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16. Přílohy  

 

Příloha č. 1 

Zákon o hl. m. Praze
1
 

 

§ 13 

(1) Městské části mají své názvy, které stanoví Statut. 

(2) O názvech ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství 

rozhoduje hlavní město Praha, a to zpravidla na základě návrhů podaných městskými 

částmi. Shodné názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných 

prostranství jsou vyloučeny. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají podle 

jmen žijících osobností veřejného života. 

(3) Náklady spojené s označením ulic a ostatních veřejných prostranství a případným 

přečíslováním budov hradí hlavní město Praha ze svého rozpočtu. Vlastník nemovitosti  

je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného 

prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení 

nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. 

(4) K pojmenování ulice nebo jiného veřejného prostranství, jejich přejmenování nebo 

zániku dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. 

 

 

 

 

                                                           
1
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Příloha č. 2 

 

Návrh zásad pro pojmenování ulic schválený městskou radou 9. ledna 1925
2
 

 

• Především měly být voleny původní tradiční či historické pomístní názvy z doby 

před vznikem městské zástavby. 

• Na druhém místě se měly upřednostňovat názvy podle povahy místa, směru, tvaru  

a vzhledu ulic, významných budov v nich nebo jiných charakteristických známek. 

• Pro ulice vzniklé po roce 1918 mohlo být užito názvů připomínajících národní 

historii, protirakouský odbor, osvobození a památná místa či osoby spjaté s těmito 

událostmi. 

• Měly být pokud možno zachovány a dále doplňovány názvoslovné soustavy 

vzniklé historicky v jednotlivých bývalých obcích pražského souměstí. 

• Výjimečně bylo možno pojmenovat ulici podle významné osobnosti, která k ní 

měla nějaký bezprostřední vztah (místo narození, úmrtí, bydliště, působiště). 

Zásadně  

se neměly volit názvy podle ještě žijících osob. 

• Pokud nebylo možno uplatnit žádnou z předchozích zásad, měly se volit názvy 

zeměpisné podle zemí, krajů, míst řek, hor apod., a to tak, aby tyto názvy byly 

umísťovány do oblastí města ležících ve směru skutečné polohy dané zeměpisné 

lokality. 

 

 

                                                           
2
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Příloha č. 3 

Zásady, které byly uplatňovány v práci místopisné komise, lze shrnout takto
3
 

• Veřejným prostranstvím mají být v prvé řadě navráceny původní, tradiční, kulturně  

a historicky hodnotné názvy, které zmizely po roce 1945; má k tomu dojít bez 

ohledu na to, zda nynější název je z dnešního (polistopadového) pohledu hodnocen 

negativně či pozitivně; především mají být navráceny původní názvy mezi 

obyvateli vžité, především jména pomístní a městská, tzv. urbanonyma.   

• Důsledně má být odstraněno opakování stejných pojmenování, byť se vyskytovala  

u různých kategorií veřejného prostranství (ulice, náměstí, most, nábřeží). 

• V zájmu obnovení důstojnosti místního názvosloví Prahy mají být postupně 

odstraněna osobní pojmenování po "vysloveně negativních" představitelích 

totalitního režimu, po jeho organizacích a institucích, po osobách, které nemají 

žádný vztah k Praze ani k českému národu, nebo jsou neznámé jak pražské kulturní 

veřejnosti, tak místním obyvatelům po nich pojmenovaných lokalit, a také 

pojmenování podle ideologických abstrakt tzv. marxismu-leninismu  

a proletářského internacionalismu. 

• Zásadně v žádném případě nemají být přejmenována veřejná prostranství, nesoucí 

jméno po padlých nebo popravených příslušnících druhého odboje a po obětech 

nacistického teroru, ať byli jakéhokoliv politického přesvědčení. 

• Nejsou-li vhodné původní či místní názvy, mohou být veřejná prostranství 

pojmenována podle všeobecně uznávaných osobností české či světové vědy, 

kultury, humanitních, mírových a filantropických hnutí, příslušníků druhého 

nekomunistického odboje a třetího odboje, výjimečně též podle politiků. 

• Zásadně nelze použít pojmenování podle osobností dosud žijících, ani podle 

politických stran a hnutí, podle politických pojmů, podle státních městských  
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a mezinárodních institucí, organizací, spolků či firem, pokud působily po roce 

1945, nebo působí v současnosti. 

Příloha č. 4 

 

Zásady pojmenování a označování veřejných komunikací a ostatních veřejných 

prostranství na území hlavního města Prahy
4
 

 

A. 

Úvod 

 

  Zásady pojmenování veřejných komunikací a ostatních veřejných prostranství upravují 

postup pro označení veřejných prostranství a zveřejnění schválených názvů. 

B. 

Základní zásady 

1. Každé veřejné prostranství, které má zásadní význam pro základní orientaci  

     v hl. m.  Praze, nese název. 

2.  Na území hl. m. Prahy se nesmí vyskytnout dva zcela stejné názvy. 

3.  Veřejné prostranství nelze pojmenovat po žijící osobě. 

4.  Název musí odpovídat zásadám věcné a jazykové správnosti. 

5.  Název nesmí urážet národní, národnostní nebo náboženské cítění. 

6. Při tvorbě názvu se vždy zvažuje především vyjádření vazby k dané lokalitě,  

     k charakteru daného místa, tematická vazba na názvy okolních veřejných prostranství. 

7.  Změny v názvosloví lze provádět pouze v nezbytně nutných případech. 

8.  Návrh názvu veřejného prostranství musí obsahovat navrhovaný název, odůvodnění   

     názvu (v případě, kdy je navrhován název po významné osobnosti, též základní   

     identifikační údaje této osobnosti), vymezení rozsahu navrhovaného veřejného    

     prostranství a uvedení počtu dotčených subjektů. 

                                                           
4
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9.  Návrh názvu veřejného prostranství předběžně posuzuje místopisná komise zřízená  

      radou magistrátu hlavního města Prahy. 

10. Návrh názvu veřejného prostranství musí být projednán s příslušnou městskou částí. 

11. K návrhu na pojmenování dosud nepojmenovaných významných dopravních staveb  

      (mosty a tunely) a významných dopravních komunikací se vyjadřuje odbor dopravy   

      MHMP. 

 

C. 

Obsahové zásady 

Veřejná prostranství lze pojmenovat zejména podle: 

 

1. místních motivů, historicky doložených místních názvů 

2. směru, polohy, charakteru veřejného prostranství 

3. zeměpisných názvů států, měst, pohoří, obcí aj. 

4. přírodních motivů živé i neživé přírody 

5. významných osobností vědy, techniky, kultury, sportu, společenského života,  

      a to zejména s přihlédnutím k jejich světovému významu, vztahu k hl. m. Praze  

      či příslušné lokalitě 

6. názvů profesí, řemesel zde dříve provozovaných, umění a sportů 

7. významných historických událostí 

8. významných městských staveb 

 

D. 

Jazykové zásady 

 

1. Jazyková podoba názvu musí být jednoduchá, obecně srozumitelná, jednoznačná  

     a pravopisně správná. 

2. Název musí tvaroslovně vycházet ze spisovné češtiny. 

 

E. 

Zveřejňování a oznamování nových názvů veřejných prostranství 

 

1. Nové názvy veřejných prostranství se zveřejňují v oznamovací části Sbírky právních   

    předpisů hlavního města Prahy, a to s uvedením názvu veřejného prostranství  
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    katastrálního území, územního obvodu, městské části, vymezení prostranství, na které  

    se pojmenování vztahuje a uvedením motivu názvu. 

2. Nové názvy veřejných prostranství se oznamují Odboru krizového řízení MHMP,  

     Odboru správy majetku MHMP, Policii České republiky - Správě hlavního města  

     Prahy, Hasičskému záchrannému sboru, hl. m. Prahy, příslušným obvodním správám  

     pošt, Záchranné službě hl. m. Prahy a dalším uživatelům místopisných informací  

     ve veřejném zájmu. 

3. Nové názvy přejmenovaných veřejných prostranství se oznámí majitelům dotčených   

    objektů a budou vhodnou formou (např. vyvěšením) oznámeny jejich uživatelům. 

 

F. 

Označování veřejných prostranství 

 

1. Každé pojmenované veřejné prostranství musí být označeno. 

2. Označení je provedeno po schválení názvu bez zbytečných průtahů. 

3. Označení je provedeno tabulemi z ocelového smaltovaného plechu o rozměrech  

     40x80 cm s uvedením názvu veřejného prostranství, katastrálního území a územního  

     obvodu v barvě písma bílé na červeném podkladu s bílou a modrou obrubou na okraji  

     tabule. 

4. Tabule jsou umístěny v takovém počtu a na takových místech, aby byly dobře viditelné,    

    zejména na sloupech veřejného osvětlení, nárožích budov nebo oplocení objektů  

    na místech přiléhajících k hranici pojmenovaného prostranství.   
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 Příloha č. 55
 

 

 

Přehled pádů užitých v názvech ulic a náměstí Prahy 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Pro vytvoření grafu a tabulky bylo použito dat uvedených v 8. kapitole Tř  ěn   l  . V tabulce uvádíme     

      procenta s přesností na dvě desetinná místa a v samotném grafu je zaokrouhlujeme na celá procenta. 
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Příloha č. 6
6
 

 

 

Původ pojmenování názvů ulic a náměstí Prahy 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Pro vytvoření grafu a tabulky bylo použito dat uvedených v 8. kapitole Tř  ěn   l  . V tabulce uvádíme     

      procenta s přesností na dvě desetinná místa a v samotném grafu je zaokrouhlujeme na celá procenta. 
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Příloha č. 7 

 

Nevyplněný dotazník 
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Příloha č. 8 

 

Soupis některých ostatních neoficiálních názvů pražských místních jmen 

 

Bílá Hora: B l   

Budějovická: B  ějárn , B ďárn , B ďár   

Červený Vrch: Červeňá , Re  H ll 

Dejvická: Dejvárn  

Hanspaulka: Hanspa 

Hradčanská: Hrá  , Hrá   , Hr   árn  

Chodkovy sady: C o  á e 

I. P. Pavlova: Sl nťá , Ípá , 

kopec na sídlišti Čevený Vrch: Kopec 

Letenské sady (část: v místech, kde dříve stál Stalinův pomník): Stalin, Na Stalina, 

Kyvadlo, Na Kyvadle 

Malá říčka (ve Stromovce): M lá ř ť   

náměstí Bratří Synků: Syn á  

náměstí Jiřího z Poděbrad: J řá  

náměstí Míru: M rá  

park u ČVUT: Hegeš p r  

park vedle Hlavního nádraží: Šerv   

Strossmayerovo náměstí: Štrosm jerá , Štrosm rjá  

Šárecké údolí: Šár   
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Příloha č. 9 

 

Přehled deseti nejčastěji uvedených neoficiálních názvů včetně odkazu na věkovou 

strukturu respondentů  
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Příloha č. 10 

 

Přehled nejčastěji uvedených neoficiálních názvů včetně odkazu na vztah 

respondentů k Praze 6. 
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Příloha č. 11 

 

Znalost významu Lotyšák s ohledem na věk respondentů 

 

 

 

 


