
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  12. září 2018 
 
Účast: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Dr. Beneš, I. Bukovský, J. Potůčková  
 
Hosté: Mgr. Václav Švenda, místostarosta, Ing Lea Enenkelová, vedoucí odboru  
 
Koordinátor: Bc. Dagmar Bětíková 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Přejmenování zastávek MHD 
3. Informační tabulky k názvům některých ulic a náměstí 
4. Závěr 

 
ad 1) Zahájení jednání 
                                                
ad 2) Přejmenování zastávek 
 

I. Komise doporučuje ponechání původních názvů zastávek vyjma: 
65351 – nový název Příbram, Březové Hory, Domov seniorů 
52842 – nový název Příbram,, Aut.nádr. 
Příbram,, nám. T.G.M. (Plzeňská ul.) – nový název Příbram,, Plzeňská 
46316 – nový název Příbram,, Plynárenská 
48777 – nový název Příbram,, Obecnická 

- hlasováno pro: 7 
                    proti: 0 
               zdržel se: 1 

II. Komise navrhuje, aby se v rámci nastávajícího volebního období nově vzniknutá komise 
zabývala komplexně sjednocením názvů ulic a náměstí a tím i sjednocením názvů zastávek. 

- hlasováno pro: 7 
                   proti: 0 
                  zdržel se: 1 

 
 
ad 3) Informační tabulky k názvům některých ulic a náměstí 
 

Komise doporučuje realizovat u vybraných ulic nebo náměstí umístění informačních tabulí 
vysvětlujících důvod pojmenování této ulice nebo náměstí (případně historii místa nebo 
stručný životopis osoby) 

- hlasováno pro: 7 
                    proti: 0 
               zdržel se: 1 

 
 
ad 4) Diskuze – různé 
 
Datum příští schůzky bude stanoven až po vytvoření nové komise po volbách 
 
Datum: 20.9.2018 
 
 
Zapsal: Jan Cikler       Předseda komise: Jan Cikler 
 
 
 
Podpis:         Podpis: 



Příloha zápisu: 
 
Ad 2) Členové komise navrhují, aby se většina zastávek nepřejmenovávala, pouze v případech, kde 
se skutečně zlepší orientace. Jako vážnější vidí členové komise problém s nejednotností názvů ulic a 
náměstí, které jsou pojmenovány po osobnostech. Někdy je použito jen příjmení (například 
Charvátova, Fibichova a podobně – asi ideální stav), někde je uvedeno první písmeno křestního 
jména (například I. Olbrachta, náměstí J.A. Alise), někde je uvedeno celé křestní jméno (například 
nám. Hynka Kličky, nám. Dr. Josefa Theuera). Někde jsou i tituly (například zmíněné nám. Dr. Josefa 
Theuera, nebo kpt. Olesinského, nebo Prof. Karla Pobudy, případně Msgre. Korejse). 
Na druhou stranu je ale třeba si uvědomit, že zmíněné sjednocení názvů ulic a náměstí by mělo za 
důsledek masivní výměnu občanských průkazů. 
 
 
Ad 3) Komise se zabývala návrhem pana Doležala z archivu:  
U řady ulic neznají obyvatelé a návštěvníci Příbrami důvod pojmenování. Některá vlastní jména jsou 
neznámá nebo není zřejmý důvod, proč ulice byla po někom pojmenována. Malá dodatková tabulka 
může stručným způsobem podat potřebnou doplňující informaci, popřípadě inspirovat zájemce ke 
hledání více informací. 
 
Jako příklad je uveden vzor z Prahy 8: 
 

https://www.praha8.cz/ulicemi-osmicky-praha-8-vysvetluje-nazvy-svych-ulic-1.html 

Zároveň připravil seznam vhodných ulic a náměstí 
 
Sevastopolské náměstí 
Kpt. Olesinského 
Q. M. Vyskočila 
Hlinomazova 
Střelecká 
Václavské náměstí 
Náměstí dr. Josefa Theurera 
Náměstí Arnošta z Pardubic 
Hrabákova 
Mariánské údolí 
Charvátova 
Gen. R. Tesaříka 
Špitálská 
Kollerova 
Klaudova 
Mixova 
Prof. Karla Pobudy 
Heyrovského 
Náměstí Hynka Kličky 
Náměstí J. A. Alise 
Šemberova 
Václava Šáry 
Karla Hojdena 
Josefa Bartoše 
Náměstí Fráni Kučery 
Plynárenská 
 

https://www.praha8.cz/ulicemi-osmicky-praha-8-vysvetluje-nazvy-svych-ulic-1.html

