aeration irrigation klimatizační závlaha
aggregate agregát
air chamber vzdušník
air tank vzdušník
aqueduct akvadukt
area plocha
area efficiency of irrigation equipment plošná
výkonnost závlahového zařízení
area efficiency of sprinkler plošná výkonnost
postřikovače
artesian well artézská studna
artificial crest umělá hřbetina
artificial ridge umělá hřbetina
authoritative dry year směrodatně suchý rok
automatic breaker automatický jistič
available store of winter moisture využitelná
závlaha zimní vláhy
average irrigation requirement průměrné závlahové množství
average moisture reliability průměrná vláhová
jistota
average velocity in line průřezová rychlost
v potrubí, střední rychlost v potrubí
average water requirement průměrná vláhová
potřeba
basic irrigation limanová závlaha
basin zdrž
basin for flooding výtopová zdrž
basin irrigation závlaha výtopou
bayonet clutch bajonetová spojka
biological curve biologická křivka
Blaise's formula Blaisův vzorec
boom sprinkler konzolový postřikovač, kolonový
zavlažovač, konolový zavlažovač
border disk hrázkovač
border ditch irrigation přeron z kanálů
border irrigation slope přeronový svah
border slope irrigation svažinový přeron
border strip přeronový pás
border strip irrigation závlaha pásovým přeronem, pásový přeron
branch canal vedlejší závlahový kanál
branch of portable piping větev přenosného
potrubí
branch pipe network větevná trubní síť
breaking blade tříštící lopatka
bridge sprinkler mostový zavlažovač, mostový
postřikovač
bucket wheel čerpací kolo
canal kanál
canal basin kanálová zdrž
capacity výkonnost
capacity efficiency of irrigation equipment objemová výkonnost závlahového zařízení
capacity of pump průtok čerpadla

center pivot sprinkler kruhový úderový postřikovač
center-pivot sprinkler zavlažovač s pilotem
center-pivot system zavlažovač s pilotem
channel seal těsnění žlabu
check nápustné stavítko
checking examination kontrolní prohlídka
circuit pipe network kruhová trubní síť
circular pipe network kruhová trubní síť
class of drop size třída velikosti kapek
classification of irrigation water klasifikace
závlahové vody
clutch spojka
coefficient součinitel
coefficient of exploitation of irrigation network
součinitel využitelnosti závlahové sítě
coefficient of exploitation of irrigation water
součinitel využitelnosti závlahové vody
coefficient of exploitation of precipitation součinitel využitelnosti srážek
combined pipe network kombinovaná trubní síť
combined scheme of sprinklers sdružená sestava
postřikovačů
constant irrigation network stálá závlahová síť,
pravá stabilní závlahová síť
construction of irrigation závlahová stavba
continual operation of sprinkler irrigation system nepřerušovaný provoz postřikovací soupravy
continuous flooding nepřerušovaná výtopa, výtopa
ronem
contour check obvodová hrázka
contour dyke obvodová hrázka
control order pracovní řád
controlled flooding přerušovaná výtopa
controller regulátor
conveyance for water irrigation závlahový přivaděč
coupler branch pipe spojková odbočka
coupler with hanged up screws rychlospojka
s vývěsnými šrouby
coupling elbow spojkové koleno
crest hřbetina
crest flooding hřbetinový přeron
critical moisture period kritické vláhové období
cycle period of sprinkler cyklus postřikovače
cycling of irrigation norm cyklování závlahové
dávky
damming machine hrázkovač
delivery piping výtlačné potrubí
density of canal network hustota kanálové sítě
density of irrigation network hustota závlahové
sítě
depth of irrigation effective účinná hloubka provlažení
depth of supply zásobní dávka
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designing irrigation regime návrhový režim
závlah
detailed irrigation canal podrobný závlahový
kanál
detailed irrigation equipment podrobné závlahové
zařízení, závlahový detail
diagram of irrigation requirement graf potřeby
závlahové vody
diagram of irrigation set schéma závlahové soupravy
distributing irrigation canal rozváděcí závlahový
kanál
distribution ditch rozdělovací příkop
distribution furrow rozdělovací brázda
ditch odvodňovací příkop, příkop
double breeches pipe dvojitá rozbočka
double hydrant dvojitý hydrant
drainage irrigation závlaha drenážovým podmokem, drenážový podmok
draw rozdělovací příkop
dripper kapkovač
duct packing těsnění potrubí
dug well šachtová studna
dung pit kejdová jímka
dung-water irrigation močůvková závlaha
duration of irrigation norm trvání závlahové
dávky
dyke hrázka
dyke of division rozdělovací hrázka
early spring irrigation zásobní vláha
effective area irrigated by sprinkler účinná
plocha zavlažovaná postřikem
effective pump discharge užitečný výkon čerpadla
effective sprinkling range efektivní dostřik postřikovače
efficient water capacity využitelná vodní kapacita
elbow piece spojkové koleno
elongation pipe prodlužovací trubka
emitter kapkovač
end piece koncovka
equipment zařízení
evaporation requirement evaporační potřeba
fading point bod vadnutí
farm delivery requirement užitečné závlahové
množství
farm loss ztráty vody na zavlažované pole
fertilization irrigation hnojivá závlaha
fertilization with liquid manure kejdování
fertilizer applicator přihnojovač
figure of sprinkling zadešťovací obrazec
filling line nápustné potrubí
flexible line ohybné potrubí
floating pumping station plovoucí čerpací stanice
flood záplava
flood irrigation závlaha přeronem, přeron
flooding závlaha přeronem, přeron, výtopa

flooding irrigation závlaha výtopou
flooding strip přeronový pás
flow controller regulátor průtoku
flow distributor rozdělovač průtoků
flow irrigation furrow průtočná brázda
flume seal těsnění žlabu
flume seat sedlo žlabu
flying line přenosné potrubí
formula vzorec
front wheel system čelný zavlažovač
frost protecting irrigation protimrazová závlaha
furrow brázda
furrow for irrigation zavlažovací brázda, zavlažovačka
furrow irrigation závlaha podmokem, závlaha
brázdovým podmokem, brázdový podmok
furrow opener brázdovač
gate stavítko, stavidlo
gate valve šoupátko
geodetic head of delivery geodetická výška čerpadla
grading urovnávka
gravitational distribution of water gravitační
rozvod
gravity pressure line gravitační tlakové potrubí
head loss ztrátová výška čerpadla
head of delivery dopravní výška čerpadla
head of pump výška čerpadla
health irrigation ozdravovací závlaha
high-pressure sprinkler vysokotlaký postřikovač
hinged type quick coupler kloubová rychlospojka
hydrant hydrant
hydrant for irrigation závlahový hydrant
ideal precipitation ideální srážky
impulse irrigation impulsní závlaha
impulse sprinkler impulsní postřikovač
in-line emitter vložený kapkovač
inlet rocker arm čerpací vahadlo
input of pump příkon čerpadla
instant intensity of sprinkler okamžitá intenzita
postřikovače
intensity intenzita
intensity of sprinkler intenzita postřikovače
intermittent operation of sprinkler irrigation
system přerušovaný provoz postřikovací soupravy
irrigated area závlahová plocha, zavlažovaná
plocha, závlahová oblast
irrigation závlaha, zavlažování, závlahy
irrigation before tillage předorební závlaha
irrigation building project projekt závlahové
stavby
irrigation by flood water spreading okalová
závlaha
irrigation by turbid water okalová závlaha
irrigation canal závlahový kanál
irrigation channel závlahový žlab
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irrigation diagram závlahový diagram
irrigation equipment zavlažovací zařízení
irrigation furrow zavlažovací brázda
irrigation hydrant with branch závlahový hydrant
s odbočkou
irrigation intake odběrný závlahový objekt, odběrné zařízení
irrigation intensity závlahová intenzita
irrigation lateral zavlažovací linka
irrigation line závlahové potrubí
irrigation main canal hlavní závlahový kanál
irrigation management závlahové hospodářství
irrigation method způsob závlahy, druh závlahy
irrigation network síť, závlahová síť
irrigation norm závlahová dávka
irrigation outlet závlahová výpusť
irrigation period per day denní doba zavlažování
irrigation pipe network trubní závlahová síť
irrigation regime režim závlah
irrigation requirement závlahové množství
irrigation schedule operativní plán závlah, plán
závlah
irrigation season závlahové období
irrigation section závlahový oddíl
irrigation set závlahová souprava
irrigation slope svažina
irrigation specific stream závlahový specifický
přítok
irrigation stream přítok, sekundový přítok závlahové vody
irrigation structure závlahový objekt
irrigation system závlahová síť, závlahový systém
irrigation system FAN závlahový sytém vějíř
irrigation tank zavlažovací nádrž
irrigation technique závlahová technika
irrigation unit závlahový celek
irrigation water distribution rozvod závlahové
vody
irrigation water provision odběr závlahové vody
irrigation water provision by gravity gravitační
odběr závlahové vody samospádem
irrigation water provision by pumping odběr
závlahové vody čerpáním
irrigation water provision from level odběr
závlahové vody z volné hladiny
irrigation water requirement potřeba závlahové
vody
irrigation well závlahová studna, studna pro závlahu
irrigator zavlažovatel, zavlažovač
jet hubice
joint pipe spojková trubka
knee tvarovka
Lang's rain factor Langův dešťový faktor
lateral canal vedlejší závlahový kanál
leaching irrigation promývací závlaha

liman liman
line potrubí
line with quick couplers přenosné potrubí
lining těsnění kanálů
liquid manure kejdový hnůj, kejda
liquid manure irrigation závlaha kejdou
liquid manure pit močůvková jímka
list of maintenance work soupis udržovacích prací
localized irrigation lokalizovaná závlaha
loss coefficient ztrátový součinitel
loss runoff odtokové ztráty vody, ztrátový odtok
loss time during manipulation manipulační ztráta
času
losses of water ztráty vody
low pressure irrigation system nízkotlaký závlahový systém
low-pressure sprinkler nízkotlakový postřikovač
machine for irrigation with bracket konzolový
postřikovač, konzolový zavlažovač
machine for irrigation zavlažovač
main irrigation canal hlavní závlahový kanál
main irrigation equipment hlavní závlahové
zařízení, kostra
main line rozváděcí potrubí
mainline coupler trubní spojka
maintenance examination udržovací prohlídka
maintenance work on irrigation requirement
udržovací práce na závlahových zařízeních
management of irrigation system správa závlahové soustavy
manipulation order of irrigation system manipulační řád závlahové soustavy
Manning's formula Manningův vzorec
manometric delivery head výtlačná manometrická
výška čerpadla
masonry canal zděný kanál
meadow flooding luční přeron
medium pressure sprinkler středotlaký postřikovač
microhose mikrohadička
microirrigation mikrozávlaha
microsprinkler minipostřikovač
mixer míchací zařízení
mixing equipment míchací zařízení
mixing reservoir míchací jímka
mobile pumping aggregate pojízdný čerpací
agregát
moistening hole navlažovací otvor
moistening irrigation doplňková závlaha
muddy water okalová voda
natural crest přirozená hřbetina
natural flood přirozená záplava
natural ridge přirozená hřbetina
net irrigated area zavlažená plocha
net irrigation requirement užitečné závlahové
množství
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