Výběrový soubor cca 370 zkratek užívaných v dokumentech a publikacích z různých
segmentů agrokomplexu, lesního semenářství a školkařství, hospodářské úpravy lesů,
půdoznalství, zakládání a ochrany lesa, ochrany přírody a tvorby životního prostředí
AAS
ADNS
ADP
AEKO
AEO
AES
AIM
AIPH
ALDP
ALS
AMP
ANOVA
AOPK
APK
AK ČR
ARR
ASZ
ATP
AV ČR
AZP
AZZP
BAT
BJEP
BOZP
BSK
CAC
CBD
CBP
CC
CDS
CELDS
CEPF
CFTT
CHS
CIS
CNG
CPP
CPR MZe
CzechGlobe
CZT
ČAZV
ČBÚ
ČEZ
ČGS
ČHMÚ
ČIA

atomová absorpční spektrofotometrie
systém hlášení nákaz zvířat (z angl. Animal Disease Notification Systém)
adenozindifosfát
agro-environmentálně-klimatická opatření
agroenvironmentální opatření
atomová emisní spektrometrie
automatizovaný imisní monitoring (Automatic Air Pollution Monitoring)
Mezinárodní asociace zahradnických producentů
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
agrolesnický systém
africký mor prasat
analýza rozptylu (statistická metoda)
Agentura ochrany přírody a krajiny
agrochemické půdní kontrola
Agrární komora České republiky
anorganické rozbory rostlin
Asociace soukromého zemědělství ČR
adenozintrifosfát
Akademie věd České republiky
agrochemické zkoušení půd (starší zkratka; nyní AZZP)
agrochemické zkoušení zemědělských půd (dříve AZP)
nejlepší dostupná technologie (Best Available Technology)
bonitovaná půdně-ekologická jednotka
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
biochemická spotřeba kyslíku
konformní rozmnožovací materiál (conformitas agraria communitatis)
Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity)
celkový běžný přírůst
Cross compliance (kontrola podmíněnosti)
cílová druhová skladba
centrální evidence lesní dopravní struktury
Konfederace evropských vlastníků lesa (www.cepf-eu.org)
CZECH FOREST think tank
cílový hospodářský soubor
centrální informační systém
stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas)
celkový průměrný přírůst
Centrální pracoviště registrů Ministerstva zemědělství
Ústav výzkumu klimatické změny Akademie věd České republiky
CzechTerra (systém pro sledování ekosystémů na úrovni ČR)
Česká akademie zemědělských věd (státní příspěvková organizace)
Český báňský úřad
České energetické závody
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
Český institut pro akreditaci (o. p. s.)
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ČIŽP
ČLS
ČMSCH
ČMŠSA
ČNI
ČNR
ČOV
ČPI
ČR
ČSN
ČSÚ
ČSV
ČTPEZ
ČÚZK
ČVUT
ČZU
DGGE
DNA
DNS
DOI
DP
DPH
DPZ
DZC
DZES
DZP
EAFRD
EAGGF
eAGRI
EC
EEA
EFA
EFI
EFI
EFNA
EFSA
EHP
EIA
EIONET
EKM
ELO
EN
ENA
EP
ERMA2
ES/EHS
FECOF
FSC ČR
EU
EUFGIS

Česká inspekce životního prostředí
Česká lesnická společnost
Českomoravská společnost chovatelů
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace
Český normalizační institut (nyní ÚNMZ)
Česká národní rada (zákonodárný orgán ČR do roku 1992)
čistírna odpadních vod
Česká plemenářská inspekce
Česká republika
označení pro české technické normy
Český statistický úřad
Český svaz včelařů
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
Český úřad zeměměřičský a katastrální
České vysoké učení technické v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (půdní analytická metoda)
deoxyribonukleová kyselina
dynamický nákupní systém
Digital Object Identifier
dřeviny pomocné
daň z přidané hodnoty
dálkový průzkum Země
dřeviny základní cílové
dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (též jako GAEC)
dřeviny základní přípravné
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (též jako EZFRV)
angl. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
internetový portál Ministerstva zemědělství
elektrická (konduktometrická) vodivost půdního roztoku (konduktivita)
European Environmental Agency (Evropská agentura pro životní prostředí)
plocha využívaná v ekologickém zájmu (Ecological Focus Area)
Evropský lesnický institut (Finsko)
European Forest Institute
Evropská asociace lesních školkařů
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
evropský hospodářský prostor
posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí
ektomykorrhiza
Organizace evropských vlastníků půdy
evropská norma
Evropská školkařská asociace
ekologický potenciál
evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin v ČR (vede ji ÚHÚL)
Evropské společenství/Evropské hospodářské společenství
Evropská federace vlastníků lesa
Forest Stewardship Council Česká republika (občanské sdružení v ČR)
Evropská unie
evropský informační systém o lesních genetických zdrojích
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EUFORGEN
EVL
EVL/PO
EVL/PO
EVP
EVVO
EZ
EZFRV
FAD
FAO
FAO
FAPPZ
FIA
FLD
GAČR
GAEC
GDPR
GIS
GKZ
GMO
GND
GPA-FGR
GPS
GSH
GS LČR
GSP
GTP
GZ
HDP
HS
HÚS-SB
HZS ČR
CHKO
CHOPAV
CHSK
IBA
ICT
ICT
IDC
ID SZR
IFER
IH
InterSucho
IPCC
IPPC
IRC
IS
ISO
ISO
ISTA

European Forest Genetic Resources Programme
evropsky významná lokalita (kategorizace dle hledisek ochrany přírody)
soustava chráněných území evropského významu (NATURA 2000)
evropsky významná lokalita/ptačí oblast
ekologicky významný prvek
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
ekologické zemědělství
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
flavinadenindinukleotid
angl. Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organizace pro výživu a zemědělství při OSN
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (ČZU v Praze)
průtokový injekční analyzátor
Fakulta lesnická a dřevařská (ČZU v Praze)
Grantová agentura České republiky
angl. Good Agricultural and Environmental Condition (viz též DZES)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
geografický informační systém
globální klimatická změna
geneticky modifikované organismy
geograficky nepůvodní dřevina
angl. Global Plan of Action for Forest Genetic Resources
globální souřadnicový navigační systém (z angl. Global Positioning System)
granulárna směsných hnojiv
Grantová služba Lesů České republiky
angl. Global Soil Partnership
glyceraldehydtrifosfát
genová základna
hrubý domácí produkt
hospodářský soubor
hospodářsko-úpravnická soustava lesa s bohatou strukturou
Hasičský záchranný sbor ČR
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chemická spotřeba kyslíku
angl. Important Birds Area
informační a komunikační technologie
angl. Information and Communication Technologies
Informační datové centrum (segment v rámci ÚHÚL)
identifikátor subjektu ve Společném zemědělském registru
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (Jílové u Prahy)
intenzita (lesnického) hospodaření
systém pro monitoring a předpověď zemědělského sucha v ČR
Mezivládní panel pro změnu klimatu
integrovaná prevence a omezování znečištění
Integrovaný registr znečišťování
informační systém
International Organization for Standardization (zkratka z řeckého isos - ἴσος)
Mezinárodní organizace pro normalizaci (Ženeva)
angl. International Seed Testing Association
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ISTA
IT
I-TEQ
IUBMB
IUCN
IUFRO
IUSS
IUSS
IZS
JFS
JPRL
JRC
JSZ
KČT
KDP
KN
K/N
KPP
KPÚ
KRNAP
KrÚ
KS
KS:NČ
KSM
KÚP
KVK
KVS
LAPV
LČR
LDF
LDK
LDZ
LFA
LH
LHC
LHE
LHO
LHP
LNG
LOS
LPG
LPIS
LS
LT
LUFA
LULUCF
LULUCF
LV
LVS
LZ

Mezinárodní sdružení pro testování osiv
informační technologie
faktor toxicity (mezinárodní srovnávací jednotka; též uváděna jako TEQ)
angl. International Union of Biochemistry and Molecular Biology
angl. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
Mezinárodní svaz lesnických výzkumných organizací
Mezinárodní unie pedologických společností
angl. International Union of Soil Societas
integrovaný záchranný systém
Journal of Forest Science (lesnický vědecký časopis z produkce ČAZV)
jednotka prostorového rozdělení lesa
Společné výzkumné středisko
jednotka spárkaté zvěře
Klub českých turistů
kandidátská disertační práce
katastr nemovitostí
poměr objemu kořenové soustavy vůči objemu nadzemní části rostlin
Komplexní průzkum (zemědělských) půd
komplexní pozemková úprava
Krkonošský národní park
krajský úřad
kořenový systém/kořenová soustava (rostlin, školkařských výpěstků)
poměr (hmotnostní, objemový) kořenové soustavy vůči nadzemní části
krytokořenný sadební materiál
kontrola úrodnosti půd
kationtová výměnná kapacita
krajská veterinární správa
lokalita pro akumulaci povrchových vod
Lesy České republiky
Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU v Brně)
Lesnicko-dřevařská komora ČR
lanové dopravní zařízení
méně příznivé oblasti (z angl. Less Favoured Areas)
lesní hospodářství
lesní hospodářský celek
lesní hospodářská evidence
lesní hospodářské osnovy
lesní hospodářský plán
zemní plyn v kapalném stavu (z angl. Liquefied Natural Gas)
Lesní ochranná služba (při VÚLHM Strnady)
zkapalněné plyny (z angl. Liquied Petroleum Gases)
Veřejný registr půdy (z angl. Land Parcel Identification System)
lesní správa
lesní typ
Svaz německých zkušebních a výzkumných ústavů
využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví
angl. Land Use, Land Use Change and Forestry
list vlastnictví
lesní vegetační stupeň
lesní závod
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LZU
MAB
MAP
MENDELU
MGT
MHN
MKSP
MKVK
MLHK
MMR
MO
MPO
MPZ
MRO
MSp
MŠMT
MU/MUNI
MV
MZ/MZd
MZD
MZe
MZV
MŽP
NAD
NADPH
NAZV
NČ
NDP
NDVI
NEL
NIL
NK ČR
NKÚ
NNO
NP
NPP
NPR
NPORG
NRL
NV
NZM
OCP
ODS
OECD
OECD
OIE
OLH
ON
OOP
OPRL

lesy zvláštního určení
„Člověk a biosféra“, výzkumný program UNESCO (Man and Biosphere)
Mono Amonium Phosphate
Mendelova univerzita v Brně
průměrná doba klíčení (Mean Germination Time)
mezinárodní klasifikace nemocí
morfogenetický klasifikační systém půd
maximální kapilární vodní kapacita (půdy)
Městské lesy Hradec Králové
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
mezilaboratorní porovnávací zkoušky
mimořádné rostlinolékařské opatření
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Masarykova univerzita v Brně
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
meliorační a zpevňující dřevina
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
nikotinamiddinukleotid
nikotinamidadenindinukleotidfosfát
Národní agentura pro zemědělský výzkum
nadzemní část (rostlin, školkařských výpěstků)
národní dotační program
vegetační index normalizovaných diferencí
nepolární extrahovatelné látky
Národní inventarizace lesů
Národní knihovna České republiky
Nejvyšší kontrolní úřad
nevládní neziskové organizace
národní park
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Národní referenční laboratoř (útvar v rámci ÚKZÚZ)
nařízení vlády
Národní zemědělské muzeum
perzistentní organochlorové pesticidy
obnovní druhová skladba (ovšem též ODS – Občanská demokratická strana)
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
angl. Organization for Economic Cooperation and Development
Světová organizace pro zdraví zvířat
odborný lesní hospodář
oborová norma
opatření obecné povahy
oblastní plán rozvoje lesů
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OP VaVpI
OPV
OPVZ
ORP
OSN
OSSL
PAH
PAH
PAU
PB/DPB
PCB
PCDD/F
PCHS
PDSI
PDU
PEFC
PEFC
PES
PGRLF
PHO
PLO
PLZ
PMP
PONG
POP
POPs
POR
PP
PPH
PPL
PPK
PPO
PR
PRV
PSM
PSNV
PSP ČR
PUPFL
QA
QMS
RASFF
RCK
REZZO
RLP
RMLD
RNA
RNŠO
RPD
RRD
RRM

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
osázená plocha vinice
ochranné pásmo vodních zdrojů
obec s rozšířenou působností
Organizace spojených národů
orgán státní správy lesů
angl. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
polycyklické aromatické uhlovodíky (též PAU)
polycyklické aromatické uhlovodíky (též PAH)
půdní blok/díl půdního bloku
polychlorované bifenyly
polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany
podsoubory cílového hospodářského souboru
Palmerův index intenzity sucha
právní důvod užívání
mezinárodně akceptovaný systém certifikace lesů
angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes
platby za ekosystémové služby
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond
pásmo hygienické ochrany (vod)
přírodní lesní oblast
přírodní léčivý zdroj
průměrný mýtní přírůst
poloodrostky a odrostky nové generace
perzistentní organické polutanty (též POPs)
perzistentní organické polutanty
přípravky na ochranu rostlin
přírodní památka
povinné požadavky na hospodaření (součást kontroly podmíněnosti, viz CC)
pomocná půdní látka
Program péče o krajinu (dotační program MŽP)
prostokořenné poloodrostky a odrostky
přírodní rezervace
Program rozvoje venkova (2014-2020)
prostokořenný sadební materiál
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (zapsaný spolek)
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Quality Assurance (ve významu zabezpečování kvality, kontrola jakosti)
Quality Management System (systém řízení kvality)
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva
rašelino-celulózový kelímek
Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
rostlinolékařský pas
reprodukční materiál lesních dřevin
ribonukleová kyselina
regulované nekaranténní škodlivé organismy
redukovaná plocha dřeviny
rychle rostoucí dřeviny
Registr rozmnožovacího materiálu
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RVVI
RZS
SAPS
SeMLD
SFDI
SFŽP
SIP
SLHP
SLKT
SLŠ ČR
SLT
SMLD
SMRs
SOBR ČR
SPPK
SPÚ
SPŽP
SRS
SSL
SUR ČR
SÚJB
SÚRO
SVOL
SVS
SVÚ
SWOT
SZIF
SZP
SZPI
SZR
ŠLP
ŠO
ŠS
TAČR
TEI
TEQ
THP
T-RFLP
TTP
TVP
UK
UKT
UN
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFCCC
URL
USDA

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
rýhový zalesňovací stroj
jednotná platba na plochu zemědělské půdy (Single Area Payment Scheme)
semenný materiál lesních dřevin
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
Stable Isotope Probing (metoda pro studium půd)
Souhrnný lesní hospodářský plán
speciální lesní kolový traktor
Sdružení lesních školkařů ČR (zapsaný spolek)
soubor lesních typů
sadební materiál lesních dřevin
zákonné požadavky na hospodaření (viz též jako PPH)
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky
standardy péče o přírodu a krajinu
Státní pozemkový úřad
Státní politika životního prostředí (zkratka z let 2012-2020)
Státní rostlinolékařská správa
státní správa lesů
Strategie udržitelného rozvoje ČR
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní ústav radiační ochrany
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Státní veterinární správa
Státní veterinární ústav
zkratka složená z počátečních písmen angl. slov Strengths (silné stránky),
Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby)
Státní zemědělský intervenční fond
Společná zemědělská politika (v rámci zemí EU)
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Společný zemědělský registr
Školní lesní podnik (např. při MENDELU v Brně, nebo při ČZU v Praze)
škodlivý organismus
školkařské středisko (používá se ovšem též ve významu šlechtitelská stanice)
Technologická agentura České republiky
technickoekonomická informace
toxické ekvivalentové množství (též I-TEQ)
technickohospodářští pracovníci
Terminal Rectriction Fragment Length Polymophism (metoda ke studiu půd)
trvalé travní porosty
trvalá výzkumná plocha
Univerzita Karlova v Praze
univerzální kolový traktor
United Nations (= Organizace spojených národů, též OSN)
Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme)
Program OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme)
Organizace pro výchovu, vědu a kulturu při OSN
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
Uniform Resource Locator (ve významu jednotná adresa zdroje)
United States Department of Agriculture (Federální ministerstvo zemědělství)
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ÚAP
ÚEP
ÚHÚL
ÚKZÚZ
ÚNMZ
ÚOHS
ÚPV
ÚV ČR
ÚSES
ÚSKVBL
ÚZEI
ÚZIS ČR
VAM
VaV
VaVaI
VDV
VLS
VOC
VS
VÚB
VÚKOZ
VÚLHM
VÚMOP
VÚRV
VÚVč
VÚVeL
VÚV TGM
VÚZE
VÚZT
VÚŽV
WFP
WRB
WTTC
WWF
ZAP
ZCHD
ZCHÚ
ZL SK
ZL ŠK
ZLV
ZOPK
ZORM
ZPF
ZPMV
ZS
ŽP

územně analytické podklady
Ústav pro ekopolitiku
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Brno)
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Praha)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Praha)
Úřad průmyslového vlastnictví (Praha)
Úřad vlády České republiky
územní systém ekologické stability
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
vezikulo-arbuskulární mykorrhiza
projekty Programu vědy a výzkumu (obecně též věda a výzkum)
výzkum, vývoj a inovace
Varroa destructor virus
Vojenské lesy a statky ČR
těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds)
výzkumná stanice
Výzkumný ústav bramborářský (Havlíčkův Brod)
Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (Strnady)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (Praha-Zbraslav)
Výzkumný ústav rostlinné výroby (Praha-Ruzyně)
Výzkumný ústav včelařský (Dol u Libčic nad Vltavou, resp. u Vodochod)
Výzkumný ústav veterinárního lékařství (Brno)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (Praha-Dejvice)
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (Praha)
Výzkumný ústav zemědělské techniky (Praha)
Výzkumný ústav živočišné výroby (Praha-Uhříněves)
Světový potravinový program (World Food Programme)
světový referenční klasifikační systém půd (World Reference Base)
Světová rada pro průmysl cestovního ruchu
Světový fond pro ochranu přírody (World Wildlife Fund)
zařízení na aplikaci přípravků
zvláště chráněné druhy
zvláště chráněná území
Zkušební laboratoř č. 1175 Semenářská kontrola (VS Kunovice)
Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola (VS Opočno)
Zprávy lesnického výzkumu (lesnický časopis z produkce VÚLHM)
zákon o ochraně přírody a krajiny
zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
zemědělský půdní fond
zdroj přírodní minerální vody
zkušební stanice
životní prostředí
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