961240 

Názvy v 50. letech Názvy v 60. letech 

třída Legionářů 
Českolipská ulice 

Zádušní ulice 

Jungmannovy sady 
Jungmannovy sady 

ulice U Tanku 

ulice Vinohrady Karla IV. 
ulice Vinohrady Karla IV. 

ulice Aušperk 

Fryčova/Fričova ulice 
Fričova ulice 

Dvořákova ulice 

Řípská ulice 

Řípská ulice 

Nádražní ulice 

Plavební ulice 

 Avšak následující měsíce doznal schválený materiál změn. První dodatek byl 

schválen v říjnu t. r., kdy bylo odhlasováno, aby vzniklé náměstí na sídlišti Rousovice 

neslo jméno náměstí generála Swierczevského241, na které měla být umístěna busta tohoto 

generála, jíž Mělníku osobně předal tehdejší ministr národní obrany Polské lidové 

republiky, Marian Spychalski (1906-1980).242 Název náměstí sice získalo (nám. 

 

240 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 

241 Polský generál Karol Swierczevski (1897-1947) za druhé světové války vedl Druhou polskou armádu, 

která osvobodila Mělník v roce 1945 (viz náměstí Gen. Swierczevského). 

242 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1961. Zápis o plénu MNV 

na Mělníku (18. 10. 1961). 
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K. Swierczevského), avšak busta byla nakonec rozhodnutím z 18. února 1965 umístěna na 

stávající místo, a to do parčíku před evangelickým kostelem.243 

 Přelomovým rozhodnutím ze 7. prosince 1961 rady MNV bylo na základě 

doporučení komise pro přečíslování města, aby se přejmenovalo hlavní mělnické náměstí 

ze Stalinova náměstí na náměstí Míru. Dále Koněvova ulice na Leningradskou ulici, ulice 

Rooseveltova na Fibichovu ulici a ulice Mírová na Marxovu ulici. Tyto změny (přibyla 

ještě změna z Denisovy ulice na Engelsovu ulici) byly později 28. prosince odsouhlaseny 

i na schůzi pléna MNV.244 V případě náměstí Míru můžeme mluvit fenoménu, který se 

uplatnil napříč republikou, dodnes urbanonymum připomínající hodnotu mír, patří mezi 

nejvíce zastoupená v české urbanonymii. 

11. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic v roce 1961245 

Názvy v 50. letech Názvy v 60. letech 

Stalinovo náměstí náměstí Míru 

Rooseveltova ulice Fibichova ulice 

třída Legionářů 
Českolipská ulice 

Zádušní ulice 

Denisova ulice Engelsova ulice 

Koněvova ulice Leningradská 

Krátká ulice Rumunská ulice 

Terronská ulice Cukrovarská ulice 

Elektrárenská ulice  Zápotockého ulice 

Mírová ulice Marxova ulice 

 

 

243 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o schůzích rady MNV na Mělníku. Mělník, 1961. Zápis ze schůze 

rady MNV na Mělníku (18. 2. 1965). 

244 Tamtéž. Zápisy ze schůze rady MNV na Mělníku (7. 12. 1961); SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o 

plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1961. Zápis o plénu MNV na Mělníku (28. 12. 1961). 

245 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 
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2.7.2 Srpnové události roku 1968 

 Srpnové události roku 1968 vrcholící vpádem vojsk vojenského bloku Varšavské 

smlouvy přispěly k velkým vnitro společenským změnám, které měly i své projevy ve 

městě Mělníce. Nejvíce dobových informací můžeme čerpat z regionálního tisku, přesně 

z Nového Mělnicka246. Z tohoto období (1968-1971) se nedochovaly zápisy ze schůzí rady 

Městského národního výboru, zřejmě došlo k jejich pozdější skartaci kvůli 

protisovětskému postoji tehdejšího vedení města. Opírat se však můžeme o výpověď 

mělnického kronikáře Františka Bolka, jenž však kroniky z let 1968 a 1969 sepsal zpětně, 

ale jsou značně tendenční a poplatné nové normalizační době. 

 První informace o okupaci se občané Mělníka mohli dočíst až následující den ve 

čtvrtek 22. srpna v I. zvláštním vydání Nového Mělnicka s nadtitulem „ŽÁDÁME 

ODCHOD CIZÍCH VOJSK Z ČSSR!“247. V tomto čísle se objevují první rezoluce 

a stanoviska místních národních výborů obcí na Mělnicku včetně MNV Mělník. Další den 

vyšlo II. zvláštní vydání s nadtitulem „OKUPAČNÍ VOJSKA! DEJTE SE NA POCHOD 

DOMŮ!“248, tam se mohli čtenáři seznámit s postoji a stanovisky okresního výboru KSČ 

k jednání, která vedl prezident Ludvík Svoboda s představiteli SSSR. Poté následovaly 

další zvláštní tisky, které se vyjadřovaly k tehdejšímu dění. 

 Kronikář zaznamenal antisovětskou náladu ve městě, např. roztrhávání a zcizování 

sovětských vlajek, výhrůžné dopisy místním funkcionářům apod. Jinými manifestačními 

akcemi bylo to, že Svazu protifašistických bojovníků se podařilo dosáhnout reinstalace 

sochy T. G. Masaryka do Kulturního domu kpt. Jaroše, odkud byla odstraněna v 50. letech. 

Dále byla technickými službami odstraněna busta polského generála Karola 

Swierczevského z parku před evangelickým kostelem. Busta se nakonec na své místo 

vrátila po intervenci Velvyslanectví Polské lidové republiky následující rok, kdy ji 

 

246 SOkA Mělník; SbN; Nové Mělnicko. Mělník, 1967-1971. 

247 SOkA Mělník; SbN; Nové Mělnicko. Mělník, 1968. I. zvláštní vydání Nového Mělnicka, Mělník, 1968, 

17(1zv.). 

248 Tamtéž. II. zvláštní vydání Nového Mělnicka, Mělník, 1968, 17(2zv.). 
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pracovníci technických služeb nalezli ve skladu uhlí Finančního výboru ONV. Dalším 

demonstrativním činem rady MNV bylo navrácení pamětní medaile udělené městu 

k tisíciletí Polska s politováním, že město se nemůže smířit s účastí Polské lidové armády 

na okupaci. Podle kronikáře Bolka byla nevyhrocenější situace u pomníku sovětské 

armády, který tvořil tank umístěný od roku 1945 v Jungmanových sadech. V záznamu 

kroniky je uvedeno, že skupina „kriminálních živlů“ se pokusila sesunout tank z podstavce, 

při jejich konání byli rozehnáni příslušníky SNB. 

 V následujícím měsíci září byl radou MNV projednán návrh na přejmenování ulic 

a náměstí, jejichž jména odkazovaly na Sovětský svaz. Přejmenováno bylo náměstí Rudé 

armády, jež získalo dřívější a oblíbené jméno Karlovo náměstí. Dále byla Leningradská 

ulice změněna na Rumburskou ulici. Bylo usneseno, aby nové označení získaly i ulice 

nesoucí názvy spjaté s okupačními státy. Na návrh Občanského výboru v Rousovicích 

odsouhlasila rada MNV přejmenování Bulharské ulice, Polské ulice a Ruské ulice. Nové 

názvy byly krátce po „normalizování“ společnosti v roce 1969 nahrazeny původními 

jmény. 249 

12. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic v září 1968250 

Názvy před zářím 1968 Názvy po září 1968 

náměstí Rudé armády Karlovo náměstí 

Bulharská ulice Zahradní ulice 

Leningradská ulice Rumburská ulice 

Polská ulice Moravská ulice 

Krátká ulice Rumunská ulice 

Ruská ulice ulice V Lipkách 

 

249 SOkA Mělník; AM Mělník; Kronika města Mělníka (1953-2005). Mělník, 1971. Kronika města Mělníka 

(1968-1969). 

250 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 
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2.8 Normalizační názvy ulic 

 Během období normalizace se na Mělníku neodehrála žádná velká ideová změna 

názvů. Jediným rozšířením seznamu ulic Mělníka bylo na konci 70. let schválení názvů  

23 nových ulic radou MNV. Prvotním impulsem k této akci bylo 60. leté jubileum 

Československého státu, a proto se vedoucí Odboru vnitřních věcí „soudruh“ Vlček obrátil 

na ředitele Státního okresního archivu Mělník, prom. historika Jiřího Ráce251, aby navrhl 

nové názvy dosud nepojmenovaných ulic. 

 Jiří Rác tedy 3. listopadu 1978 zaslal vedoucímu odboru Vlčkovi materiál 

obsahující ucelenou podobu všech návrhů, včetně odůvodnění, a také připojil mapu 

s vyznačenými změnami. Návrh se zabývá zhruba 25 komunikacemi ve všech částech 

města. Materiál je strukturovaný: 

„A-Poloha, charakteristika B-Návrh jména, přip. alternativa C-Zdůvodnění 

Střed města 

/1/ A-Ulice pokračující z Jiráskovy za křižovatku s ul. Nejedlého k zatáčce silnice do 

Rybář. Volně stojící rodinné domy, asfaltový potah ulice, chodníky. 

B-Ul. Nad soutokem 

C-Jméno vystihuje polohu uličky, směřující k místu v zatáčce silnice do Rybář, z něhož je 

v Mělníku vůbec nejlépe vidět soutok Labe a Vltavy.“.252 

 Návrh také obsahuje zásady, jimiž se autor řídil při vymýšlení názvů. Například 

autor nenavrhuje jména podle žijících osob, ale stará pomístní jména, případně označení 

podle již nežijících osobností. Původní návrh byl poté ještě několikrát upravován 

 

251 Jiří Rác (1933-2001) byl archivář, historický publicista a mezi roky 1957-1995 byl ředitelem Státního 

okresního archivu na Mělníku.  

252 SOkA Mělník; AM Mělník; Materiály z odboru pro vnitřní věci. (3 kt.). Mělník, 1978-1980. Materiál 

Jiřího Ráce. 
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a doplňován. Definitivní podoba nově pojmenovaných ulic byla schválena až 19. července 

1979 radou MNV (viz. 1. příloha).253 Jiří Rác se po této zkušenosti stal hlavním 

navrhovatelem nových názvů ulic a prostranství až do konce 80. let 20. století. 

 Osmdesátá léta byla poklidná a na vznik nových názvů ulic nevýznamná. Jediným 

význačným činem bylo přečíslování bývalé obce Vehlovice. Vehlovice byly k Mělníku 

přičleněny až v roce 1960. Avšak nedošlo ke sloučení katastrálních území, a dodnes má 

obec Mělník dvě katastrální území a to k. ú. Mělník a k. ú. Vehlovice. Vehlovice si až do 

roku 1980 udržely vlastní číselnou řadu čísel popisných nemovitostí. Dne 10. dubna 1980 

předložil vedoucí Odboru pro vnitřní věci MNV Mělník radě MNV ke schválení usnesení 

ve věci přečíslování bývalé obce Vehlovice. Na základě usnesení získaly veškeré 

nemovitosti ve Vehlovicích nová čísla popisná, která plynule navazovala na stávající 

mělnickou číselnou řadu (č. p. 3036-3176).254 Tímto aktem Mělník formálně přišel 

o poslední oficiální obecnou část (viz kap. 3) 

2.9 Mělnická urbanonymie po listopadu 1989 

 Poslední velkou změnu prodělalo mělnické uliční názvosloví po pádu totalitního 

režimu v tehdejší Československé socialistické republice. Krátce po sametové revoluci 

došlo i na Mělníku k postupným celospolečenským změnám, které se projevily i ve 

změnách v mělnické uliční názvoslovné soustavy. 

2.9.1 Polistopadové změny názvů 

 Revoluční aktivismus v listopadových dnech roku 1989 dorazil na Mělník již 

v úterý 21. listopadu. Toho dne se studenti mělnického gymnázia rozhodli na podporu 

pražských vysokoškolských studentů neučit a dožadovali se diskuze se svými profesory. 

V neděli 26. listopadu se uskutečnilo první menší manifestační setkání občanů na náměstí 

 

253 SOkA Mělník; AM Mělník; Materiály z odboru pro vnitřní věci. (3 kt.). Mělník, 1978-1980. Definitivní 

návrh. 

254 AOVR MÚ Mělník; Přečíslování domů ve Vehlovicích 1980. Mělník, 1980; SOkA Mělník; AM Mělník; 

Materiály z odboru pro vnitřní věci. (3 kt.). Mělník, 1978-1980; BURIAN, 2018, str. 35-36. 
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Míru, byly také v podloubí vylepovány plakáty podporující studenty. Z prvních 

mělnických občanů zapojených do revolučního hnutí se v pondělí 27. listopadu ustanovilo 

místní Občanské fórum. První velkou revoluční akcí na Mělníku byla Občanských fórem 

a Československou stranou socialistickou uspořádaná generální stávka a demonstrace 

několika tisíc občanů na náměstí Míru v pondělí 27. listopadu. Během demonstrace také 

vystoupili populární pražští herci, např. Jaromír Hanzlík, Josef Bek nebo Václav Hybš. 

V tentýž večer zasedalo v kulturním době místní Občanské fórum, které si zvolilo vlastní 

výbor pověřený k bilaterárním jednáním s představiteli ONV a MNV. V následujících 

týdnech proběhla řada veřejných dialogů mezi zástupci OF a ONV a MNV ve velkém sále 

tehdejšího Kulturního domu kpt. Jaroše. Již 7. prosince se zástupcům OF podařilo prosadit 

změnu vydavatele místních novin Nového Mělnicka, které začalo vedle ONV vydávat i OF. 

 V březnu roku 1990 byli podle nově přijatých ústavních zákonů kooptováni noví 

zastupitelé města z řad OF a dalších stran. Zvoleným předsedou MNV se stal Miroslav 

Neumann a místopředsedy se stali Bohuslav Nemejovský a Václav Neumajer.255 

Definitivně získalo město nové zastupitelstvo až po řádných komunálních volbách, které se 

uskutečnily 24. listopadu 1990. Ve volbách na Mělníku získalo OF 49,30 % hlasů 

a v zastupitelstvu získalo 16 mandátů z celkových 30. Prvním polistopadovým řádně 

zvoleným starostou města Mělníka se stal matematik-programátor Mgr. Ivan Václavík.256 

 Ve dne 13. ledna 1990 se uskutečnil velký pamětní průvod z Neratovic do Všetat ke 

hrobu studenta Jana Palacha (1948-1969). Průvodu se zúčastnilo více jak 1000 občanů. 

Studenti mělnického gymnázia dokončili myšlenku z roku 1969 a domohli se 

přejmenování svého gymnázia na počest jeho nejslavnějšího studenta. 27. ledna 1990 se 

uskutečnilo slavnostní shromáždění za účasti tehdejšího ministra školství prof. Milana 

Adama a bratra Jana Palacha Jiřího, při kterém bylo slavnostně přejmenována mělnické 

gymnázium na jeho současný název Gymnázium Jana Palacha. 

 

255 SOkA Mělník; AM Mělník; Kronika města Mělníka (1953-2005). Mělník, 1989-1990. Kronika města 

Mělníka (1989-1990). 

256 Volby/ ČSÚ [online]. Praha: Český statistický úřad, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-15-04]. Dostupné z: 

URL: https://www.czso.cz/csu/czso/volby_lide 

https://www.czso.cz/csu/czso/volby_lide
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 Posledním velkým aktem nové doby a navrátivší se republikánského 

demokratického zřízení bylo přejmenování mělnického kulturního domu, který nesl od 

roku 1952 název Kulturní dům kpt. Jaroše. Ke slavnostnímu obnovení prvorepublikového 

názvu došlo při příležitosti 140. výročí narození prezidenta Osvoboditele 7. března 1990. 

Také byl do foyer navrácen sádrový odlitek původní monumentální sochy TGM od 

Vincence Makovského. Původní socha byla roztavena v době protektorátu. Samotný 

sádrový odlitek byl vytvořen již v roce 1945, ale v 50. letech byl umístěn do depositu. Na 

krátko byl odlitek reinstalován v období pražského jara. Nové bronzové sochy se opětovně 

pojmenovaný Masarykův kulturní dům dočkal v roce 2002. 

 Uliční názvy doznaly prvních, spíše kosmetických změn již v lednu 1990, kdy byla 

přejmenována ulice npor. Paneše na Panešovu ulici257 a ulice Průhon se upravila na ulici 

Na Průhoně, podle tradičního schématu vytváření pšovských ulic ze 30. let 20. století 

s předložkou „na“. 

 Největší polistopadový zásah do toponymie města se odehrál 25. října 1990, kdy na 

základě usnesení rady města bylo přejmenováno nebo nově pojmenováno 16 ulic 

a náměstí. Celkově byly odstraněny názvy připomínající bývalé politické funkcionáře KSČ 

a KSSS, např. Leninovy sady, Gottwaldova ulice, Zápotockého ulice, Kopeckého ulice, 

Nejedlého ulice. Také byla odstraněna jména připomínající ideologicky motivované 

události a osoby, např. Fučíkova ulice, ulice Února 1948. Mezi nevhodnými názvy se také 

objevily všechna honorifikační jména připomínající závislost na SSSR, např. Leningradská 

ulice, náměstí Rudé armády.258 Dosud poslední větší změna uličního systému proběhla 

v roce 1991, tehdy byly přejmenovány čtyři ulice. Nová označení získaly Marxova ulice, 

Engelsova ulice, Švermova ulice a ulice Partyzánů.259 Jak ukazuje přiložená tabulka, 

původní názvy nahradila nová jména, která byla vybrána podle několika možností. Za prvé 

 

257 Viz Panešova ulice. 

258 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o schůzích rady MNV na Mělníku. Mělník, 1990. Zápisy o schůzích 

rady MNV na Mělníku (1990); SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy rady města Mělníka. Mělník, 1991-1992. 

259 SOkA Mělník; SbN; Mělnická radnice. Mělník, 1991. Změny názvů ulic. Mělnická radnice. Mělník, 

1991; 1(1). 
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byly navráceny názvy z dřívějších období, např. náměstí Karla IV., Svatováclavská ulice, 

ulice Legionářů, Italská ulice, Zborovské náměstí atd. Druhou možností bylo vytvoření 

zcela nových jmen ve většině případů honorifikačních, např. ulice Jaroslava Seiferta, 

Krombholcova ulice. Nové názvy se zejména uplatnily u ulic, které neměli žádné 

předchozí nehonorifikační označení a vznikly za minulého režimu, např. ulice Oldřicha 

Wenzla, Studentská ulice a ulice Františka Kriegla. 

13. tabulka: Seznam přejmenovaných ulic mezi lety 1989-1991260 

Normalizační názvy Názvy po roce 1989 

náměstí Rudé armády náměstí Karla IV. 

ulice Čs. armády Svatováclavská ulice 

Českolipská ulice ulice Legionářů 

Zádušní ulice Zádušní ulice 

Fučíkova ulice Pražská ulice 

Švermova ulice ulice Jaroslava Seiferta 

Bezručova ulice 
Bezručova ulice 

Pivovarská ulice 

Engelsova ulice ulice Kněžny Emmy 

Partyzánská ulice Italská ulice 

Leningradská ulice Českolipská ulice 

Nejedlého ulice ulice 17. listopadu  

Leninovy sady sady Na Polabí 

ulice npor. Paneše Panešova ulice 

Sady Pionýrů 
sady Kpt. Jaroše 

ulice Nad Šafranicí 

ulice Února 1948 ulice U Sadů 

 

260 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 
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Gottwaldova ulice Krombholcova ulice 

náměstí S. K. Neumana Zborovské náměstí 

Zápotockého ulice Studentská ulice 

Marxova ulice ulice Oldřicha Wenzla 

Sportovní ulice 
Sportovní ulice 

Veslařská ulice 

Mezní ulice 
Mezní ulice 

Bečvářská ulice 

ulice V. Kopeckého ulice Matěje Kopeckého 

ulice Budovatelů ulice Františka Kriegla 

ulice Ludmily a Bořivoje (nikdy nedošlo ke 

sloučení) 

ulice Ludmily 

ulice Bořivoje 

2.9.2 Vytváření nových urbanonym po roce 1992 

 Od roku 1992 můžeme mluvit o ustálené podobě mělnického uliční názvoslovného 

systému. V období, které trvá již déle jak 25 let, nedošlo k žádné velké změně uličních 

názvů ani k žádnému ucelenému přeorganizování uliční sítě a vytvoření nového typického 

motivačního schématu. Od roku 1992 do roku 2020 bylo na Mělníku nově pojmenováno 

28 ulic, ale žádné veřejné prostranství nebo náměstí. Většina nových ulic vznikla v nové 

zástavbě, která zahušťuje stávající. Největší výstavba se odehrává v místních lokalitách 

Chloumek a Rousovice, kde byla pojmenována převážná většina mělnických ulic 

vzniklých po roce 1992. Nové názvy často svým charakterem odpovídají běžnému 

schématu vytváření názvů v dané lokalitě. V případě Chloumku můžeme mluvit o rozvoji 

rostlině motivovaných ulicích, odkazující na přírodní ráz krajiny. Stejný postup je 

uplatňován v případě Rousovic, které se dnes rozšiřují do míst, kde spolu sousedí nové 

domy s polnostmi, loukami a vinicemi. Zajímavou výjimku tvoří soubor tří 

honorifikačních jmen ulic, které se nachází v Rousovicích a odkazují na mělnické oběti 

prvního, druhé a třetího odboje. Jmenovitě se jedná o ulici Augustina Rebce, ulici Josefa 

Hořejšího a ulici Legionáře Průchy. 



112 

 

 V mělnické urbanonymii se po roce 1992 objevily dva zajímavé případy. První 

případ se týká nejstaršího mělnického mostu přes řeku Labe, který byl v roce 2012 

pojmenován na počest mělnického olympionika a veslaře Josefa Straky. U tohoto nového 

urbanonyma je bezpochyby nutné zmínit, že se jedná o vůbec první honorifikační název 

mostu, který byl na Mělníku za celou dobu existence mělnické urbanonymie použit. 

Druhým případem bylo znovuobnovení prvorepublikového názvu sadů kolem Masarykova 

kulturního domu, které byly ve 30. letech pojmenována podle tehdejšího mělnického 

starosty Josefovi Tykalovi. V případě jména mělnického starosty se jedná v současné době 

o jediný případ politického honorifikačního názvu, který odkazuje na mělnickou politickou 

reprezentaci.  
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3 Analýza mělnických urbanonym 

 V této kapitole se zaměříme na mělnickou urbanonomii z funkčního pohledu. Při 

vytváření nových názvů často dochází ke sterilitě, nejednotnosti a dalším defektům, které 

znemožňují názvům plnit základní onymické funkce. Tato analýza má za cíl porovnat 

mělnickou uliční názvoslovnou síť s typickou českou urbanonymií. Poslední část kapitoly 

se věnuje současnému stavu mělnické urbanonymie. 

3.1 Zásady a jiné směrnice k vytváření urbanonym 

 V současné době jsou základní zákonné podmínky a předpoklady vzniku nového 

urbanonyma shrnuty a obsaženy v § 27-29 Zákona č. 128/2000 Sb., tzv. zákon o obcích 

(obecním zřízení)261. Paragrafy jsou součástí I. hlavy zákona, jejího IV. dílu, který 

pojednává o názvech obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, dále o číslování 

budov, znaku a vlajky obce. 

 Znění § 27: „(1) Každá obec má svůj název; ke změně názvu obce dává souhlas 

Ministerstvo vnitra na návrh obce.  

(2) Názvy mají též části obce. Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly 

popisnými a čísly evidenčními (§ 31) přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom 

souvislém území. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad 

nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí.“.262 

 Z citovaného paragrafu vyplývá povinnost každé obce mít svůj název, který nemusí 

být jedinečný napříč celou Českou republikou, čímž je na této úrovni umožněna duplicita, 

např. Mělník na Mělnicku a Mělník u Kutné Hory. Dále se ve druhém odstavci připouští, 

aby si obec pojmenovala své části, které se vyznačují svou vlastní číselnou řadou 

popisných a evidenčních čísel v souvislém území. Zároveň se doporučuje, aby názvy částí 

obce byly pojmenovány na základě historických názvů dané lokality. Město Mělník není 

 

261 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 15.5.2000. 

262 Tamtéž. 
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rozděleno na žádnou oficiální obecní část. Město Mělník má pro všechny budovy ve svých 

katastrálních územích jednu číselnou popisnou a evidenční řadu, tudíž oficiálně nemá 

žádnou obecní část, která by respektovala zmíněnou podmínku o svébytnosti vlastní 

číselné řady. Město Mělník mělo od roku 1960 až do roku 1980 jednu skutečnou obecní 

část, kterou byla bývalá obec Vehlovice. Vehlovice byly k Mělníku připojeny v roce 1960 

a až do 10. dubna 1980 měly vehlovické nemovitosti zcela samostatnou řadu čísel 

popisných a evidenčních. 

 Mělník nemá ze zákona o obcích právo mít vlastní městské části, které smějí mít 

pouze statutární města, a nesplňuje ani podmínku pro vlastní obecní části. Tudíž pokud je 

území města děleno na části, lze je nazývat místními lokalitami nebo místními částmi. 

Téměř všechny názvy místních částí jsou odvozeny od bývalých samostatných nebo 

obecních vsí, které byly během 19. a 20. století k Mělníku připojeny. Výjimku tvoří názvy 

lokalit Malý Spořilov, Polabí a Předměstí, které byly vytvořeny uměle. O existenci 

a názvech úředních obecních částí rozhoduje ze zákona samotná obec. 

3.1.1 Zákaz duplicity 

 Druhým zásadním paragrafem celého zákona ohledně pojmenování toponym, resp. 

urbanonym, je 1. odstavec § 29. Znění 1. odstavce § 29: „(1) Název obce, jejích částí, ulic 

a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná 

prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností 

veřejného života.“.263 

 Z citovaného odstavce jasně vyplývají dvě zásadní podmínky pro pojmenování 

ulice nebo veřejného prostranství v obci. První podmínkou je zákaz duplicity názvů, avšak 

v tomto zákazu existuje nejednotnost výkladu. Zásadní otázkou je, zda by se měl zákaz 

uplatňovat napříč všemi kategoriemi, např. ulice, náměstí, nábřeží, sady, mosty atd., anebo 

zda je duplicita přípustná u jiných kategorií, např. ulice Kpt. Jaroše a sady Kpt. Jaroše264 

 

263 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 15.5.2000. 

264 Viz ulice Kpt. Jaroše, viz Tykalovy sady. 
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na Mělníku mezi lety 1990-2020. V tomto ohledu každé město podle vlastní potřeby 

přistupuje k řešení dané otázky individuálně. Místopisná komise hl. města Prahy se od 

roku 1991 řídila zásadou důsledného odstranění všech opakování názvů napříč různými 

kategorie.265 V mělnické urbanonymii se vyskytl kromě již zmíněného případu ještě jeden 

případ duplicity. Během období protektorátu se na Mělníku nacházely dvě Příčné ulice.266 

 Další oblastí sporu je, zda tolerovat nebo netolerovat duplicitu za předpokladu 

stejného motivačního východiska. Z morfologického hlediska názvy Masarykovy sady 

nebo Masarykova třída jsou různé výrazy, avšak z motivačního hlediska se jedná o tentýž 

název odvozený od osobního jména Masaryk. V případě hlavního města je tato možnost 

přípustná, např. dvojice Čechova ulice a Čechův most267 nebo Anenská ulice a Anenské 

náměstí268. Mělnická urbanonymie také řadu obdobných motivačních dvojic obsahovala a 

dodnes obsahuje. V roce 1948 se na Mělníku nacházely Masarykovy sady a Masarykova 

ulice269. Nejstarší zaznamenanou motivační dvojicí byly urbanonyma z roku 1842 Kostelní 

ulice a Kostelní náměstí270, obě odkazující na blízkost chrámu sv. Petra a Pavla. Dnes se 

v mělnické uliční názvoslovné síti vyskytuje od 50. let 20. století pouze jedna motivační 

dvojice Zámecká ulice a Zámecká vyhlídka. 

3.1.2 Zákaz urbanonym podle stále žijících osobnostech veřejného života 

 Druhá podmínka, která je v § 29 zákona o obcích271 obsažena, explicitně zakazuje 

možnost vytvářet urbanonyma podle stále žijících osobností veřejného života bez výjimky. 

Tento zákaz se v české legislativě objevuje od roku 1961, kdy byla vydána vyhláška 

 

265 LAŠŤOVKA a kol., 1997, str. 30-31. 

266 Viz Příčná ulice a Polská ulice. 

267 Obě urbanonyma připomínají osobnost Svatopluka Čecha (1846-1908). LAŠŤOVKA a kol., 1997, str. 

115. 

268 Urbanonyma odkazují na blízkost Anenského kláštera na Starém Městě pražském. 

269 Viz ulice Pražská a Tykalovy sady. 

270 Viz Svatováclavská ulice a ulice Na Vyhlídce. 

271 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 15.5.2000. 



116 

 

č. 97/1961 Sb., tzv. vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, 

označování ulic a číslování domů.272. Zákaz se v mělnické urbanonymii striktně dodržuje 

od 60. let. 

 V období první republiky bylo přípustné, aby urbanonyma byla vytvářena i na 

základě jmen stále žijících osobností, avšak jejich vlastnosti a charakter musely splňovat 

zákonnou podmínku zahrnutou v § 7 zákona o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož 

i označování obcí místními tabulkami a číslování domů: „Dosavadní pojmenování ulic 

a veřejných míst, jež nelze uvésti v soulad s historií a vnějšími vztahy národa 

československého, zejména taková, jež připomínají osoby, které projevily nepřátelské 

smýšlení proti československému národu nebo národům sdruženým, nebo připomínají 

události rázu protistátního, nejsou dovolena.“273. Mezi nepřípustné jmenovce patřili 

členové bývalé vládnoucí Habsbursko-lotrinské dynastie nebo význační generálové či 

rakouští a rakousko-uherští politici. Na základě neexistence zákazu bylo na Mělníku v roce 

1919 pojmenováno osm ulic podle stále žijících osobností, jmenovitě se jednalo Tomáše 

Garriqua Masaryka, Karla Kramáře, Edvarda Beneše, Aloise Jiráska, Josefa Svatopluka 

Machara, Ferdinanda Foche, Ernesta Denise a Woodrowa Wilsona. Ve 30. letech byly 

využity ještě názvy po gen. Janu Syrovém a po tehdejším mělnickém starostovi Josefovi 

Tykalovi. Přejmenování názvů, které nesly jména nevhodných osobností, na Mělníku za 

první republiky nedošlo. Po druhé světové válce bylo navázáno na tradici pojmenovávat 

podle stéle žijících osob, a proto byly na počest Klementa Gottwalda, Zdeňka Nejedlého a 

Edvarda Beneše přejmenovány mělnické ulice. Mezi zahraničními postavami 

protinacistického boje se dostalo pocty Winstonovi Churchillovi, maršálovi Stalinovi 

a maršálovi Koněvovi. Posledním živým jmenovcem mělnické ulice se stal Petr Bezruč, po 

kterém byla přejmenována ulice v roce 1946. Od přijetí výše zmíněné vyhlášky se 

v mělnické urbanonymii neobjevil název, který by byl pojmenován za života oceněného 

jmenovce. 

 

272 Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů. In: Sbírka zákonů. 22.9.1961. 

273 Zákon č. 266/1920 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a 

číslování domů. In Sbírka zákonů: 14.4.1920. 
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 V případě hlavního města vešla v roce 1925 v platnost sada šesti základních 

principů, podle kterých mělo docházet k vytváření urbanonym. Zde je potřeba zmínit 

zásadu, která umožňovala ulici vzniklou po roce 1918 pojmenovat tak, aby připomínala 

národní historii, protirakouský odboj, vznik samostatného státu a památná místa nebo 

osoby spjaté s těmito událostmi.274. Na Mělníku byly pojmenovány po živých jmenovcích 

ulice napříč stářím vzniku. 

3.2 Základní onymické funkce urbanonym 

 Urbanonyma jsou jména částí městského prostoru, jež umožnují zlepšení orientace 

ve městě. Také vytvářejí jasné identifikace jednotlivých budov společně s čísly popisnými 

a orientačními. 

3.2.1 Nominace a diferenciace 

 Mezi základní funkce urbanonym patří nominace neboli schopnost pojmenovávat 

určitou ulici nebo veřejné prostranství jménem. K nominaci dochází dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je svévolné, neřízené a nekodifikované urbanonymum, které vzniklo na 

základě lidové tvořivosti místních obyvatel, v tomto případě mluvíme o tzv. živé 

urbanonymii. Tato jména se vyskytují převážně v mluvené podobě a nejsou úřady vnímána 

jako oficiální označení pro určování adres apod. Druhou možností, jakou se urbanonyma 

nominují, je oficiální schválení příslušnými úřady tzv. psaná urbanonyma. 

 K oficiální nominaci je podle zákona o obcích oprávněno pouze obecní 

zastupitelstvo, které na základě svého usnesení může rozhodovat o názvech ulic 

a veřejných prostranství. Návrh na přejmenování ulice může kupříkladu doporučit rada 

obce nebo třeba samosprávný orgán či samotný zastupitel.275 Ve městě Mělníku 

v současnosti funguje praxe, že názvy nových ulic navrhuje Odbor výstavby a rozvoje MÚ 

Mělník radě města, a ta schválené návrhy doporučuje ke schválení obecnímu 

zastupitelstvu, které svým usnesením návrh schválí nebo nikoli. 

 

274 LAŠŤOVKA a kol., 1997, str. 18-19. 

275 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). In: Sbírka zákonů. 15.5.2000. 
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 V současné době není v platnosti žádná zákonná nebo jiná právní norma, která by 

určité názvy anebo motivační činitel zakazovala, a proto se v dnešní polistopadové 

urbanonymii mohou mísit příznakové názvy z doby totalitního komunistického 

Československa s názvy připomínající oběti onoho režimu. Velký občanský aktivismus 

však vede k odstraňování nepatřičných názvů a tím dochází k jisté korekci veřejného 

prostoru bez zásahu jiné vyšší státní moci. Během období první republiky, protektorátu 

nebo komunistického režimu docházelo k zásahům do subsidiarity samosprávy ve věci 

nominace. Za první republiky existoval výše uvedený zákaz, který zakazoval 

pojmenovávat ulice po jmenovcích, kteří svým konáním bránili nebo škodili ve vzniku 

samostatného československého státu. Během protektorátního zřízení byly samosprávným 

orgánům nařizovány vyhláškami okupačních orgánů změny nebo odstranění některých pro 

nacistickou ideologii nevhodných názvů, např. Palackého ulice, Tyršova ulice atd. Během 

komunistického režimu zase bylo na Mělníku zakázáno užívat názvy po legionářích nebo 

rodácích či prvorepublikových osobnostech včetně TGM. 

 Druhou významnou funkcí každého urbanonyma má být jeho diferenciace, tedy 

odlišnost, rozlišnost neboli nejednotnost. Tato funkce je zákonem stanovena a defacto 

znamená, že žádný název v téže obci se nesmí opakovat. Jedná se o zákaz duplicity. 

 Obě zmíněné funkce, jak nominace, tak diferenciace, jsou charakteristické pro 

každé urbanonymum. Avšak dále je potřeba rozlišovat dva základní typy urbanonym podle 

toho, jaké další onymické funkce se u nich uplatňují. První skupinou jsou nehonorifikační 

neboli nečestné, neoslavné názvy a druhou jsou honorifikační neboli čestné, oslavné názvy. 

3.2.2 Nehonorifikační urbanonyma (identifikace a lokalizace) 

 Nehonorifikační urbanonyma jsou jména ulic, která svou motivací neodkazují 

k žádné osobě/skupině (např. Palackého ulice, ulice Legionářů), historické události (např. 

ulice 28. října), historicky významnému místu (např. Zborovské náměstí) či obecně 

vyznávané hodnotě (např. náměstí Míru). Jedná se tedy o nečestné názvy, u nichž se 

uplatňuje buď identifikační onymická funkce nebo lokalizační onymická funkce. 

Nehonorifikační názvy jsou uplatňovány od počátků urbanonymie a v případě mělnické 

uliční názvoslovné sítě představují celých 70 % všech mělnických uličních názvů. 
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 Pokud při vytváření jména převážila identifikační funkce, pak ulice svými názvy 

odkazují na významný charakteristický tvar či povahu ulice, např. Křivá ulice, Klidná 

ulice. Identifikační názvy často referují k reálné podobě komunikace, jež je natolik 

specifická, že je mezi místními obecně vžité označení, které je později přijato jako 

oficiální. 

14. tabulka: Seznam mělnických identifikačních urbanonym v roce 2020276 

Boční ulice, Dlouhá ulice, Dolní ulice, Klidná ulice, Kolmá ulice, Konečná ulice, Krátká 

ulice, Křivá ulice, Lomená ulice, Nová ulice, Okružní ulice, Oranžová ulice, Ostruhová 

ulice, Příčná ulice, Příkrá ulice, Rožní ulice, Slepá ulice, Slunečná ulice, Spojovací ulice, 

Stará ulice, Strmá ulice, Svahová ulice, Úzká ulice, Větrová ulice 

 V druhém případě, pokud převáží lokalizační funkce urbanonyma, pak jméno ulice 

nebo veřejného prostranství připomíná významnou budovu v ulici nebo polohu a směr 

ulice. Lokalizační onymická funkce má za cíl na základě pojmenování ulice přiblížit 

uživateli uliční názvoslovné sítě, kde se daná ulice nachází, případně jaká je v její blízkosti 

významná budova či instituce. Mezi lokalizační názvy se také řadí všechna urbanonyma, 

která určují směr komunikace. K lokalizačním názvům jsou vždy řazeny názvy obsahující 

předložku. Také se za lokalizační názvy považují urbanonyma vycházející z pomístních 

označení. 

15. tabulka: Seznam mělnických lokalizačních urbanonym v roce 2020277 

Blatecká ulice, Celní ulice, Cukrovarská ulice, Čertovská ulice, Českolipská ulice, 

Družstevní ulice, Hleďsebská ulice, Hraniční ulice, Chloumecká ulice, ulice K Mostu, 

ulice K Neuberku, ulice K Přívozu, ulice K Učilišti, ulice Klamovka, Klášterní ulice, 

 

276 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 

277 Tamtéž. 
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Kokořínská ulice, Lesní ulice, Lhotecká ulice, Loděnická ulice, Mezní ulice, 

Mladoboleslavská ulice, Mlýnská ulice, Mšenská ulice, Mýtní ulice, ulice Na Aušperku, 

ulice Na Brabčově, ulice Na Čihadlech, ulice Na Fialkách, ulice Na Hadíku, ulice Na 

Kopaninách, ulice Na Malém Spořilově, ulice Na Oboře, ulice Na Pěšince, ulice Na 

Pískách, ulice Na Podhoří, ulice Na Podhradí, sady Na Polabí, ulice Na Průhoně, ulice 

Na Průseku, ulice Na Ráji, ulice Na Staré cestě, ulice Na Stráni, ulice Na Vyhlídce, ulice 

Na Výsluní, ulice Nad Dráhou, ulice Nad Jatkami, ulice Nad Kamennými závorami, ulice 

Nad Neuberkem, ulice Nad Oborou, ulice Nad Pivovarem, ulice Nad Soutokem, ulice Nad 

Šafranicí, ulice Nad Tůní, ulice Nad Vodojemem, Nemocniční ulice, ulice Okrouhlik, 

Osadní ulice, Pivovarská ulice, ulice Pod Chloumečkem, ulice Pod Sirotčí, ulice Pod 

Vrchem, Polní ulice, Poštovní ulice, Požární ulice, Pražská ulice, Přístavní ulice, 

Radniční ulice, ulice Rozhled, Rumburská ulice, ulice Rybáře, Řepínská ulice, Říční ulice, 

Sadová ulice, Skladištní ulice, Sokolská ulice, Strážnická ulice, sídliště Střed, Střemská 

ulice, Světická ulice, Školní ulice, Trojická ulice, Turbovická ulice, ulice U Besedy, ulice 

U Borku, ulice U Cihelny, ulice U Hájovny, ulice U Kapličky, ulice U Kovárny, ulice 

U Lesa, ulice U Polí, ulice U Potoka, ulice U Sadů, ulice U Skály, ulice U Studny, ulice 

U Tanku, ulice U Vlečky, ulice V Kopci, ulice V Kroupovci, ulice V Lipovci, ulice 

V Parku, ulice V Rokli, ulice V Úvoze, ulice V Zahrádkách, ulice V Zátiší, Valdštýnská 

ulice, ulice Ve Vinicích, ulice Ve Žlábkách, Vehlovská ulice, Vinohradská ulice, 

Vodárenská ulice, ulice Za Stadionem, ulice Za Školou, Zádušní ulice, Zámecká vyhlídka, 

Zámecká ulice/ulička, Zemědělská ulice 

 Během výzkumu popisu současné urbanonymie od Jaroslava Davida odkazujícího 

na data z roku 2008 bylo zjištěno, že mezi nejčastěji nehonorifikační motivační východiska 

s výskytem v ČR alespoň 50 případů patří: Zahradní (279), Nádražní (222*), Krátká 

(212*), Školní (199*), Polní (176*), Příční/Příčná (172*), Nová (167*), Luční (163*), 

Družstevní (146*), Lesní (135*), Sadová (123*), Sportovní (105*), Lipová (99), Mlýnská 

(99*), Okružní (95*), Úzká (89*), Spojovací (89*), Pražská (87*), Na Výsluní (83*), 

Sluneční/Slunečná (81*), Dlouhá (78*), Kostelní (76), Na Vyhlídce (76*), U Hřiště (76), 

Zámecká (75*), Hlavní (74), Hřbitovní (73), Tovární (70), Růžová (64*), Horní (62), 
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Potoční (60), Slepá (57*), Pivovarská (56*). Z výčtu 33 nejvíce frekventovaných názvů se 

jich v mělnické uliční síti nachází 25. 278 

3.2.3 Honorifikační urbanonyma (honorifikace) 

 Druhým typem urbanonym jsou tzv. čestná/oslavná jména, která svou lokalizační 

a identifikační onymickou funkci nahrazují honorifikační funkcí. Honorifikačními uličními 

názvy se chápou urbanonyma, která svou nominací připomínají významné události (např. 

Zborovské náměstí), osobnosti (např. Palackého ulice), výročí (např. ulice 28. října) 

a obecně platné hodnoty společnosti (např. náměstí Míru). Honorifikace je významným 

motivačním činitelem v české urbanonymii od druhé poloviny 19. století.279 Vedle samotné 

honorifikace je ještě více u honorifikačních urbanonym důležitá a významná jejich vlastní 

nominace, jelikož právě akt pojmenování se oproti nehonorifikačních názvů často děje 

oslavným, slavnostním a oficiálním způsobem. Honorifikace je velmi využívána 

i v lokalitách s nedostatkem pomístních názvů. 

 Pro honorifikační názvy jsou typické čtyři základní znaky. Prvním znakem je 

společensko-politická podmíněnost motivace. Názvy jsou vytvářeny na základě 

objednávky, která se generuje při velkých politických událostech, např. revoluce. 

Hodnotou oslavného jména je jeho příznakovost k politické realitě či k převládající 

ideologii. Při vytváření honorifikačních názvů dochází k výběru a selekci vhodných 

jmenovců případně velkých událostí, slavných výročí a významných hodnot. 

 Druhým charakteristickým znakem oslavných urbanonym je jejich větší míra 

nestability, než je tomu u nehonorifikačních názvů. Oslavné názvy jsou velmi závislé na 

interpretaci a hodnocení činů jmenovců. Každý režim nahlíží na určité osoby s odlišnou 

interpretací, a proto po změně režimu následuje vždy v urbanonymii menší či větší 

přejmenování právě honorifikačních názvů. V české urbanonymii, potažmo v mělnické 

názvoslovné uliční síti, se objevily názvy, které z politických důvodů vydržely pouze 

 

278 DAVID, 2011, s. 171-172. V závorce je uveden počet ulic vytvořených daného motivačního východiska 

v roce 2008 v ČR. Symbol „*“ označuje motivační východiska, která jsou uplatněna na Mělníku. 

279 Tamtéž, s. 33-55. 
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několik málo let.280 V mělnické urbanonymii jsou názvy ulic, které byly v průběhu 19. 

a 20. století šestkrát přejmenovány. Avšak jsou i názvy, které jsou natolik ideologicky, 

politicky a společensky konsensuální, že nebyly za celou dobu své existence změněny, 

např. název Husova ulice nebyl změněn již 143 let. 

 Třetím znakem oslavných uličních názvů je jejich onymická nefunkčnost. Jak již 

bylo uvedeno výše, tak funkcemi nehonorifikačních názvů jsou lokalizace a identifikace. 

Právě tyto dvě funkce jsou v případě oslavných jmen nahrazeny honorifikací, která 

neposkytuje uživateli uliční sítě žádnou informaci o tvaru, směru, poloze nebo objektech, 

které se v blízkosti ulice nachází. Honorifikační názvy neusnadňují orientaci v městském 

prostoru, ale naopak jej sterilizují, a v některých případech dokonce sjednocují městské 

názvoslovné sítě napříč Českou republikou.281 

 Z výzkumu popisu současné urbanonymie od Jaroslava Davida z roku 2008 

vyplývají dvě zásadní zjištění. Za prvé mezi nejoblíbenější honorifikační motivační 

východisko s výskytem alespoň 50 urbanonym v ČR patří názvy připomínající významné 

osobnosti. Dvaceti nejvíce využívanými jmenovci ulic jsou Jan Amos Komenský (217*), 

Jan Hus (180*), Miroslav Tyrš (174*), Alois Jirásek (157*), Karel Havlíček Borovský 

(155*), František Palacký (148*), Tomáš Garrigue Masaryk/Jan Masaryk (146), Bedřich 

Smetana (145*), Jan Žižka (122*), Jan Neruda (118*), Božena Němcová (113*), Petr 

Bezruč (111*), Antonín Dvořák (94*), Svatopluk Čech (81*), Josef Kajetán Tyl (74), Karel 

Hynek Mácha (66*), Antonín Mánes (66*), Jaroslav Vrchlický (60) a Julius Fučík (58).282 

V mělnické urbanonymii se objevuje celkově 16 nejfrekventovanějších názvů 

z předchozího výčtu (jsou označeny symbol „*“), avšak v historii bychom nalezli 

i Masarykovu třídu a Fučíkovu ulici (viz Pražská ulice). Druhým poznatkem výzkumu je 

konstatování, že lze vymezit přesně městské centrum a periferii na základě množství 

využitých honorifikačních jmen. Typickým znakem historického centra českých měst jsou 

 

280 DAVID, 2011, s. 35-40. 

281 Tamtéž, s. 52. 

282 Tamtéž, s. 171-172. V závorce je uveden počet ulic vytvořených daného motivačního východiska v roce 

2008 v ČR. 
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ulice typu Komenského ulice, Husova ulice, Palackého ulice, Jiráskova ulice atd. Stejně 

tak je tomu i v případě Mělníka.283 

 Posledním znakem je náchylnost k jazykové a komunikační defektnosti. Tento jev 

se nejvíce projevuje u internacionalizačních názvů, kde je častým problémem složitá psaná 

forma nebo rozdílná výslovnost. Z mělnických urbanonym lze zmínit např. z období první 

republiky Fochovu třídu, jejíž správná výslovnost zní [fošova třída]. Velmi známým 

případem nesprávné výslovnosti je úzus u pražské Legerovy ulice, jejíž jmenovcem byl 

francouzský profesor Louis Léger [ležé], takže by se ulice správně měla nazývat [ležérova 

ulice] nikoli [legérova ulice]. Defektnost oslavných názvů je patrná i v jejich obtížném 

komunikačním použití zejména u víceslovných názvů, např. ulice Střelce legionáře 

Bezdíčka nebo náměstí Generalissima Stalina. Víceslovné názvy jsou pak často 

zkracovány a opatřovány zkratkami, které postupně také často vymizí. Velmi častým 

jevem u osobních oslavných jmen ulic je opatření názvu i akademickým titulem nebo 

vojenskou hodností jmenovce, čímž dochází k identifikaci osobnosti. Tím se komplikuje 

oficiální podoba jména, jež v běžné komunikaci je defektní. Mezi mělnickými urbanonymy 

vystupuje do popředí současný název náměstí Gen. Swierczewského [náměstí generála 

švěrčevského], který kombinuje jazykovou i komunikační defektnost. 

 Honorifikační jména v drtivé většině případů nemají žádnou lokalizační ani 

identifikační funkci, avšak existuje množství výjimek, kdy i oslavné jméno získává na 

základě svého jmenovce a jeho historii jistou míru lokalizační funkce. V české 

urbanonymii jsou typickými zástupci lokalizačních honorifikačních názvů ulice 

pojmenované po J. A. Komenském a M. Tyršovi. V obou případech při využití názvu 

předpokládat, že se v ulici nebo v její blízkosti nachází škola, resp. sokolovna. Stejně je 

tomu i na Mělníku. Podobných lokalizátorů u jmenovců by se dalo najít i více. Avšak je 

potřeba, aby uživatel uliční soustavy byl obeznámen s životopisnými údaji jednotlivých 

slavných osobností. Velmi obdobný případ životopisného lokalizátoru můžeme vystopovat 

i v pražské urbanonymii. Pokud ulice nese jméno podle osoby zapojené do husitské 

revoluce, lze předpokládat, že se bude nalézat v městské části Žižkov. V mělnické 

 

283 DAVID, 2011, s. 171-172. 
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urbanonymii se vyskytuje řada případů, kdy ulice po jmenovcích vytváří logické shluky, 

které zčásti lokalizační funkci plní, např Alšova ulice-Mánesova ulice nebo Komenského 

ulice-Blahoslavova ulice. 

 Honorifikační toponyma jsou dělena vždy do množství kategorií. Autoři klasifikací 

se často liší jak počtem kategorií, tak jejich popisem. Pokud bychom měli mělnická 

oslavná urbanonyma rozdělit, postačily by čtyři hlavní kategorie. První motivační kategorií 

by tvořily názvy po osobnostech/národech a skupin (např. Palackého ulice, Polská ulice, 

ulice Legionářů). Druhou skupinou jsou toponyma připomínající významná místa 

historických událostí nebo státních útvarů (např. Zborovské náměstí, Leningradská ulice). 

Třetí kategorii tvoří urbanonyma odkazující na významná výročí, data a události (např. 

ulice 5. května). Poslední kategorií by tvořila hodnotová urbanonyma (např. náměstí 

Míru).284 

16. tabulka: Seznam mělnických honorifikačních urbanonym v roce 2020285 

ulice 17. listopadu, ulice 28. října, ulice 5. května, Alšova ulice, ulice Anny Bayerové, 

sady Antonína Junka, ulice Augustina Rebce, náměstí B. Němcové, Bezručova ulice, 

Blahoslavova ulice, ulice Bořivoje, Bulharská ulice, Čechova ulice, Česká ulice/ulička, 

Českobratrská ulice, Dobrovského ulice, Dukelská ulice, Dvořákova ulice, Dykova ulice, 

Erbenova ulice, Fibichova ulice, ulice Františka Kriegla, Fričova ulice, Fügnerova ulice, 

náměstí Gen. Swierczewského, Hálkova ulice, Havlíčkova ulice, Husova ulice, Italská 

ulice, ulice Jaroslava Seiferta, Jiráskova ulice, ulice Jiřího z Poděbrad, ulice Josefa 

Hořejšího, most Josefa Straky, Jugoslávská ulice, Jungmannovy sady, náměstí Karla IV., 

ulice Karolíny Světlé, ulice Kněžny Emmy, Komenského ulice, ulice Kosmonautů, ulice 

Kpt. Jaroše, Krombholcova ulice, ulice Legionáře Průchy, ulice Legionářů, ulice Ludmily, 

Lužická ulice, Macharova ulice, Máchova ulice, Mánesova ulice, ulice Matěje Kopeckého, 

 

284 DAVID, 2011, s. 56-60. 

285 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 



125 

 

náměstí Míru, Nebeského ulice, Nerudova ulice, Nezvalova ulice, ulice Oldřicha Wenzla, 

ulice Otakara Johna, Palackého ulice, Panešova ulice, Polská ulice, ulice Ppor. Horáčka, 

Revoluční ulice, Rohelova ulice, ulice Rožkovo údolí, Rumunská ulice, Ruská ulice, ulice 

Slovany, Smetanova ulice, Sokolovská ulice, Studentská ulice, Svatováclavská ulice, 

Šafaříkova ulice, ulice Štorchova stezka, Tykalovy sady, Tyršova ulice, ulice Vinohrady 

Karla IV., Vlasákova ulice, Wolkerova ulice, Zborovské náměstí, Žižkova ulice 

3.2.4 Geneze honorifikačních urbanonym (nestabilita honorifikačních urbanonym) 

 Honorifikační uliční jména jsou více nestabilní a náchylná na přejmenování. Tato 

vlastnost se poté projevuje častějšími změnami názvů, než je tomu u nehonorifikačních 

názvů, u kterých lze mluvit o rigidnosti. Jaroslav David publikoval běžnou linii vývoje, 

kterou je možné pozorovat u honorifikačních názvů. Ze schématu (viz 17. tabulka) plyne, 

že hybnou nominační silou jsou politické změny. Geneze je zajímavá, pokud dojde k druhé 

politické změně, jež vede k dalšímu přejmenování. Poté nemusí být vytvořen nový 

honorifikační název, které by odpovídal platné ideologii, ale záměrně může být vráceno 

původní nehonorifikační toponymum, které zabrání svou ideologickou bezpříznakovostí 

dalšímu přejmenování v případě politické změny. Nastíněná linie je platná, pokud nedojde 

k mylné etymologii toponyma, pak se může vytvořit nové nehonorifikační jméno. 

Příklad: „Ukázkovým příkladem je přejmenování města Caricyn na Stalingrad (1925)  

a opětovné přejmenování na Volgograd (1961). Původní název Caricyn, ačkoliv se jedná  

o dehydronymum, neboť město leží na soutoku řek Carica a Volga, byl totiž nesprávně 

hodnocen jako ideologicky příznakový, monarchistický (mylná domněnka, že název 

odkazuje na cary). Po kritice Stalinova kultu osobnosti nebylo z ideologických důvodů 

možné nahradit název Stalingrad toponymem se základem car/carica. Vybráno tedy bylo 

jiné hydronymum, jméno řeky Volga.“286 

 

 

286 DAVID, 2011, s. 42. 
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17. tabulka: Linie vývoje podle Davida s. 42287 

původní toponymum → 1. politická změna → nové (honorifikační) toponymum → 2. 

politická změna → návrat k původnímu (nehonorifikačnímu) toponymu 

 Při aplikaci Davidovy linie vývoje na mělnickou urbanonymii byl vyvozen závěr, 

že pokud lze popsat vývoj všech honorifikačních názvů na Mělníku, je potřeba onu linii 

rozepsat a rozšířit. Nově navržené schéma geneze oslavných toponym vychází 

z jednotlivých individuálních případů mělnických uličních názvů. Celkově bylo pracováno 

se 270 genezemi honorifikace u všech mělnických urbanonym, která se v roce 2020 

nachází na Mělníku. Nový koncept linie počítá s vývojem jak původem nehonorifikačních 

toponym, tak původem honorifikačních toponym. 

 Hybnou silou vývoje stále zůstává politická změna, avšak politickou změnou lze 

chápat i administrativně-správní změnu. Nemusí se jednat čistě o politickou revoluci, která 

má za cíl vytvořit novou ideologicky přívětivou urbanonymii. Je pravdou, že většina 

velkých přejmenování na Mělníku proběhla po velkém politickém obratu, který znamenal 

nastolení nového režimu s ideologií nebo demokratickým smýšlením. Ale v roce 1877 byla 

změna uličního názvosloví vyvolána úmrtím Františka Palackého v předchozím roce. 

Nejednalo se tedy o politickou změnu, ale administrativní, jelikož režim nebyl změněn, 

jenom došlo k přejmenování ulic. Pro vysvětlení geneze je vždy zásadní první politická 

změna. Dále může proběhnout řada dalších změn, kterých může být různé množství,  

a proto je tedy ona potenciální klíčová politická změna označována jako „x.“. Během 

politické změny tedy došlo k přejmenování urbanonyma. 

Příklad: V roce 1842 se na Mělníku nacházela Školní ulice, která byla v roce 1877  

(1. politická změna) přejmenována na Husovu ulici. Od roku 1877 nedošlo k žádné další 

politické změně, která by stávající honorifikační jméno nahradila, avšak pokud by došlo 

k dalšímu hypotetickému přejmenování, pak by se jednalo o 2. politickou změnu, např. 

Zikmundova ulice. 

 

287 DAVID, 2011, s. 42. 
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18. tabulka: Koncept linie vývoje mělnických honorifikačních toponym 

1. původní nehonorifikační toponymum 

→ 1. politická změna → I. nové nehonorifikační toponymum 

 → x. politická změna →  a) nové nehonorifikační toponymum 

     b) návrat jednoho z předchozích nehonorifikačních  

     toponym 

     c) nové honorifikační toponymum (viz II.) 

    II. nové honorifikační toponymum   

 → x. politická změna → a) nové honorifikační toponymum 

     b) návrat jednoho z předchozích honorifikačních  

     toponym 

     c) nové nehonorifikační toponymum 

     d) návrat jednoho z předchozích nehonorifikačních  

     toponym 

2. původní honorifikační toponymum (viz. II.) 

x 𝜖 N; x ≠ 1 

 Ze schématu jasně plyne, že pokud je nominováno zcela nové urbanonymum, pak 

je zásadní, zda je již od počátku honorifikační. Pokud není, pak se ukazuje, že jako takové 

je poměrně stabilní, a za předpokladu, že leží dále od centra města, je prakticky neměnné 

v historii.  

Příklad: Mělnická Ostruhová ulice, byla pojmenována v roce 1842, a i přestože leží 

v samém středu města dochovala se do současnosti v nezměněné podobě. Příkladů je velmi 

mnoho z celkového počtu 270 ulic v roce 2020 nezměnilo svůj název 196 ulic, z nichž 
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minimum je honorifikačních. Typickými neměněnými názvy jsou urbanonyma vzniklá 

v 60. letech 20. století. 

 Naopak původně honorifikační urbanonymum, pokud je ideologicky příznakové, je 

velmi nestabilní a jeho vývoj je závislý na množství prodělaných politických změn. 

Ideologická příznakovost vzniká záměrně i nezáměrně. Příkladem úmyslné příznakovosti 

je historie přejmenovávání dnešního náměstí Míru. Nezáměrná příznakovost vzniká jako 

důsledek nové interpretace nastupující ideologie, kdy jsou některá motivační východiska 

označena jako nežádoucí, a naopak určitá jsou preferována. 

 V případě, že původní nehonorifikační toponymum prodělá první politickou změnu, 

může být nahrazeno novým nehonorifikačním názvem (I.) nebo již honorifikačním názvem 

(II.). Důležité pro další vývoj jsou však následné klíčové politické změny (x.), při kterých 

se množství možných scénářů dalšího vývoje logicky zvětšuje. Základními čtyřmi 

potenciálními scénáři je vytvoření nového toponyma bez ohledu na honorifikační funkci, 

anebo opakování předchozího, již jednou využitého názvu během vývoje. 

3.3 Popisná statistika mělnické urbanonymie 

 Tato část diplomové práce se věnuje popisu dat sesbíraných při výzkumu 

mělnických uličních názvů. Podkapitola je rozdělena na tři základní část. První část se 

zabývá souhrnným pohledem na mělnickou uliční názvoslovnou síť během jednotlivých 

sledovaných období. V druhé části je poté rozebrána současná situace v mělnické 

urbanonymii v roce 2020. Poslední část je rozborem zastoupení jednotlivých druhů 

motivačních východisek v mělnických lokalitách. U rozřazení všech urbanonym do 

jednotlivých kategorií je nutné přihlédnout k etymologii, interpretaci a genezi názvu. 
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1. graf: Počet mělnických urbanonym v jednotlivých období 

 

 Z prvního grafu je jasně patrný rozvoj mělnické uliční sítě. V první polovině 

19. století neslo název pouze 13 ulic a náměstí. Již na konci století bylo pojmenováno na 

Mělníku 27 ulic a veřejných prostranství. Je nutné zmínit, že tehdy bylo město Mělník 

tvořeno pouze svým historickým jádrem pomalu se osvobozujícího ze svých hradeb a jeho 

bývalými obecními vsi postupně sloučenými s městem. Všechna urbanonyma se nacházela 

v centru města nebo jeho Pražském předměstí. První velký skokový nárůst městských 

toponym zaznamenala mělnická urbanonymie ve 30. letech 20. století během období první 

republiky. Tehdy bylo při velké nominační akci nově pojmenováno více jak sedm desítek 

ulic, které se nejvíce nacházely v nově připojených lokalitách, např. na Pšovce, 

v Mlazicích a v Rousovicích. Poté se prakticky až do 60. let rozvoj uliční sítě zastavil 

a počet kulminoval kolem 100 urbanonym. Byť se nezvětšovalo množství pojmenovaných 

ulic, tak nová zástavba stále vznikala. A právě tento nepoměr vyvrcholil největší 

nominační akcí v historii mělnické urbanonymie. Definitivní podoba nových názvů byla 

schválena 6. září 1961. Mělnická názvoslovná síť se zvětšila o 104 nových názvů, což 

tvořilo zhruba 90% nárůst oproti předchozímu stavu a překonal hranici 200 urbanonym ve 

městě, respektive 218. Od 60. let můžeme pozorovat pozvolný nárůst nových ulic zejména 

na Chloumku, Mlazicích a Rousovicích. V roce 2020 je mělnická uliční názvoslovná síť 

tvořena 270 názvy ulic, náměstí, mostů, vyhlídek a městských parků. 
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3.3.1 Mělnická urbanonymie v jednotlivých období 

2. graf: Počet změn mělnických urbanonym během jednotlivých období 

 

 V grafu je zaznamenáno množství změn mělnických toponym z jednotlivých 

období. Z dat je patrné, že každá doba přináší a její interpretace etymologie názvů 

vyvolává jistou potřebu urbanonymii změnit a poupravit k obrazu nově nastupující doby. 

První velké přejmenování stávajících ulic se odehrálo v roce 1877 (konec 19. stol.), kdy 

byla přejmenována převážná část tehdejší uliční názvoslovné sítě a v mělnické 

urbanonymii bylo poprvé využito honorifikační motivační východisko. Právě vstup 

honorifikační funkce způsobil rozkolísaní stability i nehonorifikačních názvů, které byly 

v období první republiky nahrazeny řadou oslavných jmen. Mezi nově využitými 

toponymy se také objevilo množství internacionalizačních označení, např. Wilsonova třída, 

Fochova třída. Z roku 1919 také pochází první politická změna, při které bylo odstraněno 

označení prostranství Na Lovčevu připomínající rakousko-uherská vojska za první světové 

války. Další velký rozvoj potencionálně nevhodných názvů znamenal krok pojmenovat 

řadu mělnických ulic po československých legionářích a politicích. V grafu je k období 

první republiky také přičteno období druhé republiky, během něhož došlo k přejmenování 

tehdejší Benešovy třídy na Dykovu třídu (*). 

 Velké množství změn přišlo již před vypuknutím druhé světové války, kdy byl 

československý stát nahrazen Protektorátem Čechy a Morava. Na základě nařízení 
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nacistické protektorátní správy došlo k odstranění velkého množství názvů připomínajících 

legionáře, sokoly a státníky, kteří pro novou ideologii představovali nežádoucí osobnosti 

a spolky. Celkově bylo během existence protektorátu změněno 30 urbanonym. Nové názvy 

byly sice často nehonorifikační, avšak objevila se i řada politicky motivovaných označení, 

např. Wágnerova ulice a Mozartovo náměstí. Největším zásahem do mělnické 

urbanonymie bylo přejmenování hlavního mělnického náměstí na náměstí Reinharda 

Heydricha. 

 Zcela zjevným vrcholem dynamiky mělnické urbanonymie je poválečné období, při 

kterém bylo mezi lety 1945-1947 změněno 50 názvů. Jednak byla navrácena původní 

označení povinně přejmenována za protektorátu, ale také byla nově označena i prozatím 

neměnná urbanonyma, např. tehdejší Karlovo náměstí bylo přejmenována na náměstí Rudé 

armády. Dále je počet tak vysoký kvůli i dvojímu přejmenování některých ulic za tak 

krátkou dobu, např. dnešní Sadová ulice byla nejprve přejmenována na Lidickou ulici, 

avšak nakonec byl využit předprotektorátní název ulice J. Clemenceau (**). 

 Mezi lety 1949-1955 můžeme pozorovat v uliční síti změny podmíněné novou 

totalitní komunistickou ideologií, na základě které došlo k odstranění řady názvů podle 

shodného klíče využitého za nacistické okupace. Proto byly opět změněny názvy nesoucí 

jména po legionářích, rodácích a státnících československé republiky. Do mělnické 

urbanonymie byla vmísena příznaková toponyma motivována významnými 

komunistickými představiteli a výročími. Celkově bylo během 50. let změněno 25 názvů. 

 Dále jsou v grafu hodnoty u 60. let a u období normalizace, kterou označuje období 

po roce 1969 až do sametové revoluce. Zde jsou změny vyvolány z části kritikou kultu 

osobnosti, ale zejména invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československé socialistické 

republiky v srpnu 1968 (***). Tento brutální akt vyvolal přejmenování množství do té 

doby pozitivně vnímaných názvů, např. náměstí Rudé armády, Bulharská ulice nebo 

Polská ulice. Názvy byly změněny jako symbol nesouhlasu se vstupem okupačních armád, 

avšak právě v následujícím období byly názvy navráceny zpět. 

 Poslední zaznamenanou velkou celospolečenskou změnou je rok 1989 a sametová 

revoluce, během níž se zhroutil totalitní režim, a při návratu demokratického zřízení došlo 
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k odstranění ideologicky zatížených názvů. Mezi lety 1989-1991 bylo přejmenováno 

25 názvů. Toto přejmenování bylo prozatím posledním velkým politicko-společensky 

motivovaným, jež reflektovalo návrat demokratického systému a odstranění totalitního 

režimu. Po roce 1992 došlo v mělnické urbanonymii k poslední politické změně 

urbanonyma, kdy v roce 2018 byly na počest bývalého prvorepublikového starosty Josefa 

Tykala znovu pojmenovány sady kolem Masarykova kulturního domu jeho jménem. 

3. graf: Počet nehonorifikačních a honorifikačních mělnických urbanonym 

v jednotlivých období 

  

4. graf: Procentuální zastoupení nehonorifikačních a honorifikačních mělnických 

urbanonym v jednotlivých období 
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  Graf č. 3 a 4 dohromady reprezentují obraz toho, nakolik byla a je honorifikační 

funkce mělnických urbanonym přítomna v uliční názvoslovné síti. V prvním z oněch grafů 

je vyjádřen kumulativní počet jednotlivých nehonorifikačních a honorifikačních názvů. 

Druhý graf zobrazuje procentuální poměr stejných dat mezi druhy toponym. Z dat plyne, 

že zpočátku byly uliční názvy tvořeny bez honorifikační funkce. První honorifikační 

urbanonyma se objevila až v druhé polovině 19. století a ke konci století již jejich podíl na 

celku tvořil celých 30 %. 

 Obrovský nárůst honorifikačních jmen proběhl během období první republiky, kdy 

se celkový počet ustálil na 62 oslavných toponymech. V této době tvořila honorifikační 

jména celkem 62 % všech urbanonym ve městě. Poměr se obrátil ve prospěch 

nehonorifikačních názvů během protektorátního zřízení, kdy byly dvě desítky oslavných 

jmen odstraněny na základě nařízení nacistické správy. 

 Velký návrat oslavných jmen do mělnické urbanonymie nastal po druhé světové 

válce. Mezi lety 1945-1949 byla navrácena původní oslavná jména odstraněná za 

protektorátu a přibyla řada nových honorifikačních názvů na počest spojenců. Toto období 

se také vyznačuje největším poměrem ve prospěch honorifikačních jmen. V poválečné 

mělnické urbanonymii mělo 65 % uličních jmen honorifikační funkci. Zároveň se jedná 

o poslední dobu v novodobé historii, kdy převládala honorifikační jména nad 

nehonorifikačními. Po komunistickém převratu v roce 1948 se opět navrátila dominance 

nehonorifikačních názvů a od té doby se již pouze tato pozice utvrzuje. 

 K definitivnímu vychýlení poměru došlo v roce 1961. Tehdy bylo nově 

pojmenováno více jak 100 ulic, a jelikož drtivou většinu z nových pojmenování tvořila 

nehonorifikační jména, poměr se zřejmě natrvalo přiklonil na stranu nehonorifikačních 

toponym. Od 60. let 20. století tvoří 30-35 % oslavná jména a zbývajících 65-70 % tvoří 

neoslavná urbanonyma. V roce 2020 je mělnická urbanonymie tvořena celkově 270 názvy 

z toho 80 (30 %) jmen je honorifikačních. 
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5. graf: Zastoupení motivačních východisek u honorifikačních mělnických 

urbanonym v jednotlivých období 

 

 Z posledního grafu této podkapitoly vyplývá, že pokud bychom všechny mělnické 

honorifikační názvy rozdělily podle motivačního východiska a porovnali mezi sebou 

jednotlivá období, pak bychom došli k závěru, že v drtivé většině se honorifikace 

motivovala významnými osobnostmi, skupinami a národy. Mezi tyto názvy se řadí, např. 

Česká ulice, protože se nejedná o charakterovou motivaci. O charakterovou 

nehonorifikační motivaci by se jednalo v případě, že by název korespondoval s etnickým 

složením obyvatelstva v ulici. Název byl vytvořen na základě přihlášení se k českému 

národnímu obrození, a proto se nejedná o  charakterovou motivaci, nýbrž honorifikační. 

 Zbývající tři motivační východiska netvoří dohromady ani 12 % z celkového 

množství. Tento nízký počet je především dán nedostatkem významných událostí, míst 

a hodnot, podle kterých ulice lze pojmenovat. Nejméně zastoupeným motivem jsou obecně 

přijímané a respektované hodnoty. V současné době se v mělnické urbanonymii nachází 

pouze jedno, a tím je hodnota míru, jenž připomíná hlavní mělnické náměstí Míru. U dat ze 

60. let nejsou zahrnuta motivační východiska změněných názvů po srpnové invazi (*). 
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3.3.2 Zastoupení motivačních východisek v mělnické urbanonymii v roce 2020 

6. graf: Zastoupení motivačních východisek u nehonorifikačních mělnických 

urbanonym v roce 2020 

 

7. graf: Procentuální zastoupení motivačních východisek u nehonorifikačních 

mělnických urbanonym v roce 2020 

 

 V roce 2020 tvoří mělnickou názvoslovnou síť 270 urbanonym. Z toho 70 % nemá 

honorifikační funkci a jejich etymologie názvu vychází z nehonorifikačních motivačních 

východisek.  Pro rozdělení mělnických názvů stačí šest motivačních skupin. Neoslavných 

jmen je na Mělníku v roce 2020 celkově 190. 
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 Nejpočetnější skupinu názvů tvoří 105 urbanonym (55 % všech nehonorifikačních 

urbanonym), jejichž hlavní převládající onymická funkce je lokalizace. Do skupiny se řadí 

všechna toponyma, jejichž původ je odvozený od pomístních názvů, např. ulice Na 

Fialkách. Dále do skupiny patří názvy popisující lokalitu, ve které se nachází, např. 

Blatecká ulice. Velkou část skupiny tvoří urbanonyma vztahující se k významnému 

objektu v ulice nebo její blízkosti, např. Školní ulice. 

 Druhou nejpočetnější skupinu lze nazvat rostlinnými ulicemi, které jsou 

motivovány flórou, např. Jetelová ulice. Tyto ulice se nejvíce nachází v místní části 

Chloumek a Rousovice a jejich výskyt je záměrně směřován do zmíněných částí města 

kvůli svému mísení městského a venkovského prostoru. Rostlinné uliční názvy tvoří 

přibližně 17 % všech neoslavných toponym o celkovém množství 32 zástupců. 

 Poslední větší skupinu nehonorifikačních urbanonym tvoří toponyma s převládající 

identifikační funkcí, např. Krátká ulice. Tato skupina je tvořena celkově 24 ulicemi, čímž 

zatupuje necelých 13 % všech neoslavných názvů. 

 Další dobře definovatelnou skupinou jsou tzv. směrová toponyma. Ve jménu ulice 

je jasně určeno kam komunikace vede, většinou do jiné obce. Jmenovitě se jedná například 

o Lhoteckou ulici, Rumburskou ulici, Pražskou ulici nebo Mladoboleslavskou ulici. 

Celkově je takto motivováno dvanáct mělnických ulic. 

 Nejmenší skupinou názvů jsou tzv. zeměpisně motivované názvy. Tyto ulice nesou 

jméno podle řek, hor, pohoří a měst, např. Labská ulice. Problematikou je určení, zda se 

nejedná o název směrový nebo polohový, proto se při klasifikaci musí přihlédnout k vývoji 

urbanonyma. Na Mělníku se nacházela Leningradská ulice, avšak jelikož neexistuje žádná 

logická směrová spojitost, pak se jedná o zeměpisný název. Tato skupina bývá tradičně 

vyčleňována a v případě hl. města Prahy tvoří tyto názvy plných 6 % všech pražských 

urbanonym.288 

 

288 LAŠŤOVKA a kol., 1998, s. 16-17. 
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 Poslední šestou kategorii nehonorifikačních názvů tvoří jména nezařaditelná do 

předchozích skupin. Jedná se o názvy podle sportů, povolání a barev. Také jsou do skupiny 

počítány názvy, u nichž se nepodařilo zjistit jejich motivační východisko. Celkově je ve 

skupině 15 urbanonym. 

8. graf: Zastoupení motivačních východisek u honorifikačních mělnických 

urbanonym v roce 2020 

 

9. graf: Procentuální zastoupení motivačních východisek u honorifikačních 

mělnických urbanonym v roce 2020 
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 Současná mělnická urbanonymie složená z 270 urbanonym je z plných 30 % 

honorifikační. Tady 80 jmen se řadí do skupiny oslavných toponym. Při rozdělení 

honorifikačních urbanonym do čtyř základních skupin podle nejčastějších motivačních 

východisek, vzniká jedna hlavní dominantní kategorie a tři další doplňkové skupiny tvořící 

přibližně 11 % z celkového množství. 

 Největší kategorie obsahující všechny názvy podle českých i zahraničních 

osobností kultury, vědy a vojenství, příslušníků národů a členů skupin tvoří přibližně 89 % 

všech honorifikačních mělnických toponym. Celkově se jedná o 71 jmen.  

 Další tři doplňkové názvy jsou limitovány vlastním nedostatkem možných 

toponym, která se běžně vyskytují v české urbanonymii. Typickými zástupci jednotlivých 

motivů jsou ulice 28. října, Sokolovská ulice, náměstí Míru.  

10. graf: Zastoupení motivačních východisek u mělnických urbanonym v roce 2020 
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11. graf: Procentuální zastoupení motivačních východisek u mělnických urbanonym 

v roce 2020 
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které spolu tvoří 2/3 (65 %, 176) všech mělnických urbanonym. Při přičtení dalších dvou 
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3.3.3 Mělnické místní části v roce 2020 

12. graf: Počet urbanonym v mělnických místních částech v roce 2020 

 

 

13. graf: Procentuální zastoupení urbanonym v mělnických místních částech v roce 

2020 
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o okrajové lokality města, kde se stále nachází volné stavební plochy. Druhým faktorem 

takto vysokého počtu je stále postupující zástavba, u těchto dvou lokalit lze předpokládat 

rozvoj mělnické uliční sítě. Lokality mají více jak 50 pojmenovaných ulic. V součtu se 

v těchto lokalitách nachází 40 % všech mělnických toponym. Třetí co do počtu ulic 

největší lokalitou je Předměstí, které vytváří pásmo kolem historického centra. Tato 

lokalita má již zastavené prakticky všechny plochy a do budoucna nelze předpokládat další 

rozvoj uličních jmen, avšak v současné době se svými 40 urbanonymy patří mezi lokality 

s větším počtem ulic. 

 Mezi lokality se středně velkým množstvím urbanonym patří Mlazice (30 

urbanonym) a Pšovka (20 urbanonym). Tyto lokality jsou velmi propojené a jejich 

zástavba tvoří společný celek. Zejména u Mlazic lze předpokládat další růst počtu ulic na 

úkor vinic a polností, avšak u Pšovky již nelze předpokládat další rozvoj, až na část 

brownfieldů se jedná o úplně zastavenou lokalitu. 

 Malými lokalitami jsou ty, které se na celkovém počtu ulic podílejí alespoň 3 %, 

tudíž jsou jimi Blata, Podolí a Vehlovice zastupující každá 5 % mělnických urbanonym. 

Další obdobný počet má Centrum, které se svými deseti ulicemi zastupuje necelá 4 % 

uličních názvů. Ostatní lokality mající méně jak osm ulic jsou Polabí (6), Malý Spořilov 

(5), Rybáře (4), Malý Borek (3), Okrouhlík (1) a Záduší (1).  
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14. graf: Počet nehonorifikačních a honorifikačních urbanonym v mělnických 

místních částech v roce 2020 

 

 Graf č. 14 zobrazuje počty nehonorifikačních a honorifikačních urbanonym 

v jednotlivých místních lokalitách. Z dat je patrné, že se na Mělníku nachází jak lokality se 

stoprocentním zastoupením nehonorifikačních názvů, stejně tak honorifikačních názvů, 

lokality s větším podílem nehonorifikačních toponym nebo lokality s větším podílem 

honorifikačních uličních názvů. Při interpretaci je však nutné brát zřetel na množství ulic 

v jednotlivých místních částech, a proto za více relevantní můžeme označovat lokality 

s více jak 10 ulicemi (minimálně 4 % urbanonym z celku). 

 Největší lokality Chloumek a Rousovice se od sebe velmi liší. Na Chloumku se 

nachází pouze tři honorifikační názvy, kdežto v Rousovicích činí počet oslavných toponym 

24. Tento rozdíl je dán skutečností, že rousovická urbanonymie v období první republiky 

získala množství názvů s honorifikační funkcí, zejména se jednalo o legionářské názvy 

a poté tzv. ulice oslavují slovanské národy, např. Polská ulice. 

 Zajímavou lokalitou je Předměstí, které má ze svých 40 uličních názvů 

22 honorifikačních. Předměstí a Centrum obecně patří mezi oblasti s největším podílem 

honorifikačních názvů. Tato skutečnost je dána z obecného předpokladu významu ulic ve 

středu města, a tudíž je v této části města větší tlak na oslavu určitých osobností, hodnot, 

dat nebo výročí. 
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 Prakticky ve všech středních a větších lokalitách, co do počtu urbanonym, se 

nachází jak nehonorifikační, tak honorifikační názvy. Jedinou výjimkou jsou Vehlovice, 

které nemají ani jednu ze svých 14 ulic s oslavnou funkcí. 

15. graf: Počet nehonorifikačních urbanonym v mělnických místních částech v roce 

2020 

 

16. graf: Zastoupení motivačních východisek u nehonorifikačních urbanonym 

v mělnických místních částech v roce 2020 
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východisek je velmi různorodé, avšak slouží spíše pro ilustraci, jelikož velikost vzorků 

urbanonym nedovoluje větší interpretaci. Za zmínku stojí zejména chloumecká 

urbanonymie, která je téměř z 95 % tvořena nehonorifikačními názvy, tudíž můžeme 

mluvit o velkém vzorku. Z grafu jasně vyplývá tendence motivovat nominaci 

chloumeckých ulic podle rostlin. Tento fenomén se projevuje zejména na zastoupení těchto 

názvů tvořících plných 40 % všech chloumeckých urbanonym. V případě mělnických 

rostlinných jmen se 2/3 všech takto motivovaných názvů nachází právě na Chloumku, 

a proto můžeme u rostlinných názvů hovořit o jisté lokalizační funkci. 

17. graf: Počet honorifikačních urbanonym v mělnických místních částech v roce 

2020 
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18. graf: Zastoupení motivačních východisek u honorifikačních urbanonym 

v mělnických místních částech v roce 2020 

 

 Poslední dva grafy popisují stav honorifikačních názvů v jednotlivých mělnických 

lokalitách v roce 2020. Z grafu plyne velmi nerovnoměrné rozložení zejména u větších 

lokalit. Za pozornost stojí případy předměstské a rousovické urbanonymie. Společně tyto 

uliční sítě zahrnují téměř ze 2/3 všechny mělnické honorifikační názvy (65 %, 46 z 71). 

V případě Předměstí můžeme mluvit o typickém jevu městské urbanonymie. Avšak 

rousovická urbanonymie svou distancí od historického jádra města neodpovídá běžnému 

urbanonymastickému schématu. Tato odlišnost je dána historickým vývojem, kdy během 

období první republiky došlo k rozhodnutí o umělé nominaci rousovických názvů podle 

slovanských národů a legionářů.   
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4 Úplný jmenný výkladový seznam mělnických urbanonym 

 Systém vyhledávání a popisu jednotlivých mělnických urbanonym je přejat ze 

vzorového dvoudílného díla Marka Lašťovky a kolektivu tzv. Pražského uličníku289. Jedná 

se o encyklopedické zpracování seznamu všech názvů pražských veřejných prostranství. 

Každé slovníkové heslo obsahuje údaje: současný název ulice, katastrální území případně 

lokalitu výskytu, původ současného názvu, stručný popis historii přejmenování, výčet 

historických názvů a na závěr vysvětlení původu starších názvů. V případě diplomové 

práce byl výčet předchozích názvů nahrazen přehlednějšími tabulkami, které všechny 

vychází z Revidované tabulky názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020)290. 

ulice 17. listopadu, Předměstí (25. 10. 1990-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Německý 

ekvivalent II. 
Poválečné názvy Názvy v 60. letech 

Názvy po roce 

1989 

Rašínova ulice Rašíngasse 
ulice Dr. Zdeňka 

Nejedlého 
Nejedlého ulice ulice 17. listopadu 

Název připomíná události z let 1939 a 1989. Jméno je jednak spjato s demonstracemi proti 

nacistické okupaci, během kterých byl smrtelně postřelen student medicíny Jan Opletal 

(1915-1939), jehož pohřeb a následné nepokoje v den pohřbu vedly k uzavření všech 

českých vysokých škol 17. listopadu 1939. Dále název připomíná i Mezinárodní den 

studentů. Název je, avšak i upomínkou na brutální rozehnání pokojné studentské pietní 

akce na Národní třídě v Praze konané 17. listopadu 1989 a následný pád komunistického 

totalitního režimu v Československu. 

    

Rašínova ulice (30. léta 20. stol.-6. 3. 1948) 

JUDr. Alois Rašín (1867-1923), politik a ekonom. Během první světové války byl 

představitelem českého domácího odboje. Byl v roce 1916 odsouzen za velezradu k trestu 

smrti, avšak po nástupu císaře Karla I. byl amnestován. Patří mezi tzv. muže 28. října a je 

 

289 LAŠŤOVKA a kol., Marek. 1997; LAŠŤOVKA a kol., 1998. 

290 Tabulka: BURIAN, Lukáš. Revidovaná tabulka názvů ulic a prostranství na Mělníku (1842-2020). 

Mělník, 2020. 
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autorem prvního zákona nově vzniklého samostatného československého státu. Později byl 

prvním československým ministrem financí. V roce 1923 byl na něho proveden úspěšný 

atentát. Ulice je poprvé zmíněna na soupisu ulic z 30. let. K pojmenování zřejmě došlo až 

po atentátu v roce 1923. Během období protektorátu se podařilo název obhájit před 

nacistickou okupační správou argumentem, že se jednalo o pravicového politika, a proto 

během protektorátu měla ulice i německý ekvivalent Rašíngasse. 

ulice Dr. Zdeňka Nejedlého/Nejedlého ulice (6. 3. 1948-25. 10. 1990) 

Prof. Zděnek Nejedlý (1878-1962), český hudební vědec, spisovatel a politik. Po druhé 

světové válce se velmi angažoval do propagace politiky KSČ. Během let 1946-1953 

zastával řadu ministerských funkcí a např. mezi lety 1945-1946 byl ministrem školství 

a osvěty. Zdeněk Nejedlý byl na schůzi MNV ze dne 17. února 1948 jmenován čestným 

občanem města Mělníka a 6. března téhož roku byla na jeho počest přejmenována ulice 

Rašínova na ulici Dr. Zdeňka Nejedlého. Název se udržel až do roku 1990, kdy nová 

demokratická samospráva rozhodla o přejmenování ulice na nynější název. 

ulice 28. října, Předměstí (6. 9. 1945-současnost) 

Názvy na 

konci 19.století 

Prvorepubliko

vé názvy 

Německý 

ekvivalent II. 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 

Poválečné 

názvy 

ulice Střelcovka 
třída 28. října 

1918 

Gasse des 28. 

Oktober 

Lobkowiczova 

ulice 

Lobkowicz-

gasse 
ulice 28. října 

Název připomíná den vzniku československého státu, státní svátek České republiky. Ulice 

získala název v den prvního výročí vzniku československého státu 28. října 1919 na 

slavnostní schůzi, během které bylo přejmenováno dvanáct významných komunikací 

a náměstí ve městě. Původně ulice připomínala i samotný rok vzniku, avšak po obnovení 

názvu ulice došlo k úpravě. 

    

ulice Střelcovka (19. století-28. 10. 1919) 

Označení pochází od vinice, která se rozkládala v místech, kde byl v 80. letech 20. století 

vystavěn Dům služeb (č.p. 3359). Ulice v 19. století spojovala pouze Karlovo náměstí (viz 

nám. Karla IV.) a Burgundskou ulici (viz Fibichova ulice), avšak během období první 



148 

 

republiky byla komunikace prodloužena až k Masarykovu kulturnímu domu (1936, 

č.p. 323). Střelcovská vinice neboli Střelcovka nesla jméno podle svého majitele měšťana 

Daniela Střelce, který žil na Mělníku v 17. století a patřil mezi významné radní své doby. 

třída 28. října 1918 (28. 10. 1919-15. 12. 1939) 

Lobkowiczova ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Během protektorátního období musel být název připomínající 28. říjen 1918 odstraněn 

a nahrazen. Dne 15. prosince 1939 přijalo a později odsouhlasilo městské zastupitelstvo 

návrh na přejmenování ulic podle nařízení vrchního zemského rady (něm. oberlandrat). 

Nový název připomínal knížecí rod Lobkowiczů, kteří od konce 18. století vlastnili 

mělnické zámecké panství. Původně byl název již v roce 1938 zamýšlen pro tehdejší 

Benešovu třídu. 

ulice 5. května, Předměstí (6. 9. 1945-současnost) 

Název připomíná počátek Pražského povstání (5.-9. května) proti nacistické okupaci. 

Pražské povstání je svým rozsahem největším střetem s nacistickou mocí v protektorátu za 

Květnového povstání českého lidu, které proběhlo mezi 1.-11. květem 1945. 

    

Pražskobranská ulice (1. pol. 19. stol.-1902) 

Název je středověkého původu a odkazuje na nejvýznamnější stavbu v ulici, a to na 

Pražskou bránu (č.p. 111). Brána byla jednou z dvou hlavních bran ve městě Mělníku 

a uzavírala vjezd do města ze směru od Prahy. 

ulice U Pražské brány (11. 5. 1877-28. 10. 1919) 

Názvy 

v roce 

1842 

Názvy na 

konci 19. 

stol. 

Prvorepu

-blikové 

názvy 

Německý 

ekviva-

lent II 

Protekto-

rátní 

názvy 

Německý 

ekvivalen

t III. 

Pováleč-

né názvy 

Názvy v 

50. letech 

Názvy po 

roce 1989 

Pražsko-

branská 

ulice 

ulice U 

Pražské 

brány 

Masaryk-

ova třída 

Masaryk-

straße 

ulice Pod 

Bránou 
 ulice 5. 

května 

ulice 5. 

května 

ulice 5. 

května 

Pražská 

ulice 
Pražská 

ulice 

Prager-

straße 

Masaryk-

ova ulice 

Fučíkova 

ulice 

Pražská 

ulice 
ulice 

Svaté 
Ludmily 



149 

 

Název byl změněn při velkém přejmenování v roce 1877. 

Masarykova třída (28. 10. 1919-18.11.1940) 

Viz Pražská ulice. 

ulice Pod Bránou (6. 9. 1945) 

Název nikdy nebyl schválen, ale na schůzi místního národního výboru konané dne 6. září 

1945 byla explicitně přejmenována ulice Pod Bránou na ulici 5. května. 

Akátová ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Trnovník akát (lat. Robinia pseudacacia), rychle rostoucí dřevina původem ze severní 

Ameriky. V Evropě je považován za invazní druh, který se hojně vysazoval na konci 

19. století pro zakrytí písčitých a skalnatých ploch. Název byl vytvořen na základě 

tradičního pojmenování ulic v lokalitě podle typických polabských rostlin. 

Alšova ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Mikuláš Aleš (1852-1913), český malíř, kreslíř a ilustrátor. Podílel se na výzdobě budovy 

Národního divadla. 

ulice Anny Bayerové, Předměstí (1979-současnost) 

MUDr. Anna Bayerová (1852-1924), historicky druhá česká vysokoškolsky vzdělaná žena 

v oboru lékařství. Promovala v roce 1881 v Bernu ve Švýcarsku. Řadu let vykonávala svou 

praxi ve Švýcarsku a Bosně a Hercegovině. Svou praxi nemohla v Rakousku-Uhersku 

vykonávat až do roku 1914, kdy jí byl titul doktorka medicíny uznán. K Mělnicku 

a zejména ke Kokořínsku měla osobní vztah, protože se narodila a dětství strávila ve 

Vojtěchově u Mšena. Návrh na pojmenování předložil tehdejší ředitel okresního archivu na 

Mělníku Jiří Rác v roce 1979. 

sady Antonína Junka, Mlazice (60. léta 20. stol.-současnost) 

Antonín Junek (1894-1945), mlazický rodák, politický komunistický funkcionář 

a pracovník Svazu přátel SSSR. V roce 1940 byl zatčen kvůli své politické příslušnosti. 

Zbytek války strávil v německém koncentračním táboře Flossenbürg v Bavorsku, kde byl 

ke konci války umučen. V 60. letech byly vybudovány v rámci brigád sady v Mlazicích, 

které později získali jméno podle umučeného Antonína Junka. 
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ulice Augustina Rebce, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

Augustin Gustav Rebec (1905-1942), představitel sokolského odboje za 2. sv. války. Byl 

náčelníkem tělocvičné jednoty Sokol na Mělníku až do rozpuštění v roce 1941. Poté se 

aktivně zapojil do odboje a spolu se svými spolupracovníky pomáhal a podporoval 

odbojovou skupinu JINDRA. Po úspěšném spáchání atentátu na říšského protektora 27. 5. 

1942 byl v průběhu velkých represí tzv. heydrichiády zatčen spolu s dalšími mělnickými 

sokolskými odbojáři. Nakonec bylo osm mělnických sokolských odbojářů Stanným 

soudem v Praze odsouzeno k smrti. Poprava byla vykonána 24. října 1942 v koncentračním 

táboře v Mauthausenu. Augustin Rebec byl jako představitel mělnických obětí 

heydrichiády vyznamenán in memoriam nejvyšším městským mělnickým řádem v roce 

2007. 

náměstí B. Němcové, Malý Spořilov (6. 9. 1945-současnost) 

Prvorepublikové názvy Protektorátní názvy 
Německý ekvivalent 

III. 
Poválečné názvy 

Bachmačské náměstí Košíkářské náměstí Korbmachergasse náměstí B. Němcové 

Božena Němcová roz. Barbora Panklová (1820?-1862), česká spisovatelka, publicistka, 

sběratelka a folkloristka. Proslula svými povídkami a tvorbou pro děti. Jejím 

nejvýznamnějším dílem je Babička (1855). Je považována za jednu z nejvýznamnějších 

spisovatelek a umělkyň 19. století. Název získalo náměstí až v poválečné době, kdy mu 

bylo přiděleno uvolněné jméno po spisovatelce Boženy Němcové, jejíž jméno nesla 

původně ulička na předměstí (viz ulice Ve Vinicích). Roku 1850 navštívila se svým 

přítelem básníkem Václavem Bolemírem Nebeským Mělník a v podvečer údajně 

obdivovali mělnický kraj ze Zámecké vyhlídky (viz Zámecká vyhlídka). 

    

Bachmačské náměstí (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Název upomíná slavnou vítěznou bitvu československých legií proti německé přesile 

u dnešního ukrajinského města Bachmač. Bitva proběhla mezi 8. a 13. březnem roku 1918 

a československé jednotky vedl generál Stanislav Čeček (1886-1930) (viz Polní ulice). 

Košíkářské náměstí (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 
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Název odkazoval na tradiční řemeslo na Pšovce a v Mlazicích. Název byl nahrazen 6. září 

1945, kdy byla odstraněna řada protektorátních názvů. 

Baráčnická ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Baráčníci neboli domkáři či chalupníci bylo označení pro vlastníky nejmenších stavení na 

vesnici. Často se živili námezdní zemědělskou prací nebo řemeslem. Název tak připomíná 

původní stavební a sociální složení Pšovky až do počátku 20. století, kdy většinu místních 

tvořili právě dělníci nebo námezdní pracovníci žijící často v malých domcích. Druhou 

motivací názvu může být označení po místním svépomocném spolku tzv. Baráčníků, kteří 

se scházeli v hostinci „Na Rychtě“. 

Bezová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Bez (lat. Sambucus), rod vyšších dvouděložných rostlin, který zahrnuje jak druhy dřevin, 

tak bylin. Některé kultivary jsou pěstovány jako okrasné květiny. Název byl vybrán podle 

množství květinových ulic v okolí. 

Bezručova ulice, Podolí (12. 8. 1946-současnost) 

Názvy na 

konci 19.století 

Prvorepubliko

vé názvy 

Německý 

ekvivalent II. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 60. 

letech 

Názvy po roce 

1989 

Podolská ulice ulice Na Podolí Podoller Straße 

ulice Na Podolí 

Bezručova ulice 

Bezručova ulice 

Bezručova ulice 
Pivovarská 

ulice 

Petr Bezruč, vl. jm. Vladimír Vašek (1867-1958), český básník. Pracoval jako poštovní 

úředník a od roku 1899 začal vydávat své básně. Jeho nejznámější sbírka Slezské písně 

(1909) vzdává hold rodnému Slezsku a jeho obyvatelům s těžkými sociálními 

podmínkami. Bezručovi byl v roce 1945 udělen titul národní umělec. Na schůzi mělnické 

rady místního národního výboru, konané 12. srpna 1946, byl schválen návrh, aby část ulice 

na Podolí byla pojmenována podle Petra Bezruče. Návrh předložil Poštovní úřad Mělník 1, 

což koresponduje s původním povoláním Petra Bezruče. 

    

Podolská ulice/ulice Na Podolí (19. stol.-12. 8. 1946) 
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Název odkazuje k původní mělnické městské vsi Podolí neboli Podol (viz městská lokalita 

Podolí). 

Blahoslavova ulice, Chloumek (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Blahoslavova ulice Blahoslavgasse 

Jan Blahoslav (1523-1571), český teolog, biskup jednoty bratrské, básník, překladatel, 

historik a gramatik nové spisovné češtiny. Jeho nejvýznamnějšími díly jsou Gramatika 

česká (1571) a překlad Nového zákona (1564). Název ulice byl dán záměrně, jelikož 

navazující ulicí je ulice Komenského, která je spjatá s následovníkem Jana Blahoslava. 

Blatecká ulice, Blata (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Blatecká ulice Blatter Straße 

Název odkazuje k původní mělnické městské vsi Blata, která se rozkládala právě 

v místech, kudy prochází tato ulice (viz městská lokalita Blata). 

Boční ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Název koresponduje se situací, že se jedná o odbočku ulice Na Průhoně. 

Borová ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Borovice (lat. Pinus), rod stálezelených jehličnatých stromů a keřů. Název ulice je odvozen 

od blízkosti městského lesa Hůle, kde se hojně vyskytují právě borovice. 

ulice Bořivoje, Rousovice (1979-současnost) 

Normalizační názvy Názvy po roce 1989 

ulice Ludmily a Bořivoje (nikdy nedošlo ke sloučení) 
ulice Ludmily 

ulice Bořivoje 

Bořivoj I. (852/853-888/890), první historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců. 

Jeho manželkou byla sv. Ludmila, která pocházela z pšovanského kmene, který sídlil 

kolem hradiště Pšov, pozdějšího hradu Mělník. Název navrhl v roce 1979 Jiří Rác 
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v domnění, že později dojde ke spojení se sousední ulicí Ludmilinou, čímž vznikne jedna 

s označením ulice Bořivoje a Ludmily. 

Břízová ulice, Chloumek (1979-současnost) 

Bříza (lat. Betula), rod listnatých stromů a keřů. Na Chloumku se břízy vedle borovic 

vyskytují velmi hojně. Název byl původně Jiřím Rácem navržen v podobě Březová ulice, 

avšak postupně došlo k úpravě na Břízová ulice. 

Bulharská ulice, Rousovice (1969-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Názvy v 60. letech Normalizační názvy 

Bulharská ulice Bulgarische Gasse Zahradní ulice (1968) Bulharská ulice 

Bulharsko je jihoslovanským státem v jihovýchodní Evropě. Název byl vytvořen společně 

s názvy ulic Polská ulice, Lužická ulice, Ruská ulice, Jugoslávská ulice a Rumunská ulice 

jako upomínka slovanských národů, avšak Rumuni se neřadí ke slovanským národům. Po 

srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 bylo na Mělníku přistoupeno 

k symbolickému činu. Na návrh Občanského výboru v Rousovicích byly změněny názvy 

všech ulic pojmenovaných po okupačních národech. Původní názvy byly navráceny 

v období normalizace. 

    

Bulharská ulice (30. léta 20. stol.-září 1968) 

Zahradní ulice (září 1968-1969) 

Název byl navržen Občanským výborem v Rousovicích, který se dožadoval přejmenování 

všech ulic, jež nesly jméno podle některého z národů, které se podíleli na okupaci ČSSR. 

Celní ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Clo, dávka, která je vybírána státem jako prostředek ochrany vnitřního trhu. Celní ulice tak 

odkazuje na mezinárodní obchod, který je spojen s mělnickým přístavem. 
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Cukrovarská ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 
Poválečné názvy Názvy v 60. letech 

Terronská ulice Cukrovarská ulice Zuckerfabrikgasse Terronská ulice Cukrovarská ulice 

Ulice byla vybudována za prostředky darovanými rousovickým cukrovarem. Název 

odkazuje na donátora stavby a na hlavního zaměstnavatele v Rousovicích. Název byl již 

jednou využit v období protektorátu, kdy bylo potřeba tehdejší název změnit na méně 

zatížené jméno. Zajímavé je, že název byl již zmiňován ve 30. letech, avšak nakonec byl 

zvolen název připomínající boje za první světové války ve Francii. 

    

Terronská ulice (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Název upomíná na vítěznou bitvu u Terronu, která se odehrála za první světové války na 

západní frontě u francouzského městečka Terron.  Bitva skončila vítězstvím 

československých legií nad německou armádou. Samotná bitva proběhla mezi 18.-22. 

říjnem 1918. 

Cukrovarská ulice (15. 12. 1939-1945) 

Terronská ulice (1945-1961) 

Čechova ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Názvy v 60. letech 

ulice Sv. Čecha St. Cechgasse Čechova ulice 

Svatopluk Čech (1846-1908), český básník a prozaik. Řadí se mezi generaci ruchovců. 

Proslul svými lyrickými básněmi i prozaickými díly. Mezi nejznámější díla se řadí tzv. 

broučkiády. Život Svatopluka Čecha je spjat s Obřístvím na Mělnicku, které se stalo jeho 

domovem. Svatopluk Čech zavítal nejednou i na Mělník a např. 12. července 1896 

navštívil vyhlídku u chloumeckého kostelíku sv. Jana Nepomuckého. Ve 30. letech 20. 

století byla na jeho počest pojmenována ulice v železničářské kolonii v Rousovicích. 

Společně s Máchovou ulicí a Hálkovou ulicí tvoří celek pojmenovaný po básnících, kteří 

oslavili Mělnicko ve svých dílech. 
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Čertovská ulice, Pšovka (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Čertovská ulice Teufelsgasse 

Ulice se jmenuje podle Čertovského (Polabského) mlýnu, který byl ve vlastnictví 

pšovského augustiniánského kláštera až do roku 1789. Budovy mlýnu stojí dodnes. 

Česká ulice/ulička, Centrum (11. 5. 1877-současnost) 

Názvy v roce 1842 Názvy na konci 19.století Německý ekvivalent II. 

Branská ulice Česká ulice Böhmische Gasse 

Současný název získala ulička v roce 1877, kdy byla přejmenována velká část tehdejších 

názvů ulic. Původně v 18. století nesla označení Česká ulice dnešní Palackého ulice (viz 

Palackého ulice). Původní označení vycházelo z převládající národnosti obyvatel ulice, 

avšak v roce 1877 mohlo být motivací přihlášení měšťanů k českému národnímu hnutí 

a s blízkou Palackého ulicí tak vytváří uliční tandem odkaz na české národní uvědomění. 

    

Branská ulice (1. pol. 19. stol.-11. 5. 1877) 

Název ulice byl vytvořen na základě branky/fortny, která stávala v ulici a byla součástí 

městského opevnění. Branka byla zrušena v roce 1837 a na jejím místě byly vystavěny dva 

pylony v empírovém slohu. František Purš často uvádí ještě starší označení např. ulice 

K Fortně nebo ulici V Pytli. 

Českobratrská ulice, Polabí (25. 4. 1930-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Českobratrská ulice Gasse der böhmischen Brüder 

Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na Podolí (Velký Spořilov) předložilo obecnímu 

zastupitelstvu města představenstvo mělnického místního sboru českobratrské církve 

evangelické. Českobratrská církev evangelická se hlásí k odkazu obou velkých reformací, 

a hlavně k odkazu Jana Husa a Jednoty bratrské. Za první republiky byla často chápána 

jako národní československá církev. 
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Českolipská ulice, Pšovka a Mlazice (25. 10. 1990-současnost) 

Prvorepubli

kové názvy 

Německý 

ekvivalent 

II. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy v 60. 

letech 

Normalizač

ní názvy 

Názvy po 

roce 1989 

Litoměřická 
ulice 

Leitmeritze 
Gasse 

ulice 

maršála 
Koněva 

Koněvova 
ulice 

Leningradsk

á/Rumburská 
(1968) 

Leningradsk
á ulice 

Českolipská 
ulice 

Název vychází podobně jako historické názvy ze směru komunikace. Ulice je součástí 

silnice s označením I/9, která dále vede na Českou Lípu. 

    

Litoměřická ulice (30. léta 20. stol.-6. 9. 1945) 

Název vychází ze směru. Ulice směřuje do města Litoměřice. 

ulice maršála Koněva/Koněvova ulice (6. 9. 1945-28. 12. 1961) 

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897-1973), sovětský maršál a hrdina SSSR. Byl velitelem 

1. ukrajinského frontu, jehož 2. polská armáda 10. května 1945 osvobodila Mělník. Proto 

byla na jeho počest pojmenována jedna z nejdelších ulic ve městě, avšak jeho poválečná 

činnost z něho postupně vytvořila rozporuplnou osobnost. V roce 1956 vedl brutální 

potlačení Maďarského povstání. Možná i na základě tohoto faktu byl název změněn již 

28. prosince 1961. 

Leningradská ulice (28. 12 1961-září 1968) 

Jelikož se tehdejší sovětské město Leningrad (dnešní ruské město Petrohrad) nachází 

vzdušnou čarou více jak 1800 km severně od Mělníka, nelze předpokládat, že se jedná 

o směrový název. Název lze zařadit mezi honorifikační název, který může upomínat např. 

Leningradskou blokádu (1941-1944) nebo vzdávat hold obyvatelům tehdejšího 

Leningradu, kteří zemřeli během druhé světové války.  

Rumburská ulice (září 1968-1969) 

Konečnou zastávkou silnice I/9 je město Rumburk. Název tedy patří mezi směrové. 

Leningradská ulice (1969-25. 10. 1990) 
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Dlouhá ulice, Pšovka a Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice získala svůj název podle své délky a skutečně se jedná o protáhlou komunikaci, která 

má zhruba 1000 metrů a spojuje lokality Mlazice a Pšovku. Dlouhá ulice je tvořena vlastně 

třemi na sebe málo navazujícími částmi. První část propojující Českolipskou ulici a ulici 

Na Ráji tvoří zpevněná komunikace. Druhá část mezi ulicí Na Ráji a ulicí Komenského 

tvoří již pouze polní cesty a pěšiny. Je tedy otázkou, zda se jedná stále o tutéž ulici, avšak 

nejpozoruhodnější je úsek mezi Komenského ulicí a ulicí Na Průhoně, kdy je ulice zcela 

přerušena zástavbou. Dlouhá ulice tak má svoji sestru přístupnou pouze z ulice Na 

Průhoně. Pro lepší vysvětlení situace je přiložen mapový výstřižek. Původně mělo dojít ke 

spojení. 

33. obr.: Mapa zobrazující situaci Dlouhé ulice291 

 

 

 

 

291 Mapa: Základní mapa ČR. Dostupné z: Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz [online]. Zdiby: 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2020, 15. 4. 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

http://www.chartae-antiquae.cz 

http://www.chartae-antiquae.cz/
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Dobrovského ulice, Chloumek (1945-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Německý ekvivalent 

II. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy v 60. 

letech 

ulice J. Dobrovského Dobrovskýgasse 
ulice U 

Neuberku 

Dobrovského 

ulice 

Dobrovského 

ulice 

Konečná ulice 

Josef Dobrovský (1753-1829), filolog, literární historik, lingvista a zakladatel vědecké 

slavistiky. Byl vůdčí osobností počátků českého národního obrození. Mezi jeho 

nepřínosnější díla se řadí Podrobná mluvnice jazyka českého (1809), německo-český 

slovník (1802-1821) a Dějiny české řeči a literatury (1792). Během svého života 

několikrát navštívil chloumecký letohrádek Neuberk, kam byl pozván místním mecenášem 

umění a kultury Janem Norbertem, rytířem z Neuberku (1796-1859). Ulice propojuje dvě 

hlavní chloumecké komunikace, ulici Kokořínskou a ulici Chloumeckou. 

    

ulice U Neuberku (19. 10. 1945) 

Název byl změněn na schůzi MNV na Mělníce, která se konala 19. října 1945. Název měl 

odkazovat na již zmíněný letohrádek, avšak k faktickému přejmenování nedošlo, a proto je 

existence názvu uváděna pouze jeden den. 

ulice J. Dobrovského (30. léta 20. stol.-19. 10. 1945) 

Dolní ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází oproti silnici I/16 mimo úroveň „pod silnicí“. Terénní dispozice byla 

motivačním východiskem vzniklého místního označení. 

Družstevní ulice, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Odkazuje na jednotná zemědělská družstva (JZD), která na Mělníku vznikla. V roce 1952 

vzniklo Mělnické JZD, avšak ve městě působila ještě menší družstva v městských 

lokalitách např. JZD Chloumek, JZD Mlazice. V roce 1961 byla všechna mělnická 

družstva sloučena do JZD Mělník. 
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Dřevařská ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

O původu ulice nejsou záznamy, avšak lze se domnívat, že ulice byla pojmenována podle 

dřevozpracujícího podniku Tesko. 

Dukelská ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází na původním sídlišti Rousovice (viz městská lokalita Rousovice), které se 

budovalo od 50. let 20. století. Ulice na sídlišti nesly jména po významných 

komunistických představitelích, a proto v okolí ulice se nacházela Zápotockého ulice, ulice 

V. Kopeckého nebo Marxova ulice. K takto motivovaným názvům se postupně přidávaly 

názvy po významných událostech, např. Revoluční ulice nebo Sokolovská ulice. Dukelská 

ulice tak odkazuje na Karpatsko-dukelskou operaci během druhé světové války, která 

proběhla mezi 8. zářím až 28. říjnem 1944. Operace měla za cíl podpořit Slovenské 

národní povstání a později osvobodit též české země. Spojenecké armádě velel sovětský 

maršál Koněv (viz Českolipská ulice). Současně lze v názvu spatřovat odkaz na ASC 

Duklu, což je armádní sportovní centrum, které vzniklo sloučením všech sportovních 

armádních družstev v roce 1956. 

Dvořákova ulice, Předměstí (6. 9. 1961-současnost)  

Prvorepubliko

vé názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy v 60. 

letech 

ulice plukov. 

Ševce 
Lázeňská ulice Flußbadgasse 

ulice pluk. 

Ševce 
Fryčova/Frič-

ova ulice 

Fričova ulice 

ulice poručíka 
legionáře 

Gajera 

ulice Dr. A. 
Dvořáka 

Dvořákgasse 
ulice por. leg. 

Gajera 
Dvořákova 

ulice 

Antonín Dvořák, dr. h. c. mult. (1841-1904), český hudební skladatel a profesor pražské 

konzervatoře. Jako úspěšný skladatel dosáhl celosvětového věhlasu a byl považován vedle 

Bedřicha Smetany za osobnost české národní hudby. Mezi jeho nejslavnější dílo patří 

opera Rusalka (1901). V roce 1891 mu byl udělen první čestný doktorát, avšak později 

následoval i čestný doktorát univerzity v Cambrige. K Mělnicku, ale hlavně Kralupsku pojí 

Antonína Dvořáka jeho rodiště. Je rodákem obce Nelahozeves u Kralup nad Vltavou. 

Původně ulice připomínala svým jménem legionáře Gayera, avšak během protektorátu 

musel být název změněn. Definitivně se název Dvořákova ulice ustálil až v roce 1961. 
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ulice poručíka legionáře Gajera (sic)(30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Poručík legionář Jan Gayer (1885-1918), československý legionář a hrdina bojů na Rusi. 

V roce 1912 odcestoval do Brazílie, kde se stal hospodářem a statkářem v osadě Gayerovo 

ve státě Paraná. Před první světovou válkou se vrátil zpět do Čech, kde musel narukovat 

v rámci všeobecné mobilizace. Přihlášku do legií podal 13. června 1916 ve Voroněži. 

V bitvě u Lipjag velel 4. střeleckému československému pluku. Osobně vedl bodákový 

útok proti nepříteli, při kterém byl těžce raněn, a nakonec na následky zranění podlehl 

7. června 1918. Byl pohřben ve společném hrobě v Samaře. Návrh na pojmenování 

předložila ve 30. letech 20. století mělnická Jednota Československé obce legionářské. Po 

celou dobu se v názvu objevovala chyba v pravopisu a na místo skutečného jména Gayer 

byla uváděna počeštěná podoba Gajer. 

ulice Dr. A. Dvořáka (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

ulice por. leg. Gajera (sic)(6. 9. 1945-1955) 

Fryčova/Fričova ulice (1955-1961) 

Ulice byla mezi léty 1955-1961 vedena jako součást ulice Fričova (viz Fričova ulice). 

Dykova ulice, Záduší (1979-současnost) 

JUDr. Viktor Dyk (1877-1931), český básník, dramatik, publicista a politik. Narodil se 

v domě (č.p. 779) na Pšovce. Jeho otec pracoval jako ředitel mělnického lobkowiczkého 

panství. Sám Dyk od dětství psal a skládal básně. Po celý život byl politicky angažovaný 

a během první světové války byl uvězněn za odbojovou a protistátní činnost. Po vzniku 

samostatné Československé republiky se stal poslancem a později senátorem Národního 

shromáždění ČSR. Zemřel v roce 1931 při náhlé srdeční mrtvici během koupání 

v Jaderském moři. Mezi jeho neznámější díla patří novela Krysař (1915) a sbírka básní 

Devátá vlna (1930). V roce 1934 byl odhalen památník v podobě busty básníka od sochaře 

Josefa Jílka na Zámecké vyhlídce. Během protektorátu nesla označení Dykova ulice dnešní 

ulice Kpt. Jaroše a ve 30. letech 20. stol. bylo na počest po básníkovi pojmenováno 

náměstí před zámkem na Pšovce, avšak název později zanikl. V roce 1978 na návrh Jiřího 

Ráce byla po básníkovi pojmenována ulice v nové zástavbě Záduší. 



161 

 

Erbenova ulice, Centrum (24. 10. 1951-současnost) 

Názvy v roce 

1842 

Německý 

ekvivalent I. 

Názvy na 

konci 19.století 

Prvorepublik-

ové názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy v 60. 

letech 

Kapucínská 

ulice 

Kapuziner 

Gasse 
Klášterní ulice 

Kapucínská 

ulice 

ulice K. J. 

Erbena 
Erbenova ulice 

Karel Jaromír Erben (1811-1870), básník, prozaik, folklorista a editor staročeské literatury. 

Jeho nejznámějším dílem je básnická sbírka Kytice z pověstí národních (1853). Ulice byla 

po básníkovi pojmenována na plenární schůzi MNV na Mělníce, která se konala 24. října 

1951. V tehdejším bodu plenární schůze bylo dále přejmenováno osm ulic nesoucí jména 

po politicích první republiky a legionářích (viz podkapitola 2. 6. Mělnická urbanonymie po 

únoru 1948). 

    

Kapucínská ulice (1. pol. 19. stol.-11. 5. 1877) 

Ulice nesla název podle kláštera a kostela Svatých čtrnácti pomocníků (něm. Heiligen 

vierzehn Northhelfer), který patřil kapucínskému řádu. Jediná řeholní instituce ve městě 

působila od roku 1750 až do 20. století. Kapucínský klášter přečkal i reformy císaře Josefa 

II., které zapříčinily zánik starobylého pšovského kláštera augustiniánů. 

Klášterní ulice (11. 5. 1877-30. léta 20. stol.) 

Kapucínská ulice (30. léta 20. stol.-24. 10. 1951) 

Fibichova ulice, Předměstí (28. 12. 1961-současnost) 

Názvy v roce 

1842 

Názvy na 

konci 19.století 

Prvorepublik-

ové názvy 

Německý 

ekvivalent II. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 60. 

letech 

Hrnčířská ulice 
Burgundská 

ulice 
Jiráskova ulice Jirásekgasse 

Rooseveltova 

ulice 
Fibichova ulice 

Zdeněk Fibich (1850-1900), hudební skladatel. Je považován vedle Bedřicha Smetany 

a Antonína Dvořáka ze třetího nejvýznamnějšího představitele zakládající generace české 

moderní hudby. Fibich proslul svými scénickými a koncertními melodramaty a svou 

romantizující hudbou. 

    

Hrnčířská ulice (1. pol. 19. stol.-11. 5. 1877) 
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Název je zřejmě středověkého původu a ulice svou polohou před hradbami města odpovídá 

středověkému schématu. Převládajícím řemeslem tak mohlo být hrnčířství či jiná s ohněm 

pracující povolání, která mohla ohrozit město. 

Burgundská ulice (11. 5. 1877-28. 10. 1919) 

Burgundsko je oblast ve Francii, ze které přivezl ve 14. století Karel IV. sazenice vinné 

révy a dovezl je do Čech a potažmo na Mělník. 

Jiráskova ulice (28. 10. 1919-6. 9. 1945) 

Viz Jiráskova ulice. 

Rooseveltova ulice (6. 9. 1945-28. 12. 1961) 

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), americký politik a 32. prezident USA. Úřad 

prezidenta zastával nejdéle v historii a byl do úřadu zvolen celkově čtyřikrát. Během své 

vlády se vyznamenal při řešení obrovských negativních sociálních a hospodářských 

dopadů velké hospodářské krize ve 30. letech. Také byl prezidentem v době druhé světové 

války a vůdčí osobností protihitlerovské koalice. Ulice byla na jeho počest pojmenována 

při velkém přejmenování ulic po druhé světové válce. V zápisu místního národního výboru 

na Mělníku ze dne 6. září 1945 je uvedeno, že souhlas k pojmenování ulice udělil sám 

velvyslanec USA a také vyjádřil zájem na jeho osobní účasti při slavnostním pojmenování 

ulice. Slavnost se podle zápisu konala 21. října u příležitosti výstavy Pokrok techniky 

života. 

ulice Františka Kriegla, Podolí (25. 10. 1990-současnost) 

Normalizační názvy Názvy po roce 1989 

ulice Budovatelů ulice Františka Kriegla 

František Kriegel (1908-1979), lékař a politik. Během obrodného procesu v roce 1968 se 

řadil mezi reformní komunisty. Byl jediným, který odmítl podepsat moskevský protokol 

a později hlasoval v Národním shromáždění ČSSR proti přijetí smlouvy o dočasném 

pobytu sovětských vojsk na území ČSSR. Během normalizace byl vyloučen z KSČ. Byl 

signatářem Charty 77. Původní ulice Budovatelů byla na jeho počest přejmenována 25. 10. 
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1990. Je jediným politikem, po kterém byla od roku 1990 pojmenována jedna 

z mělnických ulic. 

    

ulice Budovatelů (1979-25. 10. 1990) 

Návrh Jiřího Ráce z roku 1978. V materiálu z městského národního výboru je připsáno 

k návrhu následující vysvětlení: „Důstojná upomínka na současné budovatelské úsilí 

občanů a orgánů města.“. 

Fričova ulice, Polabí (24. 10. 1951-současnost) 

Prvorepublik-

ové názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy v 60. 

letech 

ulice 

plukovníka 

Ševce 

Lázeňská ulice Flußbadgasse 
ulice pluk. 

Ševce 
Fryčova/Fričov

a ulice 

Fričova ulice 

ulice poručíka 

legionáře 

Gajera 

ulice Dr. A. 

Dvořáka 
Dvořákgasse 

ulice por. leg. 

Gajera 

Dvořákova 

ulice 

V roce 1951 bylo odsouhlaseno přejmenování a sloučení tehdejší ulice pluk. Ševce a ulice 

por. leg. Gajera na Fryčovu ulici. Odsouhlasené jméno opravdu se objevuje pouze v roce 

1951 jako Fryčova ulice, avšak v soupisu ulic ze 60. let se již objevuje pozměněný název 

Fričova ulice. Bohužel v žádném záznamu není explicitně uveden jmenovec ulice, avšak 

do roku 1951 se nabízí řada potenciálních jmenovců: 

Alberto Vojtěch Frič (1882-1944), botanik, etnograf a cestovatel, přední znalec kaktusů 

a spisovatel. 

prof. Antonín Frič (1832-1913), zoolog, paleontolog a geolog. 

Josef František Frič (1804-1876), advokát a popularizátor českého soudního a právního 

názvosloví. 

Josef Václav Frič (1829-1890), básník, politik a jeden z hlavních organizátorů červnového 

povstání v roce 1848. 
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ulice plukovníka Ševce (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Plukovník Josef Jiří Švec (1883-1918), důstojník a československý legionář na Rusi. 

Bojoval v bitvě u Zborova (1917). V srpnu 1918 byl povýšen na plukovníka a později mu 

bylo svěřeno velení I. divize. Spáchal sebevraždu 25. října 1918, poté co mu vojáci 

vypověděli poslušnost a nechtěli splnit rozkaz. Po jeho tragické smrti vojáci rozkaz splnili 

a vytlačili bolševiky, kteří mířili na ruské město Ufu. V roce 1933 byly jeho ostatky 

převezeny do Československé republiky. Osud plukovníka inspiroval spisovatele Rudolfa 

Medka k napsání dramatu Plukovník Švec (1928). 

Lázeňská ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Název byl vytvořen na základě nařízení protektorátní správy. Město Mělník nikdy nebylo 

lázeňským městem, ale na Mělníku se nacházely od roku 1911 říční lázně na labském 

břehu, ke kterým vedla cesta parkem na Polabí u České zahradnické akademie. Na cestu 

v parku navazuje Fričova ulice, tehdejší Lázeňská ulice získala název podle městských 

říčních lázní, ke kterým vedla. Lázně byly zrušeny v 50. letech kvůli značnému znečištění 

labského toku. 

ulice pluk. Ševce (6. 9. 1945-24. 10. 1951) 

Fügnerova ulice, Předměstí (6. 9. 1945-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Protektorátní názvy Poválečné názvy 

Fügnerova ulice 
Fügnergasse ulice Na Podhoří Fügnerova ulice 

ulice Na Podhoří 

Jindřich Fügner (1822-1865), spoluzakladatel tělovýchovné organizace Sokol. Byl prvním 

starostou Sokola Pražského. Jeho zetěm byl druhý zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš. 

Název byl schválen na základě žádosti mělnického Sokola, avšak z materiálů také plyne, 

že ulice nesla název ulice Na Podhoří po žádosti místních obyvatel. Nakonec bylo ustáleno 

uliční jméno po Fügnerovi. Během protektorátního období byla Česká obec sokolská 

rozpuštěna, a proto musely vymizet z uličních názvosloví odkazy na zakladatele 

organizace. Byl tak navrácen název ulice Na Podhoří. Oblíbeným živým urbanonymem 

Fügnerovy ulice je kopec Jeptišák. Jeptišák odkazuje na budovy bývalého kláštera 
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Milosrdných sester řádu sv. Karla Boromejského (č.p. 715), kde se dnes nachází Oddělení 

dlouhodobé lůžkové péče Nemocnice Mělník. 

    

ulice Na Podhoří (30. léta 20. stol.) 

Viz ulice Na Podhoří. 

Fügnerova ulice (30. léta 20. stol.-1. 12. 1941) 

ulice Na Podhoří (1. 12. 1941-6. 9. 1945) 

náměstí Gen. Swierczewského, Rousovice (18. 10. 1961-současnost) 

Názvy v 60. letech Názvy po roce 1989 

náměstí K Swierczevského náměstí Gen. Swierczewshého 

Generál Karol Swierczevsky (1897-1947), byl polský generál a politik. Během druhé 

světové války velel Druhé polské armádě, která 10. května 1945 osvobodila město Mělník. 

V říjnu roku 1961 bylo rozhodnuto o pojmenování nově vzniklého náměstí na sídlišti 

Rousovice právě po tomto generálovi. Na náměstí měla být také umístěna jeho busta, 

kterou získal Mělník jako dar od Polské lidové republiky. Dar byl předchozí rok osobně 

předán tehdejším ministrem národní obrany PLR Marianem Spychalskim zástupcům 

města. Busta byla nakonec odhalena 8. května 1965 v parčíku před evangelickým kostelem 

v tehdejší ulici Kl. Gottwalda (viz Krombholcova ulice). Původně schválený název nesl 

iniciálu křestního jména generála. 

Habrová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Habr (lat. Carpinus), rod stromů, které se hojně vyskytují na území ČR. Ulice se nachází 

na Chloumku, kde od 30. let 20. století se přidělují názvy, které jsou inspirovány květenou, 

lesy a polnostmi. Charakteristické pro chloumeckou urbanonymii je její důraz na přírodu. 
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Hálkova ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Hálkova ulice Halekgasse 

Vítěslav Hálek, vl. jm. Vincenc Hálek (1835-1874), český básník, prozaik a dramatik. Byl 

společně s básníkem Janem Nerudou vůdčími představiteli májovců. Mezi jeho 

nejznámější díla patří básnická sbírka Večerní písně (1859). Častými motivy jeho básní je 

láska a příroda. Rodným krajem Vítěslava Hálka bylo Mělnicko, narodil se v Dolínku 

u Odolené Vody. V básnické lyrické sbírce V přírodě (1872-1874) popisuje a opěvuje 

krajinu Mělnicka. Po Hálkovi byla pojmenována ulice v blízkosti Nerudovy ulice a ulice 

Svatopluka Čecha, společně vytváří shluk ulic pojmenovaných po básnicích, kteří mají 

vztah k Mělnicku. 

Havlíčkova ulice, Předměstí (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Havlíčkova ulice Havlitschekgasse 

Karel Havlíček Borovský vl. jm. Karel Havlíček (1821-1856), novinář, básník 

a představitel českého národního hnutí. Od roku 1848 byl redaktorem významného 

českého politického deníku Národních novin. Byl politicky angažovaný a často vydával 

své kritické texty proti Rakouskému císařství. V prosinci 1851 byl poslán do nuceného 

tyrolského exilu, kde napsal své nejznámější satirické dílo Tyrolské elegie (1852). Po smrti 

byl vnímán českým národem jako oběť a mučedník režimu a stal se symbolem českého 

protirakouského odboje.  

Hleďsebská ulice, Blata (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Hleďsebská ulice Hleďsesergasse 

Ulice vede a směřuje do osady Hleďsebe, která je součástí obce Lhotka. 
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Hraniční ulice, Pšovka a Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází na historických hranicích původních poddanských vsí Pšovky a Mlazic. 

Svým názvem vytváří skutečnou hranici mezi dnešními částmi města Mělníka. 

Hroznová ulice, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Nachází se v lokalitě Vehlovice, které jsou historicky spjaty s pěstováním vinné révy 

a s množstvím vinohradů. Hrozny je nesprávné označení plodenství vinné révy, jelikož se 

jedná o plodenství lata, avšak to se řadí mezi hroznovitá plodenství. 

Husova ulice, Centrum (11. 5. 1877-současnost) 

Názvy v roce 1842 Německý ekvivalent I. 
Názvy na konci 

19.století 
Německý ekvivalent II. 

Školní ulice Schul Gasse Husova ulice Husstraße 

Mistr Jan Hus (1371-1415), kazatel, církevní reformátor a rektor pražské univerzity (1409-

1410). V roce 1415 byl obviněn z kacířství a později upálen během kostnického koncilu. 

Na jeho odkaz navázali později husité. Den jeho upálení 6. červenec je státním svátkem 

ČR. Název Husova ulice patří mezi jedno z nejvíce rozšířených urbanonym v ČR. 

    

Školní ulice (1. pol. 19. stol.-11. 5. 1877) 

V ulici se nacházela hlavní farní škola (na místě dnešního č.p. 45), která fungovala mezi 

lety 1787 až do vybudování nové měšťanské školy (1876, č.p. 146) v dnešní ulici 

Jaroslava Seiferta. 

Chloumecká ulice, Chloumek (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Chloumecká ulice Chloumekgasse 

Jedná se o jednu ze dvou hlavních komunikací, které spojují odlehlejší místní část 

Chloumek s městem. (viz místní lokalita Chloumek). 
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Italská ulice, Rousovice (1. 9. 1991-současnost) 

Prvorepublik-

ové názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy po roce 

1989 

ulice gen. leg. 

Syrového 
Italská ulice 

Italienische 

Gasse 
ulice Partyzánů 

Partyzánská 

ulice 
Italská ulice 

Itálie, stát v jižní Evropě. Název byl poprvé použit v období protektorátu a nelze vyloučit, 

že připomínal fašistického italského spojence Třetí říše, jejíž součástí byl i Protektorát 

Čechy a Morava. Název po skončení války zanikl, avšak v roce 1991 bylo rozhodnuto, že 

se tehdejší Partyzánská ulice přejmenuje. Údajně docházelo mezi představiteli města 

k jistým sporům o významu partyzánů za druhé světové války. Byl proto navržen 

kompromisní návrh ulice Italských partyzánů, který nebyl přijat a nakonec bylo 1. září 

rozhodnuto o přejmenování ulice zpět na protektorátní označení.  

    

ulice gen. leg. Syrového (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Generál legionář Jan Syrový (1888-1970), generál, velitel československých legií v Rusku 

a mezi lety 1927-1933 byl náčelníkem generálního štábu Československé armády. Na 

konci první republiky zastával post předsedy úřednické vlády až do listopadu 1938, kdy 

byla jeho vláda nahrazena vládou Rudolfa Berana (1887-1954). Po druhé světové válce byl 

odsouzen pro obvinění z kolaborace k 20letému žaláři, avšak v roce 1960 byl amnestován. 

Jeho odsouzení je sporné, jelikož se během nacistické okupace nijak nepodílel na veřejném 

životě, ale ani na odbojovém hnutí. 

Italská ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

ulice Partyzánů/Partyzánská ulice (6. 9. 1945-1. 9. 1991) 

Ulice byla přejmenována po druhé světové válce a měla upomínat všechny partyzány, kteří 

se aktivně podíleli na osvobozování ČSR a v boji proti nacistické Třetí říši. 

 

 



169 

 

ulice Jaroslava Seiferta, Předměstí (1. 9. 1991-současnost) 

Názvy na konci 

19.století 

Prvorepublikové 

názvy 

Německý 

ekvivalent II. 
Názvy v 50. letech 

Názvy po roce 

1989 

Komenského ulice Vlasákova ulice Vlasakgasse 
Švermova ulice 

ulice Jaroslava 

Seiferta 

ulice Na Podhradí ulice Na Podhradí 

Jaroslav Seifert (1901-1986), český básník, prozaik a publicista. Jediný český spisovatel, 

který získal Nobelovu cenu za literaturu (1984). Své básně vydával prakticky 60 let, a to 

jak oficiálně, tak během období normalizace v samizdatu. Je považován za jednoho 

z největších českých básníků 20. století. Jeho dílo popisuje prakticky 60 let vývoje 

Československé republiky. V roce 1977 byl jedním z prvních signatářů Charty 77.  Na 

Mělnicku, ale zejména na Kralupsku strávil část svého dětství u svých prarodičů, a právě 

ve zmíněném městě byl i pochován v rodinné hrobce. Na jeho počest byla po něm 

přejmenována tehdejší Švermova ulice, ve které se nachází i základní škola. 

    

Komenského ulice (11. 5. 1877-30. léta 20. stol.) 

Viz Komenského ulice. 

Vlasákova ulice (30. léta 20. stol.-1955) 

Viz Vlasákova ulice. 

Švermova ulice (1955-1. 9. 1991) 

Jan Šverma (1901-1944), komunistický novinář a mezi léty 1936-1938 šéfredaktor Rudého 

práva. Byl blízkým spolupracovníkem Klementa Gottwalda. V roce 1944 během 

Slovenského národního povstání byl vyslán na Slovensko jako zástupce moskevského 

vedení KSČ. Avšak po potlačení povstání zemřel vysílením v horách, kde se ukrýval. 

Jasanová ulice, Chloumek (1979-současnost) 

Jasan (lat. Fraxinus), rod rostlin. Jedná se o dřeviny, nejčastěji stromy, jejichž původním 

biotopem jsou lesy mírného pásu. Ulice navazuje na tradici chloumeckých rostlinných ulic. 

Název navrhl Jiří Rác. 
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Javorová ulice, Chloumek (1979-současnost) 

Javor (lat. Acer), rod opadavých dřevin. Jedná se o velmi rozšířené a účelně pěstované 

stromy. Ulice navazuje na tradici chloumeckých rostlinných ulic. Název navrhl Jiří Rác.  

Ječná ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ječmen (lat. Hordeum), rod rostlin, mezi které se řadí i pro člověka velmi hospodářsky 

důležitý ječmen setý (lat. Hordeum vulgare). Ulice se nachází na samém okraji katastru 

města Mělníka uprostřed rozptýlené zástavby mezi polnostmi. 

Jetelová ulice, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

Jetel luční (lat. Trifolium pratense), vytrvalá bylina, která se hojně vyskytuje na loukách 

a pastvinách.  Ulice se nachází u rozptýlené zástavby v Rousovicích, jež si ještě zachovává 

zčásti svůj zemědělský charakter. 

Jezdecká ulice, Rousovice (25. 10. 1990-současnost) 

Ulice na sídlišti Sportovní (sídliště Rousovice) byla pojmenována až v roce 1990. Název 

byl inspirován podle blízké ulice Veslařská, která připomíná mělnickou tradici veslařství. 

Jezdecká ulice má analogicky připomínat další oblíbenou sportovní aktivitu. 

Jilmová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Jilm (lat. Ulmus), rod opadavých listnatých stromů. Ulice navazuje na tradici 

chloumeckých rostlinných ulic. 

Jílová ulice, Mlazice (1979-současnost) 

Název ulice byl navržen Jiřím Rácem, aby připomínal typickou součást půdního horizontu 

na Mlazicku, kterou tvoří jíl. Jíl je označení pro nezpevněnou usazenou horninu tvořenou 

jílovitými minerály. 

Jiráskova ulice, Předměstí (6. 9. 1945-současnost) 

Názvy na konci 19. stol. Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Poválečné názvy 

Ulice U Dynebírů Kramářova třída Kramářgasse Jiráskova ulice 

Alois Jirásek (1851-1930), autor historických románů, dramatik a středoškolský učitel. 

Mezi jeho nejslavnější prozaická díla patří Staré pověsti české (1894), Proti všem (1894), 
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Psohlavci (1886), Temno (1915) nebo pětidílný román F. L. Věk (1890-1907). 

Z dramatické tvorby se proslavila rokoková pohádka Lucerna (1905). Od konce 19. století 

byl díky svým knihám považován za národního spisovatele. V roce 1918 vítal na pražském 

Wilsonově nádraží prvního československého prezidenta T. G. Masaryka (1850-1937) při 

triumfálním návratu domů do vlasti. Dne 14. června 1918 mu bylo uděleno čestné 

občanství města Mělníka, které obdržel společně s Karlem Kramářem za protirakouský 

odboj a za zásluhy o vznik samostatného československého státu. Původně jméno Aloise 

Jiráska připomínala dnešní Fibichova ulice (viz Fibichova ulice), avšak po druhé světové 

válce bylo rozhodnuto o přesunu jména na tehdejší Kramářovu ulici, jejíž název vymizel 

u mělnické urbanonymie. 

    

ulice U Dynebírů (1902-28. 10. 1919) 

Název ulice je zmíněn pouze v Adresáři Václava Kudrnáče z roku 1902, avšak není 

vyloučeno, že název nebyl užíván. V blízkosti ulici se nacházelo povoznictví a špeditérství 

Antonína Dynebíra. 

Kramářova ulice (28. 10. 1919-6. 9. 1945) 

Karel Kramář (1860-1937), právník a český a později československý politik. Po 

vypuknutí první světové války stál v čele domácího protirakouského odboje usilujícího 

o vznik samostatného českého státu. V roce 1916 byl odsouzen za velezradu k trestu smrti, 

avšak následující rok byl amnestován nově nastoupivším císařem Karlem I. Mezi léty 

1918-1919 byl ministerským předsedou první československé vlády. Byl předsedou 

nepříliš úspěšné pravicové strany Národní demokracie (1919-1934). Kramářova ulice 

nebyla spolu s Rašínovou ulicí přejmenována v období protektorátu, i když připomínala 

osobnost samostatné Československé republiky. Důvodem byla politická příslušnost obou 

jmenovců, kteří byli členy pravicové konzervativně-nacionální strany Národní demokracie. 

Karel Kramář byl 14. června 1918 prohlášen čestným občanem města Mělníka. 
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ulice Jiřího z Poděbrad, Podolí (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Názvy v 60. letech 

ulice Jiříka z Poděbrad Georg Podiebradgasse ulice Jiřího z Poděbrad 

Jiří z Poděbrad zv. husitský král (1420-1471), český král mezi lety 1458-1471. Na 

uprázdněný český trůn nastoupil poté, co byl zvolen českou šlechtou po náhlé smrti krále 

Ladislava Pohrobka. Jeho vláda byla poznamenána náboženským rozdělením obyvatel 

zemí Koruny české a válkami s Matyášem Korvínem, kterému se podařilo získat pro sebe 

titul českého krále na Moravě, Slezsku a obojí Lužici. Jiří z Poděbrad byl prvním českým 

králem, který nepocházel z královské dynastie, a zároveň byl posledním Čechem na 

českém trůně. 

Jívová ulice, Pšovka (1979-současnost) 

Vrba jíva (lat. Salix caprea), je malý až středně vysoký strom nebo keř, jehož mladé větvě 

(proutí) se využívá v košíkářském průmyslu. Název z dílny Jiřího Ráce má tak připomínat 

pšovské typické řemeslo košíkářství. 

ulice Josefa Hořejšího, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

Josef Hořejší (1910-1950), podnikatel a výrobce dětských kočárků. V roce 1931 se 

přistěhoval na Mělník, kde začal pracovat ve firmě na výrobu proutěných kočárků Liberta. 

V roce 1940 založil vlastní firmu na výrobu a opravu kočárků. Během protektorátu byl 

vězněn. Po komunistickém převratu roku 1948 se dostal do sporu s místním 

komunistickým tiskem a předsedou ONV Bedřichem Štastným. Továrna se 160 

zaměstnanci byla nakonec znárodněna na konci února 1948. Josef Hořejší později uprchl 

ze země. Během pobytu v utečeneckém táboře se rozhodl bojovat proti komunismu a vrátil 

se do Československa, kde pracoval pro odbojovou skupinu MAPÁŽ na Lounsku. Během 

odboje pomáhal s přechodem hranic a organizací atentátů na komunistické funkcionáře 

včetně Bedřicha Šťastného, avšak informace o činnosti skupiny pocházejí z vynucených 

výslechů, a tak je otázkou jejich skutečný rozsah. Ve vykonstruovaném procesu byl v říjnu 

1949 odsouzen k trestu smrti. Poprava, i přes petici, kterou podepsalo 120 mělnických 

občanů, se uskutečnila 7. ledna 1950. Po popravě Josefa se z rodiny Hořejších stala nejvíce 

perzekuovaná rodina na Mělníku. Až v roce 1993 byl Josef Hořejší plně rehabilitován. 
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V blízkosti současné ulice se nachází připomínka na oběť protektorátního zřízení 

Augustina Rebce (viz ulice Augustina Rebce). V roce 2007 byl Josefu Hořejšímu in 

memoriam udělen Zlatý řád města Mělníka. Osobnost Josefa Hořejšího se stala symbolem 

komunistického teroru 50. let a představitelem třetího odboje. 

most Josefa Straky, Rybáře (3. 11. 2012-současnost) 

Josef Straka (1904-1976), mělnický rodák, veslař, sedmnáctinásobný mistr 

Československa ve veslařských disciplínách. Vyučil se mydlářem a později spolu se svým 

bratrem vedl rodinný podnik na výrobu mýdla. V suterénu podniku zřídil první veslařský 

trenažer na zimní přípravu. V roce 1949 byl s bratrem zatčen a uvězněn. Rodině byl 

zabaven také veškerý majetek. Poté se Josef se svou manželkou přestěhovali do Litoměřic 

za rodičům manželky. Josef Straka strávil ve vězení jeden a půl roku. Během pobytu ve 

vězení také těžil uran v Jáchymově. Po propuštění mu byly povoleny pouze fyzicky 

náročné manuální práce. V listopadu roku 2012 byl na jeho počest pojmenován nejstarší 

mělnický most přes Labe, v jehož blízkosti se nachází dodnes klubovna mělnických 

veslařů. Josef Straka je také od roku 2012 držitelem Zlatého řádu města Mělníka. Most 

nebyl pojmenován od svého vzniku, a proto po stavbě druhého mělnického mostu se vžilo 

označení Starý most, které je tak nepsaným urbanonymem. 

Josefská ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

O původu názvu ulice nejsou žádné záznamy. 

Jugoslávská ulice, Rousovice (6. 9. 1945-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Protektorátní názvy Poválečné názvy 

Jugoslávská ulice Jugoslawische Gasse ulice Nad Úvozem Jugoslávská ulice 

Jugoslávie, bývalý stát v jihovýchodní Evropě. Název byl již používán za první republiky, 

kdy název upomínal na jihoslovanský stát, který byl součástí spojenectví ČSR 

a Rumunska, tzv. Malé dohody. Název byl vytvořen společně s blízkými názvy Ruská 

ulice, Lužická ulice apod. inspirovanými slovanskými národy. Po druhé světové válce se 

název vrátil a vydržel na základě vnitropolitického vývoje v obou státech i během 

komunistického režimu. 
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Jugoslávská republika (30. léta 20. stol.-1. 12. 1941) 

ulice Nad Úvozem (1. 12. 1941-6. 9. 1945) 

V záznamech není uvedeno východisko na základě, kterého byl tento protektorátní název 

vytvořen, avšak již na mapách Stabilního katastru z první poloviny 19. stol.se vyskytuje 

pomístní název Nad hlubokým úvozem. Přičemž zmíněný úvoz lze situovat do prostoru 

dnešní Mladoboleslavské ulice. 

Jungmannovy sady, Předměstí (1866-současnost) 

Názvy na 

konci 

19.století 

Prvorepubli

kové názvy 

Německý 

ekvivalent 

II. 

Protektorát

ní názvy 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy v 60. 

letech 

Jungmann-

ovy 

sady/ulice 

Tyršova 

ulice 
Tyrschgasse 

ulice Na 

Parkánech 

Churchilova 

třída 

Tyršova 

ulice 

Tyršova 

ulice 

Jungmannov

y sady 

Jungmann-

park 

Jungmann-

ovy sady 

Jungmann-

ovy sady 

Jungmann-

ovy sady 

Jungmann-

ovy sady 

ulice U 

Tanku 

Josef Jungmann (1773-1847), lingvista, básník a překladatel. Byl hlavním představitelem 

druhé fáze národního obrození a následovník Josefa Dobrovského. Jeho celoživotním 

úsilím bylo dokázat, že čeština je rovna světových jazyků. Soustavně se zabýval překlady 

literárních děl a také vytvářením nových českých slov. Jeho nejobsáhlejším dílem je 

Slovník česko-německý (1834-1839). Na jeho počest byl pojmenován první mělnický 

městský park, který vznikl v místě původního hradebního parkánu v roce 1866. Původně 

nesla stejné jméno i přilehlá ulice, avšak ve 30. letech 20. stol. byla ulice přejmenována na 

Tyršovu ulici (viz Tyršova ulice). 

ulice K Mostu, Rybáře (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice vedoucí k mostu Josefa Straky z předměstí. Ulici se někdy nepřesně přezdívá 

Vrázova vyhlídka. Vrázova vyhlídka se skutečně v ulici nachází, ale tvoří jí pouze blízké 

okolí lavičky, která byla postavena ve 40. letech 20. století. Vyhlídka byla pojmenována po 

cestovateli a etnografovi Enrique Stanko Vrázovi (1860-1932), kterého na Mělník pozval 

Klub velocipedistů, který pořádal zeměpisné přednášky. Samotná vyhlídka bývá někdy 

nesprávně označována za Mrázovu vyhlídku. Dnes je již lavička opravena, ale řadu let 
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tomu tak nebylo, v tomto období byl nápis, který je nad lavičkou umístěn upraven vandaly 

a písmeno V změněno na M, čímž docházelo k častému chybování. 

ulice K Neuberku, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Název odpovídá skutečnosti, že se ulice nachází v blízkosti letohrádku Neuberk. 

ulice K Přívozu, Mlazice (50. léta 20. stol.-současnost) 

Ulice vede k místu, kde se nacházel dolní mělnický přívoz nebo také mlazický přívoz, 

který fungoval ve 30. letech 20. století mezi Mlazicemi a Vliněvsí pro osobní dopravu. 

ulice K Učilišti, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

V ulice se nachází od roku 1950 středisko učňovského školství na Mělníku. Od roku 1994 

instituce nese název Integrovaná střední škola technická. 

Kamenická ulice, Podolí a Blata (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy v 50. letech Názvy v 60. letech 

Bezejmenná ulice Kamenická ulice 

Kameníci, zpracovatelé kamene. Bohužel není znám důvod pojmenování. 

    

Bezejmenná ulice (50. léta 20. stol.-1961) 

Název je uveden pouze v soupisu ulic z 60. let. 

náměstí Karla IV., Předměstí (25. 10. 1990-současnost) 

Názvy v 

roce 1842 

Německý 

ekvivalent 

I. 

Názvy na 

konci 

19.století 

Německý 

ekvivalent 

II. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 

60. letech 

Normaliza

ční názvy 

Názvy po 

roce 1989 

Dobytčí 

trh 
Viehmarkt 

Karlovo 

náměstí 
Karlsplatz 

náměstí 

Rudé 

armády 

Karlovo 

náměstí 

(1968) 

náměstí 

Rudé 

armády 

náměstí 

Karla IV. 

Karel IV. (1316-1378), český král a císař Svaté říše římské. Pocházel z dynastie 

Lucemburků a jeho otcem byl český král Jan Lucemburský a matkou byla Eliška 

Přemyslovna. Podle svého velkého zájmu a snahy o zvýšení věhlasu Českého království je 

nazýván Otcem vlasti. V roce 1351 navštívil město Mělník sám Karel IV. Později nechal 

dovést sazenice z Burgundska (viz Fibichova ulice), které se více hodily pro místní 



176 

 

přírodní podmínky. V 50. letech 14. stol. vydal Karel IV. viniční pravidla pro zakládání 

a ochranu vinic v Českém království. Zakladatelské úsilí o vinice Karla IV. připomíná 

socha od významného sochaře Josefa Maxe (1804-1855), jehož sochy jsou i na Karlově 

mostě. Socha Karla IV. byla vyhotovena pro Jana Norberta, rytíře z Neuberku (1796-

1859), jenž byl vůdčí osobností národního hnutí na Mělníku. Při 500letém výročí úmrtí 

Karla IV. se rozhodl syn Jana Norberta věnovat sochu městu Mělníku. Město opatřilo 

podstavec a 25. srpna 1878 byla socha slavnostně odhalena v parčíku na rohu dnešní ulice 

Kněžny Emmy a ulice J. Seiferta (č.p. 147). Socha byla v roce 1929 přemístěna na současné 

stanoviště do ulice Na Vyhlídce. 

    

Dobytčí trh (1. stol. 19. stol.-11. 5. 1877) 

Na náměstí se v 19. století konaly velké dobytčí trhy, než byly přesunuty na louky pod 

dnešní Macharovou ulicí.  

náměstí Rudé armády (6. 9. 1945-září 1968) 

Rudá armáda, označení pro armádu bolševického Ruska a pozdějšího SSSR mezi léty 

1918-1946. Její účast za druhé světové války byla rozhodující. Podílela se na osvobozování 

východní, jižní a střední Evropy od nacistických okupačních armád. Jednotky Rudé 

armády osvobodily Mělník 10. května 1945. Náměstí bylo přejmenováno během velkého 

poválečného přejmenování mělnických ulic a prostranství na počest spojenců. 

Karlovo náměstí (září 1968-1969) 

Po okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy bylo v září roku 1968 rozhodnuto 

o přejmenování tehdejšího náměstí Rudé armády. Rudá armády byla hlavní složkou 

okupačních armád. 

náměstí Rudé armády (1969-25. 10. 1990) 

Název byl navrácen v průběhu roku 1969 a během období normalizace se již nezměnil. 
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ulice Karolíny Světlé, Mlazice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Karolíny Světlé Karolína Svietlagasse 

Karolína Světlá, vl. Johanna Rottová (1830-1899), prozaička a vůdčí osobnost českého 

ženského emancipačního hnutí. Často ve svých dílech popisovala rodinný život a osudy 

žen. 

ulice Klamovka, Chloumek (50. léta 20. stol.-současnost) 

Ulice vede ke dvěma chloumeckým viničním lisům Klamovce (č.p. 1720) a Bašovce 

(č.p. 1719). 

Klášterní ulice, Podolí (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice připomíná klášter a nemocnici Milosrdných sester řádu sv. Karla Boromejského 

(č.p. 715) na Podolí (viz místní lokalita Podolí). 

Klidná ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Název vznikl v 60. letech, protože se jedná o vedlejší ulici, která působí méně 

frekventovaně oproti hlavní ulici. 

ulice Kněžny Emmy, Předměstí (1. 9. 1991-současnost) 

Názvy na 

konci 

19.století 

Prvorepubli

kové názvy 

Protektorát

ní názvy 

Německý 

ekvivalent 

III. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 60. 

letech 

Názvy po 

roce 1989 

Školní ulice 
Denisova 

ulice 
ulice Svaté 

Ludmily 
St. Ludmilla-

gasse 
Denisova 

ulice 
Engelsova 

ulice 
ulice Kněžny 

Emmy 

Kněžna Emma (?-1005/1006), česká kněžna, pravděpodobně druhá manželka knížete 

Boleslava II. (vláda 972-999) z rodu Přemyslovců. Je pokládána za první panovnici, která 

získala mělnický hrad jako věno, na tuto tradici poté navázala řada dalších českých knížat 

a králů. Kněžně Emmě je připisována i ražba mince na Mělníku, tzv. denárů kněžny 

Emmy. V opisu mince je uveden nápis ENMA REGINA-CIVITAS MELNIK (ENMA je 

rytcův omyl).  

    

Školní ulice (11. 5. 1877-28. 10. 1919) 
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Název byl přenesen z původní Školní ulice, která v roce 1877 získala jméno po Janu 

Husovi. Nová Školní ulice vznikla v místech po zbouraných jezdeckých kasárnách. V ulici 

se nachází budova nové měšťanské školy (č.p. 148). 

Denisova ulice (28. 10. 1919-15. 12. 1939) 

Ernest Denis (1849-1921), francouzský historik, slavista, bohemista a profesor pařížské 

Sorbonny. Ve svých dílech často popisuje české dějiny a její osobnosti. Byl velkým 

zastáncem a podporovatelem samostatnosti českého národa. Založil revue Český národ 

(fran. La Nation Tchéque). V roce 1920 navštívil samostatné Československo, kde byl 

přivítán se všemi poctami. 

ulice Svaté Ludmily (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Ulice byla pojmenována podle blízkého kostela sv. Ludmily. Původní název po 

bohemistovi Denisovi musel být odstraněn během protektorátu. Jmenovec představoval 

symbol českého národního hnutí a osobnost období první republiky. Po válce byl název 

navrácen. 

Denisova ulice (6. 9. 1945-28. 12. 1961) 

Engelsova ulice (28. 12. 1961-1. 9. 1991) 

Fridrich Engels (1820-1895), německý politický filozof, spoluzakladatel marxismu. Byl 

spolupracovníkem a přítelem Karla Marxe (1818-1883). Pro komunistickou ideologii je 

společně s Marxem považován za otce zakladatele. 

Kokořínská ulice, Chloumek a Blata (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Kokořínská ulice Kokoříngasse 

Název odkazuje k hradu Kokořín, který se nachází v přírodní rezervaci Kokořínský důl. 

Kokořínsko je od roku 2014 součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. 

V dobových pramenech z roku 1938-1939 je zmiňováno označení silnice jako silnice 

Karla Hynka Máchy, který Kokořínsko rád navštěvoval. 
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Kolmá ulice, Malý Spořilov (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je kolmá k Řípské ulici. 

Komenského ulice, Pšovka (před rokem 1918-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

J. A. Komenského ulice J. A. Komeniusgasse 

Jan Amos Komenský, zv. Učitel národů (1592-1670), pedagog, biskup jednoty bratrské, 

vzdělanec a básník. Po bitvě na Bílé hoře odešel do polského a později nizozemského 

exilu. Stal se nejznámějším evangelickým českým exulantem. Jeho pedagogická díla jsou 

považována za nadčasová a univerzálně platná. Mezi nejznámější díla patří Informatorium 

školy mateřské (1630), Dveře jazyků otevřené (1633), Didactica veliká (1633). Jméno Jana 

Amose Komenského v české urbanonymii má zvláštní postavení. Jméno je honorifikační, 

avšak přesto má lokalizační funkci, jelikož často se v oné ulici nachází školní budova nebo 

jiné školní zařízení. Po vzniku Velkého Mělníka v roce 1923 se ve městě nacházely dvě 

Komenského ulice. Jedna na předměstí (viz ulice J. Seiferta) a druhá na Pšovce v blízkosti 

místní školy. Nakonec bylo ve 30. letech rozhodnuto o přejmenování ulice na předměstí, a 

nikoliv pšovské komunikace. Současná Komenského ulice je tak jedinou ulicí ve městě, 

která nese jméno, jež vytvořila jiná samospráva než mělnická, v tomto případě pšovská 

samospráva. Bohužel nebyl nalezen záznam, který toto pojmenování zaznamenává. 

Konečná ulice, Blata (6. 9. 1961-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Německý 

ekvivalent II. 
Poválečné názvy Názvy v 50. letech Názvy v 60. letech 

ulice J. 

Dobrovského 
Dobrovskýgasse ulice U Neuberku Dobrovského ulice 

Dobrovského ulice 

Konečná ulice 

Ulice byla původně brána jako součást Dobrovského ulice (viz Dobrovského ulice), avšak 

jednalo se o část, kterou od hlavního úseku dělila Kokořínská ulice, a proto bylo 

rozhodnuto o jejím samostatném pojmenování. Na rozdíl od Dobrovského ulice se nachází 

na historickém území Blat nikoli Chloumku. 

    

ulice Dobrovského (30. léta 20. stol.-1961) 
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Viz ulice Dobrovského. 

Kopretinová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Kopretina (lat. Leucanthemum), rod lučních květin, které se hojně vyskytují po celé ČR. 

Název ulice navazuje na tradici rostlinných chloumeckých ulic, které se v lokalitě objevují 

již od 30. let 20. století. 

ulice Kosmonautů, Podolí (1979-současnost) 

Kosmonaut neboli astronaut je označení pro člověka, který uskutečnil let do vesmíru nebo 

jeho přípravu. Prvním československým kosmonautem byl Vladimír Remek (1948-

dodnes). Název byl zvolen pro novou zástavbu budov na Podolí, aby vyjadřoval nové 

budovatelské nadšení a pokrok, který vedl k letům do vesmírného prostoru. Zástavbu 

tvořily panelové vícepatrové domy, které nahradily původní zástavbu na Podolí (viz místní 

lokalita Podolí). Název navrhl Jiří Rác. 

ulice Kpt. Jaroše, Předměstí (24. 10. 1951-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

Benešova třída/Dykova 
třída 

Dykstraße Benešova třída ulice kpt. Jaroše 

Kpt. Otakar Jaroš (1912-1943), Lounský rodák, důstojník československé armády. Celé 

dětství prožil na Mělníku, kam se jeho rodiče přestěhovali. Studoval mělnické gymnázium, 

jehož studium nedokončil. Nesmířil se s okupací ČSR nacistickými vojsky a v létě 1939 

odešel do Polska, kde vstoupil do čs. vojenské jednotky. Padl 8. března 1943 při obraně 

ukrajinské obce Sokolovo před nacistickými vojsky. Za své hrdinství v bitvě u Sokolova 

byl jako první cizinec vyznamenán titulem Hrdina SSSR. Během komunistické totality byl 

jeho osud zneužíván k ideologickým účelům. Na Mělníku byla na jeho počest zpočátku 

pojmenována malá ulice za Masarykovým kulturním domem (viz ulice Nad Šafranicí 

a ulice Ve Vinicích). Avšak v roce 1951 byla přejmenována Benešova třída a nakonec 

i Masarykův kulturní dům, který nesl jméno Kulturní dům Kpt. Jaroše. V roce 1990 byly 

na počest kapitána pojmenovány tehdejší sady Pionýrů (viz Tykalovy sady) kolem znovu 

přejmenovaného Masarykova kulturního domu. V sadech od roku 1958 se nalézá 

monumentální socha kpt. Jaroše od sochaře Oskara Kozáka (1909-2004). Na ustavující 

schůzi městského národního výboru, která se konala 25. června 1945, byl kpt. Otakar Jaroš 



181 

 

jmenován čestným občanem města Mělníka. Poslední významné pocty se kapitánovi 

dostalo v roce 2005, kdy byl in memoriam vyznamenán Zlatým řádem města Mělníka. 

    

Benešova třída (28. 10. 1919-27. 3. 1939) 

Edvard Beneš (1884-1948), byl druhý československý prezident, politik a sociolog. Během 

první světové války byl spolupracovníkem T. G. Masaryka a aktivně se podílel na 

protirakouském odboji. Za první republiky byl ministrem zahraničních věcí ve všech 

vládách (1918-1935) a od roku 1935 druhým československým prezidentem. Po přijmutí 

mnichovského dohody v září 1938 abdikoval a odešel do exilu. V této době se stal pro 

redakci Mělnických listů nenáviděnou postavou. Během druhé světové války se postavil do 

čela zahraničního protinacistického odboje a stal se exilovým prezidentem ČSR. Po 

skončení války se vrátil do ČSR, kde jmenoval vládu Národní fronty. Po dobu 

neexistujícího parlamentu podepisoval vládou navržené dekrety. V únoru roku 1948 přijal 

demisi demokratických ministrů, a jmenoval Gottwaldem navrženou vládu. Znovu 

abdikoval na funkci prezidenta 7. června 1948, poté co odmítl podepsat novou ústavu. 

Podrobnější informace o přejmenování za druhé republiky v podkapitole 2. 4. 1. Druhá 

republika aneb Beneš musí pryč! Prezidentovi Edvardovi Benešovi bylo 25. června 1945 

uděleno čestné občanství města Mělníka. 

Dykova třída (27.3. 1939-6. 9. 1945) 

Viz Dykova ulice. 

Benešova třída (6. 9. 1945-24. 10. 1951) 

Název se navrátil po druhé světové válce na své místo, avšak již v roce 1951 byla ulice 

znovu přejmenována, tentokrát podle kpt. Otakara Jaroše. 

Krátká ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je nepříliš dlouhá komunikace, ve které se nachází pouze tři čísla popisná. 
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Krombholcova ulice, Předměstí (25. 10. 1990-současnost) 

Prvorepublik-

ové názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy po roce 

1989 

Wilsonova 

třída/ulice 
Nádražní ulice Bahnhofgasse 

ulice Kl. 

Gottwalda 

Gottwaldova 

ulice 

Krombholcova 

ulice 

Jaroslav Krombholc (1918-1983), český dirigent a hudební skladatel. Vystudoval mělnické 

gymnázium a Pražskou konzervatoř. Působil v letech 1945-1974 jako dirigent, hlavní 

dirigent a šéf opery Národního divadla v Praze. Mezi lety 1973-1979 byl šéfdirigentem 

Symfonického orchestru Československého rozhlasu. V čele tohoto tělesa se zaměřil na 

soudobou tvorbu. V roce 1966 mu byl propůjčen titul národní umělec. Jeho manželkou 

byla sopranistka Maria Tauberová (1911-2003)(od roku 1960 národní umělkyně). Jsou 

pochováni na mělnickém hřbitově sv. Václava. Jaroslavu Krombholcovi byl v roce 2008 

udělen in memoriam Zlatý řád města Mělníka. 

    

Wilsonova třída/ulice (28. 10. 1918-15. 12. 1939) 

Woodrow Wilson (1856-1924), 28. prezident USA, ve funkci mezi léty 1913-1921. Vedl 

USA v době první světové války. V lednu 1918 vydal svůj čtrnáctibodový program, ve 

kterém podpořil myšlenku středoevropských národů na sebeurčení po skončení první 

světové války. Tímto aktem defacto podpořil vznik samostatného československého státu 

a úsilí T. G. Masaryka a československých legií. Po válce na jeho počest bylo 

pojmenováno hlavní vlakové nádraží v Praze a možná na základě této skutečnosti byla 

v roce 1919 na jeho počest pojmenována mělnická ulice vedoucí k nádraží. 

Nádražní ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Ulice směřuje skutečně k vlakovému nádraží, a tudíž bylo toto protektorátní pojmenování 

schváleno okupační správou. 

ulice Kl. Gottwalda/Gottwaldova ulice (6. 9. 1945-25. 10. 1990) 

Klement Gottwald (1896-1953), politik a vůdčí osobnost komunistické strany 

v Československu. V roce 1921 spoluzakládal KSČ a později se stal jejím generálním 

tajemníkem. Během druhé světové války působil v SSSR, kde vedl v roce 1943 jednání 

s Edvardem Benešem o budoucím politickém uspořádání ČSR. Po osvobození republiky 
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mezi lety 1946-1948 byl předsedou vlády, v jejímž čele uspořádal únorový převrat 1948. 

Od roku 1948 byl prezidentem ČSR, který byl zodpovědný za nezákonné policejní 

a justiční násilí, jež vedlo k mnoha vykonstruovaným procesům. 

Křivá ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Název koresponduje s tvarem ulice, který se v části křiví. Ulice spojuje Růžovou ulici 

a Mlýnskou ulici v Rousovicích. 

Květinová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Ulice odkazuje na tradici chloumeckých rostlinných ulic. 

Labská ulice, Mlazice (50. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 
Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

ulice leg. Průchy Labská ulice Elbegasse ulice leg. Průchy Labská ulice 

Ulice vedoucí k Labi. Po celou dobu existence názvosloví této ulice se střídají dva názvy, 

z toho jeden je honorifikační, vzpomínající na místního rodáka a legionáře Františka 

Průchu (1892-1918). V současné době jsou užívány oba názvy, avšak ulice Legionáře 

Průchy (viz ulice Legionáře Průchy) se nachází v Rousovicích. 

    

ulice leg. Průchy (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Viz ulice Legionáře Průchy. 

Labská ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

ulice leg. Průchy (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 

ulice Legionáře Průchy, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

František Průcha (1892-1918), mlazický rodák, košíkář a československý legionář na Rusi. 

V rakousko-uherské armádě byl zařazen do 10. dragounského pluku. Byl zajat 

16. července 1916 v dnešním ukrajinském městě Lucku. V roce 1917 vstoupil do 

československých legií, kde vykonával rozkazy jako rozvědčík. Dne 20. srpna 1918 byl 

zajat bolševiky u Samary. Jako rozvědčík byl vnímán jako užitečný zdroj informací, proto 

byl podroben výslechu a pozdějšímu mučení, nakonec byl ubodán. V roce 2007 byl 
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vyznamenán nejvyšším městským mělnickým řádem, Zlatým řádem města Mělníka. 

Legionář František Průcha je považován za symbol a mučedníka mělnických legionářů. 

ulice Legionářů, Předměstí (25. 10. 1990-současnost) 

Názvy 

v roce 

1842 

Něme-

cký 

ekviva-

lent I. 

Názvy 

na konci 

19. 

století 

Prvore-

publikov

é názvy 

Protekto

-rátní 

názvy 

Něme-

cký 

ekviva-

lent III. 

Pováleč-

né názvy 

Názvy 

v 60. 

letech 

Názvy 

po roce 

1989 

Labsko-

branská 
ulice 

Elbethor 
Gasse 

Řipská 

ulice 
třída 

Legio-
nářů 

Žatecká 
ulice 

Saas-
gasse 

třída 
Legionářů 

Česko-

lipská 
ulice 

ulice 

Legio-
nářů 

Labská 

ulice 

Zádušní 

ulice 

Zádušní 

ulice 

Třída Legionářů měla připomínat dobrovolníky, kteří byli součástí československých legií 

a bojovali na straně dohodových mocností v první světové válce. Legionáři se účastnili 

bojů na všech nejvýznamnějších frontách války. Po skončení války byli začleněni do nově 

vzniklé československé armády. Název byl během protektorátu zakázán a stejně tak od 

50. let 20. století. 

    

Labskobranská ulice (1. pol. 19. stol.-11. 5. 1877) 

Název ulice byl vytvořen na základě Labské brány, která stála v ulici až do 30. let 

19. století. Analogický název byl vytvořen pro Pražskobranskou ulici (viz Pražská ulice). 

Řípská ulice (11. 5. 1877-28. 10. 1919) 

Labskobranská ulice byla rozdělena v roce 1877 na dvě na sebe navazující části. Takže 

první část od tehdejšího Hlavního náměstí k Ostruhově ulice se nazývala Labská ulice a od 

Ostruhové ulice po Pšovku se nazývala Řípská ulice. 

Labská ulice (11. 5. 1877-28. 10. 1919) 

Labe je druhou nejdelší řekou ČR po Vltavě. Právě dvě nejdelší české řeky se stékají u 

Mělníka. Labe patří mezi nejdelší řeky Evropy a měří zhruba 1100 km. 

třída Legionářů (28. 10. 1919-15. 12. 1939) 

Spojením ulic Labské a Řípské vznikla významná komunikační tepna směrem do Pšovky. 

Komunikace změnila poměrně razantně svůj tvar, kdy byla ve 30. a ve 40. letech 
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vybudována sjízdnější cesta přes vinici Svini. Komunikace se tak rozdělila a obě části 

nesly stejné označení, nakonec bylo rozhodnuto o pojmenování původní komunikace na 

Zádušní ulici (viz Zádušní ulice). 

Žatecká ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Žatec, město na severozápadě Čech v Ústeckém kraji. Během období protektorátu bylo 

rozhodnuto o odstranění všech upomínek na legionáře, a proto bylo přistoupeno 

i k přejmenování této komunikace. 

třída Legionářů (6. 9. 1945-1961) 

Českolipská ulice (1961-25. 10. 1990) 

Česká Lípa, město asi 50 km severně od Mělníka. Legionářská ulice navazuje na dnešní 

Českolipskou ulici (viz Českolipská ulice), která směřuje na Českou Lípu. 

Lesní ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází v mělnické místní části Chloumek. Komunikace je lemována z jedné 

strany městským lesem s názvem Hůle. Právě blízkost městského lesa dala záminku 

k pojmenování místních komunikací po dřevinách tzv. chloumecké rostlinné ulice. 

Lhotecká ulice, Blata (6. 9. 1961-současnost) 

Lhotka, obec vzdálená cca 6 km severovýchodně od Mělníka. Ulice pokračuje pěšinou 

mezi polnostmi až do obce Lhotka. 

Liliová ulice, Chloumek (1979-současnost) 

Lilie (lat. Lilium), rod bylin s cibulemi, které se vyskytují v mírném a subtropickém 

podnebném pásu. Název byl vytvořen na základě již zavedených chloumeckých 

rostlinných ulic Jiřím Rácem. 

Lísková ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Líska (lat. Corylus), rod rychle rostoucích dřevin, které se vyskytují napříč celým severním 

mírným podnebným pásem. Název odpovídá zavedené tradici rostlinných chloumeckých 

rostlin. 
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Loděnická ulice, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Mělnický obchodní přístav byl vybudován mezi lety 1922-1928, jeho součástí byly i 

loděnice. Ulice je právě lemována areálem přístavu a loděnic. 

Lomená ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je tvarově velmi specifická a skutečně se dvakrát lomí, mění směr. 

Luční ulice, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

Louka, přirozeně travnatý pozemek bez vyšších dřevin využívaný k pastvě domácích 

zvířat. Ulice se nachází v nepříliš sourodé zástavbě rodinných domů, které jsou lemovány 

loukami a polnostmi. 

ulice Ludmily, Rousovice (1979-současnost) 

Normalizační názvy Názvy po roce 1989 

ulice Ludmily a Bořivoje (nikdy nedošlo ke sloučení) 
ulice Ludmily 

ulice Bořivoje 

Sv. Ludmila (860?-921), kněžna a manželka Bořivoje I., babička sv. Václava, která 

pocházela z pšovanského kmene, který sídlil kolem hradiště Pšov, pozdějšího hradu 

Mělník. Název navrhl v roce 1979 Jiří Rác v domnění, že později dojde ke spojení se 

sousední ulicí Bořivoje (viz ulice Bořivoje), čímž vznikne jedna s označením ulice 

Bořivoje a Ludmily. 

Lužická ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Lužická ulice Lausitzer Gasse 

Lužice, historické území rozkládající se na pomezí dnešní České republiky, Polské 

republiky a Spolkové republiky Německo. Území bylo od dob Karla IV. součástí Koruny 

české až do 19. století. Slovanské obyvatelstvo je označováno za Lužické Srby. Ulice byla 

pojmenována společně s dalšími rousovickými slovanskými ulicemi, aby připomínaly 

pospolitost slovanských národů. 
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Macharova ulice, Polabí (28. 10. 1919-současnost) 

Názvy na konci 19.století Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Na Polabí Macharova ulice Machargasse 

Josef Svatopluk Machar (1864-1942), básník, prozaik, spoluautor manifestu České 

moderny (1895). Za své básně byl za první světové války nakrátko vězněn. Již během 

života byl velmi uznávaným spisovatelem. Na Mělník poslal děkovný dopis za prokázanou 

úctu, že na jeho počest byla pojmenována jedna z mělnických ulic. 

    

ulice Na Polabí (2. pol. 20. stol.-28. 10. 1919) 

Viz sady Na Polabí. 

Máchova ulice, Blata (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Máchova ulice Machasgasse 

Karel Hynek Mácha (1810-1836), básník, prozaik a dramatik, nejvýraznější osobnost 

českého romantismu. Obdivoval zříceniny, hrady a krajinu kolem Doks. Za svého života 

navštěvoval Kokořínské údolí, kde ho fascinoval místní hrad Kokořín. Jeho nejslavnějším 

dílem je lyrickoepická básnická povídka Máj (1836). Později se stal symbolem české 

kultury, což vedlo i k přesunu jeho ostatků z Litoměřic, kde náhle zemřel, na Vyšehradský 

hřbitov v roce 1938. 

Malinová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Malina je plodem ostružiníku maliníku (lat. Rubus Iaeus). Název je inspirován typickým 

lesním ovocem. Název koresponduje s typickým uličním názvoslovím lokality. 

Mánesova ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Josef Mánes (1820-1871), malíř a jeden z nejvýznamnějších představitelů vlasteneckého 

romantismu. Jeho díla často byla motivována národním hnutím, např. prapory pro Sokol 

a Hlahol. Mezi díla s mělnickým motivem lze zařadit olejomalby Labská krajina (1863) 
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a Řípský kraj (1863). V blízkosti ulice se nachází komunikace pojmenovaná po dalším 

významném českém vlasteneckém malíři Mikuláši Alšovi (viz Alšova ulice). 

ulice Matěje Kopeckého, Rousovice (25. 10. 1990-současnost) 

Názvy v 60. letech Názvy po roce 1989 

ulice V. Kopeckého ulice Matěje Kopeckého 

Matěj Kopecký (1775-1847), loutkář a národní obrozenec. Svým působením na vesnicích 

po celých Čechách rozšiřoval povědomí o české kultuře a českém jazyce. Loutkovému 

divadlu se jeho potomci věnují dodnes. Ulice byla na jeho počest pojmenována v roce 

1990 místo tehdejší ulice Václava Kopeckého. Kdyby názvy ulic neobsahovaly křestní 

jména jmenovců, pak by se dalo hovořit o pouhé významové změně. 

    

ulice V. Kopeckého (6. 9. 1961-25. 10. 1990) 

Václav Kopecký (1897-1961), politik a hlavní ideolog KSČ ve 40. a 50 letech 20. století. 

Během druhé světové války pomáhal vypracovat Košický vládní program a později se stal 

několikanásobným ministrem informací nebo kultury. V 50. letech se podílel na přípravě 

vykonstruovaných soudních procesů. Jeho jméno bylo navrženo zahrnout do mělnického 

uličního názvosloví v roce úmrtí jmenovce. Samozřejmě, že po roce 1989 bylo jméno 

Václava Kopeckého vnímáno jako ideologicky zatížené jméno reprezentující totalitní 

zvůli. V roce 1945, 17. června navštívil tehdejší ministr informací Václav Kopecký při 

slavnostním přejmenování hlavním náměstí ve městě. 

Medová ulice, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

Med, sladká hustá kapalina tvořená včelami. Ulice se nachází v postupně zastavované 

lokalitě Rousovic, která si udržuje z části ještě agrární vzhled. 
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Mezní ulice, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy v 60. letech Normalizační názvy Názvy po roce 1989 

Mezní ulice 
Mezní ulice 

Mezní ulice 
Bečvářská ulice 

Ulice odkazuje na venkovský charakter lokality, ve které se nacházela řada polí s mezemi. 

    

Bečvářská ulice (1979) 

Pro část ulice navrhoval v 70. letech Jiří Rác název podle důležitého řemesla. Bečváři byli 

řemeslníci, kteří se živili výrobou sudů pro víno nebo pivo. 

náměstí Míru, Centrum (28. 12. 1961-současnost) 

Názvy v 

roce 

1842 

Názvy 

na konci 

19.století 

Prvore-

publiko-

vé názvy 

Něme-

cký 

ekviva-

lent II. 

Protekto

rátní 

názvy 

Něme-

cký 

ekviva-

lent III. 

Pováleč-

né názvy 

Názvy v 

50. 

letech 

Názvy v 

60. 

letech 

Hlavní 

náměstí/ 

Velké 

náměstí 

Hlavní 

náměstí 

náměstí 

Svobody 

Freiheits

platz 

náměstí 

Rein-

harda 

Hey-

dricha 

Reinhard 

Heydrich 

Platz 

náměstí 

generalis

sima 

Stalina 

Stalinovo 

náměstí 

náměstí 

Míru 

Současný název se odkazuje k významné lidské hodnotě-míru. Název byl přijat při velké 

změně názvů ulic v 60. letech 20. stol. Samotné urbanonymum náměstí Míru a obdoba 

Mírové náměstí jsou v České republice poměrně frekventovaným pojmenováním. 

    

Hlavní náměstí (1. pol. 19. stol.-28. 10. 1919) 

Dalšími názvy používanými v 1. pol. stol. byly Velké náměstí nebo Velký rynek. 

náměstí Svobody (28. 10. 1919-30. 5. 1943) 

Na základě vzniku samostatného československého státu bylo na slavnostní schůzi konané 

při prvním výročí vzniku Československé republiky rozhodnuto o pojmenování hlavního 

mělnického náměstí na náměstí Svobody. Nejedná se o jméno inspirované příjmením 

jedince ale o hodnotovou motivaci-svoboda. 
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náměstí Reinharda Heydricha (30. 5. 1943-6. 9. 1945) 

Reinhard Heydrich (1904-1942), generál policie a zastupující říšský protektor 

v Protektorátě Čechy a Morava mezi léty 1941-1942. Po spáchání úspěšného atentátu na 

Heydricha a jeho pozdějším úmrtí vyjádřil vyšší zemský rada přání, aby městská mělnická 

samospráva přejmenovala tehdejší náměstí Svobody. Městská rada a později zastupitelstvo 

s tímto požadavkem souhlasily, a tak 30. 5. 1943 na první výročí smrti Heydricha bylo 

náměstí Svobody přejmenováno (viz kapitola 3.4.3 Náměstí Reinharda Heydricha). 

náměstí generalissima Stalina (11. 6. 1945-28. 12. 1961) 

Josif Vissarionovič Džugašvili přezdívány Stalin (1878-1953), vůdce SSSR v letech 1922-

1953. Byl také prvním generálním tajemníkem Všesvazové komunistické strany 

(bolševiků). Je považován za velmi rozporuplnou osobnost dějin. Během jeho vlády 

dokázal přispět k porážce nacistického Německa za druhé světové války, se kterým si 

rozdělil území Polska. Jeho vláda byla poznamenána řadou velkých stranických čistek, 

hladomorů a represí vůči obyvatelstvu. Po jeho úmrtí v roce 1953 nastoupil na jeho místo 

Nikita Chruščov (1894-1971), který na XX. sjezdu KSSS přednesl svůj projev Kult 

osobnosti a jeho důsledky (1956), ve kterém byly odsouzeny některé kroky Stalina a jeho 

spolupracovníků. Tímto aktem se stal Stalin natolik kontroverzní osobností, že docházelo 

k odstraňování veřejných upomínek na tohoto vrcholného představitele SSSR. To je 

i případ mělnické urbanonymie, kdy bylo jméno Stalinovo náměstí nahrazeno hodnotovým 

náměstím Míru. 

Mladoboleslavská ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Mladoboleslavská ulice Jungbunzlauer Straße 

Mladá Boleslav, statutární město asi 45 km vzdálené od Mělníka. Ulice je součástí silnice 

I/16, která propojuje Mělník s Mladou Boleslaví. Dříve se v místech, kterými prochází 

daná silnice, nacházel úvoz. 
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Mlýnská ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Mlýnská ulice Mühlengassse 

Ulice je pojmenována podle Holečkova příp. Pechova mlýnu (č.p. 2338), od jehož budovy 

ulice pokračuje dále k Okružní ulici. Mlýn od roku 1878 vlastnila rodina Pechova, která 

získala mlýn ve veřejné dražbě od původního majitele Eduarda Zahrádky. Podle rodiny 

Pechů se jmenovala i blízká ulice (viz Růžová ulice). V roce 1912 získal mlýn v dražbě 

Josef Holeček z Vysoké Libně. Holeček mlýn zmodernizoval např. nahradil kolo vodní 

turbínou. Holečkové vlastnili mlýn až do 40. let 20. století. 

Mšenská ulice, Blata (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Mšenská ulice Mschenoegasse 

Mšeno, město zhruba 15 km severovýchodně od Mělníka, je nazýváno bránou Kokořínska. 

Ulice se nachází na Blatech, kterými prochází ulice Kokořínská směřující právě do lokality 

Mšena. 

Myslivecká ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Myslivec, osoba provozující myslivost aneb činnost vedoucí k lovu zvěře a péči o přírodu. 

Název byl vytvořen společně s ulicí U Hájovny. 

Mýtní ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Mýtní ulice Mautgasse 

Mýto, místo určené pro výběr mýta (poplatku za využití cesty). Vzpomínka na výběr mýta 

při využití erární silnice do Mladé Boleslavi je zapsána v názvu Mýtní ulice. V ulici se 

nacházela mýtnice. 
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ulice Na Aušperku, Předměstí (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy na konci 

19.století 
Německý ekvivalent II. Pováleční názvy Názvy v 60. letech 

ulice Na Podhradí Unter der Burg Gasse 
ulice Vinohrady Karla 

IV. 

ulice Vinohrady Karla 

IV. 

ulice Aušperk 

Ulice byla vyčleněna původně z ulice Vinohrady Karla IV. Název odkazuje na název 

viničního domku Aušperk, který byl bohužel v druhé polovině 20. stol. zbourán. Domek 

stával u stejnojmenné vinice a patřil k neodmyslitelným dominantám městského 

panoramatu. Ze 16. století se dochovalo označení Hušperk, které je zmíněno v testamentu 

Kateřiny Vostřieškové. Název byl vytvořen podle předložkové tradice z 30. let 20. století, 

kdy byly vytvořeny názvy ulice Na Pískách, ulice Na Oboře a ulice Na Průhoně. 

ulice Na Brabčově, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

Název byl původně zamýšlen pro sídliště Slovany v 70. letech 20. století, avšak nakonec 

nebyl použit (viz ulice Slovany). Po roce 1992 nakonec název, který vlastně připomíná 

louku s trnitým křovím s hnízdy vrabců, byl použit pro novou zástavbu. Název byl 

vytvořen podle předložkové tradice z 30. let 20. století, kdy byly vytvořeny názvy ulice Na 

Pískách, ulice Na Oboře a ulice Na Průhoně. 

ulice Na Čihadlech, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je pojmenována podle Čihadelského vrchu, který je zaznamenán již na mapách 

Stabilního katastru z roku 1842. Název byl vytvořen podle předložkové tradice z 30. let 20. 

století, kdy byly vytvořeny pšovské názvy ze 30. let ulice např. ulice Na Oboře. 

ulice Na Fialkách, Malý Spořilov (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Na Fialkách Veilchengasse 

Ulice je pojmenována podle vinice Fialky, která se nacházela v místech, kde se dnes 

rozkládá celá lokalita Malý Spořilov. Název byl vytvořen analogicky k pšovským názvům 

např. ulice Na Pískách. Vinice Fialka je doložena již na mapách stabilního katastru z roku 

1842. 
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ulice Na Hadíku, Rousovice (50. léta 20. stol.-současnost) 

Název odkazuje na místní hostinec Na Hadíku, který začal fungovat ve 30. letech společně 

s přívozem na Oupor. Název ulice převzal označení hostince. 

ulice Na Kopaninách, Chloumek (50. léta 20. stol.-současnost) 

Kopanina neboli kopanice, pole s nesnadným obděláváním většinou možným pouze 

motykami a rýči, často ve svažitém kamenitém terénu. Název odkazuje na svažitý terén 

chloumecké lokality. Název byl vytvořen analogicky k pšovským názvům ze 30. let 20. 

století, např. ulice Na Pískách. 

ulice Na Malém Spořilově, Malý Spořilov (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Na Malém Spořilově Kleinsparargasse 

Název byl vytvořen podobně jako je tomu např. ulice Na Fialkách. Jedná se o tradiční 

předložkové mělnické urbanonymum. V názvu je zmíněna lokalita Malý Spořilov (viz 

místní lokalita Malý Spořilov). 

ulice Na Oboře, Chloumek a Pšovka (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Na Oboře Tiergarten 

Název je inspirován vinicí a loukou Oborou, která získala jméno podle chloumecké viniční 

usedlosti Obora (č.p. 881). Název vychází z tradice předložkových názvů ze 30. let 20. 

stol. např. ulice Na Fialkách. Obora je doložená již na mapách stabilního katastru z roku 

1842. 

ulice Na Pěšince, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Ještě v 70. letech je stav ulice evidován jako 120 metrů nezpevněné komunikace, tedy 

pěšinou. Název tedy odkazuje na stav, který v současné době již neodpovídá realitě. Název 

vychází z tradice předložkových názvů ze 30. let 20. stol., např. ulice Na Fialkách. 
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ulice Na Pískách, Pšovka (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Na Pískách Am Sande Gasse 

Název odkazuje na písčité podloží. Název byl vytvořen ve 30. letech společně s dalšími 

předložkovými názvy se signifikantní předložkou „na“. 

ulice Na Podhoří, Předměstí a Podolí (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice prochází v místech, kde se kdysi rozkládala vinice Na Podhoří, která je doložena již 

na mapách Stabilního katastru z roku 1842. Název byl původně využit pro dnešní 

Fügnerovu ulici, avšak po krátké době byl nahrazen. Název vychází z tradice 

předložkových názvů ze 30. let 20. stol., např. ulice Na Fialkách. 

ulice Na Podhradí, Předměstí (50. léta 20. stol.-současnost) 

Názvy na konci 

19.století 

Prvorepublikové 

názvy 

Německý 

ekvivalent II. 
Názvy v 50. letech 

Názvy po roce 

1989 

Komenského ulice Vlasákova ulice Vlasakgasse 
Švermova ulice 

ulice Jaroslava 

Seiferta 

ulice Na Podhradí ulice Na Podhradí 

Název vznikl jako reminiscence na původní středověké opevnění, mimo které lokalita 

patřila. Zástavba v lokalitě je doložená již v roce 1842 na mapách Stabilního katastru. 

Původně byla součástí vedlejší návazné dnešní ulice Jaroslava Seiferta. Název je 

inspirován tradičními předložkovými pšovskými názvy ze 30. let 20. století. 

sady Na Polabí, Polabí (25. 10. 1990-současnost) 

Prvorepublikové názvy Poválečné názvy Názvy v 50. letech Názvy po roce 1989 

sady na Polabí 
Švehlovy sady/sady na 

Polabí 
Leninovy sady sady Na Polabí 

Největší městský mělnický park. Samotné sady byly založené již roku 1894, kdy pozemky 

nakoupila Spořitelna Mělnická a předala je městu. Sady získaly svůj název pro svoji 

polohu nad labským břehem a pro svou specifickou rozhledovou situaci, kdy celý park je 

lemován výhledem na polabskou krajinu. V blízkosti parku se nachází městská lokalita 

Polabí (viz městská lokalita Podolí). 
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sady Na Polabí (1894-1945) 

Švehlovy sady (1945-8. 9. 1947) 

Antonín Švehla (1873-1933), významný československý politik, dlouholetý předseda 

agrární strany (1919-1933) a mezi lety 1922-1929 předseda československé vlády. Nový 

název sadů byl přijat během roku 1945, avšak přesné datum v záznamech uvedeno není. 

První zmínku o názvu máme až z roku 1947, kdy došlo ke zrušení tohoto pojmenování. 

Informace jsou dostupné pouze v článku Sady na Polabí, který vyšel 6. listopadu 1947 

v místním týdeníku Ohlas.292. Z článku se dozvídáme, že název byl změněn na základě 

návrhu místní osvětové rady. O přejmenování hlasoval i ONV na Mělníce, který svou 

většinou změnu odsouhlasil. Proti hlasoval bývalý starosta Mělníka Josef Tykal. Zajímavá 

je argumentace pro odstranění názvu, která je uvedena v článku: „Naproti tomu bylo dle 

pravdy uvedeno, že Švehla byl jedním z nejtvrdších odpůrců presidenta Beneše a za dobu 

Švehlova vládnutí se vedlo drobným a středním rolníkům tak mizerně, že je lépe toto 

období nepřipomínati. Kromě toho Mělník jako město nezemědělské nemá žádné příčiny, 

aby oslavovalo člověka, za něhož různí předáci prováděli nejhorší korupce a později z nich 

vyrostli ti, kteří dovedli republiku až ke Mnichovu.“. 

sady Na Polabí (8. 9. 1947-17. 1. 1949) 

Název byl obnoven na 35. schůzi rady MNV konané 8. září 1947. 

Leninovy sady (17. 1. 1949-25. 10. 1990) 

Na plenární schůzi MNV konané 18. února 1949 byl jednomyslně přijat návrh kulturního 

referenta a rady MNV, aby byly sady Na Polabí přejmenovány na Leninovy sady. Sady 

byly přejmenovány k příležitosti 25. výročí úmrtí Vladimira Iljiče Lenina (1870-1924), 

komunistického revolucionáře a vůdce bolševické strany. Oficiální název vydržel až do 

roku 1990. Původní oblíbené jméno Sady na Polabí bylo nadále místními využíváno. 

 

292 SOkA Mělník; SbN; Ohlas, Mělník, 1947. Sady na Polabí. Ohlas, Mělník, 1947, 3(43). 
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ulice Na Průhoně, Chloumek a Pšovka (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Na Průhoně Trift Gasse 

Průhon, označení pro koridor, kterým je dobytek vyháněn na pastvu. V případě této 

komunikace se jednalo o průhon vedoucí od viničního statku Obora na chloumecké 

a mlazické louky. Název byl vytvořen podle tradičního schématu využívající předložku 

„na“. Od 50. let až do roku 1990 se používal zjednodušený název ulice Průhon. 

ulice Na Průseku, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Není známa motivace pojmenování, avšak využívá tradiční tvorbu mělnických názvů ze 

30. let 20. století se signifikantní předložkou „na“. 

ulice Na Ráji, Mlazice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Na Ráji Paradiesstraße 

Název byl inspirován pomístním označením dané lokality, která se již v 1. pol. 19. století 

nazývala Ráj. Jednalo se o lokalitu, ve které se nacházelo množství vinic a polí. Ve 20. 

letech byl v lokalitě vybudován nový velký městský hřbitov pro Mlazice, Pšovku 

a Chloumek. 

ulice Na Staré cestě, Mlazice (50. léta 20. stol.-současnost) 

Ulice byla pojmenována podle skutečnosti, že před vybudováním erární neboli císařské 

silnice na Českou Lípu v 1. pol. 19. století se jednalo o hlavní cestu směrem do Vehlovic. 

Nová erární silnice je již zaznamenána na mapách II. vojenského mapování z roku 1848. 

Označení ulice opět vychází z tradičního schématu vytváření mělnických urbanonym 

s předložkou „na“ ze 30. let 20. století. 

ulice Na Stráni, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Název odpovídá skutečnosti, že komunikace vede do příkré stráně. 
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ulice Na Vyhlídce, Centrum (24. 10. 1951-současnost) 

Názvy v roce 1842 
Německý 

ekvivalent I. 

Názvy na konci 

19.století 

Prvorepublikové 

názvy 
Názvy v 50. letech 

Kostelní náměstí Kirchhof Platz ulice U kostela Bernátovy sady ulice Na Vyhlídce 

Název je příkladem živého urbanonyma, které se stalo psaným. Ulice směřuje k jedné 

z nejoblíbenějších mělnických vyhlídek u zámku (viz Zámecká vyhlídka). 

    

Kostelní náměstí (1. pol. 19. stol.-1902) 

V ulici se nachází mělnická dominanta chrám sv. Petra a Pavla. 

ulice U kostela (1902-30. léta 20. stol.) 

Bernátovy sady (30. léta 20. stol.-24. 10. 1951) 

Josef Bernát (1835-1915), římskokatolický kněz a první mělnický probošt obnoveného 

proboštství na Mělníku, které zaniklo v době husitských válek. V případě Mělníka se jedná 

o tzv. čestné proboštství, které je z podstaty věci farností, avšak farář smí užívat titul 

probošt. V litoměřické diecézi je pouze čestným proboštstvím to mělnické, které bylo 

obnoveno roku 1896 přímo papežem. Probošt Bernát se také zasadil o rekonstrukci 

mělnického chrámu. Probošt Bernát setrval ve funkci až do své smrti. Je pochován na 

městském hřbitově sv. Václava na Pražské ulici. 

ulice Na Výsluní, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Název vychází z tradičního schématu pšovských názvů s předložkou „na“ ze 30. let 20. 

století. Ulice se nachází na velmi slunné stráni nad Mlazicemi. 

ulice Nad Dráhou, Pšovka a Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je paralelní komunikace, která vede souběžně s železnicí. A jelikož se ulice nachází 

opticky výše v mlazických svazích než dráha, bylo vytvořeno pomístní jméno označení. 

Dráha je železniční tratí Lysá nad Labem-Ústí nad Labem. 

ulice Nad Jatkami, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází v blízkosti budov bývalých jatek (č.p. 1748), které budou zbourány rámci 

budování obchvatu města Mělníka. 
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ulice Nad Kamennými závorami, Mlazice (6. 9. 1961-současnost)  

Název ulice vychází z polohy, kdy se ulice rozkládá od železničního přejezdu až k ulici 

V Rokli. Železniční přejezd získal lidové označení Kamenný šraňk. Šraňk je označení pro 

plot nebo obecněji překážku, která oddělovala dva rytíře při turnaji, klání. V případě 

železničního přejezdu se jedná jednak o terénní překážku, ale zejména opěrnou zeď, která 

je vybudovaná z kamenných pískovcových kvádrů. K železničnímu přejezdu tak musí 

automobil jedoucí po Českolipské ulici překonat mírný pravotočivý nájezd z kamenných 

bloků, který odděluje Českolipskou ulici od ulice Nad Kamennými závorami. Šraňk je 

označením pro poměrně vzácnou obecnou heraldickou figuru zobrazenou např. znaku obce 

Bohdaneč u Kutné Hory. Avšak při vytváření názvu ulice v 60. letech 20. století došlo 

k velkému omylu, kdy byl šraňk zaměněn se šraňkami. Šraňky (z něm. Die Schranke = 

závora, bariéra, zábradlí, kolbiště, mez, hranice), počeštěné označení především 

železničních závor. Železniční přejezd však nikdy nebyl a ani v současné době není 

zabezpečen železničními závorami, a proto je možné analyzovat chybný úsudek v názvu 

ulice, která by správně měla nést označení ulice Nad Kamenným šraňkem anebo ulice Nad 

Kamennou překážkou. 

ulice Nad Neuberkem, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází výše na chloumeckém kopci než letohrádek Neuberk. Název dokonale 

koresponduje se zmíněnou situací. 

ulice Nad Oborou, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Ulice vychází z názvu louky Obora (viz ulice Na Oboře). Název kopíruje původní 

historicky využívané pomístní jméno Nad Oborou, které je zaznamenáno již na mapách 

z roku 1842. 

ulice Nad Pivovarem, Podolí (50. léta 20. stol.-současnost) 

Ulice se nachází v místech, kde do 70. let 20. století stávaly budovy bývalého městského 

a později lobkowiczkého pivovaru. Budova byla zbourána během asanačních prací při 

výstavbě nového velkokapacitního sídliště Pivovar. Ulice byla pojmenována již v 50. 

letech, avšak později název ztratil význam, kdy byla dominanta okolí odstraněna. 
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ulice Nad Soutokem, Předměstí (1979-současnost) 

Ulice získala svůj název díky blízkosti vyhlídky na soutok Labe a Vltavy, tzv. Vrázovy 

vyhlídky, která se nachází v návazné ulici K Mostu. Vyhlídka je skutečně nejblíže ze všech 

mělnických vyhlídek k soutoku. Název vytvořil Jiří Rác na základě používaného živého 

urbanonyma. 

ulice Nad Šafranicí, Předměstí (25. 10. 1990-současnost) 

Prvorepublikové názvy Poválečné názvy Názvy v 50. letech Názvy po roce 1989 

Tykalovy sady Masarykovy sady 

Sady Pionýrů 

sady Kpt. 

Jaroše/Tykalovy sady 

ulice Za kulturním 

domem 
ulice kpt. Jaroše ulice Nad Šafranicí 

Ulice nese název po Šafranické vinici, která je již zaznamenána na mapách z roku 1842. 

Podle Fr. Purše pochází název z faktu, že se na vinici současně pěstoval šafrán 

(lat. Crocus). Šafrán setý (lat. Crocus sativus), pěstován jako koření. 

    

ulice Za kulturním domem (1945) 

Ulice zmíněna pouze v zápisu, při kterém došlo k přejmenování na ulici Kpt. Jaroše v roce 

1945. Ulice se skutečně nachází za Masarykovým kulturním domem. 

ulice kpt. Jaroše (6. 9. 1945-24. 10. 1951) 

Viz ulice Kpt. Jaroše. 

sady Pionýrů (50. léta 20. stol.-25. 10. 1990) 

Ulice byla součástí sadů kolem tehdejšího Kulturního domu kpt. Jaroše (viz Tykalovy 

sady). 

ulice Nad Tůní, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází u vehlovické tůně. 

ulice Nad Vodojemem, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Ulice je pojmenována po vodojemu, jehož areál lemuje část ulice. 
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Nádražní ulice, Blata a Podolí (1961-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Názvy v 60. letech 

Řipská ulice Georgsberggasse 

Řípská ulice 

Nádražní ulice 

Plavební ulice 

Nádražní ulice propojuje Chloumeckou ulici a Kokořínskou ulici. Ulice prochází kolem 

budovy mělnického nádraží a je z jedné strany lemována tratí. V roce 1961 bylo 

rozhodnuto o rozdělení tehdejší Řípské ulice na jednotlivé svébytné úseky v jednotlivých 

lokalitách, kudy ulice vedla (Blata, Podolí, Malý Spořilov, Rybáře). 

    

Řípská ulice (30. léta 20. stol.-1961) 

Viz Řípská ulice. 

Nebeského ulice, Blata (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Názvy v 60. letech 

ulice V. B. Nebeského V. B. Nebeskýgasse Nebeského ulice 

Václav Bolemír Nebeský (1818-1882), český básník, obrozenec, literární historik 

a překladatel. Narodil se na statku Nový Dvůr u Kokořína. Byl blízkým přítelem Boženy 

Němcové, které pomáhal v jejích literárních začátcích. Jeho dílo tvoří obsáhlý soubor statí, 

článků a překladů antické literatury. Ulice byla vytvořena společně s Máchovou ulicí jako 

připomínka literátů, kteří měli vztah ke Kokořínsku. 

Nemocniční ulice, Předměstí a Rousovice (50. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 
Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

ulice plukov. 

legionáře Jelínka 
Nemocniční ulice Krankenhausgasse ulice leg. Jelínka Nemocniční ulice 

V ulici se nachází vjezd od areálu mělnické nemocnice. 

    

ulice plukov. legionáře Jelínka (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 
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Podplukovník Jiří Alois Jelínek (1887-1919), československý legionář. Za první světové 

války bojoval na srbské frontě, kde byl již v prosinci 1914 zajat Srby. Poté bojoval 

v srbské armádě proti Rakouko-uherské a bulharské armádě. V roce 1917 odjel do Francie, 

aby se připojil k československým legiím, avšak v polovině roku 1918 je převelen do Itálie 

jako velitel roty. Na frontu se již nepodívá, protože válka skončí při přípravách ofenzívy. 

Po skončení války se vrací s jednotkami do ČSR. Po návratu do vlasti se stává velitelem 

pluku na jižním Slovensku. V bojích o hranice jižního Slovenska s Maďary je zasažen 

kulometem do prsou a na následky zranění umírá. Pohřeb podplukovníka Jelínka se konal 

24. června 1918 v Praze za účasti představitelů státu včetně prezidenta Masaryka 

a vysokých představitelů armády. Ulice byla tedy pojmenována na počest významného 

velitele armády při bojích o hranice v letech 1918-1919. 

Nemocniční ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

ulice leg. Jelínka (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 

Ulice byla přejmenována na základě návrhu z roku 1955 mělnického Odboru pro výstavbu. 

Nerudova ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Nerudova ulice Nerudagasse 

Jan Neruda (1834-1891), básník, prozaik, fejetonista a kritik. Je vůdčí osobností generace 

májovců. S Hálkem publikoval almanach Máj (1858). Jan Neruda napsal velkou řadu 

básnických sbírek např. Knihy veršů (1868). Ve zmíněné sbírce se nachází báseň 

Z mělnické skály. Nerudova ulice se nachází v souboru básnických ulic v Rousovicích. 

Nezvalova ulice, Podolí (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy v 60. letech Názvy po roce 1989 

ulice V. Nezvala Nezvalova ulice 

Vítěslav Nevzal (1900-1958), básník, dramatik, publicista, překladatel a scénárista. Je 

představitel surrealismu a později socialistického realismu. Z jeho poetického období 

pochází básnická sbírka Pantomima (1924) a Edison (1927). Po druhé světové válce se 
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jeho tvorba přiklonila k estetice socialistického realismu, např. poéma Stalin (1949). Je 

považován za jednu z předních osobností české kultury ve 20. století. 

Nová ulice, Předměstí (50. léta 20. stol.-současnost) 

Názvy v roce 1842 
Názvy na konci 

19.století 

Německý 

ekvivalent II. 
Pováleční názvy Názvy v 50. letech 

Katovská ulice Nová ulice Neue Gasse 
Tyršova ulice/Nová 

ulice 
Nová ulice 

Název ulice pochází z roku 1877, kdy byl původní název komunikace nahrazen 

libozvučnějším a nestředověkým názvem. Po krátkém intermezzu byl název obnoven v 50. 

letech 20. století. 

    

Katovská ulice (1. pol. 19. stol.-11. 5. 1877) 

Název je doložen až k roku 1877, kdy se v blízkosti ulice nacházela městská stínadla 

(křižovatka dnešních ulic Nová a Vodárenská). 

Nová ulice (11. 5. 1877-6. 9. 1945) 

Tyršova ulice (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 

Viz Tyršova ulice. 

Nůšařská ulice, Pšovka (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Nůšařská ulice Tragkorbflechtergasse 

Ulice je pojmenována po typickém košíkářském výrobku nůši. Nůše se využívají dodnes 

například při sklizni vinné révy. Název odkazuje na tradiční pšovské a mlazické řemeslo. 

ulice Okrouhlik, Okrouhlík (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice získala název podle bývalé obecní vsi Okrouhlík. Viz místní lokalita Okrouhlík. 
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Okružní ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Okružní ulice Ringgasse 

Ulice je pojmenována podle svého tvaru, který obkružuje domy. Ulice vede od Italské 

ulice k Růžové ulici a poté dále pokračuje směrem k Malému Borku. Ulice prochází 

tunelem pod Mladoboleslavskou ulicí. Most se nachází v úžlabině nazývané Kanál. 

Okružní ulice je svým tvarem nápadně podobná lokalitě Okrouhlíku, kdy obdobně 

komunikace vytváří kruhovou zástavbu domů. 

ulice Oldřicha Wenzla, Rousovice (1. 9. 1991-současnost) 

Názvy v 50. letech Názvy v 60. letech Názvy po roce 1989 

Mírová ulice Marxova ulice ulice Oldřicha Wenzla 

Oldřich Wenzl (1921-1969), mělnický rodák, básník a člen surrealistické skupiny Ra. 

Vystudoval mělnické gymnázium a později vystudoval práva. Stal se advokátem 

a úředníkem na Mělníku. Trpěl roztroušenou sklerózou, kvůli které byl později 

hospitalizován v léčebně Na Podolí, což je bývalý klášter a nemocnice Milosrdných sester 

Karla Boromejského (č.p. 715). Většinu svých básní napsal nebo nadiktoval během pobytu 

v nemocnici. Je pochován na chloumeckém hřbitově. 

    

Mírová ulice (50. léta 20. stol.-28. 12. 1961) 

Viz náměstí Míru. 

Marxova ulice (28. 12. 1961-1. 9. 1991) 

Karel Marx (1818-1883), německý filozof, politický publicista a teoretik socialismu, 

komunismu a dělnického hnutí. Spolupracoval s Friedrichem Engelsem (viz ulice Kněžny 

Emmy). Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Komunistický manifest (1848) a Kapitál 

(nedokončeno, 1867). Ulice byla pojmenována na sídlišti Rousovice, které mělo od 50. let 

více ideologicky motivované názvy ulic než jakákoliv jiná lokalita na Mělníku. 
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Oranžová ulice, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

Ulice byla pojmenována na žádost místního občana, jehož dům (č.p. 3816) má oranžovou 

barvu a je jediným v ulici. 

Ořechová ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Ořech nebo oříšek (lat. Nux), botanické označení pravého plodu. Jedná se o chloumeckou 

ulici, která navazuje na tradici botanicky motivovaných ulic. 

Osadní ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Název byl vytvořen pro skupinu několika objektů-osadu. Objekty byly později propojeny 

jednou ulicí. 

Ostruhová ulice, Centrum (1. pol. 19. stol.-současnost) 

Názvy v roce 1842 Německý ekvivalent I. 

Ostruhová ulice Sporngasse 

Jedná se o relikt středověkého názvoslovného uličního. Samotný název mohl vzniknout 

buď podle typického tvaru ulice, vytvářející jakýsi záhyb, který při jisté míře 

obrazotvornosti může připomínat ostruhu u koňského sedla (něm. Sporn). Nebo, jak 

zmiňuje František Purš, název je odvozen od šikmo zapuštěných klád do země, tzv. ostruh, 

které měly zabránit velkému splachu půdy místní nezpevněné komunikace. Název ulice 

Ostruhová se po celou dobu zkoumaného období nezměnil a lze tento název považovat za 

pozůstatek středověkého mělnického uličního názvosloví. 

Otakara Johna, Chloumek (1979-současnost) 

Otakar John (1890-1967), gymnaziální profesor mělnického reálného gymnázia od roku 

1913, zoolog, botanik a dlouholetý kapitán a trenér mělnických veslařů. V roce 2010 byl in 

memoriam vyznamenán Stříbrným řádem města Mělníka. 

Ovocná ulice, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Není záznam o původu pojmenování, ale není vyloučené, že se v lokalitě nacházely sady. 
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Palackého ulice, Centrum (1945-současnost) 

Názvy v roce 

1842 

Německý 

ekvivalent I. 

Názvy na 

konci 19.století 

Německý 

ekvivalent II. 

Protektorátní 

názvy 

Pováleční 

názvy 

Koňská ulice Ross Gasse Palackého ulice Palackygasse 
ulice Dr. 

Pekaře 
Palackého ulice 

František Palacký (1798-1876), český historik, politik a vůdčí osobnost národního 

obrození. Od 40. let 19. století byl hlavním představitelem národního obrození 

a organizátorem veřejného života. Od roku 1861 byl členem Říšské rady a českého 

zemského sněmu. Díky svému historickému dílu a své roli na budování českého národa 

získal přízvisko Otec národa. Jeho nejslavnějším dílem jsou jeho vícesvazkové Dějiny 

národu českého v Čechách i v Moravě (1836-1867). Urbanonyma nesoucí jeho jméno patří 

mezi signifikantní názvy období 19. století v české urbanonymii. Název mělnická ulice 

získala v roce 1877 při příležitosti prvního výročí úmrtí Františka Palackého (viz 

podkapitola 2. 2. 3 První velké přejmenování ulic a prostranství).  

    

Koňská ulice (1. pol. 19. stol.-11. 5. 1877) 

Původní název ulice v první polovině 19. století zněl Koňská ulice (něm. Ross Gasse = čes. 

oř). O původu jména nejsou žádné doklady. Název mohl být vytvořen na základě blízkosti 

jezdeckých kasáren, které stávaly v dnešní ulici Jaroslava Seiferta. Mělnický historik 

František Purš také uvádí ve svých dílech název Česká ulice (něm. Böhmische Gasse), 

který měl údajně odpovídat národnímu složení obyvatel ulice. 

Palackého ulice (11. 5. 1877-19. 1. 1942) 

Jedná se o první mělnické honorifikační jméno, které se objevilo v mělnické urbanonymii. 

ulice Dr. Pekaře (19. 1. 1942-1945) 

Prof. Josef Pekař (1870-1937), český historik, profesor historie na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Mezi lety 1931-1932 byl rektorem univerzity. Je považován za 

čelního představitele historické skupiny tzv. Gollovy školy. Ve svých pracích se zejména 

věnuje kulturním a sociálním dějinám. Svou snahou o vytvoření koncepce českých dějin 

byl srovnáván s Františkem Palackým. Název byl změněn na základě nařízení protektorátní 

správy, která žádala odstranění vzpomínek na Františka Palackého, který svým 
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protiněmeckým postojem byl trnem v oku nacistické propagandě. Městská rada tak na 

schůzi konané 19. ledna 1942 přejmenovala ulici po jiném významném českém historikovi. 

Panešova ulice, Pšovka (1. 1. 1990-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Pováleční názvy Názvy po roce 1989 

Školní ulice Schulgasse ulice npor. R. Paneše Panešova ulice 

Název připomíná mělnické rodáky bratry Rudolfa (1915-1944) a Ottu Panešovi (1902-

1993), kteří se oba zapojili do boje proti nacismu v době druhé světové války. Název od 

1. ledna 1990 tedy připomíná oba bratry, avšak původně ulice nesla jméno pouze podle 

Rudolfa. 

Otta Paneš (1902-1993), příslušník protinacistického odboje za druhé světové války, člen 

mělnického Sokola. Během období protektorátu se společně s Augustinem Rebcem (viz 

ulice Augustina Rebce) zapojil do sokolské odbojové činnosti v organizaci JINDRA. Po 

válce pomáhal s obnovou Sokola. V roce 2005 byl vyznamenán in memoriam Stříbrným 

řádem města Mělníka. 

    

Školní ulice (30. léta 20. stol.-6. 9. 1945) 

V ulici se nachází pšovská škola, která byla vybudována před první světovou válkou. 

ulice npor. R. Paneše (6. 9. 1945-1. 1. 1990) 

Rudolf Paneš (1915-1944), voják za druhé světové války. Během válečných let se dopravil 

přes Jugoslávii, Francii, Velkou Británii a Střední východ do SSSR. V Buzuluku se 

přihlásil a byl zařazen do 3. dělostřeleckého pluku. Po rekonvalescenčním pobytu 

v Moskvě se zúčastnil jako velitel dělostřelecké baterie bojů u Bílé Cerekve (Žitomirsko-

berdičevská operace, 1943-1944). Poté v hodnosti podporučíka se zúčastnil Karpatsko-

dukelské operace na podzim roku 1944. Při operaci byl smrtelně zraněn. Padl 9. září 1944 

u obce Wrocánka. Po smrti byl zřejmě povýšen do hodnosti nadporučíka, avšak tato 

skutečnost nebyla dohledána. Je pochován na válečném hřbitově u Dukly. V roce 1945 

byla na jeho počest pojmenována ulice na Pšovce. V roce 2005 mu byl udělen in 

memoriam Zlatý řád města Mělníka. 
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ulice Perunov, Mlazice (19. 10. 1948-současnost) 

Pováleční názvy Názvy v 50. letech 

ulice Nad/Pod Perunem ulice Perunov 

Na základě žádosti národního podniku firmy Perun byly pojmenovány nově vznikající 

ulice v osadě/kolonii obytných domů firmy Perun v Mlazicích jako ulice Nad Perunem 

a ulice Pod Perunem. Avšak po dalším vývoji došlo ke zjednodušení a pro všechny 

komunikace v osadě se vžil název ulice Perunov. Firma Perun vyráběla na Mělníku 

v areálu loděnic v Mlazicích automatické pračky. Jméno firmy bylo reminiscencí na 

slovanského boha hromů, blesku a bouří Peruna. 

Pivovarská ulice, Podolí (25. 10. 1990-současnost) 

Názvy na 

konci 19.století 

Prvorepubliko

vé názvy 

Německý 

ekvivalent II. 

Pováleční 

názvy 

Názvy v 60. 

letech 

Názvy po roce 

1989 

Podolská ulice ulice Na Podolí Podoller Straße 

ulice Na Podolí 

Bezručova ulice 

Bezručova ulice 

Bezručova ulice 
Pivovarská 

ulice 

Ulice byla vyčleněna z původní Bezručovy ulice, které tvořila odbočku se stejným názvem. 

Ulice je podle zápisu ze schůze zastupitelstva vymezena od domu č.p. 3179 až k domu 

č.p. 3138. 

Plavební ulice, Rybáře (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy na konci 19.století Německý ekvivalent II. Názvy v 60. letech 

Řipská ulice Georgsberggasse 

Řípská ulice 

Nádražní ulice 

Plavební ulice 

Ulice byla do 60. let součástí Řípské ulice vedoucí od Blat přes Podolí až k mostu 

v Rybářích. Název je zřejmě odvozen od plavců, kteří plavili po řekách dříví ve vorech. 

    

Řípská ulice (30. léta 20.stol.-1961) 
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Viz Řípská ulice. 

ulice Pod Chloumečkem, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Název odkazuje k poloze ulice, která se nachází pod chloumeckým návrším, na kterém 

stojí kostelík sv. Jana Nepomuckého. Zajímavé je, že už samotné slovo chloumek je 

zdrobnělinou od slova chlum (kopec), tudíž slovo chloumeček je zdrobnělinou zdrobněliny. 

ulice Pod Sirotčí, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází v blízkosti vinice Sirotčí, která původně od ostatních vinic trochu byla 

vzdálena, byla sirota. Název vychází z rozložení krajiny, a tudíž se ulice nachází níže než 

samotná vinice. 

ulice Pod Vrchem, Podolí (50. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 
Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

ulice střelce 

legionáře Bezdíčka 
Wágnerova ulice Rich. Wagnergasse 

ulice střelce leg. 

Bezdíčka 
ulice Pod Vrchem 

Ulice je pojmenována podle charakteristické polohy, kdy se nachází na severovýchodním 

úpatí mělnické vyvýšeniny. V ulici se dnes nachází Gymnázium Jana Palacha (č.p.3421). 

    

ulice střelce legionáře Bezdíčka (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Karel Bezdíček (1888-1915), praporečník roty Nazdar, která byla součástí francouzské 

Cizinecké legie za první světové války. Před vypuknutím války žil v Paříži jako krejčí 

a velmi aktivní krajan, který byl členem pařížského Sokola. Bezdíček pomáhal vytvořit 

první československou dobrovolnickou jednotku na západní frontě ve Francii. Jednotka 

byla začleněna do Cizinecké legie. Rota Nazdar se zapojila do bitvy u Arrasu, kde 

9. května 1915 padl i samotný Karel Bezdíček. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno stejně jak 

rotní prapor, který měl Bezdíček jako praporečník obmotán kolem těla. Návrh na 

pojmenování ulice předložila mělnická Legionářská obec, která ve svém návrhu udává 

i informaci, že legionář Karel Bezdíček byl prvním padlým francouzským legionářem za 

první světové války, avšak tato informace není dohledatelná. 

Wágnerova ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 
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Richard Wagner (1813-1883), německý hudební skladatel, dramatik, spisovatel a dirigent, 

představitel romantismu. Ulice byla na jeho počest pojmenována v protektorátním období, 

kdy bylo jméno Richarda Wagnera zneužito pro nacistickou propagandu. 

ulice střelce legionáře Bezdíčka (6. 9. 1945-1955) 

Název byl znovu přejmenován v roce 1955, kdy bylo rozhodnuto o zrušení všech jmen po 

legionářích a rodácích města. 

Polní ulice, Rousovice (15. 12. 1939-současnost) 

Prvorepublikové názvy Protektorátní názvy Německý ekvivalent III. 

ulice gen. leg. Čečka Polní ulice Feldgasse 

Protektorátní název ulice vypovídá pouze o charakteru okolí, kdy ještě ve 30. letech 20. 

století bylo kolem Rousovic mnoho polí a vinic. 

    

ulice gen. leg. Čečka (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Generál Stanislav Čeček (1886-1930), československý generál, československý 

legionářský důstojník v Rusku. Zúčastnil se jako velitel legionářů mnoha bitev na 

východní frontě za první světové války. V roce 1914 vstoupil do České družiny (první 

dobrovolnická československá jednotka v Rusku). Zúčastnil se bitvy u Zborova (1917) 

a bitvy u Bachmače (1918) a dalších. Byl držitelem řady významných vyznamenání. 

Polská ulice, Rousovice (1969-současnost) 

Prvorepubli

kové názvy 

Německý 

ekvivalent 

II. 

Protektorát

ní názvy 

Německý 

ekvivalent 

III. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 60. 

letech 

Normalizač

ní názvy 

Polská ulice 
Polnische 

Gasse 
Příčná ulice Quergasse Polská ulice 

Moravská 
ulice (1968) 

Polská ulice 

Polsko, evropský stát u Baltského moře. Původně ulice spadala do souboru tzv. 

slovanských ulic, které vznikly v Rousovicích ve 30. letech 20. století. 

    

Polská ulice (30. léta 20. stol.-15. 12. 1941) 
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Příčná ulice (15. 12. 1941-?) 

Ulice byla přejmenována během protektorátního zřízení, aby nepřipomínala poražený 

národ. V té době se na Mělníku již jedna Příčná ulice nacházela (viz Příčná ulice), a tak 

můžeme mluvit o duplicitě. Zajímavé je, že po druhé světové válce nemáme doklad 

o přejmenování ulice na původní jméno, avšak v roce 1968 byla přejmenována opět Polská 

ulice, nikoli rousovická Příčná ulice. 

Polská ulice (?-září 1968) 

Ulice byla přejmenována po srpnové invazi ČSR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. 

Tehdy se představitelé města rozhodli přejmenovat všechny ulice připomínající okupační 

vojska např. Ruská ulice atd. Polská ulice byla taktéž přejmenována kvůli účasti na 

okupaci ČSR polskými Ozbrojenými silami PLR. 

Moravská ulice (září 1968-1969) 

Morava, historická země ČR. Ulice získala název na základě blízké Lužické ulice, která 

původně připomínala slovanské Lužické Srby, nikoli historické území. Název byl nahrazen 

znovu instalovaným předokupačním názvem Polskou ulicí. 

Poštovní ulice, Podolí (6. 9. 1961-současnost) 

V Poštovní ulici se v 60. a 70. letech nacházela pobočka mělnické pošty tzv. Pošta 2. 

Požární ulice, Blata (50. léta 20 stol.-současnost) 

V ulici se nachází hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Mělník-Blata. Požárník 

(do roku 1953) neboli hasič je označení pro příslušníka Hasičského záchranného sboru 

nebo člena jednotky sboru dobrovolných hasičů. V roce 1922 vznikla na Blatech odbočka 

Sboru dobrovolných hasičů Mělník. 

ulice Ppor. Horáčka, Předměstí (6. 9. 1961-současnost) 

Podporučík Jan Horáček (1922-1943), voják. Narodil se v Martinici v okresu Jilemnice. 

Mládí však prožil na Mělníku, kde vystudoval Vyšší ovocnicko-vinařskou a zahradní školu 

(dnešní Česká zahradnická akademie Mělník, č.p. 411). Rodina vlastnila květinářství 

specializované na pěstování růží. V roce 1940 uprchl do SSSR, kde byl odsouzen na pět let 

nucených prací za ilegální přechod hranic. V listopadu 1942 byl propuštěn, aby mohl 
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sloužit v československé vojenské jednotce. Zúčastnil se pod velením kpt. Otakara Jaroše 

bitvy u Sokolova a v prosinci roku 1943 bojů o ukrajinské město Bílou Cerekev. V boji byl 

těžce raněn u obce Ruda. Zemřel na následky zranění v nemocnici 16. ledna 1944. In 

memoriam byl povýšen do hodnosti podporučíka. 

Pražská ulice, Předměstí a Rousovice (25. 10. 1990-současnost) 

Ulice směřující na hlavní město Prahu získala současný název v roce 1990, který nahradil 

tehdejší honorifikační název. 

    

Pražskobranská ulice (1. pol. 19. stol.-11. 5. 1877) 

Název odpovídal středověkému schématu vytváření názvů ulic podle významných 

fortifikačních prvků ve městě, v tomto případě se jedná o Pražskou bránu. 

ulice U Pražské brány (11. 5. 1877-28. 10. 1919) 

Viz ulice 5. května. 

Pražská ulice (11. 5. 1877-28. 10. 1919) 

Ulice byla sloučena s ulicí Svaté Ludmily a ulicí U Pražské brány v roce 1919. Ulice vedla 

skrze Karlovo náměstí. 

ulice Svaté Ludmily (1. pol. 19. stol.-28. 10. 1919) 

Ulice byla pojmenována podle v ulici stojícího kostela sv. Ludmily. Ulice byla sloučena 

s Pražskou ulicí v roce 1919. 

Masarykova třída (28. 10. 1919-23. 8. 1940) 

Názvy 

v roce 

1842 

Názvy na 

konci 19. 

stol. 

Prvorepu

blikové 

názvy 

Německý 

ekvivalen

t II- 

Protekto-

rátní 

názvy 

Německý 

ekvivalen

t III. 

Pováleč-

né názvy 

Názvy v 

50. letech 

Názvy po 

roce 1989 

Pražsko-

branská 

ulice 

ulice U 

Pražské 

brány 

Masaryk-

ova třída 

Masaryk-

straße 

ulice Pod 

Bránou 
 ulice 5. 

května 

ulice 5. 

května 

ulice 5. 

května 

Pražská 

ulice 
Pražská 

ulice 

Prager-

straße 

Masaryko

va ulice 

Fučíkova 

ulice 

Pražská 

ulice 
ulice 

Svaté 

Ludmily 



212 

 

Prof. Tomáš Garrigue Masaryk (1870-1937), první prezident samostatné Československé 

republiky, filozof, sociolog a univerzitní pedagog. Mělník navštívil kvůli politické 

přednášce v září 1909, kdy dokázal zaplnit celý Tyršův dům (1904, č.p. 95). Masaryk 

cestoval do města na počátku 20. století poměrně hojně. Opakovaně navštěvoval místního 

evangelického faráře Františka Žilku (1871-1944), který byl Masarykovým blízkým 

přítelem a na Mělníku působil mezi lety 1901-1919. Na Mělník z Prahy jezdil Masaryk i na 

kole. První velká oficiální návštěva města prezidentem Osvoboditelem proběhla v roce 

1922, kdy se Masaryk zúčastnil městských slavností vinobraní. V roce 1936 byla 

dokončena výstavba Masarykova kulturního domu (č. p. 323). Masaryk se i osobně znal 

s mělnickým starostou Josefem Tykalem. Ulice byla po Masarykovi pojmenována na 

slavnostní schůzi zastupitelstva, konané 28. 10. 1919. Prezidentovi Masarykovi bylo 

v následujícím měsíci t. r. uděleno čestné občanství města Mělníka. Společně s ním byli 

prohlášeni čestnými občani také Václav Klofáč, Gustav Habermann a František Staňek. 

Mezi lety 1952-1990 byl odstraněn název Masarykův kulturní dům a došlo k přejmenování 

na Kulturní dům kpt. Jaroše. Původní název kulturního stánku byl obnoven v březnu 1990. 

Pražská ulice (23. 8. 1940-1945) 

Masarykova třída byla přejmenována na základě protektorátního nařízení o odstranění 

upomínek na prezidenta Masaryka. Také byla z Masarykova kulturního domu odstraněna 

monumentální bronzová socha TGM, která byla roztavena. 

Masarykova ulice (1945-24. 10. 1951) 

Předprotektorátní název byl obnoven v roce 1945, avšak přesné datum nebylo dohledáno. 

Je zajímavé, že nedošlo k přejmenování takto významné ulice na schůzi MNV 6. září 1945, 

kdy došlo k velkému poválečnému přejmenování. 

Fučíkova ulice (24. 10. 1951-25. 10. 1990) 

Julius Fučík (1903-1943), novinář, člen KSČ a aktivní odbojář proti nacismu. V roce 1942 

byl zatčen gestapem a následující rok byl popraven. Po komunistickém puči v roce 1948 se 

stala z jeho osobnosti ikona komunistické propagandy a ideologie. Název tak zcela 

odpovídá dobové tendenci honorifikačních jmen. Masarykovo jméno mizí z mělnického 

uličního názvosloví. 



213 

 

Příčná ulice, Předměstí (1955-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 
Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

ulice leg. Havleny Příčná ulice Quergasse ulice leg. Havleny Příčná ulice 

Ulice je spojovací příčná komunikace ulice U Cihelny a Kromholcovu ulice. 

    

ulice leg. Havleny (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Bedřich Havlena (1888-1918), československý legionář v Itálii. V roce 1917 aktivně 

pomáhal zakládat československé legie v Itálii. Během rakouské červencové ofenzivy na 

řece Piavě v roce 1918 byl Bedřich Havlena zajat. O několik dní později byl popraven za 

vlastizradu společně s dalšími československými legionáři. 

Příčná ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Název byl změněn během protektorátu, kdy musely z mělnické urbanonymie zmizet názvy 

připomínající československé legionáře. 

ulice leg. Havleny (6. 9. 1945-1955) 

Znovu obnovený poválečný název vydržel do roku 1955, kdy bylo rozhodnuto o odstranění 

všech jmen po legionářích a rodácích města z uličního názvosloví. 

Příkrá ulice, Rousovice (po roce 1992-současnost) 

Ulice je svým prudkým stoupáním velmi specifická. 

Přístavní ulice, Mlazice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Přístavní ulice Hafengasse 

Ulice se nachází u blízkého přístavu, který byl vybudován ve 20. letech 20. stol. Lokalita je 

tvořena z části původní zástavbou starých Mlazic. 

Radniční ulice, Předměstí (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je propojkou mezi náměstím Míru a Jungmannovými sady. Ulice vznikla v 19. století 

díky aktivitě Spořitelny Mělnické, která za své náklady vybudovala průchod mezi 
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náměstím a sady v dnešní části budovy radnice. V ulici se nachází pouze Wenzlova vila 

(č.p. 2) (viz ulice Oldřicha Wenzla). 

Revoluční ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází na sídlišti Rousovice, které se budovalo od 60. let 20. století. Sídliště mělo 

řadu ideologicky motivovaných ulic, a proto bylo rozhodnuto o připomínce všech revolucí. 

Ulice tak nese honorifikační datový název bez určené revoluce, tudíž během komunistické 

totality mohl název připomínat Velkou říjnovou socialistickou revoluci v Rusku. Název 

však přečkal až do současnosti, kdy upomíná i sametovou revoluci z roku 1989. 

Révová ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice získala jméno podle vinic s vinnou révou, které se nachází v okolí ulice. 

Rohelova ulice, Předměstí (70. léta 20. stol.-současnost) 

Názvy v 60. letech Normalizační názvy 

ulice Za Konzervárnou Rohelova ulice 

Ladislav Rohel (?-1941), mělnický rodák, účastník domácího protinacistického odboje. Byl 

představitelem ilegálního výboru KSČ na Mělníce poté, co byla v roce 1938 organizace 

rozpuštěna. V roce 1940 byli všichni členové výboru zatčení a uvězněni na čtyři roky. 

Ladislav Rohle zemřel ve vězeňské nemocnici na tuberkulózu. Rohelova ulice se dnes 

nachází v místech, kde před vybudováním sídliště Střed v 60. letech 20. století stávaly 

kůlny (viz ulice sídliště Střed). Lokalita se nazývala V Kůlnách nebo Ve Stodolách. 

Původní stavby pocházely již z 19. století, kdy patřily k jezdeckým kasárnám, avšak v roce 

1856 po odchodu vojska byly kůlny prodány měšťanům. 

    

ulice Za Konzervárnou (1961-70. léta 20. stol.) 

V soupisu ulic ze 60. let je uveden následující popis: „Za konservárnou-slepá odbočka 

z Gottwaldovy ul. za veter. střediskem/býv. konservárnou/.“. 

ulice Rozhled, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Původ ulice není znám, ale zřejmě se jednalo o pomístní název. 
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ulice Rožkovo údolí, Mlazice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Rožkovo údolí Rochektal 

Karel Rožek (1876-1913), spisovatel, dramatik, editor a publicista. Jeho tvorba byla 

ovlivněna dekadencí a naturalismem. Ve svých dílech zachycoval tragické lidské osudy, 

např. román Zbytečný život (1902) nebo drama Červ (1904). Mezi jeho další známé dílo 

patří soubor romantických povídek Povídky o manželství a lásce (1908), který popisuje 

vztahy mezi muži a ženami na přelomu 19. a 20. století. Jeho pseudonymem byl K. Egor. 

Údolí je pojmenováno na jeho počest podle romantického prostředí. 

Rožní ulice, Podolí (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je tvořena na sebe kolmými uličkami tvořícími rohy. 

Rumburská ulice, Vehlovice (50. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Pováleční názvy Názvy v 50. letech 

Rumburská ulice Rumburger Gasse Liběchovská ulice Rumburská ulice 

Rumburk, město v Ústeckém kraji ve šluknovském výběžku. Rumburk je konečnou 

zastávkou silnice I/9 Praha-Rumburk, která prochází Mělníkem a vede dále na sever ČR. 

Název tedy odkazuje na směr dané ulice, která je součástí právě silnice I/9. 

    

Rumburská ulice (30. léta 20. stol.-6. 9. 1945) 

Liběchovská ulice (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 

Liběchov, malé město zhruba 8 km severně od centra Mělníka, avšak k místní části 

Vehlovice je vzdálen pouze 2,5 km právě po zmíněné silnici I/9 (viz místní lokalita 

Vehlovice). 

Rumunská ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Poválečné názvy Názvy v 60. letech 

Rumunská ulice Rumänische Gasse Krátká ulice Rumunská ulice 
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Rumunsko, stát ve východní Evropě. Rumuni se neřadí mezi slovanské národy, avšak ve 

30. letech byla Rumunská ulice omylem přičleněna ke slovanským ulicím. Rumunsko bylo 

součástí tzv. Malé dohody a bylo spojencem Československé republiky, a proto se nabízí 

možnost, že jméno bylo vybráno na počest československého spojence. Název přečkal 

i období protektorátu, kdy Rumunsko bojovalo na straně nacistického Německa. Po válce 

bylo Rumunsko vnímáno jako nepřátelský a poražený stát, i když část rumunské armády 

osvobozovala i jižní Moravu. Avšak později se z Rumunské socialistické republiky stala 

součást východního bloku a Varšavské smlouvy. Rumunská socialistická republika se 

nepodílela na invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968, a proto název již poté 

vydržel až do současnosti. 

    

Rumunská ulice (30. léta 20. stol.-6. 9. 1945) 

Krátká ulice (6. 9. 1945-1961) 

Název byl změněn společně s Italskou ulicí (viz Italská ulice), aby nepřipomínal spojence 

nacistického Německa za druhé světové války. 

Ruská ulice, Rousovice (1969-současnost) 

Prvorepubliko

vé názvy 

Německý 

ekvivalent II. 

Protektorátní 

názvy 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 60. 

letech 

Normalizační 

názvy 

Ruská ulice Rusische Gasse 
ulice Na 

Cikánce 
Ruská ulice 

ulice V Lipkách 

(1968) 
Ruská ulice 

Rusko, stát ve východní Evropě a v severní Asii, svou rozlohou největší stát na světě. Ulice 

dnes připomíná ruský národ, který se řadí mezi slovanské národy. Název byl vytvořen ve 

30. letech 20. století v rámci vzniku souboru tzv. slovanských ulic. 

    

Ruská ulice (30. léta 20. stol.-15. 12. 1941) 

ulice Na Cikánce (15. 12. 1941-6. 9. 1945) 

Ulice získala nový protektorátní název až poté, co Třetí říše napadla Sovětský svaz. Do té 

doby neutrální označení bylo vnímáno jako nepřátelské. Zajímavé je, že změna názvů 
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proběhla během odstraňování sokolských názvů. Nový název byl původně zvažován již ve 

30. letech, než bylo rozhodnuto o vytvoření souboru slovanských ulic. 

Ruská ulice (6. 9. 1945-září 1968) 

Název byl obnoven na základě velkému úsilí sovětské armády v bojích s nacistickým 

Německem. 

ulice V Lipkách (září 1968-1969) 

Po okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy byla Ruská ulice vnímána jako symbol 

okupační moci a znovu v historii byl název změněn na základě nepřátelské motivace. 

Ruská ulice byla navrácena v období normalizace. Název ulice V Lipkách není 

v záznamech vysvětlen, jednalo se o pomístní název. 

Růžová ulice, Rousovice (24. 10. 1951-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Názvy v 50. letech 

Pechova ulice Josef Pechgasse Růžová ulice 

Ulice byla přejmenována v roce 1951. O původu názvu nejsou zmínky, ale je možné, že 

název je spjat s růžemi (lat. Rosa), které se pěstovaly v zahradách místních domů. 

    

Pechova ulice (30. léta 20. stol.-24. 10. 1951) 

Ulice byla pojmenována podle mlynářské rodiny Pechů. Rodina vlastnila od roku 1878 

rousovický tzv. Reynkovský mlýn (14. stol., č.p. 2338), kdy jej v dražbě odkoupila od 

tehdejšího majitele Eduarda Zahrádky. Manželé František a Alžběta Pechovi měli dva 

syny. Starší syn Josef převzal rousovický mlýn, avšak již v roce 1900 postihl velký ničivý 

požár. Rodina poté musela investovat nemalé finanční prostředky na obnovu mlýnu, který 

během doby nefungování ztratil řadu zákazníků. Pro tento nepříznivý osud byla rodina 

Pechova velmi litována. V roce 1912 Pechovi odprodali svůj mlýn Josefu Holečkovi 

z Vysoké Libně. Ve 30. letech 20. století bylo rozhodnuto vzpomínat na váženou 

mlynářskou rodinu názvem ulice v blízkosti jejich bývalého mlýnu. 



218 

 

Rybáře, Rybáře (6. 9. 1961-současnost) 

Viz místní lokalita Rybáře. 

Řepínská ulice, Malý Borek (19. 10. 1945-současnost) 

Řepín, obec zhruba 12 km východně od Mělníka. Cesta vedoucí přes Velký Borek a dále 

na Řepín je pojmenována podle jasného směru. Ulice se nachází v lokalitě Malý Borek (viz 

místní lokalita Malý Borek). 

Říční ulice, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je inspirována blízkými ulicemi Loděnická ulice, Přístavní ulice a Labská ulice. 

Název odkazuje k blízkosti řeky Labe. 

Řipská ulice, Malý Spořilov (30. léta 20. stol.-současnost) 

Názvy na konci 19.století Německý ekvivalent II. Názvy v 60. letech 

Řipská ulice Georgsberggasse 

Řípská ulice 

Nádražní ulice 

Plavební ulice 

Říp, mytická hora českých dějin, na kterou vystoupal bájný praotec Čech a rozhodl 

o usídlení svého kmene v jejím okolí. Ulice vedla po Podolí směrem k mostu v Rybářích. 

Název byl již jednou využit pro část dnešní ulice Legionářů (viz ulice Legionářů). 

Sadová ulice, Polabí (17. 4. 1957-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 
Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

ulice Jiří 

Clemenceau 
Sadová ulice Parkgasse 

Lidická ulice/ulice 

J. Clemenceau 
Sadová ulice 

Ulice získala název na základě toho, že je lemována sady Na Polabí (viz sady Na Polabí). 

Jedná se o recyklovaný protektorátní název. 

    

ulice Jiří Clemenceau (28. 10. 1919-15. 12. 1939) 
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Georges Clemenceau (1841-1929), francouzský politik a novinář. Mezi lety 1917-1920 byl 

premiérem Francouzské republiky. Po první světové válce jeho vláda pomáhala samostatné 

Československé republice. 

Sadová ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Lidická ulice (6. 9. 1945) 

Lidice, obec vypálená a vyhlazená nacistickými okupačními vojsky dne 10. června 1942. 

Jednalo se o pomstu nacistické protektorátní správy za úspěšný atentát parašutistů na 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27. 5. 1942, viz náměstí 

Reinharda Heydricha). Ulice měla připomínat tuto smutnou událost, avšak přejmenování 

se zřejmě nikdy nezrealizovalo, a tak v roce 1957 byla opět přejmenovávaná ulice 

J. Clemenceau, která fakticky byla přejmenována již za protektorátu. 

ulice J. Clemenceau (6. 9. 1945-17. 4. 1957) 

Ulice byla přejmenována na základě návrhu Odboru pro výstavbu na Mělníku. Rada MNV 

návrh schválila 17. dubna 1957. 

Skladištní ulice, Blata (6. 9. 1961-současnot) 

V ulici se nacházela v blízkosti skladišť u vlakového nádraží. 

Slepá ulice, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice skutečně není průchozí a její název odpovídá realitě o neprůjezdnosti. 

Slívová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Slivoň slíva (lat. Prunus domestica), poddruh slivoně švestky, plody se využívají pro 

pálení slivovice, často bývá zplanělá. Název vychází z tradice chloumeckých rostlinných 

ulic, které odkazují většinou na druhy, které se běžně vyskytují v lokalitě. 

ulice Slovany, Rousovice (1978-současnost) 

V 70. letech vyvstala potřeba pojmenovat nově postavené sídliště v jižní části města, na 

území bývalé obce Rousovice. Samotné sídliště bylo kolaudováno v roce 1973 pod názvem 

sídliště Brabčov (viz ulice Na Brabčově). Název nezískal mezi místními obyvateli 

popularitu, a tak se rada MNV rozhodla jej změnit. S řešením přišel Jiří Rác, který navrhl 

a úspěšně obhájil nové označení sídliště Slovany. O samotném názvu Slovany a motivaci 
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k tomuto pojmenování se zmiňuje kronika města Mělníka z roku 1978: „Na okraji sídliště 

stojí moderní a pěkný hotel ‚Ludmila‘, přes ulici v areálu cukrovaru bylo kdysi odkryto 

velké slovanské pohřebiště z 10. až 11. století a k němu přilehlé menší slovanské sídliště. 

Podle staré tradice mělo své jméno /asi od 4. století Klíčov/ a lze se domnívat, že snad 

někde tady mohl být i Kosmův hrádek Pšov, který se zatím lokalizovat nepodařilo. 

V blízkosti Brabčova máme již ulici Ruskou, Polskou, Bulharskou. A tak se vlastně nabízí 

Brabčov přejmenovat na Slovany.“. Také článek z měsíčníku Mělnické radnice od 

Františka Purše se sídlištěm Slovany zabývá a zcela potvrzuje a dokládá autorství názvu 

Jiřímu Rácovi, avšak nijak se nezmiňuje o důležitosti názvů ostatních ulic v okolí. 

Slunečná ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Název odkazuje na polohu ulice, která je na slunném místě na Chloumku, avšak název je 

velmi prostý a vhodný pro většinu chloumeckých ulic. 

Smetanova ulice, Předměstí (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Smetanova ulice Smetanagasse 

Bedřich Smetana (1824-1884), český hudební skladatel, zakladatel české národní hudby. 

Mezi jeho nejslavnější díla patří množství oper např. Prodaná nevěsta (1866), Dalibor 

(1867), Hubička (1876) a mnohé další. Jedná se o první pojmenovanou ulici po hudebním 

skladateli, až později byly použity názvy po dalších významných skladatelích (viz 

Dvořákova ulice, Fibichova ulice, Krombholcova ulice). K Mělnicku má osobní vztah, kdy 

část života strávil v obci Obříství, které během života několikrát navštívil. 

Sokolovská ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Bitva u Sokolova (březen 1943), bitva mezi 1. československým praporem a německou 

nacistickou armádou u dnešní ukrajinské vesnice Sokolove. Bitvu vyhráli Čechoslováci, 

kterým se podařilo zabránit nacistické armádě překročit řeku Mži. V bitvě padl i kpt. 

Otakar Jaroš (viz ulice Kpt. Jaroše), který byl později za hrdinný boj jako první 

Čechoslovák vyznamenán in memoriam titulem Hrdina SSSR. Název ulice byl využit pro 

sídliště Rousovice, jehož uliční síť byla ideologicky motivována při jejím vzniku v 50. 

letech. 
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Sokolská ulice, Pšovka (6. 9. 1945-současnost) 

Prvorepublikové názvy Protektorátní názvy Poválečné názvy 

Sokolská ulice Vinařská ulice Sokolská ulice 

Sokol (Česká obec sokolská), tělocvičný spolek, jenž vznikl v roce 1862. Jeho zakladateli 

byli Miroslav Tyrš (viz Tyršova ulice) a Jindřich Fügner (viz. Fügnerova ulice). Spolek byl 

v historii dvakrát zakázán. Poprvé v roce 1941 za jeho odbojovou činnost a podruhé v roce 

1956 během období komunistické totality v ČSR. Je zajímavé, že po rozpuštění Sokola 

v roce 1956 název přečkal až do dnešních dnů beze změny na rozdíl od období 

protektorátu. V ulici se nachází pšovská sokolovna (č. p. 1063). 

    

Sokolská ulice (30. léta 20. stol.-15. 12. 1941) 

Vinařská ulice (15. 12. 1941-6. 9. 1945) 

Protektorátní název odkazoval na tradiční vinařský průmysl oblasti. 

Spojovací ulice, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice spojuje ulici Na Ráji s ulicí Karolíny Světlé a Dlouhou ulicí. Ulice je tvořena i 

odbočkami. 

Sportovní ulice, Rousovice (50. léta 20. stol.-současnost) 

Názvy v 50. letech Názvy po roce 1989 

Sportovní ulice 
Sportovní ulice 

Veslařská ulice 

Název byl vytvořen během výstavby Rousovického sídliště dnes nazývaného sídliště 

Sportovní. Název byl zřejmě zvolen díky blízkosti Dukelské ulice (viz Dukelská ulice), 

který kromě Dukelské operace odkazuje také na armádní sportovní klub Dukla. Ulice má 

velice zvláštní tvar, který spíše tvoří řada komunikací, které spolu opticky nejsou spojeny. 
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Stará ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Stará ulice Alte Straße 

Ulice je doložená již na mapách z 19. století. 

Strážnická ulice, Mlazice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Stráženská ulice Wächterhausgasse 

Strážnice, část obce Vysoká vzdálené zhruba 2 km. Ulice skutečně směřuje ke Strážnici a 

kopíruje historickou cestu z Mlazic ke Strážnici. 

Strmá ulice, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Název ulice dokonale koresponduje s reliéfem ulice, který strmě klesá k řece. 

ulice Sídl. Střed, Předměstí (6. 9. 1961-současnost) 

Jedná se o lokalitu prvních mělnických vysokopodlažních panelových domů, které byly 

stavěny v 60. letech 20. století. Název odpovídá poloze sídliště ve středu města. 

Střemská ulice, Vehlovice (6. 9. 1961-současnot) 

Střemy, obec vzdálená 8 km na severovýchodě od Mělníka. Ulice kopíruje původní 

historickou cestu, která spojovala Vehlovice se Střemy. 

Studentská ulice, Rousovice (25. 10. 1990-současnost) 

Názvy v 50. letech Názvy v 60. letech Názvy po roce 1989 

Elektrárenská ulice Zápotockého ulice Studentská ulice 

Ulice získala nové jméno v roce 1990 na počest studentů, kteří stáli za událostmi ze 17. 

listopadu 1939 a 1989 (viz ulice 17. listopadu). 

    

Elektrárenská ulice (50 léta 20. stol.-6. 9. 1961) 
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Ulice se nachází v části Rousovického sídliště z 50. a 60. let 20. století. Ulice byla 

pojmenována na počest nově vybudované mělnické elektrárny, jejíž I. etapa byla 

dokončena v roce 1961. Na základě zvýšeného počtu pracovních míst se na Mělník 

přestěhovala řada nových obyvatel, kteří získali bydlení právě na novém sídlišti. Ulice také 

vedla k nové mateřské škole, kterou vystavěla samotná elektrárna pro své zaměstnance 

v roce 1967 (dnešní MŠ Zvoneček, č.p. 2598). 

Zápotockého ulice (6. 9. 1961-25. 10. 1990). 

Antonín Zápotocký (1884-1957), komunistický funkcionář a politik. Mezi lety 1953-1957 

byl prezidentem ČSR, v 50. letech se podílel na organizaci politických procesů. Název byl 

ideologicky podmíněn blízkými ulicemi. 

Svahová ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice propojuje ulici U Hájovny s ulicí Otakara Johna. Ulice se mírně svažuje. 

Svatováclavská ulice, Centrum (25. 10. 1990-současnost) 

Názvy v roce 

1842 

Německý 

ekvivalent I. 

Názvy na 

konci 19.století 

Německý 

ekvivalent II. 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy po roce 

1989 

Kostelní ulice Kirchen Gasse 
Svatováclavská 

ulice 

St. 

Wenzelsgasse 

ulice 

Československé 

armády 

Svatováclavská 

ulice 

Sv. Václav (907?-935), přemyslovský český kníže, vnuk sv. Ludmily a patron českých 

zemí a vinařů. S Mělníkem sv. Václava spojuje legenda, že v mládí při výchově u babičky 

Ludmily sám pečoval o mělnické vinice, a proto se stal patronem všech vinařů. V české 

urbanonymii je jeho jméno spjato s obdobím národního uvědomění a je jedním z typických 

národně motivovaných jmen. Název byl obnoven v roce 1990. 

    

Kostelní ulice (1. pol. 19. stol.-1902) 

Název z 19. století je vytvořen na základě směru ulice. Ulice vede k nejvýznamnějšímu 

svatostánku na Mělníku, k římskokatolickému chrámu sv. Petra a Pavla. 

Svatováclavská ulice (1902-24. 10. 1951) 

O názvu je první zmínka v roce 1902. Záznam o přejmenování nebyl nalezen. 
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ulice Československé armády (24. 10. 1951-25. 10. 1990) 

Československá armáda, hlavní část ozbrojených sil ČSR. Od roku 1954 byl název změněn 

na Československá lidová armáda. Název ulice nebyl změněn po změně názvu samotné 

armády. 

Světická ulice, Blata (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Světická ulice Heiligengasse 

Název ulice odkazuje na pramen Světice, který byl až do roku 1972 jedním z hlavních 

zdrojů pitné vody pro Mělník. V roce 1972 byl vybudován převaděč pitné vody 

z vrutických pramenů, které tvoří dnes dominantní část vodního zdroje a nahradil Světický 

pramen. Ve 30. letech byl původně schválen název ulice U Světice, avšak mezi místními se 

vžilo více označení Světická ulice. Ulice se nachází tedy v blízkosti blateckého pramene 

Světice. 

Šafaříkova ulice, Blata (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Šafaříkova ulice Schafarschikgasse 

Pavel Josef Šafařík (1795-1861), slovenský básník píšící česky, překladatel, slavista 

světového věhlasu. Byl i českým teoretikem verše. Jeho nejznámějším dílem je 

preromantická básnická sbírka Tatranská múza s lýrou slovanskou (1814). Teoretické 

základy verše shrnul společně s Františkem Palackým ve spise Počátkové českého 

básnictví, obzláště prozódie (1818). 

Šeříková ulice, Chloumek (1979-současnost) 

Šeřík obecný (lat. Syringa vulgaris), hojně pěstovaný keř k okrasným účelům. Název ulice 

je zvolen na základě tradičních rostlinných názvů. Název navrhl Jiří Rác. 

Školní ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice vede ke školní budově Základní školy Mělník-Pšovka (1960, č.p. 2461), která se 

nachází v Blahoslavově ulici. V budově sídlí ředitelství, 5. ročník a třídy 2. stupně. 
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ulice Štorchova stezka, Mlazice (1979-současnost) 

Eduard Štorch (1878-1956), prozaik a pedagog. Působil v několika osvětových, 

sportovních a společenských spolcích. Mimo jiné vedl skautský oddíl a dětskou 

archeologickou družinu. Ve svých knihách pro mládež zpopularizoval období doby 

kamenné, např. Lovci mamutů (1907) nebo Osada Havranů (1930). Název ulice vymyslel 

Jiří Rác v 70. letech. K návrhu bylo připsáno vysvětlení: „… položil děj některých svých 

prací o českém pravěku na Mělnicko. Jeden z nich byl zde nedávno též filmován (poz. aut. 

Osada Havranů, rež. Jan Schmidt, 1978.). Z uv. míst a blízkých polí na labské terase 

pocházejí též nálezy pěstních klínů tzv. mlazického pračlověka/paleolit-kultura 

Žaberovien293/, což jsou velmi vzácné nálezy a doklady osídlení krajiny již v době 

kamenné.“. V oblasti mezi Mlazicemi a Vehlovicemi byly objeveny nálezy, které se 

označující za tzv. valounovou industrii-soubor jednoduchých nástrojů. Také jsou dnes 

potvrzeny krátkodobé pobyty člověka v této lokalitě za účelem obživy a výroby nástrojů 

v době kamenné. 

Tesařská ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Ulice byla pojmenována na základě blízkosti Dřevařské ulice (viz Dřevařská ulice). 

Topolová ulice, Chloumek (1979-současnost) 

Topol (lat. Populus), rod rychle rostoucích dřevin nejčastěji stromů, jsou pěstovány za 

účelem získávání biomasy a dřeva, bývají i vysazovány jako větrolamy. Návrh Jiřího Ráce 

byl vytvořen na základě tradičního pojmenovávání ulic podle typických rostlinných 

zástupců. 

Trojická ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice směřuje z lokality kolem letohrádku Neuberka (č. p. 1776) ke kostelu Nejsvětější 

Trojice na Chloumku. 

Truhlářská ulice, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Není záznam o přesné motivaci pojmenování ulice. 

 

293 Dr. Karel Žabera (1911-1986), pražský geolog a archeolog, znalec geologie Mělnicka. 
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Třešňová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Třešeň ptačí (lat. Prunus avium), ovocný strom, jehož plodem jsou červené kulovité 

peckovice zvané třešně. Jedná se o hojně pěstovaný ovocný strom. Název ulice se řadí 

mezi tradiční chloumecké rostlinné názvy. 

Turbovická ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice byla pojmenována podle blízké Turbovické vinice. Vinice a přilehlá lokalita 

připomíná název majitelů z 18. století, rytířský rod Turba. Pražští Turbové získali vinice 

v 1. polovině 18. století, rozšířili místní viniční lis a usedlost (Skuhrov, č.p. 18) a dále 

vlastnili i celou ves Skuhrov. Později celý svůj majetek prodali Lobkowiczům. 

Tykalovy sady, Předměstí (po roce 1992-současnost) 

Prvorepublikové názvy Poválečné názvy Názvy v 50. letech Názvy po roce 1989 

Tykalovy sady Masarykovy sady 

sady Pionýrů 

sady Kpt. 

Jaroše/Tykalovy sady 

ulice Za kulturním 

domem 
ulice kpt. Jaroše ulice Nad Šafranicí 

Josef Tykal (1877-1952), kovář, politik, dlouholetý starosta Mělníka a účastník 

protinacistického odboje. Mezi lety 1919-1944 byl ve funkci starosty s přestávkami 

celkově 20 let. Během jeho řízení města došlo ke vzniku tzv. Velkého Mělníka, byl 

vybudován velký mlazický přístav, rozrostl se počet obyvatel a také byl vybudován 

Masarykův kulturní dům (1936, č.p. 323). V roce 1944 byl za činnost v odboji zatčen 

gestapem. Na jeho počest bylo ve 30. letech 20. století rozhodnuto o pojmenování sadů 

jeho jménem. Po druhé světové válce bylo revolučním národním výborem dne 25. června 

1945 rozhodnuto o prohlášení Josefa Tykala čestným starostou města Mělníka, čímž se stal 

čestným občanem. V roce 2006 byl bývalému starostovi in memoriam udělen Stříbrný řád 

města Mělníka. Dne 25. října 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československé 

republiky byl obnoven původní název parku včetně umístění kamene s názvem. A tak po 

celých 70 letech se opět na mapách Mělníka objevilo označení Tykalovy sady. Datum 

oficiálního pojmenování se však liší, jelikož v roce 2020 bylo městským úřadem zjištěno, 

že nedošlo k oficiálnímu přejmenování sadů kolem MKD radou města nebo 

zastupitelstvem. Tato skutečnost byla napravena až na zasedání Rady města Mělníka 

konané 24. února 2020, kdy byl jednohlasně odsouhlasen návrh: „RM doporučuje ZM 
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změnit název sadů u Masarykova kulturního domu ze stavajících Sadů Pionýrů (sic) na 

Tykalovy sady.“. 

    

Tykalovy sady (30. léta 20. stol.-6. 3. 1948) 

Nový park vznikl ve 30. letech kolem nově vybudovaného Masarykova kulturního domu 

(MKD) mezi tehdejšími ulicemi Benešovou třídou (viz ulice Kpt. Jaroše), Wilsonovou 

třídou (viz Krombholcova ulice) a Vávrovou ulicí (viz ulice U Sadů). Nové sady byly 

pojmenovány na počest tehdejšího mělnického starosty Josefa Tykala, který se zasadil 

o vybudování MKD. Během smutného období 2. republiky (1938-1939) byl 

prostřednictvím mělnického tisku podán občanem architektem Vítem návrh na změnu 

názvu MKD a okolních sadů. Podle zmíněného návrhu měl kulturní dům být přejmenován 

na Dům 28. října a přilehlé Tykalovy sady se měly změnit na náměstí Čeljabinské (podle 

ruského města Čeljabinsk, kde se legionáři rozhodli, že vykonají Sibiřskou anabázi). Vítův 

návrh byl městskou radou striktně zamítnut a původní názvy přetrvaly až do 

komunistického puče. 

Masarykovy sady (6. 3. 1948-50. léta 20. stol.) 

Po tzv. Vítězném únoru byl 6. března 1948 na schůzi Městského národního výboru 

jednomyslně přijat návrh na přejmenování Tykalových sadů na Masarykovy sady. Tím 

jméno Josefa Tykala vymizelo z mělnických map na dlouhou dobu. 

sady Pionýrů (50. léta 20. stol.-1990) 

V 50. letech byly sady přejmenovány na sady Pionýrů. Z MKD byla také odstraněna 

monumentální socha TGM (tehdy již pouze sádrový odlitek, který 27. října 1945 nahradil 

za protektorátu roztavenou bronzovou sochu) od sochaře Vincence Makovského (1900-

1966) a dům byl přejmenován na Kulturní dům kpt. Otakara Jaroše. Nové komunistické 

názvy se poté udržely až do pádu komunismu. 

sady Kpt. Jaroše (1990-24. 2. 2020) 

Krátce po sametové revoluci dne 13. prosince 1989 mělničtí zástupci Občanského fóra 

předložili radě MNV žádost o reinstalaci sochy Tomáše Garrigua Masaryka a o obnovení 
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původního názvu. Žádost byla neprodleně projednána a přijata. Nového názvu se dočkaly 

i sady Pionýrů, které byly pojmenovány podle sochy kpt. Jaroše na sady kpt. Otakara 

Jaroše. Sádrový odlitek sochy TGM byl 11. září 2002 nahrazen nově odlitou bronzovou 

sochou. 

Tyršova ulice, Předměstí (1952-současnost) 

Názvy na 

konci 19.století 

Prvorepubliko

vé názvy 

Německý 

ekvivalent II. 

Protektorátní 

názvy 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Jungmannovy 

sady/ulice 

Tyršova ulice Tyrschgasse 
ulice Na 

Parkánech 

Churchilova 

třída 
Tyršova ulice 

Jungmannovy 

sady 
Jungmann-park 

Jungmannovy 

sady 

Jungmannovy 

sady 

Jungmannovy 

sady 

Miroslav Tyrš (1832-1884), spoluzakladatel tělovýchovné organizace Sokol. Tvůrce 

tělocvičného názvosloví. Mělnický Sokol byl založen roku 1868. V roce 1904 byla 

slavnostně otevřena mělnická sokolovna zvaná Tyršův dům (1904, č.p. 95). Ulice byla 

pojmenována na základě žádosti mělnické jednoty společně s Fügnerovou ulicí. Ulice byla 

původně součástí Jungmannových sadů, avšak ve 30. letech došlo k oddělení komunikace 

(adres) od sadů. Tyršova ulice byla poprvé přejmenována po rozpuštění Sokola v období 

protektorátu. S podivem je, že se název Tyršova ulice udržel i po celé období komunistické 

totality v ČSR, kdy stejně tak jako za protektorátu došlo v 50. letech zrušení organizace. 

    

Jungmannovy sady (1866-30. léta 20. stol.) 

Viz Jungmannovy sady. 

Tyršova ulice (30. léta 20. stol.-1. 12. 1941) 

ulice Na Parkánech (1. 12. 1941-6. 9. 1945) 

Ulice je lemována Jungmannovými sady, které vznikly na místě bývalých hradebních 

parkánů. Parkán je gotický obranný prvek, jedná se o prostor mezi příkopem a hradební 

zdí, který je sám chráněn parkánovou zdí. 

Churchilova třída (sic) (6. 9. 1945-1952) 
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Winston Churchill (1874-1965), britský politik, státník, historik a spisovatel. Během druhé 

světové války (1940-1945) a v letech 1951-1955 byl premiérem Spojeného království. 

V roce 1953 získal Nobelovu cenu za literaturu. Ulice byla na jeho počest pojmenována 

s ohledem na vůdčí postavení v boji proti nacismu. Byl společně s Rooseveltem a Stalinem 

součástí tzv. Velké trojky. Nakonec byla ulice v 50. letech opět přejmenována na Tyršovu 

ulici (viz kapitola 3.5.2. Churchill nebo Tyrš). 

ulice U Besedy, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Besedou se původně nazýval občanský spolek v 19. století, který pořádal přednášky, 

umělecká vystoupení a další akce. Bohužel nebyla dohledána přímá lokalizace mlazické 

besedy. 

ulice U Borku, Malý Borek (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází v blízkosti hranice katastrálního území Mělník u Velkého Borku. 

ulice U Cihelny, Předměstí (50. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 
Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

ulice poruč. 

legionáře Slavíčka 
ulice U Cihelny Ziegeleigasse 

ulice por. leg. 

Slavíčka 
ulice U Cihelny 

Obnovený protektorátní název odkazuje na cihlářské pece, které se nacházely v ulici ještě 

v první polovině 20. století. Název byl původně navržen pro ulici již ve 30. letech 20. 

století, avšak nakonec bylo zvoleno legionářské jméno. 

    

ulice poručíka legionáře Slavíčka (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Jaroslav Slavíček (1893-1918), zálezlický rodák, bankovní úředník a československý 

legionář. Zemřel na následky zranění na Západní frontě 31. října 1918. Jeho jméno je 

připomínáno na pomníku padlých na zálezlické návsi. Název ulice byl pojmenován na 

základě návrhu Československé obce legionářské. 

ulice U Cihelny (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

ulice por. leg. Slavíčka (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 
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ulice U Hájovny, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Název ulice je odvozen od bývalé obecní hájovny (č. p. 1657). 

ulice U Kapličky, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice odbočuje z Vehlovské ulice u vehlovické kapličky. 

ulice U Kovárny, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se jmenuje podle kovárny, která se v blízkosti nacházela. 

ulice U Lesa, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

V blízkosti cesty se nacházejí drobné lesní porosty. 

ulice U Polí, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Název odkazuje na skutečnost, že se v blízkosti nachází polnosti. 

ulice U Potoka, Blata (po roce 1992-současnost) 

Název ulice odpovídá lokalitě, ve které se komunikace nachází. Z jedné strany je ulice 

lemována potokem Pšovkou. 

ulice U Sadů, Předměstí (25. 10. 1990-současnost) 

Prvorepublikové 

názvy 

Německý 

ekvivalent II. 
Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

Názvy po roce 

1989 

Vávrova ulice Vavragasse 
Vávrova ulice 

ulice Února 1948 ulice U Sadů 
ulice Junáků 

Název odkazuje na skutečnost, že se ulice nachází u Tykalových sadů, které se rozprostírají 

kolem Masarykova kulturního domu (viz Tykalovy sady). 

    

Vávrova ulice (30. léta 20. stol.-24. 10. 1951) 

Václav Vávra (?), mělnický lékárník a mezi lety 1850-1859 purkmistr města. Je považován 

za jednoho z významných měšťanů města, podílel se na národním obrození a svou 

aktivitou přispěl k činnosti řady spolků. Založil v roce 1789 lékárnu U zlatého orla. 

ulice Junáků (19. 10. 1945) 
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Označení Junák je český ekvivalent skautského hnutí a organizace, které vytvořil 

zakladatel českého junáctví Antonín Benjamin Svojsík (1876-1936). Název pouze pro část 

tehdejší Vávrovy ulice byl sice schválen, avšak nikdy nebyl uveden do praxe. Název byl 

zamýšlen pouze pro úsek od dnešní ulice Kpt. Jaroše po ulici Nad Pivovarem  

(u papírnictví U Kučerů, č.p. 576). Název byl vytvořen jako připomínka organizace, která 

byla během období protektorátu v roce 1940 rozpuštěna. 

ulice Února 1948 (24. 10. 1951-25. 10. 1990) 

Ulice byla pojmenována v roce 1951 při velkém ideologickém zásahu do mělnické 

urbanonymie, kdy přibyla řada názvů s komunistickou tématikou. Ulice měla odkazovat na 

události, které se v komunistické historiografii nazývají „Vítězným únorem“. Jednalo se 

o komunistický puč, který v ČSR zavedl totalitní režim komunistické strany. Název byl 

změněn po sametové revoluci. 

ulice U Skály, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází na Vehlovicích u přírodní památky Vehlovické opuky, bývalé lomy 

kvalitní opuky, např. pro stavbu viničních zdí a teras. 

ulice U Studny, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

V ulici se nachází nejstarší chloumecká veřejná obecní studna, která byla vyhloubena 

v roce 1875. Do jejího vybudování museli chloumečtí obyvatelé docházet pro vodu až na 

Blata k prameni Světice. 

ulice U Tanku, Předměstí (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy na 

konci 

19.století 

Prvorepubli

kové názvy 

Německý 

ekvivalent 

II. 

Protektorát

ní názvy 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Názvy v 60. 

letech 

Jungmann-

ovy 

sady/ulice 

Tyršova 

ulice 
Tyrschgasse 

ulice Na 

Parkánech 

Churchilova 

třída 

Tyršova 

ulice 

Tyršova 

ulice 

Jungmann-

ovy sady 

Jungmann-

park 

Jungmann-

ovy sady 

Jungmann-

ovy sady 

Jungmann-

ovy sady 

Jungmann-

ovy sady 

ulice U 

Tanku 

Ulice byla pojmenována podle pomníku, který byl vybudován v roce 1945, jako 

připomínka osvobozující Rudé armády. Pomník tvořil tank T-34/72 vz. 1942/43, který byl 

městu darován Rudou armádou, respektive polským 2. motorovým praporem majora 
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A. Klimowicze. Byli to právě polští vojáci, kteří instalovali tank na vybudovaný podstavec. 

Tank byl však přetřen do sovětských válečných barev. Samotný pomník byl odhalen 28. 

října 1945. Podle bojového vozidla byla místní komunikace procházející kolem něho 

lidově označována jako ulice U Tanku. Toto živé urbanonymum bylo v 60. letech využito 

pro oficiální označení zmíněné ulice. Tank byl v roce 1996 sejmut pro svůj havarijní stav. 

Mělnický tank byl převezen do Vojenského technického muzea v Lešanech, kde byl 

restaurován a opatřen původními polskými insigniemi. Samotný název zůstal ponechán 

jako připomínka a odkaz na onen tank, který je stále pro mnohé mělnické občany 

symbolem jejich mládí a dětství, jelikož naproti tanku se nachází jedna z mělnických 

základních škol.  

    

Jungmannovy sady (1866-1961) 

Viz. Jungmannovy sady. 

ulice U Vlečky, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Kolem ulice vedla železniční vlečka z mělnického nádraží do areálu rousovického 

cukrovaru. Vlečka byla zrušena v roce 2008. 

Úzká ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Jedná se o slepou odbočku z ulice Českolipská na Pšovce. Vjezd do ulice je lemován velmi 

úzkým průjezdem mezi dvěma domy. Název tak zcela odpovídá situaci. 

ulice V Kopci, Předměstí (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází na severovýchodním úbočí mělnické vyvýšeniny, na které se nachází 

centrum města. 

ulice V Kroupovci, Mlazice a Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je pojmenována podle pomístního označení lomu na opuku Kroupovce. 

ulice V Lipovci, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Název byl zřejmě vytvořen na základě pomístního označení cesty spojující Vehlovice a 

Liběchov. Cesta je lemována řadou stromů včetně lip. 
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ulice V Parku, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice je lemována sady Antonína Junka v Mlazicích. 

ulice V Rokli, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice kopíruje původní vehlovickou cestu, která vedla do osady zvané Kozí rokle. Již na 

mapách z roku 1842 je vyobrazen pomístní název „Kozy rokelsky“. 

ulice V Úvoze, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice kopíruje svou trasou bývalý úvoz směrem na obec Strážnici. Úvoz je doložen již na 

mapách z 18. století. 

ulice V Zahrádkách, Malý Borek (19. 10. 1945-současnost) 

Ulice vznikla kolem nové zástavby, která se nachází podél původního průhonu z Blat do 

obce Jelenice. Jednalo se o provizorní řešení nedostatku bytů, a proto obyvatelé využili 

vyřazené železniční vozy. Vagóny byly později obezděny cihlami, a nakonec celé 

přebudovány na domky. Vagónová maloborecká kolonie získala postupně prozaické 

označení V Číně, které odkazovalo na určitou podobnost mezi čínskými chatrčemi 

a vagónovými provizorii. 

ulice V Zátiší, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Není záznam o původu názvů. 

Valdštýnská ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Valdštýnská ulice Wallensteingasse 

Ulice byla pojmenována podle rousovického Valdštejnského vinařského lisu (č.p. 2168). 

ulice Ve Vinicích, Předměstí (50. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. Poválečné názvy Názvy v 50. letech 

ulice Boženy Němcové Beatrix Nemec Gasse ulice Na Šafranici ulice Ve Vinicích 

Název ulice odkazuje na původní ráz lokality. Do období první republiky se v lokalitě 

rozkládala velká předměstská vinice tzv. Šafranická. 
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ulice Boženy Němcové (30. léta 20. stol.-6. 9. 1945) 

Viz náměstí Boženy Němcové. 

ulice Na Šafranici (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 

Podle Šafranické vinice (viz. ulice Nad Šafranicí). 

ulice Ve Žlábkách, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

ulice Ve Žlábkách Rinnengasse 

Ulice byla pojmenována podle „Žlábků“. V návrhu pojmenování ulice ze 30. let je přímo 

napsáno: „Ulice od okresní do ‚Žlábků‘“. Zřejmě se jednalo o pomístní pojmenování okolí 

kolem vinařského lisu Žlábku. 

Vehlovská ulice, Vehlovice (6. 9. 1961-současnost) 

Viz místní lokalita Vehlovice. 

Veslařská ulice, Rousovice (25. 10. 1990-současnost) 

Názvy v 50. letech Názvy po roce 1989 

Sportovní ulice 
Sportovní ulice 

Veslařská ulice 

Ulice získala název podle typického a tradičního mělnického sportu-veslařství. Organizace, 

která zastřešuje výchovu a reprezentaci mělnických veslařů, se nazývá Klub veslařů 

mělnických 1881. Klub byl založen v roce 1881, jedním z jeho nejslavnějších členů byl 

mělnický olympijský reprezentant Josef Straka (viz most Josefa Straky). 

    

Sportovní ulice (50. léta 20. stol.-25. 10. 1990) 

Viz Sportovní ulice. 



235 

 

Větrová ulice, Mlazice (1979-současnost) 

Normalizační názvy Názvy po roce 1989 

Větrná ulice Větrová ulice 

Název byl Jiřím Rácem vytvořen na základě živého urbanonyma pro tuto lokalitu zvanou 

„Na vidrholci“. Označení vidrholec je lidové pojmenování pro odlesněné větrné lokality.  

Vinohradská ulice, Rousovice (30. léta 20. stol.-současnost) 

Prvorepublikové názvy Německý ekvivalent II. 

Vinohradská ulice Weinbergasse 

Ulice odkazuje na velké množství vinohradů, které se v Rousovicích nacházely a stále 

nachází. 

ulice Vinohrady Karla IV., Předměstí (6. 9. 1945-současnost) 

Názvy na konci 

19.století 

Prvorepublikové 

názvy 

Německý 

ekvivalent II. 
Poválečné názvy Názvy v 60. letech 

ulice Na Podhradí ulice Na Podhradí 
Unter der Burg 

Gasse 
ulice Vinohrady 

Karla IV. 

ulice Vinohrady 

Karla IV. 

ulice Aušperk 

Ulice byla pojmenována podle sochy Karla IV., která byla přesunuta z původního 

stanoviště v ulici J. Seiferta v roce 1929. Socha Karla IV. shlíží na polabskou krajinu 

a blízký svah, kde byly ve 30. letech vybudovány terasy s vinohrady. 

    

ulice Podhradí (11. 5. 1877-6. 9. 1945) 

Název ulice odpovídal lokalitě, ve které se zástavba nachází. Domy se nacházely mimo 

hradby města a také v blízkosti mělnického zámku (dřívějšího hradu). 

Višňová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Višeň obecná (lat. Prunus cerasus), ovocný strom s typickými tmavočervenými 

peckovicemi. Jedná se o oblíbený strom, který se i hojně vyskytuje na Chloumku. Ulice má 

typický chloumecký rostlinný název.  
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Vlasákova ulice, Podolí (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy v 60. letech Názvy po roce 1989 

ulice J. V. Vlasáka Vlasákova ulice 

Josef Věnceslav Vlasák (1802-1871), vlastenec a učitel. Působil na Mělníku mezi lety 

1834-1865. Zapojil se do vlasteneckého hnutí a stal se jednou z předních tváří národního 

obrození na Mělníku. Pořádal řadu vlasteneckých akcí. Prosazoval výuku české gramatiky 

a českých dějin. Napsal i vlastní školní učebnice. Na jeho počest byla ve 30. letech 20. 

století po něm pojmenována ulice vedoucí kolem budovy nové měšťanské školy (viz ulice 

Jaroslava Seiferta). 

Vodárenská ulice, Předměstí a Podolí (50. léta 20. stol.-současnost) 

Názvy na 

konci 19.století 

Prvorepubliko

vé názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

ulice Vrch 

Podolský 
Fochova třída 

Pivovarská 

ulice 
Bräuhausgasse Fochova ulice 

Vodárenská 

ulice 

Dnešní název odkazuje na vodárenskou věž, která je hlavní dominantou ulice. Také ulice 

vede na Podolí do míst, kde stávala městská vodárna (č.p. 612). 

    

ulice Vrh Podolský (1902-28. 10. 1919) 

Název komunikace je doložen v Adresáři z roku 1902. Ulice se nachází v prudkém 

stoupání, spojuje předměstí s Podolím (viz městská lokalita Podolí). 

Fochova třída (28. 10. 1919-15. 12. 1939) 

Maršál Ferdinand Foch (1851-1929), francouzský národní hrdina, velitel všech 

Spojeneckých sil za první světové války. V 11. listopadu 1918 přijal německou kapitulaci. 

Pivovarská ulice (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Ulice byla pojmenována podle městského pivovaru, který se nacházel na Podolí (viz 

Podolí). 

Fochova třída (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 
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Vozová ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Není doložen záznam jména, avšak název může odkazovat na typický dopravní prostředek 

využívaný k převozu zemědělské úrody a výrobků-vozu. 

Vrbová ulice, Chloumek (po roce 1992-současnost) 

Vrba (lat. Salix), rod dřevin řadící se mezi typické zástupce mělnické krajiny. Stromy jsou 

známy svým včelařským potenciálem (medonosná rostlina). Název je vytvořen na základě 

schématu vytváření chloumeckých rostlinných ulic. 

Vřesová ulice, Chloumek (1979-současnos) 

Vřes obecný (lat. Calluna vulgaris), jedná se o běžný přirozený keř v ČR. Vřes je typickou 

a běžnou součástí místní chloumecké flóry. Jméno navrhl Jiří Rác v návaznosti na tradiční 

názvy ulic na Chloumku. 

Wolkerova ulice, Rousovice (6. 9. 1961-současnost) 

Jiří Wolker (1900-1924), básník, dramatik, spisovatel a teoretik proletářského umění. 

V roce 1921 vstoupil do KSČ. V jeho básních jsou přítomna sociální témata. Společně 

s Karlem Teigem sepsal manifest Proletářské umění (1922). Mezi jeho nejznámější díla 

patří básnická sbírka Těžká hodina (1922) nebo pohádka O milionáři, který ukradl slunce 

(1921). Ulice na rousovickém sídlišti dokonale zapadá mezi ideologicky podmíněné názvy 

spjaté s komunistickou totalitou v Československu. 

ulice Za Stadionem, Podolí (po roce 1992-současnost) 

Ulice se nachází při pohledu na mělnický zimní stadion (č.p. 647) za jeho budovou. 

ulice Za Školou, Mlazice (6. 9. 1961-současnost) 

Ulice se nachází v blízkosti mlazické základní školy (1902, č.p. 1386). 

Zádušní ulice, Předměstí a Záduší (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy v 

roce 

1842 

Něme- 

cký 

ekviva- 

lent I. 

Názvy 

na konci 

19. 

století 

Prvore-

publikov

é názvy 

Protekto

-rátní 

názvy 

Něme-

cký 

ekviva-

lent III. 

Pováleč-

né názvy 

Názvy v 

60. 

letech 

Názvy 

po roce 

1989 

Labsko-

branská 

ulice 

Elbethor 

Gasse 

Řipská 

ulice 
třída 

Legionář

ů 

Žatecká 

ulice 

Saas-

gasse 

třída 

Legionář

ů 

Českolip

ská ulice 

ulice 

Legionář

ů 

Labská 

ulice 

Zádušní 

ulice 

Zádušní 

ulice 
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Název je pojmenován podle místní lokality a bývalé obecní vsi Záduší (viz Záduší). Ulice 

se původně jmenovala Českolipská ulice atd., avšak po vybudování obchvatu ulice ve 30. 

a 40. letech 20. století byl název přesunut i na obchvat. Ulice získala nové samostatné 

jméno Zádušní ulice, podle směru vedoucího do lokality Záduší, v 60. letech 20. století. 

    

Českolipská ulice (50. léta 20. stol.-1961)  

Viz ulice Legionářů. 

Zámecká ulice/ulička, Centrum (11. 5. 1877-současnost) 

Názvy na konci 19.století Německý ekvivalent II. 

Zámecká ulička Schloßgasse 

Ulička spojuje Husovu ulici se Svatováclavskou ulicí a prochází kolem mělnického zámku. 

Zámecká vyhlídka, Centrum (50. léta 20. stol.-současnost) 

Názvy v 

roce 1842 

Názvy na 

konci 

19.století 

Prvorepu-

blikové 

názvy 

Německý 

ekvivalent 

II. 

Protekto-

rátní názvy 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 50. 

letech 

Na vyhlídce 

(prostranstv

í) 

vyhlídka Na 

Lovčevu 

Štefánikova 

vyhlídka 

Štefánik-

gasse 

Zámecká 

vyhlídka 

Štefánikova 

vyhlídka 

Zámecká 

vyhlídka 

Vyhlídka se nachází nad vinohrady u mělnického zámku. Jedná se o nejoblíbenější 

vyhlídku na Mělníku, jelikož z ní je výborný výhled na celou polabskou krajinu. Z místa 

lze pozorovat soutok Labe a Vltavy a horu Říp. 

    

Na vyhlídce (1. pol. 19. stol.-23. 3. 1916) 

vyhlídka Na Lovčevu (23. 3. 1916-28. 10. 1919) 

V roce 1916 došlo k povinnému přejmenování prostranství Na Vyhlídce. Oblíbená 

vyhlídka získala označení Na Lovčevu, které vzpomínalo na boje rakousko-uherské armády 

v černohorském pohoří Lovčev. 

Štefánikova vyhlídka (28. 10. 1919-8. 7. 1940) 
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Milan Rastislav Štefánik (1880-1919), československý politik, astronom, generál. Společně 

s Masarykem a Benešem je považován za zakladatele Československé republiky. Byl 

členem Národní rady v Paříži, organizoval budování československé dobrovolné armády 

v zahraničí, tzv. československých legií. Po vzniku samostatného československého státu 

se stal prvním ministrem vojenství. Zahynul při letecké nehodě. Vyhlídka byla na jeho 

počest pojmenována při prvním výročí vzniku ČSR. Název byl přejmenován během období 

protektorátu a nahrazen lokalizačním názvem. Po druhé světové válce bylo označení 

Štefánikova vyhlídka obnoveno, ale v 50. letech 20. století bylo MNV na Mělníce 

rozhodnuto o jeho nahrazení. 

Zámecká vyhlídka (8. 7. 1940-6. 9. 1945) 

Štefánikova vyhlídka (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 

Zborovské náměstí, Polabí (25. 10. 1990-současnost) 

Prvorepubliko

vé názvy 

Protektorátní 

názvy 

Německý 

ekvivalent III. 

Poválečné 

názvy 

Názvy v 60. 

letech 

Názvy po roce 

1989 

Zborovské 

náměstí 

Mozartovo 

náměstí 
Mozartplatz 

Zborovské 

náměstí 

náměstí S. K. 

Neumana 

Zborovské 

náměstí 

Bitva u Zborova, proběhla mezi 1. až 2. červencem 1917 u dnešní ukrajinské obce Zborov. 

Jednalo se o první bojové vystoupení československých dobrovolných jednotek na 

východní frontě v Rusku za první světové války. Bitva skončila vítězstvím 

československých dobrovolníků, kterým se podařilo zajmout přes 3000 rakousko-

uherských vojáků. Bitva u Zborova patří mezi jeden z velkých milníků československých 

válečných dějin. V bitvě mimo jiné bojovali Stanislav Čeček, Jan Syrový a Josef Jiří Švec, 

podle kterých byly taktéž pojmenovány mělnické ulice. Dnes je Zborovské náměstí z části 

zastavěno soukromým objektem, který původně sloužil jako městská sauna (1974, č.p. 

2813). 

    

Zborovské náměstí (30. léta 20. stol.-15. 12. 1939) 

Mozartovo náměstí (15. 12. 1939-6. 9. 1945) 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), rakouský klasicistní hudební skladatel a klavírní 

virtuóz. Složil stovky skladeb různého rozsahu, je považován za geniálního skladatele. 
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Mezi jeho známá díla patří například opery Figarova svatba (1786) a Don Giovanni 

(1787). Náměstí bylo na jeho počest pojmenováno během období protektorátu. Jednalo se 

o povinné přejmenování, které bylo schváleno, protože jmenovec je představitel rakouské 

klasicistní hudby. Rakousko bylo přičleněno k Třetí říši v roce 1938.  

Zborovské náměstí (6. 9. 1945-50. léta 20. stol.) 

náměstí S. K. Neumana (50. léta 20. stol.-25. 10. 1990) 

Stanislav Kostka Neumann (1875-1947), básník, prozaik, publicista a překladatel. Byl 

radikálním politickým a sociálním aktivistou. Svými díly se hlásil ke komunistické 

literatuře a komunistickému hnutí, se kterým se v roce 1929 rozešel. Část jeho díla byla 

velmi ceněná zvláště během komunistické totality. 

Zelená ulice, Pšovka (6. 9. 1961-současnost) 

Není doložen žádný záznam o motivaci pojmenování. 

Zemědělská ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

V ulice se nacházely od roku 1961 objekty sjednoceného JZD Mělník, které bylo spojeno 

ze všech mělnických JZD v lokalitách, např. Mlazice a Chloumek. 

Žitná ulice, Chloumek (6. 9. 1961-současnost) 

Žito seté (lat. Sacale cereale), obilovina, která patří mezi základní zemědělské plodiny. 

Ulice se nachází v blízkosti velkokapacitních sil na obilí. 

Žižkova ulice, Podolí (6. 9. 1961-současnost) 

Názvy v 60. letech Názvy po roce 1989 

ulice J. Žižky z Trocnova Žižkova ulice 

Jan Žižka z Trocnova (1360?-1424), český šlechtic a husitský vojevůdce. Během husitské 

revoluce se zapojil do bojů na straně husitů proti vojskům Zikmunda Lucemburského 

a katolické šlechty. Porazil křižáky v bitvě na Vítkově (1420). Byl také hejtmanem města 

Tábora, který později opustil a založil vlastní tzv. Menší Tábor. Je považován za jednoho 

z nejvýznamnějších vojevůdců husitského období. Název pro ulici byl vybrán podle blízké 

ulice Jiřího z Poděbrad (viz ulice Jiřího z Poděbrad).  
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5 Místo paměti – urbanonymum 

 Tato kapitola je úvahou nad využitím uličních jmen jako míst paměti. V 80. letech 

20. století představil francouzský historik Pierre Nora (nar. 1931) svůj koncept „Les Lieux 

de Mémoire“ (čes. Místa paměti). Norův koncept navazoval na práci Davida Émila 

Durkheima (1858-1917) a Maurice Halbwachse (1877-1945), kteří se zabývali historickou 

pamětí. Historickou paměť neboli vědomí o historických událostech a osobnostech má 

každý jedinec. Podle autorů ještě existuje tzv. kolektivní paměť. Pod termínem kolektivní 

paměť se rozumí historické povědomí, jež má sociální skupina jako celek, např. národ, 

spolek nebo společnost. Tato sociální paměť má vliv na individuální historickou paměť, 

protože každý jedinec je součástí sociálních struktur, které generují vlastní pohled a 

interpretaci historických událostí, objektivizující historickou perspektivu. Jinými slovy to 

znamená, že pohled jedince na historii je do velké míry determinován sociální skupinou, 

jíž je součástí. Důsledkem kolektivní paměti je kupříkladu národní historie - produkt 

sociální podmíněnosti historického povědomí. Typickým příkladem snahy objektivizovat 

historii může být idea Františka Palackého o českém národu, který se podle něho potýká 

s německým živlem.294 

 Pierre Nora fenomén kolektivní historické paměti využívá právě k charakterizování 

„míst paměti“. Tato místa jsou většinou produktem a zároveň nástrojem k posilování 

sociální paměti. Místa paměti jsou vytvářena za účelem podpory většinově přijímané 

interpretace historických událostí nebo osob. Za tradiční místo paměti lze považovat 

pamětní desky, památníky, sochy, ale i toponyma. Samotný Nora svůj koncept aplikoval na 

francouzskou republikánskou kulturu.295 

 Splňují urbanonyma onen požadavek, že jsou produkty a následnými činiteli 

historické paměti? Jaroslav David ve své publikaci připouští, že zejména honorifikační 

 

294 ŠUBRT, Jiří a PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického 

bádání. Časopis Historická sociologie. Praha, 2010, 2(1), s. 9-21. 

295 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií: problematika míst. In: Politika paměti: antologie francouzských 

společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998, s. 7-31. 
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urbanonyma lze považovat za místa paměti, avšak musí být situována pouze ve svém 

přirozeném prostředí. Tudíž pokud bychom chtěli, aby uliční název plnil do budoucna 

i funkci vzpomínkovou a generoval historickou paměť, pak je nutné význam jména spojit 

s místem.296 

 V konečném důsledku tato Davidova teze znamená, že když pojmenujeme ulici po 

osobnosti, která nemá s místem žádnou logickou ani historickou spojitost, dopouštíme se 

pomníkového excesu, který se ve svém důsledku projeví významovou neznalostí uživatelů 

daného jména a neplněním funkce kvalitního místa paměti. Samotný David uvádí příklad 

dokonalých míst paměti v urbanonymii u tzv. nových socialistických budovatelských měst, 

např. Havířov, Ostrava-Poruba. Tato města byla vybudována v 50. letech během 

komunistického totalitního režimu a stala se symboly „budovatelského úsilí“. 

Urbanonymie těchto měst byla od počátku velmi ovlivněna interpretací dané doby  

a zejména její honorifikační uliční jména byla často silně ideologicky příznaková. Názvy 

svým umístěním v nové zástavbě korespondovaly s ideologickým programem. Tato 

skutečnost vedla ke změně názvů po pádu totalitní moci v Československé republice v 90. 

letech 20. století.297 Právě tento případ posametového nahrazení jmen je ukázkou devastace 

toponymních míst paměti. U města Havířova lze upozornit i na zcela nesmyslné 

pojmenování tehdejšího sídlištního náměstí 9. května na náměstí T. G. Masaryka.298 

 Má mít urbanonymum plnící funkci místa paměti památkovou ochranu bez ohledu 

na dobu, na kterou vzpomínáme prostřednictvím tohoto jména? Samozřejmě, že nelze 

zavrhnout všechny změny názvů. Jaroslav David upozorňuje třeba na onen příklad 

budovatelské urbanonymii, kdy právě se uliční jména po funkcionářích KSČ úmyslně 

nacházela na sídlištích, která vznikla v době spjaté právě s jmenovci. Avšak v této 

souvislosti je nutné upozornit na typický znak urbanonymie, jímž je její živost 

 a u honorifikačních jmen i nestabilita v závislosti na politických změnách. Při důsledném 

 

296 DAVID, 2014, s. 156. 

297 Tamtéž, s. 146-149. 

298 Tamtéž, s. 155. 



243 

 

plnění zásady nepřejmenovávat honorifikační názvy splňující svým vhodným umístěním 

funkci místa paměti by došlo k paradoxní situaci zachovávání jmen i po kontroverzních 

osobnostech, čímž by se popřel samotný motiv míst paměti, kterým je posilování 

převládající kolektivní historické paměti. 

 Z mělnické urbanonymie pro ukázku nevhodného přejmenování přirozených 

honorifikačních jmen dokonale poslouží názvy na rousovickém sídlišti Sportovní. První 

část sídliště se začala stavět již v 50. letech 20. století a názvy ulic v této lokalitě byly 

inspirovány ideologicky vhodnými motivy, např. Zápotockého ulice, ulice V. Kopeckého, 

Dukelská ulice, Sokolovská ulice, Revoluční ulice. V 90. letech tedy došlo k odstranění 

nejvíce problematických jmen po komunistických funkcionářích. Zejména nové 

urbanonymum vzpomínající na loutkáře Matěje Kopeckého, které nahradilo již zmíněný 

uliční název ulice V. Kopeckého, je klasickým případem nevhodnosti využití motivačního 

východiska v neprosto specifické zástavbě, která nemá žádnou logickou vazbu. Avšak 

potřeba změnit jméno po významném ideologovi KSČ převládla nad lokalizační 

a vzpomínkovou funkcí, jelikož obyvatelé města odmítali ve své uliční názvoslovné síti 

mít symboly končícího režimu. 

 O urbanonymii můžeme do jisté míry hovořit za ucelený systém míst paměti pouze 

za předpokladu, že se jednotlivá uliční jména odkazují k logickým vazbám mezi 

motivačními východisky a místem. Nelze generalizovat a tvrdit, že každé urbanonymum, 

byť je honorifikační, splňuje definici toponymního místa paměti. Je problematické soudit 

jednotlivá urbanonyma bez znalosti motivačního východiska a obecně historie lokality, kde 

se ulice nachází. V případě mělnické urbanonymie jsou příkladnou ukázkou místa paměti 

Tykalovy sady, které se rozprostírají kolem Masarykova kulturního domu a odkazují na 

starostu, jenž se zasadil o vybudování tohoto kulturního centra města. 
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Závěr 

 Tato diplomová práce si kladla za cíl vytvořit ucelenou toponomastickou 

historickou analýzu vývoje mělnických urbanonym v 19. a 20. století. Celkově bylo 

pracováno se všemi 270 současnými názvy ulic a veřejných prostranství, ze kterých je 

tvořena mělnická názvoslovná uliční síť neboli urbanonymie. 

 Prvním cílem práce byla revize stávajících poznatků o mělnických uličních 

názvech. V průběhu přezkoumávání jednotlivých urbanonym a jejich vývoje došlo ke 

korekci některých dat. Jednalo se však o individuální případy, nikoliv o zcela nové 

průlomové zjištění měnící celkový pohled na vývoj. Práce nově popsala i vývoj názvů 

mělnických městských lokalit. Dále byla shrnuta a popsána jejich urbanistická proměna, 

která přispěla k rozvoji mělnické urbanonymie. Geneze mělnických uličních jmen se 

odehrála na základě tradičního schématu, které se uplatnilo napříč českou urbanonymií. 

Nutné je ovšem podoktnout, že město Mělník, je typickým reprezentantem městské 

zástavby se středověkým půdorysem historického centra a trvalou dominancí českého 

etnika v průběhu sledovaného období. 

 Předposledním cílem práce bylo zjistit motivační východisko všech mělnických 

urbanonym i těch, která byla v minulosti nahrazena novými názvy. Z práce plyne, že se 

téměř u všech názvů podařilo zjistit význam a motiv nominace. Z úplného jmenného 

rejstříku ulic vyplývá, že se na Mělníku nachází celkově devět hlavních motivačních 

východisek. Z honorifikačních motivů zcela jednoznačně převládají názvy spjaté 

s osobnostmi české historie a kultury. U nehonorifikačních motivačních východisek mají 

dominantní pozici názvy s převládající lokalizační funkcí. 

 Posledním cílem diplomové práce byla aplikace konceptu míst paměti od Pierra 

Nory na urbanonyma. Uliční honorifikační jméno lze považovat za nástroj posilování 

historické kolektivní paměti, avšak pouze za předpokladu, že se samotný význam 

a motivační východisko stahuje k danému místu popsatelnou vazbou. Při této aplikaci je 

však důležité mít na paměti typickou vlastnost honorifikační urbanonymie, kterou je její 

živost, tvárnost a následná povětšinou dočasná stabilita. Je do jisté míry pošetilé se 



245 

 

domnívat, že by honorifikační názvy měly být předmětem památkové ochrany. Reflektivita 

dějinných událostí z urbanonymie vytváří současníka prožívané historie, a nikoliv pouze 

relikt minulosti. 

 Mělnická urbanonymie je v současné době tvořena uličními jmény, která jsou 

napříč kategorie a datem vzniku. V průběhu sledovaného období si každá doba přetvořila 

nebo upravila uliční názvoslovnou síť, aby vyhovovala dobovému narativu dějin. 

V současné době můžeme mluvit o době stability a ustálení mělnické urbanonymie, která 

se již od roku 1992 výrazně nemění, avšak je otázkou na jak dlouho tento stav bude trvat. 
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2. příloha: Přepis dopisu ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše starostovi 

Mělníka J. Tykalovi (18. 12. 1919)300 

V Praze, dne 18. prosince 1919 

Vážený pane starosto 

 Přijměte a tlumočte prosím též Vašemu sboru můj srdečný dík za milou pozornost, 

kterou mi činí zastupitelstvo Vašeho města svým rozhodnutím, učiněným v první výročí 

naší neodvislosti. Váš projev, jímž jsem upřímně potěšen, je pro mně zároveň cenným 

ujištěním pro příští práci, při níž jsem si jist, že zde najdu vždy právě tolik oddané 

spolupráce jako v dobách, když jsem se probojovávali k našemu vítezství. 

Přijměte Vážený pane starosto, výraz mé dokonalé úcty. 

Dr. Edvard Beneš 

P. T. 

Městské Radě města Mělníka n/L. 

  

 

300 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú; kt. 143. Přepis dopisu ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše 

starostovi Mělníka J. Tykalovi (18. 12. 1919). 



 

3. příloha: Přepis dopisu Josefa Svatopluka Machara městské radě města Mělníka 

n/L. (26. 11. 1919)301 

V Praze, 26. listo. 19 

Vážení přátelé, 

 pokřtili Jste jednu z ulic Svého měst mým jménem a já Vám za poctu tu děkuji a 

rád vyznávám, že mě potěšila a těší-neboť mám Mělník rád. Tož děkuji Vám upřímně a 

přeji Vám a Vašemu Krásnému historickému městu všecko nejlepšího! 

Váš oddaný 

Dr J. S. Machra 

  

 

301 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú; kt. 143. Přepis dopisu Josefa Svatopluka Machara městské radě města 

Mělníka n/L. (26. 11. 1919). 



 

4. příloha: Přepis dopisu městské rady města Mělníka n/L. profesorovi Ernestovi 

Denisovi (29. 10. 1919)302 

Dne 29. října 1919 

Slovutný pane! 

 Obecní zastupitelstvo města našeho naplněno jsouc hlubokou vděčností 

k Slovutnosti Vaší pro nevystihlé zásluhy, jichž Jste Sobě o národ náš a jeho osvobození 

získal, usneslo se ve slavnostní své schůzi v památný svátek prvního výročí Sobory, v den 

28. října t. r. konané, aby jedna z čelních ulic našeho města pojmenovaná byla dle drahého 

všem Čechům jména Vašeho ulicí Denisovou. 

 Prosíme, abyste skromný, prostý, avšak tím vřelejší výraz nezměrné oddanosti a 

vděčností naší k Vám a šlechetné Francii vlídně přijati ráčil. 

S projevem dokonalé úcty 

Rada města Mělníka n/L. 

Starosta 

Josef Tykal 

  

 

302 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú; kt. 143. Přepis dopisu městské rady města Mělníka n/L. profesorovi 

Ernestovi Denisovi (29. 10. 1919). 



 

5. příloha: Přepis dopisu městské rady města Mělníka n/L. prezidentovi USA W. 

Wilsonovi (29. 10. 1919)303 

Dne 29. října 1919 

P. t. 

 Kabinetní kanceláři 

J. E. presidenta spojených států Severoamerických 

Washingkton 

U. S. A. 

 Obecní zastupitelstvo města našeho vzpomínajíc v slavnostní své schůzi v památný 

svátek prvního výročí Svobody dne 28. října t. r. konané nesmrtelných zásluh mužů, kteří 

o svobodu našeho národa se přičinili, jmenovitě nehynoucích zásluh  J. E. presidenta 

Spojených Států Severoamerických  Woodrova Wilsona, jenž první proklamoval 

sebeurčení našeho národa a potom ně prokázal republice naší služby, jež budou v dějinách 

našich a v srdcích všech Čechů na věcné časy písmem nezahladitelných zapsány, dalo vraz 

své neskonalé vděčnosti, hluboké úctě a vroucímu obdivu vůči velikému tomuto muži 

usnesši se, aby jedna z čelných městských tříd nesla nesmrtelné jeho Jméno. 

 Prosíme, aby skromný za to však vroucí tento projev neobnesené úcty oddanosti 

a vděčnosti byl J. E. panu presidentovi tlumočen s prosbou, aby dostalo se mu vlídného 

přijetí. 

Rada města Mělníka n/L. 

Starosta: 

Josef Tykal 

  

 

303 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú; kt. 143. Přepis dopisu městské rady města Mělníka n/L. prezidentovi 

USA W. Wilsonovi (29. 10. 1919). 



 

6. příloha: Přepis dobového překladu dopisu z vyslanectví Spojených států 

severoamerických v Praze starostovi Mělníka J. Tykalovi (19. 4. 1920)304 

Velvyslanectví Spojených států severoamerických v Praze, dne 19. dubna 1920 

Pane! 

Pokládáme si za čest sděliti s Vámi, že byl jsem vyrozuměn stát tajemnickým úřadem ve 

Washnigtonu, bych oznámil Vám jakož i městské radě a obyvatelům města Mělníka výraz 

úcty a díků presidenta Spoj. států Sev. Wilsona za čest., jíž se mu dostalo pojmenováním 

jedné z ulic města vašeho Jeho jménem.  

V úctě oddaný 

Charge ď Affaires 

Panu starostovi města Mělníka. 

Mělník-Československo 

  

 

304 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú; kt. 143. Přepis dobového překladu dopisu z vyslanectví Spojených 

států severoamerických v Praze starostovi Mělníka J. Tykalovi (19. 4. 1920). 



 

7. příloha: Přepis dopisu městské rady města Mělníka n/L. francouzskému 

maršálkovi Fochovi (29. 10. 1919)305 

Dne 29. října1919 

Vaše Excellence! 

 Obecní zastupitelstvo města našeho proniknuto jsouc pocitem hluboké vděčnosti 

k šlechetné Francii i jejím slavným vojům, především však obdivujíc geniální vedení Vaší 

Excellence, jemuž sluší děkovat, že tu národ náš stojí po boku spojenců jako spoluvítěz 

nad Německem a Rakouskem, usneslo se v slavnostní své schůzi konané v památný svátek 

prvního výročí Svobody v den 28. října t. r., aby jedna z čelných tříd města našeho nazvána 

byla dle proslaveného Jména Vaší Excellence třídou Fochovou. 

 Prosíme, abyste skromný tento projev vroucího obdivu, hluboké sympatie, úcty 

a vděčnosti k Vaší Excellencí a drahé srdcím naším Francii laskavě přijati ráčil. 

S výrazem dokonalé úcty 

Rada města Mělníka n/L. 

Starosta: 

Josef Tykal 

  

 

305 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú; kt. 143. Přepis dopisu městské rady města Mělníka n/L. francouzskému 

maršálkovi Fochovi (29. 10. 1919). 



 

8. příloha: Přepis dopisu kanceláře presidenta republiky T. G. Masaryka městské 

radě města Mělníka n/L. (2. 12. 1919)306 

V Praze, dne 2. prosince 1919. 

P. T. 

Městské radě 

král. věnného města Mělníka n/L. 

v Mělníku n/L. 

 Pan president republiky s potěšením vzal na vědomí dopis městské rady ze dne  

29. října 1919 a svolil k tomu, aby hlavní městské třída nesla jeho jméno, zároveň uložil 

podepsané kanceláři, aby vyslovila městské radě v Mělníku díky pana presidenta za tento 

projev oddanosti. 

KANCELÁŘ 

PRESIDENTA REPUBLIKY 

  

 

306 SOkA Mělník; AM Mělník; 2. mú; kt. 143. Přepis dopisu kanceláře presidenta republiky T. G. Masaryka 

městské radě města Mělníka n/L. (2. 12. 1919). 



 

9. příloha: Přepis pozvánky zastupitelům na odhalení desky „náměstí Reinharda 

Heydricha“ (28. 5. 1943)307 

Všem P. T. členům městského zastupitelstva. 

Dne 30. května 1943 v 10:30 hod. bude před radnicí města Mělníka slavnostně 

přejmenováno Hlavní náměstí na náměstí Reinharda Heydricha a bude slavnostně odhalena 

deska nesoucí nové označení. 

Žádám všechny členy městského zastupitelstva, aby se k této slavnosti laskavě dostavili. 

Sraz před radniční budovou 10 minut před zahájením. 

Dne 28. května 1943 

Starosta 

Josef Tykal 

  

 

307 SOkA Mělník; AM Mělník 3. mú; kt. 40. Dobové fotografie ze dne 30. května 1943. Autor ateliér Foto 

Hrbek, Mělník, 1943. 



 

10. příloha: Přepis výzvy pro obyvatele (27. 5. 1943)308 

„Oznámení 

Dne 30. května 1943 o 10:30 hod. koná se před radnicí města Mělníka slavnostní 

přejmenování náměstí, na náměstí Reinharda Heydricha a slavnostní odhalení desky 

s novým pojmenováním. K této slavnosti se obyvatelstvo zve. 

Der Bezirkshauptmann.      Starosta města.“ 

  

 

308 SOkA Mělník; SbN; Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1943. STAROSTA MĚSTA. 

Oznámení. Mělnické listy: List Národního souručenství. Mělník, 1943; 25(21). 



 

11. příloha: Dobové fotografie ze dne 30. května 1943309 

 
 

  

 

309 SOkA Mělník; AM Mělník 3. mú; kt. 40. Dobové fotografie ze dne 30. května 1943. Autor ateliér Foto 

Hrbek, Mělník, 1943. 



 

12. příloha: Přepis dopisu Městského národního výboru v Mělníku adresovaného 

generalissimu Stalinovi (10. 12. 1948)310 

Občané starého vinařského města Mělníka shromážděni na slavnostní plenární schůzi 

místního národního výboru dne 10. prosince 1948 zvolili Vás, vážený generalissime, 

čestným občanem města Mělníka. 

Občanstvo našeho města chce touto volbou vyjádřiti u příležitosti Vašich narozenin svou 

velikou úctu, lásku a oddanost národům Sovětského Svazu, jehož jste představitelem  

a dík a vděčnost slavné Rudé armádě, naší osvoboditelce. 

Prosíme, abyste čestné občanství našeho města laskavě přijal. 

 

 

310 SOkA Mělník; AM Mělník; Zápisy o plenech MNV na Mělníku. Mělník, 1948. Zápis ze slavnostního 

pléna MNV na Mělníku (10. 12. 1948). 


