ního charakteru
administrative regulation, administrative provision
správní předpis, ustanovení správního charakteru
admissible employment of territory ekologicky
únosné zatížení území
admixture příměs
adsorption adsorpce, povrchové pohlcování
advertisement (of an application) zveřejnění (návrhu, žádosti)
aeration provzdušňování
aeration of water artificial aeration of water mechanical aeration of water provzdušnění vody aerace
vody, umělá aerace vody mechanická aerace
aerobic decomposition aerobní rozklad
aerobic organism aerobní organismus
aerosol aerosol
aerosol propellant aerosolový hnací plyn, aerosolový
propelant
aesthetic injury level estetická úroveň škody
aestivation estivace
aflatoxins aflatoxiny
aftercare následná péče
age pyramid věková pyramida
Agency for nature conservation and landscape
protection Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agenda 21 agenda 21
agglomeration aglomerace
Agreement on the Conservation of Bats in Europe
Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě
agricultural revolution zemědělská revoluce
agrochemical agrochemická látka
agroecosystem agroekosystém
Air Ovzduší
air dispersion calculation, air dispersion modelling
modelování (výpočet) atmosférické disperze (atmosférického rozptylu)
air pollution znečištění ovzduší
air pollution control dohled nad čistotou ovzduší,
kontrola znečištění ovzduší, omezování znečištění
ovzduší
air pollution, atmospheric pollution transboundary
air pollution znečištění ovzduší, atmosférické znečištění přeshraniční znečištění ovzduší, znečištění
ovzduší překračující státní hranice
air quality kvalita ovzduší, jakost ovzduší
air quality standard, critical load norma kvality
(jakosti) ovzduší, kritická zátěž
air release emise do ovzduší, atmosférické emise
air release, emission atmosférické emise, emise do
ovzduší,
air washer pračka vzduchu
air-stripping stripování
airborne particulates částice (znečištění) šířené
vzduchem
airborne release emise do ovzduší
aircraft movement, frequency of aircraft move-

ADI přijatelná denní dávka
ADTT vyvíjená technologie řízeného snižování
radioaktivity vyhořelého paliva
AEFAT Asociace pro taxonomické studium flóry
tropické Afriky
AEM metoda náhradní spotřeby
AIM automatizovaný imisní monitoring
AWRTA Aljašská asociace pro rekreaci a turistiku
v divoké přírodě
abandoned industrial site, former industrial site
místo (pozemek, lokalita) dřívějšího průmyslového
zařízení (průmyslové výroby)
abiotic factor abiotický faktor
ablation ablace
abrasion abraze
absorbed dose absorbovaná dávka
absorption absorpce, pohlcování
abyssal abysál
accelerator urychlovač
accelerator facility urychlovač, zařízení, v němž je
umístěn urychlovač
acceptable daily intake přijatelná denní dávka
accident nehoda, havárie
acclimatisation aklimatizace
accumulation hromadění, akumulace
acetaldehyde acetaldehyd
acid deposition kyselá depozice
acid rain kyselý déšť
acidification acidifikace
acoustic insulation akustická izolace, zvuková izolace
acoustic shielding akustická clona, zvuková clona
action to set aside an administrative act činnost,
jejímž cílem je omezit působení správního aktu v dané
situaci
activated sludge activated sludge process aktivovaný kal, proces aktivace kalu
active substances aktivní látky
actived carbon aktivní uhlí
acute exposition akutní expozice
acute exposure akutní expozice
acute toxicity akutní toxicita
adaptability adaptabilita
adaptation adaptace
adaptive radiation adaptivní radiace
additive aditivum
administrative courts správní soud
administrative offence fly-tipping punishable by
fine přestupek
administrative offence fly-tipping punishable by
fine přestupek (správního charakteru) ukládání odpadů na divoké (nezabezpečené) skládky ? je trestáno
pokutou
administrative offence fly-tipping přestupek správ-
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ments letový provoz, frekvence letového provozu
Alaska institute for sustainable recreation and
tourism Aljašský institut pro trvale udržitelnou
rekreaci a turistiku
Alaska wilderness recreation and tourism association Aljašská asociace pro rekreaci a turistiku
v divoké přírodě
albedo albedo
alcohol alkohol
aldrin aldrin
algae řasy
algal bloom kvetoucí vodní řasy, vodní květ
algicide algicid
allelochemicals alelochemické látky
Allen rule Allenovo pravidlo
alleopathy aleopatie
allergen alergen
allergenicity alergenicita
allergy alergie
allochtonous organism alochtonní organismy
allogenic succession alogení sukcese
allotment garden rodinná zahrádka, pozemek
v zahrádkářské kolonii
alpha radiation alfa záření
alternative alternativní
alternative agriculture alternativní zemědělství
alternative energy alternativní zdroj energie
altruism altruismus
amelioration meliorace
Amendment to Montreal Protocol Londýnský
dodatek k Montrealskému protokolu
amenity všeobecný prospěch, všeobecné blaho
amesalism amensalismus
amine aminy
anaerobic organism anaerobní organismus
anaerobic sewage sludge anaerobní kanalizační kal
animal waste rendering plant pohodnice, rasovna
animal wastes zvířecí odpady, odpady, které produkuje živočišná výroba
anthropocentrism antropocentrický přístup
anthropoecology antropoekologie
anthropogenic antropogenní
anthroposphere antroposféra
anti-fouling paint ochranný nátěr
antibiosis antibióza
antigen antigen
antioxidant antioxidant
appeal (against the conditions attached to an authorisation) to make an appeal to lodge an appeal
to determine an appeal to withdraw an appeal
odvolání se, protest, stížnost (např. proti podmínkám,
které jsou součástí autorizace, oprávnění) podat
protest, odvolat se vyřídit protest (odvolání) stáhnout
protest (odvolání)
appeals procedure odvolací postup
application fee poplatek splatný při podání návrhu

(žádosti), poplatek za vyřízení (zpracování) návrhu
(žádosti)
application for variation návrh (žádost o) na změnu
povolení (autorizace)
application for variation návrh (žádost o) na změnu
povolení
application form formulář k podání žádosti
application period doba trvání aktivity, jíž se návrh
týká
application procedure autorizační proces
application to prepare, to frame an application to
refuse an application to submit, to make an application to receive an application to determine an
application návrh, žádost zformulovat návrh (žádost)
odmítnout návrh (žádost) předložit návrh (žádost)
obdržet (přijmout) žádost rozhodnout o žádosti
approach corridor přibližovací koridor
approach holistic approach integrated approach
market-based approach cross-media approach
regulatory approach přístup holistický přístup
integrovaný přístup tržní přístup integrovaný přístup,
přístup kladoucí důraz na ochranu více složek životního prostředí současně, regulatorní přístup
approval (of substances) schválení látek k používání
aquaculture akvakultura
aquatic habitats vodní stanoviště
aquifer vodonosná vrstva, vodonosný obzor, aquifer
arable land orná půda
area source plošný zdroj
areas subject to investigation oblasti zkoumání
arid region aridní oblast
aromatic hydrocarbons aromatické uhlovodíky
arsenic arsen
artesian well artéská studna
asbestos azbest
asbestosis azbestóza
ash popel
assimilation asimilace
associated regulations (to an Act) prováděcí předpisy (k zákonu)
asymmetric competition asymetrická konkurence
atmosphere atmosféra
atmosphere ovzduší, atmosféra
atmospheric deposition atmosférická depozice
atmospheric precipitation atmosférické srážky
authorisation requirements požadavky, které je
nutno před udělením autorizace splnit, autorizační
požadavky
authorising authority autorizační orgán, povolovací
orgán
authority relevant authority, competent authority
subordinate authority statutory consultee úřad,
orgán příslušný úřad (orgán) podřízený úřad (orgán)
ze zákona povinný účastník (úřad, orgán)
authority statutory consultee orgán (úřední), úřad
orgán, který je ze zákona povinným účastníkem řízení
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autochtonous organism autochtonní organismus
autocidal control autocidní metoda ochrany
autoecology autekologie
autogenic succession autogenní sukcese
automatic air pollution monitoring automatizovaný
imisní monitoring
autoregulation autoregulace
autotroph autotrofní organismus
averting expenditure method metoda náhradní
spotřeby
azonal ecosystems azonální ekosystémy
BAT nejlepší dostupná technika
BAT nejlepší dostupná technologie
BETA Asociace pro ekoturistiku v Belize
BOD biochemická spotřeba kyslíku
BPEO nejlepší volba z hlediska životního prostředí
background concentration základní koncentrace,
pozadí, pozaďová koncentrace
background level úroveň pozadí
background level pozadí
background value základní hodnota, vnitřní hodnota
bactericide baktericid
banks břehy
barium baryum
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Wastes and Their Disposal
Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes
hranice států
Basic Law základní zákon
basic safety standards základní bezpečnostní standardy, základní bezpečnostní normy
Belize ecotourism association Asociace pro ekoturistiku v Belize
benchmarking benchmarking
benthic community bentické společenstvo
benthos bentické společenstvo
bentonite bentonit
benzene benzen
benzole benzol
Bergman rule Bergmanovo pravidlo
beryllium beryllium
Best Available Techniques not Entailing Excessive
Costs (BATNEEC) nejlepší technika dostupná za
rozumnou cenu (BATNEEC)
Best Practicable Environmental Option nejlepší
volba z hlediska životního prostředí
best available safety technology nejlepší dostupná
zabezpečovací technika (technologie)
best available technique nejlepší dostupná technika
best available technology nejlepší dostupná technologie
best available technology, best available technique
nejlepší dostupná technika, nejlepší dostupná technologie
beta radiation beta záření
beyond the limits překročení mezí

big bang velký třesk
bilge water kapalina z podlodního prostoru
bioaccumulation bioakumulace
bioaccumulation biologická akumulace
biocenese biocenóza
biocenosis biocenóza
biocentrism biocentrická etika
biocentrism biocentrismus
biochemical oxygen demand biochemická spotřeba
kyslíku
biocide biocid
biodegradability biologická rozložitelnost, biodegradabilita
biodegradation biodegradace
biodegradation biologická rozložitelnost
biodiversity biodiversita
biodiversity biologická diverzita
biodiversity biologická rozmanitost
biogas bioplyn
biogas kalový plyn
biogenic element biogenní prvek
biogeochemical cycle biogeochemický cyklus
biogeosphere biogeosféra
bioindicator bioindikátor
biological clock biologické hodiny
biological control biologická ochrana
biological control biologická regulace
biological control bioregulace
biological filter biofiltr
biological filter biologický filtr
biological half-life biologický poločas
biological magnification bioakumulace
biological magnification biologická akumulace
biological monitoring biomonitoring
biological oxidation biologická oxidace
biological resources biologické zdroje
biological water treatment plant biologická čistírna
odpadních vod
biological weathering biologické zvětrávání
bioluminiscence bioluminiscence
biomass biomasa
biome biom
biome terestrický biom
biome zonální ekosystém
biospehre reserve bioosférická rezervace
biosphere biosféra
biosphere ekosféra
biostratigraphic characteristics biostratigrafická
charakteristika
biotechnology biotechnologie
biotic community biotické společenství, biotická
komunita
biotope biotop
biotope stanoviště
biotransformation biotransformace
bird sanctuary území ptačí ochrany, území ochrany
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