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1. Úvod  

 

  Katedra českého jazyka každoročně vypisuje několik témat k bakalářskému zpracování. 

Jeden z těchto témat znělo Proměny místních jmen ve zvoleném regionu a zaujalo nás tím, 

že propojuje český jazyk s historií – naším druhým studijním oborem. Rozhodli jsme  

se tak pro téma Proměny místních jmen na Praze 6. Volba tohoto regionu byla zapříčiněna 

několika komplementárními důvody. V této lokalitě se nachází naše bydliště, tudíž máme 

se zdejšími názvy jistou letitou životní zkušenost, kterou můžeme během psaní zužitkovat. 

Pro volbu regionu byl dále rozhodující i fakt, že jsme po úvodní heuristické činnosti došli 

k závěru, že problematika uličních názvů Prahy 6 je zajímavá nejen z lingvistického  

a historického hlediska, ale také z hlediska společenského. Zvolené téma nám tak připadá 

aktuální a vhodné k bakalářskému zpracování. Nicméně už sám název práce napovídá,  

že předmět výzkumu je značně rozsáhlý, proto jej nyní musíme více specifikovat.   

    V této bakalářské práci se sice zabýváme místními jmény městské části Prahy 6,  

ale zaměřujeme se pouze na názvy veřejných prostranství typu ulice a náměstí. 

Zachycujeme proměny těchto místních jmen napříč 20. a 21. stoletím. Dále pak zkoumáme 

aktuální názvy z hlediska motivace a tvarosloví a v neposlední řadě zjišťujeme neoficiální 

pojmenování a lidovou etymologii vybraných ulic. 

    Roku 1940 byly všechny české názvy ulic přeloženy do němčiny a koexistovaly vedle 

původních českých pojmenování.
1
 My se ale zaměřujeme pouze na česky znějící názvy 

ulic, jejich německé ekvivalenty z doby nacistické okupace v práci ani nezmiňujeme. 

Přehled těchto názvů (jedná se většinou o kalky) je k nalezení v rejstříku německých názvů  

ve třetím dílu Pražského uličníku.
2
  

  Pro lepší ukotvení tématu uvádíme v teoretické části a v příslušných přílohách zákony  

o pojmenovávání ulic. Zmiňujeme zákony jak současné, tak již neplatné, které však měly 

                                                           
1
 LAŠŤOVKOVÁ, Barbora; LAŠŤOVKA, Marek. Pražské uliční názvy jako prostředek orientace i nástroj  

   ideologie 1945-1990. In: LEDVINKA, Václav. Documenta Pragensia: Evropská velkoměsta mezi koncem  

   války světové a války studené (1945-1989). Praha: Scriptorium, 2011, s. 314. ISBN 978-80-87271-43-8.  

   ISSN 0231-7443. 

2
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

     Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 207–318.  
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vliv na podobu názvů v námi sledovaném období. Stručně se také věnujeme poradnímu 

orgánu rady hlavního města Prahy – Místopisné komisi hlavního města Prahy, instituci 

vlastnící pravomoc k pojmenování veřejných prostranství v Praze. 

  V navazující praktické části nalezneme abecední seznam aktuálních uličních názvů 

městské části Prahy 6. Názvy jsou rozděleny dle příslušnosti daných ulic a náměstí 

k jednotlivým částem obce, jejímiž jmény se pro zajímavost a větší celistvost také 

zabýváme. Jednotlivá jména ulic jsou doprovázena poznatky o historii jejich proměn. Dále 

jsou ulice roztříděny do několika kategorií za účelem zjištění základních motivací jejich 

pojmenování a také za účelem sledování jistých lingvistických charakteristik. Ke konci 

praktické části jsou prezentována a interpretována data nasbíraná pomocí dotazníků, 

kterými jsme zjišťovali zejména neoficiální názvy a lidovou etymologii. 

  Naším primárním cílem je zmapování veškerých současných názvů ulic a náměstí 

městské části Prahy 6 a zachycení proměn jejich jmen za cca posledních sto let. Druhým 

cílem je odhalit motivace aktuálních pojmenování. Dalším naším cílem je zjistit neoficiální 

názvy, které veřejnost běžně užívá namísto názvů úředně schválených. Kromě toho nás 

také zajímá lidová etymologie jistých vybraných uličních jmen.   

  K těmto vytyčeným cílům máme několik hypotéz. Tušíme, že vypracování soupisu 

aktuálního seznamu ulic nebude z technického hlediska záležitostí nikterak náročnou. 

Víme také, že existuje literatura, která se proměnami pražských názvů zabývá,  

a tak by ani zjišťování historie proměn nemělo být příliš složité. Očekáváme,  

že přejmenovávání ulic je nejčastěji spojeno s politicko-společenskými událostmi. Dále 

předpokládáme, že většina veřejnosti zná jméno Kulaťák, kterým bývá lidově označováno 

Vítězné náměstí. A nakonec se domníváme, že v současných názvech se nejčastěji objevují 

jména osob nebo zemí a měst uvedená zejména v nominativu.  

  Pro řešení dané problematiky bylo potřeba vycházet z několika nejrůznějších pramenů. 

Nyní se proto budeme alespoň stručně věnovat jejich kritice. Zásadním podkladem pro tuto 

bakalářskou práci je plán města Prahy z roku 2012,
3
 který obsahuje abecední rejstřík 

                                                           
3
 Praha do kapsy: plán města. Praha: Kartografie Praha, 2012. ISBN 978-80-7393-204-6. 
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aktuálních pražských ulic. Dalším důležitým zdrojem informací je webový portál České 

pošty,
4
 na kterém je možné vyhledávat PSČ a příslušnost ulic k jednotlivým částem obce.  

  Mezi hlavní prameny patří i trojdílná publikace Pražský uličník.
5
 První dva díly sepsali  

za spolupráce s kolektivem M. Lašťovka a V. Ledvinka. K. Jíšová, B. Lašťovková  

a J. Třikač pak spolu s M. Lašťovkou sepsali třetí díl obsahující doplňující hesla a opravy 

k předešlé práci. Díly byly vydány chronologicky v letech 1997, 1998 a 2012. Autoři 

Pražského uličníku zmapovali aktuální názvy ulic Prahy a historii jejich proměn zhruba  

od počátku 20. století do roku 2011. Za velký klad této publikace považujeme  

to, že je u každé ulice uvedeno, v jaké části obce se nachází (v případě, že ulice prochází 

vícero částmi, jsou uvedeny všechny). Rovněž oceňujeme rejstřík německých názvů 

uvedený na konci třetího dílu.  V kapitole Seznam ulic pak upozorňujeme na některé 

konkrétní drobné nedostatky Pražského uličníku jako např. nezmínění některých ulic, 

občasné překlepy nebo nepřesné informace. 

  Poměrně často citujeme i z publikace Synchronní a diachronní aspekty české onymie  

od M. Harvalíka (Praha 2004). M. Harvalík se v díle zabývá zejména vzájemnými vztahy 

mezi onomastikou a dialektologií, exonymy v češtině a konkurenčními vztahy v českém 

anoikonymickém systému. Jednu kapitolu autor věnuje uličnímu názvosloví  

a společenským faktorům. Právě s touto kapitolou pracujeme ke konci praktické části 

bakalářské práce, kde se zabýváme motivací názvů. 

  Dalším podkladem pro naši práci jsou fakta sesbíraná pomocí námi sestaveného 

dotazníku. Jedná se bezpochyby o cenný a zajímavý zdroj, zejména v oblasti přínosu 

nových informací o neoficiálních názvech ulic Prahy 6. 

   Výše uvedené prameny jsou pro naši práci zcela zásadní. Pracujeme i s některou další 

literaturou i internetovými zdroji, které se ale celkově našeho tématu dotýkají  

                                                           
4
 Užitečné nástroje: Vyhledávání PSČ. Česká pošta [online]. Česká pošta, © 2013 [cit. 2013-06-14].    

    Dostupné z: http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/GetSearch.action.  

5
 LAŠŤOVKA, Marek a Václav LEDVINKA. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

    prostranství. Praha: Libri, 1997-1998. ISBN 80-859-8323-0. JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník:  

    encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506. 

http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/GetSearch.action
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již jen okrajově. Jejich podrobnější kritikou se zde proto nezabýváme. Kompletní přehled 

všech použitých pramenů je uveden v kapitole Prameny
6
.  

     V současné době se tématem uličních názvů zabírá několik málo lingvistů, zmiňme 

například M. Lašťovku, V. Ledvinku, K. Jíšovou, B. Lašťovkovou a J. Třikače  

či J. Davida.  V posledních letech přibývají bakalářské i diplomové práce, které zkoumají 

uliční názvy v rozmanitých lokalitách České republiky. Na Masarykově univerzitě tak byla 

například letos napsána (prozatím neobhájena) bakalářská práce zabývající se opavskými 

ulicemi.
7
 Prozatím ale neexistuje žádná práce, která by se souhrnně zabývala uličními 

názvy Prahy 6, ačkoli jsou tyto ulice do jisté míry zpracovány v Pražském uličníku. Spíše 

než uličními názvy se lingvisté v oblasti onomastiky zajímají spíše o ostatní místní jména 

či o názvy pomístní. Nicméně tematika názvů ulic některé vědce zajímala již v dřívějších 

dobách. 

  Roku 1869 sepsal Karel Jaromír Erben Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel 

domovních královského hlavního města Prahy. V polovině minulého století se tematikou 

proměn uličních názvů zaobírala publikace Ulicemi města Prahy, která vyšla poprvé roku 

1958. J. Čarek, V. Hlavsa, J. Janáček a V. Lím se v ní zaměřují na názvy veřejných 

prostranství Prahy od 14. století do doby vzniku této jejich společné práce. Z této publikace 

do jisté míry vychází již výše zmíněný Pražský uličník. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Viz 12. kapitola Prameny s. 179–182. 

7
 IS MU: Závěrečné práce. PULEC, Jiří a Jiřina KALENDOVSKÁ. Masarykova univerzita: založení,  

   stavební vývoj, insignie [online]. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1994 [cit. 2013-06-23]. Dostupné  

   z: http://is.muni.cz/th/361862/ff_b/. 

http://is.muni.cz/th/361862/ff_b/
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   2. Metodologie  

 

2.1 Způsob sběru a vyhodnocování dat 

 

  Data potřebná k sepsání bakalářské práce byla získávána z literatury, internetových 

portálů a dotazníků. Z jednotlivých zdrojů nestačilo pouze vypsat a uspořádat dílčí údaje, 

ale bylo nutno získané informace vzájemně komprimovat. Díky porovnávání pramenů 

došlo k zjištění některých jejich nedostatků i předností.  

  Nejprve bylo zapotřebí vytvořit seznam všech aktuálních názvů ulic a náměstí.  

Z rejstříku
8
 ulic plánu města Prahy jsem musela najít a vypsat ty ulice, které spadají  

do městské části Prahy 6. Toho jsem docílila pomocí webového portálu
9
 České pošty, kde 

jsem k jednotlivým uvedeným pražským ulicím vyhledávala informace o tom, v jaké 

městské části a katastrálním území se nacházejí. Tímto způsobem vytvořený seznam ulic 

Prahy 6 jsem konfrontovala s ulicemi uvedenými v Pražském uličníku, abych zjistila,  

zda se publikace se seznamem shoduje. Následně jsem naopak porovnávala ulice  

v Pražském uličníku s ulicemi v seznamu, abych odhalila i jeho nedostatky. Skutečně jsem 

tak nalezla několik nesrovnalostí mezi rejstříkem plánu města Prahy
10

  

a Pražským uličníkem
11

. Na tyto nesrovnalosti upozorňuji v konkrétních heslech v kapitole 

Seznam ulic
12

. Shodou okolností
13

 jsem objevila i jednu ulici
14
, která není uvedena  

ani v jedné ze zmíněných publikací, ale která je vedena na webovém portálu
15

 České pošty. 

                                                           
8
 Praha do kapsy: plán města. Praha: Kartografie Praha, 2012. ISBN 978-80-7393-204-6, s. 86–124. 

9
 Užitečné nástroje: Vyhledávání PSČ. Česká pošta [online]. Česká pošta, © 2013 [cit. 2013-06-14].   

    Dostupné z: http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/GetSearch.action. 

10
 Praha do kapsy: plán města. Praha: Kartografie Praha, 2012. ISBN 978-80-7393-204-6. 

11
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

    prostranství. Praha: Libri, 1997-1998. ISBN 80-859-8323-0. JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník:  

    encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506. 

12
 Viz s. 27–154. 

13
 Během terénního průzkumu Prahy 6. 

14
 Viz heslo Obora Hvězda na s. 111. 

15
 Užitečné nástroje: Vyhledávání PSČ. Česká pošta [online]. Česká pošta, © 2013 [cit. 2013-06-14].   

    Dostupné z: http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/GetSearch.action. 

http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/GetSearch.action
http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/GetSearch.action
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  Dalším nezbytným krokem bylo opatření informací o proměnách názvů. Tyto údaje jsem 

z naprosté většiny získávala z již zmiňovaného Pražského uličníku. Pouze v ojedinělých 

případech bylo nutno čerpat i z jiných publikací. Pro zjištění lidové etymologie  

a neoficiálních názvů jsem provedla kvantitativní výzkum pomocí dotazníků
16

. 

  Předpokládaný vyhovující vzorek pro tento výzkum byl stanoven na sto respondentů 

(N=100). Výběr onoho vzorku dotazovaných byl kvótní (kvóty určeny pouze na věk  

a bydliště). Cílovou skupinu tvoří obyvatelé Prahy 6 a ti, kteří na Praze 6 studují  

či pracují. Screeningová část byla zaměřena pouze na aktivity spojené s Prahou 6. 

V dotazníku je celkem deset otázek a dvě z nich jsou zcela otevřené. Přibližná doba 

potřebná k vyplnění dotazníku se pohybuje okolo pěti minut.  

  Celkem se mi podařilo nasbírat přes 200 dotazníků. Po čištění dat a vyloučení 

nevhodných a neúplných dotazníků jich ale nakonec zůstalo jen 120 (N=120). Odpovědi 

získané z otevřených otázek byly následně překódovány do kategorií výroků  

a analyzovány. Data byla zpracována statisticky a pro lepší názornost jsou některé 

výsledky převedeny také do grafů. 

  Dotazník jsem v tištěné podobě dávala k vyplnění náhodným kolemjdoucím po Praze 6  

a dále obyvatelům a lidem pracujícím či studujícím v této městské části. Usilovala jsem  

o co nejpestřejší vzorek dotazovaných, tím mám na mysli zejména věkovou a profesní 

rozmanitost respondentů. Tohoto cíle jsem se snažila dosáhnout tím, že jsem dotazník šířila 

v digitální podobě prostřednictvím internetu mezi své kolegy, jejich přátele a rodiny atd. 

Při práci v terénu jsem pracovala s vytištěným dotazníkem a oslovovala jsem zejména 

osoby staršího věku (zhruba nad 60 let). Vycházela jsem totiž z předpokladu, že starší lidé 

internet příliš nepoužívají a že je tudíž vhodnější komunikovat s nimi osobně.  

  Na informace nasbírané pomocí dotazníků nahlížím z několika hledisek. Zkoumám  

např. rozdíly v užívání neoficiálních názvů podle toho, jak dlouho respondenti  

na Praze 6 bydlí nebo podle jejich věku. Respondenty jsem pro tyto potřeby  

roztřídila do těchto čtyř věkových skupin (v závorce uvádíme počet respondentů v dané  

skupině a jeho procentuální
17

 vyjádření v rámci celé skupiny): 15–19 let (11; 9,17 %),  

20–29 let (83; 69,16 %), 30–55 let (11; 9,17 %) a starší nad 55 let (15; 12,5 %).   

                                                           
16

 Viz příloha č. 7 na s. 196–198. 

17
 Procenta zaokrouhlujeme s přesností na dvě desetinná místa. 
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  Výsledky dotazníků jsou zpracovány v desáté kapitole, kde je uveden
18

 i seznam 

nasbíraných neoficiálních názvů ulic a náměstí Prahy 6. Hesla v něm jsou řazena abecedně 

podle oficiálních názvů. Zjištěná lidová pojmenování jsou často utvořena ze základů slov 

názvů oficiálních, u ostatních případů je stručně vysvětlena jejich motivace. Pro určení 

motivace vycházíme z letité zkušenosti s terénem Prahy 6 a ze znalosti historických reálií, 

někdy se opíráme i o podrobnější odpovědi dotazovaných.  

  Respondenti v dotaznících nemuseli vysvětlovat, jak daný neoficiální název vznikl, ale 

někdy tato fakta uvádějí. Jen v případě názvu U Sedmi zlodějů
19

 se nám motivaci 

nepodařilo zjistit.  U tohoto pojmenování dotazovaní žádné informace navíc neuvedli. 

Znovu jsem se tak na dotyčné respondenty obrátila a snažila se získat podrobnější údaje, 

ale ani dotazovaní neznali původ motivace.    

  V dotaznících jsem také zjišťovala lidovou etymologii těchto čtyř uličních názvů: Bílá, 

Na Bateriích, Na Marně a Možného. Poslední tři zmíněné názvy byly vybrány kvůli 

předpokladu, že lidé nebudou povětšinou znát jejich motivaci, a tudíž je možné, že pro ně 

používají jiná pojmenování. Název Bílá byl do otázky zařazen proto, že Pražský uličník  

si není zcela jist motivací tohoto názvu. Očekávala jsem, že by lidová etymologie mohla 

odhalit další možné důvody vzniku tohoto pojmenování.  

     

2.2 Způsob třídění ulic 

 

  V osmé kapitole
20

 jsou ulice rozděleny do několika skupin podle motivací jejich 

pojmenování. V těchto příslušných kategoriích jsou ulice uvedeny v abecedním pořádku, 

avšak je zachována příslušnost ulic k jednotlivým částem Prahy 6. Tím je usnadněno 

případné hledání dalších informací o jednotlivých ulicích v kapitole Seznam ulic
21
. Některé 

ulice svou polohou současně zaujímají místo ve více městských částech najednou, v těchto 

případech je ulice zmíněna pro každou městskou část zvlášť. V grafech a statistice jsou ale 

tyto ulice započítány jen jedenkrát. Cílem tohoto třídění je zjistit, čím jsou aktuální názvy 

nejčastěji motivovány a v jakých pádech se vyskytují. 

                                                           
18

 Viz kapitola 10.1 Soupis neoficiálních názvů na s. 169–172. 

19
 Viz heslo Na Křídle na s. 170. 

20
 Viz kapitola Třídění ulic ns s. 156–164. 

21
 Viz kapitola Seznam ulic na s. 27–154. 
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  Během třídění ulic jsem potlačila společensko-historické kontexty daných názvů. Proto 

například názvy ulic, které mají připomínat bojiště první světové války, nemají vlastní 

kategorii (mohla by znít Historické události atp.), ale jsou zařazeny do skupiny podle 

názvů míst, u/ve kterých se ony bitvy odehrály.
22

  

  Dále je třeba podotknout, že třídění se řídí motivacemi dobově nejbližšími vzniku 

pojmenování ulic. Další původ těchto názvů je ponechán stranou. Například ulice  

Na Bartoňce dostala název podle objektu – vinice Bartoňka, která dostala název po svém 

majiteli Bartoňovi. Tato ulice je tak zařazena do skupiny nesoucí názvy podle objektů, 

které se v/u ní nacházejí či nacházeli, a nikoliv do skupiny se jmény ulic získaných podle 

osob.  

 

2.3 Psaní velkých a malých písmen v názvech ulic 

 

  Ve vlastním textu bakalářské práce jsou názvy psány dle pravidel
23

 českého pravopisu 

z roku 1993, ale pro zachování autentičnosti citovaných děl, nejsou podoby názvů v nich 

zmíněných podle těchto pravidel upraveny. Pražský uličník
24

 uvádí názvy v takových 

podobách, v jakých byly úředně odsouhlaseny, „… aby zdůraznil, odkud vznikly názvy 

ulic, jimiž se zabývá.“
25

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Např. viz heslo Na Marně na s. 64 a na s. 157.  

23
 HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0475-0. 

24
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných   

    prostranství. Praha: Libri, 1997-1998. ISBN 80-859-8323-0. JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník:  

    encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506. 

25
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných   

    prostranství. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 9. 
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2.4 Územní vymezení Prahy 6  

 

  „Podle nového rozdělení Prahy v roce 2001 platí uspořádání, v němž je 22 městských 

správních obvodů (vnitřní dělení) a 57 městských částí.“
26

 Městská část Prahy 6 zahrnuje 

v  současné době 9 katastrálních území (nebo jejich části), které jsou zároveň částmi obce: 

„Ruzyně, Liboc, Břevnov, Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Sedlec, Střešovice, Bubeneč.“
27

 

Hradčany jsou částí obce ale ne jejím katastrálním územím. Dohromady  

se Praha 6 skládá z 10 uvedených částí, které tvoří centrální území městského obvodu 

Prahy 6. Obce Praha-Přední Kopanina, Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol a Praha-Nebušice 

sice pod správní obvod Prahy 6 spadají, ale zachovaly si svou vlastní samosprávu a úřady. 

Tato bakalářská práce se zabývá pouze ulicemi a náměstími, které se nacházejí v městské 

části Prahy 6
28

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Městské části: Členění Prahy. Praha.eu: Portál hlavního města Prahy [online]. 31. leden 2010  

     [cit. 2013-06-14]. Dostupné z: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/mestske_casti/cleneni_prahy/.  

27
  POLÍVKOVÁ, Alena. Naše místní jména a jak jich užívat. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2007.   

     ISBN 978-802-4219-400, s. 203. 

28
 Městská část Praha 6: podrobné informace. Územně identifikační registr ČR [online]. SEAL, s.r.o.,  

     © 1997-2012 [cit. 2013-06-18]. Dostupné z: http://www.uir.cz/mestske-casti-a-obvody/500178/Praha-6.  

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/mestske_casti/cleneni_prahy/
http://www.uir.cz/mestske-casti-a-obvody/500178/Praha-6
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3. Místopisná komise hl. města Prahy a pravidla o pojmenovávání ulic 

 

  Rada hlavního města Prahy má dnes, stejně jako v dobách dřívějších, pravomoc 

k pojmenování veřejných prostranství v Praze. „O názvech však nerozhoduje sama. 

K tomuto účelu zpravidla zřizuje komisi …“
29

  Aktuální seznam
30

 členů Místopisné 

komise hlavního města Prahy je vyvěšen na oficiálním webovém portálu hlavního města 

Prahy.  

   Někdy se na tuto komisi obracejí přímo občané a podávají své návrhy na přejmenování  

či nová pojmenování ulic. Například v zápisu jednání z 18. 2. 2013 se můžeme  

dočíst: „K žádosti občana z Prahy 6 na pojmenování přístupové komunikace od ulice  

Nad Habrovkou k domu čp. 2340 komise předběžně doporučuje název  

Pod Pachmankou.“
31

 Tento příklad žádosti není nikterak ojedinělý a dokazuje zájem 

veřejnosti o problematiku názvů ulic. 

  „… pravomoc k pojmenovávání veřejných prostranství v Praze má rada hlavního města 

Prahy. O názvech však nerozhoduje sama. K tomuto účelu zpravidla zřizuje  

komisi – poradní orgán složený jednak z úředníků majících na starosti tuto problematiku 

na Magistrátu hl. m. Prahy, jednak z odborníků z nejrůznějších oborů, kterých  

se názvosloví dotýká – dopravy, jazykovědy, historie či geografie. Návrh uličního 

pojmenování však musí být také projednán s městskou částí, ve které se ulice nachází. 

V určitých časových intervalech, většinou v návaznosti na hojnější změny v názvosloví, 

rada či některý z jejích poradních orgánů také schvaluje zásady či pravidla  

pro pojmenování ulic… Poslední pravidla
32

 byla schválena v roce 2000.“
33

 Podkladem  

                                                           
29

 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha:  

     Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 12. 

30
 Volené orgány: Rada hl. m. Prahy. Praha.eu: Portál hlavního města Prahy [online]. [cit. 2013-06-14].    

    Dostupné z: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/komise_rady/index.html?commission 

     Id=28312 

31
 Volené orgány: Rada hlavního města Prahy. Praha.eu: Portál hl. m. Prahy [online]. [cit. 2013-06-14].  

    Dostupné z: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/zpravy_z_komisi_rady/volebni_ 

    obdobi_2010_2014/Komise_mistopisna/zapisy_z_jednani/Zapis_z_jednani_komise_8.html    

32
 Viz textová příloha č. 4 na s. 191–193.  

33
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha:  

   Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 12. 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/komise_rady/index.html?commission%20%20%20%20%20Id=28312
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/komise_rady/index.html?commission%20%20%20%20%20Id=28312
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/zpravy_z_komisi_rady/volebni_%20%20%20%20obdobi_2010_2014/Komise_mistopisna/zapisy_z_jednani/Zapis_z_jednani_komise_8.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/zpravy_z_komisi_rady/volebni_%20%20%20%20obdobi_2010_2014/Komise_mistopisna/zapisy_z_jednani/Zapis_z_jednani_komise_8.html
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pro jejich vznik byl zákon o hl. m. Praze.
34

 „Směrnice se svým rozsahem a podobou 

měnily, jejich základ však býval obdobný. Dochovaly se např. z let 1925, 1946/7, 1962, 

1975 či z počátku 90. let.“
35

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Viz textová příloha č. 1 na s. 188.  

35
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha:  

     Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 12. 
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4. Historie pojmenovávání ulic 

 

4.1 Roky 1770–1848 

 

 „… po zavedení domovních popisných čísel dvorským dekretem z 1. října 1770 … se plně 

ukázala nepostradatelnost názvů veřejných prostranství pro jednoznačnou orientaci  

ve městě… Důsledkem zavedení regulace uličního názvosloví v Praze bylo jeho okamžité 

a úplné poněmčení, neboť jména na uličních nárožích i v úředním seznamu byla 

postátněným magistrátem důsledně psána v jednotném úředním jazyce habsburské státní 

správy, jímž byla přirozeně němčina… Revoluční rok 1848 přinesl do záměrného 

(úředního) pojmenování veřejných prostranství novou tendenci, protichůdnou 

dosavadnímu trendu. Spočívala ve snaze prosadit v Praze znovu jazykově české, národně 

vlastenecké i všeslovanské názvy.“
36

 „Vlastenečtí nadšenci zaváděli zpětné překlady 

německých názvů často i tam, kde šlo o stará pojmenování původní a kde český ekvivalent 

byl kalkový … (Baumgarten – Stromovka).“
37

  

 

4.2 Roky 1914–1939  

 

  „Rozpad rakousko-uherského mocnářství a vznik Československé republiky  

28. října 1918 navrátil Praze postavení hlavního města samostatného státu. Dalekosáhlé 

politické změny, jejichž ohniskem se metropole stala, se nemohly nedotknout jejího 

uličního názvosloví. Nedávné snahy rakouského eráru vzbudit přejmenováním řady 

veřejných prostranství alespoň navenek dojem prodynastického a státně patriotického 

smýšlení pražského obyvatelstva vyvolaly nyní opačnou reakci v podobě živelného tlaku  

na odstranění všeho, co připomínalo předchozí období národní nesamostatnosti.  

  Snahám po dalších dalekosáhlých změnách v centru města zabránila názvoslovná komise, 

která na sklonku roku 1918 vzešla z ankety Klubu za starou Prahu a začala pracovat  

                                                           
36

 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha:  

     Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 13. 

37
 Tamtéž, s. 13–14. 
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pod patronací Národního výboru. Byla složena ze spisovatelů, umělců, historiků a znalců 

pražského místopisu. Jejím tajemníkem se stal městský archivář Václav Vojtíšek. Vytkla  

si za úkol vnést do pojmenování a přejmenování pražských veřejných prostranství pevný 

řád, v první etapě své činnosti však musela dokončit vlnu přejmenování, aby byl naplněn 

zákon č. 266 ze 14. dubna 1920, který zakazoval dosavadní pojmenování‚ jež nelze uvésti 

v soulad s historií a vnějšími vztahy národa československého, zejména taková,  

jež připomínají osoby, které projevily nepřátelské smýšlení proti československému 

národu…‘ Teprve v roce 1924 předložila komise návrh
38

 zásad pro pojmenování ulic…“
39

   

  „Impulsem k tomuto pokusu o regulaci tvorby názvů veřejných prostranství bylo 

především vytvoření tzv. Velké Prahy připojením 37 sousedních obcí k dosavadním sedmi 

městským čtvrtím s účinností od 1. ledna 1922… Sjednocení uličních pojmenování podle 

určitých pravidel se … jevilo jako naprostá nezbytnost. Dříve nežli mohlo být provedeno, 

vyvstal však úkol ještě naléhavější. Byla jím nutnost pojmenovat desítky a časem i stovky 

ulic, které nově vznikaly jako výsledek velké stavební konjunktury druhé poloviny 

dvacátých i třicíátých let. Velká Praha se … změnila … v celistvé a postupně zastavované 

moderní velkoměsto. Tomu odpovídal i rozvoj její uliční sítě.“
40

 

  „… na odstraňování duplicit a sjednocování celopražského systému zbylo jen málo 

času… V jiných částech města se podařilo přejmenovat toliko jednotlivé hlavní ulice, 

pokud se jejich názvy ve městě vícekrát opakovaly (např. … Slovanská v Bubenči  

a Dejvicích ↗ Bubenečská … Žižkova v Bubenči ↗ Dostálova…)“
41

  

  „… v Dejvicích a v Bubenči byla uplatněna (ne ovšem důsledně) skupina názvů 

tematicky souvisejících s prvním odbojem (Verdunská, Terronská, Na Piavě, Švecova, 

Sibiřské náměstí), v Malém Břevnově názvy vztahující se k bělohorské tragédii (Alej 

českých exulantů, Anhaltova, Haberfeldova, Moravanů, Slezanů, Thurnova)…“
42

 

  „Objevila se též řada pokusů, nedovedených ovšem vesměs důsledně do konce,  

o uplatnění v Praze dosud neobvyklých ‚racionálních‘ systémů pojmenování, založených 

                                                           
38

 Viz příloha č. 2 na s. 189. 

39
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

    prostranství. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 18.  

40
 Tamtéž, s. 19. 

41
 Tamtéž, s. 20. 

42
 Tamtéž. 
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na zeměpisné orientaci ulic v kombinaci s číselnými systémy, popřípadě na opakování 

stejného názvu a rozlišení stejnojmenných ulic římskými či arabskými čísly.“
43

  

V 80. letech takto na Praze 6 vznikly např. ulice Na Padesátníku I–V. 

 

4.3 Roky 1939–1945  

 

  „Nacistická okupační správa již 25. března 1939 sdělila správní komisi hlavního města 

Prahy, že ‚není námitek‘ proti tomu, aby hlavní ulice ve městě dostaly vedle českého 

označení také označení německé. Pražská radnice projevila … vstřícnost vůči tomuto 

přání, avšak žádné praktické kroky k uskutečnění nepodnikla … Nakonec po českých 

demonstracích z 28. října a po událostech ze 17. listopadu 1939 vzaly věc do svých rukou 

přímo německé okupační orgány. 

  Kulturněpolitické oddělení úřadu říšského protektora ve spolupráci s pražskou německou 

univerzitou vypracovalo vlastní obsáhlý elaborát a dne 4. dubna 1940 jej prostřednictvím 

Oberlandratu zaslalo pražskému magistrátu ke schválení. Vzápětí vyšel německo-český … 

Úřední seznam ulic, náměstí a sadů hlavního města Prahy … vedle německých ekvivalentů 

dosavadních českých názvů legislativně zakotvoval též mnoho nových českých 

pojmenování. Odstraňoval pro nacisty nepřijatelné ‚historicky protimyslné‘ názvy …“
44

  

  Tyto „nevhodné“ názvy často připomínaly slavná vítězství českých legionářů, kteří  

za první světové války bojovali proti Rakousku–Uhersku, pro příklad můžeme uvést ulice: 

Verdunská
45
, Na Marně

46
, Uralské náměstí

47
, Na Magistrále

48
 (dnešní Českomalínská)  

a Châlonská
49

 (dnešní M. J. Lermontova) a další. „… v roce 1941 … porážka Jugoslávie 

                                                           
43

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

    prostranství. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 21. 

44
 Tamtéž. 

45
 Viz heslo Verdunská na s. 71. 

46
 Viz heslo Na Marně na s. 64. 

47
 Viz heslo Puškinovo náměstí na s. 67. 

48
 Viz heslo Českomalínská na s. 55.  

49
 Viz heslo M. J. Lermontova na s. 62. 
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vyvolala nahrazení jihoslovanských uličních názvů německými, italskými či neutrálními 

(… Srbská
50

 ↗ Banátská …).“
51

  

  Kromě této skupiny názvů úřední seznam dále odstraňoval i „… většinu názvových 

duplicit a multiplicit, existujících od vzniku Velké Prahy. Místo nich zaváděl několik 

desítek pojmenování německého původu, ale především německá i česká jména, která 

symbolizovala staleté soužití Čechů a Němců na území Prahy, jež vyjadřovala  

česko-německou vzájemnost, kulturní sounáležitost, spolupráci, nebo českou vstřícnost 

vůči Němcům a vůči ‚němectví‘ v minulosti i v přítomnosti.“
52

 Mezi tyto názvy patří např. 

Dětmarova alej
53

 (dnešní Zeyerova alej), náměstí Marie Terezie
54

 (dnešní Puškinovo 

náměstí), Berglerova
55

 (dnešní Gotthardská), Zítkova
56

 (dnešní Goeteho) ad.  

„Smyslem akce bylo potlačit v pražském uličním názvosloví jeho vyhraněně česky 

nacionální a protiněmecký ráz, který získalo především ve druhé polovině 19. století,  

a také všechny vzpomínky na samostatnou republiku. Navenek byla prezentována jako dílo 

‚usmíření a ne sporů‘. V souladu s nacistickými plány na postupné poněmčení Prahy chtěla 

na prvním místě zvýraznit charakter Prahy jako ‚starého německého města v srdci 

Evropy‘.“
57

 

  „Rozhodující podíl na těchto záměrech měli představitelé pražských a sudetských Němců 

J. Pfitzner a K. H. Frank. Oba také byli protagonisty slavnostního odhalení první německé 

uliční tabulky v Praze dne 1. července 1940. Dosavadní Pelléova třída
58

 se tím změnila 

v třídu generála Roettiga.“
59
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  Nacisté ale občas měnili i zcela neutrální názvy (dnešní ulice U Dvora
60

 byla 

přejmenována na Stichovu; Slunná
61

 byla přejmenována na Haenkeho  

a ulice Na Hutích
62

 se stala Fichteovou). Za okupace se často také měnily názvy ulic 

připomínající bojiště první světové války, v nichž Němci prohráli, na názvy jiných bojišť 

oslavující tentokrát německá vítězství (ulice Na Marně
63

 byla přejmenována  

na Memelskou). Někdy se ulice nesoucí jméno po nějaké české osobnosti přejmenovala 

podle jiné české osobnosti (dnešní Slavíčkova
64

 – dříve Mánesova za okupace změněna  

na Mařákovu).   

 

4.4 Roky 1945–1989  

 

  „Zamalování německých názvů ulic na uličních tabulkách, spojené se spontánním 

návratem k původním předokupačním pojmenováním, bylo prvním projevem otevřeného 

odporu vůči hroutící se nacistické moci, který v pražském květnovém povstání dokonce  

o několik hodin předešel propuknutí vlastních bojových operací. Tato … demonstrace … 

však znamenala obnovení názvoslovného stavu, platného před 1. říjnem 1938, se všemi 

jeho problémy. Hlavním z nich bylo mnohonásobné opakování uličních názvů, které  

se za šestnáct let předválečné existence Velké Prahy nepodařilo odstranit. Když se v létě 

1945 ujala funkce nová komise Ústředního národního výboru pro pojmenování ulic, stály 

před ní tři hlavní úkoly: 1) pojmenovat 345 ulic v zástavbě, která vznikla těsně před válkou 

a nedočkala se po dobu okupace uličních názvů, 2) přejmenovat asi 30 ulic, jejichž názvy 

se opakovaly, 3) odstranit názvy ‚nevhodné‘. Nežli přikročila ke splnění svého poslání, 

vypracovala komise nová pravidla pro pojmenování ulic a veřejných prostranství, které 

ÚNV schválil dne 14. ledna 1946. “
65
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 Viz heslo U Dvora na s. 48. 

61
 Viz heslo Slunná na s. 139. 
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 Viz heslo Na Hutích na s. 63. 
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  Navzdory těmto pravidlům, která mimo jiné určovala, že „… jmen podle osob žijících 

nebudiž používáno, leč zcela mimořádně a výjimečně.“
66

 „… měla Praha již počátkem 

roku 1947 skupinu nových uličních názvů podle osobností i míst spojeneckých států, mezi 

nimiž bylo i několik jmen politických a vojenských činitelů žijících.“
67

 Na Praze 6 se 

jednalo např. o ulici Roosveltovu
68

 a Žukovu
69

. „Zejména uplatněním názvů podle 

politických činitelů znovu a také tentokrát velmi výrazně vstoupila do pražského uličního 

názvosloví politika a záhy i nesmlouvavá politická ideologie. Předznamenalo to nestabilitu  

a nevyváženost pražské názvoslovné soustavy v blízké budoucnosti, na které nic nezměnilo 

ani závěrečné ustanovení nových názvoslovných pravidel: ‚Pojmenování ulice buď voleno 

tak, aby pokud možno bylo trvalé a nebylo zcela vydáno změnám doby‘.“
70

 

  „Vzápětí však únorový politickomocenský převrat radikálně změnil rozložení sil  

i na pražské radnici a dal pojmenování pražských veřejných prostranství zcela nový ‚třídně 

ideologický‘ směr. Již 16. dubna 1948 Ústřední národní výbor … projednal nově 

zpracovaný návrh vyřešení dosud sporných uličních názvů. Byly z něho vypuštěny návrhy 

na pojmenování podle politických osobností předválečné první republiky a buržoasně 

demokratických politických stran, které byly právě odstraněny od moci. Nahradila  

je pojmenování po představitelích odboje a domácího i mezinárodního dělnického  

a komunistického hnutí. Docházelo k odstraňování názvů, které byly z nějakého důvodu 

považovány za … ‘reakční‘ a zavádělo se pojmenování ‚pokrokové, revoluční  

či lidové‘.“
71

  

  Další problém s názvoslovím se objevil poté, co nastalo „… územní rozšíření Prahy 

připojením sousední obce Ruzyně, osady Čimice a částí dalších deseti katastrálních území, 

k němuž došlo na základě nového zákona o územním členění státu v roce 1960.“
72

 Díky 

tomuto zákonu se v Praze zvýšil počet duplicitních názvů ulic. V nadcházejících měsících 
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a letech tak docházelo ke snaze tyto duplicity odstranit. Následkem toho můžeme  

na Praze 6 pozorovat hned několik přejmenování, jedná se např. o ulice Budovcova
73

 

(dnešní Bělocká), Dělnická
74

 (dnešní Dobrovízská), Jeseniova
75

 (dnešní Duchcovská), 

Družstevní
76

 (dnešní Chomutovská) ad. 

  Neustále vznikaly nové ulice, takže se přejmenování a pojmenování protáhlo na několik 

let. Celý akt navíc zpomalovala i technická a finanční náročnost.
77

 „Zde specifickým 

způsobem zasáhla i okupace Prahy vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968, kdy Pražané 

s úmyslem ztížit orientaci okupačních vojsk jednorázově během čtyřiadvaceti hodin 

odstranili takřka veškeré uliční značení ve městě. Jeho znovuosazení … se protáhlo od září 

1968 až do konce roku 1970.“
78

 Uličním názvoslovím se v této době zabíraly Orgány 

národního výboru hlavního města Prahy.
79

  

 

4.5 Roky 1989–2013  

 

  Další velkou vlnu přejmenovávání můžeme sledovat po pádu komunistického režimu.  

„13. prosince 1989 vzniknula Nezávislá skupina pro pojmenování ulic a veřejných 

prostranství při Archivu hlavního města Prahy.“
80

 „Skupina, která se od počátku roku 1991 

stala místopisnou komisí rady Zastupitelstva hlavního města Prahy, poté v letech  

1995–1996 subkomisí právní komise a od 1. ledna 1997 znovu místopisnou komisí, 

projednala a připravila spolu s odborem vnitřní správy Magistrátu hlavního města Prahy 

prakticky všechna polistopadová přejmenování“
81

 Jako jedny z prvních byly měněny názvy 
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 Viz heslo Bělocká na s. 116. 
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 Viz heslo Duchcovská na s. 117. 
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ulic, které nesly jména osob spjatých s minulým režimem. Jednalo se např. o ulice  

A. A. Ždanova
82

 (dnešní Terronská), Leninova
83

 (dnešní Evropská) ad. 

  „V kontrastu k pozvolnému projednávání a schvalování … názvoslovných změn objevila 

se již v jarních a letních měsících roku 1990 znovu praxe, uplatňovaná v pražském uličním 

názvosloví opakovaně v jeho předchozích etapách: z ‚vyšší moci‘ bylo u příležitosti 

mezistátních návštěv takřka ze dne na den prosazeno do pražského uličního názvosloví 

pojmenování podle … Ch. de Gaulla
84

 a bez ohledu na odlišná doporučení nezávislé 

skupiny tak byla přejmenována dosavadní ulice J. M. Sverdlova.“
85

 Obdobně došlo také 

k tomu, že „… dosavadní třída Obránců míru
86
, pro kterou místní občanské iniciativy 

navrhovaly návrat ke starému názvu Belcrediho, dostala podle požadavku Klubu  

M. Horákové a Československé strany socialistické jméno třída Milady Horákové.“
87

  

Až na několik výjimek se jinak pojmenování ulic v Praze od počátku roku 1991 řídilo 

určitými dohodnutými pravidly.
88

  

  I přes velký zájem široké veřejnosti a přes obecnou náladu ve společnosti se „… kampaň 

polistopadového přejmenování a systematické revize pražského uličního názvosloví proti 

původním předpokladům protáhla až do roku 1996.“
89

 V současné době  

se pro pojmenovávání ulic a dalších veřejných prostranství vychází ze zákona
90

 z roku 

2000.   
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5. Zajímavosti 

 

5.1 Porušování pravidel o pojmenovávání  

 

  Pravidlo z roku 1925, že „… po živých osobách se zásadně ulice jmenovati nemají…“
91

 

bylo v roce 1938 zpřísněno směrnicí „… aby podle žijících osob nebyla veřejná 

prostranství vůbec jmenována…“
92

 a nakonec bylo toto pravidlo zmírněno směrnicí z roku 

1975 tak, že „… ulice se v zásadě nepojmenovávají podle osob, které dosud žijí‘.“
93

   

  Ať už bylo toto pravidlo formulováno jakkoli, ne vždy bylo striktně dodržováno. 

V případě Prahy 6 můžeme zmínit např. ulici Belcrediho a Jiřího VI. (dnes Milady 

Horákové
94

), Eisenhowerovu
95

 (dnes Československé armády), Žukovského
96

 (dnešní 

Evropská), Titovu
97

 (dnešní Jugoslávských partyzánů) atd.   

  Také pravidlo o srozumitelnosti a jednoduchosti názvu bývalo, a stále bývá, porušováno. 

Na Praze 6 se jedná např. o ulice: Coriových, Wuchterlova, Heinemannova,  

Charlese de Gaulla, Romaina Rollanda ad. 

  Někdy se může stát, že se v oficiálním názvu ulice objeví chyba (většinou se jedná  

o překlep či hrubku). V uličním názvosloví Prahy 6 se vyskytuje jen jedna úřední chyba,  

a to v názvu ulice Fajmanové
98

 (správně by mělo být Fajmonové). 
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5.2 Lokální názvoslovné systémy 

 

  Lokální názvoslovné systémy se vyskytují zejména v těch částech města, ve kterých došlo 

ve stejnou dobu ke stavbě několika nových ulic. Pro názvy těchto ulic se často vybírá 

nějaké zastřešující téma. Například během první republiky došlo v některých částech 

Dejvic a Bubenče k lokálnímu názvosloví, které připomínalo místa, osoby a události první 

světové války, jedná se např. o ulice: Na Marně
99
, Verdunská

100
, Arraská

101
 (dnešní 

Čínská), Terronská
102
, Hanáckého pluku

103
 (dnešní Buzulucká), Setniny Nazdar

104
  

(dnešní N. A. Někrasova) atd. Jako další případ lokálního názvoslovného systému můžeme 

uvést vokovické sídliště Červený vrch a jeho okolí, ve kterém jsou užívány názvy 

afrických zemí jako např. ulice: Egyptská, Alžírská, Africká, Etiopská, Kamerunská, 

Liberijská, Senegalská ad.  
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6. Seznam ulic
105

 

 

6.1 Břevnov  

 

  „Prastará ves Břevnovská, později nazvaná Břevnov…“
106

 „Patří k nejstarším historicky 

doloženým osadám na území Prahy. Břevnov vznikl jako hospodářské zázemí prvního 

mužského kláštera v Čechách, založeného knížetem Boleslavem II. a sv. Vojtěchem r. 993 

(ve falzu z 13. stol.: conventui monii in Brevnov sito)... Již od obory Hvězdy, snad v místě 

dávno již zaniklé vsi Kuromrtvy, leží Malý Břevnov neboli Břevnůvek, pův. víska 

založená r. 1790. R. 1907 byl Břevnov povýšen na město, jež po vytvoření Velké Prahy 

splynulo r. 1922 s hlavním městem.“
107

 „Své jméno dostala ves Břevnov zřejmě podle 

toho, že v době pojmenování zde stál mohutný les, který poskytoval břevna, trámy. Podle 

legendy o založení břevnovského kláštera byl jeho název odvozen od břevna ležícího 

v prameni potoka Brusnice. Toto místo se prý zjevilo ve snu oběma zakladatelům kláštera, 

biskupovi Vojtěchovi a knížeti Boleslavovi II. jako nejvhodnější pro založení kláštera.“
108

  

Anastázova „Anastasius (✝1037), první opat benediktinského kláštera v Břevnově… 

V názvu ulice bylo užito počeštěné verze jména – Anastáz. Osmuchinova (1981–1992). 

Vladimír Osmuchin (✝1943), člen ilegální komsomolské organizace Mladá garda... 

V roce 1943 byl umučen. Ulice nesla tento název od vzniku ulice v roce 1981.“
109

 

Anhaltova „Kristián z Anhaltu (1568–1630), německý kníže, diplomat a válečník. V bitvě 

na Bílé hoře (8. 11. 1620) jeden z velitelů českého stavovského vojska, po té uprchl  

ze země, roku 1624 se však smířil s císařem. Od vzniku ulice v roce 1931.“
110
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Ankarská „Ankara – hlavní město Turecka… Mackova (1962–1993). Antonín Macek 

(1872–1923), český básník, prozaik, literární a výtvarný kritik, spoluzakladatel KSČ, 

redaktor Rudého práva. Od vzniku ulice v roce 1962.“
111

  

Atletická „Od vzniku ulice v roce 1972.“
112

  

Bělohorská „Jméno ulice je odvozeno ze směru komunikace na Bílou horu. Název místa 

vznikl podle opukových lomů, které zde bývaly a svítily do dálky. V místech dnešní ulice 

vedla stará cesta k Chebu, která se … nazývala Karlovarská silnice. Bělohorská  

(1906–1940). Říšská silnice (1940–1945). Název komunikace, která směřuje na západ, měl 

zdůraznit příslušnost Čech k německé říši…“
113

  

Běžecká „Běh tvoří základ atletiky i jiných sportů a pohybových her… Od vzniku ulice 

v roce 1972.“
114

  

Bolívarova „Simón José António Bolívar y Ponte (1783–1830), venezuelský politik  

a generál, bojoval proti španělské nadvládě, přispěl k osvobození Horního Peru, které 

dostalo jeho jméno (Bolívie). Od vzniku ulice v roce 1979.“
115

 

Boučkova „Antonín Bouček (1880–1947), český novinář, člen sociálně demokratické 

strany a od roku 1921 člen KSČ, redaktor Práva lidu, v letech 1920–1925 redaktor Rudého 

práva. Jeho jméno nese ulice od svého vzniku v roce 1962.“
116

 

Brixiho „František Xaver Brixi (1732–1771), český skladatel, varhaník v Praze…  

Od vzniku ulice v roce 1952.“
117

  

Brunclíkova „Stanislav Brunclík (1910–1944), český novinář, redaktor Rudého práva,  

za okupace instruktor ilegálního ÚV KSČ, popraven gestapem roku 1944. Ulice nese název 

od svého vzniku v roce 1962.“
118
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Břevnovská
119

 „… Tuto ulici tvořily původně dvě samostatné části. Severní část … 

vznikla na začátku 19. století a jmenovala se od roku 1906 Malé náměstí, od roku 1933  

pak Břevnovská. Druhý úsek vznikl také v 19. století a první název, Tomkova, dostal roku 

1911 (za okupace přejmenován na Gindelyho). Tato Tomkova a Břevnovská byly roku 

1947 spojeny a nové ulici byl ponechán název Břevnovská. Malé náměstí (1906–1933). 

Původně zde bývalo náměstí v místě severního okraje dnešní ulice.  

Břevnovská (1933–1947). Název platil pro část ulice. Tomkova (1911–1940). Václav 

Vladivoj Tomek (1818–1905), český politik, historik a pedagog, profesor Univerzity 

Karlovy…  Název platil pouze pro jižní část dnešní ulice. Gindelyho (1940–1945). Antonín 

Gindely (1829–1892), český historik, profesor Univerzity Karlovy… Pouze část dnešní 

ulice. Tomkova (1945–1947). “
120

  

Bubeníčkova „Alexandr Bubeníček (1899–1938), funkcionář komunistického svazu 

mládeže, člen ÚV KSČ, bojoval v občanské válce ve Španělsku, padl v bojích u Morelly. 

Ulice nese název od svého vzniku v roce 1962.“
121

  

Bubnova „Jan mladší Varlich z Bubna (✝po 1623), český šlechtic, nejvyšší generál 

stavovského vojska na Bílé hoře… Bubnova (1931–1940). Od vzniku ulice v roce 1931. 

Hofkirchova (1940–1945). Vavřinec Hofkirch, důstojník saské armády, která obsadila roku 

1631 Prahu…“
122

  

Cvičebná „Název ulice dostala podle cvičiště Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ), které zde 

bývalo. Od vzniku komunikace v roce 1947.“
123

 

Černohorského „Bohuslav Matěj Černohorský (1684 až 1742), český skladatel  

a varhaník, působil v Čechách (v letech 1720 až 1727 v Praze) a v Itálii. Patří k předním 

představitelům české barokní hudby. Od vzniku ulice v roce 1957.“
124

 

Čílova „Mikuláš Antonín Číla (1853–1983), za 1. světové války důstojník České družiny, 

velitel pluku čs. legií, účastník bitvy u Zborova, od roku 1923 brigádní generál. Později žil 
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v Praze 6, naposledy na Petřinách. Dostálova (1962–1992). Jaroslav Dostál (1900–1959), 

plukovník, člen KSČ, tajemník Krajského výboru KSČ, na Kladně v letech 1937 až 1938, 

za války důstojník čs. vojenské jednotky v SSSR. Jeho jméno nesla ulice od vzniku v roce 

1962.“
125

  

Diskařská „… Název platí od vzniku ulice v roce 1972.“
126

 

Dusíkova „Jan Ladislav Dusík (1760–1812), český skladatel a klavírista, autor klavírních 

koncertů a skladeb s prvky romantismu. Žil mimo Čechy, podnikal koncertní turné  

po Evropě. Vystupoval též jako virtuos na skleněnou harmoniku. Od vzniku ulice v roce 

1952.“
127

 

Dvořeckého „Prokop Dvořecký z Olbramovic (✝1621), nejvyšší berník, od roku 1618 

direktor a zemský správce, za krále Fridricha též podkomoří. Za účast na stavovském 

povstání popraven 21. června 1621. Ulice vnikla a byla pojmenována v roce 1930.“
128

 

Fajmanové „Josefa Fajmonová (1911–1943), česká komunistická mládežnická 

pracovnice, členka III. ilegálního ÚV KSČ, roku 1943 zatčena a umučena gestapem  

na Pankráci. Její jméno nese ulice od vzniku v roce 1962. V úředním pojmenování došlo 

k chybě (správně Fajmonové).“
129

   

Falcká „Fridrich V. Falcký (1596–1632), falcký kurfiřt z dynastie Wittelsbachů, český král 

zvaný zimní, protože vládl v Čechách jen jednu zimu v letech 1619–1620. Po bitvě na Bílé 

hoře ztratil Čechy i Falc a uchýlil se do Nizozemí. Od vzniku ulice roku 1931.“
130

 

Fastrova „… Stará ulice, do roku 1906 bez názvu.“
131

 „Dříve se jí říkalo V uličkách.“
132

 

„Po významném břevnovském občanovi Petru Fasterovi (1801–1868), sládkovi místního 
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klášterního pivovaru, místopředsedovi Svatováclavského výboru a členu Národního 

výboru v roce 1848, dostala roku 1906 název cesta ve staré části Tejnky.“
133

 

Filipíny Welserové „Filipína Welserová, (1527–1580) … manželka Ferdinanda II. 

Tyrolského, pobývala v nedalekém letohrádku Hvězda. Ulice vznikla v roce 2008.“
134

 

Gymnastická „Gymnastika, sportovní odvětví, které má dva směry, moderní …  

a sportovní… Od vzniku ulice v roce 1972.“
135

 

Haberfeldova „Ondřej Habervešl z Haberfeldu (✝po 1622), český lékař, staroměstský 

měšťan, důstojník českého stavovského vojska. Po porážce povstání v letech 1618–1620 

uprchl do Nizozemí. Od vzniku ulice v roce 1931.“
136

  

Heleny Malířové „Helena Malířová (1877–1940), česká prozaička a novinářka, manželka 

I. Olbrachta... Autorka románů, dramat a knížek pro děti. Husova (1906–1940).“
137

  

„Jan Hus (1369–1415), český reformátor…“
138

 „Komunikace byla až do roku 1906  

bez názvu. Hohenlohova (1940–1945). Karl Hohenlohe (1827–1892), princ a pruský 

generál. V roce 1866 bojoval jako velitel gardového dělostřelectva u Dvora Králové. 

Husova (1945–1947).“
139

         

Heyrovského náměstí „Jaroslav Heyrovský (1890–1967), český fyzikální chemik, člen 

mnoha vědeckých institucí, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1959 za objev 

polarografické metody a jejího využití. Na náměstí se nalézá Ústav makromolekulární 

chemie. Pojmenováno v roce 1972.“
140
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Hiršlova „Karel Hiršl (1922–1945), český student, za války představitel protinacistické 

odbojové organizace Předvoj, v roce 1944 zatčen a těsně před osvobozením popraven 

v Terezíně. Od vzniku ulice v roce 1972.“
141

   

Hošťálkova „Maxmilián Hošťálek z Javořic (✝1621), žatecký měšťan a primátor, v době 

českého stavovského povstání jeden z direktorů. Za účast na tomto povstání popraven  

21. 6. 1621. Od vzniku ulice v roce 1925.“
142

  

Chloupeckého „Jiří František Chaloupecký (1890 až 1922), český tělovýchovný 

funkcionář, novinář, zakladatel Federace dělnických tělovýchovných jednot, organizátor  

I. spartakiády na Maninách. První název, který nese toto seřadiště před stadionem  

na Strahově od roku 1965.“
143

 

Chodecká „Atletická chůze, sportovní disciplína… Od vzniku ulice 1972.“
144

  

Jezdecká „Jezdectví, sportovní jízda na koních… Od vzniku ulice 1972.“
145

 

Jílkova „MUDr. Vojtěch Jílek (1908–1941), náčelník Čs. orla, účastník protifašistického 

odboje, popraven za okupace. Serjoži Tulenina (1952–1992). Serjoža Tulenin, člen ilegální 

komsomolské organizace Mladá garda, která působila na Ukrajině v letech 1942–1943, 

hrdina Fadějevova románu Mladá garda. Ulice byla pojmenována v roce 1952, zastavěna 

byla však již před rokem 1939.“
146

 

Junácká „Junák, spolek pro povznesení mravní, ideové a tělesné zdatnosti mládeže. 

Junácká (1947–1952). První název této ulice od roku 1947, ačkoliv ulice byla zastavěna již 

před rokem 1939. Olega Koševého (1952–1990). Oleg Vasiljevič Koševoj (1926–1943), 

komsomolec, hrdina Sovětského svazu, člen ilegální organizace Mladá garda na Ukrajině, 

popraven nacisty. Též hrdina Fadějevova románu Mladá garda.“
147
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Kocourova „Ondřej Kocour z Otína (✝1621), měšťan a radní Nového Města pražského. 

Za účast ve stavovském protihabsburském odboji byl popraven 21. 6. 1621  

na Staroměstském náměstí. Od vzniku ulice v roce 1935.“
148

 

Kochanova „Valentin Kochan z Prachové (✝1621), pražský měšťan, od roku 1618 

novoměstský purkmistr. Pro účast na českém stavovském povstání popraven  

na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621. Název od vniku ulice v roce 1925.“
149

 

Kolátorova „Jan Kolátor (1885–1938), dlouholetý starosta Břevnova. V polovině 30. let 

mu patřila nedaleká usedlost Kajetánka.“
150

  

Konecchlumského „Vilém Konecchlumský z Konecchlumí (kolem 1551–1621), v roce 

1619 byl stavovským komisařem a za účast na stavovském odboji byl popraven  

21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Konecchlumského (1932–1940). Název  

od vzniku ulice v roce 1932. Pappenheimská (1940–1945).  Pappenheimové, starý 

německý šlechtický rod, od roku 1628 říšská hrabata. Vynikl zejména Gottfried Heinrich 

za Pappenheimu (1594 až 1632), který se podílel na porážce stavovského vojska na Bílé 

hoře a padl v bitvě u Lützenu.“
151

 

Kopeckého „Matěj Kopecký (1762–1847), český lidový loutkář. K jeho celonárodní 

proslulosti přispěly zejména hry z jeho repertoáru. Ulice vznikla kolem roku 1939, 

pojmenována byla roku 1947.“
152

 

Kozlova „Jindřich Kozel z Pecínovce (✝1621), měšťan a radní Nového Města pražského, 

za účast na stavovském povstání byl popraven 21. června 1621. Název  

od vzniku ulice v roce 1930.“
153

 

Kratochvílova „Jaroslav Kratochvíl (1885–1945), český prozaik, důstojník čs. legií 

v Rusku, střetl se zde s vedením legií v otázce boje proti bolševikům, který odmítal.  

                                                           
148

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 348. 

149
 Tamtéž, s. 349. 

150
 Tamtéž, s. 350. 

151
 Tamtéž, s. 355–356. 

152
 Tamtéž, s. 358. 

153
 Tamtéž, s. 366. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/kocourova
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/kochanova
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/kolatorova
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/konecchlumskeho
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/kopeckeho
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/kozlova
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/kratochvilova


35 
 

Za války se účastnil odboje, v roce 1945 byl zatčen a zahynul v Terezíně. Název od vzniku 

ulice v roce 1964.“
154

 

Kusá „V době pojmenování roku 1947 nebyla ulice dostavěna (odtud název). Do roku 

1991 končila až na křižovatce s ulicí Na zástřelu,
155

 v roce 1991 byl však tento úsek 

připojen k ulici Ve Střešovičkách
156
.“

157
 

Kutnauerovo  náměstí „Jan Kutnauer ze Sonnenštejna (✝1621), staroměstský konšel, 

purkmistr a vojenský hejtman za stavovského povstání. Odsouzen a oběšen na trámu 

vystrčeném z okna Staroměstské radnice 21. 6. 1621. Náměstí vzniklo a bylo pojmenováno 

v roce 1931.“
158

 

Liborova  „V roce 1650 postavil Libor Ubelli na své vinici kapli sv. Libora. Ta byla roku 

1756 zrušena, vinici ale zůstalo jméno Liborka. Název od zastavění ulice v roce 1911.“
159

  

Libovická „Libovice, ves ve středních Čechách ležící severozápadně od Kladna. Ulice 

nese tento název od svého vzniku v roce 1980.“
160

 

Loutkařská „Loutkařské divadelní umění, loutkové divadlo, druh divadla, jehož 

vyjadřovacím prostředkem je loutka. Ulice se nachází v sousedství Kopeckého ulice. 

Název ulice od jejího zastavění v roce 1952.“
161

 

Mahulenina „Mahulena, postava z dramatického díla Radúz a Mahulena od J. Zeyera. 

Název ulice od roku 1947, zastavěna však byla již před rokem 1939.“
162

   

Malobřevnovská „Malý Břevnov
163
, ves vzniklá v 15. století na místě zaniklé osady 

Kuromrtvy v Břevnově. Od vzniku ulice v roce 1931.“
164
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Markétská „Ulice se nalézá v blízkosti klášterního kostela sv. Markéty, který byl postaven 

v letech 1708–1912 podle projektu Kryštofa Dienzenhofera a na dokončení stavby  

se podílel i jeho syn Kilián Ignác. Název ulice od roku 1906, existovala však již dříve.“
165

 

Maštěřovského „Václav Maštěřovský z Jizbice (✝1621), staroměstský měšťan, v letech 

1618–1620 komisař pražské jezuitské koleje, po bělohorské bitvě obviněn z rozchvácení 

kolejního jmění, popraven 21. 6. 1621. Ulice pojmenována roku 1947, zastavěna před 

rokem 1939.“
166

   

Meziškolská „Název ulice byl odvozen z její polohy mezi školními budovami čp. 1120  

a 1100 v Břevnově. Ulice byla pojmenována v roce 1947, zastavěna byla však již před 

rokem 1939.“
167

 

Míčova „František Adam Míča (1746–1811), český skladatel, působil hlavně ve Štýrském 

Hradci a ve Vídni, autor 27 symfonií, dvou oper (proslavil se zejména operou O původu 

zámku Jaroměřic nad Rokytnou), mnoha sonetů, houslových a smyčcových koncertů, 

oratorii aj. Od vzniku ulice v roce 1972.“
168

 

Michalovicova „Bohuslav z Michalovic (✝1621), v letech 1612–1617 místokancléř,  

za českého stavovského povstání v letech 1618 až 1620 direktor stavovské vlády. Za účast 

v povstání byl popraven 21. 6. 1621. Název od vzniku ulice v roce 1930.“
169

 

Mládeže „Mládež československá, organizovaná v bývalém Svazu české a Svazu 

slovenské mládeže, které vznikly v roce 1945 a v roce 1949 byly sloučeny do Čs. svazu 

mládeže. Ulice byla zastavěna před rokem 1939, pojmenována byla v roce 1947.“
170

 

Moravanů „Traduje se, že dobrovolnický oddíl Moravanů bojoval v bitvě na Bílé hoře  

8. listopadu 1620 do posledního muže u zdi letohrádku Hvězda. Tato tradice se však 
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nezakládá na historických faktech, ‚moravské‘ oddíly Jindřicha Šlika byly tvořeny 

převážně německými žoldnéři, jejichž část padla u zdi letohrádku spíše než z hrdinství  

pro nemožnost úniku. Název ulice od jejího vzniku v roce 1931.“
171

 

Myslivečkova „Josef Mysliveček (1737–1781), zvaný též Il divino Boemo, český 

skladatel, představitel předklasicistního období. Známy jsou především jeho symfonie  

a divertimenta, vytvořil řadu dobově úspěšných oper a oratorií. Od vzniku ulice roku 

1952.“
172

 

Na Bateriích „Ulice byla zastavěna na konci 19. století, úřední pojmenování je z roku 

1906.“
173

 „V roce 1757 vtrhla do Čech pruská vojska, která po porážce rakouské armády  

u Štěrbohol (6. května) oblehla Prahu. Město bylo vystaveno ničivému dělostřeleckému 

bombardování… Dělostřelecké baterie, které tehdy ostřelovaly Prahu, byly soustředěny 

v místech dodnes obecně zvaných Baterie…“
174

 

Na Břevnovské
175

 pláni „Název byl odvozen z polohy ulice a tato jej nese od svého 

vzniku v roce 1947.“
176

  

Na Dělostřílnách „Na dělostřílnách (1931–1940). Název od vzniku ulice v roce 1931. 

Kvestenberkova (1940–1945). Kašpar z Questenbergu (1571 až 1640), strahovský opat, 

kancléř arcibiskupa Lohelia, vizitátor premonstrátského řádu v Čechách, Polsku  

a Rakousku.“
177

 

Na Klášterním „Pozemky, kde leží dnešní ulice, patřily kdysi benediktinskému klášteru 

sv. Markéty v Břevnově. Název ulice od jejího vzniku v roce 1933.“
178
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Na Okraji „Název ulice byl odvozen od její polohy na okraji tehdejší zástavby. Od vzniku 

ulice v roce 1930, byla roku 1962 byla ulice prodloužena směrem na západ.“
179

 

Upozorňujeme na drobný překlep citace: je zde dvakrát slovo byla. 

Na Petřinách „Petřiny, pomístní název. Od vzniku ulice v roce 1930. Až do roku 1972 

byla součástí této komunikace i ulice Štolbova
180
, která byla v tomto roce oddělena.“

181
  

Na Petynce „Petynka, usedlost čp. 32, kterou dal hrabě Pötting přestavět z původního 

dvorce kolem roku 1650. Název ulice od jejího vzniku v roce 1925. Dnešní ulici  

Na Petynce tvořily původně dvě samostatné ulice: ulice Otakarova, která vznikla roku 

1906 a tvořila úsek dnešní ulice Na Petynce od křižovatky s ulicí Pod Andělkou směrem  

na západ a ulice Na Petynce (od ulice Pod Andělkou dále na východ). V roce 1947 byly 

tyto dvě ulice spojeny pod názvem Na Petynce. Otakarova (1906–1947). Pouze část dnešní 

ulice Na Petynce.“
182

 „Přemysl Otakar II. (1230–1278), český král … padl na Moravském 

poli.“
183

 

Na Rovni „Název ulice odvozen z její polohy do jejího vzniku v roce 1930.“
184

 

Na Souvrati „Souvrať, okrajová část pole, kde se při obdělávání obrací potah. Pomístní 

název. Od vzniku ulice v roce 1930.“
185

 

Na Větrníku „V ulici stojí budova bývalého větrného mlýna, jehož válcová věž byla 

postavena roku 1722. Mlýn byl součástí hospodářství břevnovského kláštera a koncem  

19. století byl pojat do objektu čp. 40. Název od vzniku ulice v roce 1947.“
186
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Na Viničce „V těchto místech bývaly již od 14. století vinice. Ulice nese název od roku 

1911, existovala však již dříve.“
187

 

Na Vypichu „Vypich, pomístní název vzniklý v 18. století podle toho, že zde tenkrát 

vzniklo několik domků izolovaných (vypíchnutých) od břevnovské zástavby. Název nese 

ulice od roku 1930, existovala však již dříve.“
188

 

Na Zástřelu „Větší část dnešní ulice Na Zástřelu (od ulice U šesté baterie až k ulici 

 Na Petynce) vznikla roku 1931 a v tomto roce byla také takto pojmenována. V roce 1947 

k ní byla připojena starší, avšak poměrně krátká ulice Vojtěšská (od ulice Na Petynce 

k Patočkově), která vznikla již roku 1906. Vojtěšská (1906–1947). Sv. Vojtěch (kolem 

957–997), český duchovní a světec, pražský biskup, příslušník rodu Slavníkovců, 

zakladatel břevnovského kláštera (roku 992). Název od vzniku této části dnešní ulice  

Na zástřelu.“
189

  

Nad Alejí „Název ulice byl odvozen z její polohy nad ulicí Zeyerova alej. Komunikace 

vznikla před rokem 1939, pojmenována byla roku 1947 a v roce 1962 byla prodloužena  

o nový úsek mezi ulicemi Boučkova a Šantrochova.“
190

   

Nad Kajetánkou „Kajetánka, bývalá vinice a později usedlost čp. 30, kdysi dvorec 

Martiniců, který roku 1666 Bernard Ignác z Martinic proměnil v malý klášter. K objektu 

patří i Kajetánská kaple, dnes částečně zbořená. Ulice vznikla před rokem 1939, 

pojmenována byla roku 1947.“
191

 

Nad Motolskou nemocnicí „Název odvozen z polohy ulice nad nemocnicí v Motole, která 

byla stavěna od 30. let 20. století. Od vzniku komunikace v roce 1938.“
192

  

Nad Šafránkou „Název podle polohy poblíž usedlosti Šafránka
193

 nese ulice od roku 

1998.“
194
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Nad Tejnkou „Tejnka, či Týnka, ves v blízkosti Břevnova, která vznikla na počátku  

18. století z poplužního dvoru, který byl majetkem břevnovského kláštera. Osada zanikla 

po roce 1900. Název ulice od roku 1925 podle polohy.“
195

  

Nad Závěrkou „Název ulice od jejího vzniku v roce 1925 podle polohy.“
196

  

Oddělená „V době vzniku a pojmenování ulice v roce 1947 byla mimo okolní 

zástavbu.“
197

 

Olympijská „Olympijské hry, vrcholné sportovní soutěže ve Starém Řecku,  

na něž navázaly novověké olympijské hry pořádané od roku 1896 každým čtvrtým rokem 

(mimo válečná období). Ulice se nalézá v blízkosti strahovských stadionů. Od vzniku ulice 

v roce 1965.“
198

 

8. listopadu „Název připomíná 8. listopad 1620, kdy došlo k bitvě na Bílé hoře, v jejíž 

blízkosti se ulice nachází. Ve dvouhodinové srážce byla stavovská armáda rozprášena 

vojsky císaře Ferdinanda a Katolické ligy. 8. listopadu (1925–1940). Název od jejího 

vzniku roku 1925. Mansfeldova (1940–1945). Peter Ernest Mansfeld (1580–1626), šlechtic 

původem z Lucemburska, jeden z vojevůdců třicetileté války. Sloužil nejdříve v císařském,  

pak v českém stavovském vojsku. V roce 1626 byl poražen Albrechtem z Valdštejna.“
199

 

Patočkova „Jan Patočka (1907–1977), český filozof, profesor fenomenologie, mluvčí 

Charty 77 a bojovník za lidská práva… Tato ulice vedla původně z Břevnova na Dlabačov 

a dále rovně až na Pohořelec. V roce 1961 byl úsek od ulice Na Malovance k Pohořelci 

oddělen a pojmenován Parléřova a zároveň byla ulice Pionýrů prodloužena o část  

od Parléřovy až k ulici Milady Horákové (tehdejší Obránců Míru). Tento nový úsek tvořily 

do té doby dvě různé ulice: 1. Za octárnou (za okupace přejmenována  

na Donnhäuserovu) – ta byla tímto zcela zrušena a název zanikl, 2. Myslbekova (dříve  
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Clam-Martinicova) – ta byla pouze zkrácena a získala tak dnešní podobu.  

Clam-Martinicova (1906–1952). “
200

 „Jindřich Jaroslav Clam-Martinic (1826–1887), 

hrabě, český politik, vedoucí osobnost tzv. strany konzervativního velkostatku, od roku 

1879 místopředseda Českého klubu českých poslanců v říšské radě.“
201

 „Pouze část 

Patočkovy v úseku od Myslbekovy k Milady Horákové. Myslbekova (1952–1961).“
202

 

„Josef Václav Myslbek (1848–1922), český sochař, profesor AVU, představitel 

monumentálního realismu 19. století. Tvořil ideální typy slovanské minulosti a české 

historie, pomníky, podobizny.“
203

 „Pouze v úseku od dnešní Myslbekovy po Milady 

Horákové. Za octárnou (1931–1940). Pouze část Patočkovy mezi ulicemi Na Malovance  

a Myslbekovou. Název od vzniku tohoto úseku v roce 1931. Donnhäuserova (1940–1945). 

Petr Donnhäuser (1900–1932), učitel, sudetoněmecký politik. Pouze část v úseku  

Na Malovance–Myslbekova. Za Octárnou (1945–1961). Pouze v úseku mezi ulicemi  

Na Malovance–Myslbekova. Potockého (1906–1940). Alfred Potocki (1817–1889), polský 

hrabě a rakouský politik, od roku 1871 předseda tzv. koaliční úřednické vlády. Název  

od vzniku ulice v roce 1906. Schönerrerova (1940–1945). Georg Schönerer (1842–1921), 

německý politik, spoluzakladatel a vůdce německého nacionálního hnutí v Rakousku, 

v letech 1897–1907 poslanec říšské rady. Jeho rasismus a antisemitismus měl vliv  

na formování nacistické ideologie. Potockého (1945–1952). Pionýrů (1952–1991). Pionýr, 

člen Pionýrské organizace, čs. dětské socialistické organizace, která vznikla v roce 1949, 

od roku 1970 součást Socialistického svazu mládeže (PO SSM).“
204

  

Pětipeského „Václav Šťastný Pětipeský z Chýš a Egenberka (✝1637), v době českého 

stavovského povstání direktor, v roce 1621 byl odsouzen, ale roku 1623 omilostněn, 

později vstoupil do císařských služeb. Název od vzniku ulice roku 1930.“
205
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Plojharova „Jan Maria Plojhar, postava ze stejnojmenného románu Julia Zeyera… Název 

od vzniku ulice v roce 1938.“
206

 

Pod Drinopolem „Drinopol, snad pomístní název. Název ulice od roku 1947, zastavění 

pochází z doby před rokem 1939.“
207

 

Pod Královkou „Královka, pomístní název. Od vzniku ulice v roce 1952.“
208

 

Pod Marjánkou „Název ulice byl odvozen z její polohy pod domem čp. 262 zvaným  

Na Marjánce, klasicistní stavbou z počátku 19. století. Název od vzniku ulice v roce 

1947.“
209

 

Pod Věží „Komunikace se nachází v blízkosti 50 metrů vysoké retranslační věže  

na Strahově, která byla postavena v letech 1959–1960 podle projektu P. Paličky. Místní 

název od vzniku ulice v roce 1978.“
210

 

Podlešínská „Podlešín, ves ve středních Čechách na Kladensku. Ulice nese tento název  

od vzniku v roce 1980.“
211

 

Polní „Ulice byla nazvána podle polohy. V době jejího vzniku v roce 1930 bylo nedaleko 

pole.“
212

 

Pozdeňská „Pozdeň, ves ve středních Čechách na Kladensku. Ulice se takto jmenuje  

od svého vzniku v roce 1980.“
213

 

Předvoje „Předvoj, ilegální komunistická odbojová organizace v českých zemích, která  

se začala formovat na konci roku 1942. U Hvězdy
214

 (1930–1972)…  

Od vzniku ulice v roce 1930. Dnešní ulice Předvoje byla až do roku 1972 součástí ulice  
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U Hvězdy, která byla vznikem a pojmenováním Heyrovského náměstí
215

 v tomto roce 

rozdělena na dvě samostatné ulice.“
216

  

Radimova „Radim (*mezi 960–970,✝asi 1016), český duchovní, nevlastní bratr  

sv. Vojtěcha, první arcibiskup v polském Hnězdně. Boleslavova (1906–1947).“
217

 

„Boleslav I. (915/921–967/72), český kníže z rodu Přemyslovců, bratr sv. Václava, rozšířil 

a upevnil přemyslovský stát. Boleslav II. (✝999), český kníže z rodu Přemyslovců, syn 

Boleslava I., roku 995 nechal vyvraždit Slavníkovce.“
218

 „Pouze část dnešní Radimovy  

od ulice Patočkovy až k ulici Ve Střešovičkách. Ulice byla pojmenována v roce 1906, 

ačkoli existovala již před tímto datem. Od roku 1947 Radimova. Veleslavínská
219

  

(1925–1976)… Pouze část dnešní Radimovy od ulice Ve Střešovičkách po ulici  

Na Větrníku. V roce 1976 byla tato část Veleslavínské ulice spojena s Radimovou  

a přejmenována v souvislosti se stavebními změnami.“
220

  

Radúzova „Radúz, postava z dramatického díla Julia Zeyera Radúz a Mahulena. Ulice 

nese název od roku 1947, zastavěna však byla již před rokem 1939.“
221

 

Rejchova „Antonín Rejcha (1770–1836), český skladatel, hudební teoretik a pedagog, 

jeden z významných představitelů české hudební emigrace, autor zvláště skladeb 

komorních a klavírních aj. Název ulice od jejího vzniku roku 1952.“
222

 

Rozdělovská „Rozdělov, dříve ves, dnes součást Kladna. Ulice nese název od svého 

vzniku v roce 1980.“
223
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Rozýnova „Eliáš starší Rozýn z Javorníka, novoměstský konšel, odsouzen za účast  

na stavovském povstání v letech 1618–1620 k smrti, později byl rozsudek zmírněn  

na doživotní vězení. Název ulice od roku 1947, vznikla však již před rokem 1939…“
224

 

Rybova „Jakub Jan Ryba (1765–1815), český skladatel, jeden z prvních autorů písní  

na české texty, autor známé vánoční mše Hej mistře. Název ulice od jejího vzniku roku 

1952…“
225

 

Řečického „Jiří Řečický (✝1621), měšťan a radní Nového Města pražského,  

za stavovského povstání 1618–1620 se provinil zrušením konšelské přísahy králi 

Matyášovi a přidáním se k odbojným stavům, za což byl 21. 6. 1621 popraven. Název ulice 

od vzniku roku 1930…“
226

 

Říčanova „Pavel Kavka z Říčan (✝po 1627), český šlechtic, člen stavovského direktoria 

v době povstání (1618–1620), po bělohorské bitvě se ihned vydal císaři na milost, byl 

odsouzen k smrti a omilostněn. Říčanova (1930–1940). Název od vzniku ulice v roce 1930. 

Roupovského (1940–1945). Václav Vilém z Roupova (1580 až 1634), český šlechtic  

a politik, jeden z vůdců protihabsburské opozice, po vypuknutí stavovského povstání člen 

direktoria. Po bitvě na Bílé hoře uprchl a žil v Berlíně.“
227

 

Sartoriova „Sartorius (1663–1700), opat břevnovského kláštera, zasloužil se o jeho rozvoj 

a výstavbu. Ulice se nalézá v blízkosti kláštera. Gromovové (1981–1992). Uljana Gromová 

(✝1943), členka ilegální komsomolské organizace Mladá garda, která působila  

na Ukrajině v letech 1942–1943. Umučena v roce 1943, hrdinka SSSR. Ulice nesla její 

jméno od svého vzniku v roce 1981.“
228

 

Sestupná „Ulice byla pojmenována podle rázu – sestupuje z Břevnova do Liboce. Název 

od roku 1930, existovala však již dříve bez názvu.“
229
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Skokanská „Skoky atletické, olympijské disciplíny tvořené skokem dalekým, trojskokem, 

skokem vysokým a skokem o tyči. Od vzniku ulice v roce 1972.“
230

 

Skupova „Josef Skupa (1892–1957), český loutkoherec, režisér, scénograf, tvůrce 

originální dvojice loutek Spejbla a Hurvínka. V roce 1945 založil v Praze Divadlo Spejbla 

a Hurvínka. Název od vzniku ulice roku 1957. Rada ONV v Praze 5 navrhovala pro tuto 

ulici název Zoji Kosmoděmjanské podle hrdinky SSSR. Tento název byl však pro svou 

délku a těžkou vyslovitelnost zamítnut.“
231

   

Slavníkova „Slavník, první známý člen mocného rodu Slavníkovců vládnoucího  

v 10. století v severovýchodních Čechách. Z tohoto rodu pocházel i sv. Vojtěch, zakladatel 

břevnovského kláštera… Břevnovská
232

 (1906–1947)… Ulice byla do roku 1906  

bez názvu a v letech 1906–1947 se stala součástí dnešní Břevnovské ulice. V roce 1947 

pak byla oddělena jako samostatná pod dnešním názvem.“
233

  

Slezanů „V bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 bojovali v těchto místech slezské oddíly. 

Název ulice od jejího vzniku v roce 1952.“
234

 

Smiřického „Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic (1594–1618), český šlechtic a politik, jeden 

z vůdců protihabsburské stavovské opozice, účastník povstání roku 1618. Název ulice  

od jejího vzniku v roce 1925.“
235

 

Stamicova „Jan Václav Stamic (1717 až 1757), český skladatel, houslista, průkopník 

klasicismu… Název od vniku ulice v roce 1952. V roce 1976 byla rozšířena o část 

Veleslavínské
236
…“

237
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Strahovský tunel Název uveden pouze v rejstříku ulic plánu města Prahy.
238

 Nejedná  

se o zastavěnou ulici, ale pouze o komunikaci propojující Břevnov se Smíchovem, která  

je umístěna pod Strahovským stadionem – odtud její název. 

Svojsíkova „Antonín Benjamin Svojsík (1876 až 1938), učitel, publicista, organizátor 

českého skautingu. Byl činný v sokolském hnutí a založil spolek Junák.  Ljuby Ševcovové 

(1952–1992). Ljuba Ševcová (✝1943), členka ilegální komsomolské organizace Mladá 

garda… Ulice byla pojmenována až v roce 1952, ačkoli zastavěna byla již před rokem 

1939.“
239

 

Šafránecká „… Šafránka, bývala hospodářská usedlost čp. 18 … název Šafránky  

se vztahuje pravděpodobně k pěstování šafránu, jelikož v údolí bývalo prý několik 

šafránic. Na Šafránce (1927–1940)… V těchto místech se říkalo Na Šafránce  

již na počátku 20. století, ulice s tímto jménem vznikla před rokem 1927. Na motolské 

Šafránce (1940–1945). Na Šafránce (1945–1947).“
240

 

Šantrochova „Vratislav Šantroch (1910–1941), mládežnický funkcionář a komunistický 

novinář, spolupracovník I. ilegálního ÚV KSČ, roku 1941 zatčen gestapem a popraven. 

Jeho jménem je ulice nazvána od svého vzniku v roce 1962…“
241

 

Šermířská „Šerm, jako závodní disciplína vznikl v polovině 19. století, sestává z šermu 

fleretem, kordem a šavlí. Od vzniku ulice v roce 1972…“
242

 

Šlikova „Jáchym Ondřej Šlik, hrabě z Pasounu a Holejče (1592–1621), český šlechtic  

a politik, jeden z hlavních vůdců protihabsburské stavovské opozice. Popraven 21. 6. 1621. 

Ulice byla pojmenována roku 1906, existovala již dříve…“
243

 

Štefkova „Tobiáš Štefek z Koloděj (✝1621), původně měšťan… Za stavovského povstání 

byl direktorem, popraven 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí. Název ulice od vzniku 

v roce 1930…“
244
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Štolbova „František Štolba (1839–1910), český chemik … profesor české techniky 

v Praze, jeden ze zakladatelů české chemie. Na Petřinách (1930–1972) Původní název  

od vzniku ulice. Dnešní Štolbova byla součástí ulice Na Petřinách
245

 do roku 1972,  

kdy byla vydělena jako samostatná.“
246

  

Šultysova „Jan Šultys z Felsdorfu (1560–1621), kutnohorský primátor, v době českého 

stavovského povstání direktor. Popraven 21. 6. 1621… Název od vzniku ulice roku 

1925.“
247

 

Talichova „Václav Talich (1883–1961), český dirigent, profesor pražské konzervatoře, 

dlouholetý šéfdirigent České filharmonie, dirigoval též operní inscenace. Název od vzniku 

ulice v roce 1976.“
248

 

Tejnka „Na jižní straně Bělohorské třídy býval velký poplužní dvůr ´Stará Tejnka´, 

připomínaný již ve 14. století. Kolem tohoto dvora vznikla roku 1700 osada Tejnka, 

táhnoucí se až k Pohořelci.“
249

 „Na schodech (1906–1922). Název podle charakteru ulice. 

Existovala již ve starší době, ale byla bez názvu. První pojmenování  

je z roku 1906.“
250

  

Thurnova „Jindřich Matyáš Thurn (1567–1640), český šlechtic, vojevůdce a politik, 

v roce 1618 vůdce radikální skupiny stavovské opozice… Ulice Thurnova a Viléma 

Výmarského byly původně dvě samostatné ulice a obě vznikly v roce 1931. Ulice Viléma 

Výmarského tvořila úsek dnešní Thurnovy od Bělohorské
251

 po Haberfeldovu.
252

 Zatímco 

Thurnova si udržela svůj název beze změny až do dneška, ulice Viléma Výmarského 

změnila několikrát jméno (Výmarská, Viléma Výmarského, Valentova), až konečně v roce 
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1952 získala název Valentova. V roce 1972 byly ulice Thurnova a Valentova spojeny  

a pro takto vzniklou komunikaci byl ponechán název Thurnova, a to i z toho důvodu,  

že Valentova ulice se mezitím stala duplicitní (dnes existuje na Chodově, avšak nese jméno 

jiného Valenty.). Viléma Výmarského (1931–1940). Vilém Výmarský, saský kníže … 

v letech 1618–1612 podporoval českého krále Fridricha Falckého. Výmarská (1940–1945). 

Výmar, město v Německu, leží v Durynsku na řece Ilm. Viléma Výmarského (1945–1952). 

Valentova (1952–1972). Karel Valenta (1898–1943), odbojový pracovník, popraven  

za okupace.“
253

  

Tomanova „Karel Toman (1877–1946), vlastním jménem Antonín Bernášek, český 

lyrický básník. Jeho poezie byla zprvu anarchistická, později zachycovala vliv války  

na osudy prostých lidí. Pod Ladronkou
254

 (1935–1947). Od vzniku ulice v roce 1935.“
255

  

U Čtvrté baterie
256

 „U čtvrté baterie (1931–1940)… Od vzniku ulice v roce 1931. 

Legipontova (1940–1945). Oliverius Legipont (1698–1759), benediktin, německý 

učenec.“
257

  

U Dělnického cvičiště „Ulice vznikla před rokem 1947, pojmenována však byla  

až v tomto roce podle polohy u bývalého cvičiště Dělnické tělocvičné jednoty.“
258

 

U Druhé baterie
259

 „U druhé baterie (1931–1940). Od vzniku ulice v roce 1931. 

Tannerova (1940–1945). Bernard Leopold František Tanner (životní data nejsou  

známa – žil v 2. polovině 17. století), jezuita, narodil se v Praze, pobýval v Polsku  

a Rusku. Cestu do Moskvy a ruské zvyky popisuje ve svém díle.“
260
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U Dvora „Ulice byla pojmenována roku 1906 podle polohy u bývalého hospodářského 

dvora. Existovala však již dříve bez názvu. U dvora (1906–1940). Stichova (1940–1945). 

Jan Václav Stich (1748–1803), zvaný Giovanni Punto, český virtuos na lesní roh  

a skladatel, působil převážně v zahraničí.“
261

 

U Hvězdy „Obora Hvězda byla založena Ferdinandem I. v roce 1534 a v letech 1541–1543 

obehnána zdí, jelikož byla vyhrazena pouze pro krále a jeho dvůr. V letech 1555–1556 byl 

v oboře postaven stejnojmenný letohrádek.“
262

 „Název od vzniku ulice v roce 1930. Tato 

ulice byla původně delší a zahrnovala i dnešní Heyrovského náměstí
263

 a ulici Předvoje
264

. 

Vznikem a pojmenováním Heyrovského náměstí v roce 1972 byla ulice U Hvězdy 

rozdělena na dvě samostatné části a došlo tak k dnešnímu stavu. Původní název tedy zůstal 

pro úsek od náměstí k Zeyerově aleji a úsek od náměstí směrem na sever byl nově 

pojmenován Předvoje.“
265

  

U Kaštanu „Ulice se nachází proti domu U kaštanu, bývalému hostinci, kde bylo roku 

1878 rozhodnuto o založení českoslovanské sociálně demokratické strany. Část domu byla 

roku 1955 ubourána. Název ulice od roku 1957, zastavění vzniklo však již kolem roku 

1935.“
266

 

U Ladronky „Usedlost Ladronka (čp. 1028), klasicistní budova z konce 18. století, jsou 

zde zachovány původní trámové stropy. Jméno usedlosti bylo patrně odvozeno  

od majitele pozemků v těchto místech, hraběte Ladrona. Název ulice od jejího vzniku 

v roce 1925 podle polohy.“
267

 

U Páté baterie
268

 „U páté baterie (1931–1940). Od vzniku ulice v roce 1931. 

Ziegelbauerova (1940–1945). Magnoald Ziegelbauer (1689–1750), benediktinský mnich 
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v klášteře v Reichenau u Bodamského jezera… Psal historická díla (např. o dějinách 

Břevnovského kláštera).“ 
269

 

U Petřin
270

 „U Petřin I (1938–1962). Název od vzniku ulice v roce 1938.“
271

  

U První baterie
272

 „U první baterie (1931–1940). Od vzniku ulice v roce 1931. Pitterova 

(1940–1945). Josef Pitter (1881–1925), český malíř.“
273

  

U Šesté baterie
274

 „U šesté baterie (1931–1940). Od vzniku ulice v roce 1931. 

Spannmüllerova (1940–1945). Jakub Pontanus, vlastním jménem Spannmüller  

(1542–1626), učený jezuita, znalec řečtiny a latiny, překladatel, spisovatel, básník.“
275

  

U Třetí baterie
276

 „U třetí baterie (1931–1940). Od vzniku ulice v roce 1931. Marciova 

(1940–1945). Jan Marcus Marci z Kronlandu (1595–1667), pražský lékař, filozof, 

matematik a přírodovědec, profesor na lékařské fakultě v Praze, od roku 1658 osobní lékař 

císaře Ferdinanda III. Ke konci života vstoupil do jezuitského řádu.“
277

  

U Větrníku
278

 „Název ulice od vzniku ulice v roce 1952 podle polohy. Dříve zde bývala 

bezejmenná polní cesta.“
279

  

U Vojenské nemocnice „V ulici je rozlehlý areál vojenské nemocnice vybudovaný v roce 

1936… Střelná (1931–1940). Původní název této ulice byl stanoven roku 1931 a zapadal 
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do systému názvů v okolí. Středovského (1940–1945). Jan Jiří Středovský (1679–1713) 

český dějepisec, kněz a farář, sběratel listin a rukopisů. Střelná (1945–1947).“
280

  

U Vojtěšky „Vojtěška, opatský letohrádek s kaplí nad studánkou nacházející se v zahradě 

břevnovského kláštera… Ulice … nese toto jméno od roku 1972, předtím bezejmenná.“
281

 

Ulrychova „Jan Ulrych (1899–1942), vlastním jménem Antonín Kamenický, český 

marxistický ekonom, zahynul v koncentračním táboře. U Petřin II (1938–1962).  

Od vzniku ulice v roce 1938.“
282

 

Vaníčkova „JUDr. Jindřich Vaníček (1862–1934), advokát, dlouholetý náčelník 

Československé obce sokolské, inicioval postavení Strahovského stadionu, kolem kterého 

tato ulice vede. Účastník domácího odboje, propagátor spojenectví s Ruskem, za války stál 

v čele ilegálního vedení Sokola, po vzniku ČSR inicioval vznik Národní stráže a Stráže 

svobody. Vaníčkova (1935–1960). Původní název této ulice od jejího vzniku v roce 1935. 

Spartakiádní (1960–1992). Název ulice je odvozen z její polohy u (v době pojmenování 

spartakiádního) stadionu na Strahově. Návrh na toto přejmenování byl podán  

na doporučení sekretariátu ÚV ČSTV.“
283

 

Ve Střešovičkách
284

 „Malé Střešovice či Střešovičky (Třešovičky), část obce Třešovice 

vzniklá po roce 1824 na místě, kde kdysi bývala vinice Kocourka. Název od vzniku ulice 

v roce 1925. V roce 1991 byla prodloužena o část Kusé ulice. Kusá (1947–1991). Pouze 

část dnešní ulice Ve Střešovičkách jdoucí od ulice Na Zástřelu až po napojení na ulici 

Radimovu.“  

Veleslavínská „Veleslavín (Velislavín), dříve ves…, jméno dostal od zakladatelky 

Velislavy. V 16. století byl majitelem jednoho z dvorů otec knihtiskaře Daniela Adama 

z Veleslavína.“
285

 „Daniel Adam z Veleslavína (1546 až 1599), mistr na pražské 
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univerzitě, humanista, vydavatel a překladatel…“
286

 „Původní rozsah této ulice byl  

od Kladenské přes ulici Na Petřinách až po křižovatku Radimova–Ve Střešovičkách. 

V roce 1976 byly od ní odděleny dva úseky: část mezi ulicemi Na Petřinách a Na Větrníku 

byla rozšířena a spojena s rovnoběžnou komunikací Stamicovou a byl zde ponechán název 

Stamicova
287
. Druhá část, od ulice Na Větrníku až po ulici Radimovu byla spojena 

s Radimovou
288

 ulicí. Veleslavínova (1925–1947). Od vzniku ulice v roce 1925.“
289

  

Vodňanského „Natanel Vodňanský z Uračova (1563–1621), český humanistický 

vzdělanec, erbovní měšťan, za stavovského povstání v letech 1618–1620 člen direktorské 

vlády. Po Bílé hoře popraven 21. 6. 1621… Od vzniku ulice roku 1931.“
290

 

Volavkova „Antonín Volavka (1907–1955), pracovník a člen KSČ, novinář, redaktor 

Rudého práva, od roku 1948 poslancem národního shromáždění, ředitel Státního 

zemědělského nakladatelství od roku 1954. Jeho jméno nese ulice od vzniku v roce 

1962.“
291

 

Voříškova „Jan Hugo Voříšek (1791–1825), český skladatel, klavírní a varhanní virtuos… 

Název ulice od jejího vzniku v roce 1952.“
292

 

Za Kajetánkou
293

 „Název ulice od vzniku v roce 1938 podle polohy.“
294

  

Za Oborou
295

 „Název ulice od jejího vzniku v roce 1952 podle polohy.“
296
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Za Strahovem „Strahovský klášter založil v roce 1140 Vladislav II. pro řád premonstrátů. 

Jedna z cest k němu vedla po východním svahu Petřína z Malé Strany a ze Smíchova.“
297

 

„Název ulice odvozen z její polohy. Žižkova (1906–1940).“
298

 „Jan Žižka z Trocnova 

(kolem 1360–1424), husitský vojevůdce a politik, jeden z nejvýznamnějších představitelů 

hustiské revoluce…“
299

 „Původní název této ulice od jejího vzniku v roce 1906. 

Krumpholtzova (1940–1945). Jan Křtitel Krumpholz (1742–1790), český harfeník  

a skladatel, od roku 1772 působil ve Vídni, později v Paříži. Podílel se na zdokonalení 

pedálového mechanismu harfy. Autor skladeb pro harfu, symfonií a jiných děl. Žižkova 

(1945–1947).“
300

  

Za Zahradou „Ulice se nachází za zahradou břevnovského kláštera. Název ulice podle 

polohy od vzniku v roce 1952.“
301

 

Zátopkova „Emil Zátopek (1922–2000), český atlet, běžec-vytrvalec, čtyřnásobný 

olympijský vítěz… Ulice byla pojmenována při svém vzniku v roce 2002.“
302

  

Závěrka „Závěrka, bývalá usedlost a zájezdní hostinec z konce 18. století. Název vznikl 

pravděpodobně zkomolením jména někdejšího majitele vinice ze 17. století Jiřího Zawieta. 

Název ulice od roku 1906, existovala však již dříve.“
303

 

Zeyerova Alej „Julius Zeyer (1841–1901), český básník a prozaik… V domě čp. 261 

v této ulici Zeyer pravděpodobně pobýval. Také názvy některých okolních ulic upomínají  

na tohoto spisovatele (např. Mahulenina, Radúzova či Plojharova). Zeyerova alej  

(1926–1940). Ulice vznikla po roce 1926 a v té době byla takto pojmenována. Dětmarova 

alej (1940–1945). Dětmar (✝982), německý duchovní, původně mnich benediktinského 
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kláštera, první pražský biskup. Za jeho působení se u nás dále šířilo křesťanství, stavěly  

se nové kostely…“
304

  

Zličínská „Zličín, dříve ves při jihozápadním okraji Prahy, od roku 1974 je její součástí. 

Dnes Městská část Praha–Zličín. Kaplířova (do 1962). Kašpar Kaplíř ze Sulevic  

(1541 až 1621), český šlechtic, karlštejnský purkrabí a nejvyšší zemský písař… Ulice 

vznikla a byla pojmenována před rokem 1944, přejmenována byla roku 1962 v důsledku 

duplicity vzniklé připojením Ruzyně k Praze (Kaplířova ulice bývala tehdy  

na Žižkově).“
305

 

Zúžená „Ulice byla pojmenována roku 1947 podle vzhledu, zastavěna byla již před rokem 

1939.“
306

 

Zvoníčkova „Jan Zvoníček (1865–1926), český technik, konstruktér, profesor ČVUT, 

zabýval se parními motory a kompresory. Od vzniku ulice v roce 1972.“
307

 

 

6.2 Bubeneč  

 

  „Bubeneč, někdejší ves, dn. část Prahy.“
308

 „Pův. ves je historicky doložena z konce  

12. stol., kdy jedna její polovice (B. Přední) náležela českému velmoži Hroznatovi a druhá 

polovice (B. Zadní) byla majetkem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Prvotní podoba MJ 

byla buď Ovnec (1197 in Ouence) nebo Ovneč (1219 de Ouensche). Záhy však bylo MJ 

obměňováno na Ovenec n. Oveneč (1284 Ovenecz), a to analogií podle nepřímých pádů 

(Ovnec, 2. p z Ovence). Podoby s koncovým -ec najdeme porůznu doloženy až do 19. stol. 

(1445 pod Ovencem, 1452 v předním Ovenci, 1854 Ovenec přední.) MJ má původ  

v stč. ovnec „beránek“ (zdrobnělina k oven „beran“), což byl asi název tzv. beraního dvora, 
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popř. v stč. Ovnec k němuž se připojovala přivlast. přípona –jь působící měkčení 

koncového -c v -č (1199 de Owenecz), což znamenalo ‚Ovencův (dvůr)‘.“
309

 

  „Od poč. 15. stol. objevují se v lidovém úzu před počáteční samohláskou O- protetické 

hlásky, zprvu V- (kol. 1400 Wowenecz), ojediněle i H- (1415 na Hovnec – takto posměšně 

mluvili Pražané o kostele sv. Gotharda v Bubenči, kam tehdy chodili konat bohoslužby 

kněží poslušní arcibiskupa). Později se v mluvě pražských Němců dvojí v různě 

disimilovalo (od 16. stol. porůznu Wobentz, Bowentsch, Pobentsch, Bubentsch). 

Z posledního z těchto tvarů vznikl v českém lidovém úzu tvar Bubeneč (1665 Bubenecz), 

používaný v úřední praxi až od pol. 19. stol (zpočátku jen jako dubleta k dosavadnímu MJ 

Ovenec Přední, od r. 1916 pak jako název výhradní). Na vývoj jména nepochybně působily 

i blízké Bubny. Přívlastkem Přední (podle polohy blíž k Pražskému hradu) se rozlišovala 

levobřežní část osady (dnešní Bubeneč) od části pravobřežní, tj. Ovence Zadního (dnešní 

Troje). R. 1904 povýšen Bubeneč na město, jež po vytvoření Velké Prahy r. 1922 splynulo 

s hlavním městem.“
310

  

Albánská „Albánie, stát v jižní Evropě na západě Balkánského poloostrova u Jaderského 

moře. Ardénská (1930–1952). Ardeny, vrchovina v jihovýchodní Belgii, Lucembursku  

a severní Francii. Za 1. světové války zde probíhaly těžké boje. Název od vzniku ulice 

v roce 1930.“
311

  

Antonína Čermáka „Antonín Čermák (1874–1933), česko-americký podnikatel, politický 

a veřejný činitel. V dětství se s rodiči vystěhoval do USA, v roce 1931 byl zvolen starostou 

Chicaga. V roce 1933 byl v Miami zasažen střelou atentátníka určenou prezidentu 

Roosveltovi. U hřbitova (1906–1994). Název odvozen od polohy ulice u bubenečského 

hřbitova (založen roku 1888). Pojmenování existuje od roku 1906, ale ulice vznikla  

již dříve.“
312
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Březovského „Lumír Březovský (1897–1914), nejmladší padlý legionář v 1. světové 

válce, člen roty Nazdar. Padl v Les Marquises Ferme nedaleko Remeše ve Francii. 

Březovského (1930–1940). Od vzniku ulice v roce 1930. Nová řada (1940–1945). Název 

odvozen od povahy ulice v době tohoto pojmenování.“
313

 

Bubenečská
314

 „Bubeneč, ves původně zvaná Přední Ovenec, dnes součást Městské části 

Praha 6 a 7. Původně zde existovaly dvě samostatné ulice. Slovanská, která představovala 

dnešní Bubenečskou v úseku Dejvická – Jaselská a Bubenečská, která byla pokračováním 

Slovanské od Jaselské k Sibiřskému náměstí. Tyto komunikace byly spojeny v roce 1925 

pod jménem Bubenečská. Slovanská (1911–1925). Slované, skupina evropských národů, 

jejichž jazyky náleží k slovanské větvi indoevropské jazykové skupiny. Název dostala 

ulice k poctě těmto národům. Pouze jižní část dnešní Bubenečské. Název měla 

pravděpodobně již před rokem 1911. Bubenečská (1920–1925). Název  

zde existoval již před rokem 1920. Jen severní část dnešní Bubenečské.“
315

  

Českomalínská „Český Malín, ves na Volyni (území severozápadní části Ukrajiny) 

založená českými vystěhovalci a zničená nacisty. Původně zde byly dvě ulice, Nad struhou 

(úsek mezi Goetheho a Bubenečskou) a Na vinici (východní část mezi Bubenečskou  

a Krupkovým náměstím). Obě vznikly v roce 1911. Roku 1925 byla ulice Nad struhou 

přejmenována názvem Na Magistrále a po roce 1927 spojená s ulicí Na Vinici. Na vinici  

(od roku 1911). Starý název odvozen od polohy. Ulice byla spojena s ulicí Na Magistrále 

někdy po roce 1927. Nad struhou (1911–1925). V době vzniku ulice zde byla strouha. 

Pouze část dnešní ulice. Na Magistrále (1925–1940). Magistrála, železniční trať v asijské 

části Ruska. Na základě dohody se sovětskou vládou zahájily v roce 1918 čs. transporty 

přepravu po magistrále do Vladivostoku, jejich postup byl však zdržován a koncem května 

došlo k jejich přepadení. prince Evžena (1940–1945). Princ Evžen Savojský (1663–1736), 

rakouský vojevůdce, vychován na dvoře Ludvíka XIV., od roku 1685 ve službách 

rakouských Habsburků. Patřil k nábožensky tolerantním osobnostem, podporoval umění. 

Na Magistrále (1945–1951).“
316
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Čínská „Čínská lidová republika, stát ve východní a střední Asii. Arraská (1930–1940). 

Arras, město v severní Francii na řece Scarpe. Několikrát se stalo bojištěm 1. světové 

války (poprvé v říjnu 1914, naposledy v září 1918) a 9. května 1915 zde bojovala i čs. rota 

Nazdar. Od vzniku ulice v roce 1930.  Argonská (1940–1945). Argony, hornatina  

ve Francii na východě Pařížské pánve tvořená z pískovců. Bojiště čs. legií za 1. světové 

války. V říjnu 1918 pronikla 1. čs. brigáda přes řeku Aismu na západní návrší argonské 

pahorkatiny. Arraská (1945–1952).“
317

 

Československé armády „Čs. lidová armáda, hlavní složka ozbrojených sil bývalé  

Čs. socialistické republiky. Ulice byla slavnostně přejmenována při příležitosti oslav  

Čs. armády 7. října 1950. Ulici Čs. armády tvořily původně dvě samostatné komunikace. 

Ulice Albína Bráfa vznikla v roce 1911 a tvořila východní úsek od Bubenečské na náměstí 

Svobody a jmenovala se takto až do roku 1946, tj. do spojení s druhou částí. Západní úsek 

(z náměstí Svobody na Vítězné náměstí) vznikl později (v roce 1925) a vystřídal více 

názvů (Na růžku, třída Armády). Ulice byly spojeny v roce 1946 pod názvem 

Eisenhowerova. Dr. Albína Bráfa (1911–1946). Albín Bráf (1851–1912), staročeský 

politik, národohospodář, profesor, v letech 1883–1895 poslanec českého sněmu. Pouze část 

dnešní ulice Čs. armády. Na růžku (1925–1940). Na rozcestí silnic k Dejvicím a Podbabě 

stával hostinec Na růžku. Pouze část dnešní ulice. Třída Armády (1940–1945). Název 

oslavoval německou armádu. Pouze část dnešní ulice. Na Růžku (1945–1946).“
318

  

Dejvická „… Dnešní Dejvickou
319

 ulici tvořily původně dvě samostatné komunikace,  

Na hutích (od Vítězného náměstí k Jaselské) a Havlíčkova (od Jaselské k ulici  

Pod kaštany). Tyto dvě ulice byly spojeny v roce 1925 a zároveň k nim byla připojena část 

dnešní Evropské
320

 ulice. Takto vzniklá komunikace byla pojmenována Dejvická. V roce 

1932 byl úsek od Vítězného náměstí k Bořislavce oddělen a Dejvická tak zůstala  

od Vítězného náměstí k ulici Pod kaštany, tedy v dnešní podobě. V letech 1946–1950  

už jen změnila název na Montgomeryho. Havlíčkova (1911–1925).“
321

 „Karel Havlíček 
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Borovský (1821 až 1856), český novinář, politik a básník, klasik české satiry…“
322

 „Pouze 

část dnešní Dejvické. Na Hutích (1911–1925). Starý pomístní název, zřejmě zde bývaly 

hutě. Pouze část dnešní Dejvické. Dejvická (1925–1946). Montgomeryho (1946–1950). 

Bernard Law Montgomery (1887 až 1976), britský polní maršál, šlechtic. 1944–1945 

velitel angloamerických sil ve Francii, v letech 1945–1946 velitel britské okupační zóny 

v Německu.“
323

  

Dr. Zikmunda Wintra „Zikmund Winter (1846–1912), český historik a prozaik. Zajímal 

se o období 15.–17. století, ke kterému se také vztahují jeho odborné i beletristické práce. 

Ulice vznikla a byla pojmenována po roce 1911.“
324

 

Eliášova „Ing. Alois Eliáš (1890–1942), český generál, za 1. světové války důstojník  

čs. legií, od dubna 1939 předseda protektorátní vlády, v roce 1941 zatčen a odsouzen  

za odbojovou činnost, v roce 1942 popraven. Jiráskova (do 1925). Pouze severní část 

dnešní Eliášovy ulice, tj. úsek jdoucí od ulice Jaselské na Puškinovo náměstí. Název této 

části byl stanoven před rokem 1911.“
325

 „Alois Jirásek (1851–1930), český prozaik  

a dramatik, svou tvorbu zaměřil na zobrazení českých dějin, především husitství, 

pobělohorskou a obrozeneckou dobu…“
326

 „Ruská (do 1925). Pouze úsek dnešní Eliášovy 

ulice mezi ulicemi Jaselská a Dejvická. Název této části vznikl před rokem 1911.“
327

 

„Rusko, stát zaujímající východní část Evropy a severní polovinu Asie.“
328

 „Eliášova 

(1947–1951). Pohraniční stráže (1951–1991). Pohraniční stráž, vojensky organizovaná 

součást ozbrojených sil k ochraně státních hranic. Byla zřízena v roce 1951 zákonem  

o ochraně státních hranic a podřízena Ministerstvu vnitra.“
329

  

Goetheho „Johann Wolfgang Goethe (1749 až 1832), německý básník, spisovatel, 

učenec… Nádražní (1911–1933). V ulici se nachází železniční stanice Praha-Bubeneč, 

Komunikace vznikla před rokem 1911 a od té doby nesla tento název. Kotkova  
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(1933–1940). Josef Kotek (1883–1914), český dělník, novinář… Pro svou protirakouskou  

a protiválečnou řeč ve Smržicích byl v prosinci 1914 zatčen, obviněn z velezrady  

a popraven. Zítkova (1940–1945).“
330

 „Josef Zítek (1832–1909), český architekt, profesor 

německé techniky v Praze, nejvýznamnější osobnost české architektury  

19. století…“
331

 „Kotkova (1945–1952).“
332

 

Gotthardská „Ulice vede na Krupkovo náměstí, kde stojí kostel sv. Gottharda… 

Táboritská (1907–1940). Komunikace existovala již před rokem 1907, byla však  

bez názvu.“
333

 „Táborité, stoupenci radikálního křídla husitského hnutí, jejichž hlavním 

sídlem byl Tábor…“
334

 „Berglerova (1940–1945). Josef Bergler (1753–1829), německý 

malíř, první ředitel AVU v Praze… Táboritská (1945–1947).“
335

 

Heineho „Heinrich Heine (1797–1856), německý básník, prozaik, esejista, publicista… 

Hřebíkova (1925–1940). Antonín Hřebík, čs. legionář v Rusku, padl v 1. světové válce… 

Laudonova (1940–1945). Gideon Ernst von Laudon (1717 až 1790), rakouský vojevůdce 

skotského původu… Hřebíkova (1945–1952).“
336

 

Charlese de Gaulla „Charles de Gaulle (1890–1970), francouzský generál, státník…  

v letech 1959–1969 francouzský prezident… Pro tuto ulici platily za války dva názvy 

(Pruská a Hötzendorfova), nelze však zjistit zda postupně či současně, či zda byla ulice 

nějaký čas rozdělena na dvě části. Na Piavě (1925–1940). Piava, řeka v severní Itálii.  

Na konci 1. světové války v letech 1917–1918 zde Italové zastavili s podporou Spojenců 

rakousko-uherskou ofenzívu. Tento název nesla ulice od vzniku v roce 1925. 

Hötzendorfova (1940–1945). Franz Conrad von Hötzendorf (1852–1925),  

rakousko-uherský polní maršál, reorganizátor rakousko-uherské armády… Pruská  
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(1940–1945).  Prusko, bývalý německý stát, který vznikl v roce 1618, od roku 1701 

království. V letech 1871–1918 byl pruský král zároveň německým císařem. Na Piavě 

(1945–1952). M. Sverdlova (1952–1990). Jakov Michajlovič Sverdlov (1885 až 1919), 

sovětský stranický a státní činitel … a jeden z hlavních organizátorů říjnové revoluce 

v roce 1917.“
337

 

Chittussiho „Antonín Chittussi (1847–1891), český malíř, krajinář…  

Ve struhách
338

 (1896–1930). Targettská (1930–1940). Targette, ves v severní Francii.  

Za 1. světové války zde probíhaly těžké boje. Richthofenova (1940–1945). Manfred 

Richthofen (1892–1918), německý vojenský letec.“
339

    

Jaselská „Podle polského města Jaslo.“
340

 „V lednu 1945 zde byla zahájena jaselská 

operace, které se zúčastnilo dělostřelectvo 1. československého armádního sboru v SSSR. 

Dejvická
341

 (1911–1925). Komunikace vznikla před rokem 1911. V roce 1925 byl název 

Dejvická přenesen z této komunikace (Jaselské) na dnešní Dejvickou. Ševcova  

(1925–1940). Josef Jiří Švec (1883–1918), český důstojník, původně učitel. Za 1. světové 

války člen České družiny, od roku 1916 velitel roty čs. legií, účastník bitvy u Zborova.  

V roce 1918 převzal velení 1. pluku, poté co jeho vojáci odmítli splnit rozkaz, zastřelil se. 

Brömsova (1940–1945). August Brömse (1873–1925), německý malíř, grafik, od roku 

1910 profesor na AVU v Praze. Ševcova (1945–1951).“
342

  

Jednořadá „Název podle rázu ulice – domy v této ulici stojí pouze po jedné  

straně – od jejího vzniku v roce 1947.“
343

 

Jilemnického „Peter Jilemnický (1901–1949), slovenský prozaik a novinář českého 

původu, učitel, jeden ze zakladatelů socialistického realismu ve slovenské literatuře. 
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Kazaňská (1925–1940).“
344

 „Kazaň, město v evropské části Ruska na řece Volze…“
345

 

„Generála Krausse (1940–1945). Alfred Krauss (*1862), rakousko-uherský generál, před 

1. světovou válkou velitel Válečné školy ve Vídni, po válce předseda rakouského 

Všeněmeckého svazu.“
346

 

Juarézova „Benito Juárez (1806–1872), mexický vojenský a politický činitel indiánského 

původu, mexický prezident od roku 1861. Kahlerova (1925–1940). Eugen Kahler  

(1882–1911), německý malíř žijící v Praze, tvořil pod vlivem postimpresionismu. Název 

platil od vzniku ulice v roce 1925. Seibtova (1940–1945). Karl Heinrich Seibt  

(1735–1806), německý osvícenský filozof, historik a pedagog, univerzitní profesor  

v Praze, jezuita. Zasloužil se o zřízení českých gymnázií, někdy bývá pokládán  

za zakladatele katolické varianty osvícenství v Čechách. Kahlerova (1945–1947).“
347

 

Jugoslávských partyzánů „Jugoslávští partyzáni, významná složka jugoslávského odboje 

proti nacistické okupaci v letech 1941–1945… Podbabská silnice (do roku 1911). Název 

ulice dostala v průběhu 19. století. Komenského (1911–1928).“
348

 „Jan Amos Komenský 

(1592–1670), český pedagog, teolog, humanistický spisovatel a filozof, polyhistor  

a reformátor, biskup Jednoty bratrské, zakladatel moderní pedagogiky…“
349

  

„Podbabská
350

 (1928–1934). krále Alexandra (1934–1940). Alexandr I. Karadjordjevič 

(1888 až 1934), jugoslávský král od roku 1921, v roce 1929 nastolil  

vojensko-monarchistickou diktaturu… Letecká (1940–1945). Název měl snad připomínat 

letectvo třetí říše. krále Alexandra (1945–1948). Titova (1946–1948). Josip Broz Tito 

(1892–1980), jugoslávský politik a státník, představitel jugoslávského komunistického 

hnutí … od roku 1953 prezident. náměstí Družby (1958–1990). Název připomínal 

přátelské a mírové vztahy mezi národy. Náměstí tvořilo jen část ulice Jugoslávských 

partyzánů, původně bylo samostatné a v roce 1990 s ní bylo spojeno.“
351
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K Starému Bubenči
352

 „Ulice směřuje do míst, kde bývalo centrum Bubenče (Ovence),  

tj. okolí kostela sv. Gotharda. Od vzniku ulice v roce 1925.“
353

 

Korunovační „V době vzniku ulice okolo roku 1900 měl název připomínat korunovace 

českých králů a tím snahu o potvrzení české státnosti. Pojmenování zvoleno snad  

též s ohledem na fakt, že ulice se nachází v sousedství Královské obory. Goethova  

(1940–1945).“
354

 „Johann Wolfgang Goethe (1749 až 1832), německý básník, spisovatel, 

učenec…“
355

 

Královská obora „Oboru, od počátku zvanou Královská obora, pro vysokou zvěř  

v blízkosti Pražského hradu založil snad již roku 1268 Přemysl Otakar II. Během  

přírodně-krajinářských úprav byla roku 1808 připojena sousední štěpnice (ovocný sad), 

tzv. Baumgarten, odtud české Stromovka. Od té doby se pro Královskou oboru užívalo  

i tohoto druhého názvu, který byl ještě v polovině 20. století považován vzhledem  

ke vztahu obou míst za nesprávný, nicméně do dnešních dnů zcela převážil. K faktickému 

odstranění původního jména Královská obora kromě důvodů ideologických přispěla 

zřejmě také snaha o odstranění duplicitních pojmenování během 60.–80. let našeho století, 

neboť v sousedním pražském obvodu (katastr Liboce) existuje název Obora Hvězda pro 

sad kolem stejnojmenného letohrádku.“
356

  

Krupkovo náměstí „František Krupka (1884), bubenečský děkan. U kostela (1901–1910). 

Náměstí existovalo již před rokem 1901, ale nemělo původně jméno. Od tohoto roku  

se nazývalo U kostela, neboť zde stojí kostel sv. Gottharda. Kostelní náměstí  

(1910–1947).“
357

  

Kyjevská „Kyjev, hlavní město Ukrajiny, ležící na řece Dněpr. V srpnu roku 1916 zde 

byla podepsána dohoda mezi představiteli skupin zahraničního odboje, kterou vypracoval 

M. R. Štefánik, který se obával rusifikace čs. odboje. Kyjevská (1925–1940). Od vzniku 

ulice v roce 1925. Arndtova (1940–1945). Ernst Moritz Arndt (1769–1860), německý 
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spisovatel a publicista. Působil jako učitel … vystupoval pro sjednocení Německa, v letech 

1848–1849 byl poslancem frankfurtského Národní shromáždění.“
358

 

Lotyšská „Lotyšská republika, stát v severovýchodní Evropě u Baltského moře. Název  

od vzniku v roce 1928.“
359

 

M. J. Lermontova „Michail Jurjevič Lermontov (1814 až 1841), ruský romantický básník, 

dramatik a prozaik. Za své svobodomyslné názory byl stíhán, potrestán službou  

na Kavkaze a posléze zabit ve vyprovokovaném souboji. Châlonská (1938–1940). Châlons 

sur Marne, město v severovýchodní Francii na řece Marně, bojiště za 1. světové války… 

Vogeská (1940–1945). Vogézy (německy Vosgesen), pohoří na severovýchodě Francie  

v Alsasku, bojiště za 1. světové války. Châlonská (1945–1952).“
360

 

Maďarská „Maďarská republika, stát ve střední Evropě. Darneyská (1930–1940). Darney, 

francouzské město v Alsasku. Na podzim roku 1918 zde bylo sídlo Čs. brigády  

ve Francii… Název od vzniku ulice v roce 1930. Immelmannova (1940–1945). Max 

Immelmann (1890–1916), německý vojenský letec, důstojník, za 1. světové války  

se vyznamenal 15 vítězstvími ve vzduchu, byl sestřelen 18. 6. 1916. Darneyská  

(1945–1952).“
361

  

Milady Horákové „Milada Horáková (1901–1950), právnička, členka a funkcionářka  

Čs. strany národně socialistické. V letech 1945–1948 poslankyně, roku 1950 nezákonně 

popravena po vykonstruovaném procesu. Belcrediho (do 1940). Richard Belcredi  

(1823–1902), hrabě, rakouský politik, usiloval o decentralizaci a federalizaci Rakouska.  

V letech 1865–1867 ministerský předseda, roku 1865 byl jmenován čestným občanem 

pražských měst za zásluhy o Čechy. Ulice byla pojmenována před rokem 1888. Letenská 

(1940–1945). Název ulice odvozen od její polohy na Letné. Belcrediho (1945–1946).  

Krále Jiřího VI. (1946–1951). Jiří VI. (1895–1952), anglický král v letech 1936–1952,  

za jeho vlády začal rozpad britské koloniální říše. Obránců míru (1951–1990). Název 

                                                           
358

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 390. 

359
 Tamtéž, s. 416. 

360
 Tamtéž, s. 424. 

361
 Tamtéž, s. 424. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/lotysska
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/m-j-lermontova
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/madarska
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/milady-horakove


64 
 

upozorňuje na celosvětové hnutí obránců míru, které bylo organizováno po 2. světové 

válce.“
362

 

Mlýnská „Velmi stará ulice, které se již od 16. století říkalo V císařském mlýnu. Název 

Mlýnská nese od roku 1906.“
363

  

Mongolská „Mongolská republika, stát ve vnitrozemí východní Asie. Bayonnská  

(1930–1940). Bayonne, město v jihozápadní Francii na pobřeží Biskajského zálivu, v srpnu 

1914 zde byla formována první československá dobrovolnická Rota Nazdar. Název  

od vzniku ulice v roce 1930. Bölkeova (1940–1945). Osvald Bölke (1891–1916), pruský 

letec, zakladatel německého stíhacího letectva. Bayonnská (1945–1952).“
364

 

N. A. Někrasova „Nikolaj Alexejevič Někrasov (1821–1877), ruský básník, vydavatel 

časopisu Sovremennik… setniny Nazdar (1930–1940). Rota Nazdar, první  

čs. dobrovolnická jednotka ve Francii, vznikla v srpnu 1914 a tvořilo ji přes  

300 dobrovolníků. Po bojích v květnu 1915 přestala v důsledku ztrát existovat. Název  

od vzniku ulice v roce 1930. Lützowských (1940–1945). Lützowští, příslušníci nejznámější 

dobrovolnické jednotky osvobozenecké války v letech 1813–1814. Jednotku vytvořil 

pruský důstojník Ludwig Lützow. setniny Nazdar (1945–1952).“
365

  

Na Hutích „Původ názvu není zcela jasný. V místě dnešního domu čp. 36 bývala od konce 

18. století až do roku 1910 cihelna, kde dle popisu z roku 1819 stály dvě pece. O žádné 

huti v okolí však není žádná zmínka. Na hutích (1925–1940). Název od vzniku ulice v roce 

1925. Fichteova (1940–1945). Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), německý filozof, 

profesor na univerzitě v Jeně a Berlíně, představitel německé klasické filozofie. Jeho 

jednotlivé myšlenky byly fašismem zneužívány.“
366  „Na hutích – starý pomístní název 

nepřesně odvozený z německého ‚Ziegelhütte‘ – česky cihelna (další význam slova ‚hütte‘ 
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je huť), cihelna bývala od konce 18. století do roku 1910 přibližně v místech dnešního 

domu čp. 36 na rohu ulic Dejvická 40 a Kyjevská 7.“
367

  

Na Marně „Marna, řeka na severovýchodě Francie. 5. 9. 1914 se zde rozpoutala jedna  

z velkých bitev 1. světové války, která zastavila postup německých armád ve Francii  

a válka pohyblivá se změnila v zákopovou. Na Marně (1930–1940). Od vzniku ulice roku 

1930. Memelská (1940–1945). Memel (Klajpeda), město v Litvě, přístav u Baltského moře. 

Korejská (1952–1992). Korejská lidově demokratická republika, stát ve východní Asii  

na severu Korejského poloostrova.“
368

 

Na Seníku „1884–1896 Úzká cesta (podle charakteru ulice). 1896–1901 Špagátová ulička 

(podle charakteru ulice). 1901–1940 Zahradní (podle charakteru ulice). 1940–1945 Cesta 

Sasů. 1945–1947 Zahradní.  Od roku 1947 Na seníku (podle stejnojmenného hostince, 

který býval v čp. 14 – již zbořeno). Původně začínala už u Lannovy vily – vycházela tedy  

z Pelléovy ulice a vedla až k ulici K Starému Bubenči. V roce 1968 byla její horní část 

připojena k ulici V sadech. Ulice pak byla někdy v 80. letech 20. století úředně zrušena  

a přestala být uváděna na mapách. Od ulice V sadech byla uzavřena  

a oddělena železnými vraty a v podstatě zanikla. V katastrální evidenci a adresním 

informačním systému však byla a je uváděna nadále. Po dostavbě vilového komplexu 

Bianca, byla obnovena v místech původní ulice zužující se ulička, která již ale není 

průchozí do ulice K Starému Bubenči. Železná vrata jsou na místě dodnes, ale zůstávají 

stále otevřená. Na podzim roku 2008 byla ulička Na seníku opět označena uliční tabulí  

a je možné jí opět najít na mapě Prahy.“
369

 Webový portál
370

 České pošty tuto ulici také 

uvádí jakou v současnosti existující. Pražský uličník
371

 ale ulici Na Seníku uvádí pouze  
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ve druhém díle z roku 1998, kde je v Rejstříku starých pojmenování
372

 vedena jako 

zrušená.  

Na Zátorce „Zátorka, bývalý dvorec… Zátory se říkalo tenkrát celému svahu,  

kde se nachází dnešní ulice. Tomkova (1901–1925). Ulice se jmenovala Tomkova od svého 

vzniku v roce 1901.“
373

 „Václav Vladivoj Tomek (1818–1905), český politik, historik  

a pedagog, profesor Univerzity Karlovy…“
374

 „Na Zátorce (1925–1940). Yorckova  

(1940–1945). Hans David Ludwig Yorck (1759 až 1830), pruský důstojník, hrabě, podílel  

se na reformách pruské armády…“
375

 

náměstí Interbrigády „Interbrigády, jednotky zahraničních dobrovolníků, které bojovaly 

jako součást španělské republikánské armády proti Frankovým pučistům a fašistickým 

interventům za občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939. náměstí generála  

M. Janina (1937–1940). Pierre Thiébault Charles Maurice Janin (1863–1937), francouzský 

generál, vrchní velitel čs. vojska v Rusku za 1. světové války, od roku 1918 hlavní velitel 

všech spojeneckých vojsk v Rusku. Od vzniku náměstí v roce 1937. Ziethenovo náměstí 

(1940–1945).“
376

 „Oskar Ziethen (1858 až 1932), politik, první purkmistr berlínské 

městské části Lichtenberg.“
377

 „… náměstí generála M. Janina (1945–1951).“
378

  

náměstí Pod kaštany „Na náměstí jsou kaštany. Název nese náměstí od roku 1925,  

do té doby bezejmenné.“
379

  

náměstí Svobody „Náměstí dostalo tento název na oslavu svobody čs. státu po 2. světové 

válce. Dürichovo náměstí (1933–1940). Josef Dürich (1847–1927), český politik, 

poslanec… Za 1. světové války pracoval v zahraničním odboji v Paříži, později v Rusku… 
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Od vzniku náměstí v roce 1933. Scharnhorstovo náměstí (1940–1945). Gerhard Johann 

David von Scharnhorst (1755–1813), pruský generál… Dürichovo náměstí  

(1945–1947).“
380

 

Národní obrany „V ulici stojí budova ministerstva národní obrany… Národní obrany 

(1925–1940). Název od vzniku ulice v roce 1925. Kleistova (1940–1945). Ewald  

von Kleist (1715–1759), německý básník, důstojník, roku 1741 se účastnil pruského 

obléhání Prahy…“
381

 

Papírenská „V objektu čp. 22 zvaném Císařský mlýn byla od roku 1828 umístěna první 

česká papírna bratří Šalovců… Piettova (1901–1947). Prosper Piette, od roku 1864 ředitel 

papírny v Císařském mlýně… Název od vzniku ulice v roce 1901.“
382

 

Pelléova „Maurice César Joseph Pellé (1863–1924), francouzský generál, organizoval 

vznik čs. armády… Pelléova (1925–1940). generála Roettiga (1940–1945). Wilhelm 

Roettig (✝1939), generál policie, důstojník nacistické armády. Pelléova (1945–1951). 

Majakovského (1951–1992). Vladimir Vladimirovič Majakovskij (1893–1930), ruský 

básník a dramatik, futurista, působil i jako filmový herec a scénárista, skončil 

sebevraždou.“
383

 

Pětidomí „V době vzniku ulice a pojmenování ulice roku 1925 zde stálo pouze pět 

domů.“
384

  

Pod Kaštany „Název ulice odvozen z jejího charakteru, je lemována kaštanovým 

stromořadím… Královská (1901–1925). První úřední název této ulice připomínal, že tudy 

jezdíval panovník z Hradu do Královské obory.“
385

 

Pod Paťankou „Paťanka – vinice a později viniční usedlost (zbořena v roce 1968)  

na svahu vrchu Baba. Ulice vznikla v roce 1997 z části ulic Papírenská a Podbabská. Ulice 
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Podbabská byla v úseku Ve struhách – Vodohospodářský ústav převedena do nové trasy  

a původní úsek byl pojmenován Pod Paťankou.“
386

  

Podbabská „Podbaba, území v Šáreckém údolí zvané podle polohy pod vrchem Babou... 

Tento název dostala ulice úředně v roce 1928.“
387

 

Puškinovo náměstí „Alexandr Sergejevič Puškin (1799 až 1837), ruský básník, prozaik  

a dramatik, zakladatel nové ruské literatury, představitel romantismu… Uralské náměstí 

(1925–1940). Od vzniku náměstí v roce 1925. náměstí Marie Terezie (1940–1945). Marie 

Terezie (1717–1780) z rodu Habsburků, česká a uherská královna, rakouská císařovna… 

Uralské náměstí
388

 (1945–1952).“
389

   

Raisova „Karel Václav Rais (1859–1926), český prozaik, psal historické povídky, později 

se zaměřil na realistické obrazy z vesnického života. U této ulice byly za okupace uváděny 

dva názvy, přičemž nelze zjistit, zda platily současně (ulice byla rozdělena na dvě části) 

nebo postupně (v průběhu války došlo ještě k jednomu přejmenování). Bendlova  

(1896–1940). Název ulice od vzniku ulice v roce 1896.“
390

 „Karel Bendl (1838–1897), 

český hudební skladatel…“
391

 „Rautenstrauchova (1940–1945). František Štěpán 

Rautenstrauch, 1734–1785, opat břevnovského kláštera a teologický spisovatel… 

Tegetthoffova (1940–1945). Wilhelm Tegetthoff (1827–1871) rakouský admirál, účastník 

řady námořních expedic, od roku 1866 vrchní velitel rakouského válečného loďstva. 

Bendlova (1945–1947). Dunkerská (1947–1952). Dunkerque, přístavní město v severní 

Francii… Bojiště 2. světové války…“
392

 

Romaina Rollanda „Romain Rolland (1866–1944), francouzský prozaik, dramatik, 

hudební teoretik, bojovník za mír a proti fašismu, nositel Nobelovy ceny (v roce 1915)… 

V bubenečských vilách (1925–1940). Název vychází z polohy a rázu ulice od jejího vzniku 
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v roce 1925. Werthova (1940–1945). Johann von Werth (1600-1652), generál v třicetileté 

válce na straně katolické ligy… Na konci války byl povýšen na hraběte a obdržel od císaře 

benátské panství v Čechách. V bubenečských vilách (1945–1966).“
393

 

Ronalda Reagana „Ronald Reagan (1911 až 2004), původně herec, později americký 

politik. V letech 1967–1975 byl guvernérem státu Kalifornie, v letech 1981–1989 

prezidentem USA. Ulice byla pojmenována při příležitosti stého výročí narození tohoto 

muže, tedy v roce 2011. dr. Zikmunda Wintra (do 2011).“
394
„Přejmenována byla pouze 

část ulice dr. Zikmunda Wintra, a to v úseku od Bubenečské směrem na východ.“
395

  

Roosveltova „Franklin Delano Roosevelt (1882–1945), americký státník, od roku 1933 

prezident USA. Vystupoval proti izolacionismu, za 2. světové války prováděl politiku 

protifašistické koalice… Bučkova (1911–1940). Josef Ignác Buček z Heraltic  

(1741–1812), právník, univerzitní profesor, roku 1810 byl povýšen na rytíře. Majitel statků 

v Ovenci od roku 1786… Ulice vznikla před rokem 1911 a od svého vzniku nesla tento 

název. Radeckého (1940–1945). Jan Josef Václav Radecký z Radče (1766–1858), český 

hrabě, rakouský polní maršál, účastník napoleonských válek, podílel se na vojenských 

reformách… Bučkova (1945–1946).“
396

 

Schwaigerova „Hanuš Schwaiger (1854–1912), český malíř a grafik, profesor AVU… 

Bydlel v domě … v této ulici. Dolejší náměstí (1896–1920)… podle polohy  

ve čtvrti. Dolní náměstí (1920–1935). Schwaigerovo náměstí (1935–1988). Náměstí 

zaniklo v roce 1988 výstavbou bytových domů pro sovětské zastupitelství.“
397

 

Sibiřské náměstí „… Sibiř, území v asijské části Ruska… Sibiřské náměstí (1925–1940). 

Od vzniku náměstí v roce 1925. Ošperské náměstí (1940–1945). Ašpry (Ošpra), ves 
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v dolním Rakousku… 1809 zde došlo k bitvě mezi Francouzi a Rakušany, kteří  

pod vedením arciknížete Karla zvítězili.“
398

 

Slavíčkova „Antonín Slavíček (1870–1910), český malíř, žák Mařákovy školy, významný 

představitel Českého impresionismu, tvůrce moderního obrazu krajiny a města. Mánesova 

(1910–1940). Od vzniku ulice v roce 1901.“
399

 „Josef Mánes (1820–1871), český malíř, 

zakladatel české národní malby 19. století…“
400

 „Mařákova (1940–1945).“
401

 „Julius 

Mařák (1832–1899), český malíř, grafik, kreslíř, profesor AVU... Jako jediný krajinář  

se účastnil výzdoby Národního divadla, pro které namaloval obrazy památných míst 

českých dějin.“
402

 „Mánesova (1945–1947).“
403

 

Suchardova „Stanislav Sucharda (1866–1916), český sochař a medailér, profesor AVU… 

V této ulici stojí Suchardova vila … a jeho ateliér, kde umělec žil a pracoval. Název ulice 

od jejího vzniku roku 1925.“
404

 

Sukova „Josef Suk (1874–1935), český skladatel a houslista… Sommská (1931–1940). 

Somme, řeka v severní Francii… Roku 1916 se zde odehrála největší a nejkrvavější bitva  

1. světové války… Od vzniku ulice roku 1931. Hoferova (1940–1945). Andreas Hofer 

(1767–1810), tyrolský lidový vůdce… Somská (1945–1952).“
405

 

Šestidomí „V době pojmenování (v roce 1947 – ulice však existovala již dříve) stálo v této 

ulici šest domů.“
406
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Štursova „Jan Štursa (1880–1925), český sochař, profesor AVU, zakladatelská osobnost 

českého moderního sochařství… Sibiřská
407

 (1925–1940). Název ulice od jejího vzniku 

roku 1925. Ošperská (1940–1945). Sibiřská (1945–1952).“
408

   

Terronská „Terron, ves ve Francii v oblasti Argonne, místo bojů čs. legií… 29. 10. 1968 

byl do rady NVP předložen návrh na přejmenování ulice A. A. Ždanova na ulici 

Švabinského (Max Švabinský na rohu této ulice bydlel) s tím, že toto přejmenování 

požadují občané z místa bydliště a také stranické a státní orgány přejmenování doporučily. 

Návrh byl však vyřazen z pořadu jednání a přejmenování se neuskutečnilo. Terronská 

(1925–1940). První název ulice od jejího vzniku v roce 1925. Bedřicha Velikého  

(1940–1945). Bedřich Veliký (1712–1786), pruský král… Terronská (1945–1952).  

A. A. Ždanova (1952–1990). Andrej Alexandrovič Ždanov (1896 až 1948), sovětský 

stranický a státní činitel, od roku 1930 člen ÚV, poslanec Nejvyššího sovětu SSSR…“
409

 

U Vorlíků „Dům čp. 43 zvaný Zátorka koupil roku 1821 advokát Josef Záhořanský 

z Vorlíka a Zátorce se začalo říkat U Vorlíků… Na Zátorce
410

 (do 1914). Ulice vznikla při 

výstavbě čtvrti na počátku 20. století a někdy před rokem 1911 dostala jméno Na Zátorce. 

Tento název později přešel na dnešní ulici Na Zátorce, která se kříží s ulicí U Vorlíků.  

U Vorlíků (1914–1940). Wohlmutova (1940–1945). Bonifác Wohlmuth (✝1579), kameník 

a královský stavitel… Účastnil se mimo jiné stavby letohrádku Hvězda.“
411

  

U Zeměpisného ústavu „V budově čp. 602 z roku 1925 v této ulici je Vojenský 

zeměpisný ústav. U zeměpisného ústavu (1925–1940). Haugwitzova (1940–1945). 

Christian August Haugwitz (1752 až 1831), pruský diplomat a státník, hrabě...“
412

 

Uralská „Ural, pohoří v Rusku. Uralská (1925–1940). Od vzniku ulice roku 1925. Marie 

Terezie
413

 (1940–1945).“
414
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V Sadech „Název podle rázu okolí v době vzniku ulice na počátku 20. století… V sadech 

(1901–1940). Cesta Franků (1940–1945). Frankové, volný svazek několika germánských 

kmenů, které se objevily ve 3. století u hranic římského císařství…“
415

 

V Tišině „Ulice se nachází v klidné oblasti Bubenče. V tišině (1925–1940). Od vzniku 

ulice v roce 1925. Grundova (1940–1945). Norbert Grund (1717–1767), český malíř 

období rokoka, od roku1751 činný v Praze…“
416

 

V. P. Čkalova „1920–1925 Žižkova. 1925–1940 Dostálova. 1940–1945 Steinova.  

1945–1952 Dostálova. Od roku 1920 V. P. Čkalova. Václav Dostál (1888–1915), inženýr, 

důstojník československých legií za 1. světové války ve Francii – konkrétně roty Nazdar,  

v srpnu 1914 vstoupil do Cizinecké legie, padl v bitvě u Arrasu. Hermann Stein  

(1854–1927), německý generál a pruský ministr války, proslul svými situačními zprávami 

ze západních bojišť 1. světové války pro denní tisk. Valerij Pavlovič Čkalov (1904– 1938), 

sovětský letec, jako zkušební pilot zalétal 70 typů letounů, proslul dálkovým letem bez 

mezipřistání z Moskvy do Vancouveru, hrdina SSSR.“
417

 Webový portál
418

 České pošty 

tuto ulici také uvádí jakou v současnosti existující. Pražský uličník
419

 ale ulici Na Seníku 

uvádí pouze ve druhém díle z roku 1998, kde je v rejstříku
420

 starých pojmenování vedena 

jako zrušená.   

Ve Struhách „Název ulice podle polohy od vzniku v roce 1896. Součástí komunikace byla 

až do roku 1930 ulice Chittusiho.“
421

  

Verdunská „Verdun, město a pevnost v severovýchodní Francii, kde byly za 1. světové 

války vedeny těžké boje… Verdunská (1925–1940). Původní název od vzniku ulice. 
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Námořnická (1940–1945). Tento název měl pravděpodobně připomínat německé 

námořnictvo. Verdunská (1945–1952). Thälmannova (1952–1991), Ernst Thälmann 

(1886–1944), činitel německého a mezinárodního dělnického hnutí, člen německé sociální 

demokracie … zavražděn v koncentračním táboře Buchewald.“
422

 

Vietnamská „… Chesterská (1931–1940). Chesters, město v severovýchodní Francii… 

Název ulice od vzniku v roce 1930. Emdenská (1940–1945), Emden, přístavní město 

v Německu… Chesterská (1945–1952).“
423

 

Vítězné náměstí „Náměstí bylo pojmenováno na počest vítězného boje čs. lidu za národní 

samostatnost v roce 1918. Vítězné náměstí (1925–1940). Původní název od vzniku náměstí. 

náměstí Branné moci (1940–1945). Branná moc, souhrn všech ozbrojených sil  

a prostředků, které tvoří branný potenciál státu. Zde byla myšlena branná moc německé 

říše. Vítězné náměstí (1945–1946). presidenta Dr. Edvarda Beneše (1946 až 1952).“
424

 

„Dr. Edvard Beneš (1884–1948), český politik, národní socialista, spolupracovník  

T. G. Masaryka, po vzniku ČSR ministr zahraničí a poté v letech 1935–1938 a 1945–1948 

prezident čs. republiky.“
425

 „… náměstí Říjnové revoluce (1952–1990). Velká říjnová 

revoluce, převrat v Rusku uskutečněný pod vedením bolševické strany v čele  

s V. I. Leninem v říjnu 1917…“
426

 

Willyho Brandta „Willy Brandt (1913–1992), původním jménem Herbert Ernst Karl 

Frahm, německý politik, kancléř Spolkové republiky Německo v letech 1969–1974, vůdčí 

osobnost Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) v letech 1964–1987. Nositel 

Nobelovy ceny míru (1971). Ulice byla pojmenována v roce 2011.“
427

  

Wolkerova „Jiří Wolker (1900–1924). Český básník, představitel proletářské poezie  

20. let… Školská (1901–1940). Název byl zvolen podle školní budovy (čp. 40), stojící 
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v této ulici. Jedná se o první pojmenování této komunikace, která zde existovala od konce 

19. Století. Führichova (1940–1945). Josef Führich (1800–1876), rakouský malíř, autor 

grafických cyklů biblických námětů a fresek, žil po většinu života v Praze. Školská  

(1945–1947).“
428

 

Zelená „Název podle rázu ulice – v době pojmenování se uprostřed nalézal široký pruh 

zeleně. Zelená ulice byla po svém vzniku v roce 1929 pojmenována vcelku ve své dnešní 

podobě, tj. od náměstí Na Santince k Terronské. V roce 1938 však byla část od Santinky 

k Jugoslávských partyzánů oddělena, nazvána Grazianiho a část od Jugoslávských 

partyzánů na východ zůstala Zelená, avšak za války byla přejmenována na Seydlitzovu  

a k názvu Zelená se vrátila roku 1945. V roce 1948 pak byly obě ulice, Zelená  

a Grazianiho, opět spojeny, a to pod názvem Zelená, takže došlo k původnímu a také 

dnešnímu stavu. Grazianiho (1938–1948). Andrea Graziani (1864–1931), italský generál, 

velitel čs. legií v Itálii od roku 1918. U čs. vojáků byl oblíben, ačkoli vynikal přísností  

a dezertéry dával popravit… Seydlitzova (1940–1945). Friedrich Wilhelm Seydlitz  

(1721 až 1773), pruský generál jízdy…“
429

 

 

6.3 Dejvice  

 

  „Pův. ves v místě dnešních Starých Dejvic je doložena už koncem 11. stol. jako donace 

Vratislava II. vyšehradské kapitule (kol. 1088 Degnicih).“
430

 „… ves, k Praze připojena 

v roce 1922… Dejvice se původně nazývaly Dehnice. Původ tohoto slova mohl být 

odvozen jednak z toho, že se zde pálil dehet, jednak z osobního jména Dehna. Toto jméno 

však není nikde doloženo. Slovo dehna znamenalo zlý duch, zloduch, čert.“
431

 Říkalo se 

tak „… místním usedlíkům proto, že ohrožovali sousedy a pocestné“
432

 „… anebo podle 
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nějakých pohanských zvyklostí, které tajně zachovávali.“
433

 „V průběhu 18. století  

se změnil tvar na Dejvice... Mezi lety 1594–1790 patřily úřadu nejvyššího komorníka  

a po té byly opět částečným majetkem probošta svatovítské kapituly. Od středověku  

zde vzniklo mnoho vinic (v roce 1620 jich bylo přes 120).“
434

 Názvy některých těchto 

vinic se pak projevily i ve zdejších uličních názvech. „Vinice často nesly jméno po svém 

majiteli: Beránka po Pavlu Beránkovi… Nebo Perníkářka, jejímž majitelem byl Václav 

Doležel, perníkář ze Starého města.“
435

 Z těchto viničních pojmenování pak vznikly ulice 

Na Beránce a Na Perníkářce. 

 

Bachmačské náměstí „Bachmač, město na Ukrajině severovýchodně od Kyjeva. Ve dnech 

8.–13. března 1918 zde bojovaly čs. legie spolu se sovětskými vojsky proti rakouské  

a německé armádě. Bachmačské náměstí (1925–1940). Od vzniku náměstí v roce 1925. 

Blücherovo náměstí (1940–1945). Gebhard Leberecht Blücher (1742 až 1819) … pruský 

maršál proslavil se v napoleonských válkách a přispěl k porážce Napoleona u Lipska  

a u Waterloo. Bachmačské náměstí (1945–1952). náměstí A. V. Suvorova (1952–1992). 

Alexandr Vasiljevič Suvurov (1729 až 1800), ruský vojevůdce a vojenský teoretik, … 

nikdy nebyl poražen.“
436

 

Banskobystrická „Banská Bystrica, město na Slovensku, centrum slovenského povstání 

na podzim roku1944. Tatranského pluku (1932–1940). Tatranský pluk, jednotka čs. legií 

v Rusku, později součást čs. armády… Od vzniku ulice v roce 1932. Theodora Körnera 

(1940–1945). Karl Theodor Körner (1791–1813), německý básník a vlastenec doby 

protinapoelonského boje, autor vlasteneckých válečných písní. Tatranského pluku  

(1945–1951).“
437
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Bechyňova „Stanislav Bechyně (1887–1973), český technik, profesor ČVUT, pracoval 

v oboru železobetonových konstrukcí. Ulice se nalézá v blízkosti ČVUT. Tato ulice byla 

dříve součástí ulice Zengerovy. Roku 1981 byl úsek od Flemingova náměstí po náměstí  

Na Santince oddělen jako samostatná ulice a pojmenován Bechyňova. Zengerova
438

  

(1929–1981). Tento název nesla ulice od vzniku v roce 1929.“
439

 

Berkovská „Jan Berka, jinak Horoměřický, měšťan Menšího Města pražského…  

V místech dnešní ulice … založil … vinici, která po něm získala název Berkovská… 

Název od vzniku ulice v roce 1929.“
440

 

Bílá „Název ulice byl stanoven podle údajného rázu ulice. Není ovšem zřejmé, z čeho byla 

bílá barva odvozována. Mohlo se jednat o bíle natřené budovy, bílou, resp. světlou dlažbu, 

nebo i značné prosvětlení ulice. Bílá (1932–1938). Od vzniku ulice v roce 1932. Čs. italské 

domobrany (1938–1940). Čs. italská domobrana, jednotky zahraničního vojska, které 

vznikly ke konci roku 1918 v Itálii převážně z českých zajatců a byly přičleněny  

k čs. legiím v Itálii. Bílá (1940–1945). Čs. italské domobrany (1945–1952).“
441

  

  My se domníváme, že název ulice nebyl odvozen od bíle natřených budov, ale že byl 

odvozen z jejího charakteru. Nejvýraznější stavba v Bílé je ZŠ Bílá. Budova této školy 

byla postavena v duchu funkcionalismu a byla natřena na bílo.
442

 Svou barvou i slohem 

(který by šel ohodnotit i adjektivem ‚čistý‘, jež by v přeneseném významu mohlo být 

nahrazeno adjektivem ‚bílý‘)
443

 by tak budova odpovídala názvu ulice a mohlo by se tedy 

zdát, že ulice dostala své jméno podle vzhledu školy. Její stavba byla ale dokončena  

až v roce 1934,
444

 zatímco ulice byla pojmenována již dříve v roce 1932.
445
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Navíc základní a střední školy zpravidla přebírají názvy podle ulic, ve kterých  

se nacházejí, a ne naopak, aby ulice dostávaly jména podle škol v nich postavených. 

  „V soutěži na dostavbu areálu ČVUT v letech 1957–1958 … vyniká vítězný návrh … 

čtveřice Čermák-Paul-Hladík-Liberský, kteří neváhali postavit proti historizující Engeleho 

kulise v celé zbývající ploše areálu chladný kalkul hřebínkové půdorsysné struktury… 

Projektové práce byly zahájeny ještě téhož roku.“
446

 Zmíněnou zbývající plochou areálu  

se rozumí volný pozemek určený pro výstavbu ČVUT již z dob první republiky. V roce 

1932 tak mezi Bílou a Kolejní, kde se některé později vybudované stavby ČVUT  

nalézají, nestály žádné budovy. Tím, že se podél jedné strany ulice nenacházela žádná 

stavení, která by mohla do ulice vrhat stín, je zřejmé, že ulice byla velmi  

prosvětlená a jasná a pravděpodobně proto získala svůj název Bílá.    

  Dále nás napadá varianta, že byl název motivačně podobný s pojmenováním nedaleké 

ulice Zelená
447
, která dostala svůj název podle zeleně v ní. Myslíme, že i v ulici Bílá mohlo 

růst několik keřů a stromů, které kvetly bíle. 

Božkova „Josef Božek (1782–1835), český mechanik, hodinář, sestrojil řadu věžních 

hodin a pohyblivých protéz pro invalidy. V roce 1815 předvedl první parní vůz… 1817 

první parní loď – obojí vlastní konstrukce. Ulice se nalézá nedaleko budov ČVUT.“
448

 

Bubenečská
449

  

Buzulucká „Buzuluk, město v Rusku v Orenburské oblasti. Od ledna roku 1942 do ledna 

do 1943 se zde formoval 1. čs. samostatný polní prapor, základ čs. vojska v Sovětském 

svazu za 2. světové války. Hanáckého pluku (1930–1940). Hanácký pluk čs. legií, později 

čs. armády. Od vzniku ulice v roce 1930. Clausewitzova (1940–1945). Carl Philipp 

Gottfried von Clausewitz (1780–1831), pruský vojenský teoretik a generál … autor 
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německé vojenské doktríny (válka je pokračováním politiky jinými prostředky). 

Hanáckého pluku (1945–1951).“
450

 

České družiny „Česká družina, první československá dobrovolnická jednotka vytvořená 

v Petrohradě, Moskvě, Kyjevě a Varšavě v roce 1914… České družiny (1934–1940). 

Původní název od vzniku ulice. Mülichova (1940–1945). Hans Mülich či Müelich  

(1516 až 1573), německý malíř … kreslíř, rytec, působil v Řezně, Římě … v Mnichově… 

České družiny (1945–1951). majora Schramma (1951–1990). Major August Schramm 

(1907 až 1948), ve 30. letech člen ÚV KSČ… za války pracoval v zahraničním odboji 

v SSSR, po osvobození vedoucí oddělení ÚV KSČ, zavražděn.“
451

 

Čínská
452

  

Dejvická
453

  

Duchoslávka „Duchoslávka, zemědělská usedlost, která již zanikla. V 17. století  

zde bývala vinice Duchoslávka. Jméno získala po majiteli Janu Beranovi, jinak 

Duchoslavovi. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1968.“
454

 

Eliášova
455

  

Evropská „Evropa, světadíl… V místech dnešní Evropské třídy vedla kdysi stará silnice  

do Velvar, která začínala v místech Vítězného náměstí, pokračovala na Hadovku  

a za Bořislavkou vedla po dnešní Horoměřické na Jenerálku a dále. Někdy před rokem 

1910 byla část této silnice v místech mezi Hadovkou a Bořislavkou nazvána 

Veleslavínovou ulicí. V roce 1925 byla tato Veleslavínova protažena až k Vítěznému 

náměstí a spojena s ulicí Dejvickou za náměstím, takto vzniklá ulice byla celá 

pojmenována Dejvická. V roce 1932 byla část Dejvické, která pokračovala od náměstí 

směrem k Brusce, vyčleněna a byl jí ponechán název Dejvická. Zbylá část od náměstí  
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až na Jenerálku byla pojmenována Velvarská. V roce 1946 byla Velvarská přejmenována 

na Žukovu. Další změna pak nastala v roce 1962. Nejdříve byla Žukova v plném rozsahu 

přejmenována zpět na Velvarskou a pak byl pojmenován nový úsek, který propojil 

Velvarskou a Kladenskou, která tehdy začínala na Bořislavce jako dnes, ale nekončila  

na křižovatce s Vokovickou, nýbrž pokračovala po dnešní Evropské směrem na Kladno. 

Tento nový úsek byl nazván Na Červeném vrchu. V roce 1967 byly pospojovány 

následující tři části: část Velvarské ulice od Vítězného náměstí po ulici Vostrovskou, celá 

ulice Na Červeném vrchu a část Kladenské od Vokovické až na hranice Prahy. Takto nově 

vzniklá ulice byla nazvána Leninovou a od tohoto roku existovala v podstatě v té podobě, 

jak známe dnes Evropskou. Pouze v roce 1986 byla Leninova prodloužena od ulice 

Drnovské, kde doposud končila, na okraj Prahy, tj. k Aviatické ulici. Roku 1991 došlo 

k přejmenování Leninovy na Evropskou. Zbytek Velvarské ulice zanikl v roce 1968, kdy 

byla spojena s Horoměřickou a byl jí ponechán tento název… Veleslavínova
456

  

(1910–1925). Tato ulice tvořila jen část Evropské. Dejvická
457

 (1925–1932). Pouze část 

Evropské. Velvarská
458

 (1932–1946). Pouze část Evropské. Žukova (1946–1962). Georgij 

Konstantinovič Žukov (1896–1974), sovětský maršál… Hrdina SSSR. Pouze část ulice 

Evropské. Na Červeném Vrchu (1962–1967). Pouze část Evropské. Velvarská  

(1962–1967). Pouze část Evropské. Leninova (1967–1991). Vladimír Iljič Lenin  

(1870–1924), vlastním jménem Uljanov, vedoucí činitel ruského i mezinárodního 

dělnického hnutí, tvůrce leninismu, zakladatel KSSS. Řídil ruskou revoluci v listopadu 

roku 1917, od té doby stál také v čele SSSR.“
459

  

Fetrovská „Bývala zde Fetrovská vinice, nazvaná po Petru Fetrovi, komorníkovi  

při zemských deskách, který byl jejím majitelem od roku 1572 do své smrti… Od vzniku 

ulice v roce 1929.“
460

 

Finkovská „Bývala zde Finkovská vinice, která dostala jméno podle majitele Jindřicha 

Finka z Finkenštejna. Jemu a jeho ženě Sabině patřila v letech 1610–1619. Od vzniku ulice 

v roce 1929.“
461
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Flemingovo náměstí „Alexandr Fleming (1881–1955), britský mikrobiolog, profesor 

univerzity v Londýně, nositel Nobelovy ceny v roce 1945 za objev penicilínu a jeho 

léčivých účinků… Původně zde byla pouze ulice Na cvičišti, která byla v roce 1964 

rozšířena na náměstí a zároveň bylo toto náměstí přejmenováno na Flemingovo. Stalo  

se tak na doporučení Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně u příležitosti konání  

II. kongresu o antibiotikách v Praze 19. června roku 1964. Na cvičišti (1929–1940). 

V těchto místech bývalo vojenské cvičiště. Původní název od vzniku ulice v roce 1929. 

Gluckovy sady (1940–1945). Christoph Wilibald Gluck (1714 až 1787), německý 

skladatel, reformátor opery… Skutečnost, že již v této době se dostalo komunikaci názvu 

‚sady‘, svědčí o tom, že již tehdy byla značně široká. Na cvičišti (1945–1964).“
462

 

Fragnerova „Jaroslav Fragner (1898–1967), český architekt, profesor AVU, představitel 

funkcionalismu… Od vzniku ulice v roce 1978.“
463

 

Generála Píky „Heliodor Píka (1897–1949), český generál za 1. světové války, důstojník 

čs. legií v Rusku a ve Francii, za 2. světové války řídil čs. zpravodajskou službu  

na Balkáně. V roce 1948 zatčen a po vykonstruovaném procesu popraven. Pro duplicitu  

a shodu jmen nemohl být po roce 1989 obnoven původní název Klecandova, jelikož 

stejnojmenná ulice již existovala na Chodově. Klecandova (1925–1940). Jiří Klecanda 

(1890–1918), český politik … jeden z prvních organizátorů čs. odboje v Rusku, v dubnu 

roku 1918 odjel k legiím na Sibiř, cestou náhle zemřel. Od vzniku ulice v roce 1925. 

Skladištní (1940–1945). Po celé délce ulice se rozkládá rozlehlý vojenský objekt, kde dříve 

bývaly proviantní sklady. Klecandova (1945–1952). Kovpakova (1952–1991). Sidor 

Artěmjevič Kovpak (1887 až 1967), sovětský státní a vojenský činitel, organizoval 

partyzánské hnutí za 2. světové války v SSSR. Hrdina SSSR.“
464
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Gensovská „V místech nynější ulice bývala Genovská vinice, původně zahrada a pole, 

které v roce 1626 koupil Vlentin Gens, měšťan Menšího Města pražského. Od vzniku ulice 

v roce 1929.“
465

 

Glinkova „Michail Ivanovič Glinka (1804 až 1857), ruský skladatel a zakladatel ruské 

národní hudby… Dvorecká (1932–1947). Proboštský dvůr. Ulice vede k tomuto dvoru.  

Od vzniku ulice v roce 1932. Remešská (1947–1952). Remeš (Reims), město ve střední 

Francii… Za 1. světové války bylo okolí Remeše místem těžkých bojů.“
466

  

Gymnasijní „Nalézá se zde funkcionalistická budova gymnázia (čp. 330) od architekta  

E. Linharta z roku 1935. Ulice vznikala postupně od roku 1925, pojmenována byla v roce 

1947.“
467

 

Hanzelkova „Jiří Hanzelka (1920–2003), český cestovatel, spisovatel a publicista… Jiří 

Hanzelka bydlel dlouhou bodu v nedaleké ulici Na Míčánce. Ulice byla pojmenována při 

svém vzniku v roce 2007.“
468

 

Havlovská „V roce 1505 koupil Havel, měšťan Starého Města pražského, pozemek 

příslušný k manskému dvoru na Šárce a založil zde vinici, která po něm získala jméno 

Havlovská. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
469

 

Heinemannova „Emanuel Heinemann (1863–1924), inženýr, od roku 1887 ve službách 

pražské obce. Působil v městské kanalizační kanceláři v Praze, byl vedoucím stavebních 

prací při výstavbě pražské kanalizace, spolupracoval s W. H. Lindleyem… Ulice vznikla 

v roce 2007.“
470
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Hermelínská „Jan Hermelín … vzdělával již od roku 1574 vinici u Hadovky. Později  

k ní přikoupil viniční pozemky. Vinici se říkalo Hermelínovská. Ulice vznikla a byla 

pojmenována roku 1929.“
471

  

Horoměřická „Horoměřice, ves ležící u severozápadních hranic Prahy. Tato silnice 

směřuje do Horoměřic. Dnešní ulice Horoměřická má částečně společnou historii s ulicí 

Evropskou … roku 1961 zaveden název Horoměřická pro část této dnešní ulice z místa, 

kde končila tehdejší Žukova ulice (na Jenerálce) dál do Horoměřic. Do té doby byl tento 

úsek bez názvu… V roce 1968 … zbytek Velvarské ulice spojen s Horoměřickou a vznikla 

tak dnešní podoba Horoměřické. Velvarská
472

 (1932–1946). Název platil pouze pro část 

ulice. Žukova
473

 (1946–1962). Pouze část této ulice. Velvarská (1962–1968). Horoměřická 

(1961–1968).“
474

  

Janákova „Pavel Janák (1882–1956), český architekt a teoretik moderní architektury, 

profesor VŠUP, po roce 1945 architekt Pražského hradu… Od vzniku ulice v roce 

1978.“
475

 

Jarní „Jaro, roční období… Název od roku 1947, ulice však byla zastavována již od roku 

1939.“
476

 

Jaselská
477

 

Jírova „Josef Antonín Jíra (1868–1930), český archeolog… Výzkumy prováděl zejména 

v Dejvicích a v Bubenči… Čečkova (1947–1951). Stanislav Čeček (1886–1930), český 

generál, jeden z velitelů čs. legií v Rusku… Ulice byla zastavována již před rokem 1938, 

pojmenována byla až v roce 1947.“
478
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Jugoslávských partyzánů
479

 

K Brusce „Název Bruska byl odvozen od potoka Brusnice.“
480

 „Brusnice, Brucinka, 

Bruska, německy Bruskabach. V dobách dřívějších snad potok bylo zřetelně slyšet, možná 

podle toho vzniklo pojmenování: potok bručel, odtud Bruska.“
481

 „Stávala zde Bruská 

brána, od níž vedla koněspřežná dráha do Lán. Pojmenování ulice podle směru od jejího 

vzniku v roce 1912. Hennerova (1922–1961). František Henner (1850–1897), stavitel, 

starosta Dejvic v letech 1886 až 1897. Postavil několik domů na bývalé Belcrediho třídě, 

patřila mu i usedlost Santinka. Ulice byla pojmenována v roce 1922 po vytvoření Velké 

Prahy, do té doby byla bez názvu. Název Hennerova platil pouze pro část ulice v dnes 

slepém úseku od ulice Na valech. V roce 1961 byl tento úsek připojen k ulici K Brusce.“
482

  

K Dubovému mlýnu „Dubový mlýn, starý mlýn v Šáreckém údolí… Jméno ulice bylo 

odvozeno od jejího směru k tomuto mlýnu. Od vzniku v roce 1984.“
483

 

K Matěji „Ulice směřuje ke kostelu sv. Matěje v Dejvicích. Od vzniku komunikace v roce 

1977.“
484

  

K Vršíčku „Název je odvozen od charakteru komunikace (stoupá nahoru a hned dolů).  

Od vzniku ulice v roce 1984.“
485

 

Kadeřávkovská „Stanislav Kadeřávek… V roce 1480 koupil manský dvůr v Šárce  

a zakládal zde vinice, které po něm dostaly jméno. Od vzniku ulice v roce 1929.“
486

  

Kafkova „Bohumil Kafka (1878–1942), český sochař, profesor AVU… Nedaleko odtud, 

v ulici Na Ořechovce, stojí Kafkův rodinný dům s ateliérem. Bachmačská
487
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(1925–1940). Od vzniku ulice v roce 1925. Blücherova (1940–1945). Bachmačská  

(1945–1961).“
488

 

Kanadská „Kanada, stát v Severní Americe. Ulice se nachází v blízkosti kanadského 

velvyslanectví a byla při přejmenování roku 1996 zároveň prodloužena o dosud 

bezejmenný úsek k Evropské. Fialova (1973–1996). František Fiala (1890–1958), člen 

KSČ, za 2. světové války ilegální pracovník, dlouholetý předseda MNV Lysolaje. Ulice 

byla prvně pojmenována v roce 1973, ale existovala již před válkou.“
489

 

Karasovská „Karasovská vinice, založená v roce 1502, od roku 1569 byl jejím majitelem 

Blažej Karas… Od vzniku ulice v roce 1929.“
490

 

Ke Kulišce „Kuliška, viniční dům … byl postaven roku 1820. Název odvozen od směru 

ulice, a to od jejího vzniku v roce 1984.“
491

 

Kladenská „Kladno, město ve středních Čechách… tato silnice existovala již před 

polovinou 19. století, název dostala v roce 1930.“
492

  

Kolejní „V ulici bývaly studentské koleje, které byly postaveny v roce 1927 podle projektu 

A. Engla. V listopadu roku 1938 byli odsud nacisty odvlečeni čeští studenti  

do koncentračních táborů a na popravy do Ruzyně.“
493

 

Komornická „Bývala zde komornická vinice, která v letech 1643–1790 náležela  

ke komornímu dvoru v Dejvicích. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
494

 

Kotěrova „Jan Kotěra (1871–1923), český architekt, malíř a grafik, průkopník moderní 

české architektury. Mimo jiné postavil v Bubenči vilu čp. 248 ve Slavíčkově ulici a čp. 280 

na Sibiřském náměstí. Ulice dostala název při svém vzniku v roce 1933.“
495
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Koulova „Jan Koula (1855–1919), český architekt, kreslíř, archeolog. V oblasti 

architektury navazoval na národní tradici a secesi. V Bubenči postavil vlastní rodinnou vilu 

čp. 153 a pro sochaře Suchardu vilu čp. 151 (ve Slavíčkově ulici). Název ulice od roku 

1932.“
496

 

Kozlovská „Kozlovská vinice, či Kozlovka vznikla v těchto místech v roce 1505 a název 

dostala od hradčanské rodiny Kozlů, v jejímž držení byla od roku 1546 do roku 1636. 

Název od vzniku ulice v roce 1929.“
497

  

Kpt. Nálepky „Ján Nálepka (1912–1943), slovenský důstojník, V roce 1941 byl povolán 

do slovenské armády a odveden na východní frontu, roku 1943 přešel k sovětským 

partyzánům a velel 1. Čs. partyzánskému oddílu na Ukrajině. Padl při osvobození města 

Ovruč. Vašátkova (1938–1940). Karel Vašátko (1882–1919), plukovník čs. legií v Rusku. 

Před válkou pracoval v Rusku, v roce 1914 se přihlásil do České družiny. Byl těžce zraněn 

v bitvě u Zborova a následkům zranění později podlehl. Název od vzniku ulice v roce 

1938. Vrázova (1940–1945).“
498

 „Enrique Stanko Vráz (1860–1932), český cestovatel  

po Africe, Asii, Jižní Americe. Jeho sbírky jsou v Náprstkově muzeu.“
499

 „Vašátkova 

(1945–1952).“
500

  

Krocínská „Bývalá vinice Krocínovská (Krocínka) nazvaná po majiteli Václavu 

Krocínovi mladším z Drahobejle, který ji držel v letech 1594 až 1601. Od vzniku ulice 

v roce 1929.“
501

 

Krohova „Jiří Kroha (1893–1974), český architekt, malíř, sochař, scénograf, představitel 

meziválečné avantgardy, autor projektů sídlišť a veřejných budov. Ulice nese tento název 

od svého vzniku v roce 1978.“
502
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Kulhánovská „V těchto místech bývala Kulhánovská vinice, kterou založil Jakub 

Kulhánek, kožešník na Starém Městě pražském, a to v letech 1552–1562 sloučením  

tří sousedních vinic. Od vzniku ulice v roce 1929.“
503

  

Kyjevská „Kyjev, hlavní město Ukrajinské republiky, leží na řece Dněpr. V srpnu roku 

1916 zde byla podepsána dohoda mezi představiteli skupin zahraničního odboje, kterou 

vypracoval M. R. Štefánik, který se obával rusifikace čs. odboje. Kyjevská (1925–1940). 

Od vzniku ulice v roce 1925. Arndtova (1940–1945) Ernst Moritz Arndt  

(1769–1860), německý spisovatel a publicista. Působil jako učitel, v letech 1806 až 1813 

vystupoval pro sjednocení Německa, v letech 1848–1849 byl poslancem frankfurtského 

Národního shromáždění.“
504

 

Lindleyova „William Heerlein Lindley (1853–1917), anglický inženýr zabývající  

se vodárenskými a kanalizačními systémy. Byl osloven pražským zastupitelstvem, aby 

spolupracoval na projektu pražské kanalizace. Podle jeho návrhu byla v letech  

1895 až 1906 vybudována moderní kanalizační soustava s čistírnou odpadních vod 

v Bubenči… Ulice byla pojmenována při svém vzniku v roce 2007.“
505

  

Mařákova „Julius Mařák (1832–1899), český malíř, grafik, kreslíř, profesor AVU, 

představitel romantické krajinomalby. Jako jediný krajinář se účastnil výzdoby Národního 

divadla, pro které namaloval obrazy památných míst českých dějin. Polská  

(1911–1940).“
506

 „Polsko, stát střední Evropy.“
507

 „Název od vzniku komunikace v roce 

1911. Gdánská (1940–1945).“
508

 „Gdaňsk, významné přístavní město na baltickém pobřeží 
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Polska.“
509

 „Na konci 18. století byl zabrán Pruskem, v letech 1939–1945 byl okupován 

nacistickým Německem. Polská (1945–1947). Tobrucká
510

 (1947–1952).“
511

 

Máslova „Eduard Máslo (1861–1926), pracovník v městské kanalizační kanceláři v Praze, 

později stavební rada, spolupracovník W. H. Lindleye… Ulice vznikla a byla pojmenována 

v roce 2007.“
512

   

Matějská „Kostel sv. Matěje je pozdně barokní stavba z roku 1771 stojící na místě 

středověkého kostela, o němž je první zpráva z roku 1404. Kostel proslul svými slavnými 

poutěmi, které se dnes soustřeďují na pražské Výstaviště. Název ulice od jejího vzniku 

v roce 1938.“
513

 

Menšíkovská „V těchto místech bývala vinice zvaná Menšíkovská podle Jana Menšíka 

z Obory, který ji založil v roce 1526. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
514

  

Muchova „Od vzniku ulice roku 1911 to byla Muchova, v období 1911–1947  

se z neznámých důvodů změnila na Alešovu, aby se poté vrátilo původní pojmenování, 

které platí dodnes.“
515

 „Alfons Mucha (1860–1839), český malíř, grafik, návrhář, 

představitel secese. Ke konci života realizoval cyklus rozměrných obrazů Slovanská 

epopej. Romováčkovy domy (1906–1911), Václav Romováček (*1853), stavební 

podnikatel, od roku 1895 vlastnil pozemky v této ulici a postavil zde domy, které mu 

patřily až do let 1904–1907. Od vzniku ulice v roce 1906. Alešova (1911–1947).“
516
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„Mikoláš Aleš (1852–1913), český malíř, kreslíř a ilustrátor … nejvýznamnější osobnost 

generace Národního divadla“
517

 

Mydlářka „Usedlost Mydlářka čp. 12 dostala své jméno po mydláři Janu Pompejovi, 

měšťanovi na Hradčanech, který byl jejím majitelem v letech 1740–1759. Název ulice  

od roku 1947, zastavěna byla však již před rokem 1939.“
518

 

Mylnerovka „Mylnerovka, bývalá vinice nazvaná po Petru Mylnerovi z Mylhausu, 

sekretáři dvorské kanceláře, jenž byl jejím majitelem od roku 1572. Skládala se ze čtyř 

vinic. Tento první název dostala ulice v roce 1965, existovala však již před válkou.“
519

 

Na Babě „Baba, návrší v Dejvicích. Název Baba je znám již z 15. století, v 17. století  

zde byla uměle upravena zřícenina téhož jména, jejíž novogotická úprava je z roku 1858. 

Název nese od vzniku ulice v roce 1935. Názvem Baba bývaly označovány o samotě 

stojící kopce.“
520

 

Na Bartoňce „Bartoňka, bývalá vinice, která dostala název po Bartoňovi, … který ji 

vlastnil v letech 1593–1615. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
521

 

Na Bečvárce „Bečvárka, bývalá vinice, která patřila od roku 1669 do roku 1695 Pavlu 

Gromanovi, dvornímu bečváři… Podle jeho řemesla byla vinice zvána Bečvářkou. Název 

ulice od jejího vzniku v roce 1929.“
522

 

Na Beránce „Beránka, bývalá vinice… Jméno Beránka upomíná na držitele Pavla 

Beránka, … který byl majitelem vinice v letech 1645–1663. Název od vzniku ulice v roce 

1929.“
523

 

Na Černé hoře „Pomístní název. Černá hora se říkalo návrší, kde leží usedlost Beránka. 

Na černém vrchu (1935–1947). Název od vzniku ulice.“
524
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Na Čihadle „V místech dnešní ulice býval háj, který sloužil lovecké kratochvíli císaře 

Rudolfa II. a k roku 1595 se zde připomíná císařské čihadlo na ptáky. Název od vzniku 

ulice v roce 1929.“
525

  

Na Dionysce „Bývalá usedlost Dionyska, kterou založil Diviš (dionys) Niederländer... 

Majitelem vinice byl v letech 1587–1623. Název ulice od vzniku v roce 1929.“
526

 

Na Dyrince „Dyrinkovská vinice či Dyrinka bývala v těchto místech na konci 16. století. 

Jejím zakladatelem byl Jan Fridrich Dyrink z Rotnperka, … který zde skoupil několik vinic 

v letech 1595–1598. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
527

 

Na Fišerce „Fišerka, bývalá vinice, kterou v roce 1720 koupil Jan Ondřej Fišer… V roce 

1730 vybudoval usedlost čp. 19, které se také dodnes říká Fišerka… Tuto usedlost  

(bez vinice) vlastnil v letech 1857–1884 lékař a spisovatel Filip Stanislav Kodym, takže  

se domu tehdy říkalo Kodymka. Název ulice od jejího vzniku v roce 1929…“
528

 

Na Hanspaulce „Hanspaulka, bývalá vinice a usedlost (čp. 15), která byla přebudována  

po roce 1733 na jednopatrový barokní zámek majitelem Hansem Paulem Hippmannem. 

V jeho držení byla Hanspaulka v letech 17333–1757. Název od vzniku ulice v roce 

1929.“
529

 

Na Julisce „Juliska, bývalá usedlos čp. 26 (Zbořena v roce 1955), ke které patřila i velká 

vinice, pro niž se od 18. století ujalo jméno Juliska po majiteli Juliu Hermanovi… Herman 

ji vlastnil v letech 1697–1708. Název od vzniku ulice roku 1929.“
530

 

Na Karlovce „Karlovka, vila čp 146 v Dejvicích. Postavil ji Karel Graf z Ortenberka 

v roce 1861 na poli dříve náležejícímu k usedlost Hercovka. Název ulice od jejího vzniku 

v roce 1929.“
531
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Na Klimentce „Klimentka, bývalá vinice, nazývaná podle Klimenta, … který ji vlastnil 

v letech 1547–1561. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
532

 

Na Kocínce „Kocínka, bývalá vinice nazvaná podle Jana Kocína, … kterému patřila 

v letech 1597–1610. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
533

 

Na Kodymce „Kodymka či Fišerka, usedlost čp. 19, jejímž majitelem byl v letech 1857  

až 1884 lékař a spisovatel Filip Stanislav Kodym. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
534

 

Na Kotlářce „Kotlářka, původně vinice, která dostala jméno po majiteli Markovi 

Schraffrovi, kotláři a měšťanu Starého Města. Ten koupil vinici v roce 1672 a vystavěl zde 

usedlost zvanou též Kotlářka (čp. 16). Název ulice od jejího vzniku roku 1929.“
535

 

Na Kuthence „Kuthenka, bývalá vinice zvaná podle majitelky Anny Kuthenové, manželky 

známého humanisty Martina Kuthena ze Šprynsberka. Anna vlastnila vinici v letech  

1550–1558. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
536

 

Na Kvintusce „Kvintuska, bývalá vinice. Původně se zde nacházely tři menší vinice, které 

spojil v roce 1595 Erazim Kvintus z Dromsdorfu, sekretář při české komoře. Kvintuska 

byla v jeho držení do roku 1610. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
537

 

Na Ladách „Pomístní název, bývala zde lada, tedy neobdělaná pole. Také tudy vedl široký 

pruh drah, kterým se vodil dobytek na pastvu. Název ulice od vzniku v roce 1929.“
538

 

Na Markvartce „Markvartka, bývalá vinice zvaná takto podle Kryštofa Markvarta 

z Hrádku na Bělé a jeho syna Diviše. V jejich držení byla vinice v letech 1591–1600. 

Název od vzniku ulice v roce 1929.“
539
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Na Míčánce „Mičanka či Míčanka, bývalá vinice jejíž název pochází od jména majitelky 

Doroty Mičanové, měštky na Hradčanech, v jejímž držení byla v letech 1548–1559. Název 

ulice od jejího vzniku v roce 1929.“
540

 

Na Ostrohu „Název ulice byl odvozen z její polohy na ostrohu kopce Baba. Od vzniku 

komunikace v roce 1935. Roku 1978 byla ulice prodloužena na sever.“
541

 

Na Pahoubce „Pahoubka, bývalá vinice zvaná původně Pauhovka podle apelačního rady 

Zikmunda Pauhofa a jeho syna… kteří byli jejími majiteli v letech 1664–1673. Název  

od vzniku ulice v roce 1929.“
542

 

Na Perníkářce „Perníkářka, bývalá vinice a usedlost čp. 59. Od roku 1656 do roku 1666 

byla vinice v držení Václava Doležala, měšťana a perníkáře na Starém Městě, a v té době 

se zde začalo říkat Perníkářka. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
543

 

Na Pískách „K roku 1545 se v těchto místech připomíná pískovna, která později (neznámo 

kdy) zanikla. Název nese od vzniku ulice v roce 1929.“
544

 

Na Pučálce „Pučálka, pomístní název, pravděpodobně se jedná o bývalou usedlost  

či vinici. Od vzniku ulice v roce 1984.“
545

 

Na Rozdílu „Pomístní název od vzniku ulice v roce 1934. V roce 1958 byla prodloužena  

o do té doby nepojmenovanou část od čp. 1885 až k ulici U dejvického rybníčku.“
546

 

Na Sekyrce „Sekyrka, dříve snad vinice, později (v roce 1882) zde byl vystavěn hostinec 

zvaný Na sekyrce čp. 135. Název ulice od jejího vzniku v roce 1929.“
547

 

Na Stupních „Název ulice odvozen z jejího rázu (většinu ulice tvoří vlastně schody). 

Název nese od vzniku v roce 1929.“
548
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Na Špitálce Špitálka, usedlost čp. 17, původně vinice zvaná po špitále sv. Františka při 

klášteru křižovníků s červenou hvězdou, jemuž patřila od roku 1573. Usedlost byla roku 

1742 zničena a obnovena na konci 18. století. Název ulice od vzniku v roce 1929.“
549

 

Na Šťáhlavce „Šťáhlavka, bývalá vinice a usedlost čp. 27. Vinice vznikla v roce 1484, 

jméno dostala po majiteli Janu Šťáhlavském, měšťanu z Malé Strany, který ji vlastnil 

v letech 1627–1648. Název nese ulice od vzniku v roce 1929.“
550

 

Na Viničních horách „V celé oblasti dnešní Hanspaulky (kde leží i tato komunikace) 

bývaly již od středověku vinice, jak o tom svědčí i většina názvů v okolí. Název od vzniku 

ulice v roce 1929.“
551

 

Na Vlčovce „Vlčovka, bývalá vinice, kterou roku 1502 založil Jan Vlk a jejímž majitelem 

byl do roku 1505. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
552

 

Na Zavadilce „V polích poblíž Šafránky vyrostl počátkem 19. století výletní hostinec, 

kterému sami hosté dali jméno Zavadilka. Zásluhu na jeho vybudování měl Martin 

Badouček, inspirovaný rostoucí zálibou Pražanů ve vycházkách do Šárky. V ulici  

Na Zavadilce najdeme budovu dodnes.“
553

 „Název od vzniku ulice v roce 1929.“
554

 

Nad Bořislavkou „Nad Bořislavkou
555

 (1935–1940). Název od vzniku ulice v roce 1935. 

Metznerova (1940–1945). Franz Metzner (1870–1919), německý sochař… Dosáhl ohlasu 

zejména v prostředí českých Němců.“
556

  

Nad Dubovým mlýnem
557

 „Komunikace byla pojmenována v roce 2011.“
558

  

                                                                                                                                                                                
548

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s 529. 

549
 Tamtéž, s. 530. 

550
 Tamtéž, s. 531. 

551
 Tamtéž, s. 535. 

552
 Tamtéž, s. 535. 

553
 ZAVŘEL, Jan. Před branami Velké Prahy. Praha: MČ Praha 6, 2005. ISBN 80-239-5386-9, s. 46. 

554
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 542. 

555
 Viz heslo náměstí Bořislavka na s. 92. 

556
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 548. 

557
 Viz heslo K Dubovému mlýnu na s. 82. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-karlovce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-karlovce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-karlovce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-karlovce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-karlovce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-karlovce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-karlovce


93 
 

Nad  Habrovkou „Habrovka, pomístní název. Od vzniku komunikace v roce 1984.“
559

 

Nad Kaplankou „Kaplanka, bývalý hostinec čp. 162, který postavil Jan Kaplan na konci 

19. století. Název od vzniku ulice v roce 1947.“
560

 

Nad Komornickou „Název odvozen od polohy ulice nad bývalou komornickou vinicí.  

Od vzniku ulice v roce 1935.“
561

  

Nad Lesíkem „Podle polohy ulice nad zalesněným Šáreckým údolím od jejího vzniku 

v roce 1977.“
562

 

Nad Paťankou „Paťanka, dům čp 28 a bývalá vinice, kterou roku 1521 koupil nožíř  

a měšťan Starého Města Fabián Pathan a od té doby se vinici říkalo Pathanka či Paťanka. 

Název podle polohy ulice od jejího vzniku v roce 1935.“
563

 

Nad Strakovkou „Strakovka, bývalá vinice, kterou založil Mikuláš Straka v roce 1504  

a vlastnil ji do roku 1521. Na konci 17. století zde byla vystavěna usedlost. V polovině  

19. století klasicistně přestavěna. Název ulice od jejího vzniku roku 1929.“
564

 

Nad Šárkou „Název odvozen z polohy ulice nad Šárkou. Pojmenování od vzniku 

komunikace v roce 1929.“
565

  

Nad Zlatnicí „Od vzniku ulice v roce 1972 podle její polohy.“
566

  

náměstí Bořislavka „Bořislavka, kdysi hospodářská usedlost čp. 534 postavená po roce 

1840, dnes zaniklá. Zpočátku zde byla pouze ulice (od roku 1947), po změnách v zastavění 

v roce 1957 vzniklo dnešní náměstí a ulice byla tímto zrušena.“
567
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náměstí Na Santince „Santinka, bývalá usedlost čp. 25, původně vinice, kterou v roce 

1664 koupil Santini de Bossi, měšťan Menšího Města pražského a císařský stavitel. Vinice 

po něm dostala jméno, protože zde vystavěl obytný dům. Náměstí bylo pojmenováno  

při vzniku v roce 1929.“
568

 

Natanaelka „Natanaelka, bývalá vinice. Jméno dostala po Janu Natanaelovi, … který  

ji vlastnil od roku 1596 až do roku 1623. Název ulice od jejího vzniku v roce 1929.“
569

 

Neherovská „Bývalá Neherovská vinice nazvaná po majiteli Jiříku Neherovi, … který byl 

jejím majitelem v letech 1613–1627. Název ulice od jejího vzniku roku 1929.“
570

 

Nikoly Tesly „Nikola Tesla (1856–1943), americký elektrotechnik jihoslovanského 

původu… Nedaleko této ulice stojí elektrotechnická fakulta ČVUT. Název ulice od jejího 

vzniku roku 1936.“
571

 

Paťanka
572

 Tato ulice není v Pražském uličníku zmíněna. Uvádí ji ale webový portál
573

 

České pošty i rejstřík ulic plánu města Prahy.
574

  

Pelléova
575

  

Pod Beránkou
576

 „Ulice byla zastavěna již před rokem 1939, současný název nese však  

až od roku 1947.“
577

  

Pod Habrovkou
578

 „Název od vzniku ulice v roce 1984.“
579
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Pod Juliskou
580

 „Podle polohy ulice od jejího vzniku v roce 1972.“
581

  

Pod Kaštany „Název ulice odvozen z jejího charakteru, je lemována kaštanovým 

stromořadím… Královská (1901–1925). První úřední název této ulice připomínal, že tudy 

jezdíval panovník z Hradu do Královské obory.“
582

 

Pod Meliškou „Meliška (též Měliška, Melinská), zaniklá vinice… Ulice byla 

pojmenována při svém vzniku v roce 2007.“
583

 

Pod Mlýnkem „Mlýn, kterému se kolem poloviny 18. století začalo říkat Mlýnek… Název 

od vzniku ulice v roce 1978.“
584

 

Pod Paťankou
585

  

Podbabská  „Podbaba, území v Šáreckém údolí zvané podle polohy pod vrchem Babou… 

Tento název dostala ulice úředně v roce 1928.“
586

 

Pokojná „Název odvozen z charakteru ulice (nachází se v Horní Šárce stranou hlavních 

silnic) od jejího vzniku v roce 1947.“
587

 

Pražákovská „Název ulice byl odvozen z bývalé Pražákovské vinice nazývané podle 

původního majitele Matěje Pražáka. V jeho držení byla vinice od poloviny 16. století  

do roku 1571. Od vzniku ulice v roce 1929.“
588
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Proboštská „Usedlost čp. 1 v této ulici býval proboštský dvůr, který vystavěla svatovítská 

kapitula v 18.–19. století jako hospodářské centrum dejvického velkostatku… Název ulice 

od roku 1911, existovala však již dříve bez názvu.“
589

 

Průhledová „Ulicí je průhled sídlištěm Na Babě. Název ulice od roku 1947, existovala 

však již dříve.“
590

 

Rychtářská „Dejvice, Šárka a Podbaba tvořily v minulosti jednu obec, jejímž 

představitelem byl rychtář jmenovaný proboštem Svatovítské kapituly… Název upomíná  

na tyto rychtáře. Název od vzniku ulice v roce 1929.“
591

  

Salabova „August Salaba (1840–1894), český strojní inženýr, profesor stavby strojí  

na ČVUT… Komunikace se nachází v blízkosti budov ČVUT. Název od vzniku ulice 

v roce 1929.“
592

 

Seminární „V ulici stojí budova teologické fakulty a semináře z let 1928–1931... Název 

ulice od jejího vzniku v roce 1929.“
593

 

Soborská „Název je zkomoleninou původního názvu Srbovská podle vinice, která byla 

takto pojmenována po majiteli Michalovi Srbovi, který ji vlastnil od roku 1603. Soborská 

(1929–1940). Název od vzniku ulice. Laubova (1940–1945). Gustav Karl Laube  

(1839–1923), německý geolog, profesor geologie a paleontologie, působil v Praze…“
594

 

Sojkovská „Ulici byl dán název při jejím vzniku roku 1929 podle bývalé vinice Sojkovské, 

nazývané po majiteli Matěji Sojkovi, který vinici vlastnil v letech 1609–1622.“
595

  

Sportovců „Sportovec, osoba provozující sport, tedy pohybovou činnost soutěžního 

charakteru podle určitých pravidel. Ulice byla takto pravděpodobně pojmenována proto,  

že vede ke hřišti. U hřiště: Název podle polohy, vede ke hřišti. Ulice vznikla a byla 
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pojmenována po roce 1947, po připojení Lysolají k Praze byla mezi lety 1968–1973 

přejmenována pro duplicitu s ulicí U hřiště, která byla ve Strašnicích.“
596

 

Srbská „Srbsko, jihoevropská historická země… Srbská (1911–1941). Ulice vznikla  

po roce 1911 a od té doby nesla tento název. Banátská (1941–1945). Banát, historické 

území na rozhraní Maďarska, Rumunska a Jugoslávie…“
597

 

Starého „Oldřich Starý (1884–1971), český funkcionalistický architekt a teoretik, profesor 

ČVUT, jeho dílem jsou i domy v kolonii Baba. Název nese ulice od vzniku v roce 

1978.“
598

 

Starodejvická „Ulice se nachází v oblasti starých Dejvic
599
, jejichž jedním z mála 

pozůstatků je areál proboštského dvora v blízkosti Starodejvické ulice. Název ulice  

od jejího vzniku roku 1935.“
600

  

Stavitelská „Stavitel, původně osoba mající úřední oprávnění k provádění staveb. Ulice  

se nachází blízko stavební fakulty ČVUT a tento název nese od vzniku roku 1932.“
601

 

Studentská „Ulice se nachází u bývalých studentských kolejí a budov vysokých škol. 

Studentská (1929–1940). Název od vzniku ulice v roce1929. Brahmsova (1940–1945). 

Johannes Brahms (1833–1945), německý skladatel, klavírista a dirigent, žil převážně  

ve Vídni…“
602

 

Sušická „V místech dnešní ulice bývala Sušická vinice nazývaná podle majitele Jana 

Vojtěcha Sušického, … který ji vlastnil v letech 1513–1520. Název ulice od vzniku v roce 

1929.“
603
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Svatovítská „Ulice vede od Vítězného náměstí v Dejvicích směrem k chrámu sv. Víta. 

V dřívější době se jmenovala tato cesta Velvarská silnice
604

. Svatovítská (1911–1946). 

Fochova (1946–1951).“
605

 „Ferdinand Foch (1851–1929), francouzský maršál, velitel 

dohodových vojsk v 1. světové válce, pod jeho vedením bojovali i naši legionáři  

na západní frontě. Diktoval Němcům podmínky příměří. V letech 1920–1940 se Fochova 

nazývala dnešní Vinohradská.“
606

 „Slovenského povstání (1951–1972). Slovenské 

povstání, ozbrojené protifašistické povstání Slováků, které začalo koncem srpna 1944  

a skončilo obsazením Banské Bystrice na konci října 1944 a přechodem na partyzánský 

způsob boje. Slovenského národního povstání (1972 až 1992). V roce 1972 byl název 

doplněn a rozšířen ze Slovenského povstání na Slovenského národního povstání.“
607

 

Synkovská „V těchto místech bývala vinice, zvaná Synkovská podle majitele Jana Synka, 

který zde roku 1617 skoupil několik vinic, které vlastnil do roku 1622. Název ulice  

od jejího vzniku v roce 1929.“
608

 

Šárecká „Šárka, dříve ves, dnes součást Dejvic… Název od vzniku ulice v roce 1929… 

Teprve ve 14. století se ves začala nazývat Šárka. Původ tohoto jména mohl být odvozen 

od známé postavy z pověsti o dívčí válce (kronikáři kladou příhodu o Ctiradovi a Šárce 

právě do Šáreckého údolí), ale stejně tak může být za základ názvu přijato staročeské 

adjektivum šarý čili šerý, takže by Šárka byla šerým čili tmavým údolím.“
609

  

Šlejnická „Bývalá Šlejnická vinice nazvaná podle Arnošta ze Šlejnic na Tolštejně  

a Šluknově, číšníka arciknížete Ferdinanda… Název ulice od jejího vzniku v roce 1929.“
610

 

Šolínova „Josef Šolín (1841–1912), český technik, profesor ČVUT… Ulice byla 

pojmenována při vzniku roku 1929 a nalézá se u budov ČVUT.“
611
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Štiplova „Karel Štipl (1889–1972), český sochař, architekt, sklářský výtvarník, profesor 

Vysoké školy umělecko-průmyslové… Žil v nedaleké ulici Na Míčánce. Ulice byla 

pojmenována při svém vzniku v roce 2007.“
612

  

Technická „Technici, lidé pracující v oboru technických věd. Ulice se nachází mezi 

objekty ČVUT a VŠCHT. Tento původní název (zapadal do systému názvů ulic v okolí) 

byl vyžádán peticí elektrotechnické fakulty ČVUT. Technická (1938–1940). Původní 

název od vzniku ulice v roce 1938. Schlieffenova (1940–1945). Alfred Schlieffen  

(1833–1913), německý polní maršál… Vypracoval válečný plán (Schlieffenův plán), který 

měl zaručovat vítězství Německa ve válce na dvou frontách tzv. bleskovou válkou. 

Technická (1945–1971). Süchbátarova (1971–1990). Damdiny Süchbátar (1893–1923), 

mongolský revolucionář a státník… Ulice byla přejmenována u příležitosti oslav 50. výročí 

Mongolské lidové revoluční strany.“
613

  

Thákurova „Rabíndranáth Thákur (1861–1941), indický bengálský básník, prozaik, 

dramatik, hudební skladatel, malíř a filozof, nositel Nobelovy ceny z roku 1913. Hrál 

významnou roli v národně osvobozeneckém boji proti britskému kolonialismu. Návrh  

na pojmenování či přejmenování některé z pražských ulic nebo náměstí po R. Thákurovi 

doporučil Orientální ústav Čs. akademie věd v Praze jako příspěvek k celostátním oslavám 

stého výročí narození tohoto významného představitele moderní indické kultury. Ulice 

Sadová byla pro přejmenování vybrána z toho důvodu, že ulice se stejným názvem 

existovala i v nově připojené Ruzyni, a došlo k duplicitě tohoto názvu. Sadová  

(1929–1940). Název byl odvozen od charakteru ulice (bývaly zde sady) a tato jej nesla  

od vzniku v roce 1929. Schubertovy sady (1940–1945). Franz Schubert (1797–1828), 

rakouský skladatel, představitel raného romantismu… Je považován za zakladatele 

romantické písně. Sadová (1945–1961).“
614
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Toulovská „V místech ulice se nalézala Toulovská vinice zvaná takto proto, že od roku 

1611 patřila majitelům domu U Toulů na Starém městě… Název ulice od vzniku v roce 

1929.“
615

 

Turkovská „Název ulice byl odvozen od bývalé Turkovské vinice nazvané podle majitele 

Mikuláše Františka Turka, … který ji vlastnil v letech 1644–1672. Název ulice od jejího 

vzniku v roce 1929.“
616

 

Tylišovská „Bývala zde Tylišovská vinice, která na počátku 17. století patřila Baltazaru 

Tylišovi, řezníku z Malé Strany, a po té jeho vdově Marianě. Název ulice od vzniku v roce 

1929.“
617

 

U Beránky
618

 „Od vzniku ulice v roce 1966.“
619

  

U Dejvického rybníčku „V době vzniku pojmenování ulice v roce 1935 zde byl rybníček, 

který byl napájen dejvickým potokem. Mezi léty 1947–1954 byl potok sveden  

do kanalizace a rybníček byl zrušen.“
620

 

U Dráhy „Název ulice podle její polohy u železniční trati. U dráhy (1930–1940). Název od 

vzniku ulice v roce 1930. Jansova (1940–1945). Václav Jansa (1859–1913), český malíř, 

krajinář a ilustrátor, žil v Praze.“
621

 

U Hadovky „Hadovka, viniční usedlost čp. 10 ve stylu anglické novogotiky, dnes 

rezidence kanadského velvyslanectví. Její název vznikl nesprávným překladem jména 

majitele ze 17. století Františka Ferdinanda de Serponte (serpente = had). Název ulice  

od vzniku roku 1929.“
622
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U Matěje „Název ulice je odvozen od polohy u kostela sv. Matěje v Dejvicích  

a komunikace se takto jmenuje od svého vzniku v roce 1990.“
623

  

U Vizerky „Ulice vede k zámečku Vizerka a nese svůj název od vzniku v roce 1984.“
624

  

V Podbabě
625

 „Ulice byla pojmenována roku 1933, existovala však již dříve  

bez názvu.“
626

  

V Šáreckém údolí
627

 „V roce 1905 zde byla vybudována silnice, která dostala roku 1931 

název podle polohy v údolí Šárky. Ulice byla původně pojmenována jen od Podbaby 

k Pokojné, název byl roku 1961 vztažen i na do té doby nepojmenovaný úsek do dnešní 

podoby.“
628

  

V. P. Čkalova
629

   

Václavkova „Bedřich Václavek (1897–1943), český literární kritik a historik, redigoval 

řadu časopisů… Zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi. Staroružiníků (1925–1940). 

Starodružiníci, název pro příslušníky České družiny, kteří do ní vstoupili v srpnu 1914. 

Jednalo se o 800 krajanů usedlých v Rusku. Po roce 1920 označení pro všechny 

dobrovolníky, kteří vstoupili do dohodových armád do 31. 12. 1914. Lipská (1940–1945). 

Starodružiníků (1945–1951).“
630

 

Ve Skalách „Název odvozen od místních podmínek. Od vzniku ulice v roce 1984. Původní 

úředně schválený název byl ovšem Ve skále, ačkoliv tím docházelo k duplicitě (Ve skále 
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 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 381. 
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již existovala v Kolovratech). Zřejmě z tohoto důvodu byl název této dejvické ulice 

pozměněn.“
631

 

Velflíkova „Albert Vojtěch Velflík (1856–1920), český technik, profesor a rektor ČVUT, 

jeden ze zakladatelů České matice technické, průkopník stavby ocelových příhradových 

mostů. Název od vzniku ulice v roce 1929. Nachází se v blízkosti budov ČVUT.“
632

 

Velvarská „Velvary, město ve středních Čechách, severozápadně od Kralup nad Vltavou. 

Pro pojmenování této ulice v roce 1968 bylo použito uvolněného názvu (Velvarská  

se jmenovala část dnešní ulice Horoměřické
633
).“

634
  

Vidlicová „Název byl stanoven podle tvaru ulice od jejího vzniku v roce 1978.“
635

 

Vilímovská „Bývala vinice Vilémovská či Vilímovská vznikla roku 1639… Její jméno 

pochází z doby, kdy byla majetkem Adama Františka Vilémovského, registrátora  

a expeditora komorní účtárny (1735–1746). Název ulice od vzniku roku 1929.“
636

 

Vítězné náměstí
637

  

Vostrovská „V místech této ulice bývala vinice zvaná Vostrovská. Vlastnil ji v letech 

1601–1621 Václav Vostrovský… Název ulice od vzniku v roce 1929.“
638

 

Wuchterlova „Josef Boris Wuchterle (1891–1923), plukovník, legionář člen České 

družiny… Wuchterlova (1925–1940). Od vzniku ulice v roce 1925. Gneisenauova  

(1940–1945). August Wilhelm Anton Gneisenau (1760–1831), hrabě, německý vojevůdce 

ve službách Rakouska, Velké Británie a Pruska… Wuchterlova (1945–1952).  

V. V. Kujbyševa (1952–1991). Valerian Vladimirovič Kjubešev (1888–1935), sovětský 
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stranický a státní činitel, účastník revoluce v letech 1905–1907 a říjnové revoluce 

1917…“
639

   

Za Hanspaulkou
640

 „…Název ulice od jejího vzniku v roce 1929 podle polohy.“
641

  

Zavadilova „Josef Zavadil (1881–1943), starosta Dejvic v letech 1919–1921, zakládající 

člen KSČ… Pod Bořislavkou
642

 (1925–1947)… Název od vzniku ulice v roce 1925 podle 

polohy.“
643

  

Zelená
644

  

Zemědělská „Název byl zvolen při vzniku ulice v roce 1932 podle projektovaných budov 

vysoké školy zemědělské, které zde měly původně stát.“
645

 

Zengrova „Karel Václav Zenger (1830–1908), český technik, fyzik, pedagog, vynálezce… 

Název ulice od vzniku roku 1929, nachází se nedaleko budov ČVUT. Zengrova ulice byla 

původně delší, její součástí byla i dnešní ulice Bechyňova
646
, která byla jako samostatná 

oddělena roku 1981.“
647

  

Zikova „Jan Zika (1902–1942), pracovník českého komunistického hnutí, člen prvního 

ilegálního vedení KSČ, smrtelně zraněn při pokusu o útěk před gestapem. U nové techniky 

(1929–1948). V ulici se nalézají budovy vysokých škol technického směru.“
648
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Zlatnice Ulice dostala název po zdejší usedlosti Zlatnice. Jedná se o „… menší 

hospodářský objekt… mající jméno po majiteli z let 1660–1690 zlatníku  

G. Geltenbauerovi.“
649

 Ulice není v Pražském uličníku
650

 zmíněna, ale je uvedena 

v rejstříku ulic v plánu města Prahy
651

 a na webovém portálu
652

 České pošty. 

Zvonická „Bývala zde tzv. Zvonická vinice, která ve 2. polovině 17. století patřila Martinu 

Černému z Falkenberka, zvoníku na Pražském hradě. Název ulice od vzniku v roce 

1929.“
653

 

 

6.4 Hradčany 

 

  „Část Prahy 1 a 6, městská čtvrť kolem MJ Hradčany, jež je doloženo od pol. 14. stol. 

(1350 in hradczano, 1388 myesta hradczanskeho przed hradem prazskym), patří  

k tzv. jménům obyvatelským, utvořeným podle místa, kde první obyvatelé sídlili: hradčané 

n. hradčené (j. č. hradčenín), tj. odvozenina příponou -jane ze stč. hradec‚ menší  

n. vedlejší hrad‘, byli ‚obyvatelé bydlící u hradce‘ (kdyby bylo základem MJ slovo hrad, 

očekávali bychom podobu Hrazany, srov. Brozany ‚lidé u brodu‘). R. 1784 nařízením 

císaře Josefa II. byly Hradčany, do té doby purkrabské poddanské městečko, spojeny  

se Starým Městem, Novým Městem a Malou Stranou v jeden správní celek, který se stal 
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základem budoucího hlavního města Prahy.“
654

 Od roku 1930 spadá část Hradčan  

pod Prahu 1 a část pod Prahu 6.
655

 

Badeniho „Kazimierz hrabě Badeni (1846 až 1909), rakousko-uherský ministerský 

předseda. Jeho vláda padla pod tlakem německých nacionalistů, mj. též pro příznivý postoj 

vůči tehdejší české politické reprezentaci a jejím snahám. Badeniho (1905–1940). 

Pojmenování platilo od vzniku ulice. Riethova (1940–1945). Beneš Rejt (Benedikt Rieth) 

z Pístova (1451–1534), významný stavitel české pozdní gotiky a pčátku renesance… 

Badeniho (1945–1951). Mičurinova (1951–1991). Ivan Vladimirovič Mičurin  

(1855 až 1935), ruský a později sovětský biolog, šlechtitel a ovcnář…“
656

  

Dlabačov „Jan Bohumír Dlabač (1758–1820), knihovník a teoretik umění. Ulice vznikla 

v blízkosti Strahovského kláštera, kde působil… Dlabačov (1905–1940). Vojenská  

(1940–1945). Ulice nesla název podle kasáren čp. 121…“
657

  

Hládkov „Původ názvu není jasný. Připomíná snad Lukáš Hládka, arcijáhna a přívržence 

Jiřího z Poděbrad. Ulice byla pojmenována při vzniku v roce 1905.“
658

 

K Brusce
659

  

Keplerova „Johannes Kepler (1571–1630), německý matematik a astronom, působil 

v Praze na dvoře Rudolfa II… Snad bydlel po svém příchodu do Prahy v blízké ulici Nový 

Svět v domě U zlatého noha. Pojmenování získala při svém vzniku v roce 1901…“
660

 

Mariánské hradby „V ulici stával před Píseckou bránou kostel Panny Marie Pomocné 

v šancích… V roce 1790 byl kostel zrušen a roku 1792 zbořen. Vznikal v místech 

dřívějších barokních hradeb, které byly postupně bořeny v roce 1898 a v letech  

                                                           
654

 LUTTERER, Ivan; ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův  

     Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-731-1025-3, s. 100. 

655
 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970. II. díl, svazek 1. Praha:  

      Federální statistický úřad, 1978, 678 s. 425. 

656
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 56. 

657
 Tamtéž, s. 138. 

658
 Tamtéž, s. 201. 

659
 Viz heslo K Brusce na s. 82. 

660
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 338–339. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/badeniho
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/dlabacov
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/hladkov
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/k-brusce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/keplerova


106 
 

1902–1903… Hradbám v těchto místech se říkalo Mariánské, což se přeneslo i na pozdější 

Mariánskou ulici…“
661

 

Mickiewiczova „Adam Mickiewicz (1798–1855), polský básník, dramatik, publicista, 

revolucionář, představitel Poláků v emigraci. Jeho dílo bylo v 19. století hojně překládáno 

do češtiny a mělo vliv i na českou literaturu. Kounicova (1912–1925).“
662

 „Václav hrabě 

Kounic (1848–1913), potomek starého českého šlechtického rodu, český politik, jenž 

v zemském sněmu i v říšské radě vždy hájil české zájmy. Byl známý i jako mecenáš 

studentů.“
663

 „Od vzniku ulice v roce 1912. Charlotty Masarykové (1925–1940). Charlotte 

Masaryková–Garrigueová (1850–1923), manželka prezidenta T. G. Masaryka. Pocházela 

z Francie, od roku 1882 žila v Praze, zajímala se o české dějiny a kulturu, studovala dílo  

B. Smetany. Na domě č. 13 v této ulici je umístěna její busta. Gollova (1940–1945).“
664

 

„Jaroslav Goll (1846–1929), český historik, profesor…“
665

 „Ulice nese název od roku 

1975. Charlotty Masarykové (1945–1952).“
666

  

Milady Horákové
667

   

Morstadtova „Vincenc Morstadt (1802–1875), český malíř a kreslíř, kreslil pražské 

veduty… Schäffleho (1906–1952). Albert Eberhardt Friedrich Schäffle (1831–1903), 

rakouský ekonom, politik a státník, profesor na univerzitě ve Vídni, v roce 1871 ministr 

obchodu a vládní jednatel ve věci fundamentálních článků Název od vzniku ulice v roce 

1906.“
668

 

Myslbekova „Josef Václav Myslbek (1848–1922), český sochař, profesor AVU, 

představitel monumentálního realismu 19. století. Tvořil ideální typy slovanské minulosti  

a české historie, pomníky, podobizny; Tato ulice byla původně delší, od Dlabačova  

až po křižovatku s ulicí Milady Horákové. V roce 1961 byl úsek mezi křižovatkou  
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Myslbekova – Patočkova a ulicí Milady Horákové vyčleněna Myslbekovy ulice a připojen 

k Patočkově ulici. Clam-Martinicova (1906–1952). Jindřich Jaroslav Clam-Martinic 

(1826–1887), hrabě, český politik, vedoucí osobnost tzv. strany konzervativního 

velkostatku, od roku 1879 místopředseda Českého klubu českých poslanců v říšské radě. 

Od vzniku ulice v roce 1906.“
669

  

Na Baště u sv. Jiří „Ulice se nachází v místech bašty bývalého pražského opevnění. 

Název od vzniku ulice v roce 1912.“
670

 

Na Baště u sv. Ludmily  „Ulice se nachází v místech bašty bývalého pražského opevnění. 

Název od vzniku ulice v roce 1912.“
671

  

Na Valech „Název připomíná valy barokního opevnění Prahy z let 1654–1721. Ulice 

vznikla ve dvou etapách. Nejdříve byla vybudována část od Prašného mostu k Tychonově 

ulici (před rokem 1905) a nazvána U kadetky. Druhá část ulice od Tychonovy k Badeniho 

byla zastavěna před rokem 1935 a pojmenována Na valech. Obě části byly spojeny 1935 

pod názvem Na valech. U kadetky (1905–1935). V ulici stojí rozlehlý objekt bývalé 

kadetní školy (čp. 221) postavený roku 1900. Název platil pouze pro část dnešní ulice,  

a to již před rokem 1905.“
672

 

Parléřova „Petr Parléř (1332/3–1399), německý architekt a sochař činný v Čechách… 

Tato ulice vznikla v roce 1961 vydělením z ulice Pionýrů (dnešní Patočkova
673
). Dnešní 

ulice Parléřova tvořila tedy vždy jen část ulic uvedených pod staršími názvy.“
674

 

Patočkova
675

  

Pod Baštami „Název ulice připomíná barokní opevnění Prahy. V blízkosti této ulice 

bývala bašta sv. Jiří a sv. Ludmily… Název ulice od jejího vzniku roku 1925.“
676
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Pod Valy
677

 „Ulice byla pojmenována v roce 2006 podle polohy poblíž barokní opevnění 

Prahy z let 1654–1721.“  

Pohořelec „První požár, o němž existuje zmínka, postihl toto předměstí Hradčan na konci 

11. století. Další požáry jsou zaznamenány v letech 1420, 1541 a 1742. Odtud přiléhavý 

název.“
678

 

Tychonova „Tycho Brahe (1546–1601), dánský astronom… Název ulice od jejího vzniku 

v roce 1901.“
679

  

U Brusnice
680

 „… Název U Brusnice platí od roku 1910, kdy byla ulice založena.“
681

  

U Letohrádku královny Anny „Královský letohrádek, renesanční stavba z let 1538–1563, 

kterou nechal postavit Ferdinand I. pro svou manželku Annu… Název ulice od vzniku 

v roce 1912.“
682

 

U Písecké brány „Písecká brána (někdy také Písečná, Písková, Bruská či původně 

Karlova)“
683

 „… byla postavena roku 1721 Karlem VI. podle návrhu K. Dienzenhofera 

jako již třetí brána téhož názvu. Ten pocházel od jména osady Na písku, která ležela  

na území dnešního Klánova. Od vzniku ulice roku 1912.“
684
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U Prašného mostu „Od roku 1535 vedla k severní bráně Hradu cesta přes dřevěný příkop. 

Když v roce 1541 shořel, byl nahrazen mostem zděným, roku 1769 byl vybudován násep 

s tunelem pro Brusnici. Most měl střechu, pod ní se usazoval prach, proto Prašný.“
685

 

 

6.5 Liboc  

 

  „Pův. ves, dnešní Dolní Liboc je zmiňována už v zakládací listině břevnovského kláštera, 

která se hlásí k r. 993 (villam Lubocz), ale pochází až z 13. stol.“
686

 V této listině se jméno 

Liboc také nachází v podobách Luboc i Hluboc.
687

 „Na klášterních pozemcích vznikla  

na konci 18. stol. nová vesnice nazvaná Horní Liboc (1845 Hořegssj Ljboc), jež svým 

přívlastkem vyjadřovala, že leží výše na Litovickém potoku než starší Liboc, rozlišovaná 

potom přívlastkem Dolní. R. 1922 byly obě obce spojeny s Velkou Prahou. Původní 

podoba MJ byla Ľuboc: ta vznikla z OJ Ľubota odvozením starobylou přivlastňovací 

příponou -jь a znamenala ‚Ľubotův (dvůr)‘. Přehláska -u- v -i- po měkkém Ľ- je poprvé 

dosvědčena v dokladu z r. 1352 (Lybocz).“
688

    

Braškovská „Braškov, ves ve středních Čechách ležící jižně od Kladna. Od vzniku ulice 

v roce 1935.“
689

 

Divoká Šárka
690

 „Ulice nese název od svého vzniku v roce 1997.“
691

 

Dolanská „Dolany, ve středních Čechách ležící jihovýchodně od Kladna. Od vzniku ulice 

v roce 1935.“
692

 

                                                           
685

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 315. 

686
 LUTTERER, Ivan; ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův  

     Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-731-1025-3, s. 156. 

687
 Kniha o Praze 6. Editor Pavel Augusta. Redaktor Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová.  

     Praha: MILPO, 1999. ISBN 80-860-9811-7, s. 17. 

688
 LUTTERER, Ivan; ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův  

     Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-731-1025-3, s. 156. 

689
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 91. 

690
 Viz heslo Šárecká na s. 97. 

691
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 517. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-letohradku-kralovny-anny
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/braskovska
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/divoka-sarka
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/dolanska


110 
 

Evropská
693

  

Fabiánská „Ulice se nachází proti kostelu sv. Fabiána a Šebestiána, který byl postaven 

v letech 1842–1844 v pozdně klasicistním slohu na místě románského a v 17. století 

barokně přestavěného kostela. Ulice byla pojmenována v roce 1930, existovala však  

již dříve bez názvu.“
694

 

Hostouňská „Hostouň, ves ve středních Čechách ležící jihovýchodně od Kladna.  

Od vzniku ulice v roce 1935.“
695

 

Jenečská „Jeneč, ves při západním okraji Prahy. Od vzniku ulice 1930.“
696

 

Ke Džbánu „Ulice směřuje do Divoké Šárky ke kopci, který se nazývá Džbán. Název 

přejal později po roce 1968 i rybník na Šáreckém potoce. Od vzniku komunikace v roce 

1938.“
697

 

Ke Kostelu „Ulice směřuje ke kostelu sv. Fabiána a Šebestiána. Název ulice po roce 1926, 

existovala však již dříve.“
698

 

Krajní „Název byl odvozen od polohy – ulice se nachází na okraji Liboce. Název  

od vzniku komunikace v roce 1930.“
699

 

Libocká „Liboc, dříve ves, dnes součást Městské části Praha 6. První písemná zpráva  

o Liboci pochází z roku 1318, k Praze byla připojena v roce 1922. Od poloviny 19. století 

zde vedla okresní silnice, která byla nazývána libockou. V roce 1930 získala tento název 

úředně.“
700
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Litovická „Litovice, dříve ves při západním okraji Prahy, zanikla po roce 1950, dnes část 

Hostivic. Název ulice od jejího vzniku v roce 1935.“
701

 

Na Džbánu „Džbán, kopec v Divoké Šárce. Stejný název převzal po roce 1968 i rybník  

na Šáreckém potoce, kolem kterého ulice vede a jímž byl její název nejspíše inspirován.  

Již dříve existující komunikace nese název od roku 2004.“
702

  

Na Padesátníku I „Název nese ulice od svého vzniku v roce 1988.“
703

 „Název ulice podle 

směru k zaniklé osadě Padesátník.“
704

 Ulice Na Padesátníku I–V nejsou zmíněny 

v rejstříku ulic v plánu města Prahy
705

, ale jsou uvedeny na webovém portálu
706

 České 

pošty.  

Na Padesátníku II
707

 

Na Padesátníku III
708

  

Na Padesátníku IV
709

  

Na Padesátníku V
710

 

Na Vypichu
711

 

Naardenská „Naarden, město v Nizozemsku. Byl zde pohřben Jan Amos Komenský,  

je tu i muzeum, které nese jeho jméno. Ulice byla pojmenována při svém vzniku v roce 

2006.“
712
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Navigátorů „Navigátor, člen posádky letadla, který vede navigačně letadlo za letu  

a za toto vedení zodpovídá. Od vzniku ulice v roce 1978, stanoveno jako systém v místě 

obvyklý.“
713

 

Nová Šárka
714

 „Nová Šárka, pomístní název vztahující se k oblasti jižně od Divoké Šárky. 

Název ulice od roku 1947, zastavěna však byla již před rokem 1939.“
715

 

Obora Hvězda Tato ulice není zmíněna ani v Pražském uličníku
716

 ani v rejstříku ulic 

plánu města Prahy.
717

 Uvádí ji ale webový portál
718

 České pošty. Ulice se nachází v Oboře 

Hvězda, od které převzala název. 

Pavlovská „Pavlov, ves ve středních Čechách ležící jihovýchodně od Kladna. Název  

od vzniku ulice v roce 1933.“
719

 

Pelikánova „Matěj Pelikán, dělník, na začátku století byl prý v Liboci populární. Ulice 

vznikla a byla pojmenována před rokem 1930. Podle svědectví pamětníků šlo snad o člena 

KSČ, ale zejména prý o notorického opilce, který byl poprvé a zřejmě snad i naposled 

spatřen při práce na úpravách této komunikace na obecní náklady. Jeho ‚ojedinělý‘ 

pracovní výkon se zapsal do paměti občanů natolik, že bylo jeho jméno zvěčněno v názvu 

ulice.“
720
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Pod Cihelnou „V blízkosti této ulice bývala dříve cihelna. Název platí od vzniku ulice 

v roce 1965, roku 1978 byla prodloužena o nový úsek od Hodčiny až k ulici 

Žukovského.“
721

  

Pod Domky „Název ulice odvozen z její polohy vzhledem k okolní zástavbě. Pod domky I 

(1934–1952). První název této ulice od roku 1934, existovala však již dříve.“
722

 

Pod Hvězdou
723

 „Název ulice podle polohy.; Pod domky II (1934–1952). První název této 

ulice byl odvozen z její polohy v roce 1934, do té doby byla komunikace bez názvu.“
724

  

Přední „Název je odvozen od polohy ulice vzhledem k okolní zástavbě. Přední  

(1930–1984.) Původní název od vzniku ulice v roce 1930. Sandinova (1984–1991). 

Augusto César Sandino (1893–1934), nikaragujský revolucionář a generál, původně 

plantážník, v letech 1927–1933 vedl povstání liberálů proti konzervativní vládě, která byla 

pod vlivem USA a dosáhl stažení amerických vojsk z Nikaragui. Byl zavražděn.“
725

 

Radčina „Radka, postava z pověsti o Dívčí válce. Od vzniku ulice v roce 1958.“
726

 

Ruzyňská „Ruzyně, dříve ves, dnes součást Městské části Praha 6… Název ulice od roku 

1930, předtím existovala bez názvu… Současná Ruzyňská ulice byla až do roku 1991 

tvořena dvěma na sebe navazujícími ulicemi. První úsek od Libocké k Ledecké  

se jmenoval od prvního pojmenování v roce 1930 Ruzyňská, druhý úsek od Ledecké 

k náměstí Českého povstání se původně nazýval Masarykova třída (zřejmě již také před  

2. světovou válkou), později ulice 25. února. Obě části byly spojeny v roce 1991 pod 

názvem Ruzyňská. Masarykova (do 1951).“
727

 „Tomáš Garrique Masaryk (1850 až 1937), 

český politik a státník, univerzitní profesor, filozof. Má velkou zásluhu na vytvoření 
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samostatného Československa. Od roku 1918 do 1935 prezidentem ČSR.“
728

 „… 25. února 

(1951–1991).“
729

 „… 25. února 1948 prezident republiky Edvard Beneš přijal demisi 

odstoupivších ministrů a zároveň podepsal jmenovací dekrety nových členů vlády, 

navržených K. Gottwaldem. Tento den byl komunisty považován za vítězství dělnické 

třídy nad buržoazií.“
730

 

Rybničná „Rybničná, zřejmě název pro oblast u západní strany Libockého rybníka,  

ve kterém se mj. chovají ryby. Název ulice od jejího vzniku v roce 1930 podle polohy.“
731

 

Sbíhavá I „Ulice sbíhá spolu se Sbíhavou II dolů k ulici Sestupné. Název od vzniku ulice 

v roce 1934.“
732

 

Sbíhavá II „Ulice sbíhá spolu se Sbíhavou I dolů k ulici Sestupné. Název od vzniku ulice 

v roce 1934.“
733

 

Sestupná „Ulice byla pojmenována podle rázu – sestupuje z Břevnova do Liboce. Název 

od roku 1930, existovala však již dříve bez názvu.“
734

 

Skokanská „Skoky atletické, olympijské disciplíny tvořené skokem dalekým, trojskokem, 

skokem vysokým a skokem o tyči. Od vzniku ulice v roce 1972…“
735

 

Svatavina „Svatava, postava z pověsti o Dívčí válce. Od vzniku ulice v roce 1958.“
736

 

Šebestiánská „Ulice se nachází proti kostelu sv. Fabiána a Šebestiána. Název ulice  

od roku 1947, existovala však dříve.“
737
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Špotzova „Otakar Špotz (1928–1945), jeden z nejmladších účastníků Slovenského 

povstání, odešel v září 1944 na Slovensko, zúčastnil se bojů kolem Žiliny a Martina  

a v lednu 1945 byl v 16 letech popraven gestapem. Jeho matka žila ještě v roce 1962 v této 

ulici. Hostivická (1930–1962). Hostivice, ves ležící při západním okraji Prahy. Od vzniku 

ulice v roce 1930.“
738

 

U Hvězdy
739

  

U Kolejí „Název ulice byl odvozen od její polohy u železniční trati. Od vzniku ulice v roce 

1930.“
740

 

U Silnice „Název byl odvozen z polohy nedaleko kladenské silnice. Od vzniku ulice v roce 

1930. Roku 1963 došlo ke značnému prodloužení toto ulice od Vlastiny k Libocké.“
741

 

U Stanice „Název ulice podle polohy u železniční zastávky v Liboci. Od vzniku 

komunikace roku 1930.“
742

 

Únětická „Únětice, ves ležící při severním okraji Prahy. Sokolská (do 1962). Ulice vede 

podél sokolovny čp. 156 v Ruzyni. Vznikla a byla pojmenována před rokem 1944, v roce 

1962 byla přejmenována v důsledku duplicity vzniklé připojením Ruzyně k Praze roku 

1960.“
743

 

Úzká „Název podle charakteru ulice. U studánky (do 1947): Starý pomístní název, v ulici 

zřejmě bývala studánka. Není známo datum vzniku ulice ani jejího pojmenování.“
744

 

V Domcích „Název ulice od vzniku roku 1930 podle polohy vzhledem k zástavbě.“
745

 

                                                           
738

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných   

      prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 242. 

739
 Viz heslo U Hvězdy na s. 48. 

740
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 296. 

741
 Tamtéž, s. 322. 

742
 Tamtéž, s. 326. 

743
 Tamtéž, s. 350. 

744
 Tamtéž, s. 355. 

745
 Tamtéž, s. 359. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/spotzova
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-hvezdy
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-hvezdy
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-hvezdy
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-hvezdy
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/uneticka
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/uzka
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/v-domcich


116 
 

Vlastina „Vlasta, postava z pověsti o Dívčí válce. Od vzniku ulice v roce 1958. Původně 

platil tento název pouze pro část dnešní ulice v úseku Evropská – U silnice. V roce 1963 

byla Vlastina ulice prodloužena o nový úsek do dnešní podoby.“
746

 

Za Vokovickou vozovnou „Ulice byla pojmenována podle polohy po roce 1926. Původně 

jen Za vozovnou, kolem roku 1940 upraveno na Za vokovickou vozovnou…“
747

 

Žukovského „Nikolaj Jegorovič Žukovskij (1847 až 1921), ruský matematik a fyzik, 

profesor univerzity v Moskvě… Od vzniku ulice v roce 1978.“
748

 

 

6.6 Ruzyně   

 

  „Pův. ves nad Litovickým (Šáreckým) potokem je zmiňována poprvé k r. 993 (Ruzen), 

kdy ji Boleslav II. daroval břevnovskému klášteru (v jeho majetku zůstala až do r. 1420). 

MJ je zdánlivě odvozeno starobylou příponou  -yně, avšak doklady ukazují, že ves měla 

pův. jm. Ruzeň: to je odvozeno přivlastňovací příponou -jь od OJ Ruzen (‚zarmoucený‘)  

a znamená ‚Ruznův (majetek)‘. MJ se časem obměňovalo na Ruziň (1262 Ruzin),  

až se nakonec svou podobou přiklonilo k početným jménům na -yně (z -ynja) mívají často 

variantní podobu na -yň, -íň.“
749

 

Alej Českých exulantů „Název byl dán na paměť českých emigrantů, kteří odešli z Čech 

po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Ulice vznikla a byla pojmenována před rokem 1945.“
750

 

Aviatická „Aviatik (letec), průkopník letectví. Komunikace vede k letišti a nese tento svůj 

první název od roku 1988, ačkoliv zde v té době existovala již více než 20 let.“
751
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Bělocká „Běloky, ves ve středních Čechách na Kladensku. Budovcova (do 1962). Václav 

Budec z Budova (1551 až 1621), český politik, šlechtic, představitel Jednoty bratrské. 

Aktivně se účastnil českého stavovského povstání, za což byl popraven 21. 6. 1621  

na Staroměstském náměstí. Ulice vznikla a byla pojmenována před rokem 1939. 

Přejmenována byla roku 1962 po připojení Ruzyně k Praze v roce 1960 pro duplicitu, 

neboť Budovcova ulice byla v té době na Žižkově, dnes je již zaniklá.“
752

 

Brodecká „Brodec, ves v severních Čechách ležící jižně od Loun. V roce 1982 byla ulice 

prodloužena o úsek mezi ulicemi Únětickou a Litovickou. Čechova (do 1962).“
753

 

„Svatopluk Čech (1846–1908), český národní básník a spisovatel…“
754

 „Ulice vznikla  

a byla pojmenována před rokem 1939, po připojení Ruzyně k Praze v roce 1960 byla 

v roce 1962 přejmenována z důvodu duplicity.“
755

 

Ciokovského „Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (1857–1935), sovětský matematik  

a vynálezce v oboru aerodynamiky, raketodynamiky a konstrukce letadel. Od vzniku ulice 

v roce 1978.“
756

 

Častavina „Častava, postava z pověsti o dívčí válce. Od vzniku ulice v roce 1962.“
757

 

Dědinská „Slovem dědina se původně označovaly vesnice a rodové majetky. Název  

je odvozen od polohy ulice na sídlišti Na Dědině. Od vzniku ulice v roce 1962.“
758

 

Dobrovízská „Dobrovíz, ves ležící na Kladensku. Dělnická (do 1962). Ulice vznikla  

a byla pojmenována před rokem 1939, snad podle dělníků bydlících v těchto místech. 

Přejmenována byla roku 1962, protože po připojení Ruzyně k Praze roku 1960 došlo 

k duplicitě (Dělnická je v Holešovicích).“
759
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Do Horoměřic „Název podle směru ulice. Ulice, resp. silnice, nese název od roku 1997,  

ač existovala již dříve.“
760

  

Drnovská „Název podle obce Drny na Kladensku.“
761

 „Drnov, ves ležící na Kladensku 

západně od Slaného. Dlouhá míle. Pomístní název. Tato komunikace tvořila část dnešní 

Drnovské, vznikla před rokem 1939, byla pojmenována po roce 1945. Navazovala na ulici 

Nádražní dále k severozápadu a někdy po roce 1948 s ní byla spojena v jeden celek. 

Nádražní (do 1950). Ulice vede k železniční stanici Ruzyně. Komunikace vznikla a byla 

pojmenována před rokem 1939. pplk., Sochora (1950–1962).“
762

 Podplukovník Antonín 

Sochor (1914–1950), čs, důstojník, po okupaci nacisty zatčen, utekl z koncentračního 

tábora v Landorfu a stal se členem čs. vojenské jednotky v SSSR, s kterou prošel všemi 

boji (roku 1943 mu byl udělen titul Hrdina Sovětského svazu). Zemřel na následky dosud 

neobjasněné autonehody.“
763

 „Ulice byla přejmenována roku 1962 z důvodu duplicity, 

která vznikla roku 1960 připojením Ruzyně k Praze.“
764

 

Družicová „Družice, těleso obíhající kolem centrálního tělesa. Umělá družice je těleso 

vyrobené na Zemi a vynesené na oběžnou dráhu raketou nebo raketoplánem. Od vzniku 

ulice v roce 1962.“
765

 

Duchcovská „Duchcov, město v severozápadních Čechách nedaleko Teplic. Jeseniova  

(do 1962).“
766

 „Jan Jesenský (Jessenius, 1566 až 1621), humanista slovenského původu 

činný v Čechách, lékař, filozof, profesor a později rektor Univerzity Karlovy… Za účast  

na stavovském povstání popraven v roce 1621…“
767

 „Komunikace vznikla a byla 
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pojmenována před rokem 1944, v roce 1962 byla přejmenována pro duplicitu vzniklou 

připojením Ruzyně k Praze v roce 1960 (Jeseniova ulice již existovala na Žižkově).“
768

 

Fajtlova „František Fajtl (1912–2006), český stíhací letec, účastník protifašistického 

odboje ve Francii, Velké Británii a SSSR, bojoval např. v bitvě o Anglii… Čestný občan 

městské části Praha 6. Ulice byla pojmenována při svém vzniku v roce 2007.“
769

 

Hodčina „Hodka, postava z pověsti o dívčí válce. Od vzniku ulice v roce 1964.“
770

  

Holubická „Holubice, ves ve středních Čechách ležící jižně od Kralup nad Vltavou. 

Denisova (do 1962). Ernest Denis (1849–1921), francouzský historik a slavista, profesor 

Sorbonny, zabýval se českými dějinami (hlavně husitstvím a pobělohorským obdobím). 

Ulice existovala již před rokem 1939, pojmenována byla po roce 1951, přejmenována byla 

roku 1962 (po připojení Ruzyně k Praze roku 1960).“
771

 

Hořelická „Hořelice, bývalá ves jihozápadně od Prahy, později zanikla, dnes součást 

Rudné. Od vzniku ulice v roce 1965.“
772

 

Huberova „Adam Huber Meziříčský (1546 až 1613), univerzitní mistr a lékař, rektor 

univerzity v letech 1612–1613. Jeho jméno má ulice od svého vzniku v roce 1962.“
773

 

Chomutovská „Chomutov, město v severních Čechách ležící pod Krušnými horami.  

Družstevní (do roku 1962). Přesný původ názvu v lokalitě nezjištěn, souvisí patrně 

s družstevnictvím obecně. V ulici se mohly nacházet domky postavené družstvem, stejně 

tak se mohlo jednat o název upozorňující na Jednotné zemědělské družstvo či něco 

podobného. Ulice existovala před rokem 1939, pojmenována byla mezi lety 1948–1951  
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a roku 1962 byla přejmenována pro duplicitu, ke které došlo připojením Ruzyně k Praze 

v roce 1960.“
774

  

Chrášťanská „Chrášťany, ves ležící při jihozápadním okraji Prahy. Dvořeckého  

(do 1962).“
775

 „Prokop Dvořecký z Olbramovic (✝1621), nejvyšší berník,  

od roku 1618 direktor a zemský správce, za krále Fridricha též podkomoří. Za účast  

na stavovském povstání popraven 21. června 1621.“
776

 „Ulice vznikla a byla pojmenována 

před rokem 1939, přejmenována byla roku 1962 pro duplicitu, která vznikla roku 1960 

připojením Ruzyně k Praze. (Dvořeckého ulice je v Břevně).“
777

 

Chýňská „Chýně, ves ležící při západním okraji Prahy. Harantova (do 1962).“
778

 „Kryštof 

Harant z Polžic a Bezdružic (1574–1621), český šlechtic, spisovatel, hudební skladatel, 

vojevůdce, popravený 21. června na Staroměstském náměstí.“
779

 „Ulice vznikla před 

rokem 1939, pojmenována byla mezi lety 1948–1951, a po připojení Ruzyně k Praze roku 

1960 byla v roce 1962 přejmenována pro duplicitu.“
780

  

Jana Kašpara „Jan Kašpar (1883–1927), český technik, průkopník letectví a první český 

pilot… Ulice vznikla a byla pojmenována v roce 2003.“
781

 

Jinočanská „Jinočany, ves ležící při jihozápadním okraji Prahy. Havlíčkova
782

 (do 1962). 

Karel Havlíček Borovský. Komunikace vznikla a byla pojmenována před rokem 1944, 

přejmenována byla roku 1962 pro duplicitu, která vznikla připojením Ruzyně k Praze 

v roce 1960.“
783
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K Letišti „Ulice nese název podle směru k ruzyňskému letišti od svého vzniku v roce 

1962.“
784

 

K Mohyle „Ulice směřuje k památníku bitvy na Bílé hoře (mohyle) a jmenuje se takto  

od vzniku v roce 1962.“
785

 

Karlovarská „Karlovy Vary, lázeňské město v západních Čechách na soutoku řeky Ohře 

s Teplou. Tato výpadovka na Karlovy Vary existovala již před válkou, prvně pojmenována 

však byla až v roce 1965 názvem, který byl již delší dobu běžně používán. Husova  

(1935–1965).“
786

 „Jan Hus (1369–1415), český reformátor…“
787

 „Tento název platil pouze 

pro část komunikace v katastrálním území Řepy (tj. od napojení na Bělohorskou zhruba 

k ulici Drnovské).“
788

 

Kněževeská „Kněževes, ves ležící při západním okraji Prahy. Heydukova (do 1962).“
789

 

„Adolf Heyduk (1835–1923), český lyrický básník, spisovatel…“
790

 „Ulice vznikla a byla 

pojmenována před rokem 1944, roku 1962 byla přejmenována pro duplicitu, která vznikla 

v důsledku připojení Ruzyně k Praze (Heydukova ulice již byla v Libni).“
791

  

Kralupská „Kralupy nad Vltavou, město ležící severně od Prahy. Husova (do 1962). Ulice 

vznikla a byla pojmenována před rokem 1944, v roce 1962 byla přejmenována pro 

duplicitu,
792

 ke které došlo připojením Ruzyně k Praze v roce 1960.“
793

 

Krušovická „Krušovice, ves ležící ve středních Čechách severně od Rakovníka znám 

svým pivovarem.  Sestupná (do 1962). Název podle charakteru. Ulice vznikla před rokem 
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1945, pojmenována byla mezi lety 1945 až 1948 a po připojení Ruzyně k Praze roku 1960 

byla roku 1962 přejmenována pro duplicitu (Sestupná ulice ji byla v Liboci).“
794

 

Laglerové „Božena Laglerová (1886–1941), první česká pilotka… Ulice vznikla a byla 

pojmenována roku 2004.“
795

 

Ledecká „Ledce, ves ve středních Čechách ležící severozápadně od Kladna. Vaníčkova 

(do 1951). Ulice vznikla a byla pojmenována před rokem 1944. Jiráskova  

(1951–1962).“
796

 „Alois Jirásek (1851–1930), český prozaik a dramatik, svou tvorbu 

zaměřil na zobrazení českých dějin, především husitství, pobělohorskou a obrozeneckou 

dobu…“
797

 „Tento název dostala ulice někdy po roce 1951, v roce 1962 byla přejmenována 

na Ledeckou.“
798

  

Letecká „Letectví, souhrn činností, zařízení a organizací souvisejících s létáním. Podle 

využití se dělí na civilní a vojenské. Od vzniku ulice v roce 1962.“
799

 

Lipská „… Název podle přibližného směru ulice k tomuto městu vznikl přejmenováním 

části ulice Evropská od křižovatky s Pražským okruhem až k hranicím Prahy v roce 

2003.“
800

 

Lišanská „Lišany, ves západně od Prahy na Rakovnicku. Od vzniku ulice v roce 1965.“
801

 

Lounská „Louny, město ležící severozápadně od Prahy. „Mlýnská (do 1962). Ulice vede 

k bývalému Ruzyňskému mlýnu. Vznikla a pojmenována byla před rokem 1945, 

                                                           
794

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 377. 

795
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

     Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 90. 

796
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 395. 

797
 Tamtéž, s. 265. 

798
 Tamtéž, s. 396. 

799
 Tamtéž, s. 398–399. 

800
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

     Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 95. 

801
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 409–410. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/ledecka
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/letecka
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/lisanska
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/lounska


123 
 

přejmenována byla v roce 1962 pro duplicitu vzniklou připojením Ruzyně k Praze roku 

1960. Mlýnská ulice již existovala v Bubenči.“
802

 

Manská zahrada „Místní dvůr čp. 18 je bývalý manský dvůr, z čehož pochází pomístní 

názvy Manovka, Manský rybník a také Manská zahrada. Pojmenování celé oblasti  

Za manovic zahradou je doloženo na katastrální mapě z roku 1840. Ulice vznikla a byla 

pojmenována roku 2004.“
803

 

Mladčina „Mlada, postava z pověsti o dívčí válce. Od vzniku ulice v roce 1962.“
804

 

Mladotická „Mladotice, ves v západních Čechách na Plzeňsku. Baarova do 1962.“
805

 

Jindřich Šimon Baar (1869–1925), český spisovatel, katolický kněz…“
806

 „Komunikace 

vznikla a byla pojmenována před 2. světovou válkou, po připojení Ruzyně k Praze v roce 

1960 byla roku 1962 přejmenována pro duplicitu.“
807

 

Možného „František Možný (1902–1944), člen a funkcionář KSČ, popraven v roce 1942 

v Mnichově za ilegální činnost. Bydlel v blízkosti této ulice, která nese jeho jméno  

od vzniku v roce 1962.“
808

  

Na Hůrce „Pomístní název vyjadřující charakter terénu. Ulice vznikla a byla pojmenována 

mez lety 1973–1977.“
809

 

Na Jivinách „Jiviny, část Ruzyně. Území bylo osídleno již v pravěku a dostalo název 

podle jív, které zde hojně rostly. Ulice vznikla a byla pojmenována v 60. letech.“
810

 

Na Višňovce „Pomístní název, který svědčí o tom, že zde bývala višňová zahrada či sad. 

Název nese ulice od svého vzniku v roce 1962.“
811
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Nad Manovkou „Starý pomístní název. Tato ulice tvořila původně spolu s ulicí  

Ve višňovce jednu komunikaci, která se původně jmenovala Habrmanova, po roce 1951 

byla přejmenována na Marxovu a teprve roku 1962 byla rozdělena na dvě stávající ulice: 

Ve višňovce a Nad Manovkou. Habrmanova: Gustav Habrman (1864–1932), český 

sociálně demokratický politik a novinář, poslanec říšské rady, v letech 1918–1920 ministr 

školství, v letech 1921–1925 ministr sociální péče. Ulice vznikla a byla pojmenována před 

rokem 1945. Marxova (do 1962).“
812

 „Karel Marx (1818–1883), filozof, vůdce 

mezinárodní dělnické třídy spolu s B. Engelsem, tvůrce dialektického a historického 

materialismu, autor Manifestu komunistické strany z roku 1848…“
813

 „K pojmenování  

na Marxovu došlo po roce 1951.“
814

  

Nad Višňovkou
815

 „Název podle polohy nese ulice od vzniku v roce 1962.“
816

  

náměstí Českého povstání „České stavovské povstání v letech 1618–1620 dovršilo téměř 

stoletý boj stavů s centralizačními snahami Habsburků v Čechách. Začalo defenestrací 

místodržících a skončilo bitvou na Bílé hoře. České povstání bylo součástí třicetileté války. 

Komenského náměstí (do 1962).“
817

 „Jan Amos Komenský (1592– 1670), český pedagog, 

teolog, humanistický spisovatel a filozof, polyhistor a reformátor, biskup Jednoty bratrské, 

zakladatel moderní pedagogiky…“
818

 „Náměstí vzniklo a bylo pojmenováno před rokem 

1944, přejmenováno bylo roku 1962 pro duplicitu vzniklou připojením Ruzyně k Praze.“
819

  

Netřebská „Netřeby, ves na Kladensku. Od vzniku ulice v roce 1962.“
820

 

Ovocná „Název byl odvozen z rázu ulice. Tyršova (do 1962)“
821

 „PhDr. Miroslav Tyrš 

(1832–1884), český profesor estetiky, politik, spoluzakladatel tělovýchovné organizace 
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Sokol…“
822

 „Ulice vznikla a byla pojmenována před rokem 1945, přejmenována byla roku 

1962 pro duplicitu
823

 vzniklou připojením Ruzyně k Praze v roce 1960.“   

Parašutistů „Parašutista (výsadkář), sportovec či voják provozující seskoky z letadla 

z různých výšek s použitím padáku. Od vzniku ulice v roce 1962. V roce 1978 byla tato 

ulice, která původně spojovala ulice Dědinskou a Pilotů, prodloužena o úsek  

Dědinská – Šmolíkova.“
824

  

Pilotů „Pilot, cizí název pro řidiče letadla. Název od vzniku ulice v roce 1962.“
825

 

Pod Cihelnou „V blízkosti této ulice bývala dříve cihelna. Název platí od vzniku ulice 

v roce 1965, roku 1978 byla prodloužena o nový úsek od ulice Hodčiny až k ulici 

Žukovského.“
826

  

Pod Hbřitovem „Název je odvozen od polohy ulice u hřbitova, který se nachází při 

Karlovarské ulici a pochází z 2. poloviny 19. století. První název této komunikace je z roku 

1965, existovala však již před válkou.“
827

 

Pod Karlovarskou silnicí „Název této komunikace je odvozen z polohy v blízkosti 

výpadové silnice na Karlovy Vary. Od vzniku ulice v roce 1962.“
828

 

Pod Mohylou „Název je odvozen od polohy pod památníkem bitvy na Bílé hoře  

(pod mohylou). Toto jméno nese ulice od roku 1962, kdy byla pojmenována jako údajně 

bezejmenná. U evangelického hřbitova: Evangelický, či toleranční hřbitov v Ruzyni pro 

pohřbívání nekatolíků byl zřízen mezi lety 1781–1788 a patří k pozoruhodnostem Ruzyně. 
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Komunikace vznikla a byla pojmenována před rokem 1939. Název byl používán nejméně 

do roku 1951.“
829

 

Pražský okruh Tato komunikace není v Pražském uličníku
830

 zmíněna. Uvádí ji ale 

webový portál
831

 České pošty i rejstřík ulic plánu města Prahy.
832

 Komunikace dostala 

název podle svého charakteru. 

Přílepská „Přílepy, ves ve středních Čechách ležící západně od Rakovníka. Rašínova  

(do 1951).“
833

 „JUDr. Alois Rašín (1867–1923), český politik a národohospodář, od roku 

1918 vedoucí představitel Čs. národní demokracie…“
834

 „Ulice vznikla a byla 

pojmenována před rokem 1945, přejmenována byla někdy po roce 1951 na Nerudovu. 

Nerudova (1951–1962).“
835

 „Jan Neruda (1834–1891), český básník, spisovatel a novinář, 

autor moderního českého fejetonu…“
836

 „Ulice byla přejmenována roku 1962 (po připojení 

Ruzyně k Praze) z důvodu duplicity.“
837

 

Račická „Račice, ves ve středních Čechách ležící na Rakovnicku. U splavu (do 1962). 

Název podle polohy u splavu na Litovickém potoce. Ulice vznikla před rokem 1945, 

pojmenována byla až po roce 1951 a roku 1962 byla přejmenována pro duplicitu vzniklou 

v roce 1960 připojením Ruzyně k Praze (stejnojmenná ulice již byla v Záběhlicích).“
838

 

Radistů „Radista (jinak radiotelegrafista, radiooperatér) je osoba, zejména vojenská, která 

obsluhuje radiostanici. V případě pojmenování této ulice je – s ohledem na názvy okolních 

                                                           
829

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 84. 

830
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri, 1997-1998. ISBN 80-859-8323-0. JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník:  

     encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506. 

831
 Užitečné nástroje: Vyhledávání PSČ. Česká pošta [online]. Česká pošta, © 2013 [cit. 2013-06-14].    

     Dostupné z: http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/GetSearch.action. 

832
 Praha do kapsy: plán města. Praha: Kartografie Praha, 2012. ISBN 978-80-7393-204-6, s. 111. 

833
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 129. 

834
 Tamtéž, s. 141. 

835
 Tamtéž, s. 129. 

836
 Tamtéž, s. 590. 

837
 Tamtéž, s. 129. 

838
 Tamtéž, s. 133. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/prilepska
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/racicka
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/radistu
http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/GetSearch.action


127 
 

ulic jako Pilotů či Navigátorů – nejspíše míněn člen posádky letadla.“
839

 „Název nese ulice 

od svého vzniku v roce 1962.“
840

 

Rakokvnická „Rakovník, město ve středních Čechách ležící západně od Prahy. Fügnerova 

(do 1962).“
841

 „Jindřich Fügner (1822–1865), český obchodník a ekonom, spoluzakladatel 

v roce 1862, mecenáš a první starosta tělocvičné a vlastenecky orientované organizace 

Sokola…“
842

 „Ulice vznikla a byla pojmenována před rokem 1944, přejmenována byla 

roku 1962 (po připojení Ruzyně k Praze).“
843

 

Rubličova „Zdeněk Rublič (1902–1963), český technik, konstruktér úspěšných  

č. sportovních a turistických letadel. Název od vzniku ulice v roce 1978.“
844

 

Ruzyňská
845

 

Ruzyňské schody „Jméno ulice je odvozeno od jejího rázu a polohy. Pojmenovaná je takto 

od vzniku v roce 1962.“
846

 

Řepská „Řepy, dříve ves při západním okraji Prahy, v roce 1968 připojena k Praze, dnes 

Městská část Praha–Řepy.“
847

 

Sadová „Název odvozen z polohy pod bývalým višňovým sadem… Ulice vznikla a byla 

pojmenována v 60. letech.“
848
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Schengenská „Schengen, městečko v Lucemburku… Ulice nese název od svého vzniku 

v roce 2006.“
849

 

Sobínská „Sobín, dříve ves při západním okraji Prahy, dnes součást Městské části  

Praha–Zličín. Pionýrů (do 1962). Ulice vznikla kolem roku 1945, pojmenována byla 

poprvé až po roce 1951, přejmenována byla poprvé až po roce 1951, přejmenována byla 

roku 1962, neboť připojením Ruzyně k Praze v roce 1960 došlo k duplicitě názvů (Pionýrů 

se tehdy nazývala dnešní Patočkova).“
850

  

Staré náměstí „Vzniklo a bylo pojmenováno před rokem 1945. Jedná se o nejstarší ze tří 

původních náměstí v Ruzyni (jedno již zaniklo).“
851

 

Statenická „Statenice, ves ležící při severozápadním okraji Prahy. Náplavní (do 1962). 

Ulice se nachází u Litovického potoka, zřejmě se v těchto místech tvořil náplav… 

Komunikace vznikla a byla pojmenována před rokem 1944, přejmenována byla roku 1962 

pro duplicitu vzniklou připojením Ruzyně k Praze.“
852

  

Stochovská „Stochov, ves ve středních Čechách na Kladensku. Tyršova (do 1951).“
853

 

„PhDr. Miroslav Tyrš (1832–1884), český profesor estetiky, politik, spoluzakladatel 

tělovýchovné organizace sokol…“
854

 „Ulice vznikla a byla pojmenována před rokem 1945, 

před rokem 1951 byla však přejmenována, protože v Ruzyni byly dvě Tyršovy ulice. 

Padlých hrdinů (1951–1962). Název byl dán na paměť padlých v bojích za vlast. Ulice 

byla přejmenována roku 1962 opět z důvodu duplicity, tentokrát vzniklé připojením 

Ruzyně k Praze v roce 1960.“
855

 

Šmolíkova „Alois Šmolík (1893–1932), inženýr, český konstruktér, zakladatel konstrukční 

školy Letov. Beljajevova (1978–1993). Pavel Ivanovič Beljajev (1925–1970), sovětský 
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kosmonaut, hrdina Sovětského svazu, velel kosmické lodi Voschod 2, ručně řídil přistání. 

Původní název od vzniku ulice v roce 1978.“
856

 

Třebonická „Třebonice, dříve ves při západním okraji Prahy, dnes její část… Třebunice, 

asi ves lidí Třebunových… Roku 1864 byly Třebonice spojeny v jednu obec se Zličínem, 

později se však opět osamostatnily. K Praze byly připojeny roku 1974. Příčná (do 1962). 

Název ulice podle charakteru vzhledem k okolní zástavbě. Komunikace vznikla a byla 

pojmenována před rokem 1944, přejmenována byla roku 1962 kvůli duplicitě vzniklé 

připojením Ruzyně k Praze v roce 1960.“
857

 

U Letiště „Název je odvozen od polohy ulice v blízkosti letiště Praha-Ruzyně. Od vzniku 

komunikace v roce 1981.“
858

 

U Prioru „Komunikace jde podél zásobovacích skladů v Ruzyni, které v době 

pojmenování ulice patřily obchodním domům Prior. Od vzniku ulice v roce 1977.“
859

 

U Silnice
860

  

U Světličky „Starý pomístní název (blíže nezjištěno) nese ulice od vzniku v roce 1962.“
861

 

U Valu „Podle charakteru ulice, která je oddělena od ulice Drnovské vysokým 

protihlukovým valem. Od vzniku v roce 1978.“
862

 

Únětická
863

 

Unhošťská „Unhošť, město ve středních Čechách ležící jižně od Kladna. Od vzniku ulice 

v roce 1962.“
864
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Ve Skalkách „V okolních zahrádkách jsou květinové skalky. Uměle vytvořený pomístní 

název z roku 1962, kdy ulice vznikla.“
865

 

Ve Višňovce „Místní název… Habrmanova. Ulice vznikla a byla pojmenována před 

rokem 1945.“
866

 „Gustav Habrmann (1864–1932), český sociálně demokratický 

politik…“
867

 „Marxova (do 1962). K přejmenování na Marxovu došlo v roce 1951.“
868

 

„Karel Marx (1818–1883). Filozof, vůdce mezinárodně dělnické třídy spolu  

s B. Engelsem, tvůrce dialektického a historického materialismu…“
869

 

Vlastina „Vlasta, postava z pověsti o Dívčí válce. Od vzniku ulice v roce 1958. Původně 

platil tento název pouze pro část dnešní ulice v úseku Evropská – U silnice. V roce 1963 

byla Vlastina ulice prodloužena o nový úsek do dnešní podoby.“
870

 

Výtvarná „Název byl zvolen jako místně vhodný podle využití objektů, které byly nově 

postaveny v této ulici. Pojmenování od vzniku ulice v roce 1990.“
871

 

Za Humny „Název, který byl běžně užíván dříve a úředně stanoven v roce 1965, odráží 

polohu ulice, která se nacházela na okraji zástavby.“
872

 

Za Teplárnou „Název je odvozen od umístění ulice a tato jej nese od svého vzniku v roce 

1988.“
873

 

Zahradní „Ulice se jmenuje podle rázu okolí od svého vzniku v roce 1962.“
874

 

Zbečenská „Zbečno, ves ležící na Rakovnicku. Ulice směřuje na západ, tj. směrem  

na Zbečno a toto jméno má od počátku své existence od roku 1962.“
875
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Zbuzanská „Zbuzany, ves ležící při jihozápadním okraji Prahy. Od vzniku ulice v roce 

1962.“
876

 

Zličínská
877

  

Ztracená „Název pochází od polohy ulice mimo hlavní zástavbu v Ruzyni. Místně 

používaný název V lukách nebylo možné použít pro duplicitu (taková ulice již existovala 

v Horních Počernicích). První název od roku 1990.“
878

 

Žukovského
879

  

 

6.7 Sedlec 

 

  „Jméno Sedlec pochází ze slovanského selo = dvorec, vesnice.“
880

 

Kamýcká „Kamýk, ves ležící v severních Čechách u Litoměřic. První název od roku 1931, 

do té doby byla ulice bez názvu.“
881

 

Ke Střelnici „Název podle směřování komunikace k místní střelnici dostala ulice při svém 

vniku v roce 2005.“
882

  

Na Pasece „Název byl odvozen z polohy ulice od jejího vzniku v roce 1947.“
883
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Na Rybářce „Rybářka, bývalá vinice nazývaná podle zakladatele Štěpána Rybáře, 

měšťana ze Starého Města, který byl jejím majitelem v letech 1570–1614. Ulice byla 

pojmenována při vzniku v roce 1935.“
884

 

Na Svahu „Název této ulice byl odvozen z její polohy. Komunikace vznikla již před 

rokem 1944, pojmenována byla roku 1947.“
885

 

Na Vrchmezí „Název podle polohy ulice od jejího vzniku v roce 1962.“
886

 

Přerušená „Ulice je rozdělena na dvě části železniční zastávkou Praha-Sedlec. Název nese 

ulice od svého vzniku v roce 1947.“
887

 

Při Hranici „Název ulice byl odvozen z její polohy na hranicích území Suchdola a Sedlce 

při vzniku v roce 1935.“
888

 

Roztocká „Roztoky, ves při severním okraji Prahy. V místech dnešní ulice vedla silnice 

k Velvarům již v 17. století, pojmenována však byla až roku 1931.“
889

 

Suchdolská „Suchdol, dříve ves… Název dostala ulice při vzniku v roce 1935. Jméno 

Suchdola vzniklo nejspíše ve 13. století, kdy je ves znamenána jako Suchý důl, tedy 

s potokem, které v létě vysychal…“
890

 

U Nového Suchdola „Název podle polohy od vzniku ulice v roce 1935.“
891

 

U Rychty „V místech dnešní ulice bývala rychta, tedy sídlo sedleckého rychtáře. Průhonní 

(1938–1947). Starý pomístní název, zřejmě byl touto cestou honěn dobytek na pastvu. 

Ulice vznikla již před rokem 1938, kdy byla pojmenována.“
892
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U Sedlecké školy „Název podle polohy u místní školy (čp. 43) od vzniku komunikace 

v roce 1931.“
893

  

U Státní dráhy „Název ulice od jejího vzniku v roce 1931 podle polohy u železniční 

trati.“
894

 

U Višňovky „Starý pomístní název svědčící o tom, že zde bývala višňová zahrada či sad. 

Od vzniku ulice v roce 1935.“
895

 

V Rokli „Název ulice byl odvozen z jejího charakteru a polohy před rokem 1938.“
896

 

V Sedlci „Sedlec či Selc, dříve ves… Ulice dostala název roku 1931, existovala již dříve 

bez názvu…“
897

 

Za Hájem „Název ulice podle její polohy od vzniku v roce 1938.“
898

 

 

6.8 Střešovice 

 

  „Pův. ves na pozemcích břevnovského kláštera se poprvé připomíná k r. 993 (lat. apud 

villam Tressowicz ‚u vsi Třešovice‘). Ačkoli všechny staré doklady a rovněž místní lidová 

výslovnost (ještě poč. 20. stol.) dosvědčují jako prvotní Tře- na počátku MJ (doklad 

s počátečním Stře- pochází až z r. 1845), považujeme za základní podobu Střešovice:  

je odvozena čelední příponou -ovice (z -ovici) od OJ Střeš n. Střieša (tj. zkrácené domácké 

obměny OJ Střezmír, Střezivoj) a znamená ‚ves lidí Střešových n. Střiešových‘. 

Etymologie však není zcela bezpečná.“
899
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Bělohorská
900

  

Buštěhradská „Buštěhrad, město ležící nedaleko Prahy směrem na západ. Od vzniku ulice 

v roce 1928.“
901

 

Cukrovarnická „V ulici stojí budova bývalého výzkumného ústavu cukrovarnického  

čp. 112 postavená roku 1922 ve stylu pozdní moderny. Dnes je zde fyzikální ústav. 

Cukrovarnická (1925–1940). Od vzniku ulice v roce 1925. Albrechta Dürrera  

(1940–1945).“
902

 „Albrecht Dürrer (1471–1528), německý malíř, grafik a teoretik 

umění…“
903

 

Dělostřelecká „V západní části ulice (mezi ulicemi U laboratoře a Spojenou) jsou dodnes 

kasárna, kde dříve bývali dělostřelci. Dělostřelecká (1925–1940). Od vzniku ulice v roce 

1925. Schillova (1940–1945). Ferdinand von Schill (1776–1809), pruský důstojník, major 

husarů. V roce 1809 se pokusil vyvolat protinapoleonské povstání, táhl  

se svým oddílem do Anhaltska, byl vytlačen do Pomořan a padl ve Straslundu.“
904

 

Farní „V ulici stojí fara (čp. 2) kostela sv. Norberta. První pojmenování od roku 1935, 

ulice však existovala již dříve.“
905

  

Hládkov
906

 

K Bateriím
907

 „Název od vzniku ulice v roce 1965.“
908

 

Klidná „Název ulice byl odvozen od jejího rázu a umístění mimo hlavní komunikace. 

Klidná (1925–1940). Od vzniku ulice v roce 1925. Kupeckého (1940–1945). Jan Kupecký 

(1667–1740), český malíř období baroka, malíř portrétů a žánrů. Působil převážně v cizině, 
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po roce 1923 se usadil v Norimberku.“
909

 Musíme zde upozornit na překlep v citovaném 

díle: Jan Kupecký se usadil v Norimberku po roce 1723. 

Lomená „Název odvozen od tvaru ulice. Lomená (1925–1940). Od vzniku ulice v roce 

1925. Brandlova (1940–1945). Petr Jan Brandl (1668–1735), český malíř období 

vrcholného baroka, autor portrétů, oltářních obrazů. Jeho otec byl pravděpodobně 

německého původu.“
910

 

Macharovo náměstí „Josef Svatopluk Machar (1864 až 1942), český básník, spisovatel  

a novinář. Před 1. světovou válkou stoupenec Masarykova realismu. Polemickou statí  

o Hálkovi předznamenal vznik České moderny, později se u něj prosadil historismu 

vyzdvihující antiku. Návrh na pojmenování některé ulice nebo veřejného prostranství  

po J. S. Macharovi doporučil v roce 1968 tehdejší Svaz čs. spisovatelů a Ústav pro českou 

literaturu Čs. akademie věd s odůvodněním, že se jedná o významnou osobnost naší 

pokrokové realistické literatury z období na přelomu století. Náměstí Na Ořechovce bylo 

vybráno z toho důvodu, že zde docházelo téměř k duplicitě (náměstí Na Ořechovce a ulice 

Na Ořechovce). náměstí Na Ořechovce 1930–1968. Od vzniku náměstí v roce 1930.“
911

   

Malá „Název podle rázu ulice. Malá (1928–1940). Název od vzniku ulice v roce 1928. 

Payerova (1940–1945). Julius Payer (1842–1915), rakouský polárník, účastnil  

se expedic do Grónska a Severního ledového oceánu, spoluobjevitel souostroví Země 

Františka Josefa. Zajímavé je, že název Malá v době okupace neobstál.“
912

 

Myslbekova
913

  

Na Bateriích
914

  

Na Dračkách „Starý pomístní název neznámého původu (dračka byla tenká louč, stejně 

jako bitva či pranice, ale také žena, která drala peří). Na dračkách (1932–1940). Od vzniku 

ulice v roce 1932. Maxova (1940–1945). Josef Max (1804–1855), český sochař,  

                                                           
909

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 345. 

910
 Tamtéž, s. 413. 

911
 Tamtéž, s. 425–426. 

912
 Tamtéž, s. 428. 

913
 Viz heslo Myslbekova na s. 105. 

914
 Viz heslo Na Bateriích na s. 36. 
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po rodičích Němec. Pracoval převážně s kamenem, jeho dílem jsou i dvě sochy na Karlově 

mostě.“
915

 

Na Hubálce „Hubálka, bývalá vinice. Název od vzniku ulice v roce 1925.“
916

 

Na Kocourkách „Kocourky, starý pomístní název, zřejmě bývalá vinice. Jedná se o starou 

střešovickou ulici, která však byla pojmenována až roku 1957.“
917

 

Na Malovance „Usedlost Malovanka (dříve Peterka), rozkládající se na pomezí Břevnova 

a Střešovic, vznikla někdy ve 2. polovině 17. století. Její název se běžně odvozuje  

od blízké Strahovské brány, která byla ´pěkně malovaná´.“
918

 „Malovanka, usedlost  

čp. 123 v jádru z druhé poloviny 17. století, později hostinec. Název ulice od roku 

1925.“
919

 

Na Ořechovce „Ořechovka, někdejší zámeček a rozlehlá zahrada Jana Kryštofa Bořka, 

sekretáře dvorské komory, který tento objekt založil roku 1710. Zahrada byla roku 1742  

za okupace Prahy zničena. Dnešní název vznikl nesprávně z původního Bořekovka.  

Od vzniku ulice roku 1925.“
920

 

Na Petřinách
921

  

Na Petynce
922

  

Na Pěkné vyhlídce „Název ulice byl odvozen z její polohy (dodnes je odsud docela dobře 

vidět až na Hanspaulku) a také podle jména dnes již zrušené restaurace Na vyhlídce  

při vzniku v roce 1932.“
923

 

                                                           
915

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 486. 

916
 Tamtéž, s. 492. 

917
 Tamtéž, s. 498. 

918
 ZAVŘEL, Jan. Před branami Velké Prahy. Praha: MČ Praha 6, 2005. ISBN 80-239-5386-9, s, 56. 

919
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 503. 

920
 Tamtéž, s. 508. 

921
 Viz heslo Na Petřinách na s. 37. 

922
 Viz heslo Na Petynce na s. 37. 

923
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 512. 
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Na Průseku „Název ulice byl odvozen z její polohy (průsek, prosekaná cesta). Ulice  

je pojmenována od roku 1947, zastavěna byla již před rokem 1939.“
924

 

Na Zástřelu
925

  

Nad Hradním vodojemem „Název byl odvozen z polohy ulice nad hradním vodojemem 

od jejího vzniku v roce 1925.“
926

 

Nad Octárnou „V objektech čp. 302 bývala výrobna octa.  Nad octárnou (1925–1940). 

Název od vzniku ulice v roce 1925. Pacherova (1940–1945). Michael Pacher (1485–1498), 

německý malíř a řezbář, ve svém díle spojil gotiku s novými formami italského 

renesančního malířství.“
927

 

Nad Panenskou „Panenská, bývalá vinice, která od středověku patřila benediktinskému 

klášteru panen u sv. Jiří na Pražském hradě. Na Panenské (1925–1935). Od vzniku ulice 

roku 1925.“
928

 

Nad Petynkou
929

 „Název od vzniku ulice v roce 1977.“
930

  

Nad Vojenským hřbitovem „Zbytky vojenského hřbitova se nacházejí pod barokními 

šancemi nedaleko této ulice. Hřbitov byl založen roku 1786 a v roce 1906 byl zrušen. 

Název od vzniku ulice roku 1931.“
931

 

náměstí Před Bateriemi
932

 „Původně zde byla pouze ulice Před bateriemi (od roku 1937), 

po rozšíření do podoby náměstí v roce 1945 se takto říkalo celému prostranství, avšak 

k úřednímu pojmenování došlo až v roce 1957.“
933

  

                                                           
924

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 518. 

925
 Viz heslo Na Zástřelu na s. 38. 

926
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 550. 

927
 Tamtéž, s. 556. 

928
 Tamtéž, s. 557. 

929
 Viz heslo Na Petynce na s. 37. 

930
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 557. 

931
 Tamtéž, s. 564. 

932
 Viz heslo Na Bateriích na s. 36.  

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-hubalce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-hubalce
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/namesti-pred-bateriemi


138 
 

Norbertov „V této ulice stojí kostel sv. Norberta, pseudorománská stavba architekta  

F. Rožánka z let 1890–1891. Název dostala ulice roku 1925, existovala však již dříve.“
934

 

Nový lesík „Starý pomístní název. Ulice byla zastavěna již před rokem 1938, pojmenována 

byla roku 1947.“
935

 

Otevřená „Název podle charakteru ulice od jejího vzniku v roce 1947.“
936

 

Parléřova „Petr Parléř (1332/3–1399), německý architekt a sochař činný v Čechách… 

Tato ulice vznikla v roce 1961 vydělením z ulice Pionýrů (dnešní Patočkova). Dnešní ulice 

Parléřova tvořila tedy vždy jen část ulic uvedených pod staršími názvy.“
937

 

Patočkova
938

  

Pevnostní „Název této ulice připomíná, že až do těchto míst sahalo opevnění Prahy 

postavené v letech 1654–1721 zbořené na počátku 20. století. Název ulice od jejího vzniku 

v roce 1928.“
939

 

Pod Andělkou „Andělka, dvorec strahovského kláštera, který byl založen roku 1756. 

Jméno dostal podle kaple Panny Marie, patronky andělů, která zde stávala. Andělku tvořil 

původně velký soubor staveb, dnes z větší části zbořených. Původní název této ulice  

Na Andělce zahrnoval dnešní ulice Pod Andělkou a Sibeliovu. V roce 1957 došlo 

k rozdělení na dvě samostatné části, přičemž část ulice od ulice Na Petynce  

k náměstí Před Bateriemi dostala název Pod Andělkou a zbylé části ulice od tohoto náměstí 

ke Střešovické bylo ponecháno jméno Na Andělce. V roce 1958 však došlo 

                                                                                                                                                                                
933

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 577. 

934
 Tamtéž, s. 593. 

935
 Tamtéž, s. 601. 

936
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 35–36. 

937
 Tamtéž, s. 46. 

938
 Viz heslo Patočkova na s. 39. 

939
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 62. 
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k přejmenování této části na Sibeliovu, takže původní název Na Andělce zcela zmizel.  

Na Andělce (1925–1957). Název od vzniku ulice v roce 1925.“
940

 

Pod Bateriemi
941

 „První oficiální název od roku 1957, ačkoliv tato ulice zde stávala  

již v minulém století
942

. Název byl však běžně užíván již před 2. světovou válkou.“
943

 

Pod Hradbami „Název podle polohy ulice pod bývalými městskými hradbami…  

Od vzniku ulice v roce 1928.“
944

  

Pod Kostelem „Název odvozen z polohy ulice pod kostelem sv. Norberta. Pod kostelem 

(1925–1940.) Tento název nesla ulice od svého vzniku v roce 1925. Mockerova  

(1940–1945). Josef Mocker (1835–1899), český architekt a restaurátor…“
945

 

Pod Novým lesem „Název ulice podle polohy od jejího vzniku v roce 1938. Původně však 

byla komunikace kratší, do oblasti Střešovic byla prodloužena roku 1947.“
946

 

Pod Ořechovkou „Název ulice odvozen z její polohy. Od vzniku v roce 1925.“
947

  

Pod Vyhlídkou
948

 „Název ulice podle polohy od vzniku v roce 1925.“
949

 

Sibeliova „Jean Sibelius (1865–1957), finský skladatel a dirigent… Na Andělce 

 (1925–1958). Název od vzniku ulice v roce 1925.“
950

 „Andělka, dvorec strahovského 

kláštera, který byl založen roku 1756. Jméno dostala podle kaple Panny Marie, patronky 

andělů, která zde stávala…“
951

  

                                                           
940

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 72–73. 

941
 Viz heslo Na Bateriích na s. 36. 

942
 Tedy v 19. století.  

943
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 73. 

944
 Tamtéž, s. 78. 

945
 Tamtéž, s. 81. 

946
 Tamtéž, s. 85. 

947
 Tamtéž. 

948
 Viz heslo Na Pěkné vyhlídce na s. 135. 

949
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 95. 

950
 Tamtéž, s. 183. 

951
 Tamtéž, s. 72. 
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Slunná „Název byl odvozen od jejího charakteru. Komunikace je značně široká,  

a tudíž i prosvětlená. Slunná (1930–1940). Název od vzniku ulice roku 1930. Haenkova 

(1940–1945). Tadeáš Haenke (1761–1817), český lékař, botanik a cestovatel, procestoval 

hlavně jihoamerický kontinent.“
952

  

Spojená „Ulice byla spojena průchodem pod objektem ústřední budovy Ořechovky s ulicí 

Na Ořechovce. Pro tuto ulici platily za války dva různé názvy (Arsenálská a Cornova). 

Nelze však zjistit, zda tyto názvy platily souběžně, po sobě nebo vyla ulice tehdy rozdělena 

na dvě části. Spojená (1925–1940). Od vzniku ulice v roce 1925. Arsenálská (1940–1945). 

Arzenál, sklad pro úschovu zbraní a munice, zbrojnice. Zde mělo být zřejmě poukázáno  

na velký arzenál Německé říše. Cornova (1940–1945). Ignác Cornova (1740–1822), český 

osvícenský historik italského původu, bývalý jezuita, hlasatel náboženské tolerance.“
953

  

Starostřešovická
954

 „Tato ulička je jednou z nejstarších ulic ve Střešovicích. Pojmenována 

však byla až roku 1957.“
955

  

Strahovský tunel
956

  

Strmá „Název ulice byl odvozen z jejího charakteru, příkře se svažuje z ulice 

Cukrovarnické k ulici Na Ořechovce. Strmá (1930–1940). Název od vzniku ulice v roce 

1930. Holubova (1940–1945). Emil Holub (1847–1902), český lékař a cestovatel po jižní 

Africe, odkud přivezl bohaté sbírky etnografik a přírodnin.“
957

  

Střešovická
958

 „Střešovice, dříve ves… Název ulice od jejího vzniku v roce 1925.“
959

  

Svatovítská
960

 

                                                           
952

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 192. 

953
 Tamtéž, s. 203. 

954
 Viz heslo Střešovice na s. 132. 

955
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 213. 

956
 Viz heslo Strahovský tunel na s. 45. 

957
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 218. 

958
 Viz heslo Střešovice na s. 132. 

959
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 222. 
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Špálova „Václav Špála (1885–1946), český malíř, grafik a ilustrátor, člen Skupiny 

výtvarných umělců Mánes… Malíř bydlel v čp. 755 ve Střešovicích. Karlíkova  

(1925–1961). Hanuš Karlík (1850–1927), český cukrovarník a vynálezce v tomto oboru, 

spoluzakladatel Technického muzea čs. v Praze, podílel se na založení Výzkumného 

ústavu cukrovarnického, jehož budova stojí v Cukrovarnické ulici. Pojmenování od vzniku 

ulice v roce 1925.“
961

 

U Andělky
962

 „Od vzniku komunikace v roce 1977.“
963

  

U Dráhy
964

  

U Druhé baterie
965

  

U Laboratoře „V místech dnešní ulice stávaly kdysi dělostřelecké laboratoře.  

U laboratoře (1925–1940). Od vzniku ulice v roce 1925. Molischova (1940–1945). Hans 

Molisch (1856–1937), německý botanik.“
966

 

U Páté Baterie
967

  

U Podchodu „Název ulice byl odvozen od její polohy u podchodu pod železniční tratí.  

U podchodu (1934–1940). Název od vzniku ulice v roce 1934. Dörflova (1940–1945). 

Gustav Dörfl (1855–1902), německý básník, spisovatel, původně chemik. Překládal české 

básníky do němčiny, psal převážně fejetony a povídky pro mládež.“
968

 

                                                                                                                                                                                
960

 Viz heslo Svatovítská na s. 97. 
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 Viz heslo Pod Andělkou na s. 137. 
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 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 283. 
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 Viz heslo U Dráhy na s. 99. 

965
 Viz heslo U Druhé baterie na s. 47. 
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     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 298–299. 
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 Viz heslo U Páté baterie na s. 48. 
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     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 313. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/spalova
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-andelky
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-andelky
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-andelky
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-andelky
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-andelky
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/u-andelky


142 
 

U První baterie
969

  

U Přechodu „Pomístní název, myšlen je zde pravděpodobně přechod přes železniční trať. 

Ulice byla původně součástí ulice Pod vyhlídkou, byla od ní však oddělena schody, a proto 

byla v roce 1973 vyčleněna (úsek rovnoběžný s tratí) a nově přejmenována.“
970

  

U Střešovických hřišť „Při východní straně ulice bývala hřiště. Název ulice od vzniku 

v roce 1925.“
971

 

U Šesté baterie
972

  

V Průhledu „Ulicí je průhled z ulice Na Petřinách až na Evropskou ulici a Hanspaulku. 

V průhledu (1935–1940). Od vzniku ulice v roce 1935. Dopplerovy sady (1940–1945). 

Johann Christian Doppler.“
973

 

Ve Střešovičkách
974

   

Východní „Název odvozen od směru ulice na východ od Macharova náměstí. Východní 

(1925–1940). Fuxova (1940–1945). Johann Joseph Fux (1660–1741), rakouský skladatel, 

hudební teoretik, dirigent a varhaník…“
975

 

Za Hládkovem
976

 „Název podle polohy od roku 1947, k zastavění ulice však došlo  

již před rokem 1939.“
977

  

Za Pohořelcem
978

 „Název podle polohy ulice od jejího vzniku v roce 1925.“
979

  

                                                           
969

 Viz heslo U První baterie na s. 49. 

970
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 317. 

971
 Tamtéž, s. 331. 

972
 Viz heslo U Šesté baterie na s. 49. 

973
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 374. 

974
 Viz heslo Ve Střešovičkách na s. 50. 

975
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 427–428. 

976
 Viz heslo Hládkov na s. 104. 

977
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 442. 

978
 Viz heslo Pohořelec na s. 107. 
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Za Průsekem
980

 „Název ulice byl odvozen z její polohy. Komunikace vznikla před rokem 

1939, pojmenována však byla až roku 1947.“
981

  

Západní „Název byl odvozen ze směru ulice na západ od Macharova náměstí. Západní 

(1925–1940). Haslerova (1940–1945). Hans Leo Hasler (1504–1612), německý skladatel 

z rodiny českého původu, od roku 1602 ve službách u dvora císaře Rudolfa II. v Praze, 

později odešel do Norimberku.“
982

 

Zbrojnická „Tato ulice směřuje do Dělostřelecké a ke kasárnám a její název tedy souvisí 

s polohou a názvy některých okolních ulic (Dělostřelecká, U laboratoře). Zbrojnická 

(1925–1940). Název od vzniku ulice v roce 1925. Steplingova (1940–1945). Josef Stepling 

(1716–1778), český astronom, jezuita, první ředitel hvězdárny v Klementinu, zabýval  

se zejména zatměním Měsíce.“
983

 

 

6.9 Veleslavín 

 

   „O obci, jejíž název pochází asi ze jména Veleslav, jsou první zmínky v souvislosti  

se založením kláštera v Břevnově.“
984

 Oproti tomu Pražský uličník
985

 tvrdí, že „Veleslavín 

(Velislavín)… dostal jméno od zakladatelky Velislavy.“
986

 Nepodařilo se nám zjistit, která 

z uvedených publikací má pravdu.  

 

                                                                                                                                                                                
979

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 446. 

980
 Viz heslo Na Průseku na s. 136. 

981
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 446. 

982
 Tamtéž, s. 456.  

983
 Tamtéž, s. 460. 

984
 Kniha o Praze 6. Editor Pavel Augusta. Redaktor Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová.  

     Praha: MILPO, 1999. ISBN 80-860-9811-7, s. 20. 

985
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri, 1997-1998. ISBN 80-859-8323-0. JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník:  

     encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506. 

986
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 396. 
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Adamova „Daniel Adam z Veleslavína (1546 až 1599), český humanista, nakladatel, 

spisovatel a překladatel… Ulice byla pojmenována při svém vzniku v roce 2005.“
987

 

Čílova „Mikoláš Antonín Číla (1883–1983), za 1. světové války důstojník České družiny, 

velitel pluku čs. legií, účastník bitvy u Zborova, od roku 1923 brigádní generál. Později žil 

v Praze 6, naposledy na Petřinách. Dostálova (1962–1992). Jaroslav Dostál (1900–1959), 

plukovník, člen KSČ, tajemník Krajského výboru KSČ na Kladně v letech 1937 až 1938, 

za války důstojník č. vojenské jednotky v SSSR. Jeho jméno nesla ulice od vzniku v roce 

1962.“
988

  

Do Vozovny „Název je odvozen z charakteru ulice, která je vjezdovou komunikací  

do vozovny elektrické dráhy. Pojmenování od roku 1996, ulice vznikla před rok 1981.“
989

 

Evropská
990

   

Heyrovského náměstí
991

  

Janouškova „Antonín Janoušek (1877–1941), dělnický novinář, předseda revoluční vlády 

Slovenské republiky rad, v letech 1919–1922 vězněn, roku 1922 odjel do SSSR,  

kde působil jako zmocněnec Mezinárodní dělnické pomoci. Ulice se takto jmenuje  

od vzniku v roce 1962.“
992

 

José Martího „José Martí (1853–1895), kubánský politik, novinář a básník, jeden z vůdců 

protišpanělského národně osvobozeneckého boje. Byl několikrát vězněn, padl v boji. 

V literatuře je považován za otce moderní kubánské poezie. Název od vzniku ulice v roce 

1966. O pojmenování některé pražské ulice jménem José Martího požádal Čs. společnost 

pro mezinárodní styky spolu s Domem kubánské kultury v Praze v souvislosti  

se 70. výročím úmrtí tohoto kubánského básníka. Původně (na schůzi rady  

NVP 28. 9. 1965) byla ulice pojmenována Tuchlovická, ale toto usnesení bylo  

                                                           
987

 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

     Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 29. 

988
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 127. 

989
 Tamtéž, s. 142. 

990
 Viz heslo Evropská na s. 77. 

991
 Viz heslo Heyrovského náměstí na s. 31. 

992
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 250. 
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již 4. 1. 1966 zrušeno a bylo rozhodnuto o pojmenování této komunikace po José Martím. 

Přesto se však na plánech Prahy Tuchlovická čas od času objevila, a to jako pokračování 

ulice José Martího.“
993

 

Kladenská
994

  

Krásného „Miloš Krásný (1909–1942), český komunistický mládežnický pracovník, 

funkcionář Komunistického svazu mládeže, člen II. ilegálního ÚV KSČ, zatčen roku 1941 

a poopraven za heydrichiády. Jeho jméno nese ulice od svého vzniku v roce 1962.“
995

 

Křenova „Václav Křen (1898–1941), komunistický novinář, pracovník dělnického 

tělovýchovného hnutí, člen KSČ, spolupracovník I. ilegálního ÚV KSČ, zatčen a v roce 

1941 popraven. Jeho jméno nese ulice od vzniku v roce 1962.“
996

 

Maříkova „Václav Mařík (1901–1942), pracovník KSČ a organizátor její ilegální činnosti 

po roce 1939, při zatčení v roce 1942 se sám zastřelil. Ulice nese jméno od svého vzniku 

v roce 1962.“
997

 

Na Dračkách
998

  

Na Hradním vodojemu „V místech dnešní ulice vedl od roku 1540 vodovod z libocké 

studánky na Pražský hrad. V ulici U sadu se dodnes zachoval vodovodní domek z roku 

1555. Ulice byla zastavěna před rokem 1939, ale pojmenována byla až roku 1947.“
999

 

Na Okraji
1000

  

Na Petřinách
1001

  

                                                           
993

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 270. 

994
 Viz heslo Kladenská na s. 83. 

995
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 371. 

996
 Tamtéž, s. 378. 

997
 Tamtéž, s. 443. 

998
 Viz heslo Na Dračkách na s. 134. 

999
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

     prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 491. 

1000
 Viz heslo Na Okraji na s. 37. 

1001
 Viz heslo Na Petřinách na s. 37. 
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Na Souvrati
1002

  

Na Větrníku
1003

  

Na Větru „Název ulice byl odvozen z její polohy na nechráněném místě. Komunikace 

vznikla před rokem 1939, pojmenována byla roku 1947.“
1004

 

Nad Hradním potokem „Název ulice byl odvozen z její polohy nad vodovodem 

Pražského hradu. Od vzniku ulice v roce 1925.“
1005

 

Nad Stanicí „Název ulice byl odvozen od její polohy nad železniční stanicí  

Praha–Veleslavín. Od vzniku ulice roku 1925.“
1006

 

Nad Zahradnictvím „Název od vzniku ulice v roce 1947 podle její polohy  

nad Strnadovým zahradnictvím. Zahradnictví je zde dodnes.“
1007

  

Peštukova „Jan Peštuka (1906–1941), pracovník KSČ, funkcionář Komunistického svazu 

mládeže, podílel se na ilegální práci strany, zatčen roku 1940 gestapem a roku 1941 

popraven. Ulice je po něm pojmenována od roku 1962, kdy vznikla.“
1008

 

Pláničkova „František Plánička (1904–1996), legendární fotbalový brankář… V letech 

1953 až 1968 bydlel poblíž – v ulici Na okraji. Název ulice od roku 1998.“
1009

 

Pod Dvorem „Dvůr ve Veleslavíně je znám již z 10. století, kdy ves náležela 

břevnovskému klášteru. Název podle polohy ulice od jejího vzniku v roce 1935.“
1010

 

Pod Novým lesem
1011

  

                                                           
1002

 Viz heslo Na Souvrati na s. 37. 

1003
 Viz heslo Na Větrníku na s. 37. 

1004
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 534. 

1005
 Tamtéž, s. 550. 

1006
 Tamtéž, s. 560. 

1007
 Tamtéž, s. 565. 

1008
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

       prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 57. 

1009
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

       Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 134. 

1010
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

       prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 76–77. 
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Pod Okrajem
1012

 „Ulice byla pojmenována v roce 2007 podle své polohy pod ulicí  

Na okraji.“
1013

  

Pod Petřinami
1014

 „Název ulice je odvozen z její polohy. Od vzniku ulice roku 1925.“
1015

  

Potoční „Název ulice byl odvozen z její polohy u hradního potoka. Od vzniku ulice v roce 

1925.“
1016

 

Přední
1017

  

Předvoje „Předvoj, ilegální komunistická odbojová organizace v českých zemích, která  

se začala formovat na konci roku 1942… U Hvězdy
1018

 (1930–1972) Od vzniku ulice 

v roce 1930. Dnešní ulice Předvoje byla až do roku 1972 součástí ulice U Hvězdy, která 

byla vznikem a pojmenováním Heyrovského náměstí v tomto roce rozdělena  

na dvě samostatné ulice.“
1019

  

Střední „Název této ulice byl odvozen z její polohy vzhledem k okolní zástavbě.  

Od vzniku roku 1925.“
1020

 

Šumberova „Cyril Šumbera (1901–1944), funkcionář KSČ, spolupracovník II. ilegálního 

ÚV KSČ, zatčen roku 1942 gestapem a v roce 1944 popraven v Drážďanech. Ulice nese 

tento název od svého vzniku v roce 1962.“
1021

 

U Kolejí
1022

  

                                                                                                                                                                                
1011

 Viz heslo Pod Novým lesem na s. 138. 

1012
 Viz heslo Na Okraji na s. 97. 

1013
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

       Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 137. 

1014
 Viz heslo Na Petřinách na s. 37. 

1015
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

       prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 86. 

1016
 Tamtéž, s. 110. 

1017
 Viz heslo Přední na s. 112. 

1018
 Viz heslo U Hvězdy na s. 48. 

1019
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

       prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 126. 

1020
 Tamtéž, s. 220. 

1021
 Tamtéž, s. 251. 

1022
 Viz heslo U Kolejí na s. 114. 
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U Sadu „V době vzniku ulice byl u její východní strany sad. Komunikace byla 

pojmenována po roce 1926.“
1023

 

U Zámečku „Zámek čp. 1 ve Veleslavíně… Jako cesta existovala ulice již před válkou, 

název nese od roku 1947.“
1024

 

U Zvoničky „Název ulice od jejího vzniku před rokem 1938 podle polohy.“
1025

 

Veleslavínská
1026

  

Za Vokovickou vozovnou
1027

  

 

6.10 Vokovice 

 

  „Přes četné archeologické nálezy v prostoru Vokovic je pův. osada historicky doložena  

až teprve v 2. pol. 14. stol. (r. 1370 se zdejší dvůr připomíná jako majetek svatovítské 

kapituly). Nejstarší doklady od r. 1409 až do r. 1471 zapisují jméno bez počátečního  

V- (1409 de Okowicz): to se objevuje až v dokladu z r. 1433 (villa Wokowicze). Tvar 

s počátečním O- se vysvětluje tím, že středověký písař nezachytil nevýraznou výslovnost 

obouretného v, popř. tím, že předložkové spojení ‚v Vokovicích‘ mylně pochopil jako  

‚v Okovicích‘... MJ je odvozeno čelední příponou –ovice z OJ Vok (snad zkráceniny  

z OJ Vojtěch apod.) a znamenalo ‚ves lidí Vokových‘.“
1028

  

 

Africká „Afrika, světadíl… Ulice nese název od vzniku v roce 1962.“
1029

 

                                                           
1023

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

       prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 321. 

1024
 Tamtéž, s. 342. 

1025
 Tamtéž, s. 344. 

1026
 Viz heslo Veleslavínská na s. 50. 

1027
 Viz heslo Za Vokovickou vozovnou na s. 115. 

1028
 LUTTERER, Ivan; ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Havlíčkův  

      Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-731-1025-3, s. 282. 

1029
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných   

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 41. 
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Alžírská „Alžírsko, stát v severní Africe u Středozemního moře. Ulice se takto nazývá  

od vzniku v roce 1962.“
1030

 

Angolská „Angola, stát v jihozápadní Africe i Atlantského oceánu. Ulice nese název  

od vzniku v roce 1962.“
1031

 

Arabská „Arábie, historické označení pro Arabský poloostrov. Od vzniku ulice v roce 

1962.“
1032

  

Coriových „Gerta Theresa Coriová (1896–1957) a Carl Ferdinand Cori (1896–1984), 

manželský pár americko-českých biochemiků, jenž roku 1947 obdržel Nobelovu cenu  

za objev, který objasnil význam a funkci hormonu předního laloku hypofýzy v látkové 

přeměně cukrů. Ulice vznikla v roce 2007.“
1033

 

Divoká Šárka
1034

 

Egyptská „Egypt, stát v severovýchodní Africe a v Asii na Sinajském poloostrově. Ulice 

se takto jmenuje od svého vzniku v roce 1962.“
1035

 

Etiopská „Etiopie, stát ve východní Africe u Rudého moře. Název nese ulice od vzniku 

v roce 1962.“
1036

 

Evropská
1037

  

Irská „…Ulice nese název od svého vzniku v roce 2001.“
1038

 

                                                           
1030

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 43. 

1031
 Tamtéž, s. 48. 

1032
 Tamtéž, s. 50. 

1033
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

       Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 39. 

1034
 Viz heslo Divoká Šárka na s. 108. 

1035
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

       prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 163. 

1036
 Tamtéž, s. 167. 

1037
 Viz heslo Evropská na s. 77. 

1038
 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

       Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 61. 
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Jemenská „Jemen, stát na jihozápadě Arabského poloostrova u Rudého moře a Indického 

oceánu. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1962.“
1039

 

K Červenému vrchu „Červený vrch, návrší ve Vokovicích mezi ulicemi Evropská  

a Horoměřická. Od 17. století se zde říkalo Červený vrch, protože zde byla železitá půda 

červené barvy… Podle směru ulice od jejího vzniku v roce 1925. V roce 1981 byla ulice 

prodloužena o část od ulice Nad lávkou na západ.“
1040

 

K Lánu „Pomístní název. Tato ulice směřuje k ulici Na dlouhém lánu. Od vzniku 

komunikace v roce 1962.“
1041

 

Kamerunská „Kamerun, stát v západní Africe u Guinejského zálivu. Název nese ulice  

od vzniku v roce 1962.“
1042

 

Ke Dvoru „Ulice směřuje k bývalým vokovickým dvorům čp. 16 – 19 a 54, které vznikly 

koncem 18. a na počátku 19. století. Komunikace byla pojmenována mezi lety  

1926–1940.“
1043

 

Kladenská
1044

  

Konžská „Kongo, stát ve střední Africe u Guinejského zálivu. Ulice se takto jmenuje  

od svého vzniku v roce 1962.“
1045

 

Krátký lán „Pomístní název. Od vzniku ulice v roce 1939.“
1046

 

Liberijská „Libérie, stát v západní Africe na Pepřonosném pobřeží. Toto jméno nese ulice 

od svého vzniku v roce 1962.“
1047

 

                                                           
1039

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 256. 

1040
 Tamtéž, s. 280. 

1041
 Tamtéž, s. 286. 

1042
 Tamtéž, s. 311. 

1043
 Tamtéž, s. 328. 

1044
 Viz heslo Kladenská na s. 83. 

1045
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 358. 

1046
 Tamtéž, s. 371. 

1047
 Tamtéž, s. 403. 
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Lužná „Pomístní název Luha, ulice směřuje k tomuto místu. Od vzniku ulice v roce 

1931.“
1048

 

Mozambická Tato ulice je zmíněna v rejstříku ulic plánu města Prahy
1049

 i na webovém 

portálu
1050

 České pošty, v Pražském uličníku
1051

 ale uvedena není. V 60. letech bylo  

ve Vokovicích vybudováno sílidště Červený vrch, jehož ulice dostaly názvy po různých 

afrických zemích. Předpokládáme, že název ulice nebyl měněn a že se takto ulice jmenuje 

od svého vzniku, což bylo pravděpodobně roku 1962. Tento letopočet odvozujeme 

z inforamcí o přilehlých ulicích spadajících do stejného lokálního názvoslovného 

systému.
1052

 Mozambik je stát v jihovýchodní Africe.
1053

  

Na Dlouhém lánu „Pomístní název. Od vzniku ulice v roce 1934.“
1054

 

Na Krutci „Název ulice byl odvozen z její polohy nad Kruteckým potokem. Od vzniku 

v roce 1935.“
1055

 

Na Křídle „Název této komunikace byl odvozen z její polohy na konci zástavby  

ve Vokovicích. Od vzniku ulice v roce 1930.“
1056

 

Na Loukoti „Název ulice (od vzniku v roce 1931) byl odvozen z její polohy. Opticky  

(na mapě) připomíná loukoť.“
1057

 

                                                           
1048

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

       prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 422. 

1049
 Praha do kapsy: plán města. Praha: Kartografie Praha, 2012. ISBN 978-80-7393-204-6, s. 101. 

1050
 Užitečné nástroje: Vyhledávání PSČ. Česká pošta [online]. Česká pošta, © 2013 [cit. 2013-06-14].  

       Dostupné z:  

       http://psc.ceskaposta.cz/eep_psc/CleanForm.action;jsessionid=7a5a80b40d92615f557c4ae74608.  

1051
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství. Praha: Libri, 1997-1998. ISBN 80-859-8323-0. JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník:  

     encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506. 

1052
 Viz hesla Angolská na s. 148, Africká na s. 147, Alžírská na s. 148, Arabská na s. 148, Egyptská  

        na s. 148, Etiopská na s. 148, Kamerunská na s. 149, Konžská na s. 149, Liberijská na s. 149,   

        Senegalská na s. 153, Súdánská na s. 153, Syrská na s. 153 a Tuniská na s. 153. 

1053
 Velký atlas světa. Odpovědný redaktor Petr Hloušek. Praha: Kartografie Praha, 1995.  

         ISBN 80-7011-314-6, s. 91. 

1054
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 485. 

1055
 Tamtéž, s. 500. 

1056
 Tamtéž, s. 501. 
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Na Luzích „Název ulice byl stanoven v roce 1925 podle polohy.“
1058

 

Na Lužici „Název ulice byl buď odvozen z její polohy (luhy) nebo se jedná o pomístní 

název. Od vzniku ulice v roce 1925.“
1059

 

Na Pastvinách „Pomístní název. Od vzniku ulice v roce 1947, zastavění však vzniklo  

již před rokem 1939.“
1060

 

Na Rozdílu
1061

  

Na Volánové „Volánová, pomístní název. Od vzniku ulice v roce 1935.“
1062

 

Nad Bořislavkou
1063

  

Nad Jenerálkou „Jenrálka, usedlost čp. 54 postavená patrně na konci 18. století  

a novobarokně přestavěná. Jinak je Jenerálka známa především jako archeologická lokalita 

s významnými nálezy ze starší doby kamenné. Název od vzniku ulice v roce 1957.“
1064

 

Nad Lávkou Název byl odvozen z polohy ulice nad lávkou přes Šárecký potok. Od vzniku 

ulice v roce 1947.“
1065

 

Nad Tratí „Název podle polohy ulice nad železniční tratí Praha–Kladno. Od vzniku 

komunikace v roce 1934.“
1066

 

náměstí Bořislavka
1067

  

                                                                                                                                                                                
1057

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 503. 

1058
 Tamtéž, s. 503. 

1059
 Tamtéž, s. 503. 

1060
 Tamtéž, s. 512. 

1061
 Viz heslo Na Rozdílu na s. 90. 

1062
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 535. 

1063
 Viz heslo Nad Bořislavkou na s. 91. 

1064
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství.  Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 551. 

1065
 Tamtéž, s. 554. 

1066
 Tamtéž, s. 562. 

1067
 Viz heslo náměstí Bořislavka na s. 92. 

http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-luzci
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-luzci
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-luzci
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/na-luzci
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/nad-borislavkou
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/nad-borislavkou
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/nad-borislavkou
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/nad-borislavkou
http://www.praha.cz/ulice-v-praze/namesti-borislavka


153 
 

Nechanského  „Jaromír Nechanský (1916 až 1950), český důstojník, plukovník, v době  

2. světové války příslušník čs. vojska ve Francii a Velké Británii. Od února 1945 působil 

v Čechách, kde navázal spojení s domácím odbojem a později sehrál významnou úlohu 

v Pražském povstání. V roce 1949 byl zatčen, obviněn z velezrady a špionáže a roku 1950 

popraven. V roce 1990 byl rehabilitován. Ulice byla pojmenována v roce 2001.“
1068

 

Nepálská „Nepál, stát ve střední Asii… Název ulice platí od jejího vzniku v roce 

2001.“
1069

 

Nobelova  „Alfred Nobel (1833–1896), švédský chemik, vynálezce dynamitu… Ulice byla 

pojmenována v roce 2007.“
1070

 

Osamocená „Ulice se nachází u Evropské třídy, avšak žádné další komunikace v jejím 

okolí nejsou. Název od vzniku ulice v roce 1947 podle polohy.“
1071

 

Oválová „Název této komunikace byl odvozen z jejího tvaru. Od vzniku ulice v roce 

1935.“
1072

 

Pod Aritmou „Ulice prochází kolem podniku Aritma, Výzkumný ústav matematických 

strojů, čp. 716 ve Vokovicích. Jedná se o výškovou budovu z roku 1976. Název ulice nese 

od svého prvního úředního pojmenování v roce 1979. Existovala však již před rokem 

1968.“
1073

 

Pod Kladenskou silnicí „Název ulice od jejího vzniku v roce 1934 byl odvozen z polohy 

pod ulicí Kladenskou, která byla v té době hlavní výpadovou silnicí na Kladno.“
1074

 

Půlkruhová „Název ulice od jejího vzniku v roce 1931podle tvaru do kruhu.“
1075

  

                                                           
1068

 JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. V Praze:  

       Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506, s. 122. 

1069
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1070
 Tamtéž, s. 124. 
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 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 32. 

1072
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 Tamtéž, s. 73. 

1074
 Tamtéž, s. 80. 

1075
 Tamtéž, s. 131. 
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Senegalská „Senegal, stát v západní Africe u Atlantského oceánu. Ulice se takto jmenuje 

od svého vzniku v roce 1962.“
1076

  

Skotská „Ulice nese název od svého vzniku v roce 2001.“
1077

 

Súdánská „Súdán, stát v severovýchodní Africe u Rudého moře. Ulice se takto jmenuje  

od vzniku v roce 1962.“
1078

  

Suttnerové „Berta Suttnerová (1834–1914) rozená hraběnka Kinská, rakouská 

spisovatelka narozená v Praze, sekretářka A. Nobela a první ženská nositelka Nobelovy 

ceny míru (1905). Ulice dostala svůj název v roce 2007.“
1079

  

Syrská „Sýrie, stát v západní Asii u Středozemního moře. Tento název má ulice od svého 

vzniku v roce 1962.“
1080

  

Tibetská „Tibet, dříve samostatný stát, v současnosti je autonomní oblastí na západě 

Čínské lidové republiky… Ulice byla pojmenována při svém vzniku v roce 2001.“
1081

 

Tobrucká „Tobruk, přístavní město ve východní Libyi… Guevarova (1977–1992). 

Ernesto Che Guevara (1928–1967), latinskoamerický revolucionář, lékař… Padl v Bolívii. 

Ulice byla pojmenována k 10. výročí jeho smrti.“
1082

 

Tuniská „Tunisko, stát v severní Africe u Středozemního moře. Ulice nese toto jméno  

od svého vzniku v roce 1962.“
1083
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 Tamtéž, s. 275. 
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U Vokovické školy „Ulice vede kolem školy ve Vokovicích… Název od vzniku ulice roku 

1925.“
1084

 

V Kruhu „Název ulice od jejího vzniku v roce 1931 podle charakteru této oblasti 

zástavby, která má kruhový půdorys.“
1085

  

V Nových Vokovicích „Tato ulice leží v oblasti novější zástavby Vokovic a nese název  

od vzniku v roce 1925.“
1086

 

V Předním Veleslavíně „Přední Veleslavín, nová část Veleslavína vzniklá po první 

světové válce. Ulice nese tento název od vzniku v roce 1925.“
1087

 

V Středu „Název od vzniku ulice v roce 1931 ve středu zástavby, která má kruhový 

charakter.“
1088

 

Vokovická „Vokovice, dříve ves… Název ulice od vzniku v roce 1925. V roce 1963 byla 

komunikace prodloužena o dosud bezejmenný úsek mezi Půlkruhovou a Lužnou ulicí.“
1089

 

Za Lány „Pomístní název od vzniku ulice v roce 1947.“
1090
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 7. Nejčastější důvody k přejmenování ulic 

 

  Z informací uvedených v předchozí kapitole vyplývá, že mezi nejčastější příčiny, kvůli 

kterým dochází k přejmenovávání ulic, patří:  

1) spojování a rozdělování dvou či více ulic (např. dnešní ulice: Dejvická
1091

, 

Českomalínská
1092

 ad.) 

2) politická motivace – ta se nejvýrazněji projevila během německé okupace  

(např. dnešní ulice: Za Strahovem
1093

, Kyjevská
1094

 ad.) a po roce 1945,  

kdy se často vracely názvy užívané před druhou světovou válkou (např. dnešní 

ulice: Eliášova
1095

, Maďarská
1096

 ad.), další velká vlna nastala po roce 1948  

(např. dnešní ulice Milady Horákové
1097

, Pelléova
1098

 ad.) a v neposlední řadě  

po pádu komunistického režimu (např. dnešní ulice Evropská,
1099

 Terronská
1100

 

ad.).  

3) duplicita názvů – k ní často docházelo důsledkem připojování nových katastrálních 

území k Praze (dnešní ulice Dobrovízská
1101

, Chomutovská
1102

 ad.) 

  Tyto tři důvody se často kombinují. Na Praze 6 se vyskytuje i několik kuriózních případů, 

kdy opakovaně docházelo k přejmenování dané ulice. Nejčastěji přejmenovanými ulicemi 

Prahy 6 jsou: Jugoslávských partyzánů
1103

 (osm názvů 9x), Patočkova
1104

 (sedm názvů 9x)  

a Evropská
1105

 (sedm názvů 8x).  

                                                           
1091

 Viz heslo Dejvická na s. 56. 

1092
 Viz heslo Českomalínská na s. 55. 

1093
 Viz heslo Za Strahovem na s. 52. 

1094
 Viz heslo Kyjevská na s. 61. 

1095
 Viz heslo Eliášova na s. 57. 

1096
 Viz heslo Maďarská na s. 62. 

1097
 Viz heslo Milady Horákové na s. 62. 

1098
 Viz heslo Pelléova na s. 66. 

1099
 Viz heslo Evropská na s. 77. 

1100
 Viz heslo Terronská na s. 70. 

1101
 Viz heslo Dobrovízská na s. 116. 

1102
 Viz heslo Chomutovská na s. 118. 

1103
 Viz heslo Jugoslávských partyzánů na s. 60. 

1104
 Viz heslo Patočkova na s. 39. 

1105
 Viz heslo Evropská na s. 77. 
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8. Třídění ulic 

 

8.1 Názvy podle měst  

 

A) Česká města: DEJVICE: Velvarská; RUZYNĚ: Chomutovská, Karlovarská, 

Kralupská, Lounská, Unhošťská; STŘEŠOVICE: Buštěhradská. 

B) Zahraniční města: BŘEVNOV: Ankarská; BUBENEČ: Jaselská, Kyjevská, 

Verdunská; DEJVICE: Bachmačské náměstí, Banskobystrická, Buzulucká, 

Jaselská, Kyjevská; LIBOC: Naardenská; RUZYNĚ: Lipská, Schengenská; 

VOKOVICE: Jemenská, Tobrucká. 

  Jedná se o adjektiva utvořená ze substantiv (názvů měst) pomocí sufixu
1106

 -ský  

a jeho variantou -ký (když se sufix připojuje k základům zakončeným na -k). Pouze 

v případě ulic Karlovarská a Banskobystrická se jedná o adjektivní názvy 

vzniklé z dvojslovného názvu: Karlovy Vary (posesivní adjektivum + substantivum)  

a Banská Bystrica (relační adjektivum + substantivum). U těchto dvou příkladů  

se adjektivum a substantivum spojuje vkladným konektem -o-. Všechny názvy jsou 

uvedeny v nominativu (celkem 19x). V této kategorii se vyskytuje i jeden název obsahující 

substantivum, které konkretizuje pojmenovávané místo, toto substantivum je určené 

přívlastkem shodným (Bachmačské náměstí). 

 

8.2  Názvy podle vsí 
 

A) České vesnice: BŘEVNOV: Břevnovská, Libovická, Malobřevnovská,  

Nad Tejnkou, Podlešínská, Pozdeňská, Rozdělovská, Tejnka, Ve Střešovičkách, 

Veleslavínská, Zličínská; BUBENEČ: Bubenečská, Dejvická;  

DEJVICE: Bubenečská, Dejvická, Horoměřická, Kladenská, Starodejvická, 

Šárecká; LIBOC: Braškovská, Divoká Šárka, Dolanská, Hostouňská, Jenečská, 

Libocká, Litovická, Pavlovská, Ruzyňská, Únětická; RUZYNĚ: Bělocká, 

Brodecká, Dobrovízská, Drnovská, Duchcovská, Holubická, Hořelická, 

                                                           
1106

 Vycházíme z pravidel pro tvoření adjektiv odvozováním uvedenými v Příruční mluvnici češtiny:    

        KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek; RUSÍNOVÁ, Zdenka. Příruční mluvnice češtiny. Brno:   

        Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-710-6134-4, s. 165–172. 
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Chrášťanská, Chýňská, Jinočanská,  Kněževeská, Krušovická, Ledecká, 

Lišanská, Mladotická, Netřebská, Přílepská, Račická, Rakovnická, Řepská,  

Sobínská, Statenická, Stochovská, Třebonická, Únětická, Zbečenská, 

Zbuzanská; SEDLEC: Kamýcká, Roztocká, Suchdolská;  

STŘEŠOVICE: Starostřešovická, Střešovická, Ve Střešovičkách; 

VELESLAVÍN: Kladenská, Veleslavínská; VOKOVICE: Kladenská, 

Vokovická. 

B) Zahraniční vesnice: BUBENEČ: Českomalínská, Terronská. 

  Jedná se z převážné většiny o adjektiva utvořená ze substantivních názvů vsí pomocí 

sufixu -ský a jeho variantou -ký (když se sufix připojuje k základům zakončeným  

na -c, -k, -s). V případě ulic Malobřevnovská, Starodejvická, Starostřešovická  

a Českomalínská se jedná o adjektivní názvy vzniklé z dvojslovného názvu: Malý Břevnov  

(adjektivum + substantivum), Staré Dejvice (adjektivum + substantivum), Staré Střešovice 

(adjektivum + substantivum) a Český Malín (adjektivum + substantivum. U těchto čtyř 

příkladů se adjektivum se substantivem spojuje vkladným konektem -o-. Neadjektivní 

názvy v této skupině jsou celkem tři: Nad Tejnkou (prepozice + substantivum), Tejnka 

(substantivum), Divoká Šárka (adjektivum + substantivum) a Ve Střešovičkách  

(prepozice + substantivum). Všechny názvy jsou celkem uvedeny v nominativu 61x, 

v lokálu 1x a v instrumentálu také 1x.  

8.3 Názvy podle zeměpisných názvů  
 

A) Podle světadílů: DEJVICE: Evropská; LIBOC Evropská; VELESLAVÍN: 

Evropská; VOKOVICE: Africká, Evropská. 

B) Podle zemí: BŘEVNOV: Falcká; BUBENEČ: Albánská, Čínská, Lotyšská, 

Maďarská, Mongolská, Sibiřské náměstí, Vietnamská; DEJVICE: Čínská, 

Kanadská, Srbská; VOKOVICE: Alžírská, Angolská, Egyptská, Etiopská, Irská, 

Kamerunská, Konžská, Mozambická, Nepálská, Senegalská, Skotská, Súdánská, 

Syrská, Tibetská, Tuniská. 

C) Podle poloostrovů: VOKOVICE: Arabská. 

D) Podle řek: BUBENEČ: Na Marně. 

E) Podle pohoří: Uralská.  
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  Až na jeden případ (Na Marně) se jedná o adjektiva utvořená ze zeměpisných názvů 

pomocí sufixů: -ský a jeho variantou -ký (když se sufix připojuje k základům zakončeným 

na -c, -k, -s). Všechny názvy jsou celkem uvedeny v nominativu 30x  

a 1x v lokálu. 

 

8.4 Názvy podle místních a pomístních jmen  
 

  „Většina z nich byla původně vedena polohou, původní objekty či důvody jejich 

pojmenování však pominuly a mnohdy již nejsme schopni přesně říci, proč tato jména 

nesou.“
1107

  

BŘEVNOV: Na Petřinách, Na Souvrati, Na Vypichu, Pod Drinopolem,  

Pod Královkou, U Petřin; DEJVICE: Na Černé hoře, Na Ladách, Na Pučálce,  

Na Rozdílu, Nad Habrovkou, Pod Habrovkou; RUZYNĚ:  Na Hůrce, Na Višňovce, 

Nad Manovkou, Nad Višňovkou, U Světličky, Ve Skalkách; SEDLEC: U Višňovky; 

STŘEŠOVICE: Na Dračkách, Na Kocourkách, Na Petřinách, Nový lesík,  

U Přechodu; VELESLAVÍN: Na Dračkách, Na Petřinách, Na Souvrati, Pod Petřinami; 

VOKOVICE: K Lánu, Na Dlouhém lánu, Na Rozdílu, Na Volánové, Za Lány.  

  Z velké části se jedná o substantiva v různých pádech, někdy jsou tato substantiva 

rozšířena adjektivem (Na Dlouhém lánu). Jen v jednom případě se v názvu vyskytuje 

substantivizované adjektivum (Na Volánové). Všechny názvy obsahují předložku, 

pouze v nominativu uvedený název Nový lesík předložku nemá (nominativ je výhradně 

přímý pád). Všechny názvy jsou celkem uvedeny v nominativu 1x, v genitivu 3x, 

v dativu 1x, v lokálu 14x, v instrumentálu 8x.  

 

8.5 Názvy podle charakteru ulice či okolí  

 

BŘEVNOV: Kusá, Oddělená, Sestupná, Zúžená; BUBENEČ: Jednořadá,  

náměstí Pod Kaštany, Pětidomí, Pod Kaštany, Šestidomí, V Sadech, V Tišině, Zelená; 

                                                           
1107

 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 16. 
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DEJVICE: Bílá, K Vršíčku, Na Stupních, Na Viničních horách, Pod Kaštany, Pokojná, 

Průhledová, Ve Skalách, Vidlicová, Zelená; LIBOC: Sbíhavá I – II, Sestupná, Úzká; 

RUZYNĚ: Ovocná, Pražský okruh, Ruzyňské schody, U Valu, Zahradní, Přerušená, 

STŘEŠOVICE: Klidná, Lomená, Malá, Otevřená, Slunná, Spojená, Strmá, V Průhledu, 

VOKOVICE: Na Loukoti, Osamocená, Oválná, Půlkruhová, V Kruhu, V Středu.  

  Jedná se o směsici adjektivních a substantivních názvů. V této kategorii se vyskytuje  

i jeden název obsahující  substantivum, které konkretizuje pojmenovávané místo, toto 

substantivum je určené přívlastkem neshodným (náměstí Pod Kaštany). Všechny názvy 

jsou celkem uvedeny v nominativu 33x, v genitivu 1x, v dativu 1x, v lokálu 9x  

a v instrumentálu 1x. 

 

8.6 Názvy podle polohy ulice  
 

A) Podle směru a polohy: BŘEVNOV: Bělohorská, Na Bateriích, Na Břevnovské 

pláni, Na Dělostřílnách, Na Klášterním, Na Okraji, Na Rovni, Na Zástřelu,  

Nad Alejí, Strahovský tunel, U Čtvrté baterie, U Druhé baterie, U Páté baterie,  

U První baterie, U Šesté baterie, U Třetí baterie; BUBENEČ: K Starému Bubenči, 

Podbabská, Ve Struhách; DEJVICE: K Brusce, Na Babě, Na Ostrohu, Na pískách, 

Nad Bořislavkou, Nad Dubovým mlýnem, Nad Lesíkem, Nad Šárkou,  

náměstí Na Santince, Podbabská, Svatovítská, U Dejvického rybníčku, U Dráhy, 

V Podbabě, V Šáreckém údolí; HRADČANY: K Brusce, Na Baště u sv. Jiří,  

Na Baště u sv. Ludmily, Na Valech, Pod Baštami, Pod Valy, U Brusnice; LIBOC: 

Ke Džbánu, Ke Kostelu, Krajní, Na Džbánu, Na Padesátníku I – V, Obora Hvězda, 

Přední, Rybničná, U Kolejí, U Silnice, U Stanice, V Domcích, Za Vokovickou 

vozovnou; RUZYNĚ: Dědinská, Do Horoměřic, Sadová, U Silnice, Za Humny; 

SEDLEC: Na Svahu, Na Vrchmezí, Při Hranicích, U Nového Suchdola, V Rokli, 

V Sedlci, Za Hájem; STŘEŠOVICE: Bělohorská, K Bateriím, Na Bateriích,  

Na Pěkné vyhlídce, Na Průseku, Na Zástřelu, náměstí Před Bateriemi,  

Pod Andělkou, Pod Hradbami, Pod Novým lesem, Pod Ořechovkou,  

Pod Vyhlídkou, Strahovský tunel, Svatovítská, U Andělky, U Dráhy, U Druhé 

baterie, U Laboratoře, U Páté baterie, U Podchodu, U První baterie, U Šesté 

baterie, Za Hládkovem, Za Pohořelcem, Za Průsekem, Zbrojnická;  
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VELESLAVÍN: Do Vozovny, Na Okraji, Na Větru, Nad hradním potokem,  

Nad Stanicí, Pod Dvorem, Pod Novým lesem, Pod Okrajem, Potoční, Přední, 

Střední, U Kolejí, U Sadu, Za Vokovickou vozovnou; VOKOVICE:  

K Červenému vrchu, Ke Dvoru, Na Krutci, Na Křídle, Na Luzích,  

Nad Bořislavkou, Nad Tratí, Pod Kladenskou silnicí, U Vokovické školy, 

V Nových Vokovicích, V Předním Veleslavíně.  

 

B) Podle objektů, které s v/u ní nacházeli/-jí: BŘEVNOV: Cvičebná, Markétská, 

Meziškolská, Na Petynce, Na Větrníku, Na Viničce, Nad Kajetánkou,  

Nad Motolskou nemocnicí, Nad Šafránkou, Nad Závěrkou, Pod Marjánkou,  

Pod Věží, Polní, Šafránecká, U Dělnického cvičiště, U Dvora, U Hvězdy,  

U Kaštanu, U Ladronky, U Větrníku, U Vojenské nemocnice, U Vojtěšky,  

Za Kajetánkou, Za oborou, Za Strahovem, Za Zahradou, Závěrka; BUBENEČ: 

Gotthardská, Mlýnská, Na Seníku, Na Zátorce, Národní obrany, Papírenská,  

Pod Paťankou, U Vorlíků, U Zeměpisného ústavu; DEJVICE: Berkovská, 

Duchoslávka, Fetrovská, Finkovská, Gensovská, Gymnasijní, Havlovská, 

Hermelínská, K Dubovému mlýnu, K Matěji, Kadeřávkovská, Karasovská,  

Ke Kulišce, Kolejní, Komornická, Kozlovská, Krocínovská, Kulhánovská, 

Matějská, Menšíkovská, Mydlářka, Mylnerovka, Na Bartoňce, Na Bečvárce,  

Na Dionysce, Na Fišerce, Na Hanspaulce, Na Julisce, Na Karlovce, Na Klimentce, 

Na Kocínce, Na Kodymce, Na Kotlářce, Na Kuthence, Na Kvintusce,  

Na Markvartce, Na Míčánce, Na Pahoubce, Na Perníkářce, Na Sekyrce,  

Na Špitálce, Na Šťáhlavce, Na Vlčovce, Nad Kaplankou, Nad Komornickou,  

Nad Paťankou, Nad Strakovkou, Nad Zlatnicí, Natanaelka, Neherovská, Paťanka, 

Pod Beránkou, Pod Juliskou, Pod Meliškou, Pod Mlýnkem, Pod Paťankou, 

Pražákovská, Proboštská, Seminární, Soborská, Sojkovská, Studentská, Sušická, 

Synkovská, Šlejnická, Toulovská, Turkovská, Tylišovská, U Beránky, U Hadovky, 

U Matěje, Vilímovská, Vostrovská, Za Hanspaulkou, Zemědělská, Zlatnice, 

Zvonická; HRADČANY: U Letohrádku královny Anny, U Písecké brány,  

U Prašného mostu; LIBOC: Fabiánská, Pod Cihelnou, Pod Domky, Pod Hvězdou, 

Šebestiánská, U Hvězdy; RUZYNĚ: K Letišti, K Mohyle, Manská zahrada,  

Na Jivinách, Pod Cihelnou, Pod Hřbitovem, Pod Karlovarskou silnicí,  

Pod Mohylou, Ruzyňská, U Letiště, U Prioru, Za Teplárnou, Ztracená; SEDLEC:  

Ke Střelnici, Na Pasece, Na Rybářce, U Rychty, U Sedlecké školy, U Státní dráhy; 
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STŘEŠOVICE: Cukrovarnická, Dělostřelecká, Farní, Na Hubálce, Na Malovance, 

Na Ořechovce, Na Petynce, Nad Hradním vodojemem, Nad Octárnou,  

Nad Petynkou, Nad Vojenským hřbitovem, Norbertov, Pod kostelem,  

U Střešovických hřišť, Východní, Západní; VELESLAVÍN: Na Hradním 

vodojemu, Na Větrníku, Nad Zahradnictvím, U Zámečku, U Zvoničky; 

VOKOVICE: Nad Jenerálkou, Nad Lávkou, Pod Aritmou.  

  Jedná se o směsici adjektivních a substantivních názvů, přičemž substantivní názvy 

převažují. V této kategorii se vyskytují dva názvy obsahující substantivum, které 

konkretizuje pojmenovávané místo, toto substantivum je určené přívlastkem neshodným 

(náměstí Na Santince, náměstí Před Bateriemi). Všechny názvy jsou celkem uvedeny 

v nominativu 74x, v genitivu 45x, v dativu 13x, v lokálu 71x, v instrumentálu 60x. V této 

skupině se často vyskytují předložkové pády ve jménech ulic, která velmi často navazují  

na pomístní názvy a „… jména traťová a přejímají jejich způsoby pojmenovávací,“
1108

 jako 

např. ulice Na Petřinách, Na Vypichu ad. 

 

8.7 Názvy podle osob 
 

A) Fiktivních: 

1) podle literárních postav: BŘEVNOV: Mahulenina, Plojharova, Radúzova  

2) podle postav z pověstí: LIBOC: Radčina, Svatavina, Vlastina; RUZYNĚ: 

Častavina, Hodčina, Mladčina, Vlastina. 

B) Historicky doložených: 

1) Podle skupin osob: BŘEVNOV: Mládeže, Moravanů, Slezanů; BUBENEČ: 

Československé armády, Jugoslávských partyzánů; DEJVICE: České družiny, 

Rychtářská, Sportovců, Stavitelská, Technická; LIBOC: Navigátorů; 

RUZYNĚ: Alej českých exulantů, Aviatická, Parašutistů, Pilotů, Radistů 

2) Podle jednotlivců: BŘEVNOV: Anastázova, Anhaltova, Bolívarova, 

Boučkova, Brixiho, Brunclíkova, Bubeníčkova, Bubnova, Černohorského, 

Čílova, Dusíkova, Dvořeckého, Fajmanové, Fastrova, Filipíny Welserové, 

Haberfeldova, Heleny Malířové, Heyrovského náměstí, Hiršlova, Hošťálkova, 

                                                           
1108

 ŠMILAUER, Vladimír. Úvod do toponomastiky-nauky o vlastních jménech zeměpisných. Praha: Státní  

       pedagogické nakladatelství, 1963, s. 107. 
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Chaloupeckého, Jílkova, Kocourova, Kochanova, Kolátorova, 

Konechlumského, Kopeckého, Kozlova, Kratochvílova, Kutnauerovo náměstí, 

Liborova, Maštěřovského, Míčova, Michalovicova, Myslivečkova, Patočkova, 

Pětipeského, Radimova, Rejchova, Rozýnova, Rybova, Řečického, Říčanova, 

Sartoriova, Skupova, Slavníkova, Smiřického, Stamicova, Svojsíkova, 

Šantrochova, Šlikova, Štefkova, Štolbova, Šultysova, Talichova, Thurnova, 

Tomanova, Ulrychova, Vaníčkova, Vodňanského, Volavkova, Voříškova, 

Zátopkova, Zeyerova alej, Zvoníčkova; BUBENEČ: Antonína Čermáka, 

Březovského, Dr. Zikmunda Wintra, Eliášova, Goetheho, Heineho, Charlese  

de Gaulla, Chittussiho, Jilemnického, Juarézova, Krupkovo náměstí,  

M. J. Lermontova, Milady Horákové, N. A. Někrasova, Pelléova, Puškinovo 

náměstí, Raisova, Romaina Rollanda, Rooseveltova, Schwaigerova, Slavíčkova, 

Suchardova, Sukova, Štursova, Willyho Brandta, Wolkerova; DEJVICE: 

Bechyňova, Božkova, Eliášova, Flemingovo náměstí, Fragnerova, Generála 

Píky, Glinkova, Hanzelkova, Heinemannova, Janákova, Jírova, Kafkova, 

Kotěrova, Koulova, Kpt. Nálepky, Krohova, Lindleyova, Mařákova, Máslova, 

Muchova, Nikoly Tesly, Pelléova, Salabova, Starého, Šolínova, Štiplova, 

Thákurova, V. P. Čkalova, Václavkova, Velflíkova, Wuchterlova, Zavadilova, 

Zengrova, Zikova; HRADČANY: Badeniho, Dlabačov, Keplerova, 

Mickiewiczova, Milady Horákové, Morstadtova, Myslbekova, Parléřova, 

Patočkova, Tychonova; LIBOC: Pelikánova, Špotzova, Žukovského; 

RUZYNĚ: Ciolkovského, Fajtlova, Huberova, Jana Kašpara, Laglerové, 

Možného, Rubličova, Šmolíkova, Žukovského; STŘEŠOVICE: Macharovo 

náměstí, Myslbekova, Parléřova, Patočkova, Sibeliova, Špálova; 

VELESLAVÍN: Adamova, Čílova, Heyrovského náměstí, Janouškova,  

José Martího, Krásného, Křenova, Maříkova, Peštukova, Pláničkova, 

Šumberova; VOKOVICE: Coriových, Nechanského, Nobelova, Suttnerové.  

 

  Jedná se o posesivní adjektiva odvozená od substantiv sufixy -úv (-ova, -ovo) a -in (-ina,  

-ino), pokud jména nemají adjektivní sklonění, je posesivita vyjádřena genitivem. V této 

kategorii se vyskytuje 5 názvů obsahující substantivum, které konkretizuje pojmenovávané 

místo, toto substantivum je určené přívlastkem shodným (Heyrovského náměstí, Krupkovo 

náměstí, Kutnauerovo náměstí, Macharovo náměstí, Puškinovo náměstí). Všechny názvy 
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jsou celkem uvedeny v nominativu 13x a v genitivu 171x. U některých názvů došlo 

k počeštění jmen: Zenger  Zengrova, Faster  Fastrova, Winter  (Dr. Zikmunda) 

Wintra. 

  V kategorii se vyskytuje 16 názvů dle skupin osob, 12 názvů dle křestních jmen  

(z toho 4 podle historicky doložených osob: Anastázova, Liborova, Radimova, Sartoriova  

a 8 podle fiktivních osob: Mahulenina, Radúzova, Radčina, Svatavina, Častavina, Hodčina, 

Mladčina, Vlastina), dva názvy podle příjmení s uvedenou vojenskou hodností (Generála 

Píky, kpt. Nálepky), 3 jména s iniciálami (M. J. Lermontova, N. A. Někrasova,  

V. P. Čkalova), 10 jmen celých (Filipíny Welserové, Heleny Malířové, Milady Horákové, 

Nikoly Tesly, Jana Kašpara Antonína Čermáka, Charlese de Gaulla, José Martího, 

Romaina Rollanda, Willyho Brandta,), 1 celé jméno s akademickým titulem  

(Dr. Zikmunda Wintra), 144 názvů dle příjmení (ostatní jména, přičemž jedno  

je dle fiktivní osoby: Plojharova). Celkem ze 185 názvů je ve 13  případech užito jmen 

ženských (dle historicky doložených osob to jsou 3 jména celá a 3 jména dle příjmení  

a 7 křestních jmen dle osob fiktivních). 

  V této kategorii se vymyká název Dlabačov
1109

. Ulice se vyskytuje v lokalitě, které se říká 

stejným jménem a které se pravděpodobně říkalo Dlabačov ještě před vznikem  

či pojmenováním této ulice. Ulice pak pouze přijala jméno lokality a již jej neupravila  

do tvaru adjektiva posesivního dle shody s ženským rodem slova ulice (tedy ulice 

Dlabačova). 

 

8.8 Ostatní názvy 
 

BŘEVNOV: 8. listopadu, Atletická, Běžecká, Diskařská, Gymnastická, Chodecká, 

Jezdecká, Junácká, Loutkářská, Olympijská, Předvoje, Skokanská, Šermířská; 

BUBENEČ: Korunovační, Královská obora, Na Hutích, náměstí Interbrigády,  

náměstí Svobody; Vítězné náměstí; DEJVICE: Jarní, Na Čihadle, Náměstí Bořislavka, 

Vítězné náměstí; HRADČANY: Hládkov, Na Lužci, Pohořelec; LIBOC: Skokanská; 

RUZYNĚ: Družicová, Letecká, náměstí Českého povstání, Staré náměstí, Výtvarná;  

STŘEŠOVICE: Hládkov, Na Lužci, Pevnostní; VOKOVICE: Náměstí Bořislavka.  

                                                           
1109

 Více viz heslo Dlabačov na s. 104. 
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  V této kategorii se vyskytuje 6 názvů obsahujících substantivum, které konkretizuje 

pojmenovávané místo, toto substantivum je určené přívlastkem neshodným  

(náměstí Bořislavka, náměstí Českého povstání, náměstí Interbrigády, náměstí Svobody)  

a shodným (Vítězné náměstí, Staré náměstí). Všechny názvy jsou celkem uvedeny 

v nominativu 26x, v genitivu 2x, v lokálu 3x. 

 

8.9 Shrnutí 

 

    Na Praze 6 se celkem vyskytuje 662
1110

 ulic a náměstí. Jejich názvy se nejčastěji 

objevují v nominativu a v genitivu, o něco méně v lokálu a instrumentálu, nejméně pak 

v dativu a v ostatních pádech se nevyskytují. Názvy jsou nejčastěji motivovány polohou 

ulice a jmény historicky doložených osob.
1111

 Poměr motivací názvů ulic Prahy 6  

je relativně shodný s poměrem motivací platných pro celé pražské uliční názvosloví, kde 

taktéž převládají názvy podle polohy a podle osob. Ve srovnání se zbytkem pražských ulic 

ale Praze 6 chybí pojmenování po zvířatech, rostlinách a nerostech.
1112

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1110

 Vzhledem k ne zcela systematickému pořádku v pražském názvosloví nelze však toto číslo brát jako  

       úplně exaktní. 

1111
 Kompletní početní a procentuální přehled užitých motivací a padů v názvech ulic Prahy 6 je uveden  

       v grafech a tabulkách v přílohách č. 5 a č. 6 na s. 194 a 195. 

1112
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

       prostranství. Praha: Libri 1998. ISBN 80-859-8323-0, s. 16–17. 
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9. Motivace 

 

  „Typická středověká motivace je tvar ulice (Krátká, Křivá), její směřování k určitému 

městu (Plzeňská), přítomnost světských nebo církevních staveb v blízkosti ulice 

(Klášterní), povolání příslušníků cechu, jejichž dílny se v ulici nacházely (Řeznická), 

národnost obyvatel (Německá), v menším případě dle majitele některého domu 

(Kaprova).“
1113

 Z citace vyplývá, že typické středověké motivace jsou do značné míry 

charakteristické i pro dnešní názvy ulic (Půlkruhová, Karlovarská, Markétská, Moravanů, 

U Vorlíků ad.)  

   „V průběhu 19. století se k těmto motivačním okruhům připojuje další nezanedbatelný 

zdroj nových názvů – jména vybíraná podle známých osobností politického  

a společenského života a podle významných událostí. Později, převážně ve 20. století, 

přibyly názvy podle nejrůznějších organizací, hnutí a významných dnů. K původním ryze 

účelovým a pragmatickým důvodům pojmenování přistupuje další, nová funkce  

jména – honorifikační či dedikační.“
1114

 Příklady těchto motivací na Praze 6 jsou  

např. ulice Zeyerova alej, Milady Horákové, Jugoslávských partyzánů, 8. listopadu ad.  

  „Průvodním jevem je však fakt, že mnohá honorifikační jména bývají příliš poplatná 

momentální politické a ideologické orientaci státu. Právě tyto názvy začínají být  

po společenských a politických změnách v zemi pociťovány jako nevhodné, ocitají  

se pod silným tlakem veřejnosti, a proto bývají jména uvedeného typu nahrazována jinými. 

Uliční názvosloví se pak nutně jeví jako značně nestabilní, což je v rozporu s jeho primární  

funkcí – jednoznačně orientovat.“
1115

 Těchto názvů můžeme v souvislosti s Prahou 6 

vyjmenovat nespočet, jako příklady můžeme zmínit ulici Leninovu, A. A. Ždanovu, 

Pelléovu ad.  

  „… prvním významným zlomem byl rok 1918, rozpad Rakouska-Uherska a vznik 

Československé republiky, provázený zánikem jmen odrážejících dobu císařství.“
1116

 

V této době zanikaly názvy připomínající osoby spojené s monarchií a vznikaly nové 

                                                           
1113

 HARVALÍK, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004.  

        ISBN 80-200-1253-2, s. 29. 

1114
 Tamtéž, s. 29–30. 

1115
 Tamtéž, s. 30. 

1116
 Tamtéž, s. 31. 
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názvy, které měly oslavovat osobnosti a události připomínající vznik samostatného 

Československa.  

  „Následovala ztráta pohraničí v roce 1938 a německá okupace v dalším roce,  

kdy se odstraňovaly všechny názvy upomínající na tradice první republiky…“
1117

 

V případě Prahy 6 se jednalo např. o ulice Starodružníků
1118

 a Wuchterlovu
1119

. Místo nich 

„… byli oslavováni představitelé třetí říše,“
1120

 jakými byl např. generál Krauss
1121

.  

„Už na konci války v roce 1945 byla tato jména spontánně odstraňována a nahrazována.  

  Poválečný vývoj ve východní a střední Evropě však směřoval k vystřídání jednoho 

nedemokratického režimu druhým, a tak poté, co se v Československu roku 1948 chopila 

vlády komunistická strana, stejně jako po roce 1939 houfně zmizela jména symbolizující 

tradice a hodnoty předválečného Československa. Na jejich místa nastoupily názvy 

uctívající komunistické státníky, politiky a ideology…“
1122

 Na Praze 6 tak vznikaly názvy 

jako A. A. Ždanova
1123

, Zikova
1124

 ad. 

  „Nejčerstvější změny názvů ulic a veřejných prostranství, důsledek politických změn 

v Československu v listopadu 1989, jsou stále jistě v živé paměti. Mizela jména spjatá 

s minulým režimem a charakteristický byl návrat k tradicím předmnichovské republiky,  

ať už bylo předválečné pojmenování obnoveno nebo ne.“
1125

 V případě Prahy 6 se tak 

např. Leninova nově změnila na Evropskou
1126

 a ulici Majakovského bylo vráceno původní 

jméno Pelléova
1127

.  

                                                           
1117

 HARVALÍK, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004.  

        ISBN 80-200-1253-2, s. 31. 

1118
 Viz heslo Václavkova na s. 100. 

1119
 Viz heslo Wuchterlova na s. 101. 

1120
 HARVALÍK, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004.  

        ISBN 80- 200-1253-2, s. 31. 

1121
 Viz heslo Jilemnického na s. 59. 

1122
 HARVALÍK, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004.  

        ISBN 80-200-1253-2, s. 31. 

1123
 Viz heslo Terronská na s. 70. 

1124
 Viz heslo Zikova na s. 102. 

1125
 HARVALÍK, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004.  

        ISBN 80-200-1253-2, s. 32. 

1126
 Viz heslo Evropská na s. 77. 

1127
 Viz heslo Pelléova na s. 66. 
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  „Mezi důvody proč bylo voleno nové jméno a neobnovil se prvorepublikový název, stojí 

na jednom z prvních míst zejména skutečnost, že význam osoby, jejímž jménem se ulice 

před válkou nazývala, není z dnešního pohledu tak velký, jak byl vnímán v tehdejší 

době.“
1128

 Tak tomu bylo například v případě ulice Generála Píky
1129

. „Z uvedeného 

přehledu vyplývá přinejmenším jedna skutečnost hodná zamyšlení. Nejdelší období 

relativní stability trvala kolem dvaceti let. To znamená, že příslušníci kterékoliv generace 

zažili během svého života minimálně jedno, daleko častěji však tři i čtyři období velkého 

přejmenovávání. Ztížené orientaci, která je tím způsobena, se lidé brání, proto v místním 

úzu může přežívat původní jméno, nebo se užívá neoficiálního pojmenování.“
1130

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1128

 HARVALÍK, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004.  

        ISBN 80-200-1253-2, s. 32. 

1129
 Viz heslo Generála Píky na s. 79. 

1130
 HARVALÍK, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha: Academia, 2004.  

        ISBN 80-200-1253-2, s. 32. 
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10. Interpretace dat nasbíraných z dotazníků 

 

10.1 Soupis neoficiálních názvů
1131

 

 

Bachmačské náměstí: Bachmačák (1).  

Dejvická: pro část Dejvické vedoucí rovnoběžně s vlakovou tratí, která je od ulice 

oddělena zdí, se užívá název U Zdi (1). Části ulice, v níž se nachází divadlo Spejbla  

a Hurvínka) se říká U Hurvínka (1).  

Dr. Zikmunda Wintra: Wintrovka (1).  

Evropská: Leninka (17), Hlavní (1), Dlouhá (1), ta co vede na letiště (1) – Název Leninka 

dokazuje, že lidé jsou ještě stále navyklí na bývalý název třídy Leninova, které se běžně 

říkalo  Leninka. Ostatní lidová pojmenování byla ulici dána dle jejího charakteru. Evropská  

je dlouhá několik kilometrů a vede od Vítězného náměstí směrem k letišti. Za křižovatkou 

ulic Evropské a Drnovské pokračuje dále třída uvedeným směrem pod názvem K Letišti. 

Glinkova: Glinkajzna (1). 

José Martího: K Sorboně (1), U Sorbony (1) – V ulici se nachází tzv. vokovická 

sorbon(n)a, dnes Fakulta tělesné výchovy Univerzity Karlovy, dříve Vysoká škola 

politická ústředního výboru Komunistické strany Československa.  

Jugoslávských partyzánů: Partyzánů (1), Jugo party (1), Jugopárty (1), Jugo pako (1)   

Jugošů partošů (1). 

Krupkovo náměstí: Krupkáč (1). 

Matějská: Matěj (1) – Poblíž Matějské se nalézá ulice K Matěji, U Matěje a taktéž kostel  

sv. Matěje, který dal všem třem ulicím jméno. 

Na Bateriích: Na Baterkách (1), Na Bakteriích (1) – tyto názvy se obdobně používají  

i pro ostatní ulice obsahující v názvu slovo baterie: U Čtvrté Baterie  U Čtvrté baterky, 

U Čtvrté bakterie atd. 

                                                           
1131

 Číselný údaj v závorce uvedený za neoficiálním názvem vyjadřuje, kolikrát se dané pojmenování  

        vyskytlo v odpovědích respondentů. 
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Na Dlouhém lánu: Na Dlouhásku (1) – v ulici se nalézá ZŠ Na Dlouhém lánu, které  

se také lidově říká Dlouhásek.  

Na Křídle: U Sedmi zlodějů (2) – ulice vede kolmo od ulice Na Krutci směrem 

k zahrádkářským koloniím a nachází se v ní sedm domů, odtud zřejmě pochází ona 

číslovka v názvu. Více informací se nám ale nepodařilo dohledat. Ani respondenti, kteří 

tento název uvedli, nevědí, jak vznikl. Je zajímavé, že nedaleko této ulice se v ulici 

V Středu nachází restaurace Kaštan, která se dříve jmenovala U Loupežníka (lidově  

se jí říkalo a někdy stále říká U Loupáka), je možné, že mezi bývalým názvem restaurace  

a lidovým označením pro ulici Na Křídle je nějaká souvislost. 

Na Perníkářce: Perníkářka (1). 

Na Pískách: Písky (1). 

Na Větrníku: Na Větráku (2). 

Nad Zlatnici: Psí louka (1) – blízko ulice se nachází Horní Šárka, kam lidé chodí venčit 

psy. 

Nad Kajetánkou: Nad Kajkou (1). 

Náměstí Bořislavka: Bořinda (1) – tento název se používá i pro nedalekou tramvajovou 

stanici Bořislavka a pro celou lokalitu vymezenou ulicemi Evropská, U Dejvického 

rybníčku, Zavadilova a pro část Kladenské vedoucí od náměstí Bořislavka ke křižovatce 

s ulicemi Liberijská a Pod Kladenskou silnicí. 

náměstí Interbrigády: Koněv (1), U Koněva (2) – na náměstí stojí pomník I. S. Koněva. 

náměstí Svobody: Skleňák (4) (říká se tak jedné budově, která se na tomto náměstí 

nalézá), Svobodka (1). 

Národní obrany – pro její část u budovy Ministerstva obrany: Kadetka (1), Ministerstva 

útoku (1), U Vojáků (1). 

Navigátorů: Navigátorka (1). 

Pod Drinopolem: Pod Drináčem (2). 

Prašný most: Prašňák (3). 
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Puškinovo náměstí: Puškiňák (5), Ural (6), Uralák (3) – v letech 1945–1952 se Puškinovo 

náměstí jmenovalo Uralské. U náměstí se nalézá ulice Uralská, ve které se nachází 

poměrně známá restaurace Na Urale, do které je vstup ze strany od Puškinova náměstí.  

Radimova: pro jednosměrnou část ulice (nalézající se před zámečkem Kajetánka):  

Před Kajkou (1) – ulice Radimova vede od křižovatky ulic Stamicova a Na Větrníku  

do Patočkovy ulice a zároveň vede jednosměrně z ulice Patočkova – směrem od křižovatky 

ulic Pod Královkou a Patočkova – zpátky do obousměrné ulice Radimova. Dalo  

by se tak říct, že se Radimova skládá ze dvou ulic a že lidový název Před Kajetánkou tak 

pomáhá k přesnější orientaci v dané lokalitě.  

Ronalda Reagana: Americká (1), U Američanů (1) – poblíž se nalézá rezidence 

velvyslance USA. 

Rooseveltova: Růzvetlka (2). 

Sibiřské náměstí: Sibiřák (2). 

Starodejvická + V Průhledu: české San Francisco (1), Hup (1) – podle charakteru ulice, 

která připomíná známé kopcovité ulice San Francisca. Ulice směrem od Evropské prudce 

míří dolů a zhruba od křižovatky se Zavadilovou začíná ulice stoupat a za křižovatkou 

s ulicí Na Ořechovce se napojuje na ulici V Průhledu, která prudce stoupá  

až do Střešovické. 

Šantrochova: Šantroška (1). 

Šolínova: Šolínka (1). 

Šumberova: Šumberka (2). 

Terronská: Ždanovka (1) – bývalý název ulice je A. A. Ždanova. 

U Zvoničky: U Kapličky (1). 

Uralská: Uralák (1). 

V. P. Čkalova: Čkalovka (7), Fízlárna (2) – v ulici se nachází obvodní státní zastupitelství  

Prahy 6. 
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Václavkova: K Nádru (1), K Nádražce (1) – v ulici se nachází nádraží Praha–Dejvice, 

jehož budově se říká Nádro, Nádražka, je zde zároveň restaurace Dejvické nádraží. 

Vítězné náměstí: Vítězňák (7), Kulaťák (74), Kruhák (1) – názvy Kulaťák a Kruhák jsou 

odvozeny od kulatého tvaru náměstí. Pro zadní část Vítězného náměstí – mezi ulicemi 

Československé armády a Jugoslávských partyzánů – se užívá lidové pojmenování  

Za Prdelí – název odvozen z toho, že se toto místo nacházelo za zadní stranou (dnes  

již neexistující) Leninovy sochy. 

Zelená: Nouzovka (1). 

Zeyerova alej: Zeyerovka (1). 

Náměstí mezi Kafkovou a Wuchterlovou, který prozatím nemá žádný oficiální název,  

se říká náměstí S Koňmi (1). Od roku 2008 se v prostoru vyskytují tři bronzové plastiky 

koní.  

Pro průnik křižovatek Kanadská a Velvarská se užívá název Jáma (1) – ten je odvozen  

od charakteru místa, které připomíná jámu. 

Vnitroblok domů u Lotyšské ulice: Lotyšák (7). 

 

10. 2 Lotyšák
1132

 

 

 V části Dejvic se nachází vnitroblok domů s parkem a dětským hřištěm, který je otevřen 

do ulice Lotyšská. Toto prostranství nemá žádný oficiální název, ale lidově se tomuto místu 

říká Lotyšák.  

  Zajímalo nás, zda respondenti vědí, že se jedná o otevřený vnitroblok, nebo zda lokalitu 

považují za náměstí. Otázka tedy zněla: „Zamyslete se prosím nad slovem ‚Lotyšák‘.  

Co podle Vás ‚Lotyšák‘ je?“ Respondenti mohli vybírat z následujících možností: 

„Oficiální název náměstí Lotyšák; neoficiální název pro Lotyšské náměstí; název budovy; 

název dětského hřiště; neoficiální názevpro vnitroblok domů, který je otevřen do Lotyšské 

ulice.“  

                                                           
1132

 Viz příloha č. 11 na s. 202. 
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  Správně odpovědělo 19,17 % dotazovaných. Respondenti se nejčastěji domnívali,  

že se jedná o neoficiální název pro Lotyšské náměstí, tuto možnost zvolilo celkem  

68,33 %. Tyto dvě možnosti zadávali respondenti napříč všemi věkovými skupinami. 

Nejčastěji znali správný název respondenti z věkové skupiny 30–55 let, správně 

odpovědělo 45 %.
1133

   

  Možnost, že se jedná o název budovy, volila jen věková skupina 20–29 let, variantu 

zvolilo 6,02 % členů této skupiny (celkem 4,12 % všech dotazovaných). Možnost,  

že se jedná o název dětského hřiště, volili respondenti z věkové skupiny 20–29 let (celkem 

7,22 % všech dotazovaných) a z věkové skupiny nad 55 let (celkem 20 %), celkem tak 

odpovědělo 7,5 % všech respondentů. Možnost, že se jedná o oficální název náměstí 

Lotyšák, zvolila jen věková skupina nad 55 let, variantu zvolilo 6,66 % členů této skupiny 

(celkem 0,83 % všech dotazovaných). 

 

10. 3 Lidová etymologie
1134

 

 

  V této podkapitole se zabýváme odpověďmi na šestou otázku našeho dotazníku:
1135

 

„Zamyslete se prosím, co bylo podle Vás motivací pro pojmenování následujících ulic. Své 

tvrzení zdůvodněte.“  

   

   Na Marně
1136

 

   Někteří respondenti odpověděli správně, že je tato ulice pojmenována podle francouzské 

řeky Marny a někteří i věděli, že se Na Marně odehrávala jedna z největších bitev první 

světové války. Správně odpovědělo 39 dotazovaných (32,5 %). Během zjišťování 

neoficiálních názvů nebyla uvedena žádná lidová varianta tohoto názvu. Podařilo se nám 

nasbírat několik zajímavých příkladů lidové etymologie o motivaci pojmenování této ulice: 

                                                           
1133

 Viz Znalost významu Lotyšák s ohledem na věk respondentů. 

1134
 Uvedené odpovědi respondentů jsou přesnými citacemi, opravili jsme pouze gramatické hrubky. 

Neuvádíme všechny odpovědi, některé se totiž shodovali, jen byly řečeny jinými slovy. Snažíme se uvádět  

co nejširší škálu odpovědí. 

1135
 Viz příloha č. 7 na s. 196–198. 

1136
 Viz heslo Na Marně na s. 64. 
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v místě ulice je to marné; do ulice je zbytečné (marné) jezdit; ulice bez obchodů – marná; 

situace v ní se odehrávající byly marné; marná oblast – oblast pro chudší lidi; lidé zde 

žijící byli chudí a marní; od slova marný; ať dělali cokoli ulice, byla při povodních vždy 

zaplavena; v ulici byla márnice; po někom, kdo se jmenoval Marna či Marný; od Mariny; 

možná zde byl park, ve kterém lidé „marnili“ čas; nějaký místní název, který se stal 

oficiálním; je zde marné vyhnout se dopravní zácpě; marné odlehlé místo; je marné po ní 

někam dojít – začíná a končí ve stejné ulici; název podle nějakého penzionu či hospody; 

podle usedlosti Marna; v ulici dochází k podobnému jevu jako u řeky Marna.  

 

  Možného
1137

 

  Většina respondentů odpověděla, že ulice dostala název asi podle nějaké osoby. Nikdo ale 

nevěděl, kdo konkrétně ten pan Možný
1138

 byl. Čtyři respondenti se domnívali,  

že se jedná o sociologa Iva Možného, ostatní tipovali, že se jednalo o nějakou význačnou 

osobnost, majitele nějaké zdejší fabriky, vojáka, politika apod. Všechny tyto odpovědi 

považujeme za správné, protože dotazovaní správně odhadli, že motivací bylo jméno 

osoby. Celkem tedy správně odpovědělo 84 respondentů (70 %). Dále se nám podařilo 

nasbírat i tyto odpovědi: všechno je možné; v ulici se dějí záhady – vše je možné; stavba 

této ulice se dlouho zvažovala; alternativní cesta, kterou šlo jet; býval zde trh se vším 

možným.  

 

  K Bateriím
1139

 

  Za správné jsme považovali všechny odpovědi, kdy respondenti věděli, že baterie jsou 

vojenský útvar. Celkem tedy správně odpovědělo 36 respondentů (30 %). Ve špatných 

odpovědích se objevovaly tyto výklady: k zásobám vody; podle obchodu s bateriemi  

a elektrotechnikou; vyráběli se tu baterie; býval zde nějaký zdroj energie; poblíž skladiště 

baterií; jsou tam energičtí lidé; továrna na baterie; blízko jsou vojenské prostory; tvarem 

                                                           
1137

 Viz heslo Možného na s. 122. 

1138
 Jednalo s o Františka Možného (1902–1944), člena a funkcionáře KSČ, popraveného v roce 1942   

       v Mnichově za ilegální činnost. 

1139
 Viz heslo K Bateriím na s. 133. 
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připomíná baterie; baterie je asi nějaký špitálek; vedla směrem k elektrárně; vede 

k fabrice Bateria. 

Bílá
1140

  

  Pražský uličník si není zcela jist původem tohoto názvu, ale předpokládá, že ulice byla 

pojmenována buď podle světlé dlažby, bíle natřených domů či podle jejího prosvětlení. 

Respondenti uvádějí některé výklady, které jsou prokazatelně špatné a jiné, které by mohly 

být správné. Za teoreticky správné považujeme tyto: podle světlé půdy; ulice je 

prosvětlená; bílá dlažba silnice; bíle rozkvetlé stromy; bílá barva je znakem neutrálnosti  

a strohosti – tímto dojmem i ulice působí; prostě barva – ulic je v Praze strašně moc  

a poblíž je ulice Zelená; některé bíle natřené domy. Za chybné považujeme výklady: šijí se 

zde svatební šaty; neodklízel se zde sníh; asi tu žil pan Bílý; podle funkcionalistické budovy 

zdejší školy; cikáni zde nebyli vítáni; možná historický kontext – v ulici Zelená se mohla 

prodávat zelenina a v bílé třeba mléčné výrobky; podle bílé barvy, která symbolizuje mír; 

je na Bílé hoře; podle bitvy na Bílé hoře. 

 

10.4 Poznámky k výzkumu 

 

  Ze soupisu neoficiálních názvů vyplývá, že lidová pojmenování jsou často utvořena 

z oficiálních názvů změnou sufixů (často silně stylisticky zabarvených). V názvech 

dochází ke zjednodušení a zkrácení úředního pojmenování, často se v nich také projevuje 

lidový cit pro jazyk a humor. Jiná lidová pojmenování lépe vystihují buď charakter, nebo 

polohu daného místa. Další neoficiální názvy zase odkazují k bývalým označením ulic  

či náměstí. Celkem jsme nasbírali 64
1141

 neoficiálních pojmenování.
1142

  

  Správné motivace pojmenování ulic Na Marně a Možného respondenti z větší části 

neznali. Zdá se, že pro tyto dvě ulice se neopoužívá žádných neoficiálních názvů. Motivace 

názvu K Bateriím není také mezi veřejností příliš známa a často se nesprávně odvozuje  

                                                           
1140

 Viz heslo Bílá na s. 75. 

1141
 Když nepočítáme obměny neoficiálních pojmenování pro názvy, které obsahují pojem baterie. Viz heslo   

       Na Bateriích na s. 168. 

1142
 Grafický přehled deseti nejčastěji jmenovaných neoficiálních názvů včetně odkazu na věkovou strukturu   

       respondentů uvdíme v příloze č. 9 na s. 200. 
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od elektrických baterií, což se projevuje i v neoficiálním názvu ulice: K Baterkám. Další 

neoficiální název – K Bakteriím – je nejspíše jen slovní hříčkou, snad inspirovanou tím,  

že v blízkosti stojí nemocnice. Zjištěná lidová etymologie názvu Bílá rozšířila škálu 

možností týkajících se motivace tohoto pojmenování. Za obzvláště zajímavou a velice 

pravděpodobnou považujeme variantu, že ulice byla pojmenována podle bíle kvetoucích 

stromů. 

  Výzkum potvrdil náš předpoklad, že většina respondentů zná neoficiální název Kulaťák. 

Z výzkumu jsme zjistili i některá neočekávaná data, někteří respondenti totiž uváděli 

informace nad rámec otázky, když například zodpovídali i motivaci neoficiálního názvu.  

Dotazovaní někdy, omylem či z neznalosti, uváděli i neoficiální názvy ostatních místních 

jmen Prahy. Tyto zjištěné názvy uvádíme v příloze
1143

, protože jejich soupis by se mohl 

stát pomocným podkladem pro ostatní kolegy, kteří by se chtěli zabývat neoficiálními 

názvy pražských místních jmen.  

  Ve výzkumu neoficiálních názvů a lidové etymologie jsme zdaleka nevyčerpali všechy 

metody. V tomto směru je možné na výzkum dále navázat. Lze například zjišťovat ještě 

další neoficiální názvy Prahy 6 a následně dalšími dotazníky ověřovat znalost  

již nasbíraných lidových pojmenování. Celkově považujeme provedený výzkum za spíše 

zdařilý, protože bylo dosaženo všech vytyčených cílů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1143

 Viz příloha č. 8 na s. 199. 
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11. Závěr 

 

  Našeho hlavního cíle, vypracování soupisu aktuálního seznamu ulic Prahy 6, jsme 

dosáhli. Zjišťování názvů bylo ale technicky náročnější, než jsme očekávali. Některé ulice 

chybí v plánu Prahy
1144

 a jiné v Pražském uličníku
1145

. Proto si myslíme, že se ani nám 

nepodařilo sestavit úplný rejstřík aktuálních uličních názvů. Je ale velice pravděpodobné, 

že je i tak námi vypracovaný soupis ulic momentálně nejucelenějším a nejaktuálnějším.  

  Vzhledem k výslednému počtu názvů, které se nám podařilo nasbírat, považujeme naši 

metodu vyhledávání těchto dat v rámci možností za úspěšnou. Musíme ale uznat, že jsme 

nevyčerpali veškeré možné prameny, které lze ke sběru názvů ulic použít. Opomněli jsme 

prameny rady Zastupitelstva hl. m. Prahy. Důvod našeho jednání byl motivován 

skutečností uvedenou v prvním díle Pražského uličníku
1146

, jehož autoři „… byli pro 

absenci úředního seznamu (!) nuceni vzít za základ seznam ulic z plánu Prahy vydávaného 

Kartografií Praha (knižní plán 1:20 000, 10. vydání, ISBN 80-7011-411-8)
1147

.“
1148

 

  Co se týče zjišťování historických proměn názvů, čerpali jsme z Pražského uličníku.  

K vybraným heslům uvedeným v Seznamu ulic
1149

 jsme připojili několik doplnění  

a poznámek, jinak ale naše práce není z hlediska proměn názvů příliš přínosná.  

  Náš předpoklad, že k proměnám názvů dochází zejména z politicko-společenských 

důvodů, se potvrdil. Jména ulic se měnila zejména v souvislosti: se vznikem samostatného 

Československa roku 1918, s nacistickou okupací v letech 1939–1945, s koncem druhé 

světové války (r. 1945) a s nástupem komunistů k moci v roce 1948. Další větší vlna 

přejmenovávání ulic byla spjata s rozšiřováním Prahy (zejména v 60. letech 20. století), 

                                                           
1144

 Praha do kapsy: plán města. Praha: Kartografie Praha, 2012. ISBN 978-80-7393-204-6. 

1145
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství. Praha: Libri, 1997-1998. ISBN 80-859-8323-0. JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník:  

     encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506. 

1146
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství. Praha: Libri, 1997-1998. ISBN 80-859-8323-0. JÍŠOVÁ, Kateřina. Pražský uličník:  

     encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-808-7271-506. 

1147
 Plán Prahy, ze kterého autoři Pražského uličníku vycházeli, je z roku 1996. 

1148
 LAŠT OVKA, Marek; LEDVINKA, Václav. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných  

      prostranství. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-859-8323-0, s. 33. 

1149
 6. kapitola Seznam ulic: s. 28–155. 
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v jejímž důsledku docházelo k časté duplicitě názvů. Posledním zlomovou událostí,  

po které následovala vlna přejmenovávání, byla sametová revoluce roku 1989.  

  Výše uvedené historicko-společenské mezníky měly skutečně na uliční názvosloví 

nesmírný vliv. Vzhledem k tomu, že celý proces pojmenovávání a přejmenovávání  

je poměrně náročný a složitý, docházelo často k realizaci nových názvů i s několikaletým 

zpožděním. Například poslední velké přejmenovávání v důsledku pádu komunismu 

probíhalo zejména v letech 1990–1996.     

  Domnívali jsme se, že názvy jsou nejčastěji motivovávny jmény osob, měst a zemí. Naše 

očekávání se vyplnilo jen částečně.  Díky třídění ulic jsme totiž zjistili, že názvy ulic  

a náměstí Prahy 6 jsou motivovány zejména polohou ulice a jmény osob. Oproti tomu 

pojmenování podle měst a zemí nejsou příliš častá. 

  Kvantitativním výzkumem jsme zjistili přes šedesát různých neoficiálních názvů. Potvrdil 

se náš předpoklad, že většina respondentů zná název Kulaťák. Nasbíraná lidová etymologie 

přispěla zejména k osvětlení možné motivace pojmenování Bílé ulice. 

  Bakalářská práce je pro současný i budoucí výzkum přínosná zejména nově 

vypracovaným seznamem aktuálních názvů ulic Prahy 6. Práce taktéž přispívá k výzkumu 

neoficiálních názvů pražských jmen.   
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13. Seznam zkratek 

 

ad.               a další 

aj.                a jiné 

atp.              a tak podobně 

cca              circa  

č.                číslo  

čp.              číslo popisné 

čs.               československý 

ČVUT        České Vysoké Učení Technické v Praze 

dn.              dnes 

hl.               hlavní  

j. č.             jednotné číslo 

m.               město 

MHMP       magistrát hlavního města Prahy 

mj.              mimo jiné 

MJ              místní jméno 

n.                nebo 

OJ               osobní jméno 

popř.           popřípadě 

PSČ            poštovní směrovací číslo 

pův.            původně 

r.                 rok  
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rozš.            rozšířené  

s.                 strana  

srov.            srovnej  

stč.              staročesky 

stol.             století  

tj.                to je  

tzv.             takzvaný  

upr.            upravené 

ÚNV         Ústřední národní výbor 

VŠCHT    Vysoká škola chemicko-technologická  

vyd.           vydání 

ZŠ             základní škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


