Anotace ostatních názvoslovných publikací Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního

Historie názvoslovných komisí
100 let zpracování geografických jmen na území dnešní České republiky.
Vydal Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2019, 1. vydání. Autoři: PhDr. Jana
Matúšová, CSc., Irena Švehlová, prom. fil. ISBN 978-80-88197-08-5 (brožura) a ISBN 978-8088197-08-9 (PDF soubor) mimo ediční řady.
Publikace se zabývá stoletou historií činnosti názvoslovných komisí působících na území
dnešní České republiky. Autorky zpracovaly listiny a dokumentaci, ukládané po desítky let
dnešním Sekretariátem Názvoslovné komise ČÚZK. Jde o materiály a seznamy dokládající
sto let trvající spletitou historii zpracování názvosloví a podíl jednotlivých názvoslovných
komisí na tomto úkolu. Publikace je doplněna medailonky některých členů názvoslovných
komisí a bohatým obrazovým materiálem. V tomto rozsahu je to první práce svého druhu.
Publikace má 71 stran včetně 27 stran obrazových příloh.
Publikace je vydána v elektronické podobě ve formátu PDF ve formátu PDF zdarma.
Publikaci lze zdarma stáhnout na Geoportálu ČÚZK na adrese
https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Historie_nazvoslovnych_komisi_A.PDF

Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen
České vydání slovníku bylo zpracováno podle anglické předlohy „Glossary of Terms for the
Standardization of Geographical Names“ připravené Pracovní skupinou pro toponymickou
terminologii při Skupině expertů OSN pro geografická jména. České vydání slovníku připravila
Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pod vedením nejprve
prof. Rudolfa Šrámka, CSc., a později PhDr. Vladimíra Liščáka, CSc. Dalšími členy autorského
týmu byli PhDr. Pavel Boháč, PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., a RNDr. Pavel Vaniš (verze 1);
aktualizaci na verzi 1.02 provedli Ing. Tomáš Marek a Irena Švehlová, prom. fil. a hist.
Slovník toponymické terminologie pro standardizaci geografických jmen obsahuje základní
termíny s celkem 244 definicemi, dále varianty těchto termínů a jejich vzájemné odkazy3 po
formální stránce odpovídající anglickému vydání vícejazyčného slovníku OSN. Po obsahové
stránce bylo snahou tvůrců pokud možno co nejpřesněji reflektovat znění termínů a definic
vícejazyčného slovníku OSN, ovšem s podmínkou zachování souladu s terminologickou praxí
české toponomastiky a dalších vědních oborů.
Verze 1.02 byla vydána mimo ediční řady v roce 2013.
Slovník lze zdarma stáhnout na této adrese:
https://www.cuzk.cz/O-resortu/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komiseCUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Slovnik-toponymicke-terminologie_2013.aspx

Toponymic Guidelines of the Czech Republic
Pokyny připravili PhDr. Pavel Boháč (Sekretariát Názvoslovné komise ČÚZK, Zeměměřický
úřad) a Mgr. Milan Harvalík (Onomastické oddělení, Ústav pro jazyk český AV ČR), text
odborně posoudil Prof. PhDr. Ivan Lutterer, CSc. (Filozofická fakulta Karlovy univerzity).
Pokyny a doporučení sepsaná v anglickém jazyce k užívání názvosloví na území ČR v souladu
s Rezolucemi č. 4 (4. konference UNGEGN) a č. 14 (5. konference UNGEGN) a rovněž
s Rezolucí č. 7 (6. konference UNGEGN). Jsou určeny pro zahraniční editory map a dalších
prací zabývajících se českými toponymy. Forma a obsah jsou podobné jako toponymické
pokyny jiných členských zemí OSN.
Mimo ediční řady. 24 stran, Praha 1997, ISBN 80-902321-0-8
Pokyny lze stáhnout zdarma na adrese:
https://www.cuzk.cz/Zivotni-situace/Poradci-a-poradni-organy/Nazvoslovna-komiseCUZK/Geograficke-nazvoslovne-seznamy/Toponymic_
guidelines_of_the_Czech_republic.aspx

