
 

Pravidla psaní velkých písmen u vlastních jmen 
 

 

Jednoslovné vlastní jméno Souslovné vlastní jméno 
• velké počáteční 

písmeno 
o Jiří 
o Vltava 
o Afrika 

• velké počáteční písmeno v prvním slově 
o Tichý oceán 
o Organizace spojených národů 

• je-li součástí sousloví vlastní jméno, píše se také 
s velkým písmenem 

o Benešov u Prahy 
o Akademie věd České republiky 

• v názvech pro osídlená místa píšeme velké písmeno 
ve všech slovech kromě předložek 
o Nové Město na Moravě 
o Karlovy Vary 
 ale: 

o Rokytnice v Orlických horách 
o Kostelec nad Černými lesy  

• začíná-li pojmenování předložkou, píšeme s VELKÝM 
písmenem přeložku i slovo následující 

o U Tří lvů 
o Na Můstku 

• stojí-li na začátku pojmenování obecné jméno, 
píšeme ho s malým písmenem 
o kino Kotva 
o mys Dobré naděje 
o ulice Dukelská 
o ulice U Tří lvů 

 
 
 

Typ vlastních jmen podle 
pojmenované skutečnosti Jednoslovné vlastní jméno Souslovné vlastní jméno 

 

1. Jména živých bytostí 
rodná jména, 
přezdívky Jan; Němcová; Anička Havlíček Borovský;  

Červená karkulka 
příslušníci rodů Přemyslovci; Novákovi  
příslušníci národů Čech; Chod Lužický Srb; Moravský Slovák 
obyvatelé místa 
nazývaného vlastním 
jménem 

Pražan, Evropan,  
 ale: černoch, indián 

(antropolog. skup.) 
 

náboženské, 
mytologické postavy Bůh 

Pán Bůh; Madonna 
Ochranitelka 
 ale: děd Vševěd 

zvířata Zrzečka (= jméno veverky) pták Ohnivák 
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Pravidla psaní velkých písmen u vlastních jmen 
 

 

Jednoslovné vlastní jméno Souslovné vlastní jméno 
• velké počáteční 

písmeno 
o j/Jiří 
o v/Vltava 
o a/Afrika 

• velké počáteční písmeno v prvním slově 
o t/Tichý o/Oceán 
o o/Organizace s/Spojených n/Národů 

• je-li součástí sousloví vlastní jméno, píše se také 
s velkým písmenem 

o b/Benešov u p/Prahy 
o a/Akademie věd č/České republiky 

• v názvech pro osídlená místa píšeme velké písmeno 
ve všech slovech kromě předložek 
o n/Nové m/Město na m/Moravě 
o k/Karlovy v/Vary 
 ale: 

o r/Rokytnice v o/Orlických h/Horách 
o k/Kostelec nad č/Černými l/Lesy  

• začíná-li pojmenování předložkou, píšeme s VELKÝM 
písmenem přeložku i slovo následující 

o u/U t/Tří l/Lvů 
o n/Na m/Můstku 

• stojí-li na začátku pojmenování obecné jméno, 
píšeme ho s malým písmenem 
o k/Kino k/Kotva 
o m/Mys d/Dobré n/Naděje 
o u/Ulice d/Dukelská 
o u/Ulice u/U t/Tří l/Lvů 

 
 
 

Typ vlastních jmen podle 
pojmenované skutečnosti Jednoslovné vlastní jméno Souslovné vlastní jméno 

 

1. Jména živých bytostí 
rodná jména, 
přezdívky j/Jan; n/Němcová; Anička h/Havlíček b/Borovský;  

č/Červená k/Karkulka 
příslušníci rodů p/Přemyslovci; n/Novákovi  
příslušníci národů č/Čech; ch/Chod l/Lužický s/Srb; m/Moravský s/Slovák 
obyvatelé místa 
nazývaného vlastním 
jménem 

p/Pražan, e/Evropan,  
 ale: č/Černoch, i/Indián 

(antropolog. skup.) 
 

náboženské, 
mytologické postavy b/Bůh 

p/Pán b/Bůh; m/Madonna 
o/Ochranitelka 
 ale: d/Děd v/Vševěd 

zvířata z/Zrzečka (= jméno veverky) p/Pták o/Ohnivák 
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Typ vlastních jmen podle 
pojmenované skutečnosti Jednoslovné vlastní jméno Souslovné vlastní jméno 

 

2. Jména hvězdářská 
nebeská tělesa Jupiter, Měsíc, Země  Mléčná dráha, Velký vůz 
světadíly, země, 
krajiny Evropa, Haná, Polabí Jižní Amerika, Černá Hora 

 ale: jižní Evropa, Český ráj 
útvary zemského 
povrchu (ostrovy, 
hory, nížiny,...) 

Říp, Filipíny, Krkonoše 
Hrubý Jeseník, Severní Alpy 
 ale: rakouské Alpy, 

Novohradské hory 

vodstva Atlantik, Jadran, Labe Atlantický oceán, Plešné 
jezero, Divoká Orlice 

obce a městské části Praha, Lidice, Smíchov Železný Brod, Malá Strana, 
Hradec Králové 

ulice, náměstí, sady, 
zahrady Vodičkova, Za Vodárnou náměstí Přemysla Otakara II., 

Dlouhý most 
zastávky MHD Nádraží U Nemocnice, Na Sadech 

stavby Křivoklát, Karlštejn Prašná brána, Pražský hrad, 
Dívčí kámen 

přírodní jevy  Boubínský prales, Rudolfův 
pramen 

 

3. Oficiální jména institucí 
mezinárodní 
organizace  Severoatlantická aliance 

státy Francie, Itálie Česká republika, Dánské 
království 

Zastupitelské sbory  Poslanecká sněmovna, 
Ministerstvo financí ČR 

vědecké, kulturní aj. 
organizace  Základní škola Dukelská, 

Muzeum železnice 
 

4. Jména dokumentů a výtvorů 

dokumenty  Zlatá bula sicilská, Sbírka 
zákonů 

umělecká díla aj. Babička, Rusalka Má vlast, Noc na Karlštejně 
 

5. Označení významných událostí; jména vyznamenání 
dějinné aj. události  Velká francouzská revoluce 
památné dny Dušičky, Hromnice Svatodušní svátky, Nový rok 
vyznamenání a ceny  Řád bílého lva 
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Typ vlastních jmen podle 
pojmenované skutečnosti Jednoslovné vlastní jméno Souslovné vlastní jméno 

 

2. Jména hvězdářská 
nebeská tělesa j/Jupiter, m/Měsíc, z/Země  m/Mléčná d/Dráha, v/Velký v/Vůz 
světadíly, země, 
krajiny e/Evropa, h/Haná, p/Polabí Jižní Amerika, Černá Hora 

 ale: jižní Evropa, Český ráj 
útvary zemského 
povrchu (ostrovy, 
hory, nížiny,...) 

ř/Říp, f/Filipíny, k/Krkonoše 
h/Hrubý j/Jeseník, s/Severní a/Alpy 
 ale: r/Rakouské a/Alpy, 

n/Novohradské h/Hory 

vodstva a/Atlantik, j/Jadran, l/Labe a/Atlantický o/Oceán, p/Plešné 
j/Jezero, d/Divoká o/Orlice 

obce a městské části p/Praha, l/Lidice, s/Smíchov ž/Železný b/Brod, m/Malá 
s/Strana, h/Hradec k/Králové 

ulice, náměstí, sady, 
zahrady 

v/Vodičkova,  
z/Za Vodárnou 

n/Náměstí p/Přemysla 
o/Otakara II., d/Dlouhý m/Most 

zastávky MHD n/Nádraží u/U n/Nemocnice, n/Na s/Sadech 

stavby k/Křivoklát, k/Karlštejn p/Prašná b/Brána, p/Pražský 
h/Hrad, d/Dívčí k/Kámen 

přírodní jevy  b/Boubínský p/Prales, 
r/Rudolfův p/Pramen 

 

3. Oficiální jména institucí 
mezinárodní 
organizace  s/Severoatlantická a/Aliance 

státy f/Francie, i/Itálie č/Česká r/Republika, d/Dánské 
k/Království 

Zastupitelské sbory  p/Poslanecká s/Sněmovna, 
m/Ministerstvo f/Financí ČR 

vědecké, kulturní aj. 
organizace  z/Základní š/Škola d/Dukelská, 

m/Muzeum ž/Železnice 
 

4. Jména dokumentů a výtvorů 

dokumenty  z/Zlatá b/Bula s/Sicilská, 
s/Sbírka z/Zákonů 

umělecká díla aj. b/Babička, r/Rusalka m/Má v/Vlast,  
n/Noc n/Na k/Karlštejně 

 

5. Označení významných událostí; jména vyznamenání 
dějinné aj. události  v/Velká f/Francouzská r/Revoluce 
památné dny d/Dušičky, h/Hromnice s/Svatodušní s/Svátky, n/Nový r/Rok 
vyznamenání a ceny  ř/Řád b/Bílého l/Lva 
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