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Pro  Odbor Kancelář primátora MHMP 

Přítomni 

 
JUDr. Eva Novaková, Doc.PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Mgr. Albert Kubišta,  
PhDr. Zuzana Strnadová, Michal Zachar, Ing. Martin Sedeke, Milan Maruštík, 
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Omluveni PhDr. Miloslava Knappová, CSc., 

Věc 
Zápis z jednání Místopisné komise Rady HMP, které se konalo dne 5.2.2020 
od 16.00 hodin, v Jungmannově ulici č.35 (Škodův palác), dveře č.  230.  
 

Zpracoval Ing. Peterka  Počet stran    2 
 

 Datum 6. 2. 2020 
 
 Předsedkyně komise přivítala přítomné a na úvod požádala, aby se vyjádřili k zápisu 

z minulé schůzky a vznesli případné připomínky. Žádné námitky k zápisu ze dne 15. 1. 
2020 nebyly vzneseny, zápis byl schválen.  

Následně připomněla program mimořádného jednání komise (dle rozeslané pozvánky) 
a poděkovala přítomným za předcházející operativní potvrzení účasti.  

V souvislosti s projednáním přejmenování náměstí Pod kaštany projednávaným na 
předchozích 2 jednáních komise, zaslaným otázkám k tomuto přejmenování i k postupu 
komise samotné při projednávání jednotlivých návrhů pojmenování došlo k diskusi o roli 
komise, do které přispěli všichni přítomní. Byly vysloveny názory na odbornou a 
politickou roli komise, resp. na vyváženost těchto rolí v případech, kdy pojmenování 
nebo přejmenování veřejného prostranství má explicitní význam. 

 
 V závěru diskuse na základě návrhu primátora hlavního města Prahy o přejmenování 

náměstí Pod kaštany a k pojmenování aleje ve Stromovce (Královská obora) vedoucí 
od Místodržitelského letohrádku k budově č.p. 74 v k. ú. Bubeneč jako „promenáda 
Anny Politkovské“ komise konstatovala, že nemá pochyb o tom, že Boris Němcov a 
Anna Politkovská jako oběti politicky motivovaného násilí si zaslouží, aby památka na 
ně byla uchována v pražském názvosloví veřejných prostranství a aby po nich byla 
pojmenována veřejná prostranství ve vhodné lokalitě a v odpovídajícím místním 
kontextu. 
Komise se rozhodla projednat návrhy jako dva samostatné body (dle pozvánky bod 1 a 
2).  

 
 K bodu 1 programu dle pozvánky k otázkám na přejmenování náměstí Pod kaštany 

názvem náměstí Borise Němcova přijala komise následující usnesení: 
Místopisná komise v reakci na zaslané otázky konstatuje, že 

I. neshledala technickou, administrativní či organizační překážku k přejmenování 
stávajícího náměstí Pod kaštany na „náměstí Borise Němcova“ (pro-8, proti-0, 
zdržel se -1) 

II. přejmenování náměstí Pod kaštany je v tomto případě výrazem politického 
přístupu, který je v kompetenci Rady hl. m. Prahy ( pro-9, proti-0, zdržel se-0) 

III. přejmenování výše uvedeného prostranství s sebou nenese potřebu změny a 
adresy trvalého pobytu ( pro-8, proti-0, zdržel se-1) 
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IV. přejmenováním náměstí Pod kaštany bude zachován historický název Pod 
kaštany, který  nadále ponese přilehlá ulice Pod kaštany ( pro-9, proti-0, zdržel 
se-0). 

Komise při uvedené reakci na zaslané dotazy si je vědoma, že podle § 13 odst. 2, 
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  se ulice nebo 
jiná veřejná prostranství nepojmenovávají podle žijících osobností veřejného života a že 
jsou vyloučeny shodné názvy veřejných prostranství. 

 
 Po předložení plánků s vyznačením staveb ve Stromovce a fotodokumentace k těmto 

stavbám a cestám ve Stromovce komise přijala k návrhu na pojmenování cesty mezi 
Místodržitelským letohrádkem a budovou č.p. 74 (tzv. čajovnou) následující usnesení: 
 
Místopisná komise souhlasí s pojmenováním aleje ve Stromovce (vedoucí od 
Místodržitelského letohrádku k budově čp. 74 v k. ú.  Bubeneč) názvem „promenáda 
Anny Politkovské“.  
I v tomto případě si je komise vědoma skutečností uvedených výše v usnesení o 
přejmenování náměstí Pod kaštany (pro-9, proti-0, zdržel se-0). 

 
 K návrhu na pojmenování nových ulic v okolí stávající ulice Hugo Haase Ing. Peterka 

upozornil na seznam, který rozdával před zahájením schůzky. Na seznamu byla jména 
významných režisérů, představitelů tzv. československé nové vlny. Podle Ing. Peterky 
právě tyto osobnosti v místopise Barrandova chybí. Na seznamu byly např. Ivan 
Passer, Jaroslav Papoušek, Pavel Juráček, Jaromil Jireš, Ján Kadár, Elmar Klos a 
další. Během diskuse upozornil Ing. Šíma na tu skutečnost, že v místopise Barrandova 
převládají mužské osobnosti a předložil proto seznam několika ženských hereckých 
osobností a po krátké diskusi dala komise přednost ženským osobnostem a usnesla se, 
že nové ulice a náměstí bude navrženo pojmenovat takto: Ulice označená na plánku 
číslem 1 „Gollové“, číslem 2 „Baarové“, číslem 3 „Mandlové“, číslem 4 „Vítové“, číslem 5 
„Ferbasové“, číslem 6 „Šlemrové“. Náměstí by se mělo jmenovat „Olgy Scheinpflugové“. 

 
 Doc. Ledvinka, upozorňuje, že na příští schůzce by se měla komise opět zabývat 

podnětem pana Pomortzeffa k řešení problematického pojmenování ulice Bakurinovy.  
 
 Příští schůzka bude 19. 2. 2020. 
 




