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Czechia Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2018) Historie 

názvoslovných komisí, 100 let 

zpracování geografických jmen 

na území dnešní České 

republiky. 

[History of Geographical Names 

Commissions, 100 years of 

processing geographical names 

in the territory of today`s Czech 

Republic ], Praha, Český úřad 

zeměměřický a katastrální, 1st 

ed., 71 p. ISBN 978-80-88197-

06-05 (book) and ISBN 978-80-

88197-08-9 (PDF) 

https://geoportal.cuzk.cz/Dokument

y/Historie_nazvoslovnych_komisi_

A.PDF 

 

 Czechia in Czech 

Czechia Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2016) 

Geografická jména České 

republiky, Seznam místních 

jmen a seznam pomístních jmen 

[Geographical Names of the 

Czech Republic, Index of 

Settlement Names and Index of 

Physiographical Names], Praha, 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální, 2nd, expanded and 

updated ed., 328 p. ISBN 978-

 all feature 

types 

Czechia  in Czech, with 

English Preface 

https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Historie_nazvoslovnych_komisi_A.PDF
https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Historie_nazvoslovnych_komisi_A.PDF
https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Historie_nazvoslovnych_komisi_A.PDF


80-86918-93-8 (book) and ISBN 

978-80-86918-94-5 (PDF) 

Czechia Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2016) Seznam 

jmen států a jejich územních 

částí [List of Names of the States 

and Their Territorial Parts], 

Praha: Český úřad zeměměřický 

a katastrální, reedition in PDF 

http://jmenasveta.cuzk.cz/jmena_st

atu/jmena_statu.php    

 

http://www.cuzk.cz/Zivotni-

situace/Poradci-a-poradni-

organy/Nazvoslovna-komise-

CUZK/Geograficke-nazvoslovne-

seznamy/Seznam-jmen-statu-a-

jejich-uzemnich-casti.aspx 

names of 

states 

global in Czech 

       

Czechia Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2014), Česká 

jména moří a mezinárodních 

území (Seznam českých jmen 

oceánů, moří, jejich částí, 

podmořských útvarů, mořských 

proudů a geografických objektů 

v Antarktidě) [Czech Names of 

Seas and International 

Territories (Index of the Czech 

Names of Oceans, Seas, Their 

Bodies, Submarine Objects, 

Ocean Currents and 

Geographical Objects in 

Antarctica)]. Praha: Český úřad 

zeměměřický a katastrální,1st 

ed., 186 p. ISBN 978-80-86918-

71-6 (only PDF) 

http://jmenasveta.cuzk.cz/jmena_m

ori/jmena_mori.php (2015-2019); 

interactive online version 

all feature 

types 

global in Czech, with 

English Preface 

http://jmenasveta.cuzk.cz/jmena_statu/jmena_statu.php
http://jmenasveta.cuzk.cz/jmena_statu/jmena_statu.php
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Seznam-jmen-statu-a-jejich-uzemnich-casti.aspx
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Seznam-jmen-statu-a-jejich-uzemnich-casti.aspx
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Seznam-jmen-statu-a-jejich-uzemnich-casti.aspx
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Seznam-jmen-statu-a-jejich-uzemnich-casti.aspx
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Seznam-jmen-statu-a-jejich-uzemnich-casti.aspx
http://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komise-CUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Seznam-jmen-statu-a-jejich-uzemnich-casti.aspx
http://jmenasveta.cuzk.cz/jmena_mori/jmena_mori.php
http://jmenasveta.cuzk.cz/jmena_mori/jmena_mori.php


Czechia Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2013) Slovník 

toponymické terminologie 

používané při standardizaci 

geografických jmen [Glossary of 

Terms for the Standardization of 

Geographical Names], version 

1.02, Praha, Český úřad 

zeměměřický a katastrální 

http://www.cuzk.cz/O-

resortu/Poradci-a-poradni-

organy/Nazvoslovna-komise-

CUZK/Geograficke-nazvoslovne-

seznamy/Slovnik-toponymicke-

terminologie_2013.aspx 

terms  Czech/English 

 Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2011), Index 

českých exonym. 

Standardizované podoby. 

Varianty [List of Czech 

Exonyms. Standardized Forms. 

Variants]. Praha: Český úřad 

zeměměřický a katastrální, 2nd, 

expanded and updated ed., 133 

p. ISBN 978-80-86918-64-8 

- all feature 

types 

global in Czech, with 

English Preface, 

The Structure of 

Entries, The 

Czech-English 

Glossary of 

Selected 

Geographical 

Terms 

 Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2009), Jména 

států a jejich územních částí 

[Names of the States and Their 

Territorial Parts]. Praha: Český 

úřad zeměměřický a katastrální, 

4th, revised and expanded ed., 

111 p. ISBN 978-80-86918-57-0 

http://jmenasveta.cuzk.cz/jmena_st

atu/jmena_statu.php (2009); 

interactive online version 

names of 

states 

global in Czech, with 

English Preface 

 Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2007), 

Toponymic Guidelines of the 

Czech Republic. Praha: Český 

úřad zeměměřický a katastrální, 

http://www.cuzk.cz/Zivotni-

situace/Poradci-a-poradni-

organy/Nazvoslovna-komise-

CUZK/Geograficke-nazvoslovne-

seznamy/Toponymic_guidelines_of

toponyms Czechia in English, with 

Czech-English 

Glossary 



zeměměřický a 

katastrální] 

3rd ed., ISBN 80-902321-0-8 

(from 1997) 

_the_Czech_republic.aspx 

 Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2005), Jména 

států a jejich vybraných 

územních částí – Evropa [The 

Names of the States and their 

Selected Territorial Parts – 

Europe]. Praha: Český úřad 

zeměměřický a katastrální, 1st 

ed., 64 p. ISBN 80-86918-00-9 

- names of 

states 

Europe in Czech, with 

English Preface, 

The Structure of 

Entries 

 Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (2002), 

Geografická jména České 

republiky [Geographical Names 

of the Czech Republic]. Praha: 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální, 1st ed., 102 p. ISBN 

80-902321-6-7 

- 

 

all feature 

types 

Czechia in Czech, with 

English Preface 

and 

Orthography 

and 

Pronuncistion of 

Geographical 

Names on the 

Territory, List of 

Abbereviations, 

Czech-English 

Golssary of 

Terminology, 

List of 

Territorial 

Division of the 

Czech Republic 

 Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (1998), Vyšší 

geomorfologické jednotky České 

republiky [Major 

- toponyms Czechia in Czech, with 

English Preface 

and Summary 



[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Geomorphological Units of the 

Czech Republic]. Praha: Český 

úřad zeměměřický a katastrální, 

1st ed., 55 p. ISBN 80-901212-

7-6 

 Czech Office 

for Surveying, 

Mapping and 

Cadastre 

[Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální] 

Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ed.) (1997), 

Toponymic Guidelines of the 

Czech Republic. Praha: Český 

úřad zeměměřický a katastrální, 

1st ed., ISBN 80-902321-0-8 

 toponyms Czechia in English, with 

Czech-English 

Glossary 

 

Note: All publications mentioned in this list were part of the Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR / UNO Gazetteers of Geographical Names –  CZ Series. 


