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Červencová (C1) – Název podle 
měsíce nese tato ulice, podobně 
jako další komunikace v lokalitě na 
Výsluní, od roku 2009.

Červenková (Valcha) – Podobně 
jako u okolních ulic bylo i pro název 
této vybráno jméno ptáka, v tomto 
případě jej komunikace nese od roku 
2018.

Červenohrádecká (Červený 
Hrádek) – Ulice nese název podle 
obce, jejíž je hlavní tepnou. 
Vlastní ulice byla pojmenována 
pravděpodobně již v roce 1962, 
tj. v době, kdy byl Červený Hrádek 
poprvé součástí Plzně. Ale až v roce 

1979 došlo k jejímu novému a již 
trvalému pojmenování. 

Červnová (C1) – V roce 2009 byla 
pojmenována podle měsíce. Stejným 
usnesením vznikly i další ulice 
v lokalitě Výsluní, jež nesou taktéž 
jména kalendářních měsíců.

České údolí (C1) – Název ulice vznikl 
pravděpodobně v roce 1940 a vychází 
z místního názvu, který vznikl v době 
národnostního uvědomování.

Čížková (Valcha) – Podobně jako 
u okolních ulic je i v názvu této užito 
jméno ptáka, v tomto případě jej 
komunikace nese od roku 2018.

Daimlerova (Borská pole) – Poprvé 
byla pojmenována v roce 1997, 
a to jako ulice Vědecká. Dnešní název 
po německém vynálezci spalovacího 
motoru Gottliebu Daimlerovi 
(1834–1900) získala až v roce 2004.

Datlová (Valcha) – Podobně jako 
u okolních ulic je i v názvu této 
zvoleno jméno ptáka, v tomto případě 
jej komunikace nese od roku 2018.

Dělnická (B2) – Název vznikl 
v roce 1878 podle zde vystavěných 
dělnických domků, které nechal 
zbudovat Jan Kleissl v sedmdesátých 
letech 19. století. Ve starších 
adresářích je tato lokalita nazývána 
Na Jánské (Bei St. Johann).

Denisovo nábřeží (B2) – Poprvé 
bylo nábřeží pojmenováno po 
francouzském historiku a bohemistu 
Ernstu Denisovi (1849–1921) 
až v roce 1921. Ovšem již po 
první světové válce se uvažovalo 
o pojmenování tohoto prostranství 
jménem některého z Francouzů. 
Za druhé světové války v roce 
1940 bylo přejmenováno po 
Albrechtu z Valdštejna (1583–1634) 

na Valdštýnovo nábřeží (Waldstein-
Ufer). Bezprostředně po válce byl 
tomuto prostoru opět navrácen jeho 
původní název Denisovo nábřeží.

Dílenská (B3) – Od roku 1906 nesla 
jméno historika a politika Františka 
Palackého (1798–1876). Změna přišla 
s připojením Doubravky k Plzni, 
v roce 1926 byla pojmenována podle 
zaměstnání zdejších lidí v dílnách 
státních drah.

Dítětova (B3) – Již někdy po roce 
1904 dostala tato ulice jméno po 
spisovateli Aloisi Jiráskovi 
(1851–1930). V roce 1926 byla však 
nově pojmenována po Antonínu 
Dítětovi, který si v roce 1889 postavil 
svůj dům u pražské silnice nedaleko 
mostu. Položil tak základ nové čtvrti, 
Letná.

Divadelní (B1) – Poprvé byla tato 
ulice pojmenována v roce 1878 
po vojevůdci Albrechtu z Valdštejna 
(1583–1634), přičemž v adresáři 
z roku 1879 je uvedeno, že se jednalo 
o část již existující Tovární ulice 
vedoucí až k Husově třídě. V roce 1940 
došlo k jejímu přejmenování 

Červenohrádecká ulice protíná Červený Hrádek
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Erbenova (C1) – Jméno po 
historikovi, archiváři a spisovateli 
Karlu Jaromíru Erbenovi (1811–1870) 
nese tato ulice od roku 1931.

Evansova (Skvrňany) – V roce 2016 
byla pojmenována po C. W. Evansovi, 
pilotu amerického bombardéru, jenž 
se zde zřítil po srážce s jiným strojem.

Farského (C2) – Vznikla v roce 
1938 z části Táborské ulice a získala 
jméno po budovateli československé 
církve husitské Karlu Farském 
(1880–1927). Za války v roce 1940 
byla přejmenována na Hauffovu ulici 
po německém spisovateli Wilhelmu 
Hauffovi (1802–1827). Bezprostředně 
po válce ale došlo k jejímu 
přejmenování zpět na ulici Farského 
(původně Dr. Karla Farského).

Fialková (Černice) – Název ulice 
pochází z roku 1947 a nese jméno 
rostliny, jako i jiné ulice v okolí.

Fibichova (A2) – V roce 1934 získala 
jméno po jednom ze zakladatelů 
Sokola Jindřichu Fügnerovi 
(1822–1865). Někdy po vzniku 
protektorátu byla přejmenována na 
Mozartovu ulici. V této době vedla 
ale i na druhou stranu dnešní Lidické 
ulice, tj. i v prostoru dnešní ulice 
Pod Cvičištěm. Až od roku 1947 
nese jméno po hudebním skladateli 
Zdeňku Fibichovi (1850–1900). 

Foglarova (A1) – Od roku 2004 nese 
jméno po spisovateli a významné 
osobě skautského hnutí Jaroslavu 

Foglarovi (1907–1999). Ve stejném 
roce dostaly svůj název i některé 
okolní ulice, jež jsou pojmenovány 
po hrdinech jeho knih. V Plzni se tak 
kromě Foglarovy ulice nachází také 
Metelkova, Hojerova a další.

Folmavská (C1, Borská pole) – 
Název po obci nacházející se u hranic 
s Německem získala tato ulice v roce 
1997.

Formanská (Červený Hrádek) – 
Název byl této ulici vybrán 
pravděpodobně podle bývalé 
formanské hospody, přičemž toto 
pojmenování dostala ulice zřejmě 
již v roce 1962, tj. v době, kdy byl 
Červený Hrádek poprvé součástí 
Plzně. Ale až v roce 1979 došlo 
k novému a již trvalému pojmenování 
této ulice.

Francouzská třída (C2) – V roce 
1957 byla pojmenována na počest 
budovatelského úsilí lidu jako 
třída Budovatelů. Krátce po pádu 
komunismu v roce 1991 došlo ke 
změně jejího názvu na Francouzskou 
třídu podle spojenecké země, 
se kterou měly Čechy vřelé vztahy.

Foglarovu ulici na Košutce obklopují další ulice připomínající hrdiny jeho knih  
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Harantova (B2) – Poprvé byla 
pojmenována již v roce 1871 
a nazývala se ulicí Květinovou. 
Ale již roku 1878 došlo k jejímu 
přejmenování po Kryštofu Harantovi 
z Polžic a Bezdružic (1564–1621), 
což byl šlechtic a diplomat popravený 
za stavovského povstání.

Havířská (B1) – Název vycházející ze 
zaměstnání tehdejších obyvatel nese 
tato ulice od roku 1878. Obdobně 
vznikla i nedaleká ulice Zámečnická.

Havlíčkova (B1) – Poprvé byla 
ulice pojmenována v roce 1871 
jako Ovocná, ale používal se 
i název Ovocní, což pravděpodobně 
odkazovalo na zde se kdysi 
rozprostírající Brojovu zahradu. 
V roce 1878 získala dnešní jméno po 
novináři a spisovateli Karlu Havlíčku 
Borovském (1821–1856).

Heldova (B2) – Poprvé byla ulice 
pojmenována v roce 1891 po Beneši 
z Loun (1454–1536), což byl český 
fortifikační stavitel a architekt 
německého původu. Podle přípisu 
vládního komisaře Petra Němejce měla 
být již v červenci 1939 přejmenována 
na ulici U Vozovny. K tomu ale 
pravděpodobně nedošlo, neboť od 
roku 1940 je známý jiný oficiální 
název, který odkazuje na lékaře 
a skladatele Jana Theobalda Helda 
(1770–1851) a který vydržel dodnes.

Heřmánková (Černice) – Název ulice 
pochází z roku 1947 a nese jméno 
rostliny, jako i jiné ulice v okolí.

Heydukova (A1) – Jméno po básníku 
Adolfu Heydukovi (1835–1923) 
dostala tato ulice již v roce 1934.

Heyrovského (C1) – V roce 1967 byla 
pojmenována po nositeli Nobelovy 
ceny za chemii Jaroslavu Heyrovském 
(1890–1967).

Hlavanova (B2, C2) – Poprvé byla 
pojmenována v roce 1878 podle 
nedalekého vrchu Homolka na ulici 
Pod Homolkou. Až v roce 1908 
dostala dnešní název odkazující na 
plzeňského arciděkana a organizátora 
duchovního a společenského života 
v Plzni Antonína Hlavana 
(1796–1868).

Hlavní (Bukovec, Újezd) – 
Název ulice vedoucí z Bukovce 
k Újezdu pochází z roku 1947 
a před polovinou sedmdesátých 
let 20. století blízko ní vznikla 
i ulice pojmenovaná jako 
Vedlejší.

Hlohová (Černice) – Název ulice 
pochází z roku 1975 a nese jméno 
rostliny. Stejným usnesením 
byly schváleny i další ulice 
nacházející se na území tehdejšího 
ObvNV Plzeň 2, jež dostaly také 
jméno po rostlině, např. Šafránová 
či Chrpová. 

Hluboká (C2) – Tato ulice byla 
pojmenována již v roce 1914 
a vedla od ulice Květné k jihovýchodu 
po hranicích doudleveckého 
katastru. 

Habrmannova (B2, C2) – V roce 
1921 byla pojmenována po Gustavu 
Habrmanovi (1864–1932), což byl 
vůdčí představitel sociální demokracie 
v Plzni. Za války v roce 1940 byla 
přejmenována na ulici Písečnou 
(Sandgasse). Bezprostředně po konci 
války došlo k jejímu opětovnému 
přejmenování. Tentokráte však 
nedošlo k návratu původního názvu, 
ale bylo jí dáno nové jméno, a to 
Sibiřská. Původní název byl navrácen 
až v roce 1991.

Habrmannovo náměstí (B3) – 
V roce 1932 bylo doubravecké 
náměstí pojmenováno po vůdčím 
představiteli sociální demokracie 
v Plzni Gustavu Habrmanovi 
(1864–1932). Za druhé světové války 
v roce 1940 bylo přejmenováno na 
náměstí Reichlinovo, pravděpodobně 
po plzeňském faráři Reichlinovi 
z řádu německých rytířů, žijícím 
v první polovině 14. století. Po válce 
byla snaha o navrácení původního 
názvu náměstí, ale nakonec zvítězilo 
nové pojmenování po zakladateli 
KSČ v Doubravce Čeňku Ullrichovi 
(1893–1944). Návrat k původnímu 
názvu nastal až v roce 1991.

Habrová (C2) – V roce 1910 byla 
pojmenována podle druhu stromu 
jako další ulice v Podhájí. 

Hájová (Bukovec) – Název této ulice 
pochází z roku 1947.

Hálkova (B1) – Název po básníku 
Vítězslavu Hálkovi (1835–1874) má 
tato ulice od roku 1897.

Halštatská (Újezd) – 
Název odkazuje na záchranný 
archeologický průzkum, jenž zde 
objevil pozůstatky sídla z pozdně 
halštatského období, a byl této ulici 
dán v roce 2015.

Haltýřská (Bukovec) – Název ulice 
pocházející z roku 1947 byl odvozen 
od pomístního jména U Haltýřů, kde 
se nacházel rybníček s pramenitou 
vodou.

Hankova (B2, C2) – Název po českém 
spisovateli a národním buditeli 
Václavu Hankovi (1791–1861) nese 
tato ulice od roku 1886. Ve stejném 
roce vznikla i nedaleká Čelakovského 
ulice, nazvaná taktéž po národním 
obrozenci.
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Moravská (B3) – Od roku 1937 
nesla ulice jméno U Pikovy školy, 
jelikož zde stála škola nesoucí 
jméno plzeňského starosty Luďka 
Pika (1876–1948). V roce 1940 byla 
přejmenována na ulici Moravskou. 
Ve stejném roce vznikla i nedaleká 
ulice Slezská.

Morseova (Borská pole) – Jméno po 
americkém vynálezci Samuelu F. B. 
Morseovi (1791–1872) má tato ulice 
od roku 1997.

Mostní (C2) – Název ulice dostala 
podle své polohy u mostu přes 
Radbuzu roku 1926.

Motýlí (C2) – V roce 1910 byla 
pojmenována podle přírody, tak jako 
i jiné ulice ve čtvrti v Podhájí.

Mozartova (A2) – Poprvé byla tato 
ulice pojmenována v roce 1934 
po legionáři Josefu Jiřím Šveci 
(1883–1918). V roce 1941 byla 
přejmenovaná na Hraniční ulici 

(Grenzgasse), jelikož se nacházela na 
hranicích plzeňského a boleveckého 
katastru. V protektorátních 
domovních listech je tužkou uveden 
i název Pod Zavadilkou. V roce 1947 
byl navrácen původní název, tj. ulice 
Plukovníka Švece. V roce 1951 byla 
nazvána po sovětském politiku 
Michaili Vasiljevičovi Frunzem 
(1885–1925). Po pádu totality byla 
opět přejmenována, ale již nedošlo 
k návratu k předchozímu jménu, 
ale vzhledem k okolním ulicím byla 
nazvána Mozartovou po hudebním 
skladateli Wolfgangu Amadeu 
Mozartovi (1756–1791).

Mrkvičková (Lhota) – Název této 
ulice pochází z roku 2014.

Mutěnická(A1) – Jméno po městě 
z Jihomoravského kraje dostala tato 
ulice v roce 2001. Podobná jména 
mají i další ulice na vinickém sídlišti.

Myslivecká (Litice) – Název této ulice 
pochází z roku 1957.

Na Bajnerce (C2) – Název vycházející 
z místního jména nese tato ulice 
od roku 1939.

Na Belánce (B2) – Poprvé byla tato 
ulice pojmenována v roce 1937. 
Tehdy se skládala ze dvou částí. Úsek 
kolmý na Klatovskou třídu nesl název 
Na Belánce podle dříve zde stojící 
továrny na stroje, kterou založili bratři 
Belaniové – František (1815–1882) 
a Josef (1826–1874). Část rovnoběžná 
se zmíněnou třídou nesla jméno 
po nedaleko stojícím kostelu 
U Redemptoristů. Ke sloučení pod 
název Na Belánce došlo v roce 1962.

Na Blatech (Lhota) – Název pochází 
z roku 2004 z doby krátce po 
připojení Lhoty k Plzni. Jako blata 
byly označovány močály či bažiny. 

Na Bořích (C3) – Jméno vycházející 
z pomístního názvu, jelikož zde 
bývaly borové lesy, dostala tato ulice 
v roce 1947.

Na Bradlavce (C2) – Název vycházející 
z pomístního jména byl této ulici dán 
v roce 1926. Bradlavka bylo jedno 
z původních jmen řeky Úslavy.

Na Brázdě (Černice) – Název této 
ulice pochází z roku 1947.

Na Brůdku (Křimice, Nová 
Hospoda) – Před rokem 1989 získala 
tato ulice název podle místního 
pojmenování, jež odkazuje na 
nedaleký brod přes Vejprnický potok.

Na Břehu (Koterov) – Poprvé byla 
ulice pojmenována v roce 1933 
podle své polohy u břehu Úslavy 
jako Pobřežní. V roce 1947 byla 
přejmenována na ulici K Závrtku, 
a to podle místního jména (stráň 
zde činí oblouk). Zatím poslední 
přejmenování nastalo v roce 1982 
a od té doby nese jméno Na Břehu.

Na Bušinách (Skvrňany) – Název 
této ulice pochází z roku 2012.

Na Celchu (C3) – V roce 1926 byla 
pojmenována podle pomístního 
názvu.

Na Cihlářce (C3) – V roce 1904 byla 
pojmenována po herci a režisérovi 
Josefu Kajetánu Tylovi (1808–1856). 
Krátce po připojení Lobez k Plzni 
v roce 1926 dostala název Na Cihlářce.

Mostní ulice v Doudlevcích svůj název získala snadno



O 84 85 OPROČPA SE TAKLE MENUJOU?PLZEŇSKÝ ULIČNÍK

Osiková (Valcha) – Název této ulice 
pochází z roku 2010.

Ostrovní (C2) – Název podle 
polohy směrem k dnes již zaniklému 
ostrovu, který byl utvořen Radbuzou 
a mlýnským náhonem, nese tato ulice 
od roku 1926.

Ostruhová (B2) – V roce 1878 
byla pojmenována pravděpodobně 
podle výrobků z továrny na hřebíky 
a cvočky, která stávala nedaleko.

Ostružinová (Červený Hrádek) – 
Ulice byla pojmenována podle 
rostliny v roce 1998. Podobný 
název nesou i jiné ulice v okolí, 
např. Borůvková, Rybízová, 
Zvonková apod.

Otakara Březiny (A2) – Dnešní ulice 
se původně dělila na dvě, které byly 
rozděleny současnou ulicí Jakuba Jana 
Ryby. Část vedoucí k Lidické nesla od 
roku 1934 jméno po Aloisi Rašínovi 
(1867–1923). Na druhou stranu pak 
vedla ulice pojmenovaná po Pavlu 

Josefu Šafaříkovi (1795–1861). Pro 
druhou zmíněnou je v protektorátních 
domovních listech uveden i 
název Bílkova. Dalšími oficiálně 
schválenými názvy z roku 1947 
však byla tato jména: ulice Otakara 
Březiny, po českém básníkovi Otokaru 
Březinovi (1868–1929), a ulice 
Hybešova, po sociálnědemokratickém 
politikovi a novináři Josefu Hybešovi 
(1850–1921). V roce 1991 došlo ke 
sloučení obou názvů pod jméno 
Otakara Březiny. 

Otýlie Beníškové (B2) – Tato ulice 
vznikla až v roce 1991, kdy byla 
oddělena z původní Karlovarské. 
Své jméno získala po české herečce 
Otýlii Beníškové (1882–1967), která 
byla členkou plzeňského městského 
divadla.

Ovesná (Černice) – Název po rostlině, 
jako i jiné ulice v okolí, získala v roce 
2002.

Ovocná (C2) – Název této ulice 
pochází z roku 1926.

Obchodní (Borská pole) – Název 
podle své polohy u obchodu získala 
tato ulice v roce 2002.

Obilná (Litice) – Název této ulice 
pochází z roku 2009.

Oblouková (Litice) – Název této ulice 
pochází z roku 2009.

Odlehlá (Újezd) – Název této ulice 
pochází z roku 2000.

Odpolední (C1) – V roce 2011 
byla pojmenována podle časového 
údaje, a to podobně jako i jiné 
ulice v lokalitě Výsluní. Stejným 
usnesením vznikla např. ulice Ranní 
či Půlnoční.

Okounová (A2) – Název odvozený 
od jména ryby nese tato ulice od roku 
1998. Podobná jména mají i okolní 
ulice.

Okružní (C3) – Tato ulice byla 
poprvé pojmenována již v roce 
1938, kdy obdržela název Ve Dvoře. 
K jejímu přejmenování došlo v roce 
1947. Od té doby nese jméno podle 
svého tvaru.

Olšová (C2) – V roce 1910 byla 
pojmenována podle přírody, tak 
jako i jiné ulice ve čtvrti v Podhájí. 
Roku 1940 byla její východní část 
přejmenována na ulici Drtinovu 
(dnes Kapitána Jaroše).

Opavská (B3) – Název odkazující na 
slezské město dostala tato ulice v roce 
1929.

Orlík (Orlík) – Název odvozený 
od pomístního jména nese tato ulice 
od roku 2007.

Orlová (Valcha) – Podobně jako 
u okolních ulic je i v názvu této užito 
jméno ptáka, v tomto případě jej 
komunikace nese od roku 2018.

Ořechová (C2) – Toto jméno získala 
někdy před rokem 1931, kdy je 
uvedena v plzeňském adresáři. 

Osadní (Valcha) – Jméno této ulici 
bylo dáno v roce 2010.

Osadníků (Hradiště) – Název této ulice 
pochází z roku 1939, kdy byly poprvé 
pojmenovávány zdejší ulice. Připomíná 
první obyvatele této lokality.

Ulice Otýlie Beníškové na Roudné vznikla oddělením od původní Karlovarské ulice
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Svoji původní podobu získala 
pravděpodobně v roce 1958.

Růžová (Černice) – Tento název 
pochází z roku 1995.

Rybářská (B1) – Rybářskou ulici má 
Plzeň již od roku 1871. Někdy byla 
nazývána i třídou, podobně jako i jiné 
ulice.

Rybízová (Červený Hrádek) – Ulice 
byla pojmenována podle rostliny 
v roce 2013. Podobný název nesou 
i jiné ulice v okolí, např. Bezinková, 
Zvonková apod.

Rychtaříkova (C2) – Jméno po 
plzeňském učiteli Janu Rychtaříkovi 
(1819–1902) dostala asi v roce 
1940.

Rohová (B3) – V roce 1974 byla 
pojmenována podle své polohy.

Rokycanská (B3, Červený Hrádek) – 
Již v roce 1904 byla tato ulice na 
lobezském katastru pojmenována 
po Františku Palackém (1798–1876). 
Ovšem když byly Lobzy a také 
Doubravka připojeny k Plzni, došlo 
k úpravě řady názvů, a to včetně 
tohoto. V roce 1926 tak dostala 
jméno po husitském teologovi 
Janu Rokycanovi (1396–1471), 
tj. Rokycanova třída. Poslední 
změna pojmenování přišla s rokem 
1940, kdy obdržela dnešní název 
po nedalekých Rokycanech.

Rolní (Radčice) – Název pochází 
z roku 1979, kdy byly poprvé 
pojmenovány ulice v Radčicích.

Rolnické náměstí (C3) – Název 
této lokality pochází z roku 1926 
a byl odvozen od charakteru 
místa, kde stávaly zemědělské 
statky.

Rooseveltova (B2) – Původním 
názvem Rooseveltovy ulice byla 
Sachsen Thor Gasse, tj. U Saské brány, 
který máme doložený již na mapě 
z roku 1821. Po zbourání brány z ní 
během první poloviny 19. století 
zbyla již jen Saská ulice (Sachsen 
Gasse), odkazující na silnici vedoucí 
směrem do Saska. Až v roce 1945 byla 
ulice pojmenována po americkém 
prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi 
(1882–1945) a jméno si zachovala 
dodnes.

Rovná (Nová Hospoda) – V roce 
1957 byla pojmenována podle svého 
charakteru.

Rozkvetlá (Černice) – Název byl této 
ulici dán po roce 1989.

Rozmarýnová (Újezd) – Název této 
ulice pochází z roku 2012.

Rubešova (B2) – Po právníku 
a spisovateli Františku Jaromíru 
Rubešovi (1814–1853) byla 
pojmenována v roce 1897.

Rumburská (C3) – Název 
připomínající rumburskou vzpouru, 
která se odehrála na konci první 
světové války, byl této ulici dán roku 
1947.

Ruská (C2) – Takto byla 
pojmenována v roce 1928. 
Bezprostředně po druhé světové válce 
byla přejmenována na Sovětskou, 
ze které se až v roce 1991 opět stala 
ulice Ruská.

Rušná (Litice) – Název byl této ulici 
dán v roce 1957, kdy byly litické ulice 
poprvé pojmenovávány.

Růženy Svobodové (A1, A2) – 
Tento název získala ulice roku 
1928 na paměť spisovatelky 
Růženy Svobodové (1868–1920). 
Podobné názvy nesly i okolní ulice, 
např. Boženy Němcové či Karoliny 
Světlé. Stejně jako další takto 
nazvané ulice byla i tato v roce 1940 
přejmenována na ulici Svobodové. 

Rokycanská ulice vede 
od viaduktu u areálu 
plzeňského pivovaru 
až po dálniční přivaděč 
v místech odbočky 
na Červený Hrádek
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u okolních ulic bylo pro pojmenování 
užito jméno stromu. 

Třezalková (C2) – Název podle 
rostliny nese tato komunikace, tak 
jako i jiné ulice v okolí, od roku 2016.

třída Vojtěcha Rojíka (Újezd) – Podle 
starších map před rokem 1947 se 
tato ulice měla jmenovat původně 
Újezdecká, a to od roku 1928. Až 
v roce 1947 byl dán této komunikaci 
název na paměť starosty Újezda 
Vojtěcha Rojíka (1891–1942), který 
byl popraven nacisty.

Tulipánová (Černice) – Název je 
odvozen od jména rostliny. Podobně 
je tomu i u dalších ulic v okolí. 
Obvodní zastupitelstvo se na tomto 
názvu usneslo v roce 2004 a tímtéž 

usnesením vznikly i ulice Sněženková 
a Slunečnicová.

Turistická (A1) – Název této ulice 
je odvozen od její polohy na trase 
turistické cesty z Plzně na Krkavec 
a byl jí dán v roce 1947.

Tylova (B1) – Již od roku 1862 byla 
nazývána jako Žitná. Jméno po 
českém dramatikovi, režisérovi a herci 
Josefu Kajetánu Tylovi (1808–1856) 
získala v roce 1878.

Tyršova (B2) – V roce 1995 
byla tato ulice pojmenována po 
Miroslavu Tyršovi (1832–1884), 
což byl zakladatel tělovýchovného 
hnutí Sokol. Vlastní název byl však 
přenesen ze zrušené ulice, která vedla 
před plzeňskou sokolovnou.

U Bachmače (C2) – Byla 
pojmenována v roce 1928 po městě 
a železničním uzlu na severu Ukrajiny 
(Bachmač), kde se odehrála bitva, 
do které se zapojili českoslovenští 
legionáři. Za druhé světové války roku 
1940 byla přejmenována na Balbínovu 
po literátu, historikovi a knězi 
Bohuslavu Balbínovi (1621–1688). 
Bezprostředně po válce došlo 
k návratu k původnímu názvu.

U Bazénu (A2) –  V roce 2015 byl 
schválen návrh na pojmenování 
plochy centrálního parku, a to 
v souvislosti s potřebou jasného 
a přesného pojmenování pro lepší 
orientaci občanů.

U Borského parku (C1) – Tato ulice 
vznikla v roce 1961 vyčleněním 
z tehdejšího sadu Českých legionářů. 
Název odkazuje na dnešní název parku. 

U Borských kasáren (C1) – 
Název podle polohy u bývalých 
dělostřeleckých kasáren na Borech 
získala v roce 2015.

U Cesty (C1) – Název této ulice 
pochází z roku 2011.

U Cvičiště (B3) – V roce 1929 byla 
pojmenována podle své polohy 
u sportovního areálu.

U Černého mostu (Valcha) – 
Název z roku 1957 vychází z místního 
názvu Černý most, který vznikl 
podle vzhledu zdejšího mostu, jenž 
byl očouzený od kouře parních 
lokomotiv.

U Čertovy díry (Valcha) – Jméno 
z roku 1957 pochází z místního názvu 
Čertova díra.

U Českého dvora (C2) – Název této 
ulice pochází z roku 1939, kdy byly 
poprvé pojmenovávány zdejší ulice.

U Domažlické trati (Skvrňany) – 
Název podle polohy u trati směrem 
na Domažlice získala tato ulice před 
rokem 1985.

U Dráhy (B1) – Před rokem 1917 
byla nazývána po českém spisovateli 
Janu Nerudovi (1834–1891). 
Po připojení Skvrňan k Plzni došlo 
k jejímu přejmenování na ulici 
U Dráhy (1926), a to podle její 
polohy.

Tyršovu ulici najdeme mezi mostem Generála Pattona a křižovatkou U Jána


