
 

Hornopočernický uličník 

 
V původních samostatných obcích, byla většina ulic pojmenována ve 20.letech 

20.století. Po spojení obcí došlo postupně k přejmenovávání. K dalšímu rozsáhlému 

přejmenování došlo v roce 1976, neboť po připojení Horních Počernic k Praze došlo k 

duplicitě v názvech.  Naší obci byl pro přejmenovávání přidělen okres Náchod a obce jej 

tvořící, proto je naše hlavní ulice Náchodská.  Další pojmenování v následujících letech 

navrhovala a schvalovala Rada městské části Praha 20 a následně musí návrh schválit 

Magistrát hl.m. Prahy. 

 Od roku 1993 platí jednotné pravidlo pro psaní názvů ulic s předložkou, které říká, že 

pokud název ulice začíná předložkou, píše se velké písmeno v předložce i v následujícím 

slovu (bez ohledu na to, jestli je následující slovo obecné nebo vlastní jméno). Pokud, ale 

není tento název schválen, nedošlo ke změně, píše se název ulice v úředních záležitostech, 

tak jak je schválen bez ohledu na pravidla pravopisu.  

 

 

 



B 

Bártlova – přejmenována v roce 1947 po Jaroslavu Bártlovi, zástupci ředitele tehdejší 

měšťanské školy spojených obcí Horní Počernice a Čertousy a spisovateli. V původní obci 

Čertousy nesla název "silnice od Hořejších Počernic“, po vzniku ČSR pak měla název 

Komenského. 

Běchorská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Běchary, ležící jihovýchodně od Kopidlna. 

Při přejmenování došlo k chybě a část ulice byla pojmenována podobně a docházelo často     

k záměnám.  Zhruba po roce došlo ke sjednocení názvu a zaniklo pojmenování Běchárská         

v části ulice. Původní název byl Mánesova. 

Běluňská  - přejmenována v roce 1976 podle vsi Běluň, ležící severně od Jaroměře               

ve východních Čechách. Původní název byl Šafaříkova. 

Bořetická  -  pojmenována při svém vzniku roku 1996 po vsi Bořetice, ležící na Jižní Moravě 

východně od Velkých Pavlovic. Předtím byla bezejmennou polní cestou.  

Božanovská -  přejmenována v roce 1976 podle vsi Božanov, ležící jižně od Broumova.       

V původní obci Svépravice nesla název Masarykova, počátkem 50.-let 20.stol. nesla název 

Rudé Armády. Její vznik je spjat s polní vozovou cestou vycházející z původní obce Chvaly      

a pokračující až na náves do původní obce Svépravice a odtud až ke dvoru Xaverov.  

Božídarská  - pojmenována po svém vzniku v roce 2004 po obci Boží Dar, ležící severně    

od Jáchymova v Krušných horách. 

Bratranců Veverkových - název je na počest bratranců Veverkových – vynálezců 

Ruchadla. Původní název bratří Veverků byl chybný. K nápravě došlo v roce 1999. 

Brdecká  -  přejmenována v roce 1976 podle vsi Brdo, ležící západně od Nové Paky              

ve východních Čechách. Původní název byl Divišova. 

Březecká - přejmenována v roce 1976 podle vsi Březka, ležící severovýchodně od Jičína. 

Původní název v obci Chvaly byl Nádražní, později Resslova. 

Březovická – pojmenována v roce 1976 podle vsi Březovce ležící východně od Hořic. 

Původní název byl Marxova, v době okupace Chodská a po roce 1945 opět Marxova. 

Bříšťanská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Bříšťany, ležící jižně od Hořic                     

ve východních Čechách. Původní název byl Na dolinách, po spojení obcí se jmenovala 

Myslbekova. 

Bystrá – uměle vytvořený název v roce 1983, po té co byla přerušena původní ulice 

Libošovická. 



 

C  

Cirkusová – ulice pojmenována po svém vzniku v roce 1996 po úpravě původní polní cesty. 

Její název zachovává povědomí o zaniklém zimovišti cirkusů. Objekty byly přebudovány           

v moderní depozitář přírodovědecké části Národního muzea.  

Č 

Čechurova - ulice pojmenována po místním občanovi Eduardu Čechurovi, který zde padl     

v květnových bojích roku 1945. V původní obci Horní Počernice měla ulice název Dělnická. 

Češovská – ulice pojmenována v roce 1976 po obci Češov, ležící východně od Kopidlna ve 

východních Čechách. Před tím nesla název Na vinici, podle ústního podání zde kdysi na jižním 

svahu původního prostoru byla vinice. 

D 

Dandova – pojmenována po svém vzniku v roce 2005 na památku Josefa Dandy, architekta, 

který se věnoval především tvorbě železničních staveb. Pro Horní Počernice zpracoval první 

regulační plán výstavby. 

Do Čertous – ulice pojmenována v roce 2007 podle směru do původní obce. 

Do Svépravic – pojmenována v roce 1993. Název odvozen podle směrování nově 

vybudované komunikace. 

Dobrošovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Dobrošov, ležící východně od Náchoda 

ve východních Čechách. Původní název byl Třebízského. 

Dobšická – přejmenována v roce 1976 podle obce Dobšice, ležící ve středních Čechách 

východně od Poděbrad. Původní název byl Prokopova. 

Dolská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Dolsko, ležící jihozápadně od Nového Města 

nad Metují ve východních Čechách. Původní název byl Jungmannova. 

Domkovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Domkov, dnes osady vsi Provodov, 

ležící severně od Nového Města nad Metují ve východních Čechách. Původní název byl 

Komenského. 

F 

Františka Černého – ulice pojmenována v roce 1993 na památku významného řídícího 

učitele chvalské školy, který zde působil v letech 1846 – 1892.   



F.V.Veselého – ulice pojmenována v roce 2007 na památku starosty Čertous, říšského 

poslance a prvního kronikáře Čertous a Horních Počernic. 

H 

Harcovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Harcov, ležící severozápadně od České 

Skalice / později osady obce Velká Bukovina/ ve východních Čechách. Původní název byl 

S.K.Neumanna. 

Hartenberská – pojmenována po svém vzniku roku 1996 jako připomenutí významného 

rodu, který byl v 15. století vlastníkem Chval. 

Hermanická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Heřmanice ležící jižně od Nové Paky    

ve východních Čechách. Název byl utvořen chybně, záměnou "ř" za"r". Původní název byl 

Poděbradova, v roce 1945 pojmenována Gorazdova. 

Hrdoňovická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Hrdoňovice ve východních Čechách. 

Původní název byl Fügnerova, v roce 1948 dostala název Sekaninova. 

Hřídelecká – přejmenována v roce 1976 podle vsi Hřídelec, ležící jižně od Nové Paky           

ve východních Čechách. Původní název byl Revoluční, po spojení obcí pojmenována Pražská. 

Hustopečská – ulice pojmenována po svém vzniku v roce 1998 podle města Hustopeče, 

ležící jižně od Brna na jižní Moravě. 

CH 

Chodovická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Chodovice ve východních Čechách. 

Původní název byl Palackého. 

Chvalkovická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Chvalkovice, ležící severovýchodně od 

Jaroměře ve východních Čechách. V původních obcích se v Horních Počernicích jmenovala 

Veselého a ve Svépravicích Havlíčkova. Po roce 1945 se v celé své délce jmenovala 

Bezručova.  

J 

Jasenná – přejmenována v roce 1976 podle městečka Jasenná, ležícího jihovýchodně         

od Jaroměře ve východních Čechách. Původní název byl Heydukova. 

Javornická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Javornice, ležící severně od Jičína           

ve východních Čechách. Původní název byl Pod skalou. 



Javorská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Javor, ležící severozápadně od Police nad 

Metují. Původní název byl Havlíčkova, po sloučení obcí Kubelíkova. 

Jeřická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Jeřice, ležící jihovýchodně od Hořic                

ve východních Čechách. Původní název byl Sadová, po spojení obcí se nazývala Revoluční. 

Jiřího ze Vtelna – pojmenována po svém vzniku v roce 1996 po majiteli Chval                        

v předbělohorské době. 

Jívanská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Jívany ve východních Čechách. Původní 

název byl Nádražní. 

Jizbická – pojmenována po svém vzniku v roce 1978 podle vsi Jizbice, ležící jihovýchodně  

od Náchoda ve východních Čechách. 

K 

K Berance – přejmenována v roce 1976 podle svého směrování ke křížení cest, z něhož 

pokračovala do místa, kde se nacházel pískovcový lom (majitel byl pan Beran). Původní název 

byl Ke hřbitovu. 

K Hrázi – pojmenována po svém vzniku v roce 1993. Název utvořen podle směru jejího 

vedení.  

K Odpočinku – pojmenována v roce 1996. Přístupová cesta ke hřbitovu, který byl 

vybudován v roce 1937, podle toho obrazně pojmenována. 

K Palečku – pojmenována po svém vzniku roku 2005, název odvozen od směrování k 

rybníku Paleček. 

K Rybárně – pojmenována po svém vzniku v roce 1993. Název odvozen z pomístního názvu 

na pozemkových mapách blízkého okolí, kde se nacházela soustava rybníků a prvotně se zde 

ryby i zpracovávaly. 

Kalvodova – pojmenována v roce 1947 po českém malíři a spisovateli Aloisu Kalvodovi. 

Původní název byl V zátiší.  

Karla Tomáše – pojmenována po svém vzniku po roce 1968 na památku místního občana, 

vynikajícího konstruktéra a jednoho ze zakladatelů českého leteckého průmyslu.  

Ke Starým rybníkům – pojmenována po svém vzniku roku 2005, název odvozen ze směru 

k rybníkům. 



Ke Xaverovu – pojmenována po svém vzniku v roce 1996. Název odvozen od směru jejího 

vedení k chovatelskému dvoru Xaverov.  

Keteňská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Keteň, ležící severovýchodně od Kopidlna 

ve východních Čechách. Původní název byl Hálkova. Před spojením obcí se v části od křížení  

s ulicí Vojickou jmenovala Příčná.   

Khodlova – pojmenování bylo provedeno ve spojitosti s odhalením pamětní desky v roce 

1947 na domě, kde rodina bydlela. Rodina Khodlova byla za pomoc parašutistům, kteří 

provedli atentát na Heydricha, popravena. Původní název byl Nerudova. 

Kludských – pojmenována v roce 2008 na památku cirkusové umělecké rodiny Kludských. 

Komárovská – pojmenována v roce 1976 podle vsi Komárov ležící západně od Červeného 

Kostelce ve východních Čechách. Původní název byl Barákova a od roku 1948 Dělnická. 

Koutská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Kouty, ležící jihovýchodně od Hořic              

ve východních Čechách. Původní název byl Březová. 

Kožíškova – pojmenována v roce 2008 na památku starosty Svépravic Josefa Kožíška. 

Krahulčí – přejmenována v roce 1976 podle vsi Krahulčí, ležící jihovýchodně od Náchoda        

ve východních Čechách. Původní název byl Kmochova. 

Kramolná – přejmenována v roce 1976 podle vsi Kramolna, ležící severně od Náchoda       

ve východních Čechách. Název byl utvořen jazykovou chybou. Původní název byl Husova,      

od roku 1947 Vrchlického. 

Krčínská – pojmenována v roce 1976 podle vsi Krčín ležící jihozápadně od Nového Města 

nad Metují ve Východních Čechách. Ve třicátých letech neměla po svém vzniku pojmenování. 

Při přejmenování ulice Poděbradovy na Gorazdovu byl název Poděbradova použit pro tuto 

ulici. 

Křovinovo náměstí – pojmenováno po konci 2. světové války na památku bývalého 

tajemníka v původní obci Horní Počernice Jaroslava Křoviny, který byl aktivním členem 

odbojové skupiny a v období heydrichiády byl zatčen a popraven v Kobylisích. Původní název 

byl Náves. 

L 

Ledkovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Ledkov, ležící severozápadně od Kopidlna 

ve východních Čechách. Původní název byl Pod strání. 



Leštínská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Leština, ležící jihovýchodně od Sobotky    

ve východních Čechách. Při přejmenování došlo k záměně "i" za "í". Původní název v obci 

Svépravice byl Hornopočernická a v obci Horní Počernice Svépravická. Pozdější výstavbou 

byla přerušena a druhá část pojmenována Václavická. 

Lhotská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Lhota, ležící západně od Náchoda                 

ve východních Čechách.  Původně se jmenovala Riegrova, po spojení obcí Fričova. 

Libáňská – pojmenována po svém vzniku v roce 2005 podle města Libáň, ležící jihozápadně 

od Jičína. 

Libošovická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Libošovice, ležící severně od Sobotky  

ve východních Čechách. Původní název byl Jungmanova, později Radonická. 

Libuňská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Libuň, ležící jihozápadně od Lomnice nad 

Popelkou. Původní název byl 5. května. 

Lipí – přejmenována v roce 1976 podle vsi Lipí v okrese Náchod ve východních Čechách.        

V samostatných obcích se v části počernické jmenovala Na bělkách a v části svépravické 

Palackého. Po roce 1945 až do přejmenování měla název Fučíkova. 

Lískovická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Lískovice, ležící jihozápadně od Hořic     

ve východních Čechách. Původní název byl Žižkova, po spojení obcí Nerudova. 

Loštická – pojmenována v roce 2008 podle obce Loštice v okrese Náchod. 

Lukavecká – pojmenována v roce 1976 podle vsi Lukavec, ležící severně od Hořic                

ve východních Čechách. Původní název byl Jiráskova, po spojení obcí v roce 1947 dostala 

název Smetanova. 

M 

Machovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Machov, ležící severovýchodně             

od Hronova ve východních Čechách. Původní název byl Horova. 

Markupova – pojmenována po svém vzniku v roce 2005 na památku Václava Markupa, 

akademického sochaře, který il a tvořil v Horních Počernicích. 

Mečovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Mečov, ležící západně od Červeného 

Kostelce ve východních Čechách. Původní název byl Tylova. 

Mezi Úvozy – název z roku 1998, podle původní zahloubené cesty. Pomístní název 

objevující se již na katastrálních mapách  z roku 1841. 



Mezihoří – přejmenována v roce 1976 podle vsi Mezihoří, ležící severozápadně od Hořic     

ve východních Čechách. Původní název byl Smetanova, po spojení obcí pak Sukova. 

Mezilesí – přejmenována v roce 1976 podle vsi Mezilesí, ležící jihovýchodně od Náchoda.      

V původní obci Chvaly nesla název Jiráskova, v části v Horních Počernicích ve třicátých letech 

a v době okupace měla název Nolčova, po spojení obcí v celé délce Jiráskova. 

Meziluží – přejmenována v roce 1976 podle vsi Meziluží, ležící jižně od Turnova                   

ve východních Čechách. Původní název byl Školní, po spojení obcí Raisova. 

 

N 

Na Bačálkách – přejmenována v roce 1976 podle vsi Bačalky, ležící severovýchodně          

od Libáně ve východních Čechách. V názvu došlo k záměně "a" za "á". Původní název byl 

Boženy Němcové. 

Na Chvalce – přejmenována v roce 1976 podle názvu rybníku Chvalka. Původní název byl 

Na čihadle. 

Na Chvalské tvrzi – pojmenováni z roku 2000 nově vzniklého prostranství a částečně 

přejmenování části ulice Řešetovské. 

Náměštská – pojmenována v roce 2008 podle obce Náměšť v okrese Náchod. 

Na Nové silnici – pojmenována po svém vzniku v roce 2005. Název inspirován vedlejší 

souběžnou ulicí, která má název Na Staré silnici. 

Na Pozorce – přejmenována v roce 1976 způsobem významové obměny původního názvu 

Na stráži. Pojmenování vzniklo jako místní název podle vzhledu prvního vystavěného domu 

na nejvyšším místě pozdější ulice, který čtvercovým půdorysem s rovnou střechou 

obkrouženou cimbuřím vytvářel zdání strážného místa. 

Na Staré silnici – svůj název má od počátku pojmenování jako připomínku původního 

vedení cesty původními obcemi. 

Na Svěcence – ulice se tak jmenuje od počátku, název vznikl použitím pomístního názvu 

této oblasti. 

Nad Návsí – pojmenována v roce 1993. Název odvozen od jejího vedení, vycházející jižní 

stranou z návsi původní obce Svépravice.  

Náchodská – přejmenována v roce 1976 podle města Náchod. V původní obci Chvaly nesla 

název Poděbradova a v obci Horní Počernice Masarykova. V padesátých letech byla celá 



pojmenována Sokolovská. V dávnějších dobách se cesta přibližně ve stejném místě nazývala 

"Zemskou stezkou" a později "Zemskou silnicí". 

Novopacká – pojmenována po svém vzniku v roce 1993 podle Nové Paky. 

O 

Obchodní – pojmenována v roce 2007. V minulosti bylo v těchto místech několik 

obchodních organizací. 

Ohnišťanská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Ohnišťany, ležící jihozápadně od Hořic 

ve východních Čechách. Původní název byl Žižkova, po roce 1947 byla nazvána Sládkova. 

Olomoucká – úsek dálnice D 11 v katastru Horních Počernic. Pojmenována v roce 1995. 

Otovická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Otovice, ležící jihovýchodně od Broumova. 

Původní název byl Husova. 

P 

Paceřická – pojmenována v roce 2007 podle obce Paceřice v okrese Liberec. 

Pavlišovská – pojmenována po svém vzniku v roce 1978 podle vsi Pavlišov, ležící severně 

od Náchoda ve východních Čechách.  

Plkovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Plhov, ležící východně od Sobotky               

ve Východních Čechách. Při přejmenování došlo pravděpodobně k záměně písmene "h" v 

názvu obce písmenem "k". Možné je i však to, že při srovnávání nových názvu ulic v rámci 

celé Prahy, byla touto záměnou odstraněna duplicita, vzniklá odsouhlasením stejného názvu 

ulice v Újezdě nad Lesy. Původní název byl Tyršova. 

Pod Starákem – pojmenována po svém vzniku v roce 2005 podle polohy od nedalekého 

rybníku Starák. 

Podivínská – pojmenována po svém vzniku v roce 1998 podle města Podivín, ležícího 

severozápadně od Břeclavi na jižní Moravě. 

Podsychrovská – pojmenována po svém vzniku v roce 1998 podle polohy od Sychrova. 

Sychrov, původně zájezdní hostinec z konce 18.století, jehož název se pravděpodobně 

přenesl i na osadu.  

Podůlší – přejmenována v roce 1976 podle vsi Podůlší, ležící severně od Jičína                      

ve východních Čechách. Původní název byl Zborovská a po spojení obcí se jmenovala 

Sokolská.  



Prachovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Prachov, ležící severozápadně od Jičína 

ve východních Čechách. Původní název byl Tyršova, po spojení obcí se jmenovala 

Olbrachtova. 

Před Dráhou – pojmenována po svém vzniku v roce 1996. Název odvozen z její polohy. 

R 

Radechovská – pojmenována v roce 2008 podle obce Dolní a Horní Radechová v okrese          

Náchod ve východních Čechách. 

Rajhradská – pojmenována v roce 2008 podle obce Rajhrad v okrese Náchod                       

ve východních Čechách. 

Rašínská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Rašín, ležící jihovýchodně od Hořic              

ve východních Čechách. Původní název byl U rybníka.  

Ratibořická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Ratibořice, ležící severně od České 

Skalice ve východních Čechách. Předtím se jmenovala Dvořákova a původní název                   

v samostatné obci Svépravice byl Truhlářská. 

Rožnovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Rožnov, ležící západně od Jaroměře        

ve východních Čechách. Původní název byl Koněvova, v části v původní obci ve Svépravicích 

se jmenovala Máchova. 

Ruprechtická – pojmenována při svém vzniku v roce 1978 podle vsi Ruprechtice, ležící 

severozápadně od Broumova ve východních Čechách.  

Ř 

Řešetovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Řešetova Lhota, ležící severozápadně   

od Náchoda ve východních Čechách. Původní název byl Pivovarská jako připomenutí, že v 

dolní části stával pivovar. Po sloučení obcí byla přejmenována na Kostelní. 

 

 

S 

Sekeřická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Sekeřice, ležící jihovýchodně od Kopidlna 

ve východních Čechách. Původní název byl Žižkova. 

Semonická – pojmenována po svém vzniku v roce 1981 podle vsi Semonice, ležící 

jihozápadně od Jaroměře ve východních Čechách.  



Sezemická – pojmenována v roce 2007 podle obce Sezemice v okrese Pardubice. 

Skorkovská – ulice pojmenována v roce 1968 podle rybníku Skorkov na Havlíčkobrodsku. 

Slatiňanská – přejmenována v roce 1976 podle městečka Slatiňany, ležícího na úpatí 

Železných hor. Původní název byl Palackého, po spojení obcí se nazývala Wolkerova. 

Spojenců – pojmenování po roce 1945 na památku spojenectví států bojujících proti 

fašismu. Původní název byl v obci Chvaly Štefánikova a obci Svépravice Vrchlického. 

Stoliňská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Stolín, ležící jihozápadně od Červeného 

Kostelce ve východních Čechách. Název byl utvořen z jazykového hlediska chybně. Původní 

název byl Husova třída, po spojení obcí Táboritská. 

Střelečská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Střeleč, ležící severovýchodně od Sobotky 

ve východních Čechách. Původní název byl Za dráhou. 

Studnická – pojmenována v době svého projektování v roce 1976 podle vsi Studnice, ležící 

západně od Náchoda ve východních Čechách. 

Š 

Šanovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Šanov, ležící jižně od Králík ve východních 

Čechách. V původní obci Svépravice mělo její vedení ve větší západní části název Švehlova      

a ve východní části Hornopočernická. Po spojení obcí se v celé části nazývala Kozinova.  

Šplechnerova – byla takto pojmenována v celé své délce v roce 1976. Původní název byl 

Podskalská, v části ústící do ulice Náchodské se již jmenovala Šplechnerova, po dlouholetém 

starostovi Chval Václavu Šplechnerovi. 

Štverákova – pojmenována při svém vzniku v roce 1993 po Františku Štverákovi, faráři 

dlouhodobě působícího v kostele sv.Ludmily na Chvalech. Za svoji odbojovou činnost vězněn 

v koncentračním táboře, později pro své postoje vězněn komunisty. 

 

 

 

T 

Tikovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Tikov, ležící severozápadně od Hořic           

ve východních Čechách. Původní název byl Šaldova. 



Tišnovská – pojmenována v roce 2008 podle obce Tišnov v okrese Náchod. 

Tlustého – pojmenována po roce 1945 na památku místního občana Josefa Tlustého, který 

zde padl v květnovém povstání. Původní název byl Smetanova. 

Trní – přejmenována v roce 1976 podle vsi Trní, ležící jižně od Sobotky ve východních 

Čechách. Původní název byl Máchova, v obci Svépravice Štefánikova. 

Třebešovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Třebešov, ležící západně od Rychnova 

nad Kněžnou. Původní název byl Legií. 

U 

U Hvozdu – přejmenována v roce 1976 podle její polohy po okraji počernického háje. 

Původní název byl U lesa. 

U Jeslí – pojmenována po svém vzniku podle toho, že v její blízkosti byly provozovány jesle. 

U Tabulky – pojmenována v roce 1996 podle historického místního názvu polností v této 

oblasti. 

U Úlů – pojmenována v roce 1998. V původní krajině s mnoha polnostmi, zde byly 

rozmisťována kočovná včelstva. 

U Věže – přejmenována v roce 1976 podle toho, že se v její blízkosti nachází vodárenská věž 

vedení káranského vodovodu do Prahy. Podle toho byl i původní název U vodárny. 

U Županských – původní název, který vznikl jako místní název po rodině Županských, která 

zde hospodařila a provozovala hostinec. 

V 

V Babyku – přejmenována v roce 1976 na připomenutí zaniklé obce Babice, která byla 

zpustošena a zanikla v období třicetileté válce. Původní název byl Okružní. 

V Dílcích – název vytvořen v roce 1976 odvozením od skutečnosti, že ulice se nacházela 

vedle řady volných parcel – půdních dílců. Původní název byl U pomníku.  

V Humnech – pojmenována podle původní polohy místa, na kterém vznikla. To bylo na 

počátku pojmenování ulic a tehdy se nacházela na samém okraji původní obce a za ní byla již 

jen pole a louky. 

V Javorech – pojmenována v roce 2008 podle zeleně v nové ulici. 



V Lukách – pojmenována po spojení obcí. Název byl odvozen z polohy ulice, jejíž široké 

okolí tvořily louky přiléhající k nedalekému rybníku Palečku.  

V Slavětíně – přejmenována v roce 1976 podle vsi Slavětín, ležící jihovýchodně od Nového 

Města nad Metují ve východních Čechách. Původní název byl V jezerách. 

Václava Špačka – pojmenována v roce 2008 na paměť bývalého majitele hřebčína Václava 

Špačka. 

Václavická – pojmenována podle vsi Václavice, ležící jihozápadně od Náchoda                      

ve východních Čechách.  Původní název v obci Svépravice byl Hornopočernická a v obci Horní 

Počernice Svépravická. Pozdější výstavbou byla přerušena a druhá část pojmenována 

Leštínská. 

Ve Zliči – přejmenována v roce 1976 podle vsi Zlíč, ležící západně od Náchoda                       

ve východních Čechách. Název byl utvořen chybně, záměnou "í" za "i". Původní název byl       

V lomu. 

Ve Žlíbku – přejmenována v roce 1976. Název byl utvořen z pomístního pojmenování úseku 

vedení původní polní cesty. Původní název byl Havlíčkova.  

Věžická – přejmenována v roce 1976, původ pojmenování není znám. Původní název byl 

Dolnopočernická. 

Vidonická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Vidonice, ležící východně od Nové Paky   

ve východních Čechách. Původní název byl Žižkova, po roce 1945 Miloše Svobody, po 

občanovi, který padl v květnovém povstání. 

Vlásenická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Vlásenice, ležící ve východních Čechách. 

Původní název byl 28.října. 

Vlastibořská – pojmenována v roce 2009 podle obce Vlastiboř u Železného Brodu. 

Vojická – přejmenována v roce 1976 podle vsi Vojice, ležící severozápadně od Hořic. 

Původní název byl Zborovská, po sloučení obcí Partyzánská. 

Votuzská – pojmenována v roce 1976 podle vsi Votuz, ležící východně od Hořic                    

ve východních Čechách. Původní název byl Čechova. 

Vrchovinská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Vrchoviny, ležící severně od Nového 

Města nad Metují ve východních Čechách. Původní název byl Na kopečku. 

Vršovka – přejmenována v roce 1976 podle vsi Vršovka, ležící jižně od Nového Města nad 

Metují ve východních Čechách. Původní název byl Školská. 



Všelipská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Všeliby, ležící východně od Sobotky           

ve východních Čechách. Název byl utvořen chybně, záměnou "b" za "p". Předchozí název byl 

Karolíny Světlé.  

Vysokovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Vysokov, ležící jihozápadně od Náchoda 

ve východních Čechách. Původní název byl Dělnická, po spojení obcí Leninova.  

 

Z  

Zábrodí – přejmenována v roce 1976 podle vsi Zábrodí, ležící severozápadně od Náchoda 

ve východních Čechách. Původní název byl Dvořákova, po spojení obcí se nazývala Luční.  

Zábřežská – pojmenována v roce 2008 podle obce Zábřež v okrese Náchod. 

Zájezdní – přejmenována v roce 1976 názvem uměle vytvořeným. Název pravděpodobně 

vznikl od toho, že ulicí se nedalo jižním směrem dále pokračovat, ale pouze vrátit zpět. 

Zámezí – přejmenována v roce 1976 podle vsi Zámezí, ležící severně od Jičína                        

ve východních Čechách.  Původní název byl Na hrázi.  

Zárybnická – pojmenována v roce 2006 podle polohy nedaleko rybníků. 

Závrchy – přejmenována v roce 1976 podle vsi Závrchy, ležící severovýchodně od Hronova 

ve východních Čechách. Původní název byl Zahradní.  

Zdoňovská – přejmenována v roce 1976 podle vsi Zdoňov, ležící severně od Teplic nad 

Metují ve východních Čechách. Původní název byl V úvoze. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


