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RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2043 
ze dne  29.8.2022 

k pojmenování veřejných prostranství na území hlavního města Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

názvy veřejných prostranství na území hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ZIO MHMP 

1.  zveřejnit názvy dle bodu I. tohoto usnesení na úřední desce Magistrátu hlavního 
města Prahy 

Termín: 9.9.2022 

2.  zapsat názvy dle bodu I. tohoto usnesení do Základního registru územní 
identifikace adres a nemovitostí 

Termín: 9.9.2022 

3.  zajistit instalaci označení veřejných prostranství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 30.9.2022 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-44783  
Provede: MHMP - ZIO MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2043 ze dne 29. 8. 2022 
 
 
Pojmenování ulic 
 
Polohopisy ulic   Navrhované názvy 

 
MČ Praha-Zbraslav 

obvod Praha 5 - katastrální území Zbraslav 
 

Vychází jižním směrem z Komořanské 

v místě, kde se Komořanská začíná stáčet 

k severu, prochází křižovatkou s ulicí 

Jansové, dále prochází křižovatkou s ulicí 

Princovou, pokračuje v přímém směru k jihu 

a končí u jižní hranice chatové oblasti.  

 Břeňova 

Jan Břeň, 1929 - 1995, historik a 

archeolog, zabýval se především dobou 

laténskou. 

 

Vychází západním směrem z Břeňovy, lomí 

se k jihozápadu, prochází křižovatkou s ulicí 

Zíbrtovou, dále se lomí k jihu, stáčí se 

k západu a k jihu a vstupuje do ulice 

Princovy.  

 Jansové 

Libuše Jansová, 1904 - 1996, první česká 

archeoložka, významně se podílela na 

výzkumu oppida na Závisti. 

  
 

Vychází západním směrem z Břeňovy jižně 

od křižovatky s ulicí Jansové, prochází 

křižovatkami s ulicemi Zíbrtovou a Stockého 

a za křižovatkou s ulicí Jansové slepě 

končí.  

 Princova 

Milan Princ, 1926 - 2016, český archeo- 

log zaměřený zejména na období latén- 

ské.  

 

Vychází jižním směrem z ulice Jansové a 

vstupuje do ulice Princovy.  

 Zíbrtova 

Čeněk Zíbrt, 1864 - 1932, významný 

český kulturní historik, folklorista a 

etnograf.   
 

Vychází jižním směrem z Princovy mezi 

ulicemi Zíbrtovou a Jansové a slepě končí  

na hranici chatové oblasti. 

 Stockého 

Albín Stocký, 1876 - 1934, český 

archeolog, pedagog a muzejník. 

 
MČ Praha 8 

obvod Praha 8 - katastrální území Bohnice 
 

Vychází východním směrem z křižovatky 

ulic Pekařova a Pod Čimickým hájem, 

prodloužení leží na parcele 584/2.  

 Pod Čimickým hájem 

Použití stejného názvu i pro navazující 

ulici. Prodloužení ulice Pod Čimickým 

hájem. 

 
 
 
 
 



MČ Praha-Ďáblice 
obvod Praha 8 - katastrální území Ďáblice 

 

Vychází severozápadním směrem z ulice 

Šenovské proti ulici U Spojů, lomí se 

k severovýchodu, dále se lomí severu, 

prochází křižovatkou s Heřmanickou a 

vstupuje do Statkové.  

 U Spojů 

Použití stejného názvu i pro navazující 

část ulice. Prodloužení ulice U Spojů. 

 

Vychází severozápadním směrem z ulice  

U Spojů, a to z jejího k severu směřujícího 

úseku, lomí se k severozápadu, k severu a 

k východu a vstupuje do prostoru křižovatky 

ulic Oldřichovská a Heřmanická. 

 Jiříkovská 

Pojmenování podle obce Jiříkov okres 

Děčín. 

 

  
 

Vychází severozápadním směrem z ulice  

U Spojů a to v místě jejího zalomení 

k severu, prochází křižovatkou s ulicí 

Křižanskou a vstupuje do prostoru 

křižovatky Oldřichovská a Jiříkovská. 

 Heřmanická 

Pojmenování podle obce Heřmanice 

v Podještědí.  

 

Vychází severním směrem z místa, kde 

tvoří s ulicemi Jiříkovskou a Heřmanickou 

křižovatku tvaru T a vstupuje do Statkové. 

 Oldřichovská 

Pojmenování podle obce Nový Oldřichov 

u Kamenického Šenova.  
 

Tvoří kolmou příčku ve směru SV - JZ mezi 

ulicemi Heřmanickou a Jiříkovskou. 

 Křižanská 

Pojmenování podle někdejší vsi Křižany 

(dnes část obce Světlá pod Ještědem).  
 

MČ Praha 8 
obvod Praha 8 - katastrální území Karlín 

 
 

Vychází severním směrem z Rohanského 

nábřeží proti ulici U Invalidovny, prochází 

křižovatkou s Růžodolskou a slepě končí 

před manipulační plochou PVK. 

 Vitáčkova 

Oldřich Vitáček, nar. 30.4.1885, drobný 

podnikatel, v roce 1908 založil v Karlíně 

továrnu na výrobu žitné kávy. Vydával 

také zábavné časopisy. 

 

Vychází severním směrem z Rohanského 

nábřeží proti ulici Za Invalidovnou, prochází 

křižovatkou s Růžodolskou a slepě končí 

před mlatovou plochou, která je součástí 

přilehlého parku. 

 Buriánkova 

Mlynář František Buriánek, na konci 18. 

stol. založil na někdejším nedalekém 

Vrbovém ostrově mlýn. Pozoruhodná 

osobnost karlínské historie. 

 
 
 
 
 



Tvoří kolmou příčku mezi ulicemi 

Vitáčkovou a Buriánkovou. 

 Růžodolská 

Koncem 18. stol. přestavěl zámožný 

knihtiskař Jan Ferdinand Schonfeld 

zdejší hospodu na letohrádek v čínském 

slohu, zahrada v jeho okolí dostala název 

„Rosenthal“ (Růžodol).  
 
 
 

MČ Praha 19 
obvod Praha 9 - katastrální území Kbely 

 

Vychází jihozápadním směrem z ulice Pola-

neckého mezi Mladoboleslavskou a Plzá-

kovou, lomí se k severozápadu a k jiho-

západu, stáčí se kruhovým obloukem 

k jihovýchodu a slepě končí.  

 Sedlářova 

Josef Sedlář, 1898 - 1930, významná 

osobnost československé letecké dopra-

vy. Ve dvacátých letech minulého století 

patřil k prvnímu kádru pilotů ČSA. 

Tragicky zahynul. 

 
MČ Praha-Klánovice 

obvod Praha 9 - katastrální území Klánovice 
 

Vychází jižním směrem ze Šlechtitelské 

proti ulici V koutku, vede v přímém směru  

 a vstupuje Do ulice Ke znaku.  

 V koutku 

Použití stejného názvu i pro navazující 

ulici. Prodloužení ulice V koutku. 

 
MČ Praha 10 

obvod Praha 10 - katastrální území Strašnice 
 

Vychází severozápadním směrem z Počer- 

nické proti Názovské, lomí se k západu a 

jihozápadu a vstupuje do Hagiborské. 

 Ramonova 

Ilan Ramon, 1954 - 2003, první izraelský 

kosmonaut, spolu se šesti dalšími členy 

posádky zahynul při návratu z vesmírné 

mise.  

 

Vychází severozápadním směrem z Počer-

nické jižně od Ramonovy, lomí se k severu, 

prochází křižovatkou s Ramonovou, kde se 

lomí k severozápadu a slepě končí.  

 Hagiborská 

Hagibor, zdejší lokalita pojmenována po 

někdejším židovském sportovním klubu 

ŽSK Hagibor, který zde měl působiště.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přejmenování částí ulic 
 
Názvy a polohopisy přejmenovaných 

částí  

 Navrhované názvy 

 
MČ Praha 8 

obvod Praha 8 - katastrální území Libeň 
 

Vojenova 

Pouze část jižně od Libeňského mostu. 

 Schorova 

Jan Ferdinand Schor, 1686 - 1767,  

Rakouský malíř, inženýr a zahradní 

architekt působící v Čechách. Zabýval se 

též splavňováním Vltavy. 

 

Na sypkém 

Pouze severní část ulice. 

 Na Šilbochu 

Název podle zdejšího pomístního názvu. 

Pochází od Schildwache.  
 
Pojmenování parku 
 
Polohopis parku  Navrhovaný název 

 
MČ Praha-Koloděje 

obvod Praha 9 - katastrální území Koloděje 
 

Veřejné prostranství na parcelách 133 a 

126/1, kromě částí jižně od jižní hranice 

parcely 132. K parku patří i parcela 134/6. 

 park Malovka 

Pojmenování podle staršího názvu ulice 

Synkovické. Prostranství v místě 

současného parku bylo v minulosti 

využíváno ke sportovním hrám a bylo 

běžně nazýváno Malovka.  
 
Pojmenování sadů 
 
Polohopis sadů  Navrhovaný název 

 
MČ Praha 8 

obvod Praha 8 - katastrální území Karlín 
 

Parková plocha mezi ulicemi U Invalidovny, 

Sokolovskou, Za Invalidovnou a severním 

průčelím Invalidovny. 

 Sudkovy sady 

Josef Sudek, 1896 - 1975, významná 

osobnost umělecké fotografie. Od 

dvacátých let 20. stol. vytvořil řadu 

portrétů, zátiší a krajin vysoké umělecké 

úrovně. V Invalidovně nějakou dobu žil. 

 
 
 
 
 
 



 
 Zrušení náměstí 
  

 Zrušený název 

 
MČ Praha-Klánovice 

obvod Praha 9 - katastrální území Klánovice 
  

 Přímské náměstí 

Novou výstavbou v této lokalitě ztratí 

prostranství charakter náměstí. 

 
Pojmenování náměstí 
 
Polohopis náměstí  Navrhovaný název 

 
MČ Praha-Klánovice 

obvod Praha 9 - katastrální území Klánovice 
 

Veřejné prostranství východně od k jihu 

prodloužené osy Malé Smidarské, 

ohraničené ulicemi: Nad Šestajovickým 

potokem, Libčanskou a Šlechtitelskou. 

 Přímské náměstí  

Nová dislokace názvu. 

 
 
 



Důvodová zpráva 
 

V tomto tisku je Radě HMP předkládán návrh na pojmenování osmnácti ulic. Z toho se 
jedná ve dvou případech o pouhá prodloužení ulic stávajících. Dále je navrhováno ve dvou 
případech přejmenování části ulice. Do pražského místopisu tedy vstupuje osmnáct nových 
názvů. Dále je navrženo pojmenování parku, sadů, zrušení jednoho náměstí a vzápětí 
pojmenování veřejného prostranství stejným názvem, takže náměstí bude vlastně 
„přestěhováno“.  

 
MČ Praha-Zbraslav 

 
Břeňova, Jansové, Princova, Zíbrtova, Stockého (příloha důvodové zprávy č. 1) 
Návrh na pojmenování těchto ulic je předkládán z podnětu odboru živnostenského a 

občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy z důvodu výstavby v této lokalitě. 
Místopisná komise vzhledem k blízkému významnému keltskému hradišti a významné 
archeologické lokalitě navrhuje pojmenovat ulice podle významných archeologů. 
 

MČ Praha 8 

Pod Čimickým hájem (příloha důvodové zprávy č. 2) 
Návrh na pojmenování této ulice je předkládán z podnětu odboru živnostenského a 

občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy z důvodu výstavby v této lokalitě. 
Místopisná komise s tímto řešením souhlasí. 
 

MČ Praha-Ďáblice 
U Spojů, Jiříkovská, Heřmanická, Oldřichovská, Křižanská  

(příloha důvodové zprávy č. 3) 
Návrh na pojmenování je předkládán z podnětu inženýrské firmy Ing. Vladimír Malý 

z důvodu výstavby v této lokalitě. Názvy navrhla místopisná komise. 
  

MČ Praha 8 

Vitáčkova, Buriánkova, Růžodolská (příloha důvodové zprávy č. 4) 
Návrh na pojmenování je předkládán na podnět občana Michala Staňka a odboru 

živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy z důvodu dokončení 
výstavby bytových domů. Názvy navrhla místopisná komise s ohledem na historii Karlína. 

 
MČ Praha 19 

Sedlářova (příloha důvodové zprávy č. 5) 
Návrh na pojmenování je předkládán na žádost fy Skanska z důvodu výstavby v této 

lokalitě. Název navrhla městská část a místopisná komise jej podpořila. 
 

MČ Praha-Klánovice 

V koutku (příloha důvodové zprávy č. 6) 
Návrh na prodloužení ulice V koutku souvisí s budoucí výstavbou v této lokalitě, jejímž 

důsledkem bude zánik Přímského náměstí v tom místě, kde se dnes nachází. Návrh na tuto 
úpravu předložil úřad městské části a místopisná komise toto řešení podporuje. 
  

MČ Praha 10 

Ramonova, Hagiborská (příloha důvodové zprávy č. 7) 
Návrh na pojmenování je předkládán na žádost fy Rezidence Vinohradská s.r.o. 

z důvodu kolaudace dvou bytových domů v této lokalitě. Názvy navrhla místopisná komise 
s přihlédnutím k historii této lokality. 

 
MČ Praha 8 

Schorova, Na Šilbochu (příloha důvodové zprávy č. 8) 



Návrh na přejmenování částí těchto dvou ulic je předkládán na podnět odboru 
živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy z toho důvodu, že 
bude odstraněna dlouholetá a mnoho let trvající orientační chyba. Obě ulice, Vojenova i Na 
sypkém byly rozděleny na dvě části před mnoha lety výstavbou komunikací, Vojenova 
výstavbou Libeňského mostu. Místopisná komise toto řešení podpořila a navrhla také názvy.  

 
MČ Praha-Koloděje 

park Malovka (příloha důvodové zprávy č. 9) 
Návrh na pojmenování parku přiléhajícího k objektu úřadu městské části navrhuje 

městská část. Městská část ve spolupráci s místopisnou komisí navrhla i název. 
  

MČ Praha 8 

Sudkovy sady (příloha důvodové zprávy č. 10) 
Návrh na pojmenování parkové plochy před budovou Invalidovny je předkládán 

z podnětu tajemníka úřadu městské části Praha-Klánovice z důvodu zlepšení orientace v dané 
lokalitě. Místopisná komise návrh podporuje. Název byl navržen ve spolupráci navrhovatele a 
místopisné komise.  
 

MČ Praha-Klánovice 

Přímské náměstí (příloha důvodové zprávy č. 6) 
Návrh na zrušení Přímského náměstí v místě, kde se dnes nachází předložil úřad 

městské části v souvislosti s očekávanou výstavbou v této lokalitě. Vzhledem k tomu, že název 
je v městské části již vžit, bude tento název zachován v těsném sousedství. Zrušení 
Přímského náměstí souvisí s prodloužením ulice V koutku. 
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