
Souhrnná pravidla psaní velkých písmen 

1. Jednoslovná vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem. 

Evropa, Asie, Petr, Hana, Pardubice, Praha 

2. Víceslovná vlastní jména píšeme zpravidla s velkým počátečním písmenem. 

Středozemní moře, Suezský průplav, Liga místrů, Lidové noviny, Pravidla českého pravopisu 

3. Pokud je součástí víceslovného názvu vlastní jméno, píšeme ho s velkým písmenem. 

Vysoké Tatry, Univerzita Palackého 

4. Ve víceslovných vlastních jménech obydlených oblastí píšeme kromě předložek všechna 

písmena velká 

Nové Město na Moravě, Hradec Králové, Kutná Hora 

5. Pokud je před víceslovným názvem obecné jméno druhové, píšeme ho s malým písmenem. 

sídliště Polabiny, ulice Kapitána Bartoše, kino Jas 

6. Začíná-li vlastní jméno předložkou, píšeme s velkým písmenem předložku i název za ní. 

penzion U Jelena, dům U Jonáše 

7. Pokud není předložka součástí názvu, píšeme ji s malým písmenem. 

Setkáme se u Jonáše. 

 

Rodná jména, příjmení, přezdívky a jména zvířat 

 Rodná jména, příjmení, přezdívky a jména zvířat píšeme s velkým písmenem. 

David, Dita, Novák, Kábrt, vlčák Rex, pták Ohnivák, včelka Mája, liška Bystrouška 

 S velkým písmenem píšeme i přídavná jména přivlastňovací zakončená na –ův a –in, 

jestliže jsou odvozená od vlastních jmen. 

Ditin, Janin, Davidův, Novákův 

Ve výjimečných případech jméno zobecní a píšeme ho s malým písmenem. 

švejk (mazaný člověk) 

 



Příslušníci rodin, národů, obyvatelé pojmenovaní podle místa, postavy 

náboženské mytologie a pohádkové 

 Příslušníci rodin, národů, obyvatelé pojmenovaní podle místa, postavy náboženské 

mytologie a pohádkové postavy píšeme s počátečním velkým písmenem. 

Přemyslovci, Jagelonci, Čech, Slovák, Hanák, Evropan, Pardubák, Pražan, Bůh, Syn boží, 

Červená karkulka, Šípková Růženka 

!!! Antropologické skupiny píšeme s malým písmenem. !!!! 

černoch, indián 

Hvězdářské názvy 

 Názvy planet, hvězd, souhvězdí a dalších nebeských těles píšeme s velkým písmenem. 

Merkur, Venuše, Země, Mars…, Kassiopeia, Halleyova kometa, Malý vůz, Andromeda, Velká 

medvědice 

 Jména znamení zvěrokruhu a osoby v nich narozené píšeme s velkým písmenem. 

Beran, Býk, Blíženci… 

 Obecné názvy píšeme s malým písmenem. 

země, slunce, měsíc, jitřenka 

POZOR:  

Postav tu krabici na zem. x Planeta Země je stará 4 - 5 miliard let. 

Zeměpisné názvy (země a světadíly, útvary zemského povrchu, vodstvo, města, 

obce, ulice, čtvrti, zastávky veřejné dopravy, stavby) 

 Názvy zemí a světadílů píšeme s počátečním velkým písmenem. 

Česká republika, Španělsko, Evropa 

 Útvary zemského povrchu (ostrovy, poloostrovy, hory, nížiny) píšeme s velkým 

písmenem. 

Alpy, Dívčí kameny, Sněžka, Labská louka, Tatry - Vysoké Tatry, Nízké Tatry 

 Vodstvo (moře, jezera, řeky, rybníky) píšeme s velkým písmenem. 

Suezský průplav, Labe, Rožmberský rybník, rybník Svět, Máchovo jezero 

U cizích jmen dodržujeme jejich původní pravopis např.: Mont Blanc 



 Označení hora, moře, jezero, poloostrov atd. píšeme vždy s malým písmenem. 

Jaderské moře, moře Jaderské, Skandinávský poloostrov, poloostrov Skandinávský 

 V názvech měst, obcí a čtvrtí píšeme kromě předložek všechna písmena velká. 

Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Malá Strana 

 Pokud je součástí názvu měst a obcí bližší určení, píšeme ho s velkým počátečním 

písmenem. 

Kostelec nad Černými lesy, Rokytnice v Orlických horách 

V některých případech mohou nastat při psaní problémy. Je důležité vědět, jak se úředně 

město nebo obec jmenuje, např: lázně Teplice x Lázně Bělohrad 

 Názvy ulic, nábřeží a náměstí píšeme s velkým písmenem. 

Jindřišská ulice, Pernštýnské náměstí 

Je-li součástí názvu předložka, píšeme s velkým písmenem předložku i jméno za ní. 

U Zeleného stromu, U Dvou slunců 

 Pokud je na začátku obecné jméno druhové, píšeme ho s malým písmenem. 

třída Politických vězňů, náměstí Karla Čapka 

 Názvy zastávek veřejné dopravy píšeme s velkým písmenem. 

nádraží Praha-Smíchov, zastávky metra: Vltavská, Hlavní nádraží 

 Názvy staveb a jejich částí píšeme s velkým písmenem. 

Prašná brána, Bílý dům (USA) 

 Názvy jedinečných přírodních jevů píšeme s velkým písmenem. 

Boubínský prales, Rudolfův pramen 

Instituce, organizace, dokumenty, výrobky a plody 

 Oficiální názvy institucí a organizací píšeme s velkým písmenem. 

Organizace spojených národů, Senát, Parlament ČR, Občanská demokratická strana, Česká 

lékařská komora, Pedagogická fakulta UHK, Gymnázium J. K. Tyla, restaurace U Dvou zmijí 

V neoficiálních názvech je píšeme s malým písmenem, např: V pravomoci ministerstva 

školství. 



 Jména jedinečných dokumentů, výrobků, plodů a rostlin píšeme s velkým písmenem. 

Zlatá bula sicilská, Dekret kutnohorský, Rukopis královédvorský a zelenohorský, Lidové 

noviny, Pravidla českého pravopisu, minerální voda Rajec, automobil Škoda Octavia, krém 

Nivea, jablko Idared 

POZOR !Pokud tato jména použijeme v běžné mluvě jako obecná pojmenování, píšeme je s 

malým písmenem.!  Koupil si škodovku. Koupil jsem si acera (notebook). 

Události, svátky, soutěže, vyznamenání, ceny, řády, vědecké tituly a zkratky 

 Názvy jedinečných a významných událostí píšeme s velkým písmenem. 

 Pokud je v názvu na prvním místě číslovka, slovo za číslovkou se píše s malým 

písmenem. Pokud není uvedeno pořadí, píšeme s malým písmenem. 

1. zimní olympijské hry – První zimní olympijské hry - zimní olympijské hry 

 Bitvy a války píšeme s malým písmenem. 

třicetiletá válka, druhá světová válka, bitva u Slavkova 

 U cizojazyčných víceslovných názvů cen píšeme všechna písmena velká. 

Miss World, Champions League 

Další příklady: 

Významné události – Pražské povstání, Pražské jaro, Velká francouzská revoluce 

Svátky – Vánoce, Velikonoce, Nový rok, Dušičky 

Soutěže – Zlatá stuha juniorů, Česká miss, Liga mistrů 

Řády – Řády bílého lva, Olympijský řád 

Vyznamenání a ceny – Nobelova cena míru, Cena Thálie, Zlatý míč, Oskar 

Zkratky a vědecké tituly - Mgr., Ing., W, H2O 

Vyjádření úcty 

 Jako projev vyjádření úcty píšeme v dopisech osobní a přivlastňovací zájmena v 2. 

osobě s velkým písmenem, např: Ty, Tebe, Tvůj, Vy, Váš, Vás 

 S velkým písmenem píšeme také tituly významných osobností, např: Vaše Jasnosti, 

Mistře 

 Akademické označení mistr píšeme s malým písmenem - mistr Jan Hus 

 

Procvičujte na : http://www.ucirna.cz/cestina/velka_pismena_souhrnna_cviceni.php 


