abandoned zrušený, opuštěný
abandoned meander mrtvé rameno
abandoned railway zrušená železnice
abbreviation zkratka
aberration aberace, optická vada
ability schopnost
above sea level nad mořem
above-the-ground nadzemní
abrasive paper smirkový papír
abroad zahraničí
abscissa úsečka
absence nepřítomnost
absence of current bez proudu
absolute orientation absolutní orientace
absolute temperature absolutní teplota
absolute term absolutní člen
absorb pohlcovat, absorbovat, vstřebávat
absorbing paper sací papír
abstract symbol abstraktní značka
accelerate urychlovat, zrychlovat
acceleration zrychlení
acceleration of gravity zrychlení tíže
accept přijmout, převzít
acceptable přijatelný, přípustný
acceptable visibility přijatelná viditelnost, vyhovující
viditelnost
access přístup
access time vybavovací doba
accessibility přístupnost
accessories příslušenství, výstroj, výzbroj
accident nehoda, porucha, havárie, úraz, náhoda
accidental náhodný, nahodilý, vedlejší
accommodate přizpůsobit, umístit
accommodation přizpůsobení, ubytování
accompanying document průvodní list
accomplish docílit, splnit
accordance souhlas, shoda
account účet, zpráva, vysvětlení
accounting department účtárna
accumulator akumulátor, střadač
accuracy přesnost
accurate přesný, s přesností
accurate value správná hodnota
achieve dosáhnout
achievement provedení, výkon, úspěch
acknowledgement potvrzení, znání
acquisition sběr
acreage výměra
act působit, postupovat, čin, zákon
acting úřadující, zastupující
actinic light aktinické světlo
active aktivní, účinný
activity činnost, radioaktivita
actual costs skutečné náklady
actual time skutečný čas
acute angle ostrý úhel

adaptation adaptace, únava
adapter nástavec, adaptér, redukce
addition sčítání, příměs, přidávání
additional dodatečný, přídavný, pomocný
additional equipment přídavné zařízení
additive color display multispektrální projektor,
aditivní prohlížečka
additive constant součtová konstanta
address adresa
addressee adresát
addressing adresování
adhesive lepidlo, přilnavý, adhezní
adhesive tape lepicí páska
adjacent sousední, přilehlý
adjacent angle přilehlý úhel
adjacent strip sousední řada snímků
adjust vyrovnat, seřizovat, regulovat
adjusted network vyrovnaná síť
adjusted quantity vyrovnaná veličina
adjusted value vyrovnaná hodnota
adjusting pin justážní jehla
adjusting screw stavěcí šroub
adjustment vyrovnání
adjustment computation vyrovnávací počet
badjustment in groups skupinové vyrovnání
adjustment of condition equations vyrovnání měření
s podmínkami
adjustment of direct observation vyrovnání přímých
měření
adjustment of observation equations vyrovnání
zrpostředkujících měření
administration úřad, správa
administrative boundary správní hranice
administrative map správní mapa
administrator úředník, správce
admissible přípustný, dovolený
admissible error dopustná chyba, přípustná chyba
admission vstup, přístup, přívod, přijetí
advance postupovat, pokročit, postup, ražení,
hloubení, přijetí, záloha
advanced vyspělý, pokročilý
advanced issue předběžné vydání
advantage výhoda
advice rada
advise radit, poradit, avizovat
adviser poradce, konsultant
advisory service poradenská služba
aerial letecký, vzdušný
aerial cableway visutá lanoka
aerial camera letecká komora
aerial film letecký film
aerial photo letecký fotografický snímek
aerial photo coverage pokrytí leteckými snímky
aerial photogrammetry letecká fotogrammetrie
aerial photography letecká fotografie
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aerial survey letecká fotogrammetrie, letecká
fotogrammetrie
aerial triangulation aerotriangulace
aerodrome letiště
aeronautical chart letecká mapa, leteká mapa
aerotriangulation aerotriangulace
aerotriangulation with independent models
semianalytická aerotriangulace
affair věc, záležitost
affine transformation afinní transformace
age stárnout, věk
agency agentura
agent prostředek, zástupce, činitel
aggregation nahromadění
agonic line čára nulové deklinace, agóna
agreement souhlas, shoda, dohoda
agricultural zemědělský
agricultural area zemědělská plocha
agricultural land zemědělská půda
agriculture zemědělství
aid pomoc, pomůcka
aim cíl, předmět
air base vzdušná základna, vojenské letiště, vzdušná
základna
air crash letecká nehoda
air hammer pneumatické kladivo
air mail letecká pošta
air route letecká linka
air survey, letecká fotogrammetrie
air traffic control řízení letového provozu
air transport letecká doprava
air-to-ground communication spojení letounu se
zemí
airborne palubní, dopravovaný letecky
aircraft letadlo
aircraft compass letecký kompas, záměrný kompas
airfield letiště
airline letecká linka, letecká společnost, vzdušná čára
airplane letoun
airport letiště, letiště
alabaster alabastr
alaskite alaskit
albanite albanit
albertite albertit, melanasfalt
albitite albitit
albolite albolit
albumen copy bílková kopie
Algerian onyx alžírský onyx
algorithm algoritmus
alidade alhidáda
alien cizinec, cizí
align urovnat do přímky, vyrovnat se
alignment měření k záměrné přímce
alignment chart spojnicový nomogram
all-metal structure celokovová konstrukce
allanite ortit

allocate přidělit
allotment přidělení, parcelace
allow umožnit, dovolit, usnadnit
allowance sleva, srážka, tolerance, přídavek
alphabetical code abecední kód
alphanumeric code abecedně-číslicový kód
alternate střídat, měnit
alternating current střídavý proud, střídavý proud
alternating voltage střídavé napětí
alternation změna
alternative varianta, alternativa
altimetr výškoměr
altitude výška
alumer vodnatý podvojný síran
aluminium plate eloxovaná deska
ambient okolní, obklopující
ambient light okolní světlo
ambiquity nejednoznačnost, nejasnost
amortization amortizace, odpis, umoření
amount obnos, suma, množství, částka
amperage intenzita proudu
amplifier zesilovač
amplify zesilovat
analog analogový
analog instrument analogový přístroj
analog-to-digital converter analogově číslicový
převodník
analogue analogový
analysis analýza, rozbor
analyst analytik
analytical aerotriangulation analytická
aerotriangulace
analytical photogrammetry analytická
fotogrammetrie
analytical plotter analytický vyhodnocovací přístroj
anamorphotic lens anamorfní objektiv
ancillary data podpůrná data
angle úhel
angle bisector osa úhlu
angle of depression hloubkový úhel
angle of illumination úhel osvětlení
angle of incidence úhel dopadu
angle of reflection úhel odrazu
angle of refraction úhel lomu
angle of view zorný úhel
Angola copal angolský kopál
angular úhlový
angular closure úhlový uzávěr
angular condition podmínka úlového závěru
angular distortion úhlové zkreslení
angular measurement úhlové měření
annex přístavba, přístavek, přídavek
annotated photo klasifikovaný fotografický snímek
annotation anotace, popis, klasifikace snímku
annual aberration roční aberace
annual variation roční změna

3

annular prstencový
annulus mezikruží
anomalies anomálie
anomalistic year anomalistický rok
anomaly anomálie
answer odpověď, odezva
antenna anténa
antennae anténa
anti-halo layer antihalační vrstva
antireflection coating antireflexní vrstva
antropogenetic formes antropogenní formy
apartment zařízený byt
apartment building činžovní dům
apendix dodatek, příloha
aperture clona, apertura
apex angle vrcholový úhel
apex of trajectory vrchol dráhy
apparatus přístroj, aparatura
apparent zdánlivý
apparent horizon zdánlivý horizont, zdánlivý
horizont
apparent image zdánlivý obraz
apparent time zdánlivý čas
appendices dodatek, příloha
applicant uchazeč
application užití, použití, nanášení, přihláška, žádost
application software aplikační programové vybavení
applied užitý, použitý, aplikovaný
applied cartography praktická kartografie
applied geodesy nižší geodézie
applied research aplikovaný výzkum, užitý výzkum
apply užívat, používat, nanášet, přikládat, žádat
appoint jmenovat
appointment jmenování, schůzka
appreciate ocenit, vážit si, odhadnout
apprentice učeň, učedník
approach přibližovat se, přiblížení, příchod, přístup
approach zone přibližovací zóna
appropriate přidělit, přivlastnit, přiměřený
approval schválení, souhlas, povolení
approve schválit
approximate přibližný
approximate value přibližná hodnota
Arabic numeral arabská číslice
arable orný
arable land orná půda
arbitrary libovolný
arbitrary projection vyrovnávací zobrazení
arc oblouk
arch klenout, vyklenout, oblouk, klenba
arch dam klenbová hráz
arched obloukový, klenutý
arched bridge klenutý most
archipelago sousotroví
architectural photogrammetry fotogrammetrie
v památkové péči

archives archív, sbírka
archway odloubí
area plocha
area computation výpočet výměry, výpočet plochy
area distortion plošné zkreslení
area method plošná metoda
areal feature plošný prvek
areal symbol plošná značka
argentine argentin
argillaceus rock jílovitá hornina
arithmetic mean aritmetický průměr, střední
hodnota, aritmetický průměr
arithmetic unit aritmetická jednotka
arkansite arkansit
arm rameno, zbraň
army armáda, armádní
arrange uspořádat, urovnat
arrangement uspořádání, úprava, dohoda
array seřadit, pole
arrival příjezd, přílet, příchod
arrow šipka, ukazovatel
artesian water artézská voda
artesian well artézská studna
article článek
artifical umělý
artificial language umělý jazyk
artificial lighting umělé osvětlení
ascending vzestupný, stoupající
ask žádat, požadovat
asphalted road asfaltová silnice, živičná silnice
assemble sestavit, smontovat
assembler montér
assembly montáž, shomáždění, schůze
assembly language jazyk symbolických adres
assessment ocenění, ohodnocení, odhad, zdanění
assign přidělit, převést
assignement úloha, pověření, převod
assistance účast, asistence, pomoc
assistant asistent, pomocník
association sdružení, sdružování, spojování
assortment sortiment
assume předpokládat
assumption předpoklad
assymetrical nesouměrný, asymetrický
astatized gravimeter astazovaný gravimetr
astro-geodetic leveling astronomicko-geodetická
nivelace
astro-geodetical network astronomicko-geodetická
síť
astro-gravimetric leveling astronomickogravimetrická nivelace
astrolabe astroláb
astrometry astrometrie
astronomic astronomický
astronomic azimuth astronomický azimut
astronomic geodesy astronomická geodézie
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