Abatmung exhalace
Abbau aerober aerobní odbourávání
Abbau anaerober anaerobní odbourávání
Abbau arbeit dobývací práce
Abbau biologischer biologické odbourávání
Abbau durch Tagebau povrchové dobývání
Abbauart způsob dobývání
Abbaubarkeit odbouratelnost
Abbaurate podíl odbourávání
Abdampf odpadní pára
Abdampfrückstand odparek
Abdeckung durch die Ozonschicht zastínění ozonovou vrstvou
Abdrift odvan, snos větrem
Abfackelung spalování přebytečného
plynu
Abfall epidemiologischer epidemiologický odpad
Abfall kommunaler komunální odpad
Abfall organischer organický odpad
Abfall radioaktiver radioaktivní odpad
Abfall toxischer toxický odpad
Abfall von öffentlichen Flächen fester
pevný odpad z veřejných ploch
Abfallbehandlung úprava odpadu, zpracování odpadu
Abfallbeseitigung odstraňování odpadu
Abfallentstehung vznik odpadu
Abfallinstallationstechnik technika
k odvádění odpadu
Abfallkippe odpadová halda
Abfallkippe ungeordnete neřízená
skládka odpadu, odpadová neřízená
halda
Abfallkompostierung kompostování odpadu
Abfallnutzung využití odpadu
Abfallstoff odpad, odpadní látka
Abfallstück zmetek
Abfallverbrennung spalování odpadu
Abfallversenkung zakládání odpadu
Abfallverwertung thermische termické
zhodnocování
Abfallwiederverwertung znovuzhodnocení odpadu
Abfallwirtschaft hospodaření s odpady
Abfluß odtok
Abflußgang chod odtoku
Abflußverhalten chování odtoku
Abgas odpadní plyn, spalina
Abgasbeauftragter pověřenec pro odpadní plyny

Abgasbeauftragter Infralyt přístroj Infralyt
Abgasentgiftung odstranění jedu
z odpadních plynů
Abgasfahne vlečka odpadních vod
Abgasgeld poplatek za vypouštění plynů
Abgasreinigung čištění odpadních plynů
Abgasschaden škoda odpadními plyny
Abgasschalldämpfer tlumič výfuku
Abgastest für Personenkraftwagen test
výfukových plynů osobních vozidel
Abgasverbrennung spalování odpadních
plynů
Abgaswasche vymývání odpadních plynů
Abklappen von industriellen Abprodukten ins Meer potápění průmyslových odpadů do moře
Ablagerung ukládání
Ablagerungsplatz složiště
Ableitung von Abgasen und Abluft in
die Atmosphäre odvádění odpadních
plynů a vzduchu do atmosféry
Abluftbehandlung ošetření odpadního
vzduchu
Abluftschacht odvětrávací šachta
Abnutzungsschaden škoda opotřebením
Abprodukt der Erdölverarbeitung odpad při zpracování ropy
Abprodukt industrielles průmyslový
odpad
Abprodukt landwirtschaftliches zemědělský odpad
Abprodukt toxisches toxický odpad
Abproduktbeseitigung odstraňování odpadu
Abproduktintensität intenzita odpadu
Abproduktmesse der DDR veletrh odpadu
Abproduktnutzung využití odpadu
Abproduktnutzung stoffliche látkové
využití odpadu
Abproduktnutzung thermische termické využití odpadu
Abproduktverwertung zhodnocení odpadu
Abrasionsschutz ochrana proti abrazi
Abraum odkliz
Abreinigung odklepávání filtru
Absaugung odsávání
Absenkungstrichter depresní kužel
Absetzanlage industrielle průmyslové
usazovací zařízení
Absetzkammer usazovací komora
Abschatzen von Risiken odhad rizik
Abscheidegrad stupeň odlučování
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Abscheidemechanismus odlučovací mechanismus
Abscheider von Flüssigkeiten odlučovač
tekutin
Abscheidung odlučování , separace
Abschirmung der Schallausbreitung
odclonění šíření zvuku, odstínění šíření
zvuku
Abschlußschicht der Kippe vrstva závěrečná na skládce
Abschreckmittel prostředek
k zastrašování
Absorber poröser porézní pohlcovač
Absorption der Gase absorpce plynů
Absorption elektromagnetischer
Strahlung absorpce elektromagnetického záření
Absorptionsschalldämpfer absorpční
tlumič zvuku
Absorptionsschicht absorpční vrstva
Abspülung splachování
Abstandsmaß míra odstupu
Abstaub emise prachu
Abstoff odpad, odpadní látka
Abstrahldämmaß hodnota tlumení zvuku při vyzařování
Abstrahlgrad stupeň vyzařování zvuku
Abstrahlung von Schall vyzařování zvuku
Abteilung Umweltschutz und Wasserwirtschaft oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Abtragung odnos, odnášení
Abtrennverfahren oddělování, třídění
Abundanz abundance
Abwärmenutzung využití odpadního
tepla
Abwasser hochinfektiöses odpadní vysoce infekční voda
Abwasser industrielles průmyslová voda
Abwasser kommunales odpadní komunální voda
Abwasser städtisches odpadní městská
voda
Abwasserabgabe vypouštění odpadní
vody
Abwasseranalyse analýza odpadní vody
Abwasseranalyse aus bakteriologischer
Sicht analýza odpadní vody
z bakteriologického hlediska
Abwasseranalyse aus biologischer Sicht
analýza odpadní vody z biologického
hlediska
Abwasseranalyse aus chemischer Sicht
analýza odpadní vody z chemického
hlediska

Abwasseranalyse aus physikalischer
Sicht analýza odpadní vody
z fyzikálního hlediska
Abwasseranfall množství odpadní vody,
nával odpadní vody
Abwasserbehandlungsanlage zařízení
na úpravu odpadních vod
Abwasserbelastung zatížení odpadními
vodami
Abwasserbelüftung provzdušňování odpadních vod
Abwasserbeseitigung odstraňování odpadních vod
Abwasserbeschaffenheit jakost odpadní
vody, stav odpadní vody
Abwasserbewässerung závlaha odpadními vodami, zavodňování odpadními
vodami
Abwasserbodenbehandlung ošetření
půdy odpadními vodami, čištění odpadní vody infiltrací do půdy
Abwasserdargebot přísun odpadní vody
Abwasserdesinfektion thermische tepelná desinfekce odpadních vod
Abwasserdüngung hnojení odpadními
vodami
Abwassereinleitung napojení odpadní
vody
Abwassereinleitungsbedingung podmínka pro napojení odpadních vod
Abwassereinleitungsvertrag smlouva
o napojení odpadních vod
Abwasserentgiftung odstranění jedovatosti odpadní
Abwasserentkeimung sterilizace odpadní vody, zneškodnění zárodků v odpadní
vodě
Abwasserfiltration filtrace odpadních
vod
Abwasserfischteich rybník s odpadní vodou
Abwasserflotation flotace odpadních vod
Abwasserfracht látky nesené v odpadní
vodě
Abwassergeld poplatek za vypouštění
odpadních vod
Abwasserhygiene hygiena odpadních
vod
Abwasserinhaltsstoff obsažená látka
v odpadní vodě
Abwasserinhaltsstoffe látky v odpadní
vodě obsahové
Abwasserinhaltsstoffe anorganische
látky v odpadní vodě obsahové anorganické
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Abwasserinhaltsstoffe organische látky
v odpadní vodě obsahové organické
Abwasserlandbehandlung ošetření půdy
odpadními vodami, čištění odpadní vody infiltrací do půdy
Abwasserlast zátěž vod odpadními látkami
Abwasserlastplan plán zatížení vod odpadními látkami
Abwasserreinigung künstliche umělé
čištění odpadních vod
Abwasserreinigung mechanische mechanické čištění odpadních vod
Abwasserreinigung natürliche přirozené
čištění odpadní vody
Abwasserreinigungsstufe stupeň čištění
odpadních vod
Abwasserreinigungsverfahren postup
při čištění odpadních vod
Abwasserrückstand zbytek odpadní vody
Abwasserschlamm kal odpadních vod
Abwassertechnologie technologie odpadních vod
Abwasserteich biologický rybník, rybník
k biologickému čištění odpadních vod
Abwasserverbrennung spalování odpadních vod
Abwasserverregnung rozstřikování odpadních vod
Abwasserverwertung landwirtschaftliche zemědělské využití odpadních vod
Abwasserwertstoff hodnotná látka
v odpadní vodě
Abwasserzufluß přítok odpadní vody
Abwasserzusammensetzung složení odpadní vody
Abwehrstoff obranná látka
Abyssal abysál
Ackerboden orná půda
Ackerfläche plužina
Adaptation adaptace
Adaptation an Abwasserinhaltsstoffen
adaptace na obsahové látky odpadních
vod
Adaptation an Lärm adaptace na hluk
Adaptation an Wirkung von Chemikalien adaptace na působení chemikálií
Additivverfahren aditivní postup
Admittanz admitance, akustická vodivost
Adventivflora adventivní květena
Aerobier aerob, aerobiont
Aeroedaphon aeroedafon
Aeroplankton vzdušný plankton
Aerosolgehalt natürlicher přirozený obsah aerosolu

Agens tumorförderndes činidlo podporující tumor
Agglomeration städtebauliche městská
stavební aglomerace
Agglutination aglutinace
Aggresivität chemische chemická agresivita
Aggresivitätsgrad stupeň agresivity
Aggresivitätsgruppe skupina agresivity
Agrarlandschaft agrární krajina
Agrobiozönose agrobiocenóza
Agroökologie agroekologie
AICB Mezinárodní unie proti hluku OSN
Aitken-Kerne Aitkenova jádra
Aktinomykose aktinomykóza
Aktivität sozioökonomische socioekonomická aktivita
Aktivkohlefiltration filtrace aktivním
uhlím
Aktivschlamm aktivní kal
Algenteich řasový rybník
Algizid algicid
Allelopathie alelopatie
Allergen alergen
Allergieerreger původce alergie
Altbauwohngebiet území staré obytné
zástavby
Altersklassenwald les s věkovými třídami
Altersschwerhörigkeit nedoslýchavost
stářím
Altglas použité sklo
Altmüll starý odpad
Altreifen ojetá pneumatika
Altrohstoff sběrná surovina
Altrohstoffsammlung sběr surovin
Altschrott starý šrot
Altstoff odpadový materiál
Altstoffsammlung sběr surovin
Altwasser říční staré rameno
Aluminiumsulfatprozess basischer bazický postup k odsíření kouře
s hydrogensíranem hlinitým
Ammoniakverfahren nasses postup
k odsíření kouře a roztoky amoniaku
Ammoniakverfahren trockenes postup
k odsíření kouře plynným amoniakem
An- und Ablagerung von Schadstoffen
aus der Atmosphäre vypadávání škodlivin z atmosféry
Anaerobier anaerob, anaerobiont
Anaerobiose anaerobioza
Anbau von Weiden zur Befestigung
von Sandflächen výsadba vrb ke zpevnění písčitých ploch

3

Applikation perkutane perkutánní aplikace
Applikationskammer aplikační komora
Äquivalentdosis ekvivalentní dávka
Arbeitslärm provozní hluk
Arbeitsplatzkonzentration maximale
maximální koncentrace pracovních míst
Arbeitsumwelt pracovní prostředí
Arbeitszone pracovní pásmo
Arborizid arboricid
Areal homogenes homogenní areál
Armaturengeräusch hluk v armatuře
Art euryöke euryekní druh
Artenreichtum druhové bohatství
Artenschutz druhová ochrana
Arzneimittelwirkstoffrückstand zbytek
účinných látek léčiv
Asbestose asbestóza
Asbestvergiftung otrava asbestem
Ascheablagerung ukládání popela
Aschedeponie skládka popela
Aschendüngung hnojení popelem
Ascheverspülung in Tagebaurestlöcher
naplavování popela do vytěžených
prostor
Assimilationsdepression asimilační deprese
Atemzone zóna dýchání
Ätiologie etiologie
Atmungsverlust ztráta vydýcháváním
Atomabsorptionsspektrofotometrie
atomová absorpční spektrofotometrie,
atomová absorpční spektrofotometrie
Atommüll atomový odpad, jaderný odpad
Attraktant vnadidlo, lákadlo, lákací látka, feromon
Ätzschaden škoda poleptáním
Audiometrie audiometrie
Auenboden lužní půda
Aufheizung von Gewässern ohřívání
vod
Aufnahmekapazität für Schadstoffe
hohe vysoká schopnost osvojovat škodliviny
Aufrauh zdrsňování
Aufrauhung zdrsňování
Aufschlämmung rozplavení, zabahnění
Aufschlickung nanášení jemných materiálů
Aufschwemmen naplavování
Aufschwimmen flotace odpadních vod
Auftausalz rozmrazovací sůl
Aufwand gebietswirtschaftlicher územně ekonomický výdaj
Aufweckgrenze hranice buzení
Ausbrandgüte kvalita vypálení

Änderung der Populationsstruktur
změna struktury populace
Anfallenergie ztrátová energie
Anfallwärme ztrátové teplo
Angriffsort místo napadení
Anlage lärmverursachende zařízení zapříčiňující hluk
Anlage luftverunreinigende zařízení
znečišťující ovzduší
Anlage wasserbauliche vodostavební zařízení
Anlagerung von Schadstoffen aus der
Atmosphäre an Wolken Regen-, Nebeltröpchen , vypadávání škodlivin
z atmosféry hydrometeory
Anlandung nanášení naplavenin, nános
naplavenin
Anmoor anmoor
Anökumene anekumena
Anpassungsfähigkeit von Lebewesen
biotische , biotická přizpůsobivost organismů
Anpflanzung bodenschützende půdoochranná výsadba
Anpflanzung feldschützende výsadba
chránící pole
Anpflanzung windschützende výsadba
chránící proti větru
Anregungsmaß míra buzení
Anreicherung von Radionukliden in
Organismen nahromadění radionuklidů
v organismech
Anreicherungsmethode obohacovací
metoda
Anschwemmen des Bodens naplavení
půdy
Anspringtemperatur počáteční teplota
Anspülung naplavení písku
Antagonismus bei der Kombinationswirkung antagonismus
v kombinovaném působení
Anthrakose antrakóza
Anthroposphäre antroposféra
Antidröhnmaterial materiál proti dunění
Antihavarietraining protihavarijní trénink, protinehodový trénink
Antioxydans antioxidant
Antioxydator antioxidátor
Antiresistens antiresistencium
Antisaprobie antisaprobie
Antitoxin antitoxin
Anwendungsverbot zákaz použití
Anwohnerschutz kompletní ochrana
území
Anzeigedynamik dynamika indikace
Aphizid aphicid
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