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PŘEDMLUVA 

Od vystoupení C. A. Cuttera, zvláště pak jeho mladšího druha Dr h. c. Melvila Deweye, prá
vem se datuje pozdější technický a organisační rozmach amerického knihovnictví. Cutter svými 
R u I e s for a di cti o na r y ca t a log, kde po prvé v rozsahu dotud bezpříkladném zpraco
val zásady katalogu jmenného, předmětového i katalogu spisů anonymních, Dewey svou klasi
fikací literatury všech oborů, tříděním známým zprvu jako amhertské, potom desetinné, zaha
jují novou éru bohatou úspěchy, jakými nemohou v té době ani dlouho potom ještě se honositi 
ani nejpokročilejší knihovny evropské. 

Dewey se narodil 10. prosince r. 1851 ve vsi Adams Center v jeffersonském okresu, kde jeho 
otec Joel Dewey a matka Eliza měli obchod s tabákem. Prodav otcův obchod, zaměstnával se 
výpomocně v polních pracích a tak si nastřádal něco peněz, aby si mohl zakoupit nezkrácené 
vydání encykloped~e; r. 1871 až r. 1874 navště~oval kolej v Amherstu, kdež se stal ještě roku 
1874 asistentem a roku 1875 byl už pověřen vedením kolejní knihovny. 

V době, kdy po prvé pojal myšlenku svého třídění, byl stár dvacet dvě leta. Nedůvěřuje zprvu 
svému plánu, poslal rukopis C. C. Williamsonovi, aby jej posoudil. Není známo, co Williamson 
odpověděl Deweyovi; zdá se, že zůstal posudek dlužen, neboť původní rukopis objeven byl v pa
pírech Williamsonových teprve nedávno. Plán, hotový již r. 1873, vyšel tiskem anonymně teprve 
r. 1876. 

To je stručná historie vzniku třídění, které dnes zajímá všechen odborný tisk a jehož význam 
záhy pochopil nejen americký svět, nýbrž i evropské kruhy knihovníků a bibliografů, jak osudy 
jeho všestranného rozšíření obšírně tu vykládá autor Úvodu. 

Kdo se 'seznámí s podstatou, základy a prakticlwu jejich aplikací, jak je výstižně líčí autor 
Úvodu (není to četba či spíše studium snadné, vždy však stojí za nejtvrdší námahu) nebude na 
rozpadch, co soudit o tom, že r. 1919, tedy v době, kdy ještě rozhodo~aly u nás falešné ně
mecké názory o třídění knih, zvláště o tomto třídění desetinném, vsunuli do stanov Čs. biblio
grafického ústavu rozhodující úřední činitelé větu, podle které se v pracích ústavu třídění de
setinné nepřipouští, protože prý je "nevědecké a nepraktické". Je-li nevědecké, o tom přísluší 
soudit knihovědě, instanci předem povolané; jeho nepraktičnost odkázal vývoj do říše legen
dárních omylů. 

A tak dnes d o k ume n t a c e našla v něm nejvhodnější a právě prarkticky nejzpůsobilejší ná
stroj pro své snahy evidenční, pro všestrannost a důkladnost a přesnost svých studií a pro je
dinečnou pohotovost své služby informační, služby, jež je nejenom povahy místní, ale v nejšir
ším slova významu i mezinárodní. Kdyby ničím jiným, již touto skutečností, že svým způsobem 
nahradilo bezvýsledné pokusy o mezinárodní jazyk, stojí desetinné třídění dnes právem v čele 
všech snah směřujících k vzájemnému dorozumění a sblížení národů jako jeden z prostředků, 
jež i my ve vlastním zájmu musíme učinit základní organisační složkou vší své práce kul
turní. 

Nové zkrácené vydání bude po zásluze vítáno všemi, kdož touží mít po ruce co mozna nej
spolehlivější příručku desetinného třídění. Vydání úplné, nezkrácené bylo by ovšem žádouc
nější, leč doposud nevyskytují se u nás ani korporace, tím méně jednotlivci, kteří by velko
rysým darem umožnili hradit nesporně značné dnešní náklady tohoto vydání. 

L. J. Živný. 
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-UVOD 
1. 

O třiděni všeobecně 

Člověk je ve svém bytí obklopen nelkonečnou roz
manitostí světa, z něhož čerpá, co potře'buje k životu. 
Má-líovIádnout tuto mnohotvárnou skutečnost svou 
praktickou činností, musí ji především ovládnout, myš
lenkově. Jeho duch nedovede současně ,pojmout a ovlád
nout než někoiJik málo prvků. Zato má však jednu do
vednost, která:lldolává tuto přirozenou nesná!z, že totiž 
dovede spojovat jednotlivé části skutečnosti ve vyšší 
cel ,k y a pracovat pot,om ve vědomí s těmito celky 
jako nov~mi jednotkami, až dospívá k pojmům, jež mu 
v jeho duševních operacích 2Jastupují nesmírné množství 
prv'ků skutečnosti. Jednotlivé cellky se stávají č á st m i 
vyšších celkfi, spojují se vazbami v útvary scho,pné 
k da,lšímu zpracoválni, vyšš~ celky se seskupují opět 
v ještě vyšší, ztrácejí samostatnost celků a hrají úlohu 
čá'stí, a tak rpokračuje obrovitá hra celku a částí od 
stavby atomu k stavbě vesmíru. Celek nemfiže existovat 
bez části, části 'bez ce~ku, celek se vysvětluje z 'částí, 
části jsou pochorpitelny jen z ce;~ku. Skládáni a roz· 
kládání je podstatou lidské theorie i praxe. Lidské 
obrovské skládance, jíž člověk přetváří s,kutečnost, od
povídá stejně obrovská skládanka pojmová, jíž si člo
věk tu skutečnost vysvětluje. 

Pojmová siť, do Ikteré se člověk snaží polapit skuteč
nost, její budováni a uchovávání si vyžádaly dalších 
pomficek, 'aby na ně stačil lidský duch. Pro lehčí mani
pulaci si. člověk nahradřl myšlené celky značkami, slovy, 
vytvořil si ř e ,č, jež se s tohoto st8inoviska jeví jako 
první veliká revoluce v teohnice duševní práce. Dlouho 
st,a;čila a podnes stačí u národů kultury 8!nalfabeUoké, 
bezpísmenné, a pomohla člověku ,k vytvořeni slovesn~ch 
děl, jimž se podnes, podivujeme. Dalším velikým pře
vratem byl vynález p í s m a, jež z'achycovalo trvale 
slovo dříve prchavé, fungujíc jako značka značky. A ko
nečně třetí revoLucí v teohnice duševní práce byl vy
nález mechan~ckého reproduikování písma, vynález 
k n i h t i s k u, doplněný všemi vynálezy grafické 
reprodukce. 

A tak vedle obrovské rozmanitosti tvarů skutečného 
světa vzniká souběžná, stejně rozmanitá stavba ,pojmo
vá, ztělesněná v knihách, novinách, časopisech, rukopis
ných záznamech, ale i v robuI.ká'ch, diagramech, ,plánech, 
mapách, vyobrazeních, fotografikh, filmech. Nejen to: 
i řeč mluvenou lze reprodukovat, a tak k tomu přistu
pují i gramofonové de'sky a mluvené filmy. Konečně 
může být předmět zastoupen taJké modelem, a dokonce 
1 předmět sám, jestliže je zařaděn do sbírky a ztrácí 
svou praktickou upotřebitelnost, stává se jen nositelem 
určitých :llnaikfi pI'O poučení, svého druhu zámamem. 
Všeoky tyto pomůcky, jež jsou určeny ;k tomu, 8!by 
sloužily k poučeni, vedení důkazu, studiu, další vě-
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decké práci, pojímají se dnes jako skupina výtvorfi 
svého druhu, jako zdroje informa;ce v hmotném tvaru, 
a nazývají se d o k ume n t y. Dokumentem je rpra
starý nápis nebo vyobrazení na 'skalní stěně, učencova 
fotografie t:ohoto nápisu, jeho rukopisné záznamy 
o něm, časOtpise'cký článek nebo kniha o tom pojedná
vající, dokumentem je fiLmové za'ohycení lékařské ope
race, ,gramofonovýzá!znaim lidové písně nebo veliké 
symfonie, sbwk'ou dokumentů je knihovna, arohiv, 
sbírka výstřiiM!:ů, sbírka fotografií, gramofonových 
des'k, filmfi, herbář, museum historické, uměiJ.eCké, 
přirodovědné, ethnografické. Pořizováni dolkumentťi, 
jejich sbírání, třidooI, zamamenávání, organřsace jejich 
použit~ pro duševní práci se nwzývá d o 'k ume n t a c e. 

Produkce dokumentů a jejioh sbírky rostou nesmír
ným způsobem. Má-li se v nich dosáhnout přehledu 
nutného 'k tomu, aby se .pravý dokument, nebo skupina 
dokumentů dostaly do rukou pravého upotřeibite,le, je 
třeba 'pořádku, organiswce. Zruse pomůže jen stará hra 
výše vylíčená: příbuzné prvlky se spojí ve skupinu, ta 
se opět spojí s p'říbuznými slkupinami ve skupinu vyšší, 
a tak se pokračuje, až je celek rozčleněn v přehledné 
části. PřHmznost prvkfi se zjišťuje tím, že mají veliký 
počet !společnýoh vl-astnosti, znaků, a vedle tOlho nějaké 
maky, jimiž se UŠí. Sp01ečné znaky vytválřejí onen vyšší 
celek, jenž vystupuje jalko rod, různící se malky odhi.
šují jednotlivé dr u hy. Zná-li se rod, je možno defi
novat druh uvedenfun rodu 'a rozlišoV'acího 'znaku. V~ce 
rodů se společnými znaky se spojuje ve vyšší rod, a talk 
pokr8lčuje stavba rpojmové pymmldy 8!Ž k vrcholu. 

Díváme-li se Shora, postupujeme obráceně. Celek se 
děli v části, ty opět v další části. Ke skupině znaků vy
značující rod Ipřidá!váme dalš[ mmky, jimiž se rozhišujf 
druihy. 'Dak pokračuj,eme tak dlouho, až od abstraktních 
pojmů o má10znackh dospějeme Ike konkretním jevům, 
k mnohotvárné a mnoho:llillaěné 'skutečnosti. Čím je tedy 
určitý pojem bliže k vrcholu pojmové pyramidy, tím 
méně má znakfi a tím je a 'tl str a k t něj š i. Čím je 
bUže k záJkladně, tím má vice znakťi a Um je k o n
k ret něj š i. Zato čím abstraktnějšl rpojem, tím vice 
konkretních jevť'1, Um vice jednotlivin patří do jeho 
oblasti, tím vf'ce jich z8Ihrnuje a Um je š i l' Š f. Čím je 
pojem konkretnějšr, Um měně za:hrnuje jednotlivin a 
tím je užší. Pojem s s a v e c je abstraktnější a širší 
než pojem šel m a, který je užší a !konlkretnějši. 
Pojmy, ;roteré vznilkají bezprostředním rozdělením vyš
šího pojmu a jsou v onom obraze pojmové pyramidy. 
lila stejné rovině, n8!zývaji se pojmy st e j tll é h o 
stupně podřaděnosti 

Třídění není vždy něco jednoznačného. Skutečnost nál9 
obklopující oplývá takovým bohatstvimznaikť'1, že někdo 



mů.že vzít ten, někde enen znak za základ třídění. Ještě 
nejlépe jsou na tom vědy theeretické a z ních vědy 
přírodní, ač i tu jsou edchylky mezi jednetlivými učenci 
a školami. Praktická potřeba si vynutila vznik rů.~Ý'Ch 
třídění, zejména v knihovníctví a bibliografii. Jednot
livých soustav je mnohO' a byly doby, kdy bylo pýchou 
každé kni:hevny vytvořit si třídění vIastní. Některé 
soustavy vyšly tiskem a došly použití ve více ,knihovnách. 

Pojmová soustaV1a, jíž je každé třídění, musí být také 

2. 

vyjádřena určitými značk:ami, z nÍ'chž jasně plyne nejen 
označení určité pojmové třídy, nýbrž i stupeň podřadě
nosti. Soustavě věcí odpovídá soustava pojmů., soustavě 
pojmů. odpovídá soustava značek, jež se nazývá no
t a ,c e dotčeného třídění. Pro notaci možno použít čís!i:c 
rozličných soustav, arabských i římských, a písmen roz
ličných 81beced. 
Nejvýznamnější třídění a jedLné, 'které nabylo vý

znamu mezinárodního, je tří d ě n í des e t i n n é. 

Tříděni desetinné 

Podstatou desetinného třídění je to, že se počínaje od 
souhrnu celého vědění, každý pojem dělí na deset druhá 
a každý druh opět na daIší:ch deset odděleni. Jednotlivé 
pojmy jsou označeny deseti číslice!!li desítkové sou
stavy. Každému pojmu odpovídá tedy číslo, jež se na
zývá desetinný zna,k, decimální symbol, 
nebo krátce tří dní k. Název třídění tedy vyznačuje 
nejen jeho podstatný rys, že se vždy pod určitý pojem 
klade deset pojmú podřaděných, nýbrž i jeho notaci, 
použÍ'\najkf číslic desítkové soustavy, v níž je číslem 
vyznačen i stupeň !podřaděnosti. 

3. 

Znaky se dělí na hla v ní a p om o c n é. Hl<aV1!llÍ 
tNdní!ky vznik'ají ta;k, že se rozvádí některý z podstat
ných znaků. daného pojmu a vytvářejí se tím níM! 
pojmy a ozn'ačujf se tak, že se k deseUnnému znaku 
tříděného nojmu připojuje další desetinné místo. Znaky 
pomocné se vytvářejí tříděním pojmů. vzatých z vněj
ších prů.vodních okolností, na př. místnrch nebo časových 
a jiných, a pro svou všeobecnost se mohou přtpojovat 
k velikému množství znaků hlavnkh. O pomocnych tříd
nících bude mluveno později. Nejprve podáme přehled 
znaků hlavnÍ'ch. 

Znaky hlavní 

Veškeré lidské vědění obsažené v dokumentech se bere 
jako celek. Dělí se nejprve na deset hlavrnrch tří d, jež 
se ozn\3!čují číslicemi od nuly do devíti. Jsou to tytO' 
oddíly: 

o Obecnosti 
1 Filosofie 
2 Náboženství 
3 Sodální vědy. Právo. 

Správa 
4 Jazykověda 

5 Přírodní vědy 
6 Užité vědy 
7 Umění 
8 Krásné písemnictví 
9 Zeměpis. DějepiS 

Každá třída se dělí na deset dalškh skupin, zvamých 
řad y, jež se opět označují číslicemi 0--9 umí,stěnými 
za čísUcí hlavní tiLdy jako druhé desetinné místo, tedy 
00,01-09, 10,11-19 a ta,k dále. Číslice se čtou jednot
livě, 19 Jako jedna devět, ntkoli devatenáct., podobně 
i další čísla vícemístná. Např. třída 6, vědy užité, se 
děU dále takto: 

60 Všeobecnosti 
(t. j. této třídy) 

61 Lékařství 
62 Inženýrství 
63 Zemědělství 
64 Domácí hospodářství 

65 Technika obchodu a 
dopravy 

66 Chemická technika 
67 Rozličnýprůmys! 
68 Rozličný prúmysl 

(pokračování) 
69 Stavitelství 

Při dalším dělení na pod řad í vZlniknou čísla troj
místná. Např. 62 Inžernýrstvf se dělí: 

620 Všeobecnosti 
621 Všeobecné strojrnic-

tvL Elektrotechníka. 
622 Hornictví 
623 Válečná technika 
624 Stavby zemní, most-

ni a j. 

* 

625 Dopravní cesty po
zemrní 

626 Vodní stavítelství 
627 Vnitrezemské vody. 

NáJmořní stavby 
628 Zdravotnr technika 
629 Jiné inžený,rské 

práce 

Dalším dělením vznikají s k u pin y, jež mají čÍlSla 
čtyřmístná. Ukázku poskytuje připojený diagram (s. 9) 
prO' třidění 621 Strojnictví od 621.0 do 621.9. Týž dia
gram předvádí rozdělení na pod s k u pin y majíd 
pět mÍst, zde od 621.01 do 621.99. V těchto delších 
číslech se objevuje tečka, jež se klade po každé třeti 
číslici. Má význam čistě techn1cké pomů.'cky pro dO'sa
žení přehlednosti 'čísel, nemá tedy žádného významu 
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symbolického. Čteme zase: 621.99 jako šest dva jedna
tečka -- devět devět. 

Uvedený diagram předvádí tedy rozčlenění na pět mÍlSt. 
Tím však není třídění vyčerpáno. Třídy šestého stupně, 
v číslech šestimístných, se nazývají odd ě len í, od 
sedmého stupně dále pododdělenL Na př. pěti
místná podskupina 621.39 Elektrické sdělování se dělí 
dále ta:kto (opakujeme pro přehled ,tříděni O'd první 
třídy) : 

6 
62 
621 
621.3 
621.39 
621.396 
621.396.6 
621.396.62 
,621.3,96.621 
621.396.621.5 
621.396.621.55 
621.39,6.621.551 

Vědy užité 
Inženýrství 
Strojnictví 
Elektrotechnika 
Elektrické sdělování 
Rozhilasová techníka 
Přístroje 

Přijimače 
Všeobecnosti O' přijimačkh 
Způ.'soby příjmu 

Neutra1isace 
Stinění 

* 
Zde jde tedy třídění až na dva;náct míst. Každé další 

misto znamená ,~bolhacení o nO'vé znaky. Čím je tedy de
setinný znak delší, tím je pojen užší, má větší počet 
znaků., ale shrnuje menší počet jednotlivin. 

S hlediska přísně logického je zřejmé, že se ~aždý po
jem nedá třídJit právě na deset druhů.. Nesouladu s dese
tinnou zásadouodpomáihá třídění několika způsoby. Jest
liže je druhů. méně než deset, PO'užilo se někde toho, ze 
se některé číslice prostě vynechaly. Je to patrné v při
pojeném diagramu ve sloupd ,pěticiferných čísel, v němž 
chybějí na př. 621.37 a jiné. Tato neobsazená čísla tvO'ří 
reservu pro zařadění nových pojmú,. jež mŮže přinést 
vědecký vývoj. 

Jestliže je druhú více než deset, postupovalo se ně
kolika způ.soby. Jeden způsob je ten, že se do PO'sled
níno druhového ozna.čení, z,a:končeného číslicí 9, dá ja
kési "rnzné", to, co zbylo, a utřídi se do dalších deseti 
míst. Nebo jestliže třídění vyžaduje druhů. dvacet, tN
cet, vyhradí se mu dvě, tři místa rO'zdělená po deseti, 
pO' případě se přejde k třídění na sto skupin, jež však 
opět nemusí být plně obsazeny. V diagramu na s. 9 
ve druhém sloupci dvoumfstnýchčísel je tomu 1:<a:k při 
67 a 68; obě řady obsahují "RozHčný prů.mysl", roz
dělený na dvacet mist. 

Kdyby se všude provedlo dělení až na dvanáct míst, 
dostal by se celkem jeden bilion znaků.. Jak už však 
bylo řečeno. nejsou všechny obsazeny a všude nejde tří
dění tak daleko. Vzhledem k tomu, jak si desetinné 
třiděni vypomáhá při neshodě logiCkého třídění pojmu 
s desetinným značením, nejsou stejně dlouhé znaky zá
rukO'u,že by pojmy jimJi označené byly na témže stupni 
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podřaděnosti. Některé jsou užší, některé širší, i když 
je každý užší. než pojem bezprostředně nadřaděný. Tato 
okolnost, jež se někdy uv,álti jako námitka proti dese
tinnému třídění, neV1adí však naprosto jeho úkolu. 

Hi'avní třídníky jsou sestaveny v twbul'kách podle jed
notlivých tříd, jak byly uvedeny na S. 9. U jednotlivých 
třídnfků. je heslovitě označen jejich význam. 

Znaky pomocné 

Pomocné znaky jsou dvojí, ,obecné a zvláštnÍ. Zmíní
me se dříve o zvláštních, poněvadž jsou obsaženy v ta
bulkách hl'avních třídníkú, kdežto pro pomocné znal{y 
obecné jsou tabulky zvláštní. 

Pomocné znaky zvláštní čili II říz n a k y jsou dvo
jího tvaru. Jedny se za;čínají tečkou a nulou .0, 
druhé spojovací čárkou -. Užívá se jich tam, kde je 
možné rozdělit několik souřadných PO'jmů. stejným způ.
sobem. 

Na příklad ve skupině 621 StrO'jnictví dostáváme 
dalším dělením 621.1 Parní mot,ory, 621.2 Hydraulické 
stroje, 621.4 Tepelné motory. U všech těchto motorů. 
jsou určité věci společné nebo obdobné, na příklad ří
zení, které je pro celou skupinu 621 označeno zv,láštním 
pomocným třídníkem - 5. Potom 621-5 znamená ří
zení u strojů. vůbec, 621.1-5 řízení parních strojú, 621.2-5 
řízení vodních motorů. atd. 
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Podobně v oddílu 621.2 jsou &21.21 vodní kola vše
obecně, 621.2·2 ~ola na svrchní vodu, 621.24 IVodlní tur
biny atd. Pro skupinu '621.2 je mezi jiným zvláštní po
mocný třidník .01 theorie. Pak znamená 621.2.01 theorie 
vodní'ch motoru vůbec, 621.24.01 theorie vodních turbin 
atd. 

Jak řečeno,' jsou tyto zvláštní pomocné třídnfky vy
značeny v tabuikách hlavních tř!dníků na mlístec'h, pro 
něž mají !platnost. Na rů.z:ných místech mají platnost 
rů.znou, na pŤíl~lad ve skupi:ně 621.2 Vodní motory zna
mená zvláštní pomocný třídník .01 theorii, kdežto v od
díle ,624 Inženýrské stavitelství znarrnená .01 rozdělení 
staveb podle stavebnfho materiálu. Je třeba přfulížet 
vždy k tomu významu, který jest udán pro dotčené 
místO'. 

Třidnfky pomocné všeobecné 

Všeobecné třídnfky pomocné vyznačují ty zvláštní 
okolnosti, které se mohou vyskytnouti theoreticky při 
každém nterárním dokumentu a jsou schopny dalšího 
třídění. 

Všechny literární dokumenty jsou zhotoveny v urči
tém j a z y c e. V soupisu, obsahujícím záznamy o týchž 
předmětech v ruzných jazycích, je možno záznamy 
o témž předmětu roztřídit podle jazyka dokumentu. 
K rozlišení slO'uží třídníky jazykO'vé, jež se k hlavním 
třídnikúm připojují rovnítkem. Na příkl. 621.3 Elektro
techníka spojuje záznamy 'o dilech, pojednávajících 
o elektrotechnice vůbec. Dno 'psané anglicky se označí 
621.3 =2, francouzsky 621.3 =4. rusky 621.3 =82. Tříd
níky =2, =4, =82 vznikají z hlavních třídníků. jazyko
vých, 42 anglická fHolO'gie, 44 fmncouzs'ká, 482 ruská, 
po vynechání první číslice 4. Překlady krásné literatury 
se zařadí do třídy prvního jazyka, druhý se připojí jakO' 
jazykový třídník, na příklad 882-1 je ruská poesie, 
882-1 = 85 je ruská poesie, ,přeložená do češtiny. 

Literární dokumenty O' témže předmětu se mohou lišit 
for m o u zpmcování, na př. g.eologie mů.že být podán'a 
formou pojednání, geologického slovníku, časopisu a po
dobně. To označují třídnfky formální, jež mají 'Zla !první 
čís'lici nulu a jsou uzavřeny v kulatých závorkách. Tak 
55 (02) je pojednáru o geologii, 55 (038) je geologický 
slovník, 55 (05) je geolO'gickýčasO'pis. 

Vše, co existuje, existuje na určitém mís t ě a k:aždý 
hlavní třídník lze dále dělit podle místa. K tomu slouží 
pomocné třidníky místní. Jsou v kulatých závorkách, 
jako třídníky formální, ale začínají čí,slicemi 1-9. 
Na př. 72 Architektura se dále dělí na 72 (42) Archi
tektura v Anglii, 72 (437) Architektura v Českosloven
sku 'atd. 

Jestliže uzavřeme do kulatých závorek třídník jazy
kový s rovnítkem, dostaneme třídník n á rod n í a ra
sový. Na př. 726 (=927) jest náboženská architektura 
li Arabú, 327 (==3) je mezinárodní pelitika německá 
jako národní hnutí, čili p'angermanismus. 

Vše, co existuje, existuje v určitém č a s e a dá se 
třídit podle doby. K tomu slouží třídníky časové, jež se 
kladou do uvozovek. Na přík1. 539.17 "1945" značí stav 
bádání o roztříštění atomu roku 1945. Třeba však po
znamenat, že se nedává rok stavu bádání do třídníku 
tehdy, když je totožný s rO'kem vydání publikace, když 
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jde o stav současný, nýbrž jen tehdy, když jde o po
jednání historické o stavu minulém. 

Posléze jsou za~edeny zvláštní třídntky hle d i s k a, 
jež začínají dvěma nulami. Na ,př.elektrisace do
pravy má třídník621.331. Mů.že se dále dělit na př.: 
621.331.001 elektrisace dopravy shlediska theoretického, 
její pojem, program, návrh; 621.331.003 je elektdsace 
dopravy s hlediska hospodář'ského atd. 

Jak řečeno, jsou tyto všeO'becné pomocné třldníky 
obsaženy ve zvláštních PO'mocných tabulkách. Dělí se 
tedy tabulky desetinného třídění takto: 

I 

DesetInné třídění 
I 

I 
Hlavní tabulky 

I 
Pomocné ti'ídmky všeobecné 

I 
řeč 

Hlavni třídníky Pomocné třídníky forma 
zvláštní místo 

čas 
hledisko 

Někdy se stane, že urč:itý pojem náleží pod více ti'íd
níkú, a ty se potom kombinují: 

Jestliže je to několik třídníků na témže stupni pod
řaděnosti, napíše se vedle sebe první a poslední a od
dělí ,se šikmou čarou. Na př. 643 je Byt, 644 TOlPení, 
chlazení, větI'ání, osvětlování, zásobO'vání vodou, 645 
Součásti bytového zařízeru. Máme-li knihu, jež shrnuje 
látku všech tří oddílů, dO'sta,ne třidnfk 643/645. Jestliže 
jde o delší třídníky, rozdělené 'tečkami, opakují se ve 
druhém třidníku jen číslice od poslední tečky, a to 
i s tečkou. Na př. 651.1 jsou Kancelářské budovy a 
místnosti, 651.2 Kancelářský n!ábytek. Kniha O' kance
lářských místnostech a nábytku ,se označí 651.1,{.2. 

Jestliže obsah dokumentu náleží pod dva třídníky 
ruzné, nebo nesousedkí bezprostředně, vytvoří se kom
binovaný třídnílk podle tO'ho, zda jsou tu probírány dva 
předměty nezávisle veille sebe 6i ve vzájemném vz,tahu. 

V prvém případě se vyznačí jednotlivé třídníky a spojí 
se znaménkem +. Na př. 622+669 je Horníctví a hut
nictví. Nelze tu užít značky 62~/669, (poněvadž ta by 
znamenala i všechny obory mezi horníctvím a hutníc
tvím, tedy i 63 Zemědělství atd. 



V druhém případě, jsou-li oba předměty, o nichž 
kniha jedná, vyšetřovány ve vzájemném vztahu, spo
jují se dvojtečkou:. Na př. 17 je Mravnost, 7 Umění, 
vztah mravnosti k umění je 17 : 7. 

Těchto kombinací, jež neobyčejně rozhojňují počet 
třídníků., užívá se i u třídníků. pomocných. Na příklad 
382 (42 : 47) je zahraniční obchod mezi Anglií a Rus
kem, 91 (7/8) je zeměpis Severní a Jižní Ameriky, 
9"1815/1835" je dějepis od roku 1815 do rOlku 1835, 
cesta 'po Korei a Japanu je 91 (519+52). 

Při kombinacích třídníků. se dává napřed třídník sto
jící v soustavě dříve, jak je tomu v hořejších příkladech. 
To znamená, že se najde dotčený kombinovaný třídník 
j,en pří třídníku prvém, nikoli však při druhém. Je proto 
užitečné v 'podobných \případech zařadit záznam i pod 
třídníik obrácený, tedy nejen 622+669, ale i 669+622, 
nejen 17: 7, ale i 7: 17. Podobně 38 (42:47) a 38 (47:42), 
91 (519+52) a 91 (52+519). 
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Je také možné utvořítk danému třídníku druhý sou
běžný, když se dá pomocný třídnik napřed, nikoli do
zadu. Tím se seřadí pojmy podle [rlediska pomocného. 
Hodí se k tomu předevšim třídníky jazykové a země
pisné. Na př. 72 (42) Architektura v Anglií dostane 
druhý třídník (42) 72. Jestliže seřadíme tyto třídníky, 
mající zeměpisné označení vpředu, do 'zvláštního pořadí 
mimo hlavní seznam, založený na hlavních třídnících, 
vzníkne nám zeměpisný rejstřík, spojující pod označe
ním země v,še, co se jí týká, tedy něco, co nedá seznam 
podle hlavních třídníků.. 

Podobně si mů.žeme založit seznam podle třídníkfi 
jazykových, a ty se v tomto případě píší s rovnítkem 
napřed i vzadu, tedy proti třídníku 621.3=2 Elektro
technika anglioky, bude stát třídník =2=621.3. Tím 
zpfisobem vznikne rejstřík jazykový, jenž spojí záznamy 
o dokumentech v témž jazyce, opět něco, co nedá se
znam podle hlavních třídníků. 

Tvoření složených třídniků 

\ 

Složené třídniky se tvoří skládáním třídníků hlavních 
a pomocných. 

Nejprve si stanovíme, zda se zařadi pojem dokumentu 
pod jeden třídník či pod více třídníků., spojených znač
kami I, + nebo :. Potom si stanovíme jednotlivé 
složky jako třídníky hlavní. Pak vyšetříme, zda je po
třebí rozšíření pomocným třídníkem zvláštním, buď 
s pomlčkou nebo s nulou. Pak příjdou pomocné třídníky 
všeobecné, a to v \pořadí: hledisko, místo, čas, forma a 
řeč. 

To jsou pravidla všeobecná. Vedle toho jsou na ně
kterých místech desetinného třídění zvláštní pokyny 
o roztřídění určitých třídniků. hlavních dalšími pomoc
nými třídníky. 

Obecná směrnice je použít napřed těch složek, jimiž 
se rozsah pojmu, vyjádřeného hLavním třídníkem, zu-
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žuje co nejvíce. Ovšem odhad, zda ten či onen pomocný 
třídník způ.sobí těsnější zúžení rozsahu pojmu, není vždy 
bezpečný. 

Nedávají-li tabulky možnosti dále dělit a bylo-li by 
pod jedním třídní'kem mnoho materiá<lu, který bychom 
rádi ještě rozčlenili, mů.žeme použít individuálních ozna
čení jednotlivin, jejich jmen nebo čísel, a řadit podle 
abecedy nebo číselné řady. Na př. značku životopisů. 92 
doplníme jménem osobním: 92 Hus, 92 Jirásek, 92 Ma
saryk. Značku zeměpisnou dQplníme jménem zeměpis
ným: 914.371 Čecihy třídíme dál podle míst: 914.371 Be
roun, 914.371 Čáslav atd. Jde~li o určitý pa:ragraf ně
jakého zákona, pNpojíme k třídníku zákona číslo para
gl'afu. Jsou případy, kdy to záleží' na voJném uvážení 
klasifikátorově, jak si to zavede. Jen je potřebí zave
dený pořádek dodržovat. 

Řadění složených třídnÍků v seznamu 

Také pří řadění složených třídníků. v seznamu platí hlavní zásada každého soustavného uspořádání, že širší 
pojmy jdou před užšími. 

Jako vzor poslouží tato tabulka: 

Připojovací znaménko: 

+ 

1 
Jednoduchý třídník 

: 

--

(O) 

(1/9) 

I " " 

-
.00 

.0 

Složený třídník: 

622.33+662.74 

622.33/.34 
622.33 
622.33 : 338.97 

622.33=2 

622.33 ( 023 ) 

622.33(437) 

622.33 "18" 

622.33-78 

622.33.004.8 

622.33.04 
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Jeho význam: 

Dolování na uhlí a 
koksování 

Dobývání uhlí a rud 
Dobývání uhlí 
Hospodářská krise v do-

bývání uhlí 
České spisy o dolování 

na uhlí 
Populární knížky o do

lování na uhlí 
Dolování na uhlí v čes

koslovensku 
Dolování na uhlí v 19. 

století 
Ochl'anná zařízení v do

lování na uhlí 
ZískávámÍ vedlejších 
produktů. v dolováni 
na uhU 

Zákla:dka v dolování na 
uhlí 

o Všeobecnosti 

1 Filosofie 

2 Nábolenslví 

Společenské 

3 vidy. 
Právo 

4 Jazyko~pyl 

Matematika. 
5 Přlrodnl 

vidy 

II 

7 Umi"1 

8 Literatura 

9 Dijepis. 
Zemipis 

-60 Všeobecnosti 

~1 Lékařstvf 

2 I I nienýrslvf 

-63 Zemědilstvf 

~4 Domád hospo
dářslvl 

Technika 
~5 obchodu 

o dopravy 

Chemická 
technika 

~7 Ro.Jičný 

průmysl 

Rozličný 

~ průmysl 

(pokračováni) 

~9 Stavitelství 

Na prvnlm až třetím desetinném místě 

byla možnost zobrazenI Omezena na 
rozčleněni jen jednoho odděleni, 

kdežto na čtvrtém a pátém místě je 
vidi! rozdělenI na všech deset skupin. 

~20 Všeobecnosti 

-621 Strojnictví 

-622 Hornictví 

-623 Válečná 

technika 

Podzemní stavby_ 
-624 Stavba mostů. 

Pozemn! sl,avby 

25 Stavba železnic 
a cesl 

Všeobecné 
-626 vodní 

slavile!!lv' 

-6'0 Přirozené toky. 
Námořn! stavby 

-628 Zdravo!n! 
technika 

29 Jiné inženýrské 
práce 

~21.0 Všeobecnosti 

~21.1 Parní technika. 
Parnl motory 

-621.2 Hydraulické 
stroje 

L21.3 Elektrotechnika 

Tepelné motory 
21.4 (mimo parní 

motory) 

ZařízenI na 
stlačovánI 

-621.5 a zřeďovánI. 
Chladicl 
technika 

Přeprava 

-621.6 kapalin 
a plynů 

Dílny. Způsoby 
-621.7 zpracováni, 

zejména kovů 

Součásti .Irojú. 
~21.8 Zořízení na 

mechanické 
přenášenI sil 

Nástroje. 
~21.9 Obrábicf 

stroje. Způsoby 
zpracovánf 

1-621.01 Theorie strojnictv: 

l
-621.03 Fysikální technologie 
-621.08 Jednoduché motory 

~
-621.1I 
-621.12 
-621.13 
-621.14 
-621.15 
-621.16 

1
-621.17 
-621.18 

-621.21 
-621.22 
-621.23 
-621.24 
-621.25 
-621.26 
~21.'O 

\

-621.28 
-621.29 

~3~~:~~ 
-621.34 
-621.35 
-621.36 

1
-621.38 
-621.39 

J-621.41 
-621.43 
-621.44 

1
-621.47 
-621.49 

-621.51 
~21.52 

-621.53 
-621.54 
-621.56 
-621.57 

1
-62158 
~21.59 

\

-621.61 
-621.63 
-621.64 
-621.65 
-621.66 
-621.67 
-621.68 
-621.69 

~
-621.71 
-621.72 
-621.73 
-621.74 
-621.75 
-621.n 

1
-621.78 
-621.79 

Porní stroje všeobecně 
Parní motory lodní 
Porní lokomotivy 
Porní traktory 
Lokomobily 
Stacionární parnl stroje 
Provoz parních strojů 

Parnl kotle 

Vodní kola všeobecně 
Vodní kola na vrchnl dopad 
Kola na střední a spodní dopad 
Vodní turbiny 
Cerpadla na tlakovou vodu 
Hydraulické lisy 
Trkače 

Jiné vodní motory 
Průběžné a akumuločnl hydrocentr61y 

Všeobecná elektrotechnika 
Technika elektrického osvětlovánI 

Elektrická trakce 
Elektrické pohony mimo trakci 
Technická elektrochemie 
Thermoelektřina. Elektrické topení 
Fotoelektrotechnika. Výbojové trubice 
Elektrické sdělování 

Motory na horký vzduch 
Spalovad motory 
Motory na směs vzduchu a páry 
Motory na zářivou energii 
Využití jiných zdrojů energie 

StlačovánI vzduchu a plynů. Kompresory 
Zřeďování vzduchu a plynů. Vývěvy 
VedenI a rozváděni 
Použiti stlačeného nebo zředěného vzduchu 
Chladic! látky a zařlzenf 

Chladid stroje 
Výroba ledu 
ChlazenI na velmi nlzké teploty. Zkapalňo
vánI plynů 
Dmychadla plstová a injektorová 
Ventilátory. !roubová dmychadla 
Nádrže. Potrubl 
Pístová čerpadla 

Stroje s otáčejícim se pístem 
Lopatková a odstředivá čerpadla 

Zvláštn( čerpadla 

Injektorová čerpadla 

Konstrukčnl kanceláře 

Výroba modelů 
Kování. Kovárny 
Slévárny 
Nářaďovny. Montáž 
Výroba polotovarů 

Tepelné zpracován! kovů 
Jiné způsoby zpracovánI kov'; 

~21.81 Součásti strojů všeobecně 
-621.82 Cepy. ložiska. Hřídele 
-621.83 Mechanismy. Vačky. Vodítka 
~21.85 Transmise 
-621.86 Transportnf zařízenI mimo jeřáby a výtahy 
-621.87 Jeřáby. Výtahy 

1~21.88 Spojovacf součástky. !rouby, nýty 
-621 .89 Mazáni 

1-621.91 HoblovánI. FrézovánI. PilovánI 
-621.92 Leštěni. BroušenI. Drcen! 
-621.93 Pily. PřeřezávánI 
-621.94 Soustružení. Válcování. Taženi 
-621.95 VrtánI 
-621.96 I!ezání. Proslřihován!. Stříháni 

-621.97 Kování. Lisování 
-621.98 OhýbánI. Taženi 
-621.99 Výroba iroubO 
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Praxe desetinného tříděni 

K ovládnutí desetinného třídění je potřebí nejen si 
osvojit jeho theoretickou znalost, nýbrž i nabýt určité 
praxe. 

První podmínkou správného označení daného doku
mentu desetinným třídníkem je náležité ovládnutí doku
mentu po věcné stránce. Jde-U o klnihu, musíme si utvo
řit náležitý pojem o jejím obsahu. Není k tomu potřebí, 
alespoň ve velké většině případů, být v té věci vědec
kým odborníkem, obyčejně stačí jen encyklopedické vě
domosti. Alespoň však v jedné vědě musí být klasiftká
tOl' odborníkem, poněvadž jedině odborným zapracová
ním pozná logiku vědecké práce, význam vědeckých 
pojmů, vědecké definice a vědeckého třídění. 

Abychom si stanovili obsah knihy jedním pojmem, 
k tomu stačí v lehkých případech sám název knihy, 
v jiných přečtení tištěného obsahu knihy, jindy prolisto
vání se sledováním názvfi l{arpitol; v nejsložitějších pří
padech je třeba knihu přečíst. Pro obsah heslovitě vy
jádřený hledáme potom příslušný třídník. Pracujeme-li 
s úplnými tabukami, doporučuje se zpravidla najít do
tčené heslo v abecedním indexu, kde je u něho uveden 
třídník. To jde ovšem jen u úplného francouzského vy
dání. Nemáme-li je, musíme hledat v indexech těch pří
ruček, které máme poruce. Kromě případů nejjednoduš
šich se však nesmíme spokojit pouhým převzetím U'íd
nrku v indexu, nýbrž si musíme zjistit jeho místo v sou
stavě. Teprve podle souvislosti se sousedními třídníky 
se bezpečně pozná, zda je utřídění správné. 

V indexu totiž bývá často uvedeno u téhož pojmu 
více třídníků, jež vyplývají z různého hlediska, s něhož 
může být pojem zpracován. Na příklad potraviny patří 
s hl.edi~ka; hygieny výživy do 613.2, s hlediska veřejné 
hyglemcke kontroly do 614.3, s hlediska domácího hos
podářstvi do 641, s hlediska prfimyslové výroby a kon
servace do 664. Určiti tato hledisko je nejdůležitější a 
často nejtěžší složka úkolu klasifikátorova. Možno ř'ÍCi, 
že první cifry dají nejvíce práce, podrobnější zařadění 
je již snadnější. 

Další věc je přesné stanovení stupně podřaděnosti. 
Nejprve zařadíme obsah knihy do nejširší souvislosti, 
do jedné z deseti hlavních tříd, 'Potom postupně přidá
váme další číslice. zužuj,eme rozsah pojmu a obohacu
jeme jeho obsah, až se shoduje s obsahem pojmu knihy. 
Potom vyšetřujeme další omezení použitím pomocných 
třídníků. 

V příručkách se někdy řrká, že není poUebí hned do
vést třídění až k největší 'přesnosti, že stačí využít pod
řadění jen !potud, pokud toho vyžaduje zamýšlený účel, 
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a že je vždy možné v případě nutnosti třídění doplnit, 
kdežto nepotřebné přesné utřídění znamená zbytečnou 
ztrátu času. Ale je třeba uvážit hned na začátku, ja
kých rozměrů soupis jednou nabude. Jakmile se má 
počítat s desítkami tisíc záznamů, je třeba přesného tří
dění hned na začátku. Především, jak bylo výše řečeno, 
jdou poslední místa snáze než první, a za druhé není 
radno se spoléhat na dodatečné doplnění, poněvadž to 
znamená nové studium dokumentů a nové hledání tříd
níku, takže to dá tolik práce, jako když by se stanovil 
třídní'k úplně nově. 
Případy momentně neřešitelné třeba zpracovat s vý

hradou, že se někdy opraví, případy dvojzna.čné nebo 
víceznačné zařadíme pro jistotu pod více třídniků. 

Základní hledisko si určíme tím, že hledíme stanovit, 
s jakou otázkou přijde uživatel, jemuž budeme chtít po
sloužit danou knihou nebo dokumentem. 

Praxe v desetinném třídění se má vždy konat pod 
dozorem zapracovaného odborníka, jemuž předložíme 
stanovené třídníky ,k revisi. Vytčení chyb je nejlepším 
poučením. Praxe bez lmntroly znamená velmi často 
stálé opakování týchž chyb. Samouk má v desetinném 
třídění velmi těžkou úlohu. 

Kontrolou je pro samouka především vlastní seznam. 
Je třeba stále mít na mysli, že v desetinném třídění ne
jde o jednotlivý třídník, nýbrž o soustavu. Teprve když 
máme jistou zásobu utříděných a seřaděných záznamů, 
vidíme názorně, zda se sousední záznamy k sobě 
hodí či nikoli. Konečným dílem je seznam, nikoli jed
notlivý záznam. Proto se doporučuje, aby začátečník
samouk po dosažení seznamu ji:stých rozměrů, na příkl. 
po prvním půlroku nebo roku, vzal si k ruce tabulky 
a seznam a znovu revidoval záznam za záznamem. Zá
znam špatně utříděný se přitomzrpravidla !prozradi tím, 
že nezapadá obsahově mezi své sousedy. 

Dobrým cvičením pro začátečníka je také, opatřit si 
nějaké publikace s tištěným třídníkem a zejména tiš
těné bibliografie, založené na desetinném třídění, roz
kládat si třídníky na jednotlivé složky a zjišťovat jejich 
význam. 

Nej,lepší cestou k šíření znalosti desetinného tříděn! 
jsou dobře vedené kursy s ,praktickými cvičeními, postu
pujícími od lehkých příkladů k těžším. Konečně by bylo 
na místě zřídit poradnu, kam by se mohli obrátit po
uživatelé desetinného třídění v těžkých přrpadech. Pře
devším však je třeba rozšířit užívání desetinného tří
dění na knihách, v časopisech, u jednotlivých článků a 
v tištěných bibliografiídh. 

Původ čl vývoj desetinného třídění 

Pťivodcem desetinného třídění byl Melvil De w e y. 
Narodil se v Adams Center ve státě New Yorku 1851; 
r. 1875 byl pověřen na Columbia College jako vrchní 
knihovník a profesor správy knihoven. R. 1889 jmeno
ván ředitelem stMní lmihovny v Albany, hlavním městě 
státu New York, kde působil do r. 1906. Založil tam 
Státní knihovnickou školu a byl jejím ředitelem. V le
tech 1904-1906 byl ředitelem všech knihoven státu New 
~ork. Založi:l korporace American Library kssociation, 
Llbrary Bureau for Advancing Library Interests, Lake 
Placid Club, New York Library Club, New York Starte 
Lfbrary Association, časopisy Library Journa!, Library 
News a j. Desetinné třídění uveřejníl ponejprv r. 1876 
pod názvem Decimal Classification and Relative Index. 
Zemřel 26. prosince 1931. 

Desetinné ·třídění bylo '1'. 1895 přijato Mezinárodním 
sjezdem bibliografickým v Bruselu za mezinárodní sou
stavu knihovnického· a btbliografického třídění. V Bru
selu založili La Fo'ntaine a Paul Otlet r. 1895 
Institut International de BibJiographie, který přepraco
val a rozšířil desetinné třídění a vydal 1. mezinárodní 
vydání v jazyce francouzském r. 1905 pod názvem Clas
sification Bibliographique Décimale. R.1927-1929 vyšlo 
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II. mezinárodní vydání, opět rozšířené, jež obsahovalo 
již na 70.000 hesel, s názvem Olassifkation Décima!e 
Universelle, k němuž vydán rejstřík r. 1933. R. 1931 
změnil ústav název na Institut International de Docu
mentation a později přesídlil do Haagu. Od 1'" 1933 vy
dává doplňky a opravy decimální 'klasifikace pod ná
zvem Classificatio Decimalis, Supplementa et Correc
tiones. Od r. 1934 začalo vycházet III. mezinárodní vy
dání decimální klasifikace v německém jazyce s ná
zvem: Dez~ma!-KlaiSsifikation. Deutsche Gesamtausga:be. 
Zůstalo nedokončeno, posLední svazek je z r. 1940. Vyšly 
třídy 0, 1, 2, 3, 4, 5, a z třídy 6 řady 62, 63, 64, 65 a 66. 
K němu náleží také zkrácené německé vydání, jež vy
šlo r. 1942 a je označeno jako druhé vydání. Vydání 
první z r. 1932 je sestaveno na základě II. mezinárod
niho vydání francouzského. 

Krátce před minulou válkou začalo vycházet IV. vy
dání v anglickém jazyce s názvem: Universal Decima! 
Classification. Complete English Edition. Fourth Inter
naHonal Edition. Bylo rozpočteno na 6 svazkfi. Posud 
není ukončeno. Vychází v Bruselu u firmy Divar Keer
berghen et Fils. 
Konečně páté vydání mezinárodni jé zase v jazyce 

francouzském a začalo vycházet v Bruselu r. 1941 pod 
názvem "Classification Décimale Universelle, 5e édition 
internationale". Z tohoto vydání, stejně jako ze IV. vy
šla zatím jen malá část, vydání m. je rovněž kusé, 
takže jako jediné úplné vydáni zůstáV'á stále druhé fran
couzské vydání. 

U nás podal první zprávu o· desetinném třídění prof. 
X. p I' U s í k (1845-1905) ve feutlletonu "Světorvá otáz
ka" v Národní-ch listech 20. prosince 1895 pod dojmem 
Mezinárodního sjezdu bibliografického, konaného v Bru
selu téhož roku, a 13. března 1896 referoval v Národních 
li5tech pod značkou ~K- o některých publikacích, tý
kíajícich se desetinného třídění. Jeho syn Bořivoj P l' u
s í k (1872-19208) uveřejnil r. 1901 jako přílohu k časo
pisu "České knihovníctví" dilko "Decimální klasifikace. 
Všeobecné tabulky zkrácené", překlad publikace "Clas
sification.Décimale. Ta!bles générales abrégées". Články 
F. X. Prusíka přetiskl časopis "Literární listy" na s. 
93-94 a 178, roč. 17, 1896. Odtud se ponejprv dověděl 
o desetinném třídění Ladislav J. Živný (*1872), který 
se stal neúnavným jeho propagátorem u nás a vykonal 
pro jeho poznání veLikou práci, i když to byl jen jeden 
z úsekfi jeho činnosti na 'poli bibliografie a knihovnictví. 
Živný vydal několik brožur a uveřejnil řadu článkťi 
o desetinném tříděni. V praxi užil desetinného třídění 
Jan Leh á l' v 'kníhovně Obchodní a živnostenské ko
mory a Bohusla:v K o u t n í k v ústředníkníhovně mi
ni,sterst\'a informací. Z bibliografií byly založeny na de
setinném třídění: Ž i v n é h o a L u g s o va Bibliografie 
čs. knihovědy, systemaJtická část Soupisu čs. literaJtury, 
který sestavili Karel No s o v s k Ý a Vilém P r a žák, 
K o u t n í k Ů v přehled novinek v 1. a 2. ročníku Cinu, 
Technický přehled, vydávaný Škodovými závody, K. Va
l e šky Katalog veřejné knihovny v Chlumci nad Cid!. 
z r. 1905, In. Ho š ť á 1 k 'a Seznam kníh Spolku "Svato
p'luk Čech" ve Vídni z r. 1913 ,a j. vývoj myšlenky dese
tinného třídění v našich zemích pOdala PhDr Lidmila 
K o u t n í k o v á ve stati "L. J. Živný a desetinné tří
dění u nás", jež vyšla v Časopise čs. klniho'Vní'kťi v roč. 
14, 1935, s. 143-206, potom ve S'borníku, věno\'aném 
oslavě L. J. Ži'Vného z r. 1935 na s. 73-130 a též samo
statně. Autorlra zjistila, zaznamena:la a podrobila roz
boru celkem 228 publikací, týkajících Ise desetinného 
třídění, z toho 7 sa:mostJa:tných spisů, 12 samostatných 
bibliografií, utříděných podle této soustavy, 45 článků, 
22 samostatných referátfi a 40 drobných zpráv, plně 
věnovaných desetinnému třídění, a kromě toho 102 spisů, 
článků, referátů a zpráv, klteré se jen zčásti obírají 
tímto tříděním. Od té doby přibylo alespoň padesát 
publikací da:lších. Roz'sahem největší je Frant. K ř í ž: 
Desetinné třídění, jeho princip a ,použití, I. v. 1944, II. v. 
194U. 
Podnět k pubUkaci českého překladu zkráceného vy

dání Mezmárodního desetinného tříděni vyšel od hla'V
ního redaktora Strojni'ckého .obzoru Ing. B. Hol u b a, 
který zavedi značikováníčlánků v tomto čaSO!Ptse dese
tinnými znaky a požádal Ing. J. Ř e ř i c hli, alby uspo
řádal přednášku o desetinném třídění pro redaktory a 
pro členy redakcí časopisů vydávaných Spolkem česko
slovenských inženýrů. Přednáška se konala 2. února 1943 
a byla opa:kována pro VII. sdhfizi referentů pro záznam 
literatury při skupině inženýrů strojních a z průmyslu 
SIA. Přednáška vzbudila živý ohlas a z řad účastníků 
bylo vysloveno přání, aby byly vydány ta:bulky desetin
ného třídění tiskem v českém překladu. Spolek českoslo
venských inženýrů se uvolil vydat překlad jako na
kladatel. Redakcí českého překladu, za jehož základ 
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zvoleno zkrácené vydání, !publi'kované při III. mezma
rodním vydání německém, 'byl pověřen Ing. J. Řeřicha, 
klterý získal odborníky pro překlad jednotlivých úseků. 
V této době náleželo zastupování autorských práv dese
tinného třídění pro naše země Čs. národnímu komitétu 
pro vědeckou organisaci, který řídil Ing. Dr František 
T o u šek. Z jeho iniciativy bylo stanoveno, aby 
se obnovila po tříleté 'Přestávce činnost dokumentační 
komise při Komitétu, jejímž předsedou byl Bohuslav 
K o u tll í k, a aby komise ,překlad zrevidovala. Komise 
zahájila činnost 23. února 1943 a v týdenních schůzích 
p.robrala překla:d tabulek hlavních třídníků slovo za 
slovem, pečujíc o věcnou i jazykovou správnost pře
kladu, zejména o jednotnost názvosloví. 

Tato práce byla v podstatě skončena v roce 1946. 
Další redakci převzal pak Ing. Oldřich Ohl í d k a, při
pravil rukopis pro tiskárnu la provedl konečnou revisi 
textu a všechny korektury. Úvod napsa! a abecední 
rejstřík sestavil B. Koutník. 

Vydání českého překladu zkráceného vydání Meziná
rodního desetinného třídění bylo autorisováno přímo 
Mezinárodní federací dokumentační 
F. I. D. (Fédération Internationale de Documentationl 
v Haagu, která je nositelkou všech autorských a vyda
vatelských práv a později pověřila Čes k o s love n
s k o u d o k ume nt a ční s pol e č n o s t v Praze, 
aby ziastupovala tato práva na celém území Českoslo
venské republiky pro všechna vydání Mezinárodniho de
setinného třídění v jazyce českém a slovenském. 

Mezinárodní desetinné třídění se stále doplňuje, roZ'" 
šiřuje a upravuje za součinnosti všech národních komi
tétů, sdružených v Mezinárodní federaci dokumentační, 
aby co nejlépe odpovídalo současnému stavu vývoje, 
zejména v oboru techniky a společenského zřízení. Ná
vrhy na doplňky a opravy, nebo i na úplnou přestavbu 
některých oddílů se projednávají na mezinárodních kon
ferencích, které se konají každý rok a při nichž se 
řeší v odborných komisích i četné jiné otázky, na př. 
normalisace v oboru dokumentace, vývoj technických 
pomůcek pro dokumentaci, školení dokumentalistů aj., 
a to za spolupráce s jinými korporacemi, zejména s Me
zinárodní federací knihovnických spolků I. F. i L. A. 
(F. 1. A. B.l a Organisací .spojených národů pro vý
chovu, vědu '3. osvětu UNESCO. 

Vedle četných oficiálních vydání Mezinárodního de
setinného tndění, která mají platnost mezinárodní nor
my, používá se v některých zemích, na př. v .sovětském 
svazu, různých soustav desetinného třídění, které více 
či méně zachovávají základní strukturu MDT, ale po
drobné roztřídění přizpůsobují zvláštním potřebám jed
notlivých oborů. Také v Americe se používá původní 
soustavy Deweyovy, která se v podrobnostech rozchází 
s Mezinárodním desetinným tříděním. 

O současném stavu a vývoji Mezinárodního desetinné
~o třídění a jiných soustav z něho odvozených bude 
Ceskoslovenská dokumentační společnost informovat 
odbornou veřejnost zvláštními publikacemi. 

Naléhavá potřeba spolehlivé příručky o desetinném 
třídění si vynutila urychlené vydání zkrácených tabulek 
přes četné potíže plynoucí z poválečných poměrfi, takže 
nebylo možno v celém rozsahu přihlédnout k nejnověj
šímu stavu vývo.ie technických věd a společenského zří
zení, aby se vydání nezdržovalo. Redakce prosí vše
chny použivatele zkráceného vydání, aby ji upozornili 
na případné omyly a zasUali jí návrhy na doplňky, 
lcteré by měly být vydány jako dodatky a zařazeny 
do příštího vydání. 



HLAVNÍ TABULKY, PŘEHLED 

Výtah z hlavních tabulek 
Přehled hlavních oddělení do druhého desetinného místa 

o Obecnosti 

00 Prolegomena. Nejobecnější základy vědy a kultury 
01 Btbliografie. Katalogy a seznamy knih 
02 Knihovnictví. Nauka o knihovnách 
03 Všeobecné encyklopedie. Naučné slovniky 
04 Sbírky rozmanitých článků 
05 Všeobecné časopisy. Adresáře. Kalendáře 
06 Korporace. Sjezdy. Slavnosti. Musea 
07 Noviny. Novinářství. Žurnalismus 
08 Polygrafie. Souborná díla 
09 Rukopisy. Zvláště pozoruhodné knihy 

1 Filosofie 

101 Podstata a úkol filosofie 
11 Metafysika. Základní problémy 
113/125 Filosofie přírody 
13 Filosofie ducha 
14 Filosofické soustavy 
159.9 Psychologie 
16 Logika. Theorie poznán! 
17 Nauka o mravech. IDthika 
19 Dějiny filosofie 

2 Náboženství. Theologie 

21 Přirozená theologie 
22 Bible 
23 Dogmatika 
24 Praktická theologie 
25 Pastorální theologie 
26 Křesťanská církev 
27 Všeobecné církevní dějiny 
28 Křesťanské církve a sekty 
29 Mimokřesťanská náboženství 

3 Socíální vědy. Právo. Správa 

30 Všeobecná sociologie 
31 Statistika 
32 Politika. Všeobecná státověda 
33 Národní hospodářství 
34 Právo. Zákonodárství. Právní věda 
35 Veřejná správa. Válečné umění 
36 Sociální péče. Pojišťovnictví 
37 Výchova. Vyučování 
38 Obchod. Doprava 
39 Národopis. Folklor. Zvyky 

4 F1ilologie. Jazykověda 

40 Všeobecnosti 
41 Všeobecná jazykověda 
42 Západní jazyky všeobecně 
43 Germánské jazyky 
44/46 Románské jazyky 
46 Iberské jazyky 
47 Klasické jazyky. Latina. Řečtina 
48 Slovanské a baltské jazyky 
49 Orientální jazyky. Africké jazyky 

Americké jazyky. Oceánské jazyky 
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5 Matematika. Přírodní vědy 

51 Matematika 
52 Astronomie. Geodésie 
53 Fysika 
54 Chemie 
55 Geologie. Geofysika. Meteorologie 
56 Paleontologie 
57 Biologické vědy 
58 Botanika 
59 Zoologie 

6 Užité vědy. Lélmřst\'í. Technika 

60 Společné otázky 
61 Lékařství 

62 Inženýrství. Technika 
63 Zemědělství. Lesnictví. Lov. Rybářství 
64 Domácí hospodářství 
65 Technika obchodu a dopravy (organisace a provoz) 
66 Chemická technika. Chemický průmysl 
67 Rozličné průmysly 'a řemesla. Mechanická techno

logie 
68 Rozličné průmysly. a řemesla (pokračování) 
69 Stavitelství. Stavební látky. Stavba domů. Stavba 

bytů 

7 Umění. Umělecký průmysl. liry. Sport 

71 Plánování krajiny. Stavba měst 
Utváření krajiny. Zahradní architektura 
Ochrana domoviny 

72 Architektura. St'avitelstv! 
73 Sochařství 

14 Kreslení. Umělecký průmysl 
75 Malířství 

76 Grafické umění 
77 Fotografie 
78 Hudba 
79 Zábavy. Hry. Sport 

8 Krásné písemnictví 

820 Anglická literatura 
830 Německá literatura 
840 Francouzská literatura 
850 Italská literatura 
860 Španělská literatura 
87 Latinská a řecká literatura 
88 Slovanské a baltické literatury 
89 Ostatní literatury 

9 Zeměpis. Dějepis 

91 Zeměpis. Cestopisy 
92 Životopisy 
93 Dějepis. Staré dějiny 
94 Evropské dějiny 
95 Dějiny Asie 
96 Dějiny Afriky 
97 Dějiny Severní Ameriky 
98 Dějiny Jižní Ameriky 
99 Dějiny krajů oceánských 
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OBECNOSTI 059 

o Obecnosti 
Vědy. Organisace. Duševní činnosti. Značky a symboly. Písemnosti a publikace obecně 

Prolegomena. Nejobecnější základy 
vědy a kultury 
Věda a vědomosti obecně 

Pojmy, jevy, hranice vědy 
Vztahy mezi jednotlivými vědami 
Hodnota, význam, užitečnost vědy 
Vědecká řeč odborná. Názvosloví. Nomen-

iklatura 
Vědecké theorie, hypothesy a soustavy 
Vědecké zákony 
Obecná methodologie 
Technika duševní práce. PracoV'ní pomůcky 
Rozšíření vědy. Bludné cesty ve vědě 

Písemnictví obecně. Dokumentace (sbíráni, 
pořádání a zpřístupění dokumentů všech 
druhů) 

Viz též 659.2 Informace. Porady 

Nauka o písmu. Druhy písma. Psací látky 
Druhy písma' obecně. Písma obrazová, s;la-

biková, pismen!ková atd. 
Jednotlivé druhy pí1sma 
Psa:cí látky. Psací pomůcky. Psací náčiní 
Grafické vyjádření myšlenek 
Symboly. Znamení 
Diagramy 

Cinnost a organisování obecně. Lidská 
práce 

CiviHsace. Kultnra. Pokrok 
Duchové vědy obecně 

Bibliografie. Katalogy. Seznamy knih 
Obecné mezinárodní bibliografie. Světové 

bibliografie 

Soupisy děl nrčitých autorů nebo jednot
livých děl neznámých autorů 

Soupisy děl nrčitých skupin autorů 

Soupisy děl nrčitého druhu 
Soupisy děl anonymnieh nebo pseudonym

ní'ch 
Titulové seznamy obsahu ,periodických spisfi 

a děl souborných 
na př. 014.3:07 Seznam čZánkťl, vyšlých 
v denním tisku 

Bibliografie podle místa vydání děl. Národní 
bibliografie 

Odborné bibliografie 

Katalogy knihovní a pro knižní prodej 
obecně. Věcné seznamy. Soustavné se
znamy. Heslové seznamy 
veřejných knihoven 
knihoven soukromých 
Aukční seznamy 
Knihkupecké seznamy 
Seznamy TIl3Jkladatelské sortimentní a ko-
misionářské ' 

Seznamy anttkvariátní 

Abecední seznamy. Jmenné seznamy. Ná
zvové seznamy 
ve veřejných knihovnách 
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022 
.1 
.2 
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.4 
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.8 
.9 

023 

024 
.6 
.68 

025 
.1 
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.3 
.4 
.45 
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026 
021 

028 

03 

04 

05 

050 
058 

059 
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.2 
.3 
.4 
.5 

.6 

.7 

.8 
.9 

v soukromých knihovnách 
Aukční seznamy 
Knihkupecké seznamy 

Sjednocení abecedního seznamu věcného, 
názvového a jmenného. Křížové seznamy 
ve veřejných knihovnách 
v knihovnách soukromých 
Aukční seznamy 
Knihkupecké seznamy 
Ostatní soupisy a seznamy, řazené podle 

osobitých znaků knih 

:Knihovnictvi. Nauka O knihf)vnách. 
Knihověda 

úkol, užitečnost, zakládání a budování 
knihoven 

Knihovní budovy.· Knihovní zařízení 
Poloha. Staveniště 
Staveb:ní materiál. Ochrana budovy 
Rozčlenění prostoru. Půdorys 
~~avěníknih. SkIadiště. Iilli.hovní regály 
Cltárny. Pracovny 
Sp.rávní místnosti 
Osvětlení 
Topení a větrání 
Vnitřní zařízení. Technická zařízení 

Řízení knihovny. Agendy. Knihovní per
sonál 

Užívání knihovny. Knihovní řády 
Půjčování domů a přespolní 
Půjčová:ní přespolní 

Správní odvětví knihoven 
Vrchní správa. Generální ředitelství 
Akvisiční oddělení. Ná!kUlpy. Přírfu3tek 
Te'chnika katalogů. :K!atalogisa::ce 
Třídění 
Mezinárodní desetinné třídění 
2ipravodajSké oddělení 
Půjčovna 
Udržování knih. Vazba 

Odborné knihovny 
Všeobecné knihovny 

Soukromé knihovny. Rodinné knihovny 
~nihovny společností, spolků a korporaci 
Zivnostemské půjčovny 
Veřejné knihovny 
Knihovny veřejnoprávních korporaci. Státní 

knihovny. Měs;bské ,knihovny atd. 
Knihovny pro určité skupiny uživatelll 
Knihovny vyšších a VYSOkých škol. Univer

s1tní 'lmihovny 
Knihovny obecných škol 
Veřejné čítárny !knih a časopisti 

Ctení. Ctenářské poradny 

Všeobecné encyklopedie. Naučné slovní
l{y. Vědní příručky 

Sbírky rozmanitých článků 

Všeobecné časopisy a kn~žnice na způsob 
časopisů 

Význam. Administrace. Redakce 
Ročenky. Adresáře 

Almanachy. Kalendáře 
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Korporace. Sjezdy. Výstavy. Podniky. 
ll-Iusea 
Obecné otázky. Zakládánf. Rozpouštění. 

Stanovy 
Členstvo 
SpoLkové jmění 
Správní orgány. Valné hromady. Výbory . 

Představenstvo. Jednatelství 
Čtnnost. Schůze. Za:sedání. Publikace 
Soutěže. Výstavy. Zkoušky 
Projevy 
Ostatní. Pocty. Výroční oslavy atd. 

Druhy korporací 
Úřední kODporace 
Neúředni a poloúřední korpora'ce. Obecně 

prospěšná sdruženi 
Sjezdy. Kongresy. Schfize 
Občasné výstavy. ProhUdky. Veletrhy 
Obchodní podni,ky průmyslové, obchodní a 

dopravní. Fkmy 
Výzkumné ústavy. Vědecké ústavy 
Slavnosti. Prfivody. Bankety. Představení. 
Dobročinné podniky. Oslavy 

Musea. Stálé výstavy 

Noviny. Novinářství 
Význam. Administrace. Redakce 

Pojem a význam tisku. Ti,sková svoboda . 
TilSková censura 

Právo vlas1mtcké. Právo disposiční 
Admin~strace. Tisk. Vychálzení. Rozšířeni 
Redakce. Čálsti novin 
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081 

082 

081 

088 
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.61 

.62 

09 
090.1 
091 
092 
093 
094 

095 
096 

097 

098 

099 

Polygrafie. Souborná díla 
Sebrané spisy jednotlivých autorů 

141.41 

Sebrané spisy více autorů. Knižnice. DUa 
sedová 

Publikace pro určité kruhy čtenářů. úřední 
a poloúřední publikace 
PubHkace pro určité kruhy čtenářské 
Úřední a poloúředni publikace. Modré 

knihy. Bílé knihy atd. 
Publikace pro děti. Spisy pro mládež 
Lidové písemnictví. Kolportážní lLteratura . 
Lidové písemnictví 
Kolportážní literatura 

Různé 

Rukopisy. Zvláště pozoruhodné knihy 
Bibliofilie. Bibliomanie 
Rukopisy 
Deskotisky 
InkunaJbule. Prvotisky. Tisky před r. 1500 
Ostatní dHa, poz.oruhodná svým tiskem 

(cenné, pozoruhodné a vzácné knihy) 
Knihy s pozoruhodnými vazbami 
Knihy s pozoruhodnými i'lustracemi. Knihy 

ze vzácného materiálu 
Ex libris. Značky vlastnfka lmihy. Značka 
původu. Tiskařské a nakladatelské značky 

Rozličné skupiny knih, UšIcí se zvláštním 
obsahem od jiných. Zakázané kníhy a p . 

Ostatni skupiny knih, lišíd se vnějšími 
znaky od jiných skupin (kuriosa) 

1 Filosofie. 
101 Podstata a úkol filosofie 

II Metafysika. Základní problémy 
111 Metafysika. Ontologie 

113/125 Filosofie přírody 
113 Obecné přírodní zákony 
114 Prostor 
115 Čas. Trváni. Spojení času a :pohybu 
116 Pohyb 
117 Hmota. Přeměna hmoty 
118 Síla. Energie 
119 Kvantita. Číslo 
122 Kausalita. Přičinnost 
123 Svoboda. Nutnost 
124 Teleologie. Smysl. Účel. Hodnota.- Norma. 

Osud 
125 Konečnost. NekonelČ'nost 

13 Filosofie ducha. Metafysika duchovního 

130.2 
130.3 

133 
.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.52 

.6 

.9 

života 
Filosofie kultury 
Metafysi'ka duchovnfho života 

Okultní problémy 
Pojem a základ okultnosti. Kosmické prin. 

c$py a hierarohie. N adsmyslné podstaty. 
Esoterické kroniky 

Nadsmyslné 'zážitky. Skolen! ducha. Cesta 
f)dzná.ni 

Oikultní vnímáni. JasnovidectvL Jasnoslyše
ní. Předpovídání 

Okultní působení. Magie. Kouzla 
Speciální okultní odvětví všeobecně 

na př. 133.5:53 Okultní fysika 
133.5:54 Alchymie 

.Astrologie 
Chiromantie. Čteni z ruky. Chirologie 
Spiritismus 
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141 
141.1 

.111 
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.144 
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141.2 
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.23 
141.3 
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.33 
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.333 

.33'6 

.338 
141.4 
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:Filosofické soustavy. Metafysicko-onro
logická hlediska 

Možná filosofická stanoviska 
Světový názor 

Druhy stanovisek 
podle počtu a jakosti principfI: 
Monismus. Filosofie totožnosti 
Dualismus 
Pluralismus 
Ontologkký materialismus 
Metafystcký idealismus 
Animismus. Panpsych~smus 
Voluntarismus 
Alogismus 
Monadologtsmus. Personalismus 
Organicismus 
Kondicionalismus 
Meoha:nicismus 
Dynamismus 
Energetika 
EvolucIonismus 
MobiUsmus 
Ftnalismus 
podle hodnooení světa 
Optimismus 
Pesimismus 
Meliorismus 
Zvláštní a smíšené formy: 
Scholastika 
Filosofická mystika 
Theosofie 
.A;nthroposofie 
Sufismus 
Eklekticismus. Synkretismus 
podle postoje k problému Boha: 
Theismus 
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159.91 
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159.93 
.931 
.932 
.933 
.934 
.935 
.936 
.937 
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.938 

159.94 
.942 
.943 

.944 

.946 

.947 
159.95 

.952 

.953 

.954 
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.956 
159.96 

.961 
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.3 
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.7 

.8 
.962 
.963 

.2 
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.5 
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.964 
.2 

159.97 
.973 

FILOSOFIE 17.03 

Deismus 
Pantheismus 
Panentheismus 
Atheismus 
podle postoje k pI'oblému duše a svobody 

vůle 

Psychologie 
Theorie. Záokony. Psychologie metafysická 

a racionální 
Výzkum. Testy 
Psychofysiologie. Hygiena duševního života 
Duševní vývoj a schopnosti. Srovnávací 

psychologie 
Vlastnosti duševního života. Vědomí 
Rasová psychologie. Psychologie národů 
Psychologie dětství 
Psychologie typů. Psychologie individua'lit . 

Typy osobnosti. Temperamenty 
Genius 
Fysiognomika 
Frenologie 
Grafologie 
Fysřognomika rUlky 

vtz též 133.6 Chiromantie. Čtení z ruky. 
Chirologie 

Rozdílné druhy nadání. Zvláštní na:dání 
Chování rostlin a zvířat. Biopsychologie. 

Srovnávací psychologie 
Smyslový počitell:. Smyslové vnímání 
Zrak 
Sluch 
Čich 
Chuť 
Hmat 
Smysl svalový. Smysl pro rovnováhu 
Vnímání. Apercepce 
Synestesie. Barevné slyšení 
PsychMysika. Měrná 'psychologie. Psy,chQ-

metrie. Psychofysiologi0ká reakční doba 
Prováděcí úkony 
Emoce. City 
Snažení. Pohyby. Pohybové funkce. Jednání. 

Pudy. Instinkt 
Výkon. Únava 
Zvláštní pohybové funkce. Chtlze. Běh. Mlu-

vení. Čtení. Psaní. Kreslení 
Chtění. Vůle. Svoboda vůle. CvIčení vůle 
Vyšší duchovní pochody 
Pozornost 
Paměť. Učení. Mnemotechnika 
Obrazivost. Fantasie 
Myšlení. Představování. Usuzování. Myšlen-

kové pochody 
Intuice 
Zvláštní duchovní stavy a pochody 
Parapsychologie 

viz též 133 Okultní problémy 
Halucinace. Iluse 
Předpovídání. Prorokování. Orakula. Kou

zelný proutek. Vykládání karet aM. 
Čarování. Kouzelnictví. Magie. Démonologie. 

Amulety. Talismany 
Telepatie. Jasnovidectví. Ja:snoslyšení 
Spiritismus. Trans 
Sálení. Podvod 
Hypnotismus. Sugesce 
Spánek. Bdění. Sen. Náměsíčnost 
Spánek. Bdění 
Sen .. Vise. Výklad snů 
Náměsíčnost 
Mluvení ze spánku 
Hlubinná psychologie 
Psychoa:nalysa 
Abnormální psychologie 
Duševní nedostatky 

16 

159.976 
159.98 

16 

Extase 
Ps:rchotechnika všeobecně 

viz též 658.013 Průmyslová psychotechnika 

Logilm. Theol'ie poznání. Logická me-
thodologie 

160.1 Podstata a úkol logiky 

161/162 Základy logiky 
161.1 Pojem. Kategorie 

.2 Soud. Výpověď. Reální soudy. Ideální soudy. 
Hodnotící soudy. Úsudkové spoje 

162 Usuzování a závěry. Dúsledky. Chybné 
závěry. Klamné závěry. SoHsmata. Dia
lektika 

164 Logistika .. Logický počel 

165 

.1 

. 2 

.3 

.3 

.4 

.5 

165.6/.8 
165.6 

.61 

.62 

.63 

.64 

.65 
165.7 

.71 

.72 

.73 

.74 

165.8 
.81 
.82 

Logika výpovědí. Počet výpovědi 
Pojmová logika. Počet predikátů a třid . 

Funkce o jednom volném mistě 
Logika vztahů. Logika přiŤazován.í. Funkčni 
počet. Futnkce s Hbovolným počtem vol
ných míst 

Theorie poznáni 
Předmět, rozsah a hra:nice ,poznání 
Jistota a platnost poznání. Soudy. Existenčnf 

soudy. Hodnotíd soudy 
Hodnota poznání 

Nioetická hlediska a směry 
podle pilvodu, pramenil a druhfi poznáni 
Irr8icionalisffiJus 
Fenomenologie 
Racionalismus. I'lltele'ktua:lismus 
Empirismus 
Kriticismus 
podle platnosti, rozsahu a hranic poznáni 
DogmatismulS. Absolutismus 
Skepticismus. Nihilismus. NominaUsmus. 

Fi'kciona1ismus 
Positivismus. AgnosUcismus 
Pr8igmatismus. Humanismus. Životn[ filo-

sofie. Bio1og~smus 
podle předmětu a úkolu poznáni' 
Subjektivismus 
Realismus 

165.9 Dějiny pozuáni. Od mythu k vědě 

167/168 Logická methodologie 

167 Vědecké zkoumáni 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 

168 
.1 
.2 

. 3 

.4 

.5 

17 

.01 

.02 

.03 

Postup analytický 
Postup syllthetický 
Axiom. Postulát 
Hypothesa.. Ftkce. Utopie. Vynalézáni 
Zákon. Pravidlo 
Vědecká theorie. Model. Problém: theorie 

a praxe 

Vědecká systematika 
Naulka o definici 
Rozčlenění. Rozklad. Tříděni 

viz též 025.4 Třídění 
Nauka o důkazu. Př'ímý, nepřímý dfikaz . 

Chyby v dťlkazu 
Soustava 
Soustava věd. Otázka soustavného pořádlku 
věd 

Nauka o mravech. Ethika. Praktická 
filosofie. Životní moudrost 
Pojem, úkol a methody ethiky I 
Podstata mravnosti. Mravní fakta. Mravnf 

soud. Mravn! zákon 
Ethické směry a hlediska. 

171 

171 

172 
.1 

.2 

.3 

.4 

113 

114 
.8 

175 

116 
.5 
.6 
.7 
.8 

21 
211 

212 
213 
214 
215 
216 
217 

218 
219 

22/28-

22 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

23 

.01 

.012 

.014 

.017 

.04 

.05 

.06 

.07 

.09 

(091) 
230.1 

231 
.01 
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Individuální morálka. Povinnosti člověka 
k sobě samému 

Společenská ethika 
Vztahy mezi jednotlivcem a státem. Občan

ská morálka. Občanské ctnosti. Vlastenec
tvL Nacionalismus. Kosmopolitismus 

Povinnosti veřejných autorit a vlád 
Náboženství a stát. Svoboda svědomí. Sná

šelivost. Nesnášelivost 
Vzájemné mravní vztahy národů. Mezi

národní m!l'avnost. Pacifismus. Internacio
nalismus 

Rodinná morálka. Sňatek. Manželství. 
Volná láska. Rodinný život 

Morálka povolání 
Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměst

nancem 

Morálka zábav a zotaveni. Bažení po rado
vánkách 

Pohlavní morálka 
Prostituce 
Ctzoložství 
Mra'vuost a umění. Nemravné umění 
Mravnost a literatura. Pornografie. Ne-

mravná 'litera-tura 

177 

178 

179 

19 

.1 

.2 

.7 

.8 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 
. 7 

. 8 

.9 

Mravnost a společnost 
Úcta k člověku. Zdvořilost. Způ'sob života. 
Umění konversace. Kastovnictví. Láska. 
Přátelství. Soucit. Vděčnost. Poctivost 

Mravnost a zdrželivost 
Alkoholismus. Pijáctví 
Naprostá wbstinence. Umírněnost 
Tabák. Nikotinismus 
Rozličná dráždidla. Opium. Hašiš. Kokain 

a pod. 

Rúzné mravní otázky 
Morálka tisku 
Týrá:ní dětí 
Týrání zvířat. Ochrana zvířat 
Vivisekce 
Přísaha. Klení 
Hrdinství. Statečnost. Zba:bělost. Heroismus 
Úcta k lidskému životu. Souboj. Sebevražda . 

Vražda. Sebeobrana 
Neřesti. Chyby. Pýcha. Ješitnost. La:kQta . 

Žárlivost. Ná:sHí 
Ctnosti. Cenné vlastnosti 

Stědrost. Velkodu'šnost. Chytrost. Trpěli
vost. Pile. Skromnost. Věrnost 

Dějiny filosofie 
na př. 19: 141.132 Dějiny racionalismu 

19 K:amt. Dějiny filosofie: Kant 

2 Náboženství. Theologie 
Přirozená theologie 

Bůh. Deismus. Theismus. Atheismus. Volná 
myšlenka 

Pa:ntheismus 
Stvoření světa. vývoj světa 
Prozřetelnost 
NáJboženství a věda 
Dobro a zlo 
Povinnosti člověka k Bohu. Bohoslužba. 

Modlitba 
Budoucí život. Nesmrtelnost. Zničení 
Analogie. Obdoby. Anthropomorfismus 

Křesťanské náboženství 

Bible 
Ú'vod do bible 
Inspirace 
TextQvá kritika 
BibHcká theologie 
Edice 'původního biblického textu 
Překlady bi!ble 
Hermeneutika. Exegese 
Komentáře 
Biblické dějiny 
Starý Zákon všeobecně 
Hisuorické knihy Starého Zákona 
Poetické knihy Starého Zákona 
Pro!l'oci 
Nový ZáJkon všeobecně 
Evangelia. Skutky apoštolské 
A.poštolské listy 
Zjevení Janovo 
Deuterokanonické knihy. Apoluyfy. Pseudo

epigrafy 

Dogmatika 
Dějiny dogmatu 
Filosofické zákIady dogmatiky. Obecná apo

logetika. Podstata křesťanství 

Búb 
Trojice 

17 

231.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.51 
.52 
.6 
.7 
.73 
.74 
.75 
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232 

233 

234 

235 

,1 
.2 
.3 
.8 
.9 
.93 
.931 
.94 

.1 

.12 

.2 

.5 

.9 

.3 

236 

237 

238 

Bů,h Otec 
Bůh Syn 
Bůh Duch svatý. Paraklet 
Vlastnosti Boží 
Dílo Boží 
Stvoření 
Prozřetelnost 
Boží láska a moudrost 
Božské zá!kony. K:rálovství Boží 
Zázraky. Relikvie. Stigmatlsace 
Zjevení Boží 
Věštby 
Spravedlnost Boží. 'Dheodicea 

Christologie 
Mesiáš 
Logos. Osoba a přirozenost Kmstova 
Úiíad a dílo Krrstovo 
Lidství Kristovo. Vtělení 
Život Ježíšův 
Svatá rodina. Ma;rie 
Mariologie 
Jan Křtitel 

Člověk. Anthropologie 

U čení o spasení 
Učení o milosti 
MttIost posvěcující. Ospravedlnění 
Učení o víře 
Lítost. Pokání 
Predestinace a svobodná vů'le 

Andělé. Démoni. Světci 
Světci. Kult světců 

Poslední věci 
Eschatologie. Smrt. Peklo. Nebe. Konec 

světa 

Budoucí život 
Nesmrtelnost duše. Zničení 

Vyznání víry. Symbolika. Nauka o kon
fesích 
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.2 
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.1 

.14 

.143 

.15 

.2 
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251 
252 
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26 
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264 
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.136 
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.3 
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.2 

.3 
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Kontroversní theologie 
Poleuůka. Speciální apologetika. Obrana 

křesťa.nstrví 

Praktická theologie 
Morální theologie 

Svědomí 
Hříchy 

Ctnosti 
Dekalog (Desatero přikázání) 
PNkázání drkevní 

Náboženské úvahy a rozjímání 

Modlitby. Modlitební knihy. Četba bible 

Náboženská literatura 
Náboženské romány, vY'pravování, povídky 

Církevní písně. Zpěvníky 
Křesťanské umění a symbolika 
Církevní nářadí. Církevní ozdoby 
Asketika. Mystika. Soukromá pobožnost 

.A!skeUka 
Vinitřní prostředky 
Modlitlba 
Vnější prostředlky. Sebeumrtvování. Zpověď. 

Přijímání 

Mystika. Mystická theologie 
Soukromá pobožnost 

Rodinná pobožnost. Domácí pobožnost 

Pastorální theologie 
Homiletika. Řečnictví na kazatelně 
Kázání. Kasuální řeči. Řeči nad hrobem 
Péče o duše 
S:tJava obcování dUCihovních. CeLibát 
Bratrstva. Laické kongregace 
Laická sdružení f(Jl'O výpomoc v péči o duše. 

Lidová bratrstva. Sodálové. 
Farní vyučovací ústavy 
Farní dobročinné ústavy 
Ostatní ústavy a povinnosti farního úřadu. 

Farní archivy. Matriky. 

Křesťanská církev obecně. Všeobecné 
církevní dějiny 

Křesťanská církev 
Církev obecně. Podstata. Vilastnosti 

Rozličné vlivy a vztahy církve 
Opětné sjednocení církrvL Irenika. Světové 

církevní konference 

Církevní správa. Organisace církve 
S'lužebníci křesťanského ,multu. Křesťanské 

osoby 
Epismopát. Říšský biskup 
P,apežstvL Svatá stolice. Vatikán 
Organisace p'(l)pežské kurie 
Kněží. DuchoVlllí 
Farnost. Far.rií obvod. Církevní kraj 
Diecése. ArdbiskUlpství. Biskupství 
Partikulární koncily. Parttkulární synody 
Ekumenické koncily 

Neděle. Sabat 

Liturgika. Bohoslužba 

Svá~osti 

Křest 

Biřmování. Konfirmace 
Eucharistie. Srvátosti oltářní. Večeře Páně 
Kněžské svěcení. Ordinace 
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.2 

.3 

.4 

.5 
272 
273 
276 

28 
281 
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284 

285 
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286 
287 
288 
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.5 

.6 

.7 

29 
291 

.1 

. 2 

292 
293 

294 

295 

.3 

.8 

.1 
.2 
.3 
.5 

Manželství 
Svátost pokání 
Odpustky 
Starocírkevní kázeň kajícnvkfi 
Poslední pomazání. Zaopati'ování 
Služba při nemocných a zemřelých. Zá

zračná uzdravování 
Sakramentalie. Svátostiny. Svěceníkostelfi . 

Svěcená voda 

Vnitřní a vnější misie 
Nauka o misii 
Vnitřní misie. Křesťanské skuúky lásky 

Náboženská sdružení 
Náboženská sdružení mužfi a žen 
Armáda spásy 
Náboženské spolky mladých mužfi 
Náboženské spolky mládeže 

Katechetika. Nedělní školy 

Lidová misie. Obrácení. Probuzení 

Všeobecné církevní dějiny 
Rády. Kiongreg'ace. Mnišství 
Benediktini 
Douůnikáni 

Fmntiškáni. KapucLni 
Augustiniiáni 
Jesuité 
Nábožernské rp<fOnásIedování. Mučednictví 
Bludy. Schismata. Herese. Kacířství 
Patr'Ůlogie. Patristika 

Křesťansli:é církve a sekty 
Prvotní církev. Východní církve. Řecko-ka

úolioká drkerv 
Římsko.Jka,tolická drkev 
Anglikánská církev. Americká episkopální 

drkev 
Protestantskécírkve a sekty 
Luteráni. Reform8ice 
Reformovaní. Kialvínísté 
Husité 
Hugenoti 
Oc<'h<ranovštL Jednota Bratrská 
Starokatolíci. Němečtí katolíci 
Ostatní protestantskécírkve a sekty 
Arminiáni. Remonstranti 
Presbyteriá:ni. KongregacionaUsté. Puritáni 
Novokřtěnci. Ba:ptisté 
Methodisté 
Antitrinitáři. Unitáři. Socini.áni 
O-statní křesťanské sekty 
Chr~stian Science 
Quakeří. Společnost přáte~ 
Mennonité 

Mimokřesťanská náboženství 
Obecná 'a sl'Ovnávací náboženská věda 
Náboženská filosofie 
Náboženské (nauky. Dogmata. Animismus . 

Uctívání přírody. Bohové. Démoni. Před
stavy o budoucimživotě 

Kult. Náboženské .obyčeje. Bohoslužba 
Pramleny náboženství 
Starořecké a starořímské náboženství 
Náboženství germánských a baltoslovan-

ských národfi 
Indické náJboženství 
Véilismus 
Předbudhistický bra'hmanismus 
Budhi:smus 
Hinduismus 
Perské náboženství. Kult Mithrfiv. Zoro

a:strismus. M'azdaismus 
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SOCIÁLNÍ VĚDY 325.354 

Pobiblické židovství. Talmud 
Islam. Mohamedánství, 
Korán 
Ostatní náboženství 
Náboženství Arijcfi 
Náboženství Semitfi 
Náboženství hamitských národfi. Staro

egyptské náJboženství 
Náboženství východoasijských národfi 
N áJboženstvíčínská 

299.512 
.513 
.52 
.6 
.7 

.8 

.9 

.99 

Konfucionismus 
Taoismus 
Náboženství j(l)ponská. Sintoismus 
Náboženství afrických národfi 
Náboženství severoamerických a střed'Ůame

rických národfi (Indiáni. Aztékové. Maya) 
NáJboženství jihoamerických národů. Nábo

ženství Inkfi 
NáJboženství malajsko-polynéských národfi 
Náboženství předhistollÍckých kmenfi a ne

civilisov,aný,ch národfi 

3 Sociální vědy. Právo. Správa 
Osoby 

Věk. Děti. DospěIí. Starci 
Pohl(l)vl. Muži. Ženy 

-056 
..;057 
-058 

Tělesné a duševní vlastnosti 
Výdělečná činnost 
Sjpolečenské ti'ídy. Rodinný stav 

30 Sociologie. Sociální otázka. Sociografie 

Sociologie 
Prameny a pohnutky sociálních jevfi. Socio-

rpsychologie 
Sooiální vztahy. S'bliženL Závislost 
Sociální procesy. Tvoření skupin 
Sociální útvary. Skupiny. Dav. Společnost . 

Družnost atd. 
Sociologická !hlediska. Směry a školy 

31 

Obor použití se vyznačí kombinaci s dvoj
tečkou, 

na př. 31 :33 Hospodářská statistika 
31 :336 Finanční statistika 
3'1: 368 Pojistná statistika 
31:382 Statistika zahraničního ob

chodu 
Statistika jednotlivých zemí se vyznačí po

mocnými znaky místa, 
na př. 31(437) Československá statistika 

Statistika jako věda. Theorie a methody 
statistiky 
Základní Ipojmy statistiky. Statistické hdy . 

Indexy 

301.19 (091) Dějiny sociologie 

304 Sociální otázka všeobecně. Sociální 
politika. Reformy 

308 Sociograiie. Sociální poměry 

Statistika 

311.2 

.3 

.4 

312 

313 

.1 

.2 

.1 

na př. 308 (44) "17" Sociální poměry ve 
Francii v 18. století 

viz též 338 Hospodářské pomě'ry 

Technika šetření. Technika zpracování ma
teriálu. Tabulace. Grafické znázornění 

Všeobecná organisace stattstÍ'ky. Úřední sta
tistika 

Soukromá statistika. SV'azová statistika. 
Podn1ková s:tJatistika 

Věda o obyvatelstvu. Populační statistika 
Statistika POl'Odnosti 
Statistika úmrtnosti 

Statistické podklady pro určité druhy 
pojištěni 

Úrazová statistLka. Statistika nemocí 

32 Politika. Všeobecná státověda 

Společnost. Stát 
Theorie státu. Stát a země 
Rodina. Patriarchát. Matriarchát 
Hcrrdy. Kmeny. K3Jsty 
Lenní zřízení. Lenní páni. Vasalové 
Starověká demokracie 
Theokracie. Mistokracie 
Autor~tactivní vláda 
Absolutní monacrCihie. Dědičná monarchie . 

Volební monarchie 
Despotismus. Diktatura 
Diktatura proletariátu 
Autoritativní vedení vlády na podkladě po

liti0kých a nacionálních hnutí. Nacionální 
socialismus. F,ašismus 

Parl(l)mentní vláda 
Ústavně omezená monarchie 
Republi!ka 

Stát a církev. Kulturní boj 

Vnitřní politika 
Národní hnutí. Rasy. Jazyky 
Vnitřní boje. Povstání. Občanská válka 

19 

324 

325 

.33 

.37 

.38 

.39 

.5 

.1 

.2 

.3 

.32 

.33 

.34 

.35 

.3M 

Společenské skupiny. Stavy. Povolání. Třídy 
Slechta. Patriciové. Boháči 
Měšťané. ,Střední stav. Zemědělci. Živnost-

níci. Obchodníci. Svobodná ,povolání 
Z(l)městnanci. Dělníci 

Úředníci 
Třídní boj. Spolurpráce společenských tříd 
SpolečenSká elita. Polosvět. Podsvětí 
Politická ethika. Politická ,Horálka. Stra-

nictví 

Volhy. Hlasování 
viz též 342.8 Volební p::ávo. Hlasovací právo 

Stěhování. Kolonisace 
Přistěhova:lectví 
Vystěhovalectví. Emigranti 
Aktivní ,kolonisace. Koloniální politika 
uvnitř světadilu 
uvnitř země. Osidlování 
Protektoráty. Mandátní územÍ. Ochranná 

území 
Vnitřní organisace kolonií. Koloniální správa 
Domorodci. Domorodeoká poliUka 
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325.355 
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326 

321 

328 
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.8 

.3 

.37 

.7 

.8 

.1 

Státní statky. Státní majetek 
Koloníální společnosti. Koncese 
Zastoupení kolonií 
Koloníálníříše. Koloniální imperialismus 
Hnutí 2ia nezávislost kolonií 
Pasivní kolonisace (se stanoviska země 

nebo světadílu, v němž leží kolonie) 
TyIPY kolonií. Trestné kolonie. Osidlovací 

koloníe atd. 

Otroctví. Patronát. Propuštění 
Obchod IS otroky. Obchod s děvčaty 
N evolnictví 
Z'rušení otroctví 

Mezinárodní politika. Světová politika 
Politiclké vzt'ahy dvou zemí se vyjadřují po

mocnými znaky místa a času. 
Např. 327 (43:45) .. 1940" Politické vztahy 
mezi Německem a ltalií v roce 1940 

Mezinárodní 'hnutí rťi.znýdl ras se vyznačují 
pomocnými znaky řeči a rasy. 
Na př. 327 (=81) PansZavismus 

Hnuti příznívá internacionaUsmu 
Odzbrojení 
Spolky. PaJl{;ty. Koalice 
Politické intriky. Tajná služba. Vyzvědač

ství 

Parlamenty. Parlamentarismus 
Složení parlamentťi. 

328.12 
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.13 
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.22 
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.28 
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.31 

.33 

.37 

.6 

.62 

.'63 

Tvoření ,parlamentní většiny 
Kabinety. Tvoření kabinetťi.. Předsedové 

vlády 
Zákonodárná jednání 
Kabinetní krise. Vládní krise 
Demi:se ,kabinetťi.. Rozpuštěni parlamentťi. 

Politické strany 
Politické strany v jedotlivýchzemích se 

označují pomocnými znaky místa. 
Na př. 329.14 (41) Labour Party 

Všeobecné rozdělení politických stran 
podle všeobecných politických snah 
Konservativci 
Li!berálové 
Pororokovci. Radikálové 
Socta;ldsté. Dělnická strana 
Komunisté. Bolševici 
Fašisté. Nacionální socialisté 
podle vládní formy, o kterou usilují 
Monarohisté 
Demokraté 
Republikáni 
Revolucionáři. Anarchtsté 
podle náboženstvÍ 
KatoHci. Ultramontánd 
Protestanti 
.Antilsemité 
podle jiných zásad 
Oportunisté. Nezávislí 
Stmny se zvláštními zájmy 

33 Národní hospodářství 

330 Obecné hospodářské pojmy 
330.1 

.11 
.12 
.13 
.14 
.15 

.16 

.17 

.172 

.173 

.18 

.182 

.183 

.184 

.185 

.186 

.187 

.19 

.191.5 
.52 
.6 

Základní pojmy hospodářské nauky 
Hospodářské jevy a 'záJkony 
Předměty hospodaření. Statky 
Hospodárnost. Užite:k. Hodnota 
Kapitál 
Přirození čiaůtelé. Př~rodní síly. Přírodní 

statky 
Fyslopsycho[ogÍJcké prvky. Hospodářské 

myšlení. Hos,podářský duoh. Potřeby 
Svobodné a vázané hospodářství 
Svobodné hospodářst,vL Hospodářská svo

boda 
Vázané hospodářstvL Plánovité hospodář-

stvL Nucené hospodářství 
Hospodářské theorie. DoktriJltly 
Merkantilismus 
Fysio'kratismus 
Klasioká škola. Liberalismus. Manchester

ská škola 
Ethitcké, historic:ké školy 
Hospodářské nau1ky s náboženským ncb po

dobným ražením 
Hospodářské nauky s methodami čistýoh 

věd. Matematická škola. Technokracie 
Hospodářské zřízení. Hospodářské rozvrst-

veni 
Národní hospodářst,ví 
Autarlde. Autal'chi'e 
MeziJltlárodní hospodářství. Světové hospo

dářství 

331 Práce. Zaměstnavatelé. Zaměstnanci 

.01 

.02 

.04 

.041 

.042 

.043 

.044 

Zaměstnanci jednotlivých povolání se vy
zna'čUljí kombinací s dvojtečkou. 
Na př. 331 : 622 Horníci 

Theorie hospodářské práce 
Druhy práce. Duševní stránka práce 
Vnější vlivy na práci 
Technické vlivy. Pracovní postupy. stroje 
Provozní vlivy 
Fysikální a chemic'ké vlivy. K1ima. Světlo. 

Teplota atd. 
Pracovní doba. Přestávky v práci 

20 

331.048 

.05 

331.1 
.11 
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.3 
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.123 

.12,5 

.126 

.13 

.14 

.148 

.15 

.152 
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.154 

.155 

.157 

.158 

.16 

.17 

.19 
331.2 

.21 

.214 
.215 
.22 

.23 

.231 

.232 

.235 

Vlivy nepřímo souvisící s provozem. Vliv 
soukromého života 

Vlivy vycházející od zaměstnancťi.. Fysické 
a [psY'ch~cké vlivy 

Poměr zaměstnavatelit k zaměstnancitm 
Zaměstnanci. Pracovní smlouvy. Přijímání 

do zaměstnání 
Výběr zruměstma,ncťi. 
Pracovní smlouvy. Přijímání do 'zaměsmání 
Kolektivní smlouvy 
Tarifní smlouvy 
Zařazování do práce. PřidělovánI do skupin 
Pracovní knÍ'Žiky. Pracovní prťi.kazy 
Služební hodnost. Povyšování. Hodnostní 

pořadí 

Fluktuace zaměstnancťi. 
Výpověď. Propuštění. Rozváizání smluv 
Pracovní řády pro dí'lny a kanceláře 
DiscipHnární prostředky. Služebni tresty 
Vztruhy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci 

uvnitř závodu 
Součinnost. Vedoucí závodu. Osazenstvo 
Závodní rady 
Urovnávání sporťi.. Vyjednavači. Dťi.věrnfci 
Rozhodčí výroky 
Závodní dohody 
Podněcování ke zvýšení výkonu 
Pracovní soudy. Sociální čestné soudy 
Zař~zení prozaměstn8ince. Pensijní [pokladny 
Zvláštní zaří'zenÍ' v dobách krise 
Platy. Mzdy 
Obecné otáizky 
Hoslpodářská tJheorie odměn za práci 
Výše platu. Výše mzdy 
Pohyblivé mzdy. Indexcní mzdy. Př~platky 

ke mzdě. Prémie 
Druhy mezd 
Úkolová m2ida. Kusová mzda. Mzdy podle 

výkonu 
Časová mzda. Hodinová mzda. Týdenní 

mzda. Měsí!ční plat 
Platové soustavy. Naturální mzda. Trnck

system (placení mzdy vl3!stnimi výrobky) 

331.236 NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 333.33 

.238 

.24 

.25 
331.3 
331.4 
331.5 

.51 

.54 

.55 

.57 

.59 
331.6 

.61 

.62 

.64 

.65 

.68 
331.7 

.71 

.76 

.77 

.79 

.794 

.795 
331.8/.9 

.81 

.811 

.812 

.813 

.814 

.815 

.816 

.817 

.82 

.83 

.84 

.845 

.85 

.86 

.87 

.875 

.88 

.881 

.882 

.883 

.89 

.892 

.893 

.894 

.895 

.896 

.91 

.92 

.94 

.95 

.96 

.97 

.98 

.99 

332 

332.1 
.11 

.12 

Soustava mistrťi. na vlastní účet. Skupinová 
úkolová mzda 

Spropitné. Gratifikace 
Podíl na zisku. Tantiémy 
Pense. Platy na odpočinku. Pojištění 
Práce dětí 
Práce žen 
Méně pla-eené práce 
Práce vězňťi. 
Nádeni'cká práce 
Práce učňů 
Nucená práce. Robota 
Práce lidí sesnfženou pracovní schopnost! 
Nezaměstnanost. Pracovní služba 
Opatření k odstranění nezaměstnanosti 
Cizí dělnici. Ochrana domácích pracovníkil 
Pracovní s'lužba 
Práce na černo 
Boj proti následkťi.m nezaměstnanosti 
Práce vyučených. Práce nevyučených 
Duševni pracovníd 
Dělníci. Odborní dělníci 
Zří,zenci. Úřednki 
Jiné druhy 'zaměstnanců 
Domáčtí dělnici 
Kolonisté. Nájemci 
Jiné otázky z oboru práce 
PlJ:'acoVillí doba. Dovolená. Prázdniny 
Osmihodinový den. Čtyřicetihodinový týden 

atd. 
Nočni práce 
Nedělní práce 
Práce přes čas 
Svátky práce. 1. :květen 
Samovolné zmeškání prá,ce 
Dovolená. P'ráizdniny 
P,racovní podmín:ky. Praco~ní místnosti. 

Pracoviště 
Hospodářské a sociální postavení zaměst

nancťi.. Životní úroveň 
Mravní život zaměstnanců 
Hiodiný oddechu. Volný čas. Ollganisovaná 

rekreace (Kra.ift durch Freude) 
Duševní život zaměstnancťi.. Pdkračovací vý

chova 
Výcvik učňťi.. Výchova k povoláni. Pokračo-

vací školeni. Přeškolování pracovních sil 
Organisace práce. DHba práce 
Mechanisa,ce práce. Plynulá práce 
Zaměstnanecké organisace. Svazy z8imě,st-

navatelťi. 
Odborové organisace 
Organisace 'zaměstnavatelťi. 
Společné organisace zaměstnavatelů a za-

městnancťi.. Německá pracovní fronta 
Spory mezi zaměstnanci a z,aměstnavateU 
Stá"nky 
Sa·botáž. Bojkot 
Černé listiny 
Výluky 
Boj !proti následkťi.m stávek 
Mezinárodní řízení a organisace práce 
Právo na práci. Pracovní povinnost 
Živnostenský dozor. Inspekce továren 
Pmcovní kanceláře. Pracovní sekretariáty 
Zprostředlmvání práce. Trh práce 
Odměny. Vyznamenání. Pamětní medaile 
Z'astupování zaměstnaneckých zájmťi.. Pm-

covní komory 
Jiné otázky. Dělnické dopravní prostředky 

PeněžnictvÍ. BankovnictvÍ. Bursovnictví 

Bankovnictví. Banky 
Národní banky. Ústřední banky. Emisní 

banky. Cedulové banky 
Provinciální banky. Komunální banky 

21 

332.13 

.14 

.17 
332.2 
332.3 

332.4 
.402 
.41 

.42 

.43 

.45 

.46 
332.5 

.51 

.53 

.54 

.56 

.57 

.571 

.572 

.573 

.574 

.576 

.577 

.588 
332.6 

.61 

.615 

.62 

.63 
.64 
.6'5 
.66 
.67 

332.7 
.71 
. 72 

.73 

.74 
.742 

.745 

.76 

.77 

.78 

332.8 
.81 
.82 
.88 
.89 

332.9 

333 

Soukromé banky. Depositní banky. Smě-
nárny 

Bankovní jednoty 
Bankovní obchody 
Spořitelnictví. Spořitelny 

Ostatní úvěrní ústavy. Stavební spořitelny. 
Pitjčování na zástavy 

Peníze. Měna 
Vznik a podstata peněz 
Peněžní hmota. Hmotné peníze. Mincovní 

kovy 
Měna. Vázané měny. Zlatá měna, stříbrná 
měna atd. 

Světové peníze. MezináJrodní peníze. Ob-
chodní 'miJnce 

Směna peně'z. Obchod s penězi 
Peněžní mince. Kovové peníze 
Papírové peníze 
Bankov,ky. Státovky 
Nouzové peníze 
Peníze s dočasnou platností. Nepodložené 

peníze 
Indexní měna. Měna vázaná na cenovou hla-

dinu. Vnitrozemská měna 
Peněžmí kurs 
Kursovní lpohYlby. Inflace. Deflace 
Změna měnového základu 
Kolísání kursu. Valuta. Nucený kurs 
StabiUsace 
Nadhodnocení 
Opatření k udržování stálého kursu. Zlatá 

doložka 
Politika otevřeného trhu 
Bursovnictví. Peněžní trh. Kapitálový trh 
Bursy cennýoh lPapfrťi.. Bursy efektů. Fon-

dové bursy 
Bursovní kursy. KU't'SOVillí listky 
Bm'soV'ní úřady. Bursovní zařízení 
Cenné papíry. Efekty 
Burso:vní obchody všeobecně 
Arbitrážní obchod 
Veřejná emise peněžitých hodnot 
Uložení kapitálu v cenných p'apírech 
Úvěrnictvi 
Zeměděrský úvěr 
Pozemkový úvěr. Úvěr na nemovitosti . 

Hypoteční banky 
Úvěrní spolky. Úvěrní družstva. Záložny 
Další druhy úvěru a úvěrové otázky 
Prťi.myslový úvěr. Obchodní úvěr. Exportní 
úvěr 

Omezení úvěru. Škrcení úvěru. Zastavení 
úvěru 

Šeky. Odúčtovací řízení. Žiro 
Obchodní směnky. Úvěrní papíry. Akre-

ditivy . 
Odúčto:vací fízení. Clearing. Zúčtovací kan-

celáře 
Úrok. Lichva. Loterie 
Úrok 
Lichva 
Úrokové theorie 
Loterie. Losy 
Falešné peníze. Falšované cenné papíry 

Pozemky a púda 
.013.2 Pozemková renta 

.1 

.2 

.3 

. 31 

.32 
.33 

.4 Problémy stanoviště 

.6 Pozemková reforma 
Veřejné pozemkové vlastnictví. Státní vlast-

nictví 
Společné vlastnictví. A:llmende 
Soukromé pozemkové vlastnictví 
Rodinný majetek. MajoráJty. Fideikomisy . 

Dědičné dV'ory 
Bytová otázka. Zahrádky. Bytová reforma 
Hypotéky. Pťi.Jčky. Dávky 



333.39 NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 338.97 

333.39 
.5 
.6 
.7 
.8 

.9 

334 

335 

336 

.1 

.2 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.1/.4 

.5 

.6 

.7 

.76 

.8 

.9 

.95 

Pozemkové obchody. Pozemková spekulace 
Zemědělský majetek. Pachtovní půda 
Městský majetek. Majetkové přesuny 
Lesní majetek 
Důlní majetek a vlastnictví nerostného 

bohatství 
Práva ry;bolovu. Vodní práva. Práva pastvy 

atd. 

Družstevnictví 

Stavebni družstva 
Úvěrn! družstva. Družstevní banky 
Hospodářská družstva 
Spotřební družstva. Konsumní spolky 
Výrobní družstva 
Péče na podkladě vzájemnosti. Úrazová péče 
Vzájemná pomoc při úmrtí 

Socialismus. Socialistické soustavy 

Socialistické školy před M,arxem 
Marxi'smus. Komunismus. Kolektiv1smus 
Státní sodaUsmus 
Ostatní socialistické soustavy a školy 
Nacionální socialismus 
AnarchIs'mus. NiJhilismus 
Sodalistické pospolitosti 
Státní utopie. Státní romány 

Veřejné finance. Státní finance 
336.1 Státní majetek. Národní majetek 

.111:348.45 Znárodněný prilmysl 

.113.028 Znárodnění 
.119 Státní monopoly. Režie 
.12 Státní rozpočty. Rozpočty úřadů 
.121 ,Sesmvení a rozdělení rOZlpočtu 
.126 ,Skládáni účtů. Kontrrola účtů 

336.2 Finanční správa. Daně. Dávky. Poplatky 
.02 Podmět daně. Poplatníci. Vybírání daní 
.023 Podmět daně (stát, obec, kraj atd.) 
.024 Poplatníci 
.025 Předmět daně 
.026 Vyměřování daní. Daňové sazby 

.2 Vyměřování daní 

.3 Rozvržení daní 

.4 Daňové kvoty. Obnos daně 

. 5 Daňové sazby. Daňové tabulky 
.027 Daňová přiznání 

.5 Odhady. Daňová hodnota 

.7 Zvýšení daní. Slevy na daních 

.8 Osvobození od daní. Meze osvobození 
.029 Vybírání daní 
.03 Působení daní. Dvojí zdanění 

.21 Přímé daně 

.211 Daň z nemovitostí. Pozemková daň 

.213 Osobní daně 
.1 Činžovní daně 

.215 Důchodové daně. Daně z výnosu kapitálu 
.3 Daně z majetku. Daně z výnosu kapitálu 

. 216 Daně z hlavy. Občanské daně 

.217 Dávky z majetku 

.218 Nouzové dávky. Daně pro dobu krise. Daně 

.22 

.22:1 

.222 

.223 

.224 

.23 

.24/.25 

.241 

.242 
.245 

.246 

.248 

.249 

.252 

z válečných zisků 
Spotřební daně. Daně podle spotřeby 
Cla 
Vnitřní cla. Vnitrostátní cla. Potravní daň 

na ,čáře 
Obratová daň 
Daň z přepychu 
Nepřímé daně všeobecně 
Rozličné daně. Dopravní daně 
Živnostenské daně. Daně ze zábav 
Vkladní popla;tky 
Dávky z převodu majetku. Daně z převodu 

nemovitostí 
Daně z hypoték 
Kolkové poplatky 
Dědické daně. Darovací daně 
Daně z emise 

22 

336.255 
.26 

336.3 
.31 
.32 
.33 
.36 
.369 
.37 

.38 

337 
337.1 
337.2 

337.3 
.33 
.34 
.35 
.36 
.37 
.372 
.374 
.375 
.38 
.39 

337.4 
337.5 
337.6 
337.7 

337.8 
.82 
.87 

337.9 
.91 
.912 
.914 

.3 

.8 
.918 

338 

338.4 
.41 
.42 
.45 
.455 

338.5 
338.6 

338.7 
338.8 

338.9 
.91 
.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.962 

.963 

.964 

.966 

.97 

Mostné. Mýta 
Naturální daně 
Veřejné půjčky. Veřejné dluhy 
Státní papíry. Státní renty 
Nezaložené dluhy. Státní po'kladní poukázky 
Založené dluhy 
Snížení úrokové míry. Moratoria 
Státní bankroty 
Konverse. Slosování zápů.jček. Zvýšení hod

noty 
Státní loterie 

Celnictví. Cla 
Úplně svobodný obchod 
Svobodný obchod s fiskálnímí, ne však 

ochrannými cly. Finanční cla 
Ochranná cla. Prohibitivní cla. Ochranářství 
Vývozní cIa 
Dovozní cla 
Průvozní cla 
Omezení vý'vozu 
Omezení dovozu 
Kontingentace 
Dočasné zákazy dovozu 
Trvalé zák'azy dovozu 
Omezení průvozu a jiné dopravy zboží 
Odvetná opatření. Celní válka 
Podpora vývozu. Vývozní prémie 
Cla na. hotové výrobky 
ma na suroviny 
Cla na kulturní produkty: knihy, uměleclié 

předměty atd. 
Způsoby vyclívání 
Osvobození od cla 
Svobodné přístavy. Svobodná pásma. Celní 

výhrady 
Celní soustavy 
Obchodní smlouvy. Celní unie 
Vzájemnost 
Přednostní sazby 
Doložka nejvyšších výhod 
Použití horšíoh sazeb 
Osvědčení o vzniku a původu zboží 

Výroba statků. Hospodářská fluktuace . 
Hospodářský stav 
na př. 338: 622 Důlní hospodářství 

338 (437) "1933" Hospodářský stav 
(Jeskos~ovenska v roce 1933 

338 (51: 4) Hospodářské vztahy mezi 
(Jínou a Evrópou 

Domácká výroba. Živnostenská výroba 
Domácká práce 
Řemeslo 
Průmysl 
Hromadná výroba 
Ceny. Tvořeni cen. Náklady 
Řemesinické korporace: cechy, giIdy, spole

čenstva atd. 
Výrobní svazy hospodářské a průmyslové 

Soukromé výrobní monopoly. Trusty. 
Kartely. Syndikáty 

Jiné otázky 
Výrobní činitelé. Kapitál. Příroda. Práce 
Hospodářské ,přeměny (industrialisace, 

agrarisace). Strukturální změny 
Podnikání. Podnikatel. Podni'katelský zisk 
Produktivnost kwpitálu 
Formy podnikání. Pronájem. Koncese 
Rozsa!h podniku 
Velké podniky. Velký průmysl 
Středni podniky. Střední průmysl 
Malé podniky. Malý průmysl 
Domácký ,průmysl 
Pohybové zjevy v hospodářství 

338.971 

338.971 
.972 

.974 

. 98 

.981 

.982 

.983 

.984 
. 3 

.4 
.987 

34.01 
. 0.2 
.0.3 
.04 
. 05 
.06 

340..1 
.12 
.13 
.14 
.141 

340..5 
340..6 

.61 

.62 

341.01 
.0.9 

341.1 
.12 
.18 

341.2 

.21 

. 22 

.23 

.24 
.29 

341.3 

.31 

.32 

.33 

.34 

.35 

342.1 

342.2 
.22 

.24 

.25 

.27 

PRÁVO. PRÁVNÍ VĚDA 342.393 

Výzkum konjunktury 
Pohyb konjunktury. Střídání konjunktury 

a deprese 
Hospodářská krise 
Státní zásahy do hospodářského života . 

Obecná hospodářská politrka 
Úředni zastupování zájmů výroby 
Státní povolení. Dohled 
Podpora obchodu ,a průmyslu 
Výrobní p'lány. Hospodářské plánování 
Národní hospodářské plány. Dvouletka . 

Pětiletka 
Mezinárodní hospodářské plány 
Nouzová opatření. Válečné hospodářstvi 

338.987.4 Omezení spotřeby surovin. Přechod na jiné 
suroviny 

339 Distribuce, udržování a spotřeba statků 
.1 Blahobyt. Bohatství. Chudoba 
.2 Soukromý majetek. Soukromý důchod 
.3 Národní majetek. Národní důchod 
.4 Spotřeba statků 
.5 Udržování statků a přírodního bohatství 
.6 Zásoby. Hospodaření se zásobami 
.8 Distribuce statků. Přidělování stat'ků 
.84 Omezování spotřeby 
.86 Organisovaná distribuce statků. Soustava 

pří dělových lístků 

34 Právo. Právní věda 

Podstata, znaky a vymezení práva 
Podmínky práva. Formality • .A:kty atd . 
Účinky práva 
Přetvoření a změny práva 
Srovnávání práva . 
Methodickotechnické otázky 

34.07 

.08 

.0.9 

Vnější zřízení právní. Správni orgány 
Rozdělení jako u 35.07 

Personál. Úředníci. Správní funkcionáři 
Rozdělení jako u 35.08 

Ostatní otáz'ky. Jednotlivé právní případy 

340 Právo všeobecně. Srovnávací věda právní 

Druhy a formy práva 
Přh:ozené právo. Právní filosofie 
Positivní právo. Zákony 
Formy právn odlišné od zákonů 
Zvykové právo 
Srovnávací věda právní 
Soudní lékařství. Soudní chemie 
Manželství. Pohlavní pud. Plození 
Ohrožení zdraví, 'života a nedotknutelnosti 

340.63 
.65 
.66 
.67 
.68 
.69 

340..96 

341 Mezinárodní právo 

Všeobecné zásady. Kodifikace 
Klasické spisy a 'komentáře mezinárodního 

práva 
Mezinárodní organisace 
Společnost národů. !Společenství národů 
Mezistá:tní konference a sjezdy 
Osoby a předměty mezinárodníha práva. 

l\lednárodní vztahy 
Osoby mezinárodniho práva. Státy 
Předměty a statky mezinárodního práva . 

,Státní území. Hranice států. Z'abrání 
územÍ. Anexe. Pronájem. Koncese 

Podst'atná a vzájemná práva a povinnosti 
států. Intervenční právo. Menšinové právo 

Mezinárodní smlouvy. Mezinárodní dohody 
Zvláštní případy mezinárodně právní 
Válečné právo. Mezinárodní právní styk za 

války . 

Válečný stav. Vypovědění války. Válečné 
území 

Vedení vá~ky. Řfzení války 
Ranění. Nemocní. Cervený kříž 
Váleční zajatci. Rukojmí 
Neutrální státy za války 

341.36 

.37 

.38 

.382 
.384 
.39 

341.4 
341.5 

341.6 

.62 

.63 

.64 

.65 

.67 

.68 
341.7 
341.8 

osoby. Vražda. Sebevražda. Souboj. Zra
nění 

Duševní nemoci. Hypnotismus atd. 
Předstírání nemoci. Simulace 
Odborná dobrozdání soudních lékařů 
Soudní chemie. Soudní nauka o jedech 
Vědecké a technické otázky zákonné povahy 
Znaki. Jejich poměr k soudnictví 'a správě 
Slavné procesy. Sensační pracesy 

Druhy války. Pozemní válka. Námořní 
válka. Letecká válka 

Dohody za války. Příměří. Kapitulace 
Skončení a následky válek. Návrat k míro-

vému stavu 
Mírová smlouva 
Reparace. Válečné náhrady 
Občans1ká válka 
Mezinárodní trestní práva 
Mezinárodní soukromé práva 
Třídí se dále spojením s podskupinami 347 

dvojtečkou, 
na př. 341.5 : 347.72 Obc11JOdní společnosti 

v mezinárodním soukromém právu 
Mezinárodní rozhodčí řízení. Mezinárodní 
soudnictví 
Smírné vyřízení sporu 
Mezinárodní rozhodčí řízení 
Mezinárodní soudnictví 
Mírová donucovací opatření 
Odizbl'ojení 
Ozbrojený miir 
Diplomatické právo. Vyslanecké právo 
Konsulární právo. Konsulární smlouvy 

342 Veřejné právo. Státní právo. Ústavní právo 

stát. Lid. Národ. Státní území. Státní moc 

Státní farmy 
Právní osobnost státu. Znaky. Zemské 

barvy. Národní hymny 
Federalismus. Federativní soustava. Spol

kové státy. Spolek států 
Soustředění (centralisace) a místní členění 

( decentralisace ) 
Prozatímní vlády. Revoluční vlády 

23 

342.3 
.31 
.34 
.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
.392 
.393 

Svrchovanost. Suverenita. Vládní formy 
Svrchovanost národa. N árodni suverenita 
Demokracie. Lidovláda 
Aristokracie. Oligarchie 
.A:bsolutní monarchie. Království. 
Konstituční monarchie 
Republika. Republikánská státní forma 
Ostatní státní formy 
Stát na základě autoritativním 
Stavovský, korporativní stát 



342.4 

342.4 
342.5 

.51 

.511 

.52 

.53 

.54 

. 541 

.542 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

.543 

.545 

.547 

.56 

.57 

.58 

.59 

.591 
342.7 

.71 

343.1 
.12 
.13 
.14 

.15 

.16 

. 17 

.18 

.19 

343.2 
.21 

.22 

. 23 

.24 

.25 

.26 

.27 

.28j.29 

.283 

.285 

.286 

.292 

.293 

.294 
343.3/.7 

.3 

.31 
.32 
. 33 
. 34 
.342 
.344 
.345 
.347 

.35 

.352 

.356 

PRAvO. PRAVNÍ VĚDA 343.819 

Úistavy 
Státní moc 
Výkonná moc. Exekutiva 
Hlava státu 
Zákonodárná moc 
Zastoupeni lidu. P'arlament 
~orporace ve státě. Stavovská výstavba 
Slechta. Patricijové 
Měšťanstvo. Střední stav. Selský stav 
Zemědělci. Sedláci 
Živnosti. Prů.mysl 
Řemeslo 
Obchod 
Svobodná povolání. Umělci. Učenci 
Zaměstnanci. Dělníci 
Duchovenstvo 
Úředníci 
Moc nalézati právo. Soudni moc 
Národ. Práva národa. Referendum 
Poradní státní orgány. Státní rada 
Rozličné všeobecné otázky 
Kompetenční spory 
Základní práva. Občanská práva. Lidská 
práva 
Státní občané. Naturalis'ace 

342.72j.73 
.721 
.722 
.724 
.728 
.729 
.731 
.732 
.733 
.734 
.736 
.737 

.738 

.739 

.76 

.77 

.78 
342.8 

.827 

.83 

.84 

. 845 

.846 

343 Trestní právo 

Trestní řízeni, Trestni vyšetřováni 
Strany. Žaloby. Námitky 
Trestní řízení 
Dů.kazné prostředky v trestních věcech. 

Dů.kaz indiciemi. Dů.kaz svědky. Doznání. 
Přísaha 

Rozsudek a opravné prostředky. Osvobozu
jící rozsudek. Justiční omyl 

Úředníci trestn~ho soudnictví. Porotci. 
Soudci 

Organisace trestního soudnictví 
Příslušnost v trestních věcech 
Jednotlivé trestní soudy. Trestní komory. 

Porotní soudy. Kasační soudy. Výjimečné 
soudy 

Trestní právo. Všeobecnosti 
Trestní zákon všeobecně. Žádný trest bez 

zákona . 
Pachatelé. Subjekty trestných činů. 
Trestné činy všeobecně 
Tresty všeobecně. Výměra trestu. Trvání 

trestu 
Trest smrti. Tělesné tresty 
Tresty na svobodě 
Majetkové tresty. Tresty na cti 
Rů.zné otálz'ky vztahující se k trestů.m 
Lynčování. ~revní msta 
Osvědčovací lhů.ta 
Klatba. Ztráta občanských práv. Vypově-

dění ze země 
Omilostnění. Prominutí trestu 
Amnestie 
Rehabilitace 
Druhy trestných čint'l. 
Trestné činy proti státu 
proti nositelů.m vládní moci. Velezrada 
proti vlasti. Špionáž. Zemězrada 
proti cizím státům 
proti veřejnému pořádku a bezpečnosti 
Sváděni a pOdněcování k zločinům 
Porušení zákazu zbra:ní 
Žebrota. Tuláctví 
Padělání potravin. Rozšiřování nakažlivých 

chorob. Mastičkářství 
proti veřejné správě 
Podplácení 
Protiprávní osobování si veřejných úřadťi 

343.359 
.36 

343.4 
043 
.44 
.45 

343.5 

.51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.57 

.58 

343.6 

.61 

.62 

.63 

.64 

343.7 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 

343.8 
.81 
.812 
.815 
.817 
.818 
.819 

24 

Občanská práV1a 
Osobní svoboda. Nedotknutelnost osoby 
Občanskoprávní a politická rovnost 
Rasová rovnost. Postavení cizích ras 
Spolčovací svoboda. Koaliční svoboda 
Shromažďovací sVIYboda. Manifestace 
Svoboda svědomí. Náboženská svoboda 
Svoboda tisku 
Svoboda učení a vyučování 
Svoboda živnostenská 
Petiční právo 
Nedotknutelnost bytu. Právo svobodné volby 

bytu 
Listovní tajemství. Zachování tajemství te-

telegramů. a telefonních hovorů 
Nedotknutelnost vlastnictví 
Omezení a zrušení ústavních svohod 
Stav obležení. Výjimečný stav 
Válečný stav 
Volební právo. Hlasovací právo 
Zastoupení menšin 
Volební právo žen 
Volební řízení 
Volební seznamy. Hlasov8!cí seznamy 
Volební výbory. Volební kanceláře 

Podloudnictví. Daňové přečiny 
proti právní péči 

Trestné činy proti základním právťim 
Omezování osobní svobody. Únos nezletilců 
Rušení domovního klidu 
Trestné činy proti povinnosti zachováv8!ti ta

jemství 
Trestné činy proti veřejné dťivěře, dobrým 
mravťim a rodině 

Padělání mincí 
Padělání veřejných listin 
Podvod v obchodě, živnosti a při dražbách 
Trestné činy proti rodině a mravnosti. Sve-

dení. Vzbuzení veřejného pohoršení. 
Prostituce. Kup1!řství. Loupež žen 

Trestné činy proti manželství a osobnímu 
stavu. Cizoložství. Dvojženství. Podvržení 
dětí 

Hazardní hry 
Opilství 
Týrání zvířat 
Trestné činy proti bezpečnosti těla 

a proti cti 
Zabití. Ublížení na těle. SoubClj. Sebevražda 
Trestné činy proti osobám vyžadujícím péče. 

Potrat. Vražda dítěte, Porušení zákonťi na 
ochranu dětí 

Trestné ,činy proti cti. Utrhání na cti. 
Urážka na cti 

Zneužití hypnotismu 
Trestné činy proti majetku 
Krádež. Lou\pež 
Podvod. Zpronevěra 
Přechovávání 
Násilné rušení držby 
Způsobení zátopy. Ztroskotání lodi atd . 
Paličství. Zpúsobení explosí atd . 
Zlomyslné poškození věcí. Zpustošení 
Výkon trestn 
Trestníce 
Věznice s celami 
Polepšovny 
Útulky pro žebráky 
Vojenské věznice. Pevnostní vazba 
Ostatní trestnice 

343.819.2 PRAvo. PRA VNÍ VĚDA 343.756 

343.819.2 Ženské věznice 
.5 Koncentrační tábory 

.82 Soustavy věznic. Vězeňský řád 
.83 Vězeňští úředníci 
.84 Stupně trestu. Samovazba 
.85 Zábrana zločinu. Kriminální rprofylaxe. 

Ochranná vaZba 
.8i> Ochranný dohled. Péče 
.87 Ochranný dohled na propuštěné 

343.88 
.89 

343.9 
.94 
.95 
.96 
.97 
.977 

Ochranný dohled na děti a mládež 
Ochranný dohled na žebráky a tuláky 
Příčiny zločinťi. KrinŮllologie 
Fysiologie a biologie zločinců 
Kriminální psychologie 
Kriminální pathologie 
Kriminální sociologie 
Kriminální technologie. Technika zločinů. . 

Daktyloskopie 

344 Zvláštní trestní právo. Vojenské trestní právo. Námořní trestní právo 

344.1 
.2 
.3 

Vojenské trestní právo 
Vojenské trestní řízení 
Vojenské soudnictví. Vojenské soudy 

344.4 
.6 

347 Civilní právo 

Trestní právo válečného námořnictva 
Ná;mořní soudnictví a disciplinární soud

nictví u obchodního námořnictva 

na př. 347(437) (094) Oes7wslovenský občanský zákoník 

347.1 
.12 

.13/.14 

.15/.17 

.18 
.19 

347.2 
.21 
.22 
.23 

.24 

. 25 

.26 

.27 

. 28 

347.3 
347.4 

.41 

.42 

.43 

.44 

.45/.47 

.451 

.452 

.453 

.454 

.455 

.45'6 

.457 

.459 

.461 

.462 
.463 
.464 
.465 

Všeobecná část 
Všeobecnosti o právech. Vrozená, nabytá, 

trv'alá, podmíněná práva atd . 
Právní jednání a právní skutečnosti vše

obecně. Druhy a forma právní'ch jednání 
Přirozené .osoby. Okolnosti, které mají vliv 

na osobní stav a právní 2lpů.sobilost 
Civilní stav. Určení osobního stavu 
Právnické osoby a příbuzné otázky 
Věcná práva. Věci. Statky 
Věci. Statky. Rozdělení. Rozlišování 
Věcné právo. Společné otázky 
VlastndctvL Pozemkové vlastnictví. P.ozem

kové lenní právo 
Věcná práva všeobecně. Právo pastvy, ho

nební, vodní síly, horní atd. 
Ostatní věcná práva. Užívání. Právo bytu . 
Dědičný pacht atd . 

Služebnosti 
Pozemková zástava. Hypotéky. Věcná pod

zástava. Věcná jistota 
Přednostní \práva. Přednostní pohledávky . 

Právo retenčnÍ. Nezabavitelnost 
Movitosti všeobecně 
Závazky. Smlouvy 
Všeobecnosti o závazcích 
Účinky závazkť'l. Prodlení. Ná;hrada škody . 

Platební nezpftsobilost 
Záník záV1azkťi 
Smlouvy všeobecně 
Zvláštní smlouvy 
Prodej. Postoupení. Koupě 
Výměna. Směna 
Nájem. Pacht 
Pronájem prá;ce a služeb 
Zápů.jčka. Pťijčka. Půjčka na zástavu 
Pťijčka na úrok. Lichva 
Úvěr. Cenné papíry denního života 
Deposice. Uložení. Úschova 
Zabavení věcí na základě smlouvy 
Příkaz. Plná moc 
Doprava zbožÍ. Tran~port 
Renty 
Hra. Sázka. Termínová koupě. Termínový 

obchod 
.466 Zástava. Jistota. Zastavení 
.467 Zastavení požívacích práv 
.468 Rukojemství. Poskytnutí jistoty 
.469 Na:rovnání. Rozhodčí výrok 
.471 Společnosti občanského práva. Spolky 
.472j.474 Darová;ní 
.476 Dlužní úpisy 

347.5 Mímosmluvní právo obligační 
.51 Ručení všeobecně 
.53 Ručení za nedovolená a trestná jednání 

25 

347.55 

.56 
347.6 

.61 

.62 

.63 

.64 

.65 

.66 

.67 

.68 
347.7 

347.71 

347.72 
.01 
.02 
.03 
.04 

347.721 
.722 
.723 
.724 
.725 
.726 
.727 
.728 

347.73 
.731 
.732 

.733 

.734 

.735 

.736 

.738 

.739 
347.74 

.741 

.745 

.746 

.747 

.748 
347.75/.76 

.751 

. 7'52 

. 754 

.755 

.756 

Jednání podobná smluvním jednáním. 
Smlouvy mlčky 

Ručení dané \povoláním 
Rodinné právo. Dědické právo 

Rodina 
Sňatek. Zasnoubení. Slib manželství. Man-

želství 
Původ. Děti. P,rávQ mladistvých 
poručnictví. Opatrovnictví 
Dědic,ká posloupnost 
Přijetí a odmítnutí dědictví 
Poslední vůle. Odkaz 
Zvláštní druhy dědické posloupnosti 
Obchodní právo. Původské právo. 
Námořní právo 

Obchodní jednání. Obchodníci. 
Obchodní rejstříl, 

ObchodIú společnosti 
Pojem. Podstata. Znaky 
Zřízení. ZaloženÍ. Vklady 
Účastníci. Akcionáři. Zisk. Ztráta 
Přeměna. Zánik. Sloučení 
Korporace. Sva:zy 
Veřejná obchodní společnost 
Komanditní společnost. Tichá společnost 
Společnost s ručením omezeným 
Akciová společnost 
Společenstvo 
Jiné obchodní sPQlečnosti 
Jednotiivé otázky. Bitance. A'kcie. IA.l{vidace 
Obchodní zřízení. Finanční právo 
Bursy. Trhy. Výstavy 
Zprostředkovatelé obchodů.. Směneční agenti. 

Makléři 
Výkup. Trusty. Monopoly 
Bankovnictví. Bankovní obchody 
Úvěry. Úvěrové p&píry 
Insolvence. Zastavení platů.. Konkurs 
Zastavení konkursního ří'zení 
Soudní správa konkursní podstaty 
Smlouvy v obchodním právu 
Všeobecnosti. Předmět !a výklad smluv 
Obchqdní směnky. Traty. SUb platební 
Směnky. Propadnutí. Krytí. Intervence 
Poul{ázky. Bankovky 
Šeky. Zúčtovací ústavy 
. Smlouvy podle občanského práva, jež mají 

zvláštní význam v obchodním právu 
Prodej. Koupě 
Směna. Peněžní směnky. Valutové směnky . 

Devisy 
Pracovní smlouvy. Služební smlouvy . 

Smlouvy o dí'lo 
Obchodní půjč'ky. Úrok. Lichva 
Reportní obchod 



347.757 VEŘEJNÁ SPRÁVA 35.088/.089 

347.757 
.758 
.759 
.761 
.7&2 

.763 

.764 

.765 

.766 

.767 

.768 

.769 

347.77 
.771 
.772 

.773 

.774 
.5 

.775 

.776 

.777 

.778 

.779 

34.7.78 

.781 

.782 

.783 

. 784 

.785 

.786 

.787 

.788 

.789 

347.79 
.791 
.792 
. 793 

.794 

.795 

.796 

.797 

.798 

348.1/.7 
.1 
.12 
.3 
.4 
.5 

35.07 
.071 
.072 
.073 
.Ó74 

.075 
.076 
.077 
.078 

35.08 

Zřízení úvěru 
Kontokorent 
Depositum. Uložení 
Zabavení 
Komisionářské obChOdy. Zástupci. Jednatel-

ství 
Transport. Doprava 
Pojišťovací obchody 
Hry. Sázky. Termínové obchody 
Lombardní obchody. Zastavení zboží 
Veřejná skladiště. Uložení 
Kauce. Záruky. Jistoty 
Narovnání. Rozhodčí smlouva 
Duševní právo původské 
Patenty 
Tovární značky. Ochranné známky. Značky 

jakosti 
Modely. Výkresy. Vzorky 
Názvy firem. Firemní štíty 
Označení pů.vodU 
Výrobní tajemství 
Nekalá soutěž 
PubIicita. Reklama. Inserty 
Vědecké vlastnictví. Objev-ý 
S!práva. Patentní úřady. ~ Patentové kance

láře 

Původské právo v umění a literatuře 

Literatura. Knihy. Časopisy. Dopisy. Před-
nášky 

Malíi\stvL Malby. Divadelní dekorace 
Grafika. Fotografie. M1apy 
Plastika. Sochařství 
Hudba. Rozhlasová vysílání. Opery. Ope

rety. Balety 
Divadla. DiV'adelní kusy. Filmová díla 
Arohitektura. Stavby. Pomníky. Umělecká 
řemesla 

Speciální otázky. Nakladatelské smlouvy. 
Právo na pOVinné výtisky. Padělky 

Správně-technická organisace pů.vodského 
práva. Správní kanceláře 

Námořní právo 
Obchodni lodi. Námořní lodi 
Majlitelé lodí. Loďaři. Odesilatelé nákladů 
Lodní posádka. Mzdy lodníků. (Heuer) . 

Lodivodové 
Najímání lodí. Náklad 
Doprava moží. Doprava osob 
Havarie. Odhození nákladu 
Námořní úvěr. 2íastavení lodí 
Zástavní právo na lodích. Lodní hypotéky 

347.799 

347.8 
.81 
.819 
.83 

347.9 
347.91/.95 
347.91 

.918 

.919 
.6 
.8 

347.92 
.921 
.922 
.923 
.925 
.926 
.928 

347.93 
.931 
.933 

.934 

.939 
347.9·1 
347.95 

347.96 
.961 
.962 
.963 
.964 
.965 

347.97/.99 
347.97 
347.98 
347.99 

.991 

.992 

.993 

.994 

.995 

.998 
.4 
.6 

.999 

Lodní cesty. Ztroskotání lodí. Zboží vypla-
vené na pobřeží 

Letecké právo. Etherové právo 
Letecké právo 
Nouzová přistání. Nároky na úhradu škody 
Etherové právo. Rozhlasové právo 
Soudní řízení, Soudní organisace 
Civilní řízení soudní 
Jednotlivé druhy civilního procesu 
Rozhodčí řízení. Rozhodčí soudy 
Zvláštní řízení pro jednotlivé obory práva 
Urychlená řízení 
Disciplinární řízení. Služební trestní řízení 
Podrobnosti soudního řízení 
Procesní strany 
Civilní žaloby 
Obsílky obžalovaných. Lhů.ty 
Smírčí pokusy. Smíry 
Právo obhajoby 
ProUžaloby. Rekonvenční žaloby. 
Formality soudního řízení 
Procesní spisy. Procesní podání 
Zmatečnost. Propadnutí. Nepřípustnost po-
řadu práva. Závady 

Vyšetřování 
Přelf,čení 

Průvodní řízeni 

RozsudeJ,. Odvolání. Dovolání. Výkon roz-
sudku 

Soudní osoby. Právníci 
NotáJři. Notářství 
Soudcovský stav. Soudci 
Státní zastupitelstvÍ. Státní zástupci 
Pomocní úředníci soudní 
AdvO'káti 
Souduí zřízeni 
Všeobecnosti o soudním zřízení 
Příslušnost soudů 

Druhy soudů 
Nejvyšší soudy 
Odvolací soudy. Vrchní zemské soudy. Zem

ské SOUdy 
Soudy první stolice 
Soudnictví ve zvláštních případech. Náhlé 

soudy 
Samosoudci. Okresní soudnictví 
Rů.zné soudy 
~ivnostenské soudy 
Námořní soudní dvO'ry. Námořní soudy 
Obchodní soudnictví. Obchodní soudy. Kon-

sulární soudy 

348 Církevní právo 

Katolické církevní právO' 
Pramenykanoníckého práva 
Akta Svaté stolice 
Ústava katolické 'církve 
KanO'nické věcné právo 
KanO'nické trestní právo 

348.6 
.7 

.8j.9 

.84 

Kanonické soukromé právo 
Kanonické O'bčanské právo. Státní právo 

drkevní 
Církevní právo nekatO'lických církví 
Protestantské církevní právo 

35 Veřejná správa. Válečné umění. Vojenské vědy 
Správní instituce 

Zřízení. Vývoj. Práva. Rozšíření pravomoci 
Vztahy k jiným korporacím 
Hospodářské postavení. Právní postavení 
Ultvoření, složení a zrušení správních orgá-

nů.. Doba trvání úřadu. Režie 
Orgány. úřady. Národní vý;bory 
Povinnosti. Oprávnění. Příslušnost 
Úřední jednání: Akta. Jednací spisy 
Druhy správní činnosti 
Personál úřadů 

26 

35.081 
.082 
.083 
.084 

.085 

Označení úřadu. Tituly. Uniformy 
Přijetí do veřejných úřadů.. Jmenování 
Povinnosti úředníků. Služební řád 
Úřednici. Úředničtí čekatelé. Zřízenci. Jiní 
zaměstnanci 

Příslušnost úřadů.. Povinnosti úřadů.. úď'ednf 
jednání 

.086 OdpovědnO'st úředníků. 

.087 Práva, stav a postavení úředníků. 

.088/.089 Jiné otázky. Hospodářské otárzky. Hospo
dářské postavení, školení úředníků atd. 

351.71 

351.71 
.711 
.712 
.713 

351.12 
351.74 

.741 
.742 
.743 
. 744 

.745 

.746 
.1 
.2 
.3 

. 747 

.749 

351.75 
.751 
.752 
.753 
.754 
.755 

351.756 
.757 
.758 

.1 

.2 

.3 
.759 

.1 
.4 

.5 

351.76 
.761 
.762 
.763 
.764 
.765 
.766 

351.77 
.773 
.776 

352 

352.075 

353 

353.075 

354 

355 

.11 

.21 

.01 

.02 
855.1 
855.2 

VEŘEJNÁ SPRÁVA. VÁLEČNÉ UMÉNÍ 355.216 

351 Vlastní úkoly veřejné správy 

351 : 69 Stavební správa 

Veřejný majetek. Veřejné práce 
Veřejný majetek. Správa státní~h st11:tků. 
Veřejné práce. Smlouvy s poCL.'11kateh 
Fiskální právo. Daně. Dávky 
Veřejné finance. Finanční zákonodárství 
Policie. Veřejná moc. 
Organisace policie. Policejní služba 
Četnictvo 
Občanské obranné sbory. Národní gardy 
Venkovská policie. Polní policie. Lesní 

policie .. . . 
Zemská policie. Městska pohcle. Obecm 

policie 
Jiné druhy policie 
Politická policie. Tajná státní 1?olic~e 
Soukromá tajná policie. Detektlv?:ve. ., 
Přísežná soukmmá ;policie. 8peclalru pohcle 
Asistence vojenské moci . 
Policie k zvláštním účelŮm. VOdnl policie, 

vzdušná policie atd. 
Veřejný klid a pořádel •. Dozor 
na svobodu myšlení, slova a tiS'ku, 
na spolkovou a shromažct:O'v,ací svobodu, 
na zbraně, střelivo, trhavmy, 
na ulice a náměstí, .. 
na hlášení obyvatelů.. Policejní úřad pnhla-

šovací. Pasová ;policie 
Dozor na cizince. Ci,zinecká policie. Visa 
Dozor na hostince, noclehárny, byty • . .• 
Dozor na veřejné produkce a shromazdlste 
Divadelní policie. Divadelní a filmová cen-

sura 
Veletrhy, trhy, pouti atd., . 
Kavárny. Výčepy. Policejm hodma 
Jiná opatření dozoru 
Úřední časové údaje. Hlášení času 
Boj proti hluku . • , 
Ochrana vlastnictvL Kancelare pro nalezy 

Veřejná mravnost 
Alkohol. Omamné jedy. Zákazy čepováilú 
Hazardní hry, loterie. Koňské dostihy 
~ebrota. Tuláctví 
Mravnostní policie. Pl10stituce • 
Ochrana zvířat. Ničeni škodlivé zvěre 
Boj proti nemravnosti. Rouhání 

Veřejné zdravotnictví 
Zdravotní duzor. Dozor na potraviny 
Dozor na hřbitovy. Ohledáni mrtvol 

351.777 
.778 

.2 

.5 
.779 

351.78 
.785 

Hygiena půdy. Hygiena vzduchu 
Jiné otázky 
Zásobování potravinami 
Byty. Stavba bytů. .• Byt.ov~ tr?- . 
Hygiena zvířat. Zverolekarska hygIena 
Veřejná bezpečnost 

Bezpečnostní opatření u budov. Stavební 
policie 

851.79 Správa vodních cest. Vodní právo 
351.81 Dopravnictví. Dopravní policie 

.811 Ulice a silnice. Cesty. Mosty . 

.812 Kolejové trati. POUliČ~ ~r~hY. ;ele~~~~:avy 

.813 Cesty lodní dopravy. ;0 'Dl ces y. 

.814 Vzdušné cesty. Letecka doprava 

.816/.819 p.ošta. Telegraf. Telefon. Riozhlas 
351.82 Hospodářské zákonodárství. Obchod. 

.821 

.822 
351.823 

.1 

.3 
.824 

.1 

.5 
.825 

351.83 

351.84 
351.85 

.851 

.8'52 

.853 

.854 

.855 

.856 

.8'57 
351.86 
351.87 
351.88 
351.9 

.91 

.94 
.95 
.96 

Průmysl 

M~ry a váhy. Přeměřování. Cej,chování 
Peněžnictví 
Těžba surovin 
Zemědělské plodiny. Zvířecí výrobky 
Doly. Kutací práva. K'oncese 
Průmysl. Obchod 
Prů.mys! 
Obchod. Tr2íní policie 
Úvěrní ústavy 
Pracovní právo 

Rozdělení pomocí dvojtečky 
na př. 351.83 : 331.87 Zákonná úpTava 

pTacovní doby 

Dobročinnost 

VyUČOVáIÚ. Věda. Uměni, Literatura 
VyučovánI. Školní· policie 
Sbírkv. Musea. Knihovny 
Pomn1ky. Ochrana přkody. Vykopávky 
Věda. Umění. Liter3!tura 
Slavmosti. Hry. Sport 
Mravní výchova. Řády. Vyznamenámf 
Kulty. Náboženství. Svátky. Svěcení neděle 
Brannost 
Justiční správa 
Zahraničí. Zahraniční politika. Kolonie 
Dozor na veřejnou správn 
Vlastní dozor 
Dozor prostřednictvím sO'udů 
Správní soudnictví 
DO'zor politickými místy ('Parlament, strany) 

352/354 Správni stupně územních svazku 

Místnispráva. Obecní správa 

Místuí národní výbory 

Provinciální správa. Zemská správa 

Okresní a zemské národní výbory 

Ústřední správa. Státní správa 
Mini'SterstV'o zahraničí 

financi 

354.31 
.32 
.36 
.4 
.51 
.61 
.73 
.81 
.83 
.84 

ministerstvo vnitra 
šlwlstvl 
informací 
dopravy 
spl1avedlnosti 
národní obrany 
techniky 
průmyslu a obchodu 
zemědělství 
sociální péče 

355/359 Válečné umění. Vojenské vědy 

Válečné uměni všeobecně 

Válka. Filosofie války. Militarismus 
BramJná politika 
Vojsko a námořnlctvo všeobecně 
Odvody. výzvy. Vojenská připra.va. 

27 

355.21 
.211 
.212 

.215 

.216 

Odvody. Vojenské útvary. Mužstvo 
Soustavy odvodů. , ,. . 
Branná povinnost. Osvobozem. Obcanska 

služba 
Brannýpřispěvek 
Dobrovolnická služba. Milice. ~oldnéřství 



355.219 SOCIÁLNÍ PÉČE 362.7/.8 

355.219 
.22 

Zápis do námořního kmenového seznamu 
Voj~nské rekvisice. Zvířata. Vozidla. Potra-

vmyatd. 
.23 Vojenské výcvikové ústavy. Vojensiké >školy 
.24 MobiIisace národa 
.241 H~sp:>d~řs~ a prť'lmyslová mobilisace 
.242;.243 Val.ecna p~treba. Zásoby. Suroviny. Rekvi-

.244 

.25 

.27 
.29 

355.3 
.31 
.32 
.33 
.333 
.34 
.35 
.351 
.353 
.354 

355.4 

.42 

.422 

.425 

.426 

.43 
,44 
.45 
.46 
.47 
.48 
.49 

355.5 
.52 
.53 
.54 
.55 
.58 

355.6 
.64 
.65 
.66 
.67 
.69 

355.7 

SIce vozIdel 
Opatř~nf vť'lči civiinímu obyvatelstvu. Tis-

kova censura. Zásobování potravinami 
Aktivní služba. Povolání. Výcvik 
Skutečná mobilisace 
Zmenšenf jednotek. Válečnf poškozenc1 

Organisace branných sll 

Rozd~len~ IX?zen:n!ho vojska. Jednotky 
Rozdelem namormch branných sil. Jednotky 
Rozdělení podle hodnosti 
Vedení vojska. GeneráLní štáb 
Odbornici. Zvláštní služby 
Vyšší V'ojenské jednotky 
Pozemn! branné sny 
Námořní branné síly 
Vzdušné branné síly 

Válečné operace. Válečné dějiny (jen 
vojensky) 
Taktika vyšších jednotek 
Srážky. Bitvy 
Drobná válka 
Občanská válka 
Strategie. Nástup. Plán polního taženi 
Pevnostnf válka 
Obranná válka 
Ná:nořnf válka. Letecká válka 
V:0Jensiký zeměpis 
Vá~~čné ~ějiny s vojenského hled~ska 
Dějiny namořnfch válek. Námořní váliky 
Námořní bitvy . 

Služba a taktika jednotliVých drohit zbranI 
Man~vry:. Př,esuny vojsk. Výcvikové tábory 
Polm CVlcem. Pochody 
V~cv~k jednotlivce. Střelba. Jízda atd. 
VycvEk odbornfkť'l 
Och~ana civilního obyvatelstva. 
Protiletadlová ochrlllna 

Vojenská správa 
Zold. Zá,sobovánf 
Stravovánf 
Stejnokroje. Výstroj a výzbroj 
Ubytování 
Vojenské tra'lllSporty. Přísun 

Vojenské ústavy a jiná vojeilllká zaffzenl 

355.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
.76 

355.8 

Ubytování. Kasárny. Tábory 
Nemocnice. ZdravotnÍ' služba 
D~lostř~lec_ké _dílny. Muniční továrny 
Zakopmcke dllny. Zákopnic'ká cvičiště 
Pekárny. JatJky. Proviantní úřady 
Ústavy a zařízenf letectva 

Materiál ve službě u vojenských útvarit 

356/358 Jednotlivé složky pozemního vojska 

a letectva 

356 

.1 

.2 

.3 

. 32 

.33 

.35 
.36 
.37 

357 

.1 

.2 

.3 

.5 

358 

.1 

.116 

.2 

.3 

358.4 

359 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

Pěchota. Všeobecné služby v armádě 

Pěchota 
Generální štáb. Služba generálního štábu 
Správní služba 
Intendanční služba 
Zdravotní služba 
Vojenská justiční služba. Vojenská policie 
Instruktoři. Tlumočníci. Vojenští faráři 
Služba v týlu 

Jezdectvo. Motorisované oddíly 
Jezdectvo 
Remonty. Dresum. Hřebčince 
VOllatajstvo 
Cyklisté. Motoristé 

Dělostřelectvo. Zákopnfcf. Letectvo 

Dělostřelectvo 
Dělostřelectvo na obranu 'proti letadlum a 

obranu proti útočné vozbě. Protiletadlové 
dělostřelectvo 

Zenijní oddíly. Záikopníci. Spojovací jednotky 
Technické sluŽlby. Kjonstrukční služba. 

Maskování 

Letectvo 

Námořní armáda. Válečné loďstvo 

Personál všeobecně. Osádky 
Bojový personál. Řemeslníci. Strojní personál 
Námořní pěohota. Námořní dělostřelectvo. 
Pobřežní strážní jednotky. Námořní le
tectvo 

Technická služba. Stavba lodí 
Správní ,a dozorčí služba 
Zdravotní sllWba námořnictva 
Personál justiční námořní služby. Personál 
námořní strážní služby 

Ostatní personál. Námořní faráři. Námořní 
ka;pelníC'i atd. 

36 Sociální péče. Národní pomoc. Pojištění. Spolky pro sociální péči 
361/362 

361 

362 

.1 

.16 

.2 

.7 

.8 

.9 

.98 

362.1 
.11 
.12 
.13 

.14 

Sociální péče. Lidová péče. Dobročinnost 

Základy lidové péče. Dobročinnost 
Zdravotní péče. Ochrana zdraví 
Bytová péče 
Místo, 'kde se péče provádí: město venkov 
Soukromá dobročinnost ' 
Organisace dobročinnosti 
Po~oc při zvláštních nehodách, zemětřese

ruch: povodních, epidemiích atd. 
Techrucká pomoc 

Hlavní obory lidové péče a dobročinnosti 
Péče o nemocné 
Přijímáni do nemocnic 
P~~~~m~! na kliniky. Ošetření. Operace 
PrI~Im:mI do sanatorií, léčebných ústavť'l 

laznI ' 

Do~~cí ošetřování. Nemocenská podpora. 
Pece o nemocné 

28 

362.15 

.16 

.17 

.18 

. 19 
.191 
.193 

362.2 
362.3 
362.4 

.41 

.42 
362.5 
362.6 

362.7/.8 

Pomoc šestinedělkám. Péče o šestinedělky. 
Porodnice 

Péče o rekonvalescenty. Posílání na zota
venou 

Péče o rodiny. Rodinná politika. Matka a 
dítě 

Pomoc při úrazech 
Rozličné obory nemocenské péče 
Péče o raněné ve válce. Červený kříž 
Ochrana před lidovými nemocemi 
Péče o duševně choré 
Péče o slabomyslné a psychopaty 
Péče o tělesně vadné 
Péče o slepé a slabozraké 
Péče o hluchoněmé 
Chudinská péče 

Péče o staré a práce neschopné. Staroblnce 
Péče o mládež 

362.7 

362.7 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
.76 

SOCIÁLNÍ PÉČE. VÝCHOVA. VYUČOVÁNÍ 371.5 

Péče o děti 

Péče o kojence. Ústavy pro kojence. Jesle 
Péče o nemanželské děti 
Péče o sirotky 
Ochrana dětí. Ochrana před za:nedbaností 
Děti přijaté na vychováni 
Školní péče. Školní stmvování 

362.78 
362.8 

362.9 
.92 

. 93 

Péče o nemocné děti 
Pomoc mládeži. Péče o mládež. Vedení mlá

deže. Nádražní mise. Ochrana dívek 
Péče o jiné skupiny osob 
Péče o cizince. Péče o uprchlíky. Péče o vrá

tivší se vystěhova:lce 
Péče o vojenské osoby a pod . 

363/367 Hnutí pro sociální reformy 

363 Humanitní hnutí s polopoIitickým charak

terem 

366 Esoterická a poloesoterická hnutí s huma
nitními cíli. Tajné spolky 

364 

365 

368.01 
.02 
.03 

368.1 

.11 

.12 
.16 

.18 

.182 

.184 

.186 
.187 

868.2 
.21 
.22 
.23 

.24 

.26 

369.1 

.18 

37.01 
.015 
.018 

.3 

311 
.03 
.04 
.041 
.042 
.043 
.048 

.1 

.12 

.126 

Hnutí 'Ve prospěch asociálních a deklaso
vaných! osob. Morální a ethická náprava 

Hnutí ve prospěch vězňů a propuštěných 
vězňů 

367 

.1 

.2 

.4 

368 Pojišťovnictví 

Theorie. Vědecké základy 
Pojistná technika. Pojistné smlouvy 
Formy pojišťování 
Pojišťování předmětů všeobecně. Věcné po-

jištění 

Požární pojištění 
Rť'lzná pojištění budov 
Pojištění proti přírodním pohromám a: po

dabným škodám kromě požáru 
Pojištění proti škodám způsobeným lidmi a 

proti poškození určitých předmětů 
Pojištění proti krádeži 
Pojištění proti jiným lidským jednáním, 

stávce, povstání, válce atd. 
Pojištění proti rOZibití předmětů (sklo ap.) 
Pojištěni proti rozbití a chybám pHstrojů a 

strojť'l. POjištění parních kotlť'l. Pojištění 
strojť'l 

Dopravní pojištění 
Pojištění dopravy po souši 
Pojištění říční dopravy 
Pojištění námořní dopravy. Námořní pojiš

tění 
Pojištění dopravy letadly 
Pojištění poštovních zásilek. Pojištění te

legra:mů 

368.3 
.38 

368.4 
.41 
.42 
.43 
.44 

.45 

,46 

368.5 
.51 
.52 
.54 
.55 

368.8 
.81 
.86 
.87 

Svobodní zednáři 
Odd Fellows 
Templáři. Hnutí Rť'lžového kříže atd . 

Hnutí pro pěstování družnosti. Klubový 
život 

Životní pojištění. Pojištění osobní 
Úrazové pojištění. Nemocenské pojištění. 

Invalidní pojištění. Pojištění proti neza
městnanosti atd. 

Sociální pojištění. POjištění zaměstnanců 
ÚI1azové pojištění 
Nemocenské pojištěn! 
Starobní pojištění. Invalidn! pojištěn! 
Sociální pojištění pN nezaviněné nezaměst-

nosti 
Pojištění výbavného. Pojištění dávek při pc
rodu a v mateřství 
PO'jištění dávek pro pozůstalé Cpohřebné, 
vdovský a sirotčí důchod) 

Zemědělské pojištění 

Pojištění proti pi'írodním škodám 
Pojištění zvířat. Dobytčí pojištění 

Pojištění sklizně 

Pojištění lesť'l 

Jiná jJ;Ojištění 
Pojištění majetkO'vých hodnot 
Pojištění odpovědnostní 
Pojištění nepi'ímých škod. Šomážní 'pojištění. 
Pojtštění ušléhO' zisku 

369 Rozličná sociální hnutí 

Hnutí k posílení národní pospolitosti. Vlaste
necké hnutí 

Hnutí fI1ontových bojovníkť'l. Hnutí váleč
ných poškozencť'l 

369.2 
.4 
.43 
.47 

Rasová a lidová hnutí (bez politických cílů) 
Hnutí mládeže 
Skauti 
Skautky 

37 Výchova. Vyučování 

Theorie. Filosofie a základy výchovy 
Pomocné vědy pedagogické. Psychologie 
Základní formy výchovy 
Domácí výchova. Internátní výchova 

Organisace školství. Organisace vyučování 
Rozumové vzdělání a výchova osobnosti 
Vyučováni se zřetelem k žákům 
Výchova žáků. Ohla;pecká výchova 
Výchova žákyň. Dívčí výchova 
Koedukace. Koinstrukce 
Péče o mládež. Poradenství při volbě po-

volání 
Učitelé a profesoi'i. Ředitelé škol 
Učitelský sbor. Učitelská způsobilost 
Vzdělání učitelů 

29 

371.2 
.21 
.212 
.214 . 
.22 
. 23 

.26 

.27 

.29 

.3 

.32 

.33 

.4 

.5 

Organisace školy. Organisace vyučování 
Zák a učitel. Škola 
Zák. Přijetí. Postup. Přeškolení 
ROllvrhy učiva. Osnovy. Rozvrh hodin 
Školné. Poplatky. Stipendia 
Vyučovací období. Prázdniny. Dovolená . 

Školní slavnosti 
Zpť'lsoby posuzování žákť'l. Školní vysvědčení 
Zkoušení. Soutěžení 
Osvědčení o studiu. Hodnosti. Diplomy 
Vyučovací zpť'lsoby. Učebné methody 
Vyučování podle Iknihy 
Ústní vyučování. Vyučovací hodiny 
Výchovné soustavy. Pestalozzi, Montessori-

ová a pod. . 
Školní kázeň. Školní ř·ád. Školní tresty 
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371.6 

.7 

.8 

.9 

372 

.2 

.21 

.22 

.221 

.222 

.223 

.3 

A 
.5 
.6 

.7 

.8 

373 

A 
.5 
.51 
.'52 
.53 
.6/.9 
.6 
.61 

.62 
.63 

.64 

.68 

Školní budova. Vybavení školy. Učebné po-
můcky 

Školní zdravotnictví 
Š~olský život. a ruch. Žákovské zvyky 
Vychova zvlástních kategorií osob 

Elementární vyučování. Skoly 1. a 2. stupně 

Druhy elementárních učilišť 
Předšk;o:ní vých:>va. Mateřské !lkoly 
Obecn~ skoly. Zakladní školy. Skoly 1. stup-

ně. Skoly 2. stupně 
Ni~ší s.tupeň .,:~ecné školy. Základní škola 
S~r:.~~'I1l ~ ~SSl stupeň obecné školy 
N~ZS,l ~tred!ll školy. Hlavní školy 
Detska vychova. Výchova malých dětí. 

Nazírací cviky 
Čtení; Slabikování. Čítanky 
Psaru .. Kreslení. Ruční práce. Hry 
MI~':,r.uce. Pravopis. S'lohové cvičení. Cizí 

reCI 
Počty. Počítání z,paměti 
Ostatní základní obory. Občanská nauka. 

Vlastivěda 

Střední školy. Odborné školy. Skoly 
3. stupně 

Přípravky 
Druhy středních škol 
Gymnas1a 
Reálky 
SIníšené typy. Reálná gymnasia 
Odborné školství 
Obchodní vyučování. Technické vyučování 
Obchodní vyučování. Obchodní školy Ob-

chodní ,kursy . 

Technické vyučování všeobecně 
St:Ojnické školy. Horní školy. Průmyslové 

skoly atd. 

Odbor~é vzd~lání žen a dívek. Odborné školy 
pro zensI:a. povolání. Rodinné školy. Živ
nostenske skoly 

Zemědělské vyučování 

373.69 
.7 

.8 

374 

.1 

.2 

A 

.5 

.6 
.7 
.8 

318 

379 

.1 

.12 

.18 

.2 

.3 
.4 
.9 

.938 

.962 
.963 
.97 
.978 

.1 
.2 
.3 
.7 
.77 

Přeškolování. Přeškolovací kursy 
UI?ělecké školení. Uměleckoprůmyslové 

skaly 

Uči.te~sk~. vzdělání. Školy a ústavy pro vzdě. 
lam uCltelů 

Osobní výchova. Další vzdělávání. Sebe
vzdělávání 

Soukromá 'četba. Kní'žní porada. Rozhovory 
Vzdělávací spolky. čtenářské 'besedy. Tu-

ristické spolky a IP. 
V~č~vání ~optsováním. Školy pro vyučo-

varu na dalku 
Kursy. Přednášky. Vyučování rozhlasem 
Vzdělávací kursy 
Lidové u~versi~y .• L~dové vysoké školy 
Do~lňov.acI vyucovam. Večerní školy. Prázd-

runove kursy 

Vysoké školy 

Organisace. Správa 
Vysokoškolští učitelé. Profesoři 
Studentský život 
Akademické hodnosti. Akademické zvyk-

losti 

Akademické nadace a stipendia 
University 
Vysoké školy pro zvláštní obory 
Rozdělení jako u 0/9 

Vysoké školy obchodní 
Vysoké školy technické 
Vysoké školy zemědělské 
Akademie umění 
Kons'ervatoře hudby 

Skola a veřejnost. Skolská politika 
Veřejné školy 
Boj proti negramotnosti. Školní povinnost 
Školská politika. Škola a stát 
I?oukromé školy 
Skoly ~od p~tronancí církve, náboženských 
nebo fIlosoftckých směrů 

38 Obchod. Doprava 
380 

381 

.1 

.11 

.12 

.13 

.15 

.16 

.8 

.1 

.12 
.2 
.3 
.4 
.5 

.6 

.7 

.8 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.87 

Všeobecné obchodní otázky 

Obchodní vědy. Obchodní nauka 
Nabídka a poptáv'ka. Obchodní kapacita 
Udržování zá:sob. Odbyt zboží 
Analysa trhu 
Obchodní !komory. Živnostenské komory 
Průmyslové 'komory . 

Kontrola obchodu. Obchodní rejstřík 
Cizinecký ruch 

Vnitřní obchod 

Bursy zboží. Trhy. Tržnice 
Vzorkové veletrhy 
Kupci. Obchodníci. Obchodní makléři 
Meziobchod 
Skladiště. Skladové !poukázky 
Maloobchod. Detailní obchod. Obchodní 

domy. Podomní obchod. Prodejní auto
maty. Obchod se starým zbožím 

Prodej přímo spotřebitelům 
ObcI;odně technícké otázky. Dodací pod
mmk~. V~měna. Nákup. Prodej. vý
prodeJ. S;platkové obchody atd. 

Rozličné otázky 
Soutěže .. SpoIčová:ní. Skupování 
Obcho.dní zVY~osti. Obchodní zlozvyky 
Dumpmg. Antidumping 
Hospodářská špionáž. Obchodní špionáž 
Hospodářský bojkot. Obchodní bojkot 
Obchodní nacionalismus. Nákup na místě 

80 

382 
.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

Zahraniční obchod. Světový obchod 
Organisace. Obchodní bHance. Platební bi

hlince 
Úředl!-í a P?loúřednf obchodní zastupitel

stVl v. CIzrně. Konsuláty. Obchodní při
dělencl 

SkIadiště. Sýpky. Svobodné přístavy 
Obchodní, plavební a letecké smlouvy 
Dovoz 
vývoz 
Průvoz 
Ostatní otázky 

Rozdělení jako u 381.8 

383/388 Sdělování zpráv. Doprava 

383 
384 

Sen; p~tří, jen hospodá:řské otázky. Tech
mcke otazky se zařadí pod 625 626/627 
629.1, 654 a ,656 " 

Poštovnictví. Poštovní správa 
Sdělování zpráv. Telegrafní správa. 

Telefonní správa 

385/388 Doprava 

385 

386 

381 

Zelezniční doprava 

Plavba všeobecně. Vnitřní plavba 

Námořní plavba. Námořní přístavy 
Pobřežní plavba 
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388 

.1 

.4 

888.9 

389 
.1 

Pozemní doprava. Pozemní dopravní cesty. 
Letecká doprava 
Silnice. Hlavní silnice. Cesty. Mosty 
Pouliční dráhy. Rychlé dopravní prostředky 

ve velkoměstech 
Letecká doprava 

Metrologie. Normalisace 
Míry a vá:hy. Metrická soustava 

389.15 
.16 
.17 

.2 
.22 
.6 
.63 
.64 

Soustavy měr. Soustavy vah 
Jednotky měr 
Číselné řady. Řady formátů. Řady prosto-

rových formátů 
Jednotný čas. Časové znamení 
Letní čas 
Normalisace 
Normalisace měr 
Normalisace jakosti. Normalisace úpravy 

39 Národopis. Folklor. Mravy. Zvyky. Lidový život 

391 

392 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

393 

394 

.1 
2 

.3 

.4 

Oblékání. Národní kroje. Ozdoby 

Mravy a zvyky v soukromém životě 
Narození. Křest. Svéprávnost. Plnoletost 
Zabíjení lidí. Lidské oběti 
Rodinný život. Rodinné soustavy 
NáITl!luvy. Sltb manželství. Zasnoubení 
Svatba. Sňatek. Svatební obyčeje 
Vztahy mezi pohlavími. Láska. Celibát 
Přátelství. Pohostinnost. N epi'átelství 
Jídla. Posty. Pijácké mravy 
Ostatní otázky. Pi'íjmení. Přezdívky 

Smrt. Pohřbívání. Pohřební obyčeje 

Veřejný život. Lidový život. Dvorský život. 
Městský život. Pouliční život atd. 
Hostiny. Bankety. Veřejné hostiny 
Národní slavnosti. Lidové slavnosti. Lidové 

zábavy. Karneval 
Hry. Reje. 'l'ance. Plesy 
Veřejné oslavy. .Státní návštěvy. Státní 

akty. P,amátné dny 

394.5 
.6 
.8 
.9 

395 

396 

397 

398 
.2 

.3 

.4 

.5 
.6 
.7 
.8 

.9 

Procesí. Průvody. Defilé 
Výroční trhy. Posvícení 
Souboj. Sebevražda 
Mezinárodní společenské vztahy. Chování 

k určitým osobnostem. Pocty 

Ceremoniel. Společenské předpisy. Etiketa 

Zenské hnutí. Zenská otázka. Postavení 
ženy 

Kočovné' národy (nomádi). Cikáni 

Folklor v užším smyslu 
Vyprávění. Pohádky. Ságy. Legendy. 

Šprýmy 
Lidová vím. Lidové obyčeje. Pověra 
Nadsmyslný \Svět. Duchové. Strašidla 
Lidové knihy. Lidové hry 
Hádanky. Průpovědi. Hesla 
Snáře. Lidový výklad snů 
Národní 'Písně. Vlastenecké písně. Mllostné 

písně. Taneční písně atd. 
Přísloví. Pořekadla. Vtipy 

4 .Jazykověda. Filologie 
Jazylwvěda a Uterární věda mohou též býti zai'azeny společně. Vi'z '0 tom poznámku u UMy 8 Literární věda. 

Krásná literatura. 

40 Všeobecnosti 

401 Filosofie řeči 
406 Jazyková správnost. Jazyková ryzost 
407 Vyučování řečem. J1azykové studium 

viz též 372.6. Mluvnice. Pravopis. Sloh. 
Cizí jazyky 

408/409 Třídy jazyků. Druhy jazyků 

408.3 
.4 

Živé jazyky 
Mrtvé jazyky 

408.5 
.55 
.7 
.8 
.9 
.92 

409.1 
.3 

.5 

Jazyky s literárními památkami 
Obcovací řeči 
Nářečí. Dialekty 
Sm[šené řeči. Zkomolené řeči 
Umělé řeči. Racionálně tvořené řeči 
Esperanto 
Značkové řeči 
Zvláštní řeči. Tajné řeči. Hantýrky. Odborné 

řeči 

Mimické řeči. Posunkové řeči 

41 Všeobecná jazykověda 

411 
.4 

412 

413 
.1 
.11 
.13 
.14 

Pravopis. Orthografie 
Reforma pravopisu 
Části řeči. Člen. Podstatné jméno. Přídavné 
jméno atd. 
Slovníkářství. Slovníky 
Slova podle jejich významu 
Mí'stní jména 
Osobní jména 
Slova příbuzná tvarem a příbuzná významem 

413.163 
.164 
.2 

414 
415 
416 
417 

418 

Cizí slova. Přejatá slova 
Odborná slova. Technické názvy 
Slovníky 
Fonetika. Hláskosloví. Fysiologie hlá:sek 
Mluvnice. Kmenosloví. Tvarosloví. Skladba 
Metrtka. Nauka o verši 
Pomocné vědy. Krittka. Hermeneutika. 

Exegese 
Prameny jazykovědy 

42/49 Jednotlivé jazyky 

42/48 Západní jazyky 
42 Západní jazyky všeobecně 
420 Angličtina 

31 

43 
430 
431 
439 

Germánské jazyky 
Němčina. Hornoněmčina všeobecně 
Dolnoněmčma 
Jiné germánské jazyky 



439.2 

439.2 
.3 
.31 
.32 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

44/46 
440 
449.0 

.9 
450 
459.0 

.9 

46 
460 
469.0 

.9 

41 
471 
472 
475 
476 

48 
481 
481.01 
482 

.6 
483 
484 
485 
485.4 
486 

.1 

.2 

.3 

.7 
487 

.1 

.11 

.12 

.2 
488 

.2 

.3 

49 
491 

501 

502 

.0 

.1/.5 

.1 

.2 

51.01 

511 
.1 
.2 

JAZYKOVĚDA. MATHEMATIKA 511.2 

Fríský jazyk 
Nizozemština 
Holandština 
Vlámština 
Skandinávské jazyky všeobecně 
Norština 
Švédština 
Dánština 
Gótština. Východogermánština 

Románské jazyky 
Francoll'zština 
Provenl;alština 
Katalánština 
Italština 
Rumunština 
Rhaetorománština. Ladinský jazyk 

Iberské jazyky 
Španělština 
Portugalština 
Galicijský jazyk 

Klasické jazyky 
Latina 
Italické jazyky všeOlbecmě 
Řečtina 
Řecká nářečí 

Slovanské jazyky 
Slovanské jazyky všeobecně 
Staroslověnština. Církevní slovanština 
Ruština. Velkoruština 
Běloruština 
Ukrajinština. Maloruština. Rusínština 
Polština 
Ceština 
Slovenština 
Jiho:slovanské jazyky 
Srbština 
Ohorvatština 
SlovInština 
Bulharština 
Ostatní slovanské jazyky 
Lužická srbština 
horní 
dolní 
Polabština 
Baltské jazyky 
Litevština 
Lotyština 

Orientální jazyky 
Indoevropské nebo arijské jazyky 

Indoevropské jazyky všeobecně 
Arijština, lndoiránština 
Indi:čtina 
Staroindičtina. Sanskrt 

491.3 
.4 
.5 
.51 
.52 
.6 
.69 
.98 
.99 

.994 

492 

493 

.1 

.2 

.3 
A 
.7 

Středoindičtina. Prákrt 
N ovoindické jazyky 
Iránština 
Staroperština. ZápadoiránšUna 
A vestský jazyk. Východoiránština 
Keltština 
Ibersko-baskický jazyk. Baskický jazyk 
Arménština. Albánština 
Vymřelé neindoevropské jazyky Evropy a 

Přední Asie 
Etruština 

Semitské jazyky 
Akkadský jazyk (assyrsko-babylonský 

jazyk) 
Aramejština. Palestinština 
Syrština. Východoaramejština 
Hebrejština 
ÁJrabština 

Hamitské jazyky 
.1 Egyptština 
.2 Koptština 

494/499 Isolující a aglutinující jazyky 
494.1 

.3 

.5 

.511 

.54 

.545 

.6 

495 

496 

.1 

.2 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

Mandžuské jazyky. Tunguzské jazyky 
Turecké jazyky. Tatarské ja1zyky 
Ugrofinské, uraLské jazyky 
Maďarština 
Záp8.!dofinština (baltská finština) 
Estonština 
Kavkazské jazyky 

Asijské jazyky 
Čínština 
Jiné jazyky thajsko-čínské 
Himalajské jazyky. Asamské jazyky 
Japonština 
K:orejština 
Jazyky araikansko..:burmské 
Austroa;sijské jazyky 

Africké jazyky 
.1 Hotentotština. Nama 
.2 Jazy,k křovác:ký. San 
. 3 Jazyky bantu. Kaferské ja;zyky 
.6 Sudanské jazyky 

491/498 Americké jazyky 
491 
498 

Severoamerické a středoamerické jazyky 
Jihoame,rické jazyky 

499 Austronéské, australské, tasmanské 

.2 

.5 

.91 

a antarktické jazyky 
Indonéské jazyky. Malajština 
Australské jazyky. Papuáinské jazyky. 

Tasmanské jazyky 
Anta:rkticiké jazyky 

5 Matematika. Přírodní vědy 
50 Všeobecnosti 

Exaktní vědy přírodní všeobecně (matema
tika, astronomie, mechanilm, matematická 
fysi:ka) 

Přírodní vědy v užším smyslu všeobecně 
(popisné vědy přírodní, všeobecný pří
rodopis) 

5ů2.7 

:58 
:59 

51 Matematika 
Filosofie matematiky 

Aritmetika. Theorie čísel 
Číslo a počítání. Ar1tmeUcké oPerace 
Čísla všeobecně. Shodnosti a neurčité rov-

32 

Ochr,a;na přírody 

vi:z též 719: Chráněné přírodní oblasti. 
Ochrana domOviny 

Ochrana rostlin 
Ochrana vzácných zvířat 

ni ce prvého stupně. Kvadratické zbytky. 
Celá komplexní čísla. Kvatel'niony s ce
lými koeficienty. Mocninové zbytky a bi
nomické shodnosti. Dělení kruhu. Theorie 
prvočísel. Adiční theorie čísel 

511.3 

5113 
.4 
.5 

.6 

.7 

.8 
.9 

512 

513 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.8 

.9 

.0 

.1/.2 

.1 

.2 

.3/.4 

.3 

.4 

.5 

.51/.55 

.56/.58 

.59 
513.6 

.61 

.62 

.63 
.64 
.65 
.66/.67 

.68 

513.7 

.71 

.72 

.73 

.74 

.75 

MATHEMATIKA 

Funkce číselné theorie 
Formy a soustavy forem 
Neurčité (diofantické) stupnice vyššího než 

prvého stupně 
Celá algebraická čísla. Ideální čísla 
Přiblížení racionálními čísly. (Diofantické 

aproximace. Řetězové zlomky) 
Transcendentní čísla 
Fareyovy posloupnosti a podobné třídy po

zoruhodných čísel. Trojúhelníková čísla. 
Mnohoúhelníková čísla 

Algebra 
Základní algebraické operace a vzorce 
Rovnice a funkce prvního a druhého stupně 
Theorie rovnic 
Galoisova theorie a řešení rovnic použitím 

radikálů 
Lomené racionální funkce. Interpolace 
Vyšší algebra. Determinanty. Lineární sub

stituce. Eliminace. Všeobecná theorie in
variantů a kovariantů dané formy. Rů.zné 
formy 

Všeobecná 1;heorie vyšších komplexních ve
ličin. Všeobecné algebry. Vyšší komplexní 
čís,la. Ekvipolence. Komplexní veličiny. 

Kvaterniony. Bikvaterninony. Noniony. 
Vektorový počet 

Geometrie 
Všeobecnosti. Princtpy geometrie. Analy

tický postup. Infinitesimálni metody a 
vlastnosti. Rozdělení podle theorie grup 

PIanL'Iletrie 
Planimetrie všeobecně 
Body. Přímky. Úhly. Trojúhelní!ky. Čtyř
úhelníky. Mnohoúhelníky 
Planimetrie kruhit. Sestrojování I.ruhu 
Stereometrie 
Stereometrie všeobecně 
Body. Roviny. Přfmky. Trojhran. Čtyř·stěn. 
Mnohostěn 

Stereometrie zakřivených ploch . 
Válec. Kužel. Koule. Sférické trojúhelníky 
a mnohoúhelníky 
Kuželosečky. Kvadratické plochy a množ-

ství druhého stupně 
Kuželosečky 

Kv'adratické plochy 
Kvadratická množství Vn~ 
Mgebraicl.é křivky, plochy a množství. 

Zvláštní transcendentní ki'ivky, plochy a 
množství 

Rovinné algebraické křivky 
Algebraické plochy 
Algebraické prostorové křivky 
Transcendentní křivky a plochy 
Algebraické křivky několikrát zakřivené 
Algebmická množství vyššího než druhého 
řádu 

Transcendentní několikrát zakřivené kNvky 
a mtnožství 

Přímková geometrie. Komplexy a kongruen
ce. Konexy. Infinitesimální geometrie a 
kinematika. Transformace 

Komplexy a kongruence 
Konexy. Soustava křivek. Plochy a množ

ství (množiny). Geometrie spočetnosti 
InfinitesimMní geometrie a 1cinematika. Geo

metrické použití diferenciálního a inte
grálního počtu na theorii křivek, ploch a 
množství 

Mnohorozměrná infinitesimální geometrie 
a kinematIka 

Geometrická transformace. Projektivnost. 
Perspektivnost. Afinita. Korelace a har-
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.68 
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.96 
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.7 
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.8 
.9 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

517.9 

manické poláry. Inverse. Biracionální a 
jiné transformace 

Transformace v l'ovině a trojrozměrném 

prostoru 
Transformace mnohol'o2iměrných prostorů 
Rozličné g,eometrie 
Necu:klidovsiká geometrie 
n-rozměrná geometrie 
Analysis situs. Geometrie polohy. Topologie 
Theorie konfigurací 
N earchimedovská geometrie 
Názorová geometrie (vzájemné vztahy) re

álných útvarů. 

Trigonometrie. Polygonometrie 
Všeobecnosti. Adiční poučky 
Násobení 
Dělení. Trigonometrické řešení rovnic 
Rozličné vztahy trigonometrických funkcí 

několika úhlů. 
Vzorce a úlohy o rovinných trojúhelnících 
Sférická trigonometrie 
RO!2;šíření goniometrie na mnohorozměrnou 

geometrii. Polygonometrie 

Deskriptivní geometrie. Promítání. Per
spektiva 
Všeobecnosti 
Problémy ploch a křivek 
Methoda kotovaného promítání 
Stereotomie 
Cyklografie. Orthografické promítání. Ku-

želová promítání. Válcová promítání atd. 
Perspektiva 
Kuželová perspektiva. Středová perspektiva 
Kiavalírní perspektiva 
Axonometrická a isometrická perspektiva 
Sestrojování stínů 
Mnohorozměrná deskriptivní geometrie 
Mnohorozměrná perspektiva 

Analytická geometrie. Souřadnice 
Kartésiánská analytická geometrie 
Rovi:nná čili dvojro!2;měrná geometrie 
Křivky 

Prostorová geometrie 
Křivé plochy 
Moderní analytioká geometrie 
Všeobecnosti. Soustavy souřadné 
Soustavy v rovině, na ploše kulové, na libo

volné ploše a v prostoru 
Geometrické znázornění imaginárních 

útvarů. 

Veldol'ové methody 
Mnohorozměrná analytická geometrie 

Analysa 
Všeobecné základy. Matematická logika a 

metalogika. Metamatematika a axioma
tika. Znázornění reálných čísel limitními 
procesy 

Diferenciální počet 
Integrální počet 
Funkcionální determinanty. Diferenciální 

formy. Diferenciální a integrální operá
tory 

Všeobecná theorie funkcí. Funkce reálných 
pl'oměnných. Nekonečné řady a rozvoje. 
Všeobecné vlastnosti analytických funkcí 
komplexní proměnné. Konformní zob ra
!2;ování a analogie. Funkce několika kom
plexních proměnných. Algebraické funkce. 
Kruhové a rozličné funkce 

Omezené integrály, zejména Eulerovy 
Eliptické funkce a jich použití 
Hypereliptické, Abelovy, automorfní funkce 
Diferenciální rovnice a parciální diferen-

ciální rovnice. Rekurentní řady 
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.5 
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MATHEMATIKA. ASTRONOMIE. FYSIKA 53.084 

Grafické a číselné postupy. Matematické 
hříčky 

Všeobecnosti. Numerické (číselné) počítání 
Logaritmické tabulky. Trigonometrické a 

jiné tabulky 
Nomografie. Nomogramy 
Grafické počítání 
Počítání mechanickými pomůckami 
Jiné početní postupy 
Matematické hříčky. Matematické čtverce 

'atd. 

519 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

Kombinatorika. Počet pravděpodobnosti. 
Matematická statistika. Variační počet. 
Všeobecná theorie grup, číselných těles 
a ideálů. Theorie množin 
Kombinatorika. Permutace. Variace 
Počet pravděpodobnosti. Matematická sta

tistika 
Variační počet 
Všeobecná theorie grup, číselných těles a 

ideálů 
Theorie nmožin 

52 Astronomie. Geodesie 

521/525 Astronomie 523.7 
.746 
.78 

Slunce 
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.07 

.1 
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.3 
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.6 
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528.1 

.12 

.123 

.16 

528.2 
528.8 
528.4 

.41 

.42 
.43 
.44 
,45 
,46 
.47 
.48 
,481 
.482 
,483 
.489 

528.5 
528.6 

58.01 
58.08 

.081 

.082 

Theoretická astronomie 
.Astrofysika 
Astrochemie 
Astrobiologie 
Nebeská mechanřka 
Polohy hvězd. Dráhový pohyb. Souřadnice. 

Efemeridy 
Stanoveni dráhy 
'Poruchy 
Dráhový pohyb oběžnic 
Dráhový pohyb satelitů (měSíců čili družic) 
Theorie komet 
Theorie zatmění (zastínění a zákrytů) a 
přechodů 

Theorie a konstanty aberace, :precese, nu
tace a kolísání pólové výšky 

Praktická astronomie 
Ohservatoře (hvězdárny). Výpravy 
Dalekohledy 
Poledníkové pNstroje (poledníkové kruhy) 
Pozorovací přístroje mimo poledníkové 

kruhy 
Pomocné přístroje, chronometry 
Ostatní pomůcky. Počtářské pomůcky 
Sférická astronomie 
Prameny chyb a opravy obecně 

Nebeská tělesa (mimo Zemi) 
Vesmír. Světová soustava 
Kosmogonie. H:l@othesy o vzniku a budouc

nosti vesmku 
Nauka o vesmí,rném ledu 
Kosmické zjevy. Kosmický prach. Kosmické 

paprsky 
Popis a znázornění sluneční soustavy 
Měsíc 

Oběžnice. Jejich družice a prsteny 
Merkur. Intramerkurské oběžnice 
Venuše 
Mars 
.Asteroidy (planetky) 
Jupiter 
Saturn 
Uran 
Neptun. Transneptunské oběžnice 
Neptun 
Pluto 
Ostatní transneptunské oběžnice 
Hypothetické oběžnice 
Meteory. Létavice. Zvířetníkové světlo 
Komety. Kometografie 

528.8 
.82 
.83 
.84 
.85 
.854 
.87 
.88 
.89 
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53 Fysika 
Theorie o povaha jeru 53.083 
l\lethody měření 
Jednotky. Konstanty. Hodnoty pro jednot-

livé lá;tky .084 
Základy měřicích method a konstrukce pří-

strojů.. Použití rozličných sil a jevů 

34 

Sluneční skvrny 
Zatmění Slunce 
Stálice. Stelární astronomie 
Velikost. Průměr. Záření atd. 
Vlastní pohyb. Rych:lost. Otáčení 
Nové hvězdy. Proměnné hvězdy. Dvojvězdy 
Hvězdokupy. Mlhoviny 
Mléčná dráha 
Spektra stálic a mlhovin 
Souhvězdí, jejich pů.vod 
Hvězdné katalogy 
Přechody. Zastínění. Zákryty 

Země 

Konstanty Země 
Fys~ka Země s hlediska astronomického 
Drá'ha Země. Otáčení Země. Sluneční tabulky 
Zeměpisné měření souřadnic na pevné zemi 
Roční doby na Zemi a na jiných hvězdách 
Slapy. (Odliv. Příliv) 
Zemské ovzduší 

Geodesie. Zeměměřictví 
Theorie a určení tvaru zeměkoule 
Měření základny. Přístroje na měf'ení zá-

kladny 
Triangulace. Nivelovánl. Vyměřování země 
Vý'počet triangulace 
Vyrovnávání na stanovišti. Vyrovnávání 

ohyb 
Srovnávání astronomických souřadnic s geo-

detickými 
Měřeni tíže. Isogamy 
Kartografie, mapová;ní. Mapy. Modely 
Nižší geodesie. (Měření malých ploch země.) 

Topografie. Geodetické měřicí přístroje 
Fotogrammetrie 

Užitá astronomie 

Nautická a aeronautická astronomie. Na
vigace 

Chronologie. Kalendář. Určení času. Ho
diny 
Den. Hvězdný den. Sluneční den. Časová 

rovnIce 
Druhy roku. Měsíce. Týdny. Dekády atd . 
Kalendář všeolbecně 
Křesťanské kalendáře 
Reforma kalendáře 
Měření času. Přenášení času. Úprava mě

ření času. Hodiny 
Přístroje na měření času. Sluneční kva

dranty. Gnomony. Časová kontrola. Ho_ 
diny 

Methody měření. Přímá měření. Resonanční I 
methody. Balistické methody. Nulové me
thody. 

Konstrukce měřicích přístrojů, Hlavní sou
části. Nádržky. Zdroje světla. Přívod 
tepla. NaJpájení atd. 

53.085 FYSIKA 

53.085 
.087 

.2/.3 

.4 

Uk!azovací zařízení. Stupnice 
Pozorování. Zapisování 
Subjektivní pozorování 
Objektivní pozorování. Samočinné 2Japiso

vání 
.5 Fotografické zapisování 
.6 Grafické zapisování. Zapisovací přístroje. 

.9 
.088 
.089 

580.1 
.11 
.12 
.13 
.14 

.145 

.15 

.16 

.19 

Měřicí pásky 
Pomocná zařízení počítací a tiskací 
Chyby. Přesnost. Oprava chyb 
Jiné otázky. Cejchování a zkoušení přístrojil 
Základy fysiky 
Absolutno v jednotlivých jevech 
Princip relativnosti 
Princip stálosti a proměnnosti 
Synthesa principu stálosti a proměnnosti. 

Obecná atomistika 
Kvantová theorie. Vlnová mechanika. Mati-

cová mechanika 
Akce a reakce. Hysterese 
Přfčinnost 'a pravděpodobnost 
Všeobecné o základních veličinách, jaJko jsou 

na př.: potenciál, intensita, kapacita atd. 

531/534 Mechanika 

531 

.01 
581.1 

531.2 
.22 
.23 
.25 
.26 

581.8 
531.4 

Al 
.42 
,43 
044 
.405 
.46 
,47 
,49 

Obecná mechanika. Mechanika pevných 
těles. Mechanika tuhých těles 
Matematické theorie mechaniky 
Kinematika. Matematicko-mechanická 

geometrie pohybu. Rozměry. Rychlost. 
Zrychlení 

Síly. Hmoty. Rovnováhy. Statika 
Skládání a rozkládání sil 
Momenty 
Grafická statik!a. Analytická statika 
Potenciál a jeho použití. Přitahování 
Dynamika. Kinetika 
Práce. Váha. Hmota. Tření. Pasivní odpor 
Práce. Užitečný výkon. Účinnost 
Váha. Hmota. Měrná váha. Hustota 
Tření všeobecně 
Tření kluzné 
Tření valivé 
Tření kluzné i valivé 
Odpor rotační osy 
Jiné pasivní odpory 

531.5 
.51 
.52 
.53 
.55 
.56 
.57 

531.6 
.61 
.62 
.64 
.65 
.66 

531.7 

.71 

.711 

.713 

.714 

.715 

.716 

.717 

.718 

.719 

.72 

.729 

.73 

.74 

.75 

.76 

. 77 

.78 

.79 

531.8 

532 Mechanika kapalin 

Sem se zařadí též otázky, společné ka:palinám a plynům. 

532.1 
.12 
.13 

532.2 
.29 

Hydrostatika všeobecně 
Kompresibilita. Stlačitelnost 

Vnitřní tření. Viazkost. Viskosita 

Rovnováha kapalin 
Libely. Vodováhy 

532.3 

532.5 
.57 

582.6 
532.7 

.71 

Tíže. Gravitace. Kyvadlo. Balistika 
Zákony obecné gravitace 
Zákony volného pádu 
Theorie kYV1adla 

534.4 

Zákony pohybu střel. Vnější balistika 
Sekundární pohyby ve vzduchu. Odchylky 
Pohyb v dělové hlavni. Vnitř'ní balistika 

l\lechanická energie 
Energie a hybnost 
Princip zaohování energie 
Potenciální energie 
Kinetická energie. Živá sila 
Ráz 

Měření geometrických a mechanických 
veličin 

Měření délky 
Délkový etalon. Prototyp metru. Normální 
měřítka 

Komparátory. Kathetometry. Měřicí mikro
skopy 

Měřicí stroje. Mikrometry. Posuvná měf'idla 
Přesné optické měřicí přístroje. Interfero

metry 
Délková m1ěřidla pro denní potřebu. Tech

nické methody měření. Měřítkla. Měřická 
pásma. Měřicí kružidla 

Měření tlouštěk, průměrů, výšek, hloubek, 
sklonů, rovinnosti, rovnoběžnosti 

Kalibry. Mezní !kalibry 
Jiná délková měřidla. Křivkoměr. Dálkoměr 
Měření ploch a fezů. Planimetry. Integrá-

tory 
Plošné kaUbry 
Měření prostoru. Prostorové míry. Normální 

míry 
Měření úhlů. Úhloměry. Úhelníky 
Měření hmot a hustot 
Měření času, rychlostí, zrychlení. Hodiny 
Měření úhlových rychlostí. Otáčkoměry . 

Tachometry 
Měření si!, práce a tlaků. Dynamometry . 

M,anometry. Vakuometry 
Jiná měřicí zařízení. Počitadla. Způsolby 

dělení 

Theorie strojil. Technická mechanilm 
všeobecně 

Ponořená a plovoucí tělesa. Stabilita. 
Metacentrnm 

Pohyb kapalin. Hydrodynamika 
Hydrometrie. Měření množství a rychlosti 

vody 
Kapilarita. Povrchové napětí 
Kinetická theorie kapalin. Difuse. Roztoky 
Osmosa 

533 Mechanika plynů. Aerodynamika 

588.1 
583.2 

533.4 

Vlastnosti plynů 
Pružnost a stlačitelnost plynil. Zkapalňová

ní plynil. Směsi plynů. 
Barometr. Hypsometr 

538.5 
533.6 
533.7 

534 Akustické kmity 

Sem se zařadí též otázky, týkající se kmitání všeobecně, 
mechanických kmitů atd. 

584.01 
.011 
.012 
.013 

534.1 

Elementární theorie kmitání 
Příčné vlny 
Podélné vlny 
Kroutivé kmity 
Chvění těles. ZvnčíCÍ tělesa. Buzeni kmitil 

35 

534.2 
534.8 

.32 

.321 
.9 

584.4 
.41 

Zředěné plyny, Vakuová fysilm 
Theorie létání. Aerodynanůka 
Kinetická theorie plynil 

Šíření kmitavého pohybu 
Hudební tóny a počitky 
Vnímání tónů a zvuků 
Výška tónu 
Ultrasonické kmity 
Analysa a .synthesa zvnkil 
Kvalitativní analysy zvuků 



534.415 FYSIKA 

534.415 
.44 

534.5 
534.6 
534.7 
534.8 

.81 

535.1 
.11 
.12 
.13 

535.2 
.21 
.211 
.212 
.214 
.215 
.218 
.22 
.23 
.24 
.241 
.242 
.245 

535.8 
.31 
.311 
.312 
.313 

.314 

.315 
.316 
.317 
.318 
.319 
.32 
.322 
.329 
.33 
.34 

Stroboskopie 
Kvantitativní analysy zvuků.. Analysa s po-

mocí resonátorů. 
Skládáni kmiti'I. Interference. Zázněje 
Aknstická měřeni 
Fysiologicli::á a lékařská akustika 
Použití akustiky 
Akustika hudebních nástrojů. 

Theorie světla 
Emisní theorie 
Vlnivá theorie 
Eiektl'Omagnetická theorie 
Síření a energetilm záření. Fotometrie 
Účinky světelného záření 
Tepelné účinky 
Světelné účinky 
Mechanické účinky. Tlak záření 
Elektrické účinky. Fotoefe.kt 
Magnetické účinky 
Rychlost světla 
Energie záření 
Fotometrie 

535 

Jednotky. Konstanty. Z~kl'ady měření světla 
Subjektivní fotometrie. Fotometry 
Měření osvětlení a svítivosti 
Síření světla. Absorpce. Emise 
Geometrická optika 
Přímočaré šíření světla. Stíny 
Odraz. Zrcadlení 
Kulová zrcadla. Ohniskové čáry. Ohniskové 

plochy 
Lom 
Hranoly 
Tenké čočky. Astigmatické čočky 
Tlusté 'čočky. Optické soustavy 
Objektivy. Okuláry 
Zkoušení optické stejnorodosti 
Index lomu. Rozklad světla 
Měřicí přístroje 
N epI1avidelný rozklad světla 
Spektra všeobecně. Emisní spektra 
Absorpce 

534.83 
.84 
.85 

Optika 
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.87 

.88 

535.35 
.36 
.37 
.39 

535.4 
535.5 

.51 

.52 

.54 

.56 

.58 
535.6 

.08 
.61 
.62 
.64 

.65 

.66 

.68 

535.7 
.73 
.76 

535.8 
.81 
.82 
.83 

.84 

.86 

.87 

.88 
.89 

536.712 

Boj proti rušivým zvuků.m 
Akustika prostoru. Dozv\1k. Absorpce zvuku 
Akustika gramofonových desek. Akustika 

zvukových záznami'I na ocelovém pásu 
Elektroakustika. Radioakustika. Akustika 

zvu'kového filmu 
Akustika signálů. 
Směrové slyšení. Methody měření zvuku 

Buzení. Zhášení 
Rozptyl světla 
Luminiscence. Fluorescence. Fosforescence 
Změna světla odrazem, lomem a 8!bsorpcí 
Interference. Ohyb. Rozptyl světla ohybem 
Polarisace. Dvojlom 
Polarisace 
Optické plochy a osy 
Barevná polarisace 
Optická otáčivost. Pol'arimetr 
Rotační disperse 
Barvy. Theorie barev 
Kolorimetrie 
Všeobecnosti. Vlnové délky 
Složení barev. Stupnice barev 
Soustavy barev. Theorie barev. SystemaUka 

barev 
Měření barev. Methody. Pfístroje 
Barva těles. Intensita barvy. Blarvivost 
Cizí vlivy. Osvětlení a barva. Barva světel-

ného zdroje 
Fysiologická optUm 
Vztahy mezi sítnicí a zrakovým nervem 
Pohyby očí. Akomodace. Prostorové vidění 
Použití. Opticlié přístroje 
Optická skla. Čočky. Hmnoly 
Lupy. Mikroskopy 
Brýle. Divadelní kukátka. Dalekohledy. 

Polní dalekohledy 
Makrografie. Mikrografie 
Světlé komory. Periskopy 
Zrcadla. Reflektory 
Promítací !přístroje 
Světelné zdroje k optickým účelům 

536 Nauka o teple. Thermomechanika 
536.1 
586.2 

.21 

Obecná theorie tepla 
Vedení tepla, Přestup tepla 
Vedení tepla v !pevných tělesech. Tepelná 

isolační schopnost 
.22 Vedení tepla v kapalinách 
.23 Vedení tepla v plynech 
.24 Přestup tepla. Výměna tepla. Prů.chod tepla 
.27 Sou proud a proti proud ve výměnících tepla 

536.3 Pi'lsobeni těles na tepelné záření 
:535.312 Odraz tepelného záření 
:535.314 Lom tepelného záření 
:535.34 Absorpce tepelného záření 

.33 Tepelné záření 

.35 Prů.teplivost 

.37 Ostatní účinky fysikálních pochodů. na te-
pelné záření 

536.4 
.41 
. 42 

.421 

.422 

.423 

.424 

U-činky tepla na tělesa 
Vliv teploty na objem 
Vliv přívodu tepla na objem a strukturu . 
Změny skupenství teplem 

Změna skupenství kapalného v pevné a 
naopak 

Změna skupenství pevného v plynné a na
opak. Sublimace 

Změna skupenství 'l\13.iPalného v plynné a 
naopak 

Alotropické změny 

86 

536.44 
.45 
.-M 
.48 
.49 

536.5 
.081 

.51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.58 

536.6 
.62 
.00 
.65 

.66 

;662 
.68 

536.7 
.71 
.711 
.712 

Kritické teploty 
Žhnutí. Pochody ipři vysokých teplotách 
Spalování. Plameny 
Pochody při nízkých teplotách 
Ostatní účinky 
Teplota. l\fěření teploty 
Jednotky teploty. Stupnice teploty 
Měření teploty. Teploměry 
Pyrometrické methody. Pyrometry 
Elektrické methody. Elektrieké tCiploměry 
Kalorimetrické methOdy 
Ostatní methody 
Udržování konstantní teploty. Regulace 

teploty 
Měření tepla. Kalorimetrie 
Methody a přístroje. Ealorimetry 
Specifické teplo 
Utajené teplo. Teplo při fysikálních 'Pocho

dech 
Reakční teplo. Teplo při chemických pocho-

dech 
Spalné teplo 
Určení spotřeby tepla 
Thermodynamika. Energetllm 
Změny stavu. Rovnice stavu 
Adiabatické změny 
Isothermické změny 

536.713 FYSIKA 

536.713 
.714 
.715 
.717 
.72 

.721 

.722 

.73 

.74 

.75 

537.1 
.11 
.12 
.13 

537.2 
.21 
.22 
.223 
. 224 

.226 

.227 

. 228 

.24 

537.3 
.31 
.311 

.1 

.2 

.3 

.4 
.5 
. 6 

.312 

.62 

.7 

.8 

.62 
.313 
.314 
.315 
.32 
.36 

.37 

.39 

Změny při stálém tlaku 
Změny při stálém objemu 
Ostatní změny stavu 
Tepelné oběhy. Tepelné diagramy 
První hlaV'ní věta thermodynamická. Zákon 

o 2lachování energie 
Mechanický ekvivalent tepla 
Druhy energie. Tepelný obsah 
Druhá hlavní věta thermodynamická 
Thermodynamická teplota 
Entr~ie 

536.76 

.763 

.77 

.773 

.775 

.78 

.79 

.791 

536.8 

537 Elektřina 

Theorie elel,třiny 
Základní pojmy 
ZáJporná elektřina. Elektrony 
Kladná elektřina. Protony. Positrony 

Statická elektřina 
Všeobecné. Siločáry. Potenciál 
Elektrisování, sdílení a hromadění elektřiny 
Elektriky 
Hromadění elektřiny. Kapacita . 

Kondensátory 
Dielektrika 
Pyroelektřina 

pů.sobení elektrického pole. Piezoelektřina . 
Elektrostrikce. Kerrů.v zjev. Starků.v ~jev 

Zvláštní případy. Nabíjení. Vybíjení malých 
částic 

Elektrický proud. Elektrokinetika 
Šíření elektřiny 
Všeobecné 
Podstata vedení elelitřiny 
Ohmů.v zákon 
Odpor. Vodivost 
Odpor dotyku. Přechodový odpor 
Rozdělení proudu ve vodičích 
Odpor při střídavém proudu. Induktance . 

Impedance 
Odpor při vysokém kmitočtu 
Velmi slabé proudy 
Velmi silné proudy 
Vlivy na odpor a vodiV'ost. Vliv teploty 
Nadvodivost při nízké teplotě 
Rozvětvení proudu. Kirchhoffovy zákony 
Rychlost šíření elektrického proudu 
Otázky napětí. Přepětí 
Thermoelektřina. Thermoelektrické články 
Elektrokinematika. ElektrokilJpilarita. Elek-

trická endosmosa. Kataforesa 
Ostatní vlivy na elektrické proudy 
Ostatní účinky elektrických proudil 

537.5 
.52 
.521 
.523 
.525 

.527 

.528 

.529 

.53 

.531 

.533 

.534 

.54 

.56 

.57 

.58 

.59 
537.7 

.8 

.71 

.72 
-32 
-33 

.721 

.722 

.723 

.725 

.726 

.727 

.728 

.74 

.741 

.742 

.79 

538.74 

Vztahy odvozené z obou hlavních vět thel-
modynamických 

Clausius-Clapeyronova rovnice 
Volná energie. Thermodynamický potenciál 
van't Hoff - Le Chatelierilv princip 
Gibbs - Helmholzů.v princip. Fázové pravidlo 
Jouleů.v zákon o vnitřní energii plynil 
Ostatní otázky thermodynamické 
Třetí hlavní věta thermodynamická. Nern

stova věta 
Theorie tepelných motorů 

Elektrické výboje. Elektrické záfeni 
Elektrické Výboje 
Všeobecné. Prů.raz 
Výboj v plynech atmosférického tlaku 
Výboj ve zředěných plynech 
Světelné pl'Ostory. Tmavé prostory 
Výboj ve stlačených plynech 
Výboj v kapaJinách. Prů.raz 
Výboj v pevných tělesech. Prů.raz 
Zjevy záření při výbojíoh 
Roentgenovy ,paprsky. Nekorpuskulární 

záření 

Kathodové paprsky. Emise elektronů. 
Anodové paprsky. Kanálové paprsky 
Výbojové trubice. Hlavní třídník pro výbo-

jové trubice je 621.385 
Ionisace plynů.. Tvary iontů.. Pohyb iontů. 
Ionisace neelektrolytický,ch kapalin a pev-

ných těles 
Thermoionisace 
Jiné výboje. Kosmické záření 
Elektrická měření 

Hlavní třídník pro elektrická měření a 
elektrické měřicí přístroje je 621.317 

Elektrické jednotky 
Měření rozličných veličin 
Absolutní měření 
Relativní měření 
Měření proudové intensity a elektrického 

množství 
Měření elektromotorické síly a napětí 
Měření odporu, indukčnosti, kapacity 
Zapisování křivek. Oscilografie 
Měření kmitočtu 
Měření fázového posunu la účinku 
Měření elektrického výkonu 
Elektrické měřicí přístroje 

Rozdělení jako u 621.317.7 
Ampérmetr. Galvanometr 
Elektrometr. Voltmetr 
Výsledky měření. Konstanty 

538 Magnetismus. Elektromagnetismus 

538.1 
.11 
.12 
.13 

538.2 
.21 
.22 
.23 
.24 
.26 
.27 

.538,3 
.31 
.32 

538.5 
.51 
.52 
.53 
.54 

Theorie 

Záikladní zákony magnetického pů.sobenI 
Magnetické pole. Potenciál 
Rozdělení magnetismu 
Pochody při magnetováni 
Reluktance. Permerubilita. Susceptibilita 
Magnetické vl'astnosti hmot 
Hysterese 
Magnetování. Odmagnetování 
Magnetický obvod 
Vliv na permeabilitu 
Elektromagnetismus. Elektrodynamika 
Vzájemné pů.sobení proudů. a magnetů. 
Vzájemné pů.sobení proudů. 
Indukce. Proměnlivé proudy 
Všeobecné záikony. Theorie 
Indukce. Vzájemná indukce 
Samoindukce 
Vířivé proudy. Zhuštění proudu, skinefekt 

87 

538.55 
.551 
.552 
.56 

538.6 

. 61 

.63 

.65 

.66 

.67 

.69 
538.7 

.71 

.711 

.712 

.713 

.74 

Střídavé proudy 
Obecný obvod střídavého proudu 
Vícefázové proudy. Točivé pole 
Elel{trické kmity 
PiIsobení magnetických polí a na magne

tická pole 
Optické účinky polí magnetů. Dvojlom . 
Zeemannů.v zjev 

Elektrické účinky. HalIilv zjev. Corbinfiv 
zjev 

Mechanické účinky. Magnetostrikce 
Tepelné účinky. Pyromagnetismus 
Jiné vlivy na magnetická pole 
Jiné účinky magnetických pol! 
Zemský magnetismus 
Měření konstant 
Intensita zemského pole magnetického 
Deklinruce 
Inklinace 
Kompasy. Busoly 



539.1 FYSIKA. CHEMIE 541.9 

539 Molekulární fysika. Atomová fysika 

539.1 
.13 
.15 
.16 
.17 

.18 

539.2 
.26 

539.3 

.31 

.32 

.37 

.371 

.372 
.373 
.374 
.375 

.376 

.377 

.378 

.38 

.381 

.382 

.383 

.384 

.385 

.386 

.3'87 

.388 

J'lfolekuly. Atomy 
Struktura molekul. Molekulární konstanty 
Struktura atomfi. Modely atomu 
Radioaktivita 
Umělá přeměna atomového jádra. Rozbíjení 

atomfi 
Záření iZ částic bez náboje. Neutrony 

Struktura molekulárních soustav 
Zkoušení Roentgenovými paprsky 

Pružuost. Deformace. Mechanilm prnžných 
těles 

ZáJklaOOí představy. Vnitřní síly. Potenciál 
vnitřnich sil. Mez pružnosti 

Moduly pružnosti 
Deformace 
Pružné deformace 
Neslllrnovolné vratné deformace 
Trvalé deformace 
Tvárné a vazké deformace 
Mezní deformace. Deformace na mezi pev-

nosti 
Deformace při stálém zatížení 
Vliv teploty. Kalení. Náhlé ochlazení 
Jiné druhy deformací 
Příčiny deformací 
Stejnomě.rné a nestejnoměrné deformace 
Deformace tahem 
Deformace tlakem 
Deformace ohybem 
Deformace kroucením 
Deformace střihem 
Deformace rpřeh;snbem a svinováním 
Jiné příčiny deformací 

539.388.1 
.2 

539.4 
.01 

,41 
.411 
.412 
.413 
.414 
.415 
.416 

,417 
,42 
.43 

539.5 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 

539.6 
.61 
.62 
.63 
.67 

539.8 

54 Chemie 
541 Theoretická chemie 

541.1 Fysiikální chemie 
.11 ThermochemIe 
.12 Chemická mechaníka 

.034.2 Piezochemie 
.121/.123 Chemická staUka 
.121 Rovnováha všeobecně 
.122 Rovnováhá homogenních soustav 
.123 Rov<nováha heterogenních soustav 
.124/.128 Ohemlická dynam]ka 
.124 ReakčnÍ mechanismus všeobecně 
.125 Meze reakcí 
.126 Spontánní reakce. Explose. Rozsah reakcí 
.127 Re~ční rychlost. Reakční konstanta 
.128 Katalysa. Autokatalysa 
.13 Elektrochemie 
.131 Všeobecnosti. Faradayův zákon 
.132 Elektrolytická disociace. Ionty 

.3 Koncentrace vodíkových iontů 
.133 Vodivost a odpor v eleiktrolytech 
.134 Elektromotorické sHy. Řady napětí 
.135 Elektrolyty. Eleiktrolysa. Polarisa.ce 
.14 Fotochemie 
.18 Koloidní chemie. Kapilární chemie 
.182 Dispersní soustavy. Koloidy v užším smyslu 
.183 Konta'ktní soustavy. Adsorpce 

541.2 

.23 

.24 

541.4 
.41 
.42 
.43 

Atomová theorie 
Všeobecná atomistika viz 530.14 
Atomová struktura viz 539.15 

Atomová váha 
Molekulová váha 

Sloučeniny. Druhy sloučenin 
Všeobecnosti. Sloučeniny a směsi 
Reaktivní a nereaktivní látky 
Volné prvky 

88 

541.44 
.45 
.451 
.452 
.454 
.456 
.457 
.459 
.48 
.481 
.483 
.484 
.486 

541.5 
.56 
.57 

541.6 
.61 
.62 
.63 
.64 
.65 

.66 

.67 

.68 

.69 
511.7 

.72 

.73 
541.8 
541.9 

umdlením 
zvláštními způsoby zpracování 

Pevnost 
Theorie pevnosti. Soudržnost. Rozličné vlivy 

na pevnost 
Pevnost při pružných deformacích 
Pevnost v tlaku 
Pevnost v tahu 
Pevnost v ohybu 
Pevnost v kroucení 
Pevnost v střihu 
Pevnost v přehýbání, ve svinování, ve zkři-

vení 
Pevnost v tažení. Pevnost ve válení 
Pevnost při přetržení 
Pevnost při opakovaném namáhání. Mez 

umdlení. Pevnost v únavě při střídavém 
namáhání atd. 

Vlastnosti látek, mající vliv na tvárnost 
Kujnost 
Tažnost 
Tvrdost. Měkkost 
Kalitelnost 
Houževnatost. Ohybatelnost 
Křehkost 
Konsistence 

Intermolekulární síly 
Přilnavost 
Tření 
Účinky rázu 
Vnitřní tření. Tlumivost 

Ostatní fysikálně mechanické účinky 

Hydridy. Kyseliny bezkyslíkaté 
Kysličn~ky. Kyseliny. Zásady 
Kysličníky 
Kyseliny 
Zásady 
Neutrální kysličnLky 
Obojetné kysličniky 
Peroxydy 
Soli 
Zásadité soli 
Normální soli 
Kyselé soli 
Komplexní soli. Podvojné solí 
Valence. Vazby. Afinita 
Elektrovalence. Elektroafiníta 
Vazby 
Chemická struktura 
Strulkturni vzorce 
Isomerie. Tautomerie. Desmotropie 
Stereochemie. Stereoisomerie 
Polymerie 
Vztahy mezi strukJturou a optick~mi vlast

nostmi. Bathochromie. Hypsochromie. 
Variochromie. Chromoisomerie. Halo
chTomie 

Chemickothermické vlastnosti 
Elektrické a magnetické vlastnosti 
Chemickomechanické vlastnosti 
Chemickofysiologické vlastnosti 
Allotropie. Fysikální isomerie 
Enantiotropie 
Monot.ropie 
Roztoky. Rozpustnost 
Třídění chemických látek 

542.1 

542.1 
.2 
.22 
.23 

.24 

.25 

.26 

.3 

543 

544 

.3 

.6 

.7 

.8 

.9 

.1 

.2 

.3 

.4 
.5 
.6 

.61 

.62 
.63 
.64 

546.1/.2 
.11 
.12 
.13 
.14 
.15 
.16 
.169 
.17 
.18 
.19 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
.289 
.29 
.291 
.292 
.293 
.294 
.295 
.296 

546.3 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
.37 
.39 

546.4/.5 
.41 

CHEMIE 546.683 

542 Experimentální chemie 

Chemické laboratoře 
Laboratorní nářadí 
Kopistky. Lžičky. Moždíře. Mlýnky 
Laboratorní nádobí. Nálevky. Zkumavky. 

Michadla 
Stojany. Třínožky. Kleště. Držáky 
Zátky 
Hadice. Těsnidla 
Měření váhy a objemu 

542.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

Užití tepla a chladu. Topení. Sušení. Odpa-
řování atd. . 

Plameny. Dmuchavky. Dmychadla 
Práce s kapalinami. Difuse. Dialysa. Filtrace 

Lisování. Promývání 
Práce s plyny. Výroba, jímání, promývání, 

zřeďování a stlačování plynů 
Elektrické a galvanické pracovní pochody 
Ostatní chemické pochody 

Rozdělení jako u 66.09 

543/545 Analytická chemie 

Všeobecnosti 

Analysa vody. Tvrdost vody 
Analysa hornin. Analysa nerostů 
Analysa anorganických látek 
Analysa organických látek 
Analysa a biologické reakce 

Kvalitativní analysa 

mokrou cestou 
suchou cestou 
Kvalitativní analysa dmuchavkou 
KvaUtativní analysa plynů 
koloidně chemickou cestou 
Spektrální analysa. Analysa zabarvením 

plamene 
Zabarvení plamene 
Spektrální analysa 
Analysa ultrafialovými paprsky 
Analysa Roentgenovými paprsky 

544.65 
.66 
.67 
.68 

545 
.8 

.1 

.2 

.3 

.31 
.37 
.4 
.7 
.8 
.81 
.82 
.83 
.84 

Fluorescenční analysa 
Analysa elektronovými paprsky 
Analysa kanálovými paprsky 
Kvalitativní chemická analysa emisním 

spekt.rem 
Ostatní. Mikroanalysa 

Kvantitativní analysa 
Vážková analysa. Gravimetrie 
Odměrná analysa 
Elektroanalysa 
E'lektrolytické srážeCÍ methody 
Potenciometl'ická a ele~trometrická titrace 
Kvantitativní analysa suchou cestou 
Kvantitativní analysa plynfi 
Ostatní analytické postupy 
Kolorimetrie 
Kvantitativní optická analysa 
Kvantitativní mikroanalysa 
Kapilární analysa. AdsorJ>ční analysa 

546 Anorganická chemie 

Metaloidy (nekov~') 
Vodík 
Halogeny všeobecně 
Chlor 
Brom 
Jod 
Fluor 
Prvek s atomovým číslem 85 
Dusík 
Fosfor 
Arsen 
Kyslík 
Síra 
Selen 
Telur 
Metaloidy třetí lačtvrté skupiny 
Uhlík 
Bor 
Křemík 
Germanium 
Nulmocné prvky 
Helium 
Neon 
Argon 
Krypton 
Xenon 
Niton (radiová emanace). Radon 

Kovy první slmpiny 
Všeobecnosti 
Draslík 
Sodik 
Lithium 
Rubidium 
Cesium 
Prvek s atomovým číslem 87 
Amonium (hypobhetické) 

Kovy druhé skupiny 
Vápník 

89 

546.42 
.431 
.432 
.45 
.46 
.47 
,48 
.49 
.55 
.56 
.57 
.59 

546.6 
.621 
.631 
.641 
.65 
.654 
.655 
.656 
.657 
.658 
.659 
.66 
.661 
.662 
.663 
.664 
.665 
.666 
.667 
.668 
.669 
.68 
.681 
.682 
.683 

Stroncium 
Baryum 
Radium 
Berylium 
Hořčík' 

Zinek 
Kadmium 
Rtuť 

Skupina měď-stříbro-zlato všeobecně 
Měď 

Stříbro 
Zlato 

J{ovy třetí skupiny 
Hliník 
Skandium 
yttrium 
V zi,ácnézeminy 
Lanthan 
Cer 
Praseodym 
Neodym 
Il1inium 
Samarium 
Skupina yttria všeobecně 
EUTopium 
Gadolimium 
Terbium 
Dysprosium 
Holmium 
Erbium 
Thulium 
YtteI1bium 
Lutecium 
Skupina gallia, india, tha11ia 
Gallium 
Indium 
Thallium 



546.7 

546.7 

.71 

.711 
.718 

.719 

.72 

.73 

.74 

.75 

.76 

.77 

.78 

.79 

.791 

.792 

.793 

.794 

.795 

.796 

.797 

.799 

546.8 
.81 
.811 
.815 

547.1 

547.2 

.21 

.22 

.23 

.24 

.25 

. 26 

.27 

.28 

.29 

547.3 

.31 

.32 

.33 

.34 

.35 

.36 

.37 

.38 

.39 

54'7.4, 

.41 

.42 

.43 

.44 

.45 

.46 

.47 

.48 

.49 

CHEMIE 547.77 

Skupina železa a manganu. Iiovy šesté sku-
piny. Radioal{tivní prvky 

Skupina manganu 
Mangan 
Prvek s atomovým číslem 43 
Masurium 
Prvek s atomovým číslem 75 
Rhenium 
Železo 
Kobalt 
Nikl 
Skupina chromu všeobecně 
Chrom 
Molybden 
Wolfram 
Radioaktivní prvky všeobecně 
Uran. Uran I 
S'kupina uranu všeobecně 
Radium A až radium E 
Radium F čili polonium 
Skupina aktinia všeobecně 
ProtaktiniU!Iu 
Aktinium 
Ostatní skupiny radioalttivnich prvků 

Prvky čtvrté slmpiny 
Cín. Olovo 
Cín všeobecně 
Olovo všeobecně 

546.82 Skupina titanu 
.821 Titan všeobecně 
.83 Zirkon. Hafnium 
.831 Zirkon 
.832 Hafnium 
.84 Skupina thoria 
.841 Thorium 
.842/.843 Prvky skupiny thoria 
.842.1 Mesothorium I (isotop radia) 
.843.1 Thoron. Emanace thoriová (isotop nitonu) 
.85 Prvky páté skupiny všeobecně 
.86 Antimon 
.87 Vizmut 
.88 Skupina vanadu, niobu, tantalu a protak-

.881 

.882 

.883 
546.9 

.91 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.97 

.98 

.99 

tinia 
viz též 546.796 Protaktinium 

Vanad 
Niob 
Tantal 
Prvl,y osmé skupiny všeobecně 
Skupina platiny všeobecně 
Platina 
Iridium 
Osmiu'ln 
Skupina ruthenia všeobecně 
Ruthenium 
Rhodium 
Palladium 
Nedefinovatelné a proto pochybné prvky 

547 Organická chemie 

Všeobecné o organické chemii 

Všeobecné o sloučeninách řady mastné 
(acyklických). Jednomocné nasycené 
sloučeniny řady mastné 

Nasycené uhlovodíky. Parafiny Cn H 2n+2 
Jednomocné halové deriváty 
Du.sřkaté sloučeniny, v nichž je atom du

sí'ku vázán p:řřmo na uhlík 
Sloučeniny, v nichž jiné prvky (nekovy) 

(mimo O, S, Se, Te) jsou vázány přímo 
na uhlík 

Jednomocné alkylilwvové deriváty 
Jednomocné nasycené alkoholy 
Ethery 
Aldehydy, ketony a obdobné sloučeniny 
Karbonové kY'seliny 

Jednomocné nenasycené sloučeniny řady 

mastné (acyklické) 
Uhlovodřky 
Halové deriváty 
Dusíkaté sloučeniny, v nichž je atom du

síku vázán přfimo na uhHk 
Sloučeniny, v ni'chž jiné prvky (mimo O, S, 

Se, Te) jsou vázány přímo na uhHk 
Alkylkovové sloučeniny 
Jednomocné nenasy,cenéalkoholy 
E,thery 
Acldehydy, ketony, keteny a obdobné slouče

niny 
Jednosytné nenasycené kyseliny 

Vícemocné sloučeniny řady mastné 
(acyklické) 

Sloučeniny, v ntchž kyslík, síra nebo pří
buzné prvky nejsou vázány přímo na uihlík 

Vícemocné alkoholy a merkaptany a jejich 
deriváty 

Alkoholy. které obsahují jiné prvky než 
kyslík, síru atd., vázané přímo na uhlík 

Vícemocné aldehydy a ketony 
Aldehydalkoholy. Ketonalkoholy 
Vícesytné karbonové kyseliny 
Hydroxykyseliny čili a,lkoholkyseliny 
Aldehydokyseliny a ketonkyseliny 
Deriváty kyanu a kyseliny uhličité 

40 

547.5 

. 51 

.52 

.53 
.54 

. 55 

.58 

.57 

.58 

.59 

547.6 
.61 
.62 

.63 

.64 

.65 

.66 

.67 

.68 

547.7 

.71 

.72 

.73 

.74 

.75 

.76 

.77 

Všeobecně o sloučeninách cyldicl;::ých. Jedno
jaderné isocyklické sloučeniny zvláště 

Všeobecné o alicyklických sloučeninách . 
Sloučeniny polymethylenové 

Všeobecné o vlastních aromatických slouče
ninách 

Benzen a jeho homology 
Deriváty kyseliny siřičité, sírové, sirnaté, 
dusičné, dusité a obdobné sloučeniny 

Deriváty bezkyslíkaté. Anilin atd . 
Fenol a aromatické alkoholy. Obdolné slou

čeniny \Sirné 
Aromatické karbonylové sloučeniny a jejich 

deriváty 
Jednojadern.é aromatické k~'se1iny 
Jednojaderné hydroaromatické slcučc:-;i.ny 

Vicejaderné lsocyklické sloučenin} 
Všeobecnosti 
Vícejaderné systémy s kruhy přímo spoje-

nými 
VIcejaderné, nepřímo spojené systémy 
Kondensované kruhové systémy všeobecně 
Dvojjaderné systémy všeobecně 
Ostatní systémy ze dvou kondensovanf'ch 
kruhů 

Trojjaderné systémy 
Uhlovodíky s více než třemi kondensova

nýmikruhy 

Všeobecné o heterocyklických sloučeninách, 
zvláště o sloučeninách s trojčlenným až 
pětičlenným kruhem 

Všeobecnosti. Sloučeniny s trojčlenným až 
čtyřčlenným kruhem 

Sloučeniny s kruhem pětičlenným všeolx~cně. 
Skupina furanová 

Thiofenová skupina 
Skupina pyrrolová všeobecně. Nekondcnso

vané deriváty zvláště 
Kondensované systémy S jedním pyrrolo

vým kruhem 
Heterocyklické systémy s pětičlenn~'ffi kru

hem, s jiným kruhovým prvke:n než sírou 
nebo dusíkem 

Azoly všeobecně. Pyrazolová skupina 

547.78 

547.78 

.79 

547.8 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

.87 

.88 

.89 

548.0 
:53 

.1 
:51 

.2 

.3 

549.091 
.1 
.2 

.3 

.4 

. 5 

.6 

.7 

.73 

550.2 
550.3 

.34 
.35 
.36 
.37 
.38 

550.4 
550.7 
550.8 

CHEMIE, GEOLOGIE 

Skupina imidazolu, isoxazolu, oxazolu, iso
thiazolu a thlazolu 

Heterocyklické systémy se t~emi ne?~ 
čtyřmi neuhlíkovými at~my, mnu? ty, Jez 
obsahují výhradně kyslrk nebo SIru 

Heterocyklické sloučeniny s kruhem šesti
členným a vícečlenn)'Dl 

Skupina pyranu, penthiofenu a obdobných 
sloučenin 

Pyridin a pyridinu podobné, nekondensované 
sloučeniny 

Kondensované sloučeniny s jádrem pyridi-
novým ~ 

Heterocyklické sloučeniny s k~"Uhe:n sestl
členným, v němž dva neuhUkove atomy 
nejsou dusíkem 

Aziny všeobecně. Skupina pyridazinu a pyrl
midinu 

Skupina pyrazinu, oxazinu, thiazinu a ob-
dobných sl<oučenin . 

Heterocyklické systémy s kruhem šest~
členným, v němž jsou tři atomy neuhli
kové 

HeterocykUcké systémy s kr~hevI!l šest~
členným, v němž jsou více nez tn neuhlI
kové atomy 

Heterocyklické systémy s kruhem vice než 
šestičlenným 

547.9 

.91 
.912 
.913 

.914 

.915 

.916 
.917 
.918 
.92 
.93 

. 94 

.95 

.96 

.965 

.97 

.972 

.973 

.975 

.976 

.977 

.98 

.99 
.991 
.993 

548 Mineralogické vědy 

Krystallogie. Všeobecná nauka o krystalech 
Krystalová fysika 
Nauka o kontinuu krystalů 
Matematická krystalografie 
KrystaLové srostlice a krystalické a,gre~áty 
Krystalová chemie. Chemicko-morfologIcké 

vlastnosti 

548.4 
.5 
.6 
.7 
.73 

550.93 

Tal, zvané přírodní látliy. Látky neznámého 

složeni 
Sloučeniny převážně alifatioké 
Uhlovodíky 
Silice (etheri'cké oleje). Látky seskviterpe-

nové 
Rostlinné šťávy. Balzámy. Pryskyřice 
Tul{y. Oleje 
Vosky 
Uhlohydráty 
Glykosidy 
Steriny 
Žlučové látky. Žlučové kyseliny. Zlučová 

barviva 
Alkaloidy . 
Nervové substance. Cerebrosidy. FosfatIdy 
Proteiny .'. l' 
Rozkladné zplodiny bHkovm. Arruno'kyse my 
Barviva , 
Xanthonová, flavonová a flavonolova bar-

viva 
Anthokyany. Anthokyaniny. Antho-

kyanidiny 
Košenila. Karmín. 
Přirozená antracenová barviva 
Barviva z řas. La;kmus 
Třísloviny 
Ostatní látky 
Hořké látky (hořčiny) 
Jedy živočišného původu 

Nepravidelnosti. Uzavřeniny. Znetvořeniny 
Vz·nik. R"fist. Zámk 
Pseudomorfie 
Jemná stru,ktura. Nauka o diskontinuu 
Roentgenová struktura ., ~. 

vi'z též 539.26 RoentgenograflOke zkousem 

549 Minerografie. Speciální mineralogie 

Nauka o drahých kamenech 
Určování nerostů a jejich vlastností . 
Prvky. Metalidy. Karbidy. Boridy. Fosfťdy. 

Nitridy 
Sirníky. SulfosoU 
Halové soli. Halogenidy 
Kyslíkaté sloučeniny. Kyslič~íky .•. 
K:řemičitany. Titaničitany. ZIrkomcItany. 

Toričitany. Ciničitany 
Ostatní sloučeniny kyslíkatých kyselin 
Boritany, hlinitany, železitany, arsenitany, 

549.74 

.75 

.76 

.8 

.9 

antimonitany a ostatní soli trojmocných 
prvků .•. 

Uhličitany. Seleničitany. TelurlcItany. Man-
ganičitany. Olovičitany . . . 

Sloučeniny kyslíkatých kyselm pětImocnych 
prvků 

Sírany. Chromany. Molybdenauy. Vvolfra-
many, 

Organické nerosty. Uhlovodíky atd.. , 
Jiné způsoby třídění nerostů. ReglOnaln[ 

mineralogie 

55 Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie 
55(1) Regionální geologie 

550 Pomocné vědy geologie 

Geoastronomie 
Geofysilia . ' 
Nauka o zemětřesení. SeIsmologIe 
Záření a radioaktivita Země 
Energie a thermodynamika Země 
Zemská elektřina 
Zemský magnetismus 
Geochemie 
Geobiologie. Geologické působeni organismů 
Užitá nebo praktická geologie. Geologická 

prospekce. Zužitkování výsledků 

550.82 

.83 

.87 

.89 

550.9 
.93 

Mechanické methody. Geologické vrty. vý
zkum 

Geofysikální methody 
Biologická a psychická 'prospekce (prout

kaření) 

Zn~ornění geologických pochodů v malém 
měřítku. Experimentální geologie 

Jiné všeobecné otázky 
Měření času v geologii. Měření podle helia, 

podle olova atd. 



551.1 

551.1 
.11 
.16 

551.2 
.21 
.22 

. 23 

.24 

. 241 

.242 
.243 
.244 

.245 

.25 

551.3 
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551.51 
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.515 
551.52 
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551.7(1) 
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GEOLOGIE 551.736 

551 Všeobecná geologie. Meteorologie. Klimatologie. Hi.storická geologie. Nauka o for-
macích. Paleogeografie 

Struktura země všeobecně 
Tvar Země všeobecně 
Zemské jádro. Barysféra 
Vnitřní geodynamika (endogenní pochody) 
Sopky. Erupční zjevy. Výbuchy 
Intruse. Batholity. Žíly. Apofysy, lakkolity 

atd. 
Fumaroly, gejzíry, prameny atd . 
Tektonika 
Mocnost a vlastní pohyby kůry zemské . 

Wegenerova theorie 
Oscilace 
Dislokace. Vrásnění. Skluzné vrásy 
Zdvihy. Poklesy. Vrásové přesmyky. Epiro

genese 
Tvary odlučitelnosti hornin 
Dynamické, chemické a tepelné přeměny 

hornin 
Vnější geodynamika (exogenní pochody) 
Tvorba sedimentů a vrstev všeobecně 
Erose. Korose a větrání všeobecně 
Suchozemská tvorba 
Aerický typ a kontinentální erose 
Erosivní zjevy závislé na teplotě. Ledovce. 

Laviny. Morény. Plovoucí ledovce. Ledoyá 
pole. Mořský led. Sladkovodní led 

Geologická č,innost pevninových vod. Větrá
ní. Záplavy. Vztah mezi podnebím a kon
tinentální erosí. Vznik údolí. Vznik půdy 

Aeolickáčinnost. Činnost větru 
Duny 
Spraš 
Zoogenní tvorba 
Meteorická tvorba. (Fu1gurity. Bleskové 

roury) 
Ú!omková ložiska 
Sopečná tvorba 

551.311.8 
551.312 

.2 
.3 
.4 

.313 

.35 
.06 

. 351 

.352 

.353 
551.4 

. 41 

.42 

.43 

.44 

.45 

.46 
.018 

.462 

.463 

.464 

.465 

.4e8 
.3 

.48 
.018 

.49 

Bahenní sopky. Bahenní proudy 
Limnický typ. Sladkovodní tvorbs 
Bažiny. Slatiny. Rašeliniště 
Geolegická činnost tekoucí vody. Říční fac!e 
Geologická činnost jezer. Jezerní facie 
Aestuarový typ. Brakický typ. Facie ústí 

řek 

Mořská tvorba 
Transgrese, Zdvihy. Poklesy 
Pobřežní usazeniny. Litorální usazeniny . 

Tvorba riffů. Šelfy. Pobřežní osypy. Zaná
šení pobřeží 

Hlubokomořský typ. Pelagické uloženiny 
Ahyssální typ 
Morfologie zemsl{ého povrchu. FysiI.ální 
zeměpis 

Kontinenty. Rozdělení moře a pevniny . 
Tvar pevnin 

Ostrovy 
Vznik horstev. Horstva. Údolí. Hypsografie 
Jeskyně. Dutiny. Podzemní vody 
Roviny. Pouště. Stepi 
Nauka o moři. Topografie mořsk~ho dna 
Měřicí přístroje. Měřicí methody 
Geomorfologie mořského dna. Podmořslié 

orogény 
Fysikální vlastnosti mořské vocy. Barva . 

Průhlednost. Teplota 
Chemické vlastnosti mořské vodr. Složení. 

Solný obsah 
Dynamika a statika. Mořské rprotdy 
Zvláštní oceanografické formy 
Kosy. Hafy. Laguny. Pobřežlí jezera. 

Watty 
Hydrografie. Působení povrch<vé vody 
Měř'icí přístroje. Měř'icí methody 
Všeobecná nauka o spodní vodě a prame-

nech. Hydrologie 

551.5 Meteorolog·ie. Klim.atologie 

Praktická, meteorologie 
Způsoby pozorování a zhodnocení. Obser

servatoře 

Výsledky pozorování (též týdenní, měsíční 
a roční průměry) 

Meteorologické přístroje 
Předpovédi povětrnosti a jiná použití vý
sledků 

Struktura, mechaniIm a thermodynamika 
ovzduší všeobecně 

Fysikální vlastnosti. Složení a celková 
struktura ovzduší 

Složení ovzduší 
Celková struktura ovzduší 
Mechanika a thermodynamika ovzduší 

obecně 
Všeobecná cirkulace ovzduší 
Ovzdušné tvary a poruchy 
Záření. Teplota 
Záření 
Teplota vzduchu 
Teplota 'Půdy 
Teplota vodního povrchu jako prvek mete

orologický 

551.54 

551.55 

551.57 
.571 
.573 
.574 
.575 
.576 
.577 
.578 
.579 

55].58 
.583 

551.59 
.590.2 

.7 
.591 
. 593 
. 594 
. 596 

Tlak vzduchu 

Vítr 

Vodní pára. Hydrometeol'Y 
Vlhkost 
Výpar 
Kondensace a její produkty 
Kouřmo a mlha 
Mraky 
Srážkyohecně 

Zvláštní druhy srážek ovzdušných 
Půdní vlhkost a nauka o VOdStlU. Hydro-

meteorologie 

Klimatologie 
Změny podnebí 

Rozličné zjevy a vlivy 
Kosmické vlivy 
Biologické vlivy 
Průhlednost ovzduší. Výsledky )ozorování 
Optické zjevy v ovzduší. Fata m€rgana a j . 
Elektrické zjevy v ovzduší. Polání záře a j . 
Akustické úkazy v ovzduší. Hron a j . 

551.7 Historkká geologie. Nauli.a o geologiekýeh útvarech. Stratigrafie 

Regionální stratigrafie 
Azoický čili archaický útvar (prahory) 
Eozoický čili proterozoický útvar. (Algon-

kium. Prekambrium) 
Paleozoický (prvohorní) útvar 

42 

551.732 
.733 
.734 
.735 
.736 

Kambrium 
Silur 
Devon 
Karbon 
Perm (dyas). Guadalupian 

551.75 

551.75 
.76 
.761 
.762 
.763 

552.1 

552.2 

552.3 
.31 
.32 
.33 

552.4 
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
.47 
.48 

553.06 
553.1 

.12 
553.2 
553.3{.9 
553.3{.4 

553.3 

553.4 
.41 
.43 
.44 

.45 

.46 

.48 

56(11) 

M( 4/9) 

56: 57 
56: 581 
56: 591 
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Vrstvy společné paleozo,iku~ a l~esozoikU 
Mesozoieký (druhohornl) utva 
Trias 
Jura 
Křída 

551.77 
.78 
.781 
.782 
.79 

551.8 Paleografie 

Neozoický útvar 
Třetihory v' Nummulitique 
Paleogén či starší tre~iliory. 
N eogén či mladší třetihory 
čtvrtohory 

Rozdělení jako u 551.7 Stratigrafie 

552 Nauka o horninách. Petrografie 

PrťJ.zkum hornin. Fysikální a fysmálně-che
mická petrografie 

Všeobecná petrografie 

Magmatické horniny (vyvřelin~) 
Rozličné druhy vyvřelý~h hormn 
Alkal~ckovápenaté hornmy 
Alkalické horniny 

Metamorfované horuiny 

Ruly 
KrystaIinné břidli,ce V' 1 • 

Fylity. Sericiticke bnd,l~e.. , 
Křemence. Itakolumity ~ cellstve 
Mramory 
Serpentinové ~řidl.ice 
E!klogity. Amflbollty 

všeobecně 

křemence) 

552.5 
.51 
.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.57 

.573 
.574 
.575 
.576 
.577 
.578 
.58 

552.6 

Usazené horniny 

Písčité, horni~y J'l vce Jílovité břidlice. 
Jí10vite hOI1mny. 1 o . 

Jíly. Koloidní jíly 
Soli. Sádrovec 
Uhličttany. VáJpence. Slíny 
Křemité horniny 
Železité horniny 
Uhelnaté horniny 
.AJntracit 
Kam.enné uhlí 
Gagat. Smolné uhlí 
Lignit. Hnědé uhlí 
Rašelina 
Uhlovodíky. Nafta. A1sfalt v 

Organogenní horniny všeobecne 

Meteority 

553 
o a hornin. Nauka o rudách 

Nauka to ložiskách užitkových minerálu 

Označení ložisek podle vzniku • 
Určování a popis rud a užitkovýeh nunerálťJ. 

a horuin 
Popis minerálů v> 

Vznm ntinerálil. Druhy lozlsek . 

Lov> k rud užitlwvýeh millerálťJ. a horllln 
Zlsa , l'k'h 

Ložisl{a ru(1 s výjimkou lo~isek alka lC ye 
kovil a alkalických zmron 

Ložisl{a železných rud. Ložiska mangano-
vých rud ~ ~ 

Rudní ložiska kovil kl'ome zeleza 
Zlaté Tudy. Stříbrné rudy 
Měděné rudy . dy 
Olověné rudy. Zinkové rudy. Talliove ru 

Kadmiové rudy 

g~~~o~dYrudY. MvOlYbdde~ov:UdryUd~iO!~é 
framové rudy. ana ov :. rudy 
rudy. Tantalové .rudy; Germamove 

Kobaltové rudy. Nlklove rudy 

553.49 
. 492.1 

553.5 

553.6 

.61 

.62 

.e3 

553.7 
553.8 
553.9 

.91 

.93 

.94 

.96 

.97 

.98 

.99 

56 Paleontologie 

Nauka o vůdčích zkamenělinách. Stratigra-
fická paleontologie . , fická 

Místní (lokální) paleontologle. Geogra 
paleontologie 

Paleobiologie . 
Všeobecná paleobotam~m 
Všeobecná paleozoologIe 

56.0 

561 

562/569 

Ostatní rudy 
Bauxit • 

stavební kameny. LOll1.0Ve Pevné horniny. 

kameny ,vo" erály a 
Rozličné anorganicke uZltkove mm 

zeminy 
Jíly. Ži'!:ce. Kaoli~y . 
Písky Stěrky. Kremelma . ké slouče-
Rozlič'ué soli. Ostatní anorgamc 

nrny 
Minerální pram.ellY 
Drahokamy. polodrahOkamy 
Ložiska uhelnatýeh hornin 
Grafit. Plombagin , 
Antracit. Grafitic,ké uhll 
Kamenné uhlí 
Lignit. Hnědé uhlí 
Rašelina 
Uhlovodíky. Nafta. Asfalt Fosilní kopal 
Fosilní pryskyřice. Jantar. 

Analyticl{á paleor;t~logie. -r:.h~orie. 
středky k určovam zkamenelm 

Systematická paleobotanika 
Rozdělení jako u 582 

Systematická paleozoologie 
Rozdělení jako u 592/599 

Pro-

57 Biologiclié vědy 

,7 Morfologie. Merologie ve ~myslu ~artinově, 
Anthropologie isolovanych orgar;ů. 

571 (ll) 
571.1/.9 

Historie nejstarší. Prehistorie 

Prehistorické období 
Předměty prehistOlie. Nálezy 

.9 Speciální" anthropografie. ~ednotl1ve rasy. 
Nauka o rasách všeobecne 

514/518 Všeobecná biolo~ie . . 
512 

.1/.4 

.5 

Anthropologie ,v v v 

. Původ cloveka vseobecne 
Anthropog.eme. lU Martinově. Anthro-
SomatologIe ve smys~ 

pologie živého těla 

514 Technická biologIe. BlOgeog:ilh.e o 

515 Dědičnost. Variabilita a tvorem druhu 

43 



575.1 
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582.32 
575.1 
575.2 
575.3/.7 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

576.1 

576.2 
576.3/.7 

.3 

.5 

.6 

.7 
576.8 

.093 

.094 

.095 

.097 
576.85 
576.88 
576.89 

Děd"' lCnost. Stálost zíslianých vlastností 
Variabilita 

~':k.P~ tvoření druhťt. Vznikání druhťt 
':ět~ll1 d,~uhů, r:,ři~působováním okolnímu 
(Ia;mart~Ism~~~em získaných vlastností 

VZ:!kání (druh~ ?řirozeným a umělým vy'-
~re,m, darWInISmus) 

V
vztmhkam d~uhů pohlavním výběrem 

z a y meZI stěhován' . , , 
Zjevy úpadkové un a. vzmkamm druhů 

u druhů a zJevy obnovovací 

Vzn!k . života a druhil všeobecně 
vyvOJová . Nauka 

Všeobecná morfologie a fysioloO'ie 
Stupně organisace života .. 
Buňka. Všeobecná k • logie) nau a o bunce (cyto-

SV:::á:íunjěe~:o;:~~?e~n~hO hledi~ka. Spol

~k~b!Osa. ~arasitis:'~~~ Ú~u~~W::::us buněl<' 
. ane. Organy. Organismus 

Mikrobiologie Bakt . I . 
Technika bakteriolO;rlO ogle. Parasitologie 
Morfologie bakt .. Ie a parasitologie 
Fysiologie er11 a parasitfl 

Antigeny a protilátky 
Systematická bakteriologie 
~.ostlinná parasitologie. Cizopasné 
Zlvočišná parasitologie C. rostliny 

p' "" . lzopasná zvířata. 
renasccl nemocí 

577 

.1 

.15 

.16 

.17 

.2 

.3 
.39 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

578 

.08 

.6 

579 
.1/.5 
.6 
.7 
.8 
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Všeobecné vlastnosti života a živých tvorů 

Che~ick~ vlastnosti tvorů. Biologická che
mIe. BIOchemie 

Nauka o enzyme h F V.t. c. ermenty. Kvašení 
1 amI!lY. Vitaminologie 

Ostatm katalysátory a chemické 
mony atd. síly. Hor-

Podstata života 
Př~~~na energie u živých tvorů 
DraZ~Iv?st. Přijímání podráždění 

u zIvych bytostí a reakce 

Všeobecné ž' t' • , IVO m podmmky. Vztah ž' 
~ych tvorů. k okolnímu světu OekJo .1-

Zv:~e a rostlina ve srovnání J'ak 't f gI(;> 
ZIvota . oz o ormy 

Du~listické teorie o podstatě života Ž' t' 
St ~Ila. yitalismus. NeovitaIismus . IVO m 

amut!. Umírání. Smrt 
Pohlaví v přírodě. Sexualita 
Rozmnožování tvorů. 

Biologická technika 

Biologické pokusy a biologická pozorovánI' 
všeobecně 

Mikroskopie biologických předmětů. 

Přírodovědecké sbírky 
Preparační technika 
Sběratelská technika ' 
Sestavování sbírek a zIskávánf materiálu 
Udržování sbírek 

581 Všeobecná botanl·ka. G eobotanika 
581.1 

.11 

.12 

.13 

.14 
.15 
.16 
. 17 
.18 
.19 

581.2 

582.2/.3 

582.21 

582.22 

582.23 
.231 
.232 

582.24 

582.25 
.251 
. 252 
. 253 
.254 
.258 
.259 

582.26 
.261 
.262 
.263 
.264 

Fysiologie rostlin 
Cirkulace Př'" , , 
DisimiIac . ~JI~am a vylučování tekutin 
A' '1 e. eSpIl'aCe (dýchání) 

SImI ace. Výživa. Reservní látky. Se!,rece 
(vyměšování) 

vývoj. Rů.st 
Přeměny. Vari1i'bilita 
ROZffiXložování 
Fysiologie buňky 
Pohyby. Citlivost (dráždivost) 
Biochemie rostlin. 
Nemoci rostlin 

Pathologie rostlin 

581.3 
581.4 
581.5 

581.6 

581.8 
581.9 

Fytopathologie. Zrů.dý 
Rozdělení jako v oddÍlu 632 

Embryologie rostlin 
Morfologie rostlin 

Zívot rostlin (oekologie). Ethologie Rostlina 
a prostředí (bionomie) . 

Užitá b.otanika (zužitlmvání rostlin) 
Rostlma a technika. Hospodářská botan'k' 
V · t.. 1 II 

IZ ez 63 Zemědělství 
Histologie 
Geobotanika 

582 Systematická (speciální) botanika 

Kryptogamae. Rostliny v;f1;rusné 

Kryptogamae všeobecně 

Thallophyta. Stélkaté 

Sc~zophyta. Poltivky. Bakterie 
SCh:zomycetes. Bakterie 
Schizophyceae. Sinice. 

Myxomycetes. Hlenky. Slizovky 
FIagellatae 

F~agellatae. Bičíkovci 
Dmoflagellatae. Obměnk 
Adiniferidea. y 
Diniferidea 
SiIicoflagellatae 
Heterocontae 

Baciliariophyta. Rozsivky 
Centriceae. Pennales 
Conjugatae. Řasy spájivé 
Ohlorophyceae. Řasy zelené 
Protococcales 
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582.265 
.266 
.267 
.271 
.272 
.273 
.274 
.275 

582.28 
.281 
.282 
.283 
.284 

.287 

.288 

582.29 
.290 

582.31 

582.32 

U:lothrichales (Confervales) 
SIphonocladales 
Siphonales. Sifonické řasy 
Charophyta. Parožnatky 
Phaeophyceae. Řasy hnědé 
~hOd?Phyce_ae. Červené řasy (rudochy) 

an?"ales. gervené řasy vláknité 
Flol'ldeae. Cervené řasy ploché 
Eumycetes (Fungi). Houby 
Phycomycetes. (Siphonomycetesj Plísně 
Ascomycetes. Houby vřeckaté . 
Protomycetes . 
Basidiomycetes všeobecně H b 

výtrusné . ou y stopko-

EUba~i~ii. Houby rouškaté 
Fungl lmperfecti. Houby nedokonalé 

Lichenes. Lišejníky 
Phycolichenes 

Archegoniatae (Embryophyta 
gama) 

Bryophyta. Mechorosty 

asiphono-

582.33 

582.33 

582.34 

582.35 

582.37 

582.38 

582.391 

582.392 

582.394 

582.4 

582.42 

582.47 

582.5 

582.52 
.522 
.53 
.535 

.536 

.539 

.541 

.542 
.1 
.2 

.545 

.546 

.547 

.55/.56 

.57 

.571 

.572 

.579 

.58 

.59 

.599 

582.6/.9 

582.62/.69 

.621 

.622 

.623 

.624 

.625 

.626 

.627 

.628 

.629 

.631 

.632 

.635 
.1 
.2 
.3 

.639 

.64 

.651 

.657 

.66 

.662 

.663 

.664 

.666 

.669.2 

.67 

.671 

.675 

.677 

.678.1 

.68 

.682 

BOTANIKA 

Hepaticae. Jatl'ovky 

Musci O~'[usci frondosi). Mechy 

Pteridophyta. Kapraďorosty 

Articulatae (článkované) 

Lycopodiinae 

psilotinae 

Isoetinae 

Filicinae 

Embryophyta siphonogama. Rostliny se-
menné 

Gymnospermae. Nahosemenné 

Coniferae. Jehličnaté 

Angiospermae. Krytosemenné 

J\'[onocotyledonae. Jednoděložné 
Pandanales. Pandánotvaré 
Helobiae (Fluviales) 
Scheuchzeriaceae (Juncaginaceae). Bař'ič-

kovité 
Alismatineae. Zabníkokvěté 
Hydrocharitaceae. Vodankovité 
Triuridales 
Glumiflorae. Pluchokvěté 
Gramineae. Trávy. Trávokvěté 
Cyperaceae. Šáchorovité 
Principes. Palmy 
Synanthae 
Spathiflorae (Spadiciflorae) 
Farinosae 
Liliflores (Liliales). Liliotvaré 
Juncineae. Sítinokvěté 
Liliineae. Liliokvěté 
Iridineae. Kosatcokvěté 
Scitamineae (ArHlatae. Musales). Banáno-

květé 
Microspermae (Orchidales). Vstavačokvěté 
Anomalie. Dosud nepř'edvídané jednoděložné 

Dicotyledoneae. Dvojděložné 

Archichlamydeae (Choriipetalae. Apetalae). 
Pl'Voobalné. Prostoplátečné. Bezkorunné 

Verticilla tae. Přesličníkotvaré 
Piperales. Pepřotvaré 
Salicales. Vrbotvaré 
Garryales 
Myricales. Vřesnotvaré 
Balanopsidales 
Leitneriales 
Juglandales. Ořešákotvaré 
Batidales 
Julianiales 
Fagales. Bukotvaré 
Urticales. Kopřivotvaré 
Ulmaceae. Jilmovité 
Rhoi pteleaceae 
Moraceae. Morušovité 
Proteales. Proteotvaré 
Santalales. Sandálotvaré 
Aristolochiales. Podražcotvaré 
polygonales. Rdesnotvaré 
Centrospermae. Středosemenné 
Chenopodiaceae. Merlíkovité 
Amaranthaceae. Laskavcovité 
Phytolaccineae. Ličidlo'květé 
Portulacaceae. Šruchovité 
Caryophyllaceae. Hvozdíkovité 
Ranales. Pryskyřníkotvaré 
Nymphaeineae. Leknínokvěté 
Ranunculineae. Pryskyřníkokvěté 
Magnoliineae. Šacholanokvěté 
Lauraceae. Vavřínovité 
Rhoeadales. Makotvaré 
Prupaveraceae. Makovité 
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582.683 
.684 
.69 
.71 
.715 
.717 
.725 
.732 
.734 
.736 
.737 
.738 
.74 
.75 
.751 
.755 
.757 
.759 
.76/.77 
.762 
.765 
.766 
.772 
.776 
.78 
.782 
.788 
.79 
.81 
.831 
.842 
.844 
.846 
.85 
.86 
.865 
.866 
.87 
.886 
.887 
.888 
.89 
.892 
.893 
.894 

582.9 

.911 

.912 

.918 

.919 

.92 

.93 

.931 

.935 

.936 

.937 

.938 

.94 

.942 

.943 

.948 

.949 

.951 

.955 

.96 

.97 

.972 

.973 

.974 

.975 

.977 

.98 

.99 

.992 

.998 

.999 

Oapparidineae. Kaparokvěté 
Resedineae. Resedokvěté 
Sarraceniales. Saracenotvaré 
Rosales. Rů.žotvaré 
Crassulaceae. Tučnolisté 
Saxifragaceae. Lomikamenovité 
Ha;mamelidaceae. Hamamelovité 
Platanaceae. Platanovité 
Rosaceae. Růžovité 
Leguminosae. Luštinaté 
Mimosoideae. Citlivkové 
Caesarpinioideae. Caesalpinové 
Pandales 
Geraniales. Kakostotvaré 
Geraniineae. Kakostokvěté 
Polygalineae. Vítodokvěté 
Tricoceae 
Callitrichineae. Hvězdošokvěté 

582.999 

Sapindales. Mýdelníkotvaré (Celastrales) 
Empetrineae. Šíchokvěté 
Anacardiineae. Ledvinovníkokvěté 
Celastrineae. Brslenokvěté 
Sapindineae. Mýdelníkokvěté 
Balsaminineae. Netykavkokvěté 
Rhamnales. Řešetlákotvaré 
Rhamnaceae. Řešetlákovité 
Vitaceae (ÁJmpelidaceae). Révovité 
Malvales. Slézotvaré 
Parietales. Popínavé 
Tamaricineae. Tamaryškokvěté 
Flacourtiineae 
Loasineae 
Begoniineae. Begoniokvěté 
Opuntiales (Cactales). Kaktotvaré 
Myrtiflorae (Myrtales). Myrtotvaré 
Thymelaeaceae. Lýkovcovité 
Elaeagnaceae. Hlošinovité 
Myrtineae. Myrtokvěté 
Oenotheraceae (Ona.graceae). Pupalkovité 
Halorrhagaceae. Zrnulovité 
Hippuridineae. Prustkokvěté 
Umbelliflorae. Okoličnotvaré 
Aralia'ceae. Prodarovité 
UmbeIliferae. Okoličnaté 
Cornaceae. Dřínovité 

Metachlan~ydeae (Sympetalae). Srostlo-
korunné všeobecně 

Diapensiales 
Ericales. Vřesotvaré 
Primulales. Prvosenkotvaré 
Plumbaginales. Trávničkotvaré 
Ebenales. Ebenotvaré 
Contortae 
Oleineae. Oleaceae. Olivovité 
Loganiaceae 
Gentianaceae. Hořcovité 
Avocynaceae. Brčálovité 
Asclepiadaceae. Klejichovité 
Tubif!orae. Trubkotvaré všeobecně 
Convolvulaceae. Svlačcovité 
Polemoniacae. Jirnicovité 
Borraginineae. Drsnolisté 
Verbenineae. Sporýšokvěté 
Solanineae. Lilkokvěté 
Acanthineae. Akanthokvěté 
Plantaginales. Jitrocelotvaré 
Rubiales. Mařinotvaré 
Rubiaceae. Mařinovité 
Caprifoliaceae. Zimolezovité 
Adoxaceae. Pižmovko vité 
Valerianaceae. Kozlíkovité 
Dipsacaceae. Štětkovité 
Cucurbitales. Tykvovité 
Campanulatae. Zvonkotvaré 
Campanulaceae. Zvonkovité 
Compositae. Složnokvěté 
Nepředvídané dvojděložné. Anomalie 
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599.9 

59 Zoologie 
591 Všeobecná zoologie 

591.08 
591.1 

. 11 

.12 

.13 
.14 

.15 

.16 

.17 

.18 
591.2 
591.3 

Methody bádání. Pokusy (experimenty) 
Zivočišná fysiologie 
Krev. Krevní oběh 
Dýchání 
Vyživování. Mizení sil 
Sekrece. Exkrece. Lymfa. Zlázy se všeobec-

ného hlediska 
Variace. Dědičnost 
Vzrůst. Biogenese. vývoj. Plození 
POhy'b. Pohyblivost 
Výkony nervů 

Nemoci zviřat. Zivočišná pathologie. Zrůdy 
Embryologie zvířat 

591.4 

591.5 

.51 
591.6 

.69 
591.8 
591.9 

Ontogenie. Nauka o vývoji jednotlivých 
tvorů 

Nauka o orgánech zviřat. Organologié • 
Anatomie. Zootonůe 

Způsob života zvířat (oekologie) 
Ethologie. Zvíře a jeho okolí (bionomie) 

Psychologie zvířat. Inteligence. Instinkt 
Užitá zoologie. Používání zvířat 

Viz též 636 Chov zvířat 
Parasiti. Cizopasníci 
Histologie (nauka o tkáních) zviřat 
Zeměpisná zoologie. Zivočišná geografie 

592/599 Systematická zoologie 
592 
593.1 

.12 

.17 

.3 
,4 

.5 
.6 
.7 
.73 
.8 
.9 
.99 

594 

595 

.1 

.3 
.6 
.7 
.9 

.1 

.18 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
.79 
.799 

Invertebrata. Bezobratlí 
Protozoa. Prvoci 
.A:moebozoa. Foraminifory 
Cmata (Infusoria). Obrvení nálevníci 
Coelenterata. Lá6kovci 
Srpongiaria (POrifera). Houby 
Cnidaria. Zahavci 
Anthozoa. Koráli 
Hydrozoa 
Sc~'hozoa. Scyphomedusae. Acalephae 
Ctenophora. Medusy žebernaté 
Echinoderma. Ježovky 
Enteropneusta 

Mollusca. Měkkýši 

Lamembranchiata. Pelec~oda. Mlži 
Gastropoda. Plži 
MoIIuscoidea (Tentaculata). Vějířnatci 
Bryozoa. Ectoprocta. Polyzoa. Mechovky 
Tunicata. Pláštěnci 

Articulata. Členovci 
Vermes. Červi 
Rotatoria. VířníCi 
Arthropoda. Členonozí 
Branchiata. Crustacea. Korýši 
Arachnoidea. Pavoukovití 
Protracheata (Onychophora). Peripatidae 
Myriopoda. StonoŽky 
Insecta. Hexapoda. Hmyz 
Apterygogenea. Bezkřídlí 
Orthoptera. Rovnokřídlí 
Archíptera. Prahmyz 
Neuroptera. Síťokřídlí 
Hemiptera. Rhynchota. Bodaví 
COleoptera. Brouci 
Diptera. Dvojkřídlí 
Lepidoptera. Motýli 
Hymenoptera. Blanokřídlí 
Apida. V:čely 

596 

597 
Vertebrata. Obratlovci 

Pisces. Ryby 
.1 
.2 
.3 
.4 

Acrania (Leptocardia). Bezlebečné 
CycIostomata (Marsipobranchii). Kruhoústé 
E'lasmobranchii (Plagiostomata) 
Ganoidei. Skelnošupinaté 
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597.44 
,48 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

598 

599 

.1 

.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.65 
.7 
.8 
.9 

.1 

.2 
.3 
.31 
.32 
.33 
,4 

.5 

.55 

.6 

.61 
.62 
.72 
.73 
.735 
.74 
.8 
.81 
.82 
.88 
.9 

Chondrostei. Jeseteři 
Dipnoi. Dvojdyšné 
Teleostei. Kostnaté 
Arnphibia (Batrachia). Obojživelníci 
Gymnophiona (Apoda). Červoři 
Anura. Záby. Obojživelníci bezocasí 
Urodela. Obojživelníci ocasatí 

Sauropsida 

Reptma. Plazi 
Aves. Ptáci 
GraIIatores. Brodiví 
Natatores. Vodní 
Ratitae. Krátkokřídlí 
Gallinacei. Kurovití 
Columbae. Holubi 
F~buiatores. Páronozí 
Passeres. Kráčiví 
RaqJtatores. Dravci 

Mamma1ia. Ssavci 

Eplacenta:Iia všeobecně 
M:íarsupiaIia. Vačnatci 
PlacentaIia. Ssavci s placentou 
Edentata. Chudo~ubí 
Rodentia. Hlodavci 
Insectivora všeobecně. HmyzožraVci 
Chiroptera. Letouni 
Cetacea. Kytovci 
Sirenia. Mořské krávy 
Ungulata všeobecně. Kopytnatci 
Proboscidea. Chobotnatci 
Hyracoidea 
Perissodactyla. Lichoprstí 
Artiodactyla. Sudoprstí 
Ruminantia. Přežvýkavci' 
Carnivora. Šelmy 
Quadrumanes. Primates. Čtyřrucí 
Prosimiae. Poloopice 
Simiae. Opice vlastní 
Anthropomorphae. Lidoopi 
Homo. Člověk 

Sem patří postavení člověka v říších živo
čišných a srovnání .mezi lidmi a zvířaty 
vúbec. Morfologie, fysiologie a pathologie 
člověka patří pod 611, 612 a 616, vše
obecná anthropologie pod 572 

I 
I 

608 LÉKAŘSTVÍ 612.73 

6 Užité vědy. Lél~ařství. Technika 

608 Vynálezy. Objevy 

60 Všeobecnosti 

608.3 (082) 

.1 

. 3 

611-012 
-013 
-018 
-019 
.08 

611.1/.8 
611.1 

.12 

.13 

.14 
611.2 

.21 

.22 

.24 

611.3 
.31 
.314 
.34 

611.4 
.42 
.43 
.44 
.45 

611.6 
.61 
.62 

612.0 
.01 
.012 
.014 
.014.2 
.015 
.016 
.017 
.018 
.019 

612.1 
. 14 
.17 

612.2 
612.3 

.32 

.34 

.35 

.36 

.38 

.39 

viz též 347.77 Patentní právo 
Všeobecnosti d 

"·t· h př'edmětů se uve ou Vynálezy urCI yc 
u těchto předmětů . . T 

Popisy vynálezů. a objevů.. pr:t~ntm t:~~~í 
Všeobecné otázky. Jednotllve. pa " 
spisy jsou uvedeny u příslušnych pred-
mětů., . . 
na př. 621.396.677 (~88.8) Patentm sptS 
o srněrových antenach 
Viz též 347.771(094.7) Patenty 

.4 

.6 

(082) 

61 Lékařství 

Teratologie. Zrůdy 
EmbryolCwie. vývojová nauka 
Histologie~ Nauka o tkáních 
Srovnávaci anatomie 
Pokusy. Pozorováni 

611 

Systematicliá anatomie. 
Cévní systém 

Nauka o ústrojích 

Srdce 
Arterie. Tepny 
Veny. Zíly 
Dýchací ústrojí 
Nos 
Hrtan 
Plíce 
Zažívací ústrojí 
Ústní dutina 
Zuby 
Střevo 

Lymfatický systém. Lymfaticl{á ústrojí 
Lymfatické cévy 
Thymus. Brzlík 
Štítná žláza 
Nadledvinka 
Močová a pohlavní ústrojí 

Ledvina. Močovod " . . . 
Močový měchýř. Mocova roura 

Všeobecná fysiolog'ie . . 
Všeobecnosti. FysiologlCke theorie 

612 

Vivisekce '"k organismu Všeobecná fysiologIe bun y .a " 
Histo-morfologické vlastnost! bunek 
Fysiologická chemie". . 
Útočná a obranná zaľlzem. .' 
Imunita. Přizpů.sobenL Toxmy, anhtoxmy 
Hormony. Vnitřní sekrece 
Srovnávací fysiologie 
Krev. Krevní oběh 
Krevní tlak 
Srdce 
Dýchání 
Zažíváni. Výživa 
Zaludek. Zaludeční šťáva 
Slinivka břišní 
Játra 
Tlusté střevo. Defekace 
Absorpce 
Výživa 

Anatomie 

611.63 
.64 
.65 
.66 
.67 
.69 

611.7 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
.77 
.78 

611.8 
.81 
.82 
.83 
.839 

.84 

.85 

.86 

.87 

.88 

.89 
611.9 

Fysiologie 

47 

612.4 
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
.49 
.492 

612.5 
612.6 

.61 

.62 

.63 

.64 

.65 

.66 

.67 

.68 
612.7 

.73 

Sbírky patentních. spisů.. Patentové 
(na .př. v časopIsech) 

hlídky 

Popisy modelů. a užitných vzorů. 
viz též 347.773 (094.7): modely, výkresy 
a vzory 

, . h a obchodních a Popisy značek tovarmc 
ochranných známek . 
viz též 347.772 (094.7) tovární a obchodm 
značky, ochranné známky , 

" k továrních a obchodmch a Sbírky znace 
ochranných známek 

Mužské pohlavní ústrojí 
Penis. Pyj .. 
Zenské pohlavní ústroJI 
uterus Děloha . ústrojí 
vagina'. Pochva. Zevní pohlavm 
Mamma. Mléčná žláza 
Kostra. Svaly kostl'~'. Kůže 
Nauka o kostech 
Spojení kostí. Klouby. Vazy 
Svaly 'kostry 
Šlachy. Vazy , 
Slizové váčky. Šlachove pochvy 
Ků.že. Kožní žl;lzy 
Vlasy. Nehty. Supiny. Peří 
Nervový systém . 
Ústřední systém nervovy 
Mícha 
Obvodní nervy . . t' er 
Sympatický a parasympaticky sys.em n -

vový 
Zrakové ústrojí. Oko 

'h sluchu. Ucho Ústrojí rovnova; y a 
Čichové ústrojí. Nos 
Chuťové ústrojí . 
Hmatové a citové ústrOJí 
Ganglia. Nervové uzliny . 
Části těla. Popis polohy. Somatologie. Vše

obecný popds těla. Krajiny těla 

Zlázy. Žlázová činnost 
Lymfatický systém. Lymfa. Lymfocyty 
Thymus. Brzlík 
Štítná žláza 
Nadledvinka 
Ledvina. Moč 
Jiné sekretorické pochody 
Šišinka 
Živočišné teplo 
Plození. Stupně stáří 
Mužské pohlavní .ústr~~í 
Zenské pohlavní ustroJl 
Vnitřní oplození. Těhotenství. por~. f '0 
Fysiologie plodu. Vývoj. Teratologic a ySl . 

logie 
Růst 

Pohlavní zralost 
Senilita. Hynutí. Stárnutí. Smrt 
Dlouhověkost 

Pohybová ústrojí. Hlas. Kůže 
Hladké svaly 
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612.74 
.75 

.76 

.78 

.79 

613.1 
.11 
.15 

613.2 
.22 
.24 
.25 
.26 
.261 
.262 
.27 
.28 
.29 

613.3 
613.4 
613.5 
613.6 

. 62 

614.1 
614.2 

.25 

.253 

.26 

.27 

.28 
614.3 

.31 

.35 

.37 

.39 
614.4 

.44 

.45 

.46 

.47 

.48 
614.6 

.61 

615.1 
615.2 
615.3 

.31 

.32 

.36 

. 361 

.5 

Příčně pruhované svaly 
Kosti. Klouby. Vazivo. Slizové váčky. Pochvy 

šlachové 

Pohyb. Pohyb vpřed. Zásady živočišné me
chaniky 

Hrtan. Hlas 
Kůže 

612.8 
.81/.88 

. 84 
.85 
.86 
.87 
.88 

615.372 

l'lervový systém. Smyslová ústroji 
Cásti nervového systému 

Ro'zdělení jako u 611.81/.88 
Zrakové ústrojí. Oko 
Ústrojí rovnováhy a sluchu. Ucho 
Čichové ústrojí. Nos 
Chuťové ústrojí 
Hmatové a citové ústrojí 

613 Hygiena. Veřejná a soukromá péče o zdraví 

Iillmatické vlivy 
Přizpůsobení klimatu. Aklimatisace 
Vzduchové poměry 
Hygiena výživy 
Dětská výživa 
Podvýživa. Půst. Dieta. Odtučňovací léčby 
Nadvýživa. Vykrmování. Vykrmovací léčby 
Rostlinné potraviny 
Vegetariánství 
Plody. Zelenina. Kořeny 
Minerální ,potraviny 
!Živočišné potraviny 
Ostatní pevné potraviny. Umělé potraviny. 

Koření. Omáčky. Léčiva. Dráždidla 
Nápoje. Pitné léčby 
Péče o tělo. Lázně. Oděv 
Hygiena bydleni 

Hygiena povolání. Ž!vnostensl.á hygiena 
Nemoci z povolání 

na př. 613.62: 616.2 Nemoci dýchacích 
ústrojí jako ne
moci z povolání 

613.62 : 616.2 Hornické nemoci 
z povolání 

613.63 
.64 

.65 

.67 
613.7 

.71 

.73 
613.8 

.81 

.83 

.84 

.88 

.89 

613.9 

.95 

.99 

., 
Vdechování jedovatých látek a prachu 
Škodlivé fysikální vlivy v povolání. Tlak. 

Hluk. Světlo atd. 
Škody jednotlivých ústrojí. Škodlivé držení 

těla. Nedostatek tělesných cvičení. Ne
mírná namáhání 

Vojenská hygiena 
Hygiena klidu, osvěžení a spánku 
Gymnastika 
Přepínání. Trening 
Hygiena nervového systému. Hygiena a mo-

rálka 
Alkoholické nápoje 
Omamné jedy 
Tabák 
Pohlavní hygiena. Pohlavní život. Pohlavní 

výchova 
Manželství. Svobodný stav. Monogamie . 

Polygamie 

Hygiena s ohledem na rasu, životni věk a 
polllaví 

Hygiena dítěte 
Hygiena ženy 

614 Veřejné zdravotnictví 

Zalidněni. Odlidněnf 
Organisace zdravotnictví veřejná a z po

voláni 
Postavení, význam, práva a povinnosti lé
kařů 

Vztahy lékařů. ke kolegů.m a ,pacientům. 
Práva. Povinnosti. Lé'kař'ská morálka 

OpatrO'vníci. Ošetřovatelé 
Neoprávněné vykonávání lékařského povo-

lání 
Tajná a nová léčiva 
Prodej jedů. 
Dohled na poživatiny. Sanitní dohled 
DO'hled na :poživatiny 
Dohled na léčiva 
Dohled na barvy, tapety, látky, oděv, hračky, 

náJbytek atd. 
Dělí se s použitím dvojtečky 

Zdravotní služba 
Potíráni nakažlivýcll nemocí. Sanitni policie 
Opatřeni zamezující a omezující nakažlivé 

nemoci 
Isolace nemocných nakažlivými nemocemi 
Karantény 
Ochranná O'čkování 
Sterilisace. Desinfekce 
Hygiena mrtvol 
Pohřby. Hřbitovní hygiena 

614.62 
.63 
.64 

614.7 
614.8 

.80 
.81 
.82 
.83 
.84 
.86 
.87 
.88 

.89 
.891 
.893 
.894 
.895 
.896 
.897 
.898 

614.9 
.97 

Spalování mrtvol. Krematoria 
Převozy mrtvol 
Konservování mrtvol. Balzamování. Použí

vámi ledu 

Hygiena vzduchu, vody a půdy 
Ochrana před úrazy. Ochranné prostředky. 

Ocllranná zařízení 
Případy neštěstí všeobecně 
Utonutí. Oživování. Záchranná zařízenI 
Rozličné nehody. Pády. Otravy plynem atd. 
Výbuchy. Ochranná opatření 
Požární ochrana. Hasičstvo 
Ochrana cestujících 
Ochrana proti chladu a horku 
Pomoc při nehodách . .A:mbulance. Záchranné 

stanice. Nosítka. Obvazové skříně 
Ochranná výzibroj 
Ochrana hlavy a obličeje. Ochranné přílby 
Ochrana očí. Ochranné brýle 
Plynové masky. Zař'ízení na ochranu dýchání 
Ochrana těla. Ochrannv šat 
Ochrana paží a rukou. Ochranné rukavice 
Ochrana dolních lwnčetin a nohou 
Ochrana proti chemiCkým látkám, paprs-
kům, horku, páře atd. 

Hygiena zvířat. Veterinárni hygiena 
Hygiena jatek, pohodnic atd. 

615 Nauka o lécích. Farmakologie. Therapeutika. Toxikologie 

Farmakologie 
Anorganická léčiva všeobecně 
Organická léčiva všeobecně 
Sloučeniny uhlfku (všeobecně) 
Léčiva rostlinného půVO'du 
Therapie organickými léčivy 
Organothetapie. Opotherapie. Látky z vnitřní 

sekrece. Hormony. Stimuliny atd. 
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615.362 

.37 
.371 

.372 

Obyčejné tekutiny O'rganismu kromě krve 
a sera 

Bakteriologická léčiva. Bakteriotherapie 
Pathogenní mikroorganismy. Vakcíny. Vak

cinotherwpie 

Mrtvé mikroorganismy. Filtrované kultury. 
Zplodiny bakterií. Fermenty bakterií. 
Toxiny. Nemocná ústrojí, 'která obsahují 

615.373 

615.373 
.38 

615.4 
,41 

,43 

,45 

.452 

.46 

.47 

.471 
,472 
,473 

.475 

.477 

.478 

,49 

615.5 
.53 

.531 

.535 
615.7 

616-00 
-001 
~0{)2 

-003 

.5 

.6 
.73 
.77 
.78 
.79 

-004 
.6 

-005 

-O{)S 
.4 

-007 
-008 
-009 

616-0l/-09 

-02 
-03 

-05 
-053.2 
-056 
-057 

-06 

.. 07 

-071 
"'()74 
-076 

LÉKAŘSTVÍ 616.38 

mikroorganismy, parasity, veniny. Pasteu
risace 

Serotherapie 
Haematotherapie. Haemotherapie. Injekce 

krve. Transfuse krve. Injekce sera. Trans
fuse sera 

Praldická farmacie. Lélmfslrý materiál 
Farmaceutické preparáty, tinktury, extrak

ty, prášky, pilulky atd. 
Farmakognosie. Znalost farmaceutických 

vlastností léčiv 
Průmyslová výroba farmaceutick}rch vý
robků 

Speciality 
Obvazový materiál a podobné léčebné pří

slušenství 
Lékařské nástroje. Ošetřování nemocnýeh. 

Přístroje 
Diagnostické nástroje .. 
Chirurgické a lékařské nástroje pro th~rapl: 
Přístroje k zavádě·ní a odvádění. In]ekcm 

stříkačky. kathetry. Irrigátory" . 
Léčebné a chirurgické stroje a zanzem 
Orthopedický materiál. Bandáže 
Léčebný a chirurgický nábytek. Nábytek 

pro nemocné 
Balení farmaceutický,ch výrobků.. Nádoby. 

Etikety 
Farmakodynamika. Účinek léčiv všeobecně 
Homeopathie. Allopathie. DosLmetrie. Kon-

trastimulismus 
Homeopathie. AlIopathie 
Dosimetrie 
Léčiva poule jejich hlavních účinkl'l 

615.72 Látky účinkující na dýchací ústrojí. Pro-
středky prO'ti kašli 

.73 Látky účinkující na zažívací ústrojí. Dávicí 
prostředky. Projimadla 

.74 Léčiva účinkující na žlázovou s~u~tavu .. 

.75 Prostředky proti horečce, zř~"Cl, ma~arl~ 

.76 Léčiva účinkující na ;DohlavUl a mocove 
ústrojí 

.77 Prostředky účinkující zevně 

.777/.779 Antiseptické prostředky. :::Jesinfekční !pro
středky. Prostředky ničící 'zárodky. Pro
středky proti hmyzu 

.78 Látky účinkujíd na nervovou soustavu. Pro-
středky tišící boles'c. Narkotika 

.79 Minerální vody. Krenotherapie. Nauka o vo-

615.8 
.81 

.82 
.83 

.835 

.838 

.84 

.849 

.85 

. 8'51 
.13 
.2 

.852 

.859 
.86 
.89 

615.9 

dách 
Ostatní therapeutické prostředky 
Prostředky pů.solbíd mechanicky. Umělé 

dýchán~ 
Masáž 
Fysiotherapie. Fysikotherwpie. Fysiologické 

~é·čenÍ' 

Aerotherapie. Léčby vzduchen;. .• 
Hydrothera:pie. Vodoléčby. Lazenské. leoby 
Elektrotherapie. Lékařská elektrologle 
Radiotherapie. Lékařská radiolO'gie 
Rozli!čné léčby 
Psychotherapie . 
Psychoanalysa použitá j'akO' theraple 
Hy;pnosa 
Lé'čení vírou. Zázračné léčby 
Klinotherapie. Léčby ležením 
Perkinismus. Metalotherapie .' 
Domácí prostředky. Lidové Iprostředky 
Nauka o jedech. Jedy. Otravy. Toxikologie 

616 Pathologie 

Chorobné procesy 
Traumatismy. Poranění 
Zánětlivé procesy 
Tuberkulosa 
Syfilis 
Lepra 
Rheumatismy 
Dna 
Horečka 
Regresivní procesy. Zvratné prúběhy. Za-

ji'zvení 
,sklerosa. Z'tvrdnutí 
Zvápenatění arterií 
Poruchy krevního oběhu. Haemorrhagie. 

Trombosa. Anemie 
Tumory. Nádory 
Rakovina. Carcinom 
Teratologie. Zrůdy 
Poruchy funkcí ústrojí . 
Neurotické poruchy. Poruchy. nervove 
Rozličná hlediska týkající se nemocí, ne-

mocných a lékařsl{ého ošetření 
Aethiologie. Příčiny nemocí 
Formy a průběh nemocí. Ošetřování. Loka-

lisování. Prognosy 
Osoba nemocnéhO' 
Dětské nemoci 
Predisposice. Odolnost. Idios;ynkrasie. . 
Povolání nemocných. NemOCI z povol~m 

viz též 613.62 Nemoci z povolání. Zivno
stenská hygiena 

Komplikace. Koexi1stence. Korela~e. Anta
gonismus mezi dvěma .afekcen;l 

Všeobecná semiotika. Vseobecna sympto
matika. Diagostika. Propedeut~ka. vý
zkurn 

Vyšetřování. Klinická diagnosa, anamnesa 
Chemická diagnosa 
Mikroskopická diagnosa 
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616-078 Bakteriologická diagnosa 
"'()8 Nauka o ošetřování 
-082 Lékařské ošetřování 
-083 Ošetřování nemocných 
-084 P,ředcJ:J.ázení nemod 
-085 Léčení. Therapie 
-089 Chirurgická technika 

.5 Narkosa. Anesthesie 

.8 Operačni technika 
-091 Pathologická anatomie 

.5 Ohledáni mrtvol. Otevřeni mrtvol 
-092 Pathologická fys'Íologie. Patho.genie • • 
-093/-098 Bakteriologická a para1sitologlCká vysetro-

-099 
616-1/-9 

-1 
·2 
-7 

616.1/.9 
616.1 

'Vání 
Otravy 
Ošetřovací pomiwky. Zpťtsoby ošetřování 
.Látky na protézy a pod. 
Modely. Odlitky 
Instrumenty. Nástroje 
Speciální pathologie 
Nemoci ústrojí krevního oběhu a ln'evního 

cévstva 
616.2 Nemoci dýchacích ústrojí 

.21 Rhinologie. Nosní nemoci 

.22 Laryngologie. Nemoci hrtanu 

.23 Nemoci průdušnLce a průdušek 

.28 Otologie. Ušní nemoci 
616.3 Nemoci zažívacího ústrojí 

.31 Stomatologie. Ústní nemoci 

.314 Zubní nemoci. Odontologie 
-083 Zubní hygiena. Ošetřování zubů. 
-089.23 Orthodontie 

.28 Náhradní zuby. Zubní protézy 
.32 Nemoci jknu, hltanu a mandlí 
.33 Žaludeční nemoci 
.34 Střevní nemoci. Nemoci 'Slepého střeva 
.36 Nemoci jater 
.37 Nemoci slinivky břišní . . •.• 
.38 Nemoci pobřišnice. NemOCi dubny brlSni 



I 

616.4 

616.4 
.44 

616.5/.6 
616.5 
616.6 

.61 
.63 

616.7 
616.8 

.83 

.84 

.85 

.852 

.853 

. 859 

.88 

.886 
.89 

616.9 
.911 
.912 
.915 
.917 
.921.5 

617.3 

618.1 
618.2 
618.3 
618.4 

LÉKAŘSTVÍ. INŽENÝRSTVí 

Nemoci žláz. Nemoci lymfatického systému 
Nemoci pomocných žláz 
Kožní a pohlavní nemoci 

Skvrnitý tyfus. Skvrnitá horečka 
Mor 
Tyfus zvratný 

620.177 

Kožní nemoci. Dermatologie 
Nemoci pohlavního a močového ústrojí. 

616.922 
. 923 
.924 
.925 Epidemický zánět mozkových blan. Menln-

gitis 
Urologie 

Nemoci ledvin 
Močové nemoci 
Nemoci pohybových ústrojí 
Nervové nemoci. Neurologie 
Nemoci periferních nervfl. Mozkové nemoci 
Nemoci nervových funkcí. Neurasthenie 
Záněty nervfl. Neurosy 
Hysterie 
Epilepsie. Padoucnice 
Mořská nemoc. Letecká nemoc a pod . 
Nemoci smyslových ústrojí 
Nemoci ústrojí hmatu, citu 
Duševní nemoci. Psychopathologie. Psychia-

trie 

Celková onemocnění. Infekční nemoci 
Infekční horečnaté nemoci 
Neštovice 
Spalni'čky 
Spála 
Influenza. Chřipka 

.926 

.927 
.7 

.929 

.931 

.932 

.933 

.934 

.935 

.936 

.937 

.94 

.942 
.946 
.95 
.953 
.956 
.957.1 
.959.2 
.999 

.32 

.76 

Zánět mozku. Dětská obrna 
Tyfová horečka 
Paratyfus 
Tropické nemoci horečnaté 
Difterie. Záškrt 
Asijská cholera 
Cholera nostras 
Epidemický prfljem 
Úplavice. Dysenterie 
Malarie 
Trypanosis. Spavá nemoc 
Otrava krve 
Rflže 
Tetanus. Křečovité ztrnutí 
Nemoci zvířecího pflvodu 
Vzteklina 
Sněť. Sněť slezinná 
Jednoduchý měkký šankr (vřed) 
Povlakový zánět úst 
Infekční nemoci zvířat 
Slintavka a kulhavka 
Dobytčí mor 

617 Orthopedie. Chirurgie. Oční lékařství 

Orthopedie všeobecná 617.5 
617.7 

Chirurgie 
Oční lékařství. Ofthalmologie 

618 Gynekologie. Porodnictví 

Gynekologie. Zenské lékařství 
Porodnictví. Fysiologie těhotenství 
Pathologie těhotenství 
Porod. Normální porod 

618.5 
618.6 
618.7 

Patholog'ie porodu 
Fysiologie a hygiena šestinedělí 
Pathologie šestinedělí 

619 Srovnávací lékařství. Srovnávací pathologie. Zvěrolékařství 
Roztřídění jako u 636. Sem přijde pouze 
srovnávací lékařství všeobecně a anatomie, 
fysiologie, 'Pathologie a therapie domácího 

1 užiúkového zvířectva. Stejná hesla pro 
jiná zvířata patří pod 59. 

62 Inženýrství. Technika a průmysl všeobecně 
62.001 Výzkum. Vývojové práce 

.4 Zkoušky. Pokusy 
.5 Vědecký technický výzkum. Pokusy na mo

delech 

62.001.6 

62.002 
.2 

62.00\1 

Technická vývojová práce k uskutečnění 
výsledkfl bádání 

Technická tvorba 
Konstrukce všeobecně. Konstrukční činnost 
Použití technických výtvori't. Provoz 

620.1 

620 Zkoušení hmot. Nauka o zboží. Energetické centrály. Hospodaření s energii 

.05 
.051 
.08 

620.11 

620.16 

620.17 

.171 

.172 

.173 

Zkoušeni hmot. Vady hmot 
Přístroje. Stroje 
Universální zkoušecí stroje 
Měření. Měřicí zařízení 

Předběžné posouzení hmot. Braní vzorki't 

Zkoušky zpi'tsobilosti k zpracování 

Zkoušení pevnosti. Přístroje na zkoušení 
pevnosti 

Obecné otáz'ky. Trvání pokusu. Teplota při 
pokusu atd. 

Z'koušky pevnosti v tahu při stálém nebo 
pomalu rostoucím zatížení. Trhací stroje 

Zkoušení pevnosti v tlaku při stálém nebo 
pomalu rostoucím zatížení. Tlakové 

620.174 

.175 

.176 

.177 
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zkoušky. Vzpěrné zkoušky. Stroje na 
z'koušení pevnosti v tlaku 

Zkoušky pevnosti v ohybu při stálém nebo 
pomalu rostoucím zatížení. Ohybové 
zkoušky. Stroje na zkoušení pevnost! 
v ohybu 

Zkoušení pevnosti v kroucení při stálém 
nebo pomalu rostoucím zatížení. Zkoušky 
krutem. Stroje na zkoušení ,pevnosti 
v k'roucení 

Zkoušení pevnosti v střihu při stálém nebo 
pomalu rostoucím zatížení. ,Zkoušky stři
hem. Děrovací zkoušky. Stroje na zkou
šení pevnosti v střihu 

Zkoušení lámavosti. Zkoušky přehýbáním. 
Přístroje na zkoušení lámavosti 

620.178 

620.178 

.178.3 

.178.7 

.179 

620.18 
620.19 

620.191 
.192 
.193 

.197 
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Zkoušení tvrdosti. Zkoušky opotře?ení. 
Zkoušení křehkosti. Zkouše~í přístr~Je . 

Zkoušení pevnosti při sti'ídavem namahaní. 
Zkoušky na únavu . .. • 

Zkoušení pevnosti pH namaham raz~m _ 
Zkoušky bez porušení zkoušeného predme~ 

tu. Jiné způsoby zkoušení 
Zkoušení struktury (metalografie) 
Vady hmot a jich zjišťování. Chemické a 
fysikálně chemické vlivy 

Vady povrchu. Kor<?~e vše?becně _ 
Vnitřní vady materlalu a JICI: zkou~e:r;í. . 
Účinky a vady zpflsobene fyslka~mml 

a chemickými vlivy. Odolnost proti po
rušení 

Ochrana hmot. Ochrana povrchu 

620.199 

620.2 

620.4 

620.9 
.91 
.92 
.93 

.95 

.96 

.97 

.98 

621.182 

Zk . -k pH zesílení Zrychlené zkoušky. ous. y 
přirozených škodlivých vhvfl 

Nauka o zboží 
Jen souhrnná pojednání 

Energetické centrály 
Jen souhrnná pojednáni 

Hospodaření s energií všeobecn~ . 
Zdroje energie. Přirozené zdroje _ener~le 
Využití zdrojů energie a je~o :nozno~ti. 
Využiti mechanické, chemlC'ke, fyslkalně-

chemické a fystkální energie 
Využiti biologické energie 
Využiti lidské energie 
Využití jiných zdrojů enerl?ie. Zpětné získá

vání (rekuperace) energ!~ . ._ 
Volba zdrojfl energie k urcltym ucelflm 

621 Všeobecné strojnictví. Elektrotechnika 

621-1 
-12 

-13 

-14 

-146 

-15 

Všeobecné znaky strojů a přístrojů _. . 
Stroje a přístroje s pohybe~ s~r}d~vym 
všeobecně. Uspořádání hlavmch cash 

Stroje a přístroje s otáčivým po~~bem vše-
obecně. Uspořádání hlavních castí . 

Označení pístových strojfl podle pflsobem 
pracovn[ látky _ 

Postupné pflsobenf pracovn[ látky. Sdruze
né stroje 

Označení otáčivých strojů podle pflsobení 
pracovnf látky 

-16/-17 Stroje podle využití pracovní látky 
-18 Označení strojfl a přístrojů podle rozměrfl 

621-2 
-21 

-22 

-229 
-23 
-24 
-25 
-26 
-27 

621-8 
-31 

-32 
-33 

rychlosti a jiných veličin 
Pevné a pohyblivé části stro~? a př~strojů 
Pevné části všeobecně. Skrmě. Zakladové 

desky atd. .... 
Pevné části pohyboveho ustroJI. Válce. 
Rozváděcf 'kola atd. 

U'PínaCÍ zařízení na nástroj~ a I;>ředm~~y . 
Mechanismy. Převody. SpoJovacl soucash 
Části s pohybem střídavým. Písty 
Rotující části. Rotační písty. Bubny. Rotory 
Kývající a kmitající části . 
Pružné kývající a kmitající části. Pružmy 
Cásti rozvodného ústroji. Pohony ro_zvod~ 
Rozvodové součásti s pohybem strídavym. 

Šoupátka 
Rotační šoupátka . 
Rozvodové části s pohybem zdvlhavým. 

Ventily 
-34/-38 Pohony rozvodfl . 
-39 Potrubní uzávěry. Kropicí a splachovacl za-

621-4 

621-5 
-51 

-52 
-53 
-54 

-55 
.:56 

-57 
-'58 

-59 
621-6 

621-7 

-71 

řízení 

Vnější tvar výrobků, polotovarů a k obrá
bění určených ploch 
Rozdělení jako u 621.9-4 

Provoz strojů. Řízení a regulace 
Pohybovacf, obslU!hovací a řídicí části vše-
obecně 

Samočinná řízení 
Regulace všeobecně 
Druhy regulace. Části mezi regulátorem 

a jeho pflsobištěm 
Regulátory .. 
Regulace pflsobením setrvačnost! nebo na

razů. Vyrovnávámí chodu. Regulace, Z!pfl
sobená činností stroje 

Spouštění. Spojování . 
Řízení chodu. Zrychlování. Zpomalovaní. 

Chod naprázdno _. . 
Zádržná, brzdiCÍ a zastavovací zarrzem 
Označeni motorů podle pohonné látky 

(plynná, kapalná, pevná paliva atd.) 
Obsluha, kontrola a ochrana strojů a pří

strojů 

Chladicí zařízení 
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621-72 
-73 
-74 

-75 
-752 

-76 
-77 

-78 

-79 
621-8 

-81 
-82 
-83 
-84 
-85 
-86 
-87 
-88 
-89 

621-9 
621.0 

.01 

.03 

.08 

.086 

. 087 
621.1 

. 01 
.11 

.12 

.13 

.132.83 

.133 

.134 

.135 

.136 

.14 

.15 

.16 

.161 

.165 

.166 

.17 

.18 

.181 
.8 

.182 

Mazací zlařízení 
Čištění paliva a pomocných látek 
Ochranná opatření, nutná .podle umístění 

strojfl a 'Přístrojfl 
Deformace. Ochranná zařízení 
Vliv chvěnf. Prostředky k útlumu chvění, 

kývání a otřesů 
Ochrana jednotlivých strojních č~stf 
Opatření, jimiž se usnadní montaž, udržo

vání, čištění, opravy atd. 
Zařízení na ochranu zaměstnanců a obe-

censtva _. • 
Měřicí a počítací zařízení. Ostatní zanzem 
Označení stJ.'ojů a přistrojil podle druhu 

pohonn 
parní 
hydraulické 
elektrické 
se spa!ovacfm motorem 
pneumatické 
s mechanickým pohonem 
se svalovým pohonem 
Rozličné spojení strojť'l 
Ostatní otáZ!ky. Smíšený pohon všeobecně 
Užití strojů k pohonu 
Theorle strojnictví. Jednodu.ché .motory 
Theorle strojnictví. Mechamka Jako záJklad 

strojnictví . . 
Fysikální základy strojnictvI. Fyslkalní 

technologie všeobecně 
Jednoduché motory 
Motory s ryze mechanickým pohonem 
Motory se ,svalovým pohonem • 
Výroba, rozvod a zužitkování páry. Tepelne 
n~otory všeobecně 

Theorie. Účinnost. Výkon . 
Parní stroje všeobecně. Souborne práce 

o parních strojíoh stacionárních 
Parní motory lodní 
Parní lokomotivy. Parní motorové vozy 
Parní motorové vozy 
Lokomotivní kotel 
Parní stroj lokomotivy 
Pojezdný spodek lokomotivy 
Tendry 
Parní traktory. Parní válce . 
Nestacionární ,parní stroje. LokomobIly . 
Druhy parních motorfl, zvláště stacionar-

ních 
Parní stroje pístové 
Parn[ turbiny 
Parní stroje s rotačními písty _. 
Provoz parních strojfl. Kondensační zanzení 
Parní kotle 
Druhy parních kotlů 
Přehřivače 
Kotelny. Provoz. Obsluha. Topení. Celkové 

uspořádání tepláren 



621.183 STROJNICTVÍ 

621.183 

.185 

.186 

.187 
.1 

621.2 

.01 

.09 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 

.26 

.27 

.28 

.29 

621.8 
. 01 

.02 

.021 

.022 

.023 

.024 

.025 
.03 

.032 

.035 

.036 

.04 

.015 

.06 
.07 

.08 

.09 
62l.lH 

.311 

.312 

.313 
. 2 
.3 
.8 

.314 
.1 

.2 

.5 

.6 

. 315 

.1 

.2 

.3 

.5 

Příslušenství parních kotlů. Bezpečnostní 
zařízení. Provozní zařízení 

Montáž a zazdívka kotlů 
Rozvod a oběh páry. Zužitkování odpadové 

páry 
Obsluha a udržování kotlů. Kotelní dozor 
Napájení kotlů 
Zdroje, rozvod a zužitIwvánÍ vodní energie. 

Hydraulické stroje 
Theorie. Účinnost 
Zdroje a zužitkování vodní energie 
Vodní kola všeobecně 
Vodní kola na vrchní dopad 
Vodní kola na střední a spodní dopad 
Vodní turbiny 
Ce:r;padla na tlakovou vodu. Vodní akumu-

látory 
Hydraulický pohon lisů 
Vodní trkače 
Jiné využití vodní energie. Pístové vodní 

motory. Vodní motory využívající energie 
slapů a vlnění moře 

Souborné práce o dílech. na využití vodnl 
energie. Průběžné hydro centrály. Akumu
lační centrály 

Elektrotechnika 
Všeobecné práce. Určení pojmů. Názvy . 

Hlavní vzorce. Diagramy. Oharakteristic
ké křivky 

P,roudy. Napětí. Odpory. Druh vln 
Slabé proudy 
Silné proudy 
Vysokofrekvenční: proudy 
Stejnoměrný proud 
Střídavý proud 
Podrobnosti pro zvláštní obory elektrotech

niky 
Jednotlivé části elektrických lamp. Výbojo

vé trubice atd. 
Jednotlivé části přístrojů elektrochemické 

techniky 
Jednotlivé části elektrických pecí a příslu

šenství 
Jednotuvé části. isolace a spojení strojů 

a přístrojů. Návrh. Výpočet 
Přenos energie. Volba soustavy. Vícevodi

čové soustavy. Zemnění 
Spojení 
Regulace elektrických a magnetických 

veličin 

Měřicí methody 
Theorie vedení. Tlumení. Skreslení 
Všeobecná elektrotechnika 
Elektrárny. Stanice k dodávání proudu 
Výroba pomůcek k dodávání a spotřebě 

elektřiny. Elektrotechnický průmysl 
Elektrické stroje 
Stroje na stejnosměrný proud 
Stroje na střídavý proud 
Magnetoelektrické stroje 
Přeměna elektrické energie 
Přeměna proudu stejnosměrného na Jmy 

stejnosměrný. Měniče stejnosměrného 
proudu. Motorgenerátory 

Transformátory střídavého proudu. Přístro
jové měniče kmitočtu a fáze 

Přeměna proudu střídavého na stejno
směrný a naopak. Měniče strojové a pH
strojové 

Přeměna proudu střídavého na pulsující. 
Usměrňovače 

Přenos elektrické energie. Vedení. Vodiče . 
Isolační hmoty 

Holá vedení. Venkovní vedení 
Kabely. Podzemní kwbely. Podmořské ka
bely 

Isolovaná vedení kromě kabelů 
Vodiče 

52 
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. 316 

.1 

.2 

.3 

.5 

.7 

.8 

.9 

. 317 
.3 
.4 
.5 

. 318 

.7 

.8 

.2 
.3 
.4 
.5 
.7 

.319 
.4 

621.32;.39 
621.32 

.325 

.326 

.327 

.329 
621.33 

.331 

.332 

.333 

.335 

.336 

.337 

621.34 

621.35 

.352 

.353 

.355 

.356 

.357 

.359 

621.36 
.362 

.363 

.365 

.366 

.367 

.3 

.4 

621.367 

Isolační hmoty Cisolanty). Isolátory. Pod
pěrné isolátory. Instalační materiál 

Rozvod a regulace elektrické energie. Spo
jení. Přerušovače. Spinače. Ochranná za
řízení 

Rozvodové sítě 
Napájení sítí. Podružné stanice 
Spojování sítí. Rozvaděče atd. 
Zwpínání a vypínání proudových okrnhfi. 

Přístroje. Přerušovače. Spinače. Odpojo
vače a odpinače 

Všeobecné o regulaci. Regulátory 
Odpory 
Ochranná zařízení. Pojistky. Ochranné cív-

ky. Jištění proti blesku. Uzemnění 
Technika měření. Měřicí přístroje. Tarify 
Měření elektrických veličin 
Měření magnetických veličin 
Měření vztahů mezi veličinami. Zwpisovánf 

charakteristik a diagramfi 
Elektrické měřicí přístrOje 
Tarify 
Technické užití magnetismu a magnetfi . 

Cívky. Relé 
Magnety 
Elektromagnety 
Cívky 
Relé 
Elektrické filtry všeobecně 
Technické užití elektrostatiky. Elektriky 
Kondensátory 
Zvláštní obory elektrotechniky 
Technika elektrického osvětlování. Lampy 
Obloukovky 
Žárovky 
Jiné elektrické lampy 
Lampy plněné rtuťovými parami 
Doutnavky. Svítící trubice. Lampy plněné 

parami kovů 
PříslušenstvL Objtmky 
Elektrická trakce 
Elektrifikace 
Vedení. Rozvod energie. Zvláštní zařízeni. 

Vrchní (trolejové) vedení 
Elektromotory na pohon vozidel 
Elektrické lokomotivy. Motorové vozy. 

Elektrické vozíky. Traktory. Sněhové 
pluhy. Zkušební vozy 

Sbírání proudu. Sběrače. Příslušenství 
Řídicí a spínací přístroje pro motorové vozy 

a lokomotivy 
Elektromotorické pohony vyjma elektrické 

trakce 

na př. 621.34:677.05 Elekt1'ický pohon textil. 
ních 8trojft 

Elektrochemie. Baterie. Elektrolysa. 
Elektrol,apilarita 

Galvanické články 
Užití článků a baterií článků 
Elektrochemická akumulace elektřiny. Aku-

mulátory 
Užití akumulátorů. Akumulátorové baterie 
Technické užiti elektrochemie. Technická 

elektrolysa. Galvanoplastika. Galvanoste
gie. 

Technické užití elektrokapilarity. Elektro
endosmosa. Elektrické srážení 

Thermoelektřina. Elektrické topeni 
Buzení elektřiny teplem. Thermoelektrické 

články 

Thermoelektrické a thermomagnetické mo
tory 

Buzení tepla elektřinou. Elektrické topení. 
Elektrické pece 

Elektrické zapalování 
Thermoelektrické zpracování látek 

621.369 STROJNICTVÍ 621.74 

621.369 

621.38 

.383 

.385 

.386 

.389 
621.39 

.391 

.392 

.394 

.395 
.2 
.3 
.34 
.4 
.5 

Užití elektrického tepla v domácnosti, .živ: 
nostech a průmyslu. Elektrothermlcke 
přístroje 

Fotoelektrotechnika. Výbojky. Roentgen . 
Elektrobiologické a léliařské přístroje 

Technické užití fotoelektřiny. Fotoelektric-
ké články 

Výbojové trubice (výbojky) 
Roentgenovy trubice. Techni~~ ~'oe!;tge~u 
Jiné elektrické přístrOje a menCI prlstroJe 
Technika elektrického sdělování 
Všeobecné. Přenos elektřiny vedením, in

dukcí, vlnami 
Theorie vedení. Technika přenosu (dvojpól, 

čtyřpól) 

Telegrafie ., 
Telefonie zejména pomOCI vedem 
Soukro:m:á zařízení. Domácí sítě 
Telefonní zařizen! ... . 1"ů 
Telefonnízařfzem s VOhCl. Techmka. VO.IC 
Vícenásobná telefonie. Tajná telefome 
Dálkový provoz. Telefonování kabely a pod-
mořskými kabely . 

.6 Telefonní přístroje. Volacl zařízení. Spojo-
vací zařízení 

.61 Vysi.lače. Mikrofony 

.62 Přijímače 
.623 Sluchátka. Ampliony • 
.7 Telefonní zařízení. Hovorny. 'Orady. Vedeni 

396 Radiotechnika 
. 2 Rozličné soustavy radiotechniky 

·s Mechanické nebo samočinné vysílání :4 Spojení mnohonásobné a řízené 
.5 Bezdrátová telefonie 
. 6 Přístroje. Spojení 
.61 Vysilače 
.62 Přiji:mače 
.64 Zesilovače 
.67 Anteny. Uzemnění 
.677 Směrové anteny . . • 
.7 Vysílací a přijfmací mlsta. VysIlace roz

hlasové 
.8 Síla příjmů. Cistota signálů. Poruchy , • , 
.9 Obory užití. Služba povětrnostní. Hlasem 

času. Rozhlas 
.397 
.398 

Přenos obrazů. Televise 
Zařízení k dálkovému oznamování, měření 

621.4 
.41 
.43 

-4 

a řízení 

Tepelné motory (mimo panú motory) 
Motory na horliÝ vzduch 
Spalovací motory 
Přiváděni paliva. Tvoření směsi. Zplyňo

vání 
.01 Theorie. 'Očinnost. Výkon .,. 
.03 Zařízení na odpařování, zplynovam a tvo-

ření směsi. Karburátory ... 
.04 Způsoby zapalování. Zapalovací zanzem. 

Ovlivňování spalovacího pochodu. Plnení .05 

.06 
.431 

.432 

.433 

.7 

.71 

.72 

.73 

.74 

.75 

.434 

.435 

.436 

.437 

.438 

kompresorem . 
VýfukovázařízenL TluI?iče hluku vyfuku 
Všeobecnosti o spalovaclch moto~ech . ._ 
Typy spalovacích motorů s hledIska JeJIch 

použití . 
pro pojízdné a stacionární lokomobIly 
'Pro kolejová vozidla 
pro silniční vozidla 
pro plavidla 
pro letadla . 
Všeobecné o pístových spalovaclch ~ot~-

rech.· Motory čtyřdobé, dvoudobé, sestl-
dobé atd. 

Plynové motory 
Motory s karburátorem ., . 
Motory na tuhá paliva a na vybusruny 
Dieselovy motory 
Spalovací motory s rotují?ími ~ísty . 
Spalovací turbiny. Plynove turbmy. OleJové 

turbiny 
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621.47 

621.48 
621.49 

.499 

621.5 

Motory na expansi směsi vzduchu a páry 
a na expansi jiných par 

l\'lotory na využití zářivé energie. Sluneční 
motory 

Jiné tepelné motory 
Motory na, využití jiných zdroji'l energ~e . 
Využití rozličných dru~fi .energiechemlCke 

nebo fysikálně chemlCke 
Výroba, rozvád~n! a ~užití pneumatické 

energie. ChladlCI technika 
.01 Theorie 

621.51/.54 Technická použití pneumatické energie 
621.51 Stlačování vzduchu a plyni'l. Kompresory 

621.52 
621.53 

621.54 

.542 

.548 
621.56;.59 
621.56 

.564 

.565 
621.57 

.01 

.04 
621.58 
621.59 

621.6 

.01 

.02 

.03 

.05 

621.61 

621.63 

621.64 

.642 

.643 

.646 

.647 

.649 
621.65 
621.66 

621.67 
621.68 

621.(19 

.695 

621.7 

Zřeďováni vzduchu a plynfi. Vývěvy 
Vedení a rozvádění stlačeného nebo zředě-

ného vzduchu a plyni'l 
Použití stlačeného nebo zředěuého vzduchu • 

Motory poháněné vzduchem 
Pneumatické nástroje 
Využití energie větru. Větrné motory 
Chladicí technika 
Chladiva. Chladicí zařiz,ení 
Chladicí látky. Chladiva 
Chladirny. Chladničky 
Chladicí stroje 
Theorie. Chladicí oběh 
Kompresor. Ventily. Výparník. Srážntk atd. 

Výroba ledu 
Chlazení na velmi nizké teploty. Zkapalňo

vání plyni'l 
Stroje a zařízeni na dopravu a p~pravu 
plynů a kapalin. Dmychadla. POtrubl. (Jer
padla atd • 

Theorie I 
Vzduch. Pára. Plyny I 
Kapaliny . 
Zařizení na dopravu kapalm podle způsobu 

práce 
Dmychadla všeobecně. Jednoduchá dmy= 

chadla. Pístová dmychadla. Injel,torova 
dmychadla 

Ventilátory. Šroubová dmychadla. Lopatko
vá dmychadla 

Nádrže pro přepravu a a~umu~~ční. nádrže. 
Potrubí. Součásti potrubl. Zanzffi!l.na do
pravu tekutin mimo čer~adla ~.mJ~ktor: 

Zařízení na přepravu t.ek~tm. Zanzem aku 
mulační. Nádoby. Nadrze 

PotrubL Potrubní spoje a tvarovky. výto-
kové armatury ... • 

Potrubní uzávěry. Potrub~l pnslusenstvL 
Armatury. Ventily. Šoupatka. Kohouty 

Kropicí zařízení. Vodotrysky. Splachovací 
zařízení 

Studny. Cerpací zařízení. Násosky 
Pístová čerpadla 
stroje s otáčejícím se pístem (motory i pra

covuí stroje) 
Lopatková čerpadla. Odstředivá. čerpadl:". • 
(Jerpadla s pružícími stěnamI. Speciálm 

čerpadla .' 
Zařízení s přímým pi'lsobem~l1 pr3;covm 

látky na dopravovanon tekutll1u. InJekto
rová čerpadla atd. 

Zvedání kapalin vpouštěním stlačeného 
vzduchu. Mamutová čerpadla 

Továrny. Dílny. Jedl!0t:Ívé zpfi~oby zpraco
vání materiálu, zeJmena kovu 

1 Konstrukčni kanceláře. Kreslírny 
621.7 :744 Technické kreslení. Strojnické 'kresleni 

621.72 
621.73 
621.74 

Výroba modeli'l 
Kování. Kovárny 
Slévárenství 



I 

621.74.03 STROJNICTVÍ 621.96 

621.74.03 Hotovení jednotlivých odlitků. Seriová vý
roba ve slévárnách. Lití tyčových před
mětů 

.04 Způsoby lití. Lití do písku. Lití odstředivé. 
Lití pod tlakem. Tvrzená (kOkilová) li
tina 

.741 Různé druhy sléváren 

.741.11.4 Slévárny šedé a temperované litiny a slé
várnyoceli 

. 5/.9 Slévárny barevných a lehkých kovi't. Slévár

.742 

.743 

.744 
.4 

.745 

.746 

.747 
621.75 

.751 

.753 

.755 

.757 
621.77 

.771 

.772 

.773 

.774 

ny ostatních kovů 
Úprava písku. Úprava hlfny 
Výroba jader 
Formování 
Formovací stroje 
Tavení. Slévárenské pece 
LitL Slévárenské nářadí 
Úprava odlitků. Čištění 
Strojnické dílny. Montáž 
Příprava předmětů k obrábění. Orýsování. 
Označování 

Tolerance. Lícování. Měřidla. KaUbry 
Vlastní obrábění všeobecně 
Montáž. Montovny 
Výroba strojních součástí a polotovarť1 

zvláštního tvaru 
Válcovny. Výroba drátu 
Kotlárny a dílny na průmyslové aparáty 
Obráběcí dílny. Soustružny. Frézovny 
Výrobny kovových trub. Různé způsoby vý-

roby 
. 3 Mechanická výroba bezei\vých tmb 

.775 Výroba oblých těles, koulí, zrn, kovového 

.776 

. 777 

.778 
621.78 

.783 

.784 
.78'5 

.787 

.788 
621.79 

.3 

.5 

.52 

.53 

.6 

.7 

.02 
.791 
.793 
.794 
.795 
.796 
.797 
.798 

621.8 

.02 

.03 

621.81 
621.82 

.822 
.824 
.825 
.827 
.828 

621.83 
.833 
.838 

621.85 

prášku a pod. 
Výroba dutých těles (kromě trub) tlačením 
Zpracování plechů a trub k zvláštním úče • 

IŮ'm 

Zpracování drátu 
Tepelné zpracováni kovů 
Pece na tepelné zpracování kovi't 
Kalicí lázně. Popouštěcí lázně 
Způsoby tepelného zpracováni všeobecně 
Žíhání 
Povrchové tvrzení (difusf) 
Cementování 
Nitridace 
Kalení 
PopouštěnI 
lMechani0ké tvrzení 
Elektrické a magnetické tvrzení 
Rozličné další práce a provozovny 
Předběžná úprava. Čištění. Moření 
Pájení. Svařování. Řezání 
Pokovování 
Chemická úprava kovů. Moření. Barvení 
Konečná úprava kovů. Zušlechtění povrchu 
Sklady 
Opravny 
Balení. Expedice zásilek. Balírny. Výpravny 
Přenášení sil. Mechanismy. Ozubení a ozu-

bené převody. Zdvihadla. Výtahy. Trans
portní zařízení. Spojovací součásti. Mazání 

Druhy změn pohybu 
Druhy energie k vyvození mechanických sil 

a odporů, k jich vedení, přenášení, aku
mulaci, přeměně nebo řízení 

Strojní součásti všeobecně 
Čepy. Ložiska. Hřídele atd. 
Ložiska. Ložiskové pánve 
Hřídele 
Spojky 
Ojnice. Kliky. Výstředníky 
Klouby. Páky. Vahadla. Čepy 
Mechanismy. Vačky. Vodítka 
Ozubená kola. Profily zubů 
Zdrže. Západky 

Přenos sil ohebnými převody. Transmise 
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621.86 

.867 

.869 

621.87 
.873 
.874 
.875 
.876 
.877 
.879 

621.88 

Transportní zařízení kromě jeřábť1 a výtahit. 
Kladkostroje. Vrátky 

Transportní zařízení pro nepřetržitou dopra
vu. Pásové transportéry. Korečkové trans
portéry. Válečkové transportéry. Pneuma
tické a odstředivé transportéry atd. 

Jiná transportní zařízení. Nakládací a vy_ 
kládací zařízení 

Jeřáby. Překládací mosty. Výtahy. Rypadla 
Jeřáby všeobecně 
Pojezdné jeřáby 
Překládací mosty. Odklizové dopravní mosty 
Výtahy. Nákladní výtahy. Zdviže 
Pojezdné kabelové jeřáby 
Zařízení na zvedání hmot písčitých a bahni

tých. Rypadla 

.881 

.882 
.082 

Spojovací součásti 
Upínací zařízení. Svěráky. Kleště 
Šrouby. Matice. Podložky. Svorníky 
Druhy šroubů a matic. Druhy závitů. Met

.883 

.884 

.885 

.886 

.887 
621.89 

.892 

.896 
621.9 

621.91 

621.92 

.921 

.922 

.923 

.924 

.926 

.927 

. 928 

.929 

621.93 
621.94 

.941 

.944 

.946 

.947 
621.95 
621.96 

-4 

-41 
-42 
-43 
-44 

-45 

-46 

-47 
-48 

-49 
.01 
.02 
.03 
. 09 

.07 

rický závit. Whitworthův závit atd. 
Šroubové klíče. Šroubováky 
Nýty. Nýtování. Nýtovací nástroje 
Háky. Skoby. Spony. Oka 
Kolíky. Hřebíky. Vřetena. Závlačky. KUny 
Zděře 

Mazání 
Mazadla. Mazací oleje 
Mazací zařízení. Maznice 
Nástroje. Obráběcí stroje, Zpttsoby zpraco

vání, zvláště kovů a dřeva 
Vněj'ší tvar výrobků, polotovarů ak obrá-
bění určených ploch 

Rovné plochy. Desky. Bloky. Plechy. Pásy 
Tvarový materiál. Profily 
Součásti a plochy rozličného tvaru 
Fasonové kusy. Předměty a plochy kopíro-

vané podle modelu a řezané podle šablony 
Drážky. Rýhy. Drážkované a rýhované před
měty 

Prohloubení. Vybrání. Duté plochy. Duté 
předměty 

Díry. Vrtání. Kola. Prstence 
Předměty zvláštního tvaru. Pružiny. Ozu-

bení 
Jiné tvary. Zrna. Prášek. Třísky. Odřezlty 
Theorie. Obrobitelnost. Účinnost 
Nástroje 
Druh obráběných předmětů 
Kombinované nástroje a obráběcí stroje . 

Universální obráběcÍ stroje 
Hoblovací stroje. ObrážecÍ stroje. Frézovací 

stroje. Pilníky. PilovaCÍ stroje 
Obrábění ubíráním třísek všeobecně 
Brousicí stroje. Lešticí stroje. DrtiCÍ stroje. 

Třídicí stroje. Míchací stroje 
Brousicí prostředky. Leštidla 
Brusy. Brusné kotouče. Lešticí kotouče 
Broušení. Leštění a jiné jemné obrábění 
Brousicí stroje. Lešticí stroje 
Mlecí a drticí zařízení všeobecně. Drcení 

tvrdých hmot 
Zařízení na mletí a drcení měkkých hmot 
Třídicí, prosévací a odlučovací zařízení 
Zařízení na míšení suchých látek navzájem 

a s tekutinami 
Pily. Př,eřezávačky (odřezávačky) 
Soustruhy. Válcovací stroje. Stroje a ná-

stroje na tažení drátů a trubek 
Soustružení. Soustruhy 
Válcovací stroje 
Tažení všeobecně. Tažení drátů a profili't. 

Stolice na tažení drátů 
Zařízení na tažení trubek 
Vrtáky. Vrtací a vyvrtávací stroje 
Stroje a nástroje na řezání, prostřihování 

a stříhání 

621.97 

621.97 

.07 
.974 
.975 
.976 

622.01 

.03 

.04 
622.1 

.526 

.19 

622.2 
.22 
.23 
.24 
.248 

.25 

.26 

.27 

.28 

.29 
622.3 
622.32 

.322 

.323 

.324 
622.33 

. 331 

.332 

.333 

.334 

.335 

.336 

.337 

.339 
622.34 

.341 

.342 

.343 

.344 

.345· 

.346 

.1 
.348 
.349 

.2 
622.35 

.352 

.353 

.354 

.355 

.356 

.357 

.358 

.359 
622.36 

.361 

STROJNICTVÍ. HORNICKÁ TECHNIKA 622.88 

Buchary, kovací stroje, lisy, formovací stro-
je. Lisování všeobecne , 

Tváření materiálu všeobecne 
Buchary. Kovací stroje 
Kovací lisy 
Nýtovací stroje 

621.979 

621.98 

621.99 

622 Hornická technika 

Theorie. Nauka o hornictví. :ršeobecné roz: 
dělení hornických. prov,ozy .. (Povrchove 
dobývání. Hlubinne dobyvam) 

Rozdělení podle druhů ložisek 
Základka 
Důlní měřictvi. Vyhledávání ložisek (l)ro-

spekce) a kutání . . , 
Hornická vyměřování. Důlm mapovam. 

Důlní měřické práce ,. _ , 
Vyhledávání a zjišťování lo~is~k uZltecnych 

nerostů. (Prospekce a kutam) 
Všeobecné hornicl{é práce v. 

Všeobecnosti. Vyřizování a ,příprava lozlska 
Dobývací práce. Trhací p~áce 
Hlubinné vrtání, též kutne vrtby v • • 

Poruchy při hlubinném vrtá?í: Opatrem k Je-
jich zabránění a odstranem. . 

Hloubení, přestavba a opravy jamy. Zma-
hání zavalených jam ,.. 

Důlní chodby (ražení, pažinovy vystroJ) 
Dobývání s ohledem ~a zák~adku 
Důlní výstroj. VýstroJ důlmch chodeb. vý- . 

stroj jámy . 
Ostatní příslušenství Jam a chodeb 
Jednotlivá hornická odvětví všeobecně 
Minerální prameny. Těžba nafty. Těžba 

zemního plynu 
Využití minerálních pramenů. 
Těžba nafty všeobecně 
Těžba přírodních zemních plynů .. 
Dolováni na uhlí. Dobývání orgamckych 

nerostťt 

Dobývání rašeliny . 
Dobývání hnědého a smol.né~o uhl! 
Dobývání kamenného u.hl! vseobecně 
Dobývání živičného uhlI 
Dobývání antracitu 
Hornické dobývání tuhy __ 
Dobývání zemní smoly, l?nrodního asfaltu, 

živičných břidlic, zemmho vosku (ozoke-

ritu) . k' hostů Dobývání ostatních orgamc yc nero 
Dobývání rud. Všeobecnosti. ' , . 
Dobývání železné rudy. Dobyvam manga-

nové rudy . '. 
Dobývání zlata. Dobývám stnbra 
Dobývání měděné rudy . 
DObývání olova, zinku, thalIa, kadmia 
Dobývání cínové rudy 
Dobývání chromu, molybdenu, wOlf:amu, 

vanadu, niobu, tantalu a germama 
Dobývání chromové rudy ., 
Dobývání niklové rudy, koba.lto~lklove ~udy 
Dobývání ostatních rud a vzacnych zemm 
DObývání bauxitu 
Kamenné lomy 
Lomy na žulu, syenit a rulu. . 
Lomy ·porfyrové, čedičové, tuffove (trasove) 
Lomy na břidlici, hadec 
Dobývání vápence. Dobývání mram~ru . 
DObývání kamene lomového, na mlynske 

kameny a na štěrk 
Dobývání pískovce 
Dobývání kvádrů všeobecně 
Dobývání ostatních kamenů 
Dobývání ostatních užitkových nerostťt 

a zemin 
Dobývání hlíny,kaolinu a živce 
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622.362 

.363 
.1 
.2 
.4 
.5 

.364 

.365 

.366 

.367 

.368 

.369 

622.37 
622.4 

.41 

.42 

.43 

.44 

.45 

.46 

.47 

.48 
622.5 
622.6 

.61 

.62 

.64 

.65 

.66 

.67 

.69 
622.7 

.05 

.06 
.72 
.73 
.74 
.75/.76 

.765 

.77 

.771 

.775 

.776 

.777 

.778 

.79 

.798 
622.8 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

.88 

Lisování a jiné způsoby tV,ář,ení. Li~y ?:: 
tlačení, pěchování, formovanl, vytl~co~am 

Stroje na zpl'acová~í. p!echů. Ohybacky. 
Rovnací stl'o.je. Tazne hsy . • 

Výroba šroubů. Výroba matic. Hotovem 
závitů 

Dobývání křemene, buližníku, písku, štěrku, 
křeménky . 

Dobývání rozličných SO~1 . 
Dobývání kamenné solI. Sollvarny 
Dobývání draselných solí. Všeobecnosti 
Zvláštní halové sloučeniny 
Dobývání sádry, sádrovce atd. 
Dobývání fosfátu, kazivce a guana 
Dobývání smirku a korundu 
Dobývání síry, selenu a t~llyru ,. 
Dobývání nerostů, obsahuJlclCh horčlk a 

beryllium . . 
Dobývání alkalickych ~?h . . _ 
DObývání ostatních uZltlwvych anorgamc 

kých nerostů. Helium 
Dobýváni drahých kam~ni! 
Větráni dolu. Osvětlovam dolu. Vytápěni 

jámy 
Důlní větry 

Přirozený tah větrů . , 'i h 
Tah větrů pomocí větraclch peCl a větrac c 

strojů 
Ta:h větrů ventilátory a ~m:yc~a~y 
Vedení větrů jamami a dullllml dIly 
Ostatní větrací zařízen~ .' 
Osvětlování dolu. D~lU1 sV~!ldla 
Ostatní otázky. Vytapění Jamy 
Čerpání vody 
Těženi 
Těžení v porubu ., . 
Těžení chodbami. Duln:, draI:~ ., _ 
Těžení po svážných, v sachtlcl. ~orublll těz 

ba sýpkou, dopravním pásem~.zlabem a p. 
Těžení lidmi nebo zvířaty v kOSICh, pytlech, 

kárách, vozech 
Těžné stroje .• ě J' d 
Těžení jamou. Těžná zařízení v Jam. lZ a 

mužstva 
Doprava na povrchu 
Úprava hornických produktťt 
Úprava nerostů 
RozlučovacÍ prostředky 
Vybírání. Ruční třídění 
Roztloukání. Drcení. l':.1:leti. . 
Třídění síty. Síta a rosty v upravmc::.ví 
Úprava pomocí tekutin a p:yn,ů .. TnděnL 

Práce v sazečce. Praní. Preblrani 
Flotace. Plavení 
Rozličné zpúsoby úpravy 
Mechanické zpúsoby " 
ú'prava pomocí rozpoustedel 
Amalgamace 
Elektrické družení 
Magnetické družení 
Ostatní pomocné procesy. Praženi. Slinko

vání. Míšení 
Briketování nerostů 
Ditlní explose. Důlní požáry. Pohy~y ~orstev • 

Důlní škody. Důlní úra.zy. Důlm zachran-
né práce ." t' 

Důlní explose (spolu se zábrannyml opa re-
ními) 

Důlní požáry. Požární ochrana "" 
Tlak horstev. Pohyby horstev. Skody pod

dolováním 
Pohyby horstev a svádění.yody 
Škody na rostlinách a zVlratech, způsobené 

hornictvím " 
Důlní úrazy. Záchranne prace 
Náprava důlních škod 
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623 Válečná technika. Výroba zbraní. Vojenská technika. Tecbnika válečného námořnictva 
623.1/.7 
623.1 
623.2 
623.3 

.38 

.39 
623.4 

.03 

.04 
.05 
.06 

.41 

.42 

.43 

.438 

.44 

.445 

.45 

.459 

.46 

.47 

.48 
623.5 

.4 

624 

624.01 
.011 

.1 
.012 

.1 

.2 

.3 

.4 
.013 

.2 
.014 

.2 
. 015 
.016 

624.02 
.022 
. 023 

.024 

.025 

.026 

.027 

.028 

.029 
624.03 

.032 

.033 
.034 
.035 

624.04 

.041 

.042 

.043 

Vojenské inženýrství 
Opevnění. Pevnosti 
Zákopy všeobecně. Útočné operace. Miny 
Obrana. Obranné práce. Obrana prQti minám 
Rozličné překážky. Drátěné překážky. Sítě 
Obrana zavodňováním 
Dělostřelectvo. Ruční zbraně. Střelivo. 

VzněcovacÍ, zápalné a trhací prostředI{y 
Zásobníky 
Závěry. Zámky. Příslušenství 
Mířicí a zaměřovací přístroje 
Odpalovací a spouštěcí zařízení 
Děla pOdle použití, na př.: lodní děla, proti

letadlová děla 
Děla podle konstrukce, na př.: kanony, 

houfnice, moždíře, rychlopalná děla, mi
nomety 

Lafety. Vozy 
Pancéřové vozy. 'útočné vozy. Bojové vozy 
Ruční zbraně. Ochranný výstroj 
Ochranný výstroj 
Masky. Dýchací zařízení. Ochrana jednot-

livce proti bOjovým plynům 
Střelivo. PyrotE;chnické bojové prostředky 
Technika bojový'ch plynů 
Nářadí. Přístroje 
Výroba děl, zbraní a pod . 
Udržování. Přejímání. Pokusy. Úrazy 
Nauka o střelbě všeobecně. Dělostřelecl\:li 

theorie 

G23.6 

623.7 
.71 
.74 
.746 

.77 
623.8/.9 
623.8 

.81 

.82 

.827 

.83 

.84 

.85 

623.9 

.91 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

. 97 

Vojenský technický materiál. Stavby. 
Mosty. Komunikace 

Ostatní odvětví vojenské techniky 
Vojenská topografie 
Vojenská letadla 
Letouny. Stihačky. Bitevní letouny. Bom-

bardovací letouny 
Zastírání a podobné techniky 
Vojengké námořní inženýrství 
Stavba válečných lodí 
Arsenály a jiná zařízení válečného námoř-

nictva 
Válečné lodi 
Ponorky 
Lodní trup s příslušenstvím 
Stěžně, plachty, lanoví pro válečné lodi 
Hnací stroje pro válečné lodl. Zamezování 

kouře 

Materiál válečného námořnictva. Ochrana 
a vyzbrojeni válečných lodí. Ochrana pod 
hladinou vodní 

Pancéřování. Pancéře všech druhů 
Ochrana členěním lodního trupu 
Vnější ochrana a příslušenství lodí a pří-

stavů 

Lodní děla. Dělové věže. Pancéřové věže 
Ochrana pod hladinou vodní. Miny 
Palubní zařízení k torpedování 
Ničivé prostředky válečného námořnictva . 

Obranné a útočné prostředky, o nichž na 
jiném místě nebyla zmínka 

624/628 Inženýrské stavitelství 

Inženýrské stavitelství všeobecně. Zemní stavby. Zakládání. Stavba tunelů. Stavba mostů. 
Inženýrské pozemní stavby 

Rozdělení staveb podle materiálu 
Stavby z materiálu organického původu 
Dřevěné stavby 
Masivní stavby z ,přírodních kamenů a ]{e-

mmických hmot 
Stavby z přírodních kamenů 
Stavby z umělých kamenů (cihel) atd. 
Betonové stavby 
Železobetonové stavby 
Kovové stavby se spodkem z kamene 
Ocelové stavby 
Stavby celokovové 
Ocelové staVlby 
Stavby ze stejných staviv 
Stavby z různých staviv (smíšené) 
Části staveb 
Zdi. Stěny 
Klenby. Vazníky. Příhradové konstrukce . 

Rovinné a prostorové 'konstrukce. 
Ztužidla 

Střechy 
Trámoví. Podlahy. Stropy 
Schody. Výtahy 
Komíny. Větrací průduchy 
Dveře. Vrata. Okna. Vnější zařízení staveb 
Různé příslušenství 

Uspořádání a poloha staveb 
Rozměry 

Rozkládací, přenosné a nouzové stavby 
Stavby s hlediska styku s vodou 
Horské stavby. Podzemní stavby 
Použití grafické a analyti~ké statiky k vy

šetřování a výpočtům staveb 
Vypracování povšechného návrhu. Systém a 

statika staveb všeobecně 
Zatížení a napětí 
Výpočet rozměrů. Napjatost 

56 

624.044 
.045 
.046 

624.05 

.051 

.055 

.056 

.057 

.5 

.6 

.7 

.8 

.058 

.059 

624.07 
.072 
.073 
.074 

624.1 

624.11 
624.13 

.131 

.132 

.133 

.134 

.135 

.136 
• 137 

Výpočet přetvoření 
Výpočet váhy. Nátěrové plochy 
Únosnost 
Všeobecná hledislra pro přípravn a provádě

ní staveb 
Volba staveniště. Vyšetřování zá!kladové 
půdy 

Zařízení staveniště. Hloubení. Doprava 
Příprava stavebních dílů. Sestavování dílů. 
Kamenořez 

Sestavování. Přesouvání. Zasouvání. 
Bednění. Stavební lešení 

Bednění pro stavby z betonu nebo z jiných 
hmot 

Stavební lešení. Pracovní lešení 
Zařízení na svislou dopravu. Kostry výtahti 
Zařízení na vodorovnou dopravu. Rozličné 

druhy dopravy 
Zatěžovací zkoušky. Zkoušení. Pokusy 
Udržování, obnovování, zesilování, posuno-

vání a bourání staveb 
Stavební prvky všeobecně 
Prvky přejímající rovinné napětí 
Desky 
Prostorové nosné konstrukce 
Inženýrslié stavitelství všeobecně. Zemní 

stavby. Zakládáni. Stavba tunelů 
Inženýrské stavitelství všeobecně 
Zemní stavby. Zemní práce 
Mechanika zemin. Stavební pftdoznalstvf 
Rozpojování a doprava zemin všeobecně 
Vytyčování, mýcení a vedlejší práce, odkop, 

hloubení 
Zářezy. Průkopy. Příkopy 
Navážky. Násypy. Zvyšování terénu 
Hráze. Jímky 
Zajišťování zemních těles. Sva:hy. Bankety • 

624.138 

624.138 

6240.15 
.151 
.152 

.153 

.154 

.155 

.156 

.157 
.1 
.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 
.159 

.3 

.4 
624.16 

.164 

.166 
624.18 

624.19 
.192 
.193 
.194 
.196 

624.2/.8 

625.03 

.04 

.06 

.07 

.08 

625.1/.6 
625.1 

.11 

.12 

.14 

.141 

.142 

.143 

.144 

.145 

.15 

.151 

.152 

.153 

.1M 
.155 
.156 
.16 
.17 
.18 

625.2 

TECHNIKA DOPRAVNÍCH CEST 625.5 

Lavičky. Podpěry. Přechody mezi terény 

různých výšek v "o h 'cký
Zhutňování a zlepsovalll pudy mec a!ll 'ní 

mi a chemickými vrostředky. (Zpevnova 
půdy) 

Zakládání 
Způsoby zakládá?í ,:š~obecně . tavební 
Zřizování, odvodňovalll a hrazelll s 

jámy b í "mě Základové práce ve stave n Ja 
Zakládání na pilotách . 
Zarážení pilot. Tvar~. p,llot ," zakládání 
Základové rošty a Jma zvlástní 

v suchu 
Zakládání pod vodou 
Skříňové jímky • Ý h 
Zakládání s pomocí plášťů a otevren c 

kesonů "tlačený Zakládáni s pomocí keso:r;u na s 
vzduch. (Zakládání s pretlakem) 

Zakládání zmrazováním Z klá 
Pneumatické zakládá~í bez kesonil. a -

dání s pomocí vodnlho tlaku v 

Zakládání na studních (stydně drevěné, 
zděné, betonové, ocelove) " í ocelové 

Zakládáni na troubách (spoustěc 
trouby) 

Přímé !Za:kládáni pod vodou 
Jiné otázky 
Ochrana před podemletím " b 
Zesilování základů. podchyeovalll stave 

Opěry. Pilíře , ... T" ) 
Opěry (koncove plllre, pobřežní pl Ire 

Pilíře 'h kého 
Zvláštní stavby pro zlepšovám ors 

území 
Stavba tnnelfi 
Důlní tunely. Horské tunely 
Podzemní tunely. Tunely pod dlažbou 
Tunely pod vodou 1 pro 
Ostatní tunely. Stokové tunely. Tune y 

lodní plavbu 
Stavba mostil 

624.21 Mosty a mostní části všeobecně 
: 625.1 Železniční mosty 

: 625.745.1 Si1~iční n;osty sty pro vnitrozemskou do-
: 626.1 Pruplavm mo 

pr'b~~~ mosty pro mořské .průpl~vy 
: 626.9 Trlimové mosty s pinostěnnýmI nosmky 

624.27 ~ ty 
624.28 Věšadlové mosty. Vzpěradlové mos 

624.3 
·624.4 

624.5 
624.6 

.61 

Příhradové mosty 
Troubové mosty z oceli nebo železového 

betonu 
Visuté mosty 
Obloukové mosty 
Dřevěné obloukové mosty s jedním nebo 

více otvory , t y 
Kamenné mosty s jednlm nebo VIce o vor 

:~;1 z přírodních kamenů 
624 z železového betonu , 
. 7 Železné a ocelové obloukove mosty 
:,~~/.6 Obloukové mosty s klouby 
.69 Jiné obloukové mosty 

624.7 Smíšené stavby mostťJ. 
624.8 Pohyblivé mosty 

.82 Padací mosty. Sklá!pěci mosty 
822 Padací mosty b h bll'VOU • t s pevnou ne o [Jo y .824/.828 ,Sklápěcí mos Y 

.83 

.84 

.85 

.86 

.87 
624.9 

.91 

.92 

.93 

.94 

.95 
.97 

otáčecí osou 
Otočné mosty 
Zdvižné mosty t ) 
Pojezdné mosty (,posuvné mos y tk Ná 
Přívozní můstky. Přístavní. m~s )f. -

břežní mosty. Mosty pro vIsute pnvozy 
Plovoucí mosty 
Inženýrské pozemni stavby 
Střešní 'konstrukce. Krovy Ý 
Masivní stavby (zdivo, beton a železov 

'S:~~~é stavby (m~sivní. dřevěné, ocelové) 
Stavby pouze zocell " í Nád Ž 
Rozličné ocelové konstrukce. Lesen . r e 
Stožáry. Věže 

625 Technika pozemních dopravních cest. Stavba železnic, silnic a cest 

Síly, pohybY"a n::máháni; vznikajíc! stykem 
vozidla s ]IZdnl drahou , 

Vlivy působící na)izdní drahy a cesty 
Pojiva a jejich UZlU 

Nerostná staviva silnic. Dokon-
Stroje a zařízení na stavbu 

čovací práce. Změny 
Zeleznice. Pouliční dráhy "' 
Zeleznice všeobecně. Zelezniclll trať a jej! 

stavba 
Stavební plán 
Železniční spodek 
Železniční svršek 
Štěrkové lože 
Pražce 
Kolejnice a upevňovadla 
Kladení koleje 
Zařízení a stroje na .posuv ~olej:. 
Kolejová rozv~.tve?í :' vedl"~Jsí ~anzení 
Odhočení a pnpoJemkoleJI. Vyhybky 

Křižovatky . ké 'hybky) V'h bkové křižovatky (angllc vy.· 
T~č~ice deskové a mostní 
Posuvny ,-' í 
Zaražedla a podobna zanzen , " 
Výstroj trati. Strážní d?mky. Zavory atd. 
Udržování trati a pomucky, • '. h hle-
Roztříděni železničních trati s ruznyc 

disek _ i'Jy 1 i-ni 
Provozní prostředky zeleznic. ...e ezn c 

vozidla. Vozy. Vozba 
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625.2.01 

.22 

. 23 

.24 

.249 

.26 

.27 

.28 

.282 

.285 

.286 
625.3 

.31 

.32 

.33 

.35 

.36 

.37 

.39 
625.4 

.41 

.42 
.43 
.44 

625.5 

Součásti vozidel mimo hnací stroje. 
Rozdělení jako u 629.11.01 

. I ů 'ezdný průřez trati. Příčnv obrys vozlde ap!,. J "~dvní oblouků 
VIi; délky vozidla pn ,proJlz e 

Osobní vozy . 
Nákladní a speciálm vozy 
Dresiny 

ISprávkárny ~,ozů, Podvalníky. PřeklMac1 Pomocná zanzelll . 
zařízení atd. 

Železniční vozba 
Lokomotivy 
Motorové vozy 
Kolejové autobusy 
Zvláštní železnice 
Úzkorozchodné dráhy , 
Adhesní dráhy s velkym stoupáním 
Ozubnicové dráhy 
Dráhy s velmi širokým rozchodem 
Pohyblivé chodníky ... _ 
Samočinné dráhy (1?ez ndlce) 
Jiné zvláštniželezmce 
Nadzemní, podzemní, vísuté a jednokolejni-

cové dráhy 
Nadzemní dráhy 
Podzemní dráhy 
Visuté dráhy 
Jednokolejnicové dráhy 
Lanové a řetězové dráhy pozemní 



625.6 

625.6 
.61 
.62 

625.7/.8 
625.7 

. 71 

.711 

.712 

.714 

.72 

.73 

. 731 

.732 

.733 

.734 

.735 

626.01 
.02 

.025 

6%6.1 
.12 
.13 
.14 
.15 
.17 
.18 

626.2 
626.8 
626.4 
626.5 
626.7 

627.1 
.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

. 16 

. 17 

.18 
627.2 

.21 

.22 

.23 

.24 

.26 

. 1 

.2 

.3 

.4 
.5 
.6 
.7 

VODNÍ STAVITELSTVÍ 627.47 

Vedlejší a drobné dráhy. Pouliční dráhy 
Vedlejší místní a drobné dráhy 
Pouliční dráhy a ostatní městské dráhy 
Stavba silnic a cest 
Silnice a cesty všeobec.ně 
Druhy obyčejných dopravních cest podle vý

znamu (důležitosti) a účelu 
Silnice 
Státní silnice. Silnice 1. třídy (státní, zem

ské). Silnice 2. třídy (okresní) 
Místní průjezdy (státní, obecní). Vedlejší 

silnice. Polní cesty. Hospodářské cesty na 
katastru vesnice 

Silnice jen pro automobily. Dálnice. Auto-
strady 

Cyklistické stezky 
Cesty pro pěší. Stezky. Pěšiny 
Chodníky 
Cesty pro jezdce 
Ulice 
Pobřežní silnice. NábřežL Silnice podél vod

ních toků 
Projekt a trasování silnic (plánování vedení 

trati) , 
Jednotlivosti silnic. Tvary příčného profilu 
!Spodní stavba. Nosná vrstva vozovky. Zá-

řezy. Náspy 
Příčné profily silnic 
Zvýšené chodníky silniční (bankety) 
Chodníky. Vozovka. Chodníkové ostrůvky 

(refuge) 
Silniční příkopy. Rigoly 

625.74 
.745 

.746 

.748 

.75 

.76 

.77 

.78 

.79 
625.8 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

.87 

.878 

.88 
625.9 

.91 

.92 

Druhy silnic podle stavby. Vedlejší zařízení 
Vedlejší zařízení. Lávky. Vodní propustky. 

Dopravní značky atd. 
Ostatní zařízení. Věže k řízení dopravy. 

Dělicí pruhy atd. 
Vybavení silnic. Kiosky. Lavičky. Studny . 

Tankovací stanice atd. 
Úprava silničního povrchu. Olejování, deh

tování atd . 
Udržování silnic a cest. Stavební správa sil

niční. Čištění silnic 
Sázení stromů na dopravních cestách, uli

cích, náměstích, promenádách atd. 
Zařízení uložená pod povrchem ulic. Potrubí. 

Kabely 
Části staveb zasahující do cest. Přístřešky 
Zpevnění si!níc a cest. Deskové dlažby. 

Dláždění. Stěrkováni a jiné způsoby zpev
nění 

Primitivní cesty. Cesty neupravené a sypa-
né. Cesty dlážděné deskami 

Kamenná dlažba 
Dřevěná a korková dlažba 
Betonové vozovky 
ksfaltové vozovky. Živičné vozovky 
Kamenné vozovky. Štěrkové vozovky 
Ostatní dlažby. Skleněná dlažba 
Kaučuková a pryžová ·dlažba 
Úprava chodníků. Obruby. Dlažba 
Ostatní druhy pozemní dopravy 
Lodní železnice 
Lanové dráhy visuté. Lanovky (nákladn!) 

626/621 Vodní stavitelství 

626 Všeobecnosti o vodním stavitelství. Stavba průplavů. Kulturní technika zemědělská 

Vědecké základy vodního stavitelství. 
Všeobecnosti o pracích pod vodou. (Potá

pěčské ,práce) 
Výstroj 'pro potáJpěče. Potápěčské obleky. 

Výstroj 
Pri'lplavy pro vnitrozemskou lodní dopravn 
Piředběžné práce. Vytyčení tratí 
Sta"\"ba průplavů 
Uďržování průplavť.t. 
Osázení svahů a hrází 
Upevnění svahů a hrází 
Stavba průplavů s nasypávanými břehy 
Zásobování pri'lplavi'l vodou 
Tvar a rozměry příčných průřezÍl prÍlplavu 
Plavídlové komory 
Lodní zdVlihadla. Šikmé roviny pro lodi 
Lodní doprava na řekách a pruplavech. 

Lodní vleky 

626.8 

.631.4 

.80 

.81f·85 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 
.860.4 
.861 
.862 
.87 
.88 

626.9 

Zemědělské kulturní stavitelství. Kulturni 
technika. Zemědělslié vodní stavitelství 

Půdoznalství a výzkum půdy s hlediska ze-
mědělské techniky 

Význam vody v zemědělské technice 
Zavodňování 
Všeobecnosti. Opatřování vody 
~řidělování VOdy. Rozdělování vody 
Cerpací zařízení k zavodňování 
Způsoby zavodňovací 
Zavodňování kultur rozličných druhil 
Odvodňování, drenáž 
Odvodňování Odpadem. (VorfIut) 
Odvodňování otevřenými příkopy 
Podzemní odvodňování. Drenáž 
Zúrodnění lad 
Vodní stavby k rybářským účehlm 

Mořské prÍlplavy 

621 Přirozené vnitrozemské vody. Říční stavby. N' Vít b Ú amorn s av y. dolní přehrady 

Tekoucí a stojaté vnitrozemské vody 
Všeobecnosti o vznrku přirozených vodních 
toků 

Úvodí. Prameny. Vydatnost pramenů 
Hydrodynamika vodních toků 
Bystřiny. Nesplavné horské řeky 
Všeobecnosti o řekách 
Ústí řek do moře a jich zlepšování 
.stojaté vnitrozemské vody 
Břehy. Svahy 
Přistavy a pobřeŽÍ 

Sem patří souhrnné práce o námořních 
stavbách 

Rozdělení 'přístavů podle polohy a účelu 
Všeobecné ,podmínky ,pro zakládání přístavů 
Hlavní části přístavů 
Provádění námořních staveb 
Porušování námořních staveb 
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627.8 
.31 
.32 
.33 
.34 

.35 

.36 

.37 

627.4 
.41 
.42 
.43 
.44 
.45 
.47 

Vnitřní zařizení přistavil 

Plovoucí doky 
Doky. Skladiště (kůlny, sýpky a sila) 
Přístavní hráze. Zdi přístavních hrází 
Příslušenství přístavních hrází. Lapače. Při-

stávací zařízení 
Pomocná zařízení přístavů. Přístavní dráhy • 

Přístavní jeřáby atd . 
Zařízení pro stavbu a opravy lodí 
Zařízení pro občasné uzavření přístavil 

Řiční stavby. Jezy 
Ochrana břehů. Kryti břehll 
Úprava řek 
Jezy 
Zužování řečiště. Příčné sta'vby, výhony 
Propusti (ve zdymadlech) 
Změna směru toku. Odvádění vody 

627.5 

627.5 

.51 

.52 

.53 

.532 

.533 

.534 

.536 

627.6 

627.'7 
.73 
.74 
.75 
.76 
.78 

628.1 
.11 
.12 
.13 
.14 

.15 

.16 

.17 

.18 
628.2 

.21 

.22 

.23 

.24 

.25 

.26 

.27 

.28 

.29 
628.8 

.31 

.32 

.38 

.34 

.35 

.36 

.37 

.38 

.39 
628.4 

.41 

.44 

.45 

. 49 

629.1-4 
-42 
-43 
-44 
-45 
-46 
-47 

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 629.1.04 

Ostatní stavby k ochraně a zlepšení vodních 
toků a pobřeží. Stavba hrází. Získávání 
pildy 

Povodně. Ochrana před povodněrrů 
Ochrana břehů 
Území ohrožovaná zátopami a jich odvod

ňování. Vysoušení. Získávání 'půdy. Na
plavování 

Vysoušení 
Naplavováni. Získávání půdy hrázemi proti 

záplavě. (Polder) 
Čerpací zařízení. Čerpání 
Přeměna chráněných území (polder) v ne
chráněná 

Vnější stavby v příbojových přístavech a 
v přístavech a hlubokých vodách 

Udržování vodních toki'l a přístavf.t. Rýpání 
Lámání ledu 
Rýpání. Odstraňování skal 
Udržování splavnosti přístavfl 
Uvolňování lodí uvázlých na mělčině 
Plovoucí zařfzení pro přístavní práce 

627.8 
.81 
.82 
.83 
.84f.88 
.84 
.85 

.86 

.88 

627.9 

.91 

.92 

. 93 

.94 

.95 

628 Zdravotní technika 

Zásobování měst vodou. Vodovodní potrubí 
Voda. Získávání vody. Studny 
Doprava vody čerpacími stanicemi 
Jfmání vody. Vodojemy. Vodní !Iládrže 
Rozvádění vody. Potrubí. Akvadukty. Pří-

kopy. štoly 
Vodovody na pitnou vodu. (Pouliční vodo-

- vody) . t d' F'lt -Cištění vody. Desmfekce s u m. 1 racm 
nádrže 

Spotřeba vody. Zavlažování pozemkll 
Voda na venkově, ve vesnicích a osadách 
Stolmvání měst (kanalisace) 
Soustavy stokovací 
Vý.počet průřezu potrubí 
Větrání stok. Větrací zařízeni 
Návrh a sta"\"ba kanalisačních potrubí 
Pomocná zařízení. Přípojky. Uzávěrky 
Křížení stok. Kanálové shybky 
Ucpání a prasknutí kanalisačních potrubí 
Čištění kanalisačních potrwbí 
Odstraňování a odvádění odpadních vod 
Odpadní vody. Dešťové vody, kaly a splašky 
Množství. Složení. Chemické a fysikální 

vlast!llosti. Zkoušení 
Odstraňování zápachu a desinfekce pevných 

a kapalných součástí 
Čištění odpadních vod. Mechanické a fysi

kální ,čÍ'štění odpadních 'Vod 
Čisticí !kádě. Čisticí studně. Usazování. Fil

trace. Chemické a chemicko-mechanické 
čištěn! odpadních vod 

Biologické čištění. Okysličování. Srážení 
a skrápění 

Čištění zemní filtrací. Závlahová pole 
Zemědělské využití součástí odpadních vod 
Zužitkovatelné součásti odpadních vod 
Odvádění odpadních vod do přírodních toků 
Hygiena měst. Čištění měst 
Záchody 
Pevné odpadky. Smetky. Městské odpadky 
Veřejné záchody a umývárny 
Úprava a zužitkování městských odpadků . 

628.5 
.51 

.511 

.512 

.517 
.2 

.52 

.53 

.54 

628.6 
628.8 

.81 

.82 

.83 

.84 
628.9 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.97 

.971 

.972 

.973 

.974 

.975 

.976 

.978 

.7 

Údolní přehrady. Stavby pro vodni centrály 

Údolní přehrady 
Zdýmací hráze. Zdýmací zdi 
Provozní zařízení údolních přehrad 
Stavby pro vodní centrály 
Potrubí na hnací vodu 
Říční stavby pro průběžné (průtočné) vod

ní centrály 
Odtokové kanály 
Zařízení zamezující ,provozní poruchy způ

sobené ledem, plovoucím clf'ívím, bahnem 
atd. 

Přístup k pobřeží, Návěštní zařízení. Signa-
lisování. Záchranná služba na moří 

Denní návěští. Pomocná přistávací zařízení 
Osvětlování pobřeží. Noční návěští 
Signalisováni. Námořní povětrnostní služba . 

Pobřežní telegrafie 
Lodivod. Vleky 
Zachraňování na moři. Zachraňování na po-

břeží 

Městské stanice k zužitkování odpadků . 
Spalovny 

Prumyslová hygiena 
Všeobecné o ochraně proti škodám v závo

dech všech druhů 
Ochrana proti prachu všeobecně. Technika 

boje proti prachu 
Ochrana proti jedovatým plynť.t.m a parám 
Ochrana proti škodám způsobeným chvěním 
Ochrana proti hluku. Potírání hluku 
Zvláštní ochranná zařízení proti miasmť.t.m, 
výparům a zápachům 

Ochrana proti škodám zpllsobeným kouřem 
a sazemi 

Zpracování odpadních vod a pevných odpad
ků z továren a dílen 

Bytová hygiena 
Topení. Větrání. Regulace vlhkosti. Klima-

tisace 
Topení 
Chlazení 
Větrání 
Regulace vlhkosti 
Osvětlovací technika. Osvětleni 
PHrozené osvětlení 
Umělé osvětlení všeobecně 
Osvětlovací zařízení. Svitidla 
Příslušenství pro umělé osvětlení 
Druhy osvětlení: přímé, nepřímé, polonepří-

mé 
Osvětlení s hlediska osvětlovaného před-
mětu 

Venkovní osvětlení 
Vnitřní osvětlení 
Demonstrační a estetické osvětlení 
Slavnostní osvětlení. Reklamní osvětlení 
Signalisační osvětlení. 
Pracovní osvětlení. Osvětlení předmětll k u

snadnění studia nebo práce. Osvětlení pul
tů, pracovišť, obrazů, klavírů atp. 

Osvětlení k zvláštním účelům. Reservn! 
osvětlení. Bezpečnostní osvětlení 

Osvětlení s hlediska protiletecké ochrany 

629.1 Technika dopravních prostředků (kromě kolejových vozidel) 

Dopravní prostředky podle llčelu 
Tažná vozidla. Traktory 
Vlaky. Přípojná vozidla 
Vozidla na zboží. Nákladní vozidla 
Vozidla pro veřejnou do.pravu všeobecně 
Osobní vozidla 
Speciální vozidla 

59 

629.1-59 
629.1.0 

.01 

.018 

.02 

.03 

.04 

Brzdy 
Součásti a zařízeni vozidel 
Součásti vozidel m~mo hnací stroje 
Pozorovací a signalisační zařízení 
Vozidla poháněná koly 
Vozidla poháněná jinak než koly 
Zařízeni vozidel 



629.1.05 

1
629.1.05 

.06 

.07 
629.11 

.01 

.011 

.012 

.013 

.014 

.015 

.018 
.111 

.112 

.113 

.113.2 

.114 

.3 

.4 

.5 
.6 
.7 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.8 

.82 
.116 
.117 
.118 

.2 

.3 

.4 

.5 

.U 

.7 
.119 

.5 
629.12 

.01 

.011 

.014 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. ZEMĚDĚLSTVÍ 631.43 

Měřicí přístroje na vozidlech. 
Výbava vozidel. Osvětlení. VytáJpění. Větrání 
Význačné veličiny a vlastnosti vozidel 
Pozemní vozidla (mimo kolejová) 
Součásti vozidel vyjma hnací stroje 
Součásti podvozku. Skříňové nástavby 
Součásti pojezdného mechanismu. Nápravy. 

Kola. Obruče. Vypružení 
Tažné ústrojí. Spřahovací součásti 
Sedla. Řídicí zařízení 
Opěrná zařízení 
Po'zorovací a signalisační zařízení 
Jednoduché dopravní prostředky. Nůše. 
Ruční vozíky. Dětské kočárky. Sáně atd. 

Vozidla se zvířecím potahem 
Automobily a jejich konstrukce 
Parní automobily 
Automobily s plynovým motorem (plynový 

generátor na vozidle) 
Automobily s motorem na stlačený vzduch 

a plyn 
Automobily s motorem na tekutá paliva 
Automobily s elektrickým pohonem 
Automobily se smíšeným pohonem 
Automobily podle účelu 
Traktory 
Automobilové vlaky. Přípojné vozy 
Nákladní automobily 
Autobusy 
Osobní automombily 
Lehké automobily 
Závodní automobily 
Automobily o více než čtyřech kolech 
Lehké vozy o více než dvou kolech 
Vozidla o jednom nebo dvou kolech 
Jednokolová kola. Dětská kola. Koloběžky 
Bicykly. Jízdní kola všeobecně 
Jízdní kola o více sedlech. Kola s dvěma 

sedly. Tandemová kola 
Motocykly jen s jedním sedlem 
Motocykly s více sedly. Motocykly s dvěma 

sedly 
Postranní přívěsné vozíky. Přípojné vozíky 
Zacřízení na opravu a čištění vozidel 
Tankovací zařízení 
Plavidla. Stavba lodí 
Součásti Iplavidel mimo hnací stroje 
Cásti lodního trupu 
Řídicí zařízení. PlaohtovÍ 

629.12.015 
.018 

.121 

.122 

.123 
.3 
.4 
.6 

.124 

.125 

.127 

.128 

.129 
629.13 

.01 

.011 

.012 

.013 

.014 

.015 

.018 
.131 
.132 
.134 
.135 

.1 

.2 

.4 

.5 
.136 

.1 
.2 
.3 

.137 

.138 
.4 
.5 
.6 

.139 

629.19 

Přistávací zařízení. Kotvy 
Pozorovací a signalisační zařízení 
Primitivní plavidla 
Plavidla pro vnitrozemskou plavbu. Říční 

lodi 
Plavidla pro námořní plavbu. Námořní lodi 
Oceánské parníky. Osobní lodi. Poštovní lodi 
Nákladní lodi. Nákladní parníky 
Plovoucí ostrovy a mateřské lodi pro leta-

dla a vzducholodi 
Remorkéry. Lodní vlaky. Specíální lodi 
Zábavní lodi. Sportovní lodi. Loďky. Čluny 
Ponorl{y 
Loděnice. Doky 
Zvedání potopených lodí 
Letadla. Konstrukce letadel 
Součásti letadel 
Součásti letadel, zvláště lehčích vzduchu 
Součásti letadel, zvláště těžších vzduchu 
Spřahovací součásti. Zařízení pro letadlové 

vlaky 
Nosná soustava. Řízení 
Podvozek. Přistávací zařízen1 
Pozorovací a signalisační zařízení 
První pokusy v létání. První balony 
Balony. Vzducholodi podle konstrukce 
Balony a vzducholodi podle účelu 
Letadla těžší vzduchu podle konstrukce 
Bezmotorová letadla. Draky. Kluzáky 
Letouny podle počtu nosných ploch. Aero-

plány 
Helikoptery. Autogira 
Hydroplány 
Létací přístroje těžší vzduchu, bez křídel 
Padáky 
Katapultové létací přístroje 
Létací přístroje s reakčním pohonem. Ra-

ketová letadla 
Létací vozy. Obojživelné letouny 
Letadla těžší vzduchu podle účelu 
Letouny pro dopravu zboží 
Letouny pro veřejnou dopravu 
Osobní letouny všeobecně. Soukromé letou

ny 
Zařízení k rozjezdu a přistávání letadel. Za

řízení letišť 

Astronautika. Dopravní prostředky pro lety 
světovým prostorem 

63 Zemědělství. Lesnictví. Myslivost. Rybářství 

631/635 Pěstování rostlin 

631 
631.1 

Všeobecné otázky zemědělství 631.34 Nářadí na ošetřováni a ochranu rostlin. 
Podpěry. Květináče. Postřilmvací zařízení 
atd. 

.16 
631.2 
631.3 
631.31 

.312 

.313 

.314 

.315 

.316 

.319 
631.33 

.331 

.332 

.333 

.334 

.335 

.336 
.6 

Organisace zemědělského podnilm. Hospo-
dářská věda zemědělská 

Účetnictví. Oceňování. Odhady 
Hospodářské budovy 
Hospodářské stroje a nářadí 
Nářadí a stroje na zpracováni půdy 
Pluhy 
Brány 
Válce a podobné stroje na zpracování půdy 
Zahradnické nářadí 
Kultivátory. Exstirpátory 
Ostatní nálřadi. Sázecí nářadi 
Secí stroje. Rozmetadla hnojiv 
Secí stroje 
Sá2lecÍ stroje. Přesazovací stroje 
Rozmetadla hnojiv. Hnojicí stroje 
Secí stroje spojené s rozmetadly hnojiv 
Nářadí na rozmnožování rostlin odnožemi, 

štěpy atd. 
Přesazovací nářadí 
Nářadí na přesazování stromfi 

60 

631.35 
.351 
.352 
.353 

.354 

631.36 

.361 
• 362 
.364 

631.37 

631.4 
.41 

.42 

.43 

Sklízecí nářadí a stroje 
Ruční nářadí. Srpy. Kosy 
Žací stroje travní 
Ostatní stroje na sklízení sena. Nakladače 

sena 
Žací stroje obilní. Samovazače. Žací mlá
tičky 

Nářadí a stroje na úpravu zemědělských 
plodin 

Mlátičky na obilí 
Nářadí a stroje na čištění. Nádrže. Síta atd . 
Zařízení na vázání a na vázání s lisováním 
Vý-,:oba energie pro zemědělství. Doprava 

v zemědělství 
půdoznalství. Výzkum půdy 
Chemické a fysikálně chemické vlastnosti 
půdy 

Výzkum půdy. Rozbory půdy 
Fysikální vlastnosti půdy 

631.44 

631.44 
.45 
.46 
.47 

.48 

631.5 
.51 
.52 
.53 

.54 

.541 

.542 

.544 

.55 

.56 

.57 

.58 

631.6 
.61 
.62 
.67 

631.8 
.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

.87 

.89 

631.9 
.92 

.95 

.96 

632 

.1 

.2 
. 3 

• 4 
.5 
.6 
.7 
.8 

.9 

.95 

.96 
.97 

633 
633.1 

.11 
.13 
.14 
.15 
.16 
.17 
.18 
.2 

ZEMĚDĚLSTVÍ 634.85 

Třídění půdy. půdní druh}' 
Úrodnost a jedovatost. pudy • 
Bakteriologie půdy. BlOlogie pud~ . 
pudoznalecký průzkum. Mapovam půdy. 

Profil půdy 
Vznik půdy. Tvoření půdy 
Zemědělské práce 
Zpracování půdy 
Pěstování rostlin 
Rozmnožování rostlin. vegetativní rozmno-

žování 
Péče o rostoucí rostliny 
Slechtění 
Řez stromů ." , . k ty 
Krytí rostlin. Kultury pod rozllcnymi ry . 

Skleni'kové kultury atd. 
S'klízení , . " Čiš-
Úpravazemědělsl{ych plodm. Mlacem. 

tění. Ukládáni atd. "" ' 
Vedlejší výrobky a polovýrobky zemedelske. 

Dřevo. Kořeny. Listy atd. "' " . 
ZvlMtní způsoby pěstování. Stnd~n: plodm. 

Vymrskávání půdy. Proh.lubovam atd. 

Kulturní technika 
Zúrodnění 
Odvodňování. Drenáž . 
Zavodňování. Zásobování rostlin vodou 

Hnojiva. Hnojení V' b 
Všeobecné otázky. Rostlinné živiny. yro a 

a použití hnojiv , .. • ě 
Nerostná hnojiva. Uměla hnOJiva vseobecn 
Draselnatá hnojiva 
Dusíkatá hnojiva 
Fosforečná hnojiva ě 
Organická a biologická hnojiva všeobecn . 

Chlévská mrva. Močůvka , ., 
Ostatní organická a biologicka hnOJiva; 

Listí. Zelené hnojení. Smetky. Stokove 
vody 

Kombinovaná hnojiva 

Rozličné otázky 
Vli'v zemědělství na 1Jodnebí, půdu, vodní 
poměry atd.. ' 

Život rostlin (oekologie) se zemědělskeho 
hlediska 

Způsoby pěstování 

Škody na rostlinách. Choroby rostlin. 
Ochrana rostlin. Boj proti škůdcům 
všeobecně 
Skody způsobené [ločasím. Fysiologické 

chol'oby 
Choroby způsobené hállmmi .(no:otvar~) , 
Choroby způsobené bakteneml a Virove 

choroby . 
Choroby způsobené houba~l . 
Skodlivé rostliny. Cizopasne rostlmy 
Živočišní škůdci rostlin (mimo hmyz) 
Skodlivý hmyz o 

Ostatní škody na rostlinác~. Skody zpuso-
bené chemickými látkami. , 

Boj proti škodám na rostlmach. Ochrana 
rostlin ,". k 

Obranné prostředky podle u:m ~ 
Přirození nepřátelé rostlinnych ~kůdcú , 
Nepřímé prostředky k boji protl,chorob~ 

rostlin a proti škůdcŮ~. Karantena rostlm 

Rostlinná výroba 
Obili. Obilniny 
Pšenic;e 
Oves 
Žito 
Kukuřice 
Ječmen 
Proso a podobné obilniny 
Rýže • 
Pícniny. Luční travy 

633.3 
633.4 

Pícniny kromě trav 
Kořenové plodiny. Hlíznaté plodiny. OliOpa-

.49 

.491 
633.5 

.51 

.52 

.58 

633.6 
.61 
.63 
.65 
.68 

633.7 
.71 
.72 
.73 
.74 
.78 

633.8 

.81 

.82 
.83 
.84 
.85 
.86 
.87 
.88 
.885.1 

633.9 
.91 
.93 
.94 
.944.41 
.95 
.954 
.956 

nmy . 
Brambory. povijnice jedlá (bataty). TOpI-

nambury 
Brambory 
Textilní a vlál,nové rostliny 
Bavlna a podobná vlákna 
Len a podobná vlákna 
Vlákna pro košikář'ství, na síta a hrubá 

pletiva 
Cukernaté a šlu'obnaté rostliny 
Třtina cukrová 
Cukrovka 
Palma cukrová 
Skrobnaté rostliny 

Pochutinové rostliny 
Tabák 
Čaj 
Káva 
Kakao 
Čekanka 
Aromatické rostliny. Iioření. Barvířské 

rostliny. Tříslodárné rostlmy. Rostlmy 
li výrobě léků 

Aromatioké rostlinv 
Aromatické koření 
Koření 
Ostré koření 
Olejniny 
Barvrřské rostliny 
Třís}odárné rostliny "" • 
Rostliny k výrobě léků. LéClVe rostliny 
Chinovník 
Ostatní průmyslové rostliny 
Kaučukodárné rostliny 
Pryskyřičné rostlin~ kle?od~rné . 
Pryskyřičné tel\p~ntmodarne !ostlmy 
pryskyřičné rostllny kOP.~l?v"e" 
Ostatní rostliny poskytUJiCi sťavy 
Rostliny poskytující katechu 
Kafrovník 

634 Ovocnictví. pěstění lesů. Lesniciv! 

634.1/.7 
634.1 

.11 

.13 
634.2 

.22 

.23 

.25 
634.3 

634004 

634.5 
.51 
.53 
.54 
.55 
.58 

634.6 

634.7 
.71 
.72 
.73 
.75 
.77 

634.8 
.83 
.84 
.85 

Ovocnictví 
Jádrové ovoce 
Jablka 
Hrušky 
Peckoviny 
Slívy 
Třešně 
Meruňky 
Agrumy (plody citrusové). Pomeranče. 

Citrony atd . 
Rozličné dnžnaté a luskovi~é. ovoce. Láhev-

níkovité (anona). Mydovlte atd • 
Ořechy. Skořápkové ovoce 
Vlašské ořechy 
Kaštany 
Lískové ořišky 
Mandle 
podzemnice olejná 
Rozličné tropické a subtropické ovoce. Ovo-

ce palmu. Olivy. Melonny atd. 
Bobulovité ovoce. Drobné ovoce 
Ostružiníkovité. Maliny. Ostružiny atd. 
Rybíz. Angrešt 
Borůvky 
Jahody 
Plody ihel'baceí. Banány 
Vinařství 
Všeobecné otázky. pěstěni. ~vrl~ávání. odr,M 
Vinařské druhy révy, 'bot:;mc~e rozdelem 

(437) 
Zeměpisné r~zdělení vinarstvl 
Vinařství v Ceskoslovensku 

61 



634.9 

634.9 
.92 
.93 
. 94 
.95 

.953 

.956 

.97 
.98 
.99 

635 

635.1 

.11 

.12 
. 13 
.15 
.16 

635.2 
.21 
.25 
.26 

636 

636.08 
.081 
.082 

.083 

.084 

.085 

.086 

.087 

.088 

.089 
636.1 

.12 

. 13 

.14 

.15 

.153 
- .16 
.18 

636.2 

.22 

.23 

.234 

.24 

. 27 

.28 

.29 

.294 

.295 

.296 
636.3 

.32 
.33 
.333 
.34 
.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
.393 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Lesnictví 
Lesn~c~ví vš~obecně. Všeobecný význam lesa 
Lesm lIwenyrstvÍ 
V~eo?e.cná 'lesnická 'botanika. Druhy lesil 
Pestem lesil ve vlastním slova smyslu Za-

kládání lesů . 
P~obírky. Seče 

Zp~soby pěstění lesů. Umělé zakládání les-
mch porostů (,obnova) 

Le~ní hospodářství jednotlivých druhů dřevin 
Těz'ba a použití lesních výrobků 
Ostatní zužitkování lesa. Lesní ,pastviny. 

Pitná voda atd. 

Zahradnictví. Užitkové zahrady. Okrasné 
zahrady 
Zelenina kořenová. Hlíznaté plodiny. Oko
_ paniny všeobecně 
Cervená a žlutá řepa 
Brulkev. Řepa. Celer 
~rkev. Karotka. Krabilice bulvatá 
Redkev. ŘedkvIčka 
Různé kořeny. Křen. Černý kořen atd. 
Hlíznaté rostliny. Jedlé cibulovité rostliny 
Brambory 
CLbule 
Ostatní cibulovité rostHny. PÓl'. Česnek atd. 

635.3 
.31 
.34 

.35 

.36 
635.4 

.41 

.48 
635.5 
635.6 

.61 

.62 

.63 

.64 

.65 
635.7 
635.8 
635.9 

.94 

.944 

.97 

.98 

636.98 

Rostllny s jedlými stonky, listy ft. květy 
Chřest 

Druhy zelí. Červené zelí. Bílé zelí. Kapusta . 
Listové zelí 

Květák 
Růžičková kapusta 
Zelenina listová. Lupenaté rostliny 
Špenát 
Reveň 

Salátové rostliny, Salát 
Jedlá semena a plody 
Melouny 
Tykve. Dyně 
Okurky 
RaJs~á jablíčka a podobné plody 
Lusteniny. Fazole. Hrách. Čočka atd. 
Rostliny příchuťové. Koření 
Houby. Lanýže 

Ozdobné rostliny. Okrasné rostliny. Květiny 
R~lStliny podle způsobu rozmnožování 
Crbulovité. Hlíznaté atd 
Módní rostliny. Pnoucí rostliny. Okrasné 

stromy atd. 
Pěstován~ rostlin pod sklem, např. v zimn[ch 

zahrada ch 

636/639 Chov zvířat. Živočišné výrobky. Lov. Rybářství 

Chov zvířat všeobecně. Chov ssavců 
a ptáků. jChov dobytka 
Všeobecné otázky chovu zvířat 
Způ~ob~ chovu. Označování chovných zvířat 
Tv,?re:ll • stavu dobytka. Plemena. Rlozmno-

zovam 
Ošet~~vání zvířat. Péče o stádo jako celek. 

StaJe. Postroje 
Krmení 
Krmiva všeobecně. Krmná hodnota 
Rlostlinná rkrmiva všeobecně 
Ostatní krmiva. :Zivočišná a minerální 

krmiva 
Použití zvířat 
Nepřátelé a týrání domácích zvíi'at 
Jednokopytníci. Koně všeobecně 
Tepl01;r.evní koně všeobecně. Závodní koně 
Jezdectr koně 
Kočároví koně 
StudenOkrevní koně. Tažní koně 
Německá a holandská plemena 
Ponny 
Osli, mezci, zebry atd. 
Velcí přežvýkavci. Hovězí dobytek. 
Dobytčí plemena 

Anglická dobytčí plemena 
Německá, holandská dáns'ká a švýcarská 

dobytčí plemena ' 
Německá dojná plemena 
Francouzská a belgická dobytčí plemena 
Ostatní evropská plemena 
Mimoevrop'ská plemena 
Ostatní velcí přežvýkavci 
Daňci. Sobi 
Velbloudi. Dl'omedáři 
Ostatní druhy velbloudů. Lamy 
Malí přežvýkavci. Ovce. Kozy 
Anglická ovčí plemena 
HoIandská a německá ovčí plemena 
Německá ovčí plemena 
Francouzská a vlámská ovčí plemena 
!talská ovčí plemena 
Spaně~ká ovčí plemena, merinové ovce atd. 
O~tatm evropská ovčí plemena 
MImoevropská ovčí plemena 
Kozy 
Německá a švýcarská kozí plemena 

62 

636.4 
.42 
.43 

.44 

.45 

.46 

.47 

.48 
636.5 

.52 

.53 

.537 

.54 

.55 

.551 

.56 

.57 

.58 

.587.1 

. 59 

.592 

.593 

.594 

.595 
.596 
.597 
.598 

636.6 
.61 
.68 

636.7 
.74 
.75 
.76 

636.8 
636.9 

.92 
.93 
.97 
. 972 
. 976 
.98 

Vepřový dobytek 

A~gUck~ plemena v~přového dobytka 
Nemecka a holandská plemena vepřového 

dObytka 
Francouzská a švýcarská plemena vepřo

vého dobytka 
!talská plemena vepřového dobytka 
Spa~ělska la portugalská plemena V'epto

veho dobytka 
Ostatní evropská plemena vepřového do-

bytka 
Mimoevropská plemena vepřového dobytka 
Drůbež. Pernatá zvěř 
Anglická slepičí plemena 
!':Těmecká a holandská slepičí plemena 
Ceská slep1čí plemena 
Francouzská a Ibelgická slepičí plemena 
Italská slepič~ plemena. Středomořská "le-

pičí plemena -
~eghornky 
Spanělská slepičí plemena 
O~tatní evropská slepičí plemena 
Mnnoevropská slepičí plemena 
Bantamky 
Ostatní druhy drůbeže 
Krocani 
Perličky 
Bažanti 
Pávi 
Holubi 
Kachny 
Husy 
Ostatn~ ptáci 
Ptáci pěstovaní pro peří 
Okrasní' ptáci 
Psi 
Hlídací psi. Ovčáčtí psi. PoHcejní psi 
Honicí psi 
Luxusní psi. Ozdobní psi 
Kočky 

Ostatní domácí zvířata 
Králíci 
Kožišinová zvířata 
~vířata chovaná k různým účelům 
Zelvy 
Sloni 
Zvířata pro cirkusy a zoologické zahrady 

637 
64.09 ZEMĚDĚLSTVÍ. DOMÁCÍ HOSPODÁll,STVÍ 

637 
637.0 
637.1 

Produkty domácích zvířat 
Mlékařství všeobecně 
Mléko 
Mlékařské statky. Mlékařské dvory .11 

.12 

.13 

.131 

.132 

.133 

.135 

.14 

.141 

.142 

.143 

.145 

.146 

.147 

.148 

.16 

.17 

.174 

.18 
637.2 

.22 

.23 

.24 

.26 

.28 
637.3 

• 32 
.33 

.34 

.35 

.36 
637.4 

.43 

.433 

.44 

.445 

.45 

637.5 
.51 
.52 

.523 
.524 
.525 

.526 

.53 
.54 
.55 
.56 

637.6 
.61 
.62 
.63 
.64 
.65 
.66 
.67 
. 68 
.69 

Dojení. Součásti mléka 
Zpracování mléka 
Mlékárnv. Mlékárenství 
Mlékařské nářadí a stroje 
Mlékařské methody 
Doprava mléka. Láhve na mléko. Konve na 

mléko. Vozy na mléko 
Druhy mléka 
Plnotučné mléko. Sladké mléko všeobecně 
Zahuštěné mléko. Kondensované mlé'ko vše-

obecně. Mléko v krabicích 
Sušené mléko. Mléčná moučka 
Mléčný cukr. LaJktosa 
Kvašené mléko. Kyselé mléko všeobecně 
Sbírané mléko. Odstředěné mléko 
Smetana 
Vady mléka. Porušování mléka. Znečištění 

mléka 
Mléko jiné než kravské 
Kozí mléko 
Mléčné náhražky 
Máslo 
Vlastnosti, součásti a zlwušeni másla 
NářadI. Stroje na máslo. Balení másla. Do-

prava másla .. 
Vedlejší výrobky při výrobě másla. podmaslI 
Vady másla. Porušování másla. Znečištění 

másla 
Náhražky másla všeobecně 

sýry . .,. .' .• 
VlastnostI, soucastI, zkousem syrů 
Sýrařské nářadí. Sýrařské stroje. Balení 

sýrů 
Vedlejší výrobky při výrobě sýrů. Syrovátka 
Druhy sýrů 
Vady sýrů. Porušování sýrů. Znečištění sýrů 
Vejce 
Ošetřování vajec 
Způsoby ošetřování vajec. Konservování 
Druhy vajec. Části vej'Ce 
Vaječný prášek 
Rozdělení vajec podle ,ptákfi 

Rozdělení jako u 63,6:.5 
Maso. Tuk 
Řeznj:ctví. Masné výrobky. Náhražl{y masa 
Zpracování masa 

Masné konservy viz 664.94 
Výroba uzenin 
Uzeniny 
Masné výrobky mimo ulZeniny. Sunka. Hus-

penina. Masový salát 
Zkažení. Vady uzenin. porušování uzenin . 

Znečištění 'Ilzenin 
Zužitkování zdechlin. pohodnictví 
Drtlbež 
Zvěřina 
Ryby. Raci atd. 
Ostatní produkty při chovu zvířat 
Kůže 
:Zině. štětiny. Vlna ' 
Peří. Prachové peří. Ptačí kůže. Kůže plazů 
Rohy. Paznehty. Drápy. Zobáky 
Kosti. Zuby 
Krev. Střeva 
Zelv! krunýře. Zelvovina 
Ci'bet. Pižmo. Bobrovina ap . 
Ostatní živočišné produkty 

638 
638.1 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

Chov hmyzu a plazů 

638.2 
.~7 

638.3 

638.4 

638.5 
638.7 
638.8 

Chov včel. Včelařství 
VšeObecné otázky chovu včel 
Včely 
Snůška včel 
Vlastní chov včel 
Nemoci včel. Škildci včel 
Med 
Včelí vosk. Zfskávání včelího vosku 
Pryskyřice včelní 
Včely jako oplodňovatelky květů 
Chov bource morušového 
Hedvábí 
Chov červce košenilového. Získávání koše-

nily 
Chov ostatního hmyzu. Mravenci. Kobylky 

atd. 
Chov snovacích pavoukil 
Chov plazŮ. Chov želv. Chov hadil atd • 
Chov hmyzu a plazŮ k jiným účelům než 
průmyslovým 

639 
639.1 

.081 

.09 

Lov. Rybářství. Chov ryb 
Lov 

639.11/.16 
.11 
.12 
.13 
.14 
.15 
.16 
.18 

639.2 
.081 
.09 
.21 

.22/.23 

.24 

.25 

.27 

.28 

.29 

639.3 
.31 
.32 
.34 
.38 

639.4 
.41 
.42 
.44 
.45 

639.5 
639.6 

639.9 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 

OhytánI. Honba 
Nepřátelé a pohromy zvěře 
Lovná zvěř 
Ssavci 
Pernatá zvěř 
Tuleni. Lvouni. Lachtani 
Krokodilové. Aligátoři 
Ostatní plazi. :Zelvy 
Ostatní zvěř 
Rozmanité produkty lovné zvěře. Kožišiny . 

Parohy. Rohy 
Rybářství 

Způsoby chytání ryb 
Nepřátélé a pohromy ryb 
Sladkovodní rybářství. Rybářství ve vnitro-

zemských vodách 
Mořské rybářství. pobře.žní rybáf'ství 
Chytání rnořs'kých ssavců 
pobřežní rybářství 
Chytání měkkýšů 
Chytání mků 
Chytání nebo lovení ostatních mořských 

produktů, hub, korálů atd . 

Chov ryb 
Chov ryb v sladKých vodách 
Chov ryb v mořských a podkalových vodách 
Chov ozdobných ryb 
Rozličné produkty ryb a moř'ských zvířat 
Chov měkkýšŮ a korýšů 
Chov ústřic 
Chov slávek jedlých 
Chov korýšů 
Chov hlemýžďů 
Chov raků, ježovek mořských, pijavek 
Chov ostatních mořských živočichil. Houby • 

Koráli atd. 
Pěstování a chování okrasných zvířat 
Teraria 
Akvaria 
Akvateraria 
Voliéry 
Budovy a zařízení pro ssavce: myši, mor-

čata, 'králíky, veverky, opice atd. 

64 Domácí hospodářství 

1
64.01 

.02 

.021 

Všeobecné otázky domácího hospodářství 
Druhy domácností. soukromé domácnosti . 

Kolektivní domácnosti atd . 
Souikromé domácnosti 

63 

64.023 
.024 
.08 
.09 

Kolektivní domácnosti v nájemných domech 1 
Provoz hotelů a hostinců 
Stěhování 
Jídelní lístky. Ceníky. Stolní lístky. Před-

tisky všech druhů 



641 DOMÁCÍ HOSPODÁŘSTVÍ 648.25 

641/642 Potraviny. Příprava potravin. Denní jídla 

641 Potraviny. Příprava jídel 
.1 Potraviny podle vlastností. Výživnost 
.3 Potrav!iny podle původu 
: 613.26 Potraviny rostlinného původu 
:613.28 Potraviny živočišného původu 

.4 Konservování potravin v domácnosti 
viz též 664.8/.9 Technika konservování 
potravin 

.5 Příprava denních jidel 
(083.1) Předpisy. Rady. Kuchařské knihy 

.56 Dětská strava. Strava pro nemocné. Národní 
jídla 
viz též 649.3 Výživa dětí 

.6 Příprava jednotlivých jídel 

641.7 
.8 

642 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 

.7 

.8 

Pečení. SmaženÍ. Dušení. Vaření 
Pří'prava předkrmů, příkrmů a zákusků 

Denní jídla. Stolní prádlo. Příbory 
Snídaně. Oběd. Večeře 
Zvláštní odpolední jídlo (svačina) 
Jfdla na výletech a cestách 
Jídla při slavnostních pNležitostech 
Stravování většího počtu osob 
nprava stolu. Podávání jídel. Předkládání 

jídel 
Stolní prádlo. Příbory. PiříslušenstvI 
Ozdoba stolu 

643/645 Byt. Bytové zařízení 

643 
643.1 
643.2 
643.3 

.31 

.32 

.33 

Byt 
Poloha. 
Pfldorys 
Kuchyně. Zařízení kuchyně 

Všeobecné otázky. Poloha kuchyně v bytě. 
Osvětlení kuchyně 

Větrání kuchyně. Odvádění výparů. Odvá
dění koute 

Kuohyňské topeniště. Vytápěné kuchyňské 
přístroje. Kuchyi'iská kamna a sporruky 

.34 Kuchyňské strojky. Kuchyňské nářadí 

.35 Nádoby na va,ření. Pomocné nářadí 

.352 Nádoby na vaření 

.353/.354 Pomocné nářadí na přípravu pokrmů. na va
ření, pečení atd. Pánve. Síta atd. ' 

.36 Kuchyně v hostincích, nemocnicích atd. 
Velké kuchyně 

.37 

.38 

.39 

643.4 
643.5 

.51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.57 
,58 

643.6 

.62 

.64 

.66 

Ve~dlejší mLs1m:osti u kuchyní. Zásobárny. 
Spižírny 

Péče o kuchyni a její vedlejší místnosti 
Obytné kuchyně. Umyvárny nádobí. Ku-
chyňské kouty 

Jídelny a vedlejší místnosti 
Ložnice. Koupelny. Obývací místnosti 
Ložníce. Alkovny 
Koupelny. Umývárny. Toalety. Šatny 
Obývací místnosti. Přijímací místnosti 
Dětské pokoje. Pokoje pro hosty. Pokoje pro 

domácí zaměstnance 
Studovny. Pracovny 
Haly. Ohodby. Schodiště 
Otevřené prostory. Přístavky 
Prrudelny 
Spojeni mezi místnostmi. Zařízení k úspoře 

práce 

Dorozumívací prostředky. Zvonky. Telefon. 
Mluvicí trubky 

Dop.rayx:í P!ostředky. Výtahy. Otvory na po
davam. Sachty na smetí 

Otvírače dveří 

643.7 

643.8 
643.9 

644 

.1 
.12 
.19 
.3 
.5 
.6 
.61 
.62 
.64 

Ošetřování a udržováui obytných místnosti 
a vedlejších místností 

Sklepy na topivo. Zásobní sklepy 
Pfldy. Sušárny 

Topení. Chlazení. Větrání. Osvětlování. 
Zásobování vodou 
Topení 
Nářadí pro pokojová a kuchyňská topemště 
Ohřívací láhve. Ohřívací podušky 
Osvětlování 
Větrání. Chlazení. Regulace vlhkosti vzduchu 
Zásobování domácnosti vodou . 
Zásobování pitnou vodou 
Zásobování teplou vodou 
Zásobování vodou k jiným účelům 

645 Součásti bytového zařízení 
.1 
.2 

.3 

.31 

.33 

.4 

.41 

.42 

.43/.44 

.45 
.46 
.47 
.48 

.49 

.5 

Kryti podlahy. Rohože. Koberce 
Obložení stěn. Gobelíny. Nástěnné rohože. 

Zá'věsy 
Výstroj dveří a oken 
Závěsy. Záclony. Rolety 
Tyče na záclony a příslušenství 
Nrubytelk 
Nábytek k sedění. Židle. Křesla 
Nábytek k ležení. Postele. Lavice. Pohovky 
Stoly. Pulty 
Skříně. Truhly 
Příslušenství k nábytku 
Polštáře. Podušky. Matrace 
Ložní 'Prádlo. Stolní pokrývky. Prádlo ke 

koupání. Kuchyi'iské prádlo 
Jiné zařízení. Zrcadla. Stojany na květmy. 
Žebříky atd. 

Ozdobné předměty. Obrazy. Plastiky. Vázy. 

.6 
Hodiny atd. 

Úplná lbytová zařízem 
:6,43.41 Zařízení jídelen 
:643.51 Zařízení ložnic 
:643.552 Zařízení pánských pokojů 

.68 Zařfzení koupelen, prádelen, toalet 

646/649 Osobní 
646 Oděv 

potřeby. Vedení 

647.3 

domácnosti 

Zaměstnanci pro práce mimo domácnost 
Zvláštní slulŽby. Dohližitelé 

647 

.1 

. 2 

.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 

.1 

.2 

Látky na oděv 
2lhotovovánf oděvů v domácnosti 
Oděvy podle pohlaví a věku 
Spodní oděv. Svrchní oděv. Pláště 
Pokrýv,ky hlavy 
Ošetřování a ukládání oděvů. 
Péče o tělo. Pěstění krásy. Lálzně 
Věšáky na šaty. Šatny 

Vedení domácnosti 
Domácí účetnictví. Příjmy. Vydání 
Zaměstnanci v domácnosti 

64 

.4 

.6 

.7 

648 

.1 

. 2 

.21 

.22 

.23 

.25 

Sociální otázky. Pracovní otázky. Daně . 
Pojištění 

Společenské podníky. Hoštění 

Mytí. Praní. Čištění 

Všeobecné o praní 
Namáčení. Praní 
Namáčeni 

Ruční praní. Nářadí na 'Praní 
Strojní praní. Pračky 
Škrobení 

648.27 TECHNIKA OBCHODU A DOPRAVY 656.212 

648.27 
.28 
.3 
.4 
.5 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.6 
.7 

Modření. Modřidlo. Nádoby na bělidlo 
Chemické čištění 
Ždímání. Sušení 
Žehlení. Žehlicí nářadí 
Čištění domu a bytu 
Čištění stěn, podlah, náJbytku 
Čištění oken 
Čištění nádobí 
Čištění kovových předmětů 
Čisticí přípravky na sklo 
Odpad vody. Desinfekce 
Hubení hmyzu 

649 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.8 

.9 

Péče o děti a nemocné v domácnosti 

Péče o děti všeobecně 
Dětské pokoje 
Výživa dětí 
Oblékání dětí. Péče o tělo u dětí 
Dětské hry. Dětský tělocvik. Tělocvik ko

jenců 

Chování a zvyky dětí 
Péče o nemocné v domácnosti. Pokoje pro 

nemocné 
Péče o osoby rozličného druhu. Péče o hosty 

65 Technika obchodu a dopravy. (Organisace a provoz) 

65.01 
.011 

Všeobecná theorie organisace 
Všeobecné zásady. Hospodárnost. Raciona

Hsace 
.012 Nauka o správě podniků 

.1 Správa podníků všeobecně 

.2 Plánování 

.3 Organisační umění 

.4 Vedení. Autorita 

.5 Provádění ,příka!Zů 

.6 Otázky spolupráce 

.7 Kontrola 
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651.1;.2 
651.1 
651.2 

651.3 

65Vlj.7 
651.4 

.41 

.45 

.46 

.47 
651.5 

.51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.57 
651.6 

651.7 
.71 
.72 
.74 

.75 

652 

653 

.1 
.3 
.5 
.6 
.8 

.1 

.2 

.3 

.4/.7 

654 
.01 
.02 
.03 
.04 
.015 

Kanceláře všeobecně. Kancelářská technika 
Zařízení kanceláří 

Kancelářské budovy a místnosti 
Kancelářský nábytek. Zařízení kanceláři. 
Kancelářské stroje 

Organisace kanceláří. Kancelářští zaměst-
nanci 

Kancelářské práce 
Správa kanceláří 
Pracovní doba 
Pracovní výkon 
Kancelářské 'potřeby 
Soupis inventáf'e. Inventární seznamy 
Obchodní spisy. Spisovny. Archivy 
Za:kládání podle tvaru a druhu spisu 
Z8!kládání podle způsobu zhotovení spisu 
Zpiltsoby třídění 
Způ.soby zaJkládání 
Rozdružovače. Jezdce 
Zakládání spisů trvalé hodnoty 
Za,kládání spisfi přechodné hodnoty 
Zvláštní pomflcliy pro zakládání. Pořadače 

spisit atd . 
:Formuláře 
Dopisní papíry. Účty. Dopisní obálky atd. 
Ostatní formulMe 
Sloh dopisů, Pravopis. Rozdělovací zna

ménka 
Psaní obchodní'ch dopisů 

Způsoby psaní a rozmnožování obchodních 
písemností. Překlady 
Obchodní korespondence 
Psaní na stroji. Rozmnožování 
Pisárny a rozmnožovací kanceláře 
Pře'kládánf. Překladatelské kanceláře 
Tajná písma. Kody. Telegrafní kody 

Těsnopis 

Theorie a technika těsnopisu 
Soustavy zkratek při O'bY'čejném písmu 
Strojový těsnopis. Psaní na stroji podle 

těsnopisného záznamu 
Jednotlivé těsnopisné soustavy 

Sdělování na dálku (organisace a provoz) 
Všeobecné orga:nisační otázky 
Spoje. Možnosti sdělování zpráv 
Sazby. Poplatky 
Poruchy. Zpoždění. Stížnosti. PovÍllné ručení 
Signály. výzvy 
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.93 

.94 

.1/.3 
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.01 

.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 

656.1/.5 
656.1 

.11 

.12 

.13 

.14 
.18 
.19 

656.2 
.21 
.211 
.212 

Pomocné služby, na př. časová služba 
Správa 
Telegrafie. Telefoni~. Televise 
Telegrafie drátem 
Telefonie drátem 
Bezdrátová telegrafie a telefonie 
Přenášení obrazů na dálku. Televise 
Rozhlas 
Návě'štěnL Dálkové návěštění 
Optické a :světelné návěštění 
Zvukové návěštění. Zvonky. Po:plašná za

ří-zeni 
Přenášení ro~azů a údajů. na dálku 
Udávání roz1řčných zjevů na dálku 

Grafický průmysl. Tiskařství. Nakladatel
ství. Knižní obchod 
Tiskařství 
Dějiny knihtisku 
Štočky. Sazba 
Tisk 
Na'kladatelstvL Knihkunectví 
Způsoby vydávání a prodávání knih 
Způsoby vydávání 
Zvláštní otázky vydávání a prodávání knih 
Rukopisy 
Vztahy mezi autorem a nakladatel:stvím 
Jednotlivé ,části a znaky knih a čaJSopisfi 
Prodejní ceny 
Recense. Inserce knih. Propa:ga:ce 
Prodejní organisace 
Subskripce 
Zvláštní' organísace k vydávání knih (knižní 

družstva atd.) 
Nakladatelská činnost veřejných úřadfi a 

všeobecně prospěšných sdružení 

Dopravnictví. PoštovnidvÍ (organisace 
a provoz) 
Všeobecné organisační otázky 
Spoje. Jízdní řád. Dopravní. možnosti 
Sazby. Jízdenky. Poplatky 
Poruchy. Zpoždění. Stržnosti. Povinné ručení 
Řízení dopravy. Návěštění 
Pomocná zařízení. Pomocné podniky 
Správa dop'ravních podniků 
Nehody. Pomocná služba 
Doprava po sonši 
Doprava po cestách 
Snni,ce, cesty. Doprava po cestách vše
obecně 

Doprava povozy. Doprava potahy 
Doprava motorovými vozy. Motorisovaná 

doprava všeobecně 
Pěší provoz. Doprava koňmo 
Doprava jízdními a motorovými koly 
Ostatní druhy dopravy po cestách. Doprava 
saněmi a sánkami. Jfzda na lyží,ch atd . 

Železniční doprava 
Železníční provoz. Tratě. Budovy. Nádraží 
Osobní nádraží 
Nákladová nádraží 
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656.213 

.214 

.216 
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.221 

.222 

.223 

.224 

.225 
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656.5 
656.6 
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656.7 
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.87 
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.884 

.885 
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.01 
.05 

.1 
.2 
.26 
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.286 
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.31 

.321.35 

.37 

.4 
,41 
,42 

,43 
,44 
.45 
.47 

.5 

Nádraží k zvláštním účelfim (na př. dobytčí, 
uhelná atd.). Přístavní nádraží. Soukromá 
nádraží. Soukromé vle6ky 

NádraŽÍ! společná pro více podniků. Roz-
dělení provozních náJkladů 

Zařřzení na tratích 
Organisace vlakové dopravy. Jízdní ř'ády 
Odpor vlaku za jfzdy. Odpor vzduchu 
Jízda. Tratě 
Použití a ,rozdělení vozů 
Organisace osobní dopravy. Kontrola jízde-

nek. Poštovní služba 
Organisace náJkladní dopravy 
Organisace dopravy balikfi a kusového z,boží 
Propagace. Služba 'zákazníkům 
Žele2inÍční sa2lby 
Zabez,pečování železniční dopravy. Návěštění 
Pomocné provozy 
Zvláštní druhy železníc. Průmyslové dráhy. 

Závodní dráhy. Ozubnicové dráhy 
Doprava na drobných drahách. Doprava na 

pouličních drahách 
Ostatní dopravní prostředky na souši 
Doprava po vodě 
Námořní doprava 
Doprava na řekách a ,průplavech 
Doprava na jezere,ch 
Převážení 

Letecká doprava 
LeUště. Letecké přístavy 
Poštovnictví 
Poštovní úřady 
Prostředky poštovní služby a její postup 
Všeoibecné podmínky dopravy poštovních 

zásile'k 
Vyplácení zásilek. Poštovní známky. Fila

telie 
Podávání poštovních zásilek. Poštovní 

schránky 
ZáJvěry 
Rozličné zpfisoby dopravy poštovních zá

silek 
Doručovámí poštovních zásilek 
RozUčné zpfisoby zasílání. Rozličná odvětví 

<poštovní služby 
Poštovní šeková služba. Žirový platební styk 
Poštovní 'spořitelny 
Novinová poštovní slu!ŽIba 
Zasilatelské podllliky 

Účetnictví 
Theorie účetnictví 
"účetnictví s rozličný'ch hledisek. Tajné účet· 

nictvÍ 
Účetní soustavy 
Vedení účtů 
Zpfisoby účtování s technického hlediska 
Účetní soustavy s organísačního hlediska 
Způsoby placení 
Pokladní služba 
Poukazy a převody 
Účetní postupy. Rozpočty. Uzávěrky . 

Obchodní knihy. Bilance 
Rozpočty. Hospodářské plány 
Účetní knihy 
Inventury. Inventáře Bilance 
Účty. Účtování . 
Účty základní. Účty reserv 
Věcné účty investičního a oběžného (pro
v~zního) majetku, bankovních a směneč
nych dluhů 

Účty osobní 
Účty zisku a ztráty. Účty bilanční 
Ostatní účty 
Stanovení vlastních nákladfi. Kalkulace. 

Provozní účetnictví. Zpfisoby výpočtu 
Soukromé účetnictví. Obchodní účetnictví 

atd. 
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. 23 
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. 27 
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658.3 

.04 
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658.5 

.51 

.511 

.512 

.513 

.514 

.516 

. 53 

.531 

.54 

.56 

.561 

.562 

.563 

.565 

.567 

.57 

.58 
658.6 

.69 
1158.7 

.71 

.72 

.73 

.735 

.74 

.77 

.78 

658.8 
.03 
.07 
.08 

.81 

.82 

.83 

.84 

.85 

.86 

Revise účetnictví. Dobrozdání. Revise bilan
cí a účetních knih 

Odhady. Ocenění 

Organisace obchodu a průmyslu. Podnikové 
hospodaření 

Theorie organisace obchodu. Naul.a o sou- I 
kromém a pOdnilwvém hospodaření 

Prfimyslová psychotechnika 
P~lUze souhrnn~ otázky. Jednotlivé otázky 
vIZ 6'58.3 Zamestnanc,i, a 159.98 Psycho
technika všeobecně 

Všeobecnosti 
Zakládání podnikfi 
Financování. Tvoření kapitálu. Kapitaliso-

vání. Opatření kapitálu 
Soukromá správa jmění 
Organisace. Reorganisace. Sanace 
Výdaje 
Provozovny. Dílny. Továruy 
Poloha. Stavební místo 
Zařízení 

Plánování. Využití stavebního místa. Uspo-
řádání staveb 

Osvětlení 
Topení. Větrání. Akustická zařízení 
Druh pohonu. Zásobování energií 
Výrobní 'prostředky a zařízení 
Provozní prostředky a zařízení 
Jiné otázky organisace provozoven 
Zaměstnanci 

Rozdělení jako u 331 
Vnější vlivy na práci 
Rozdělení jako u 331.04 

Vlivy na práci závislé na zaměstnancích 
Rozdělení jako u 331.05 

Organisace podniku. Vnitřní organisace. 
Organisace výroby 

Plánování. PřLprava práce 
Rozbor 'prací 
Výrobní plán. Určení pořadí prací 
Sledování práce. Sledování lhfit 
Rozvrhování a přidělování práce 
Normalisace v podnIku 
Kontrola výkonu a kontrola časová 
Určení 'pracovního času 
Časové a pohybové studie 
Vnitřní organisace podnikfi 
Všeobecné otázky 
Dohled. Kontrola provozu. Kontrola jakosti 
,správa a výdej nářadí a nástrojfi 
Přidělování práce 
Zmetky. Odpadky 
Výzkum a po'kusy 
Udržovací práce 
Technika obchodu všeobecně 
Naturální směna 
Nákup, přejímání a sklady zboži 
Organisace nákupu 
Rozličné zpfisoby nakupování 
Ceny. Nákupní ceny 
Ceny podle sazeb 
Objednávání 
Příjem a, přejímání zboží 
Ukládání. Kontrola a správa skladu. Zasí-

lání zboží. 
Prodej. Odbyt 
Prodejní ceny 
Školení prodavačů 
Analysa prodeje 
Organisace prodeje 
Prostředky k podporování prodeje 
Zásobování trhu zbožím 
Druhy prodeje 
Umění 'prodávati. Zpfisoby prodeje 
Prodej ve velkém. Velkoobchod. Meziobchod 
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658.87 
.88 

658.9 
.91 
.92 

.97 

Prodej v malém. Maloobchod 
Zpfisoby placení 
Ostatní druhy obchodní činnosti 
Nájem a pronájem 
Ostatní obchody. Ukládací, pachtovní a de

positní obchody 
Předplatní obchody. Obchody na běžný účet 

659 Reklama. Propagace. Nábor. Obchodní 
zpravodajství. Informace 

.1 

:34 

:37 
.01 
.02 
.03 
.04 
.07 

659.11 
659.13;.17 
659.13 

.131 

. 132 

.133 

.134 

.135 

Propagace. Zpfisoby propagace. Propagační 
prostředky 

Propagace s hlediska právního. Reklamní 
právo 

Reklamní školení 
Pojem a význam propagace 
Všeobecnosti o propagaci 
Náklady na propagaci a její hospodárnost 
Propagace jako kulturní činitel 
Osoby zabývající se propagací. Propagační 

odborníci 
Všeobecná organisace propagace 
Propagační prostředky 

Propagační prostředky zrakové 
Propagace v novinách, časopisech, kníhách 

atd . 
Propagační publikace. Firemní časopisy atd . 
Propagace plakáty, vývěsními štíty 
Pohyblivá reklama 
Propagace světlem. Světelná reklama 

659.136 

.137 

.138 

.139 
659.14 

659.15 
.152 
.154 
.157 

Zvláštní zrakové propagační prostředky. 
Reklamní kalendáře atd. 

Propagace filmem a diapositivy 
Zvláštní prostředky k upoutání zraku (pou

tače) 

Jiné otázky 
Propagační prostředky sluchové. Propagač

ní přednášky. Propagace rozhlasem a gra-
mofonem atd. 

Propagace předváděním a vystavováním 

Propagační výstavy 
Výzdoba. Balení a označování zboží 
Pomůcky k vystavování a předvádění zboží. 

Zařízení krámů 

659.16 Reklamní dárky. Přídavky. Slevy 
659.17 Výprodeje. Hádanky o ceny atd. 
659.18 Propagace podle propagujícího subjektu 

.181 Společná propagace 

.1821.187 Propagace .jednotlivých firem 
659.19 Jdné otázky propagace 

.191 Propagace nošením odznakfi, vlajek atd . 
659.2 Obchodní zpravodajství. Informa~. Porady 

.21 Technika zpravodajství 

.22 Technika poradnictvÍ 

.23 Obchodní informace 

.24 Technické informace a porady 

.25 Vědecké informace a porady 

.27 Informace o osobách všeobecně 

.28 Dotazy 

66 Chemická technika. Chemický průmysl. Příbuzná průmyslová odvětví 

66.01 
.012 
.013 
.017 
.019 

66.02 

.023 

.024 

.025 

.026 
66.04 

.041 

.042 

.043 

.044 

.046 

.047 

.048 

.049 
66.06 

.061 

.062 

. 063 

.064 

.065 

.066 

.067 

.068 

.069 

661.1 
.13 

.14 

.17 

Zvláštní pomocné znaky 

Věda chemického inženýra 
Spotřeba. Výkon. Výtěžek 
Chemické továrny. Zařízení továren 
Nauka o výrobních hmotách všeobecně 
Vady výrobních hmot 
Výrobní posrtupy a pomocná zařízení che-

mické techniky 
Nádrže na chemické přeměny 
Ustavení nádrží. Stojany. Podstavce atd . 
U\závěrky nádrží 
Trouby. Potrubí. Uzávěrky. Těsnění 
Výrobní postupy s použitím tepla 
Pece 
Příslušenství pecí. Plnicí zařízení 
,stavební hmoty na pece 
Opravy pecí. ,správky 
Zpfisoby zahřívání 
Prfimyslové sušení 
Destilace 
Zahřívání k oddělování fázi 
Zpracování kapalin 
Rozpouštěni. Vyluhování 
Rozpouštědla 
Míšení kapalin. Ředění. Homogenace atd . 
Dialysa. Dialysátory 
Tuhnutí. Srážení. Zahušťování 
Čiření. Dekantace. Dělení kapalin 
Rafinace a čištění všeobecně. Filtrace 
Vylisování. Odlisování 
Jiné způsoby zpracování kapalin 

66.07 
.071 
.073 
.074 
.075 

.076 

.077 

.078 
66.08 

.081 

.082 
.083 
.OS4 

.085 

.087 

.089 
66.09 

.091 

.092 
.093 

.094 

.095 

.096 

.097 
.098 
.099 

Zacházení s plyny a jich zpracování 
Výroba 'plynfi. Př'íprava plynfi 
Jímání ,plynfi. Přepouštění plynů 
Promývání a roz'pouštění plynfi. Sušeni 
Karburace. Karburační prostředky. Rozličné 

příměsi k plynu 
Úschova plynfi. Nádrže na plyny 
Ředění plynfi 
Stlačování azakapalňováni plynfi 
Ostatní postupy 
Fysikální nebo fysikálně chemické stabili-

sační postupy 
Postupy s hlediska koncentrace 
Postupy s hlediska tlaku 
Postupy založené na chvění těles, na př. na 

ultrasonických kmitech 
Postupy za působení světla. Fotochemické 

postupy 
Rozličné elektrochemické postupy 
ElektrokapHární postupy 
Ostatní chemické postupy 
Synthetické postupy všeobecně 
Odbourávací postupy. Krakování 
Reakce pfisobením vody. Přivádění a odní

mání vody 
Pfisobení ostatními prostředky 
Rozličné vostupy. Zvláštní postupy v orga-

nické chemii 
Ostatní reakce a postupy 
Katalytické postupy všeobecně. Nosiči 
Biologické vostupy 
Závěrečné úkony 

661 Chemické výrobky v užším smyslu 

Zvláštní odvětvi chemické techniky 
Příprava chemických výrobkfi pro elektro

chemický a elektrotechnický prfimysl 
Příprava fotochemických výrobkfi (kromě 

desek, filmfi a papírů). Příprava světél
kujících a fosforeskujících látek 

Příprava chemicko-technických směsí bez 
chemické přeměny 

67 

661.18 
.182 
.183 

.2 

.7 
.184 

Příprava koloidních a 'adsorbujících látek 
Příprava koloidních látek 
Příprava adsorbujících látek 
Aktivní uhlí. Adsorbující a absorbující uhU 
Silikagel 
Příprava semikoloidních látek. Vyplacho-
vání hustými kapalinami 
viz také 622.24 Hlubinné vrtání 
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Příprava síry a jejích odvozenin 
Síra 
Sirouhlík 
Halové sloučeniny síry 
Kyselina siřičitá. Siřičitany a sirnatany 
Kyselina sírová 
Příprava alkalií. Výroba sody a potaše 
Sloučeniny draselné 
Sloučeniny sodné 
Příprava halogenů 
Ohlor 
Chlorid sodný 
Chlornany všeobecně 
Chlorečňany všeobecně 
Chloristany, peruhličitany, persírany, perbo-

ritany všeobecně 
Brom. Bromidy 
Jod. Jodidy 
Fluor. Fluoridy 
Příprava dusíkatých sloučenin. Vázání du-

síku 
Čpavek (nesynthetický) 
Průmyslově využité amonné soli 
Synthesa čpavku 
Kyanamidy. Dusíkaté vápno 
Nitridy 
Kyselina dusičná. Kyselina dusitá 
Příprava rozličných nekovů a jejich slou
čenin 

Fosfor. Kyselina fosforečná. Fosforečňany . 
Fosforečná hnojiva 

Arsen. Arseničnany. Kysličníky a soli 
arsenu 

Sloučeniny boru 
Uhlík a jeho anorganické sloučeniny 

661.67 

.68 

.69 

661.7 
.71 
.72 
.73 

.731 

.78 
661.8 

.83 

.84 

.85 

.86 

. 87 

.88 

.89 
661.9 

.91 

.92 
. 93 
.94 
.95 
.96 
. 97 
.98 
.99 
.992 
.993 

Ultramarín a od něho odvozená umělá bar
viva 

Křemík a sloučeniny křemíku jinde neuve
dené 

Ostatní nekovy a jejich sloučeniny. Selen. 
Telur 

Příprava organických látek 
Jednoduché organické látky 
Alkoholy a jejich odvozeniny 
Organické kyseliny, jejich soli, estery atd., 
kromě peroxydů 

Ocet 
Organické sloučeniny kovů 
Příprava kovových sloučenin všeobecně, pří

prava solí, minerálních barev 
Sloučeniny alkalických kovů 
Sloučeniny kovů druhé skupiny, kovů žira-

vých zemin 
Sloučeniny olova, mědi, stříbra a zlata 
Sloučeniny hliníku a vzácných zemin 
Sloučeniny manganu, skupiny železa a kovů 

šesté skupiny 
Sloučeniny kovů čtvrté a páté skupiny 
Sloučeniny kovů skupiny platiny a ruthenia 
Technologie plynů 
Stlačené a zkapalněné plyny všeobecně 
Atmosférický vzduch 
Příprava kyslíku, dusíku, vzácných plynů 
Ozon 
Peroxyd vodíku 
Vodík 
Kyselina uhličitá. Kysličník uhličitý 
Kysličníky dusíku 
Ostatní plyny 
Fosgen 
Kysličník uhelnatý 

662 Ohňostrojstvi. Pyrotechnika. Výbušiny. Paliva 

Ohňostrojství. Pyrotechníka. Výbušiny. 
Zapalovadla 

Ohňostrojství. Pyrotechnika a příbuzná 

techníka 
OhňostrojstvÍ pro zábavu 
Návěstní ohňostrojná tělesa. Osvětlovací 

přístroje. Světelné rakety 
Ohňostrojná tělesa pro záchranné a ochran-

né přístroje 
Zápalná ohňostrojná tělesa 
Trhací ohňostrojná tělesa 
Dusivá ohňostrojná tělesa. Př~prava plyn

ných bojových látek 
Ohňostrojná tělesa na vývin kouře a mlhy 
Speciální ohňostrojná tělesa pro vnitřní 

prostory a divadla 
Ostatní ohňostrojná tělesa 

Trhaviny všeobecně 
Působení a vlastnosti trhavin 
Trhaviny podobné černému střelnému 

prachu 
Trhaviny z orgamických látek. Nitrocelulo

sao Dynamit atd. 
Bezpečnostní trhaviny pro hornictví 
Trhaviny, které se tvoří během použiti. 

Zv;láštní trhaviny s kapalnými nebo plyn
nými součástkami 

Střelný prach 
Zvláštní vlastnosti 
~ozličné starožitné střelné prachy 
Cerný střelný prach 
Rozličné střelné prachy podobné černému 
střelnému prachu s organicikými součást
kami 

Bezdýmné střelné prachy 
Ostatní střelnépraohy 

68 

662.4 
.41 

.42 

.43 

.4-i 

.45 

.46 

.47 

.48 
662.5 

. 52 

. 53 

.58 

.59 

662.6/.9 
662.6 

.61 

.614 

.62 

.63 

.64 
.641 
.642 
.65 
.66 
.67 
.68 
.69 

662.7 

.71 

Iniciální výbušiny 
Iniciální výbušiny. Látky vzněcující se tře

nim nebo nárazem 
Roznět:ky. Za<palovače 
Rozbušky pro brísantní výbušiny. Kon

strukce. Nálbojnicový materiál. Ochranné 
kloboučky 

Roznětky. Doutnáky pro děla 
Doutnáky. Zápalnice 
Detonační zápalnice 
Zapalovače ke střelám 
Přístroje k odpalování 
Zapalovače. Zápalky 
Rozličná za·palovadla. Zapalovače 
Zápalky 
Přístroje k pOdpoř-e zapálení a zesílení spa

lování. PodpaLovače 
Ostatní přístroje k výrobě ohně. Ostatní 

·zapalovače. Kwpesní zapalovače 
Paliva. Topení 
Paliva. Spalování. Chemie a technologie 

paliv. Tepelné hospodářství všeobecně 
Spalování. Zbytky po spálení 
Tepelná bilance 
Všeobecně o palivech, zvláště tuhých 
Dřevo, rostliny a části rostlin jako palivo 
Rašelina a hnědé uhlí jako palivo 
Rašelina 
Hnědé uhli 
Méněcenná ;paliV1a. Smetí 
Kamenné uhli jako palivo 
Břidlice jako palivo 
Přírodní minerální oleje jako palivo 
Přírodní plyn, zemní plyn, bahenní plyn, 

plyn z čisticích stanic jako paliva 
Technologie paliv. Paliva získaná tepelný

mi nebo chemickými postupy 
Technologie paliv ze dřeva. Dřevěné uhlí 

atd. 

662.73 

662.73 

.74 

.75 

.76 

662.8 

.81 

.82 

.83 
.85 

.86 

.87 

663.1 

663.2 
.242 

663.3 
663.4 
663.5 
663.6 

.63 

.631 

.632 

.634 

.64 

.67 
663.8 

.81 

664.1 
.11 
.12 
.13 

.14 

.15 

.16 

.161 

.162 

664.2 
.22 
.23 
.2'1 
.25 
.27 

664.3 
.31 
.32 
.326 
.33 
.336 
.34 

664.4 

CHEMICKÁ TECHNIKA 

Technologie rašeliny, hnědého uhlí, smetí 
atd. 

TechnoloO'ie kamenného uhlí. Destilace, ko
kování~ frakcionování a zplyňování ~hlí
katých látek, zvláště kamenného uhll 

Kapalná paliva. Technologie minerálního 
oleje 

Uměle získaná plynná paliva. Plynové gene
rátory 

Mechanicky získaná umělá paliva. Bril.:eto-
vání uhlí 

Všeobecně o briketách 
Hnědouhelné brikety 
Kamenouhelné brtkety 
Lisované dřevěné uhlí, smíšené s ledkem, 

čili pyrolit 
Lisovaná rašelina 
Prá;šková paliva. Uhelný prášek 

662.88 

.89 
662.9 

.91 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.98 

.987 

.99 

.998 

664.83 

Nasáknutí pevných látek kapalnými palivy. 
Tuhý lih. Tuhá nafta 

Ostatní látky 
Nauka o topClÚ 
Domácí topná zařízení 
Průmyslové topení všeobecně 
Topeniště na tuhá paliva. Rošty 
Topeniště na kapalná paliva 
Plynová topeniště 
Spalování kouře. Zpracování spalných zplo-

din . ty 
Vytápění při<strojtl a předmět? dennl po re-

by. Rozličné způsoby topem 
Nepřímé topení 

viz též 697.3 Ústřední topení 
Zpětné 'získáni tepla 
Prtlmyslová tepelná isolace. Isolace tepla a 

chladu. Tepelné isolačni látky 
viz též 662.614 Tepelná bilance 
Theorie viz u 536.2 

663 Technická mikrobiologie. Kvasný průmysl. Průmyslová výroba nápojů . 
Průmyslová výroba pochutin 

Mikrobiologické průmysly. Technická ~i
krobiologle. Užitá mykologie. Kvasmce. 
Průmyslová bakteriologie 

Vino. Příprava vína. Nauka o víně 
Vinný ocet 
Jablečná vína. Ovocná vína 
Piva. Pivovarství. SladovIliÍctví 
Alkohol. Pálenka 
Voda. Pitná voda. Užitková voda. l\'Iinerál

ní vody. Jedlý led. Ledové nápoje 
Čištění vody 
Čištění fysikálními způsoby 

viz též 628.16 Čištění vody 
Čištění chemickými způsoby 
Destilace vody. Destilovaná voda 
Minerální vody 
Jedlý led. Ledové nápoje 
Surovíny na míchané nápoje. Ovocné šťá-

vy. Likéry. Limonády ..' 
Ovocné šťávy. Ovocné syrupy. Lnnonadove 

syrupy 

663.83 
.85 
. 87 

.88 
663.9 

.91 

.92 

.93 

.94 

.95 

.96 

.97 

.971 

.972 

.973 

.974 

.97·5 

.976 

.99 

Likéry . 
Synthetické ovocné šťávy, esence a surovmy 
Alkoholické míchané nápoje. Grogy . 

Cocktaily atd . 
Zdravotní míchané nápoje 
Pochutiny 
Kakao. Čokoláda 
Kakaové náhražky. Kola atd . 
Káva 
Kávové náhražky. Přísady ke kávě 
Čaj 
Čajové náhražky 
Tabák. Cigarety. Doutníky 
Žvýkací tabák 
Šňupavý tabák 
Kuřľavý tabák 
Cigarety 
Doutníky 
Doutníky a cigarety zvláštního druhu 
Omamné prostředky. Opium. Hašiš 

664 Příprava a konservování tuhých potravin 

Cukr. Melasa. Škrobový syrup. Glu!wsa atd . 

Třtinový cukr 
Řepný cukr . 
Druhy cukru podle původu. Javorovy cukr . 
Mléčný cukr. Sladový cukr atd . 

Zpracování cukru. Složené cukry. Cukro
vin'ky 

Melasa. Syrup y 
Dextriny. Monosy. Hroznový cukr. Skrobo-

vý cukr 
Dextrin 
Glukosa. Hroznový cukr. Škrobový cukr 

Škrob. Látky obsahu.iící škrob 
Bramborový škrob 
Obilný škrob všeobecně 
RýŽOVÝ škrob . 
Kukuřičný škrob. MaIzena 
Ságo. Banánový škrob atd. 

Pokrmové oleje. Pokrmové tuky. Margariny 
Živočišné pokrmové tuky 
Živočišné ,pokrmové oleje 
Emulse živočišných olejů 
Rostlinné pokrmové tuky 
Margariny rostlinného ptlvodu 
Rostlinné pokrmové oleje 

Nerostné potraviny. Kuchyňská sůl 

69 

664.5 

664.6/.7 

664.6 

.62 

.63 

.64 

.65 

.67 

.68 

.69 

664.7 
.72 
.73 
.74 

.77 

664.8/.9 

664.8 

.03 
.82 
• 83 

Pepř. Hořčice. Skořice. Vanilka 

Zužitkování obilí 
Pelmřství. Kvásek. Droždí. Příprava chleba 

atd. 
Druhy chleba v • 

Chleby bez kvásku nebo drozdI 
Suroviny k výrobě chleba 
Obyčejná výroba chleba 
Perník 
Oukrářství. Koláče. Dorty 
Těstoviny 

Mlynářství 

Všeobecně o mletí 
Stroje na vlastní mletí 
Stroje na prosévání a třídění mlýnských 
výrobků. Rozličné dodatečné mlynářské 
práce 

Celkové zařízení malých a velkých mlýnů. 

Konservační techníka 
Konservování organických výrobkť1 vše-

obecně. KonservovánÍ rostlinných výrobků. 

Konservační způsoby 
Koservování obilí. Obilné výrobky 
Konservovánf brambor, řepy a pod . 



664.84 CHEMICKÁ TECHNIKA 667.33 

664.84 
.85 
.86 
. 87 

664.9 
.91 

665.1 

.11 

.117 

.12 

.13 

. 14/.19 
665.2 

. 21 

.22 

.23 
665.8 

.32 

.325.2 

.33 

.34 

.345.4 

.35 

Konservování zeleniny 
Konservování ovoce 
Konservování jiných rostlinných výrobkfi 
Koncentrované potraviny. Polévková koření 

Konservování živočišných výrobků 
Masové konservy všeobecně 

664.92 

.93 

.94 

.95 
.97 

665 Oleje. Tuky. Vosky 

Vše~becně o olejích, tucích, voscích a z nich 
pnpravených výrobcích 

Všeob~c~ě o výrobcích z tukfi a olejfi. vý
'znacne vlastnosti 

Pokrutiny 
Ma~tné kyseliny. Všeobecně o výrobě stea-

rInu 
Všeobecně o voscích 
:Uhé tuky k osvětlování. Svíčky 

?!ivočišné oleje, tuky a vosky 
Zivočišné oleje 
2ivočišné tuky 
2ivočišné vosky 
Rostlinné oleje, tuky a vosl.y. Rostlinné 

fosfatidy 
Oleje nevysychavé 
POdzemnicový olej 
Oleje polovysychavé 
Oleje vysychavé 
Lněný olej 
Rostlinné tuky. Oleje s vysokým bodem tání 

665.353.3 
.6 

.38 

.37 

.38 

665.4/.5 
665.4 

.41 

.43 

.44 

.45 

665.5 
.51 
.52 
.53 
.54 
.58 

Masové konservy vyrobené sušením, sole
ním, uzenIm 

Masové konservy v kra:bicích. Masné zboží 
a masové výrobky jako konservy 

Mražené maso 
Rybí konservy 
Konservování jiných živočišných výrobkfi 

P,almové tuky 
Kokosový tuk. Kokosové máslo 
Rostlinné vosky 
Rostlinné fosfatidy 
Zvláštní výrobky. Synthetické oleje. SuIfo-

nované oleje, tuky a ,"os'ky 
Minerální tuky a oleje 
V~eobecně o minerálních tuCÍch a olejích 
Vseobecně o ,pamfinu a olejích obsahujídch 

'parafin 
Ozokerit. Zemní vosk 
Výrobky z rašeliny, hnědého uhlí a podob

ných látek 
Asf~Ity ~. 2.ivičné břidlice. Technika zpraco-

vaní ZIVl'C 
Petrolej. Zpracování minerálnich olejů 
Surový petrolej (nafta) 
Všeolbe,cně o destilaci minerálních olejfi 
Krakování 
Rafinace minerálních olejfi a jejich derivát,fi 
Synthetický miner(Íilní olej 

666 Sklo. Keramika. Smalt. Umělé kameuy. Cement. (Zpracováni zemin) 

666.1/.2 
666.1 

Výroba skla 
Výroba skla všeobecně. Výroba surového 
skla. Sklo všeobecně 

.031 Ro'ztavenásklovina 

.032/.033 Foukání skla 

.034 Lití skla 

.035 Lisování a válcování skla 

. 036/.037 Tváření skla 

.038 Chlazení. Nahřívání. Napouštění 

.056.5 Pokovování skla 
.11 Sklo. Skleněné předměty všeobecně 
. 12 Sur?viny na výrobu skla a zpracování skla 

vseolbecně 
.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

666.2 

.21 

. 22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 

Sklo v tabulVch a deskách všeobecně Ta-
bulové sklo . 

Zrcadlové sklo. Broušení skla 
Dut~ sklo .. Láhve. Trubky. Balony. Křivule. 

Vazy. MlSky. Konservové láhve 
Cihly. Obkládačky atd. 
Tavený kY,sUčník \křemičitý. Tavený čedič. 

Kamenna Skla atd. 
Olovnatá skla. Křišťál. Optická skla. štras. 
Umělé drahokamy. Zakalená skla. Zbar
vená a zdobená skla. Smalt 

Olovnatý křišťál. Lehky' křišťál Tě-'<ky' 
křišťál . "ú 

OpHcká skla 
štras. Štrasové kameny. Umělé drahokamy 
Prfihledná barevná skla 
Vrst,vená skla. POVJ:1chově zbarvená skla 
Zakal~n~ skla. Ornamentní sklo atd. 
Sklenene perly. Drobné skleněné zboží 

666.28 

.29 
666.3/.7 
666.3 
666.5 
666.6 

666.7 

666.8/.9 

666.8 
.81/.84 
.85/.89 
.85 
.86 

.87 
.88 

666.9 
.91 
.92 
.93 
.94 

.95 

.96 

.97 

.98 

.982 

Ryté, broušené a mdlené sklo. Skleněné zá-
brusy 

Smalt. Polevy. Křemičitanové barvy. Potahy 
Keramika 
Keramické výrobky všeobecně. HUna 
Jemná keramika. Porcelán 
Kamenina. pórowna. Fajans. Terakota • 
miněné zboží 

Hrubá h:eramika. Cihly. Tašky. Ohnivzdor
né výrobky. Kelímky. Brusné kotouče 

Umělé kameny. Vápno. Malta. Cement • 
Beton 

Sádra. Umělé kameny 
Sádra. Sádrový cement 
Umělé kameny 
Umělé kameny. Hmoty z magnesie 
Kř~mičitovápenaté hmoty. Vápenopískové 

CIhly 
Hmoty na umělé kameny. TerraziZo 
Struskové cihly 
Vápno. Malta. Cement. Beton 
Obyčejn~ v~pn? Vápno všeobecně. Magnesie 
Hydrauhc,ke va;pno 
Malta 
Cement. Románský cement. PorUandský 

cement atd . 
Materiál obsahujíci pU2lzolano. Trasový 

ooment atd. 
Ostatní pojiva. Tmely 
Beton. Cementová malta 
Vyztužený cement a 'beton 
Železový beton 

667 Barvářské průmysly. Barvírny. Barviva. Natěračská technika 

667.0/.3 
.1 
. 11 
.12 

.13 

.14 

. 1'5 

Barvení vláken. Textilní chemie 
Bílení. Zušlechťování textilních výrobků 
Zpfisoby bílení 
Čištění. Praní. 'Odstraňování skvrn. Odma§-

ťování 
Mercerace. Krepováni. Úprava 
Paření. Máčení 
Valchování. Česání 

70 

667.16 
.17 
.18 

667.2 
667.3 

.33 

Apretura. Klížení. Impregnace 
Skládání, plisování a [lod . 
Povlékání, voskování a lakování tkanin 

Barvířství 

Potiskování tkanin 
Zpfiso?y potiskování s chemického hlediska . 

Batlková.ui atd. 

667.35/.37 
669.248.6 CHEMICKÁ TECHNIKA. HUTNICTVí 

667.35/.37 

.38 
667.4/.5 
667.4 
667.5 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 
667.6/.8 
667.6 

.62 

.621 

.622 

.623 

.624 

Potiskování - rozdělení podle potiskova-
ných látek 

Úprava po potiskování 
Inkousty. Psací prostředky 
Psací ,inkousty 
Tiskařské černě. Tiskařsl,é barvy. Litogra

fické inkousty. Křídy. Psací a kreslicí 
tužky. Barevné tužky 

Tiskařské černě. Tiskařské barvy 
Rozmnožovací barvy. Razítkové barvy 
Barvy na psací pásky 
Litografické inkousty 
Tužky. Barevné tužky 
Barvy. Fenneže. Laky 
Barvy. Malby. Nátěry 
Obchodní barviva, pigmenty, práškové bar

vy a nátěrové barvy 
Pojiva, také jako nátěrové látky bez pří-

sady pigmentu 
Práškové barvy. Pigmenty 
Výroba pigmentfi,práškových barev a ho· 

tových nátěrových barev 
Hotové nátěrové barvy 

667.625 

.626 

.627 

.628 

.64 

.65 

.66 

.67 

667.7 
.71 
.72 

.73 

667.8 
.81 
.82 
.89 

Vpalovací barvy. Glasurové 'barvy. Základní 
barvy 

Barviva a barvy pro umělce, školy atd . 
Umělecké barvy 

Klihové barvy. Vodové barvy 
Tiskařské barvy 
Technika natírání všeobecně 
Techníka uměleckého a dekorativního ma-

lířství 
Technika živnostenských a prfimyslových 

nátěrfi 
Barvení dřeva, kovu, kamene,kfiže, kapalin 

atd. 
Laky. Fermeže 
Suroviny na laky 
Olejové laky. Celulosové laky. Kaučukové 

laky atd . 
Lihové laky. Acetonové laky. Benzinové laky 

atd . 
Japonské laky. Lešticí vosky atd. 

Japonské laky 
Leštici vosky. Cididla 
Odstraňování nátěrfi 
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668.1 
.13 
.15f.17 

.18 
668.2 
668.8 

.31f.36 

.37 

.39 
668.4 

.41 

.44 

.47 

.48 

669.01 

.011 
.9 

.014 

.015 

.017 
.9 

.018 
.9 

669.04 
669.05 
669.09 

669.1 
669.11 
669.12 
669.13 
669.14 

.018 

669.15 

669.16 
.162 

Výroba mýdla. Prftmysl mydlářský 
Měkká mýdla. Mazlavá mýdla 
Tvrdá mýdla. Mýdlový prášek. Mýdlové 

vločky atd. 
Jemná mýdla. Toaletní mýdla 
Průmysl glycerinový. Glyceriny. Glyceroly 
Lepidla. Želatina. Albumin. Proteiny 
Klihy 
Zpracování kostí všeobecně 
Bílkoviny. Kasein 
Klovatiny. Pryskyřice. Slizovité a }lrysky-

říčné rostlinné produkty 
Klovatiny všeobecně 
Pryskyřice 
Pryskyřičná smfila. Výrobky terpentýnové 
Terpentýnová silice. Dřevná terpentýnová 

silice. Loučový olej 

668.5 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.58 

668.7 
.72 
.73 
.74 
.77 

668.8 

Silice k rozmanitým účelům. Parfumerie. 
Kosmeticl,é výrobky 

Přírodní silice 
Hlavní součásti silic 
Umělé silice 
Výroba umělých složitých parfumfi 
Ovocné esence. Ovocné ethery, připravené 

míšením složitých esterfi 
Kosmetické výrobky. Prostředky k pěstění 

těla 

Průmysl zpracování dehtu 
Destilace dřevného dehtu 
Zpracování kamenouhelného dehtu 
Deriváty dehtových uhlovodíků. 
Destilace hnědouhelného dehtu 

Umělá organická barviva 

ti69 Hutnictví (Hutnictví žele a. Kovohutnictví). Metalurgie 

Hutnická výroba kovů (metalurgie) vše
obecně. Nauka o kovech (strul.tura a 
vlastnosti ImviI) 

Metalurgie kovfi všeobecně 
Metalurgie neželezných kovfi všeobecně 
Reakce 
Výrobky 
~auka o kovech všeobecně 
Nauka o neželezných kovech všeobecně 
Slitiny podle jejich vlastností všeobecně 
Neželezné slitiny všeobecně 
ZpŮSOby tepelného zpracování 
Všeobecné a základní metalurgické }lostupy 
Ostatní metalurgické postupy 

Rozdělení jako u 66.09 
Výroba železa 
Zelezo a jeho slitiny s uhlíkem 
Chemicky a 'technicky čisté železo 

Litina 
Slitiny železa s uhlíkem (mimo litinu). 

Ocel všeobecně 
Oceli rozdělené podle vlastností 
Slitiny železa s jinými prvky než jen s uhlí

kem. Slitinová ocel. Legovaná litina. 
Ferroslitiny 

Surové železo. Litina prvního tavení 
Výroba surového železa. První tavení 

71 

669.162.2 
.1,63 
.168 

669.17 

669.18 
.181 

.182 

.183 

.184 

.1 

.2 
.186 
.187 
.189 

669.2/.8 
669.2 

.21/.23 

.21 

.22 

. 23 

.24 

.248.6 

Vysoké pece 
Výroba a zpracování litiny prvního taveni 
Výroba ferroslitin 
Výroba chemicky a techniclty čistého 

že}eza 
Výroba oceli 
Přímézpfisoby výroby oceli. Práce dýmat-

ská. Výroba houbovitého železa 
Výroba oceli ve zkujňovací výhní. Výroba 

cementové a rafinované oceli. Paketování 
oceli. Svářková damascenská ocel 

Ocel vyrobená v pálací 'peci. pudlovaná ocel. 
Martinská ocel 

Zkujňování dmýcháním. Základy zkujňoválÚ 
dmýcháním 

Bessemerování (kyselý postup) 
Thomasování (zásaditý postup) 
Výroba oceli v kelímku. Kelímková ocel 
Výroba elektrické oceli 
Lití oceli 
Neželezné kovy. Kovohutnictví 
Drahé kovy a zvláštní lwvy na slitinové oceli 
Drahé kovy 
Zlato. Slitiny zlata 
Stříbro. Slitiny stříbra 
Kovy skupiny platinové. Platina. Iridium . 

Osmium. Palladium. Rhodium. Ruthenium 
~ikl. Slitiny niklu 
Niklování 



669.25 ROZLIČNÁ ODVĚTVÍ PRŮMYSLU 675.1 

669.25 
.26 
.268.6 
.27 
.28 
.29 

669.3 
. 35 

.386 

.5 

.6 

.71 

669.4 
669.5 

.586 
669.6 

.686 
669.7/.8 

.7.0 
.017 
.018 

. 71 

.719 

Kobalt. Slitiny kobaltu 
Chrom. Chromové slitiny 
Chromování 
Wolfram. Slitiny wolframu 
Molybden. Slitiny molybdenu 
Vanad. Niob. Tantal. Titan. Zirkon. Haf-

nium. Thorium. Uran 
l\'Iěď. Slitiny mědi 
Slitiny mědi 
Mosaz. Tombak 
Bronzy 
FUiníkové bronzy 
Poměďováni 

Olovo. Slitiny olova 
Zinek. Slitiny zinku 
Zinkování 
Cín. Slitiny cínu 
Cínování 
Ostatní užitkové kovy nebo kovové složky 

slitin 
Lehké kovy všeobecně 
Nauka o lehkých kovech 
Slitiny lehkých kovů 
Hliník. Slitiny hliníku 
Aluminothermie 

669.72 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77/.78 
.775 
.776 
.777 
.778 
.779 
.781 
.782· 
.783 
.784 
.786 
.787 
.788 
.79 
.84 
.85/.86 
.87 
.88 
.89 

669.9 

Hořčík. Berylium 
Kadmium. Slitiny kadmia 
Mangan 
Antimon 
Vizmut. Slitiny vizmutu 
Rozličné nekovy, tvořící slitiny 
Síra 
Selen 
Tellur 
Arsen 
Fosfor 
Bor 
Křemík 
Germanium 
Uhlík 
Dusík 
Kyslík 
Vodík 
Rtuť. Skandium. yttrium 
Masurium. Rhenium 
Rozličné kovy vzácných zemin. Cer atd. 
Gallium. Indium. Thallium 
Alkalické kovy. Draslík. Sodík atd. 
Kovy žíravých zemin. Vápník atd . 
Nauka o zkoušení kovfi 

Jen všeobecné otázky 
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671 
671.1 

.11 

. 12 

.13 

.H 

.15 

.152 

.16 

671.2 

671.4 

672 
.1 

. 3 
,4 
,46 
.6 
.7 

.8 

.9 

673 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

674 
.02 
.03 

Předměty z drahých kovů a kamenů 674.04 
Zlaté zboží. Šperky. Klenotnické zboží 
Zlaté zboží. Stříbrné zi))oží. Ciselované a te

pané předměty 
Šperky. Klenoty. Brože. Náramky atd . 
Ji~é předměty z drahých kovů. Pouzdra. 

Retízky k hodinkám. Psací pera. Tužky 
atd. 

Předměty 'z doublé zlata a z doulblé stříjbra. 
Pozlacené a postříbřené předměty 

Práce z drahých kovů 
Diamantové ,břity 
Ne~ravé drahé kameny a perly. Napodobe

nmy 
Drobné výrobky z rozličných slitin. Bižn

terie. Kuřácké potřeby atd. 
Výroba mincÍ a medailí viz též 737 Nauka 

o mincích (numismatika) 

Předměty ze železa a oceli všeobecně 
Předmět,y e; litiny a oceli 

viz též 621.74 Slévárenství 
KO~a!né2iboží 
Klempířské zboží 
Konservové krabice 
13-etězy. Kotvy 
Rezné nástroje. Sečné a bodné zbraně. Nože, 
Nůžky 

Drobné kovové zboží. Jehly. Psací pera. 
I{:noflíky. Hřebíky atd. 

Rozličné kovové předměty. Zástěny. Poklad
ny. 'Ocelový náibytek 

Předměty z neželezných kovů kromě kovů 
drahých 

Předměty z mědi a ze slitin mědi všeobecně 
Předměty z tepané mědi a mosazi 
U?Iělecká litina. Umělecké bronzy 
Predměty zhotovené galvanoplasticky 
Zvony. Zvonovina. Zvonkové hry 
Potrubní armatury. Kohouty. Ventily 
Jiné potrubní součásti 

Rozdělení jako u 621.647 
Předměty z cínu, olova, zinku, lehkých kovli 

atd. Tuhy 
Dřevoprůmysl 

Zpťusoby zpracování dřeva 
Druhy dřeva 

72 

675 

.05 

.06 

.07 

.08 

.1 

.2 

.21 

.23 

.24 

.25 

.26 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.82 

.83 

.84 

.88 

.02 

.03 
.04 

.05 

.08 

.1 

Suš~ní, impregnování a jiné způsoby úpmvy 
dreva 

Nástroje na olbráibění dřeva. Obrálběcí stro-
je na dřevo 

Výrobkydřevoprůmyslu 
Úprava 'povr,chu dřeva 
Vedlejší výrobky 
Stavební tesařství. Lodní tesařst,ví 

viz též 694 Tesařství. Truhlářství 
Truhlářství 
Stavební truhlářství 
Nábytkové truhlářství, Výroba součá;stf ná

bytku 
Vykládané práce ze dřeva. Intarsie. Připra

va a vyřezávání dřev pro intarsie 
viz též 684.6 Umělecké truhlářství 

Karosářství 

M~ížo,:a~é stěny. Ohrady. Ploty. Kostry 
s~alIr,,: v zaJhmdnictví. Stropní a výplňo
ve mrrže 

Kolářství. Stavba vozli 
Bednářství 
Dřevěné zboží. Dřevěné domácí nářadí. Řez- ' 

'bářské zboží atd. 
Hotovení beden. KošíkářstvÍ. Dřevěné obaly 
Hotovení dřevěných soustružených předmě

tů. Soustružnictví dřeva 
Zpracov~ní dře,věných odpadků. Hmoty zho-

,to~en..e 2ie dreva, korku, rašeliny a pod. 
D~evena vlna a, dřevěné třísky na obaly 
Vyroba korkovych 'zátek 
Umě'lý korek. Náhražiky korku 
Zpracování rašeliny k jiným účellim :lle'Ž 

jako paliva a jako tkaniny. Rašelinová 
drť. Lisovaná rašelina 

Kožařský průmysl. KoželužstVÍ. Zpracování 

zvířecích koží 

Jednotlivé pracovní postupy. Způsoby zpra
cování 

Plivod koží. Druhy koží 
Pomocné látky na zpracování koží. Či

nidla. K'oželužské oleje 
Nástroje a stroje na zpracování koží a usní 
Vedlejší produkty při koželužství a zpraco

varu koží 
Uherské jirchářství. Hotovení velmi silných 

druhli usni 

675.2 ROZLIČNÁ ODVĚTVÍ PRůMYSLU 678.02 

675.2 

.3 

.4 

.6 
.7 

676 

.8 

.9 

.1 

.11 

.12 

.02 

.03 

.04 

.05 

.06 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

.2 

Jirchářství. Hotovení obyčejných měkkých 
usní 

Safiánové usně a jejich úprava 
ZámišnictYÍ. Tvrdá useň. Hotovení perga

menu 
Hotovení kožišin. Kožišnictví 
Hotovení zvláštních druhů usní, technic

kých usní a pod . 
Zpracová;ní vedlej'ších produktů a odpadků 
kožařského průmyslu, zpracování chlupů, 
štětin, střev a pod. 

Ostatní výrobní 2ipůsoby kožařského prů
myslu. Barvení usní 

Papírnický průmysl. Výroba papíru. 
lepenky, kartonu, papírnického zboží 
a kartonáže 
Výroba papíroviny 
Výrobní ,postupy 
Suroviny k výrobě papíroviny 
Pomocné látky k výrobě papíroviny 
Zařízení a stroje na výrobu papíroviny 
Produkty výroby papíroviny 
Papírovina z hadrů a odpadků tkanin 
Papírovina ze starého papíru a papírových 
odpadků 

Papírovina z travin esparta nebo alfy 
Papírovina ze slámy 
Papírovina z dřevoviny 
Papírovina z celulosy 
Papírovina z travin 
Papírovina z ostatních vláknin 
Papírová vlákna ze směsí 
Výroba papíru všeobecně 

.02 

.05 

Jednotlivé způsoby výroby papírenského 
průmyslu 

Stroje na výrobu papíru. Papírenské stroje 
Papíry psací, kreslicí a pro tisk .3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.83 

6'1'1 

.86 

.01 

.02 

.022 

.024 

.03 

.04 

.05 

.051 

.052 

.053 

.054 

.058 

.06 

.08 
6'77.1 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.151 

.16 

Papíry k rozmanitým průmyslovým účelům. 
Filtrační pa'píry. Cigaretové papíry. Balicí 
papíry apod. 

Tapety. Barevné papíry. Ozdobné papíry 
Karton.· Obyčejné lepenky 
Lepenky rozličného tvaru, lepenky lisované 

a pod. 
Papírové zbožL Kartonáže 
Trubky,cívky, pouzdra z papíru nebo kar-

tonu 
Předměty lisované z ,papíroviny 

Textilní průmysl. ProvaznictvL Výroba 

drátěných lan 
Všeobecné otázky textilního průmyslu 
Jednotlivé pracovní postupy. Způsoby zpra-

cování 
Přádelnictví 
Tkalcovství 
Suroviny textilního průmyslu 
Pomocné látky textilního průmyslu 
Textilní stroje 
Stroje na přípravu předíva 
Spřádací stroje a příslušenství 
Zařízení na soukání a balení příze. Soukací 

stroje 
Tkalcovské stroje 
Příslušenství tkalcovských strojů 
Výrobky textilního průmyslu 
'Odpadky textilního průmyslu 
Vlákna rostlimiého pfivodu všeobecně 

Len 
Konopi 
Juta 
Zdřevnatělá vlákna ze stonkli :dvouděložných 

rostlin 
Nezdřevnatělá vlákna ze stonkli dvoudělož

ných rostlin 
Ramie 
Vlákna listová 

677.161 
.162 
.17 
.18 
.181 
.19 

73 

.194 
677.2 

.21 

.22 

.23 
677.3 

.31 

.32 

.322 

.33 

.332 

.334 

.34 

.35 

.358 

.36 

.365 

.38 
677.4 

.41 

.44 
.46 

.461 

.462 

.463 

.464 

.47 

677.5 
. 51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.57 
677.6 

.61 

. 62 

.63 

.64 

.65 

. 66 

.67 
677.7 

.08 
.71 

.72 

.73 

.74 

.75 

.77 
677.9 

678 
.01 

.02 

Manilské konopí 
Sisalové konopí 
Vlákna ze stonkfi 
Vlákna z plodů 
Kokosová vlákna 
Ostatní rostlinná vlákna. Vlákna z ků.ry 

stromů, jehličí a pod. 
Rašelinná vlákna 
Vlákna rostlinných semen 
Bavlna 
Jiná vlákna rostlinných semen 
Chlupy získané z plodů. Kapok 
Vlákna živočišného pfivodu. Vlna 
Ovčí vlna 
Vlna z lam 
Vlna pako. Alpaková vlna 
Kozí srst 
Kašmírská vlna 
Mohér (angorská vlna) 
Velbloudí srst 
Chlupy, vlákna, štětiny jiných zvířat 
Koňské žíně 
Jiná vlákna živočišného původu 
Vlákna z velrybích kostic 
Tak zvané renesanční tkaniny 
Homogenní vlákna nekonečné délky 
Hedvábí bource morušového. Přírodní hed-

vábí 
Vločkové hedvábí. Boura 
Umělé hedvábí a podobné výrobky z celu-

losy. Buničitá vlna 
Výroba nitrátového hedvábí 
Výroba měďnatého hedvábí 
Výroba viskosového hedvábí 
Výroba acetátového hedvábí 
Umělá textilní vLákna, zhotovená z jiných 

látek než z celulosy 
Ostatní vlákna. Pletiva 
Přírodní vlákniny minerálního původu . 

Asbest 
Umělé minerální vlákniny. Skleněná vlákna 

atd. 
Kovové vlákniny. Drátěné tkaniny 
Pletařství. Výroba rohožek. KošikářstvI 
Zpracování pružných vláken. Kaučukové 

tkaniny 
Spřádání a tkaní papíru 
Smíšené tkaniny. Zvláštní tkaniny 
Látky. Smíšené tkaniny 
Valchované a zplstěné látky. Flanel. Molton . 

Pokrývky atd . 
Hotovení plsti 
Hotovení koberců. Čalounové tkaniny. Go

belinové tkaniny 
Prolamované (ažurované) tkaniny. Gázové 

tkaniny. Krajky. Tyl 
Stávkařství. Plet·ařstvL Háčkování atd . 
Výroba dutých tkanin 
Provaznictví. PrýmkařstvÍ. Výroba lan. 

Vyšívání 
Pletení provazů všeobecně 
Vlastní provaznictví. Výroba konopných lan 

atd. 
Kovová lana. Kovové kabely 
Kabely na elektrická vedení. Silnoproudé 

kabely. Podmořské kabely 
Struny ze střev a podobné struny 
Provazy. Pásy. Řemeny 
Vyšívání 
Jiné výrobky z vláknin. Vata. Knoty. vý

plňový materiál na čalouněný nábytek 

Kaučukový průmysl 

Vlastnosti kaučuku a složení kaučukových 
hmot 

Jednotlivé pracovní pochody. Způsoby 'zpra
cování 



678.04 

678.04 
.05 
.053 
.054 
.058 
.06 
.061 
.062 
.063 
. 064 

678.1 
.11 
.13 
.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 
678.4 
678.5 

.51 

.52 
678.7 

.72 

.73 

.75 

.77 

.78 

681 

681.1 

.11 

.12 

.13 

.14 

.141 

.142 

.143 

. 17 

.171 

.172 

.173 

.174 

.175 

.176 

.177 
.18 

681.2 

.08 

.26 

ROZLIČNÁ ODVĚTVÍ PRŮMYSLU A ŘEMESEL 681.9 

Pomocné látky. Přídavné látky 
St.roje. Přístroje 
stroje na tváření plastických látek 
Prostředky k neplastickým změnám tvaru 
Vulkanisační přistroje 
Kauču~ové výrobky 
Tekuté a polotekuté směsi 
Nevulkanisované výrobky 
V:ulkanisované vý,robky 
Tvrzené výrobky 
Rflzné druhy kaučuku 
Latex (~aučukové mléko) 
Praný, čištěný a preparovaný 'kaučuk 
Pryžové řemeny. Pryžové provazy. Pryžové 

hadice. Pryžové míče atd. 
Pryžové obruče 
Látky potažené nebo impregnované kauču

kem 
RozUčné kaučukové předměty. pryžové 

boty. Pryžové rukavice. Pryžové podl3!hy 
atd. 

Výrobky z kaučukový'ch roztoků 
Výrobky zhotovené z latexu 
Tvrdá pryž. Ebouit. Vulkanit 
Plastické hmoty z rostlinných látek 
Gutaperča 
Balata 
Umělý kaučuk, náhražky a regenerovaný 
kaučuk 

Kaučuk z oleje. Umělýkauču!k 
Náhradní hmoty z odpadků vulkanisovamé-

ho kaučuku 
Regenerovaný kaučuk 
Synthetický kaučuk 
Kaučukové odvozeniny. Halogenisovaný 
kaučuk atd. 

619 
679.1/.4 

. 1 

.2 

.3 

.4 
679.5 

.51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.562 

.57 

.58 

.59 
679.8 

.02 

.05 
.84 
.85 
.87 
.88 
.89 

Průmysl rozličných hmot 
Ambra. Perlet1ovina. Korály. Náhražky slo-

noviny. Lastury 
Ambra. Mořská pěna 
Perleťovina 
Korály 
Náhražky slonoviny 
Plastické hmoty všeobecně. Lisované umělé 

hmoty 
Celuloid a podobné plastické hmoty na 
podkladě nitrocelulosy 

Jiné plastické hmoty na podkladě celulosy 
Plastické hmoty z odpadků celuloidu a 

z esterů celulosy 
Plastické hmoty ma podkladě albumrnu 
Plastické hmoty na podkladě pryskyřic. 

Odvozeniny přirozených pryskyřic 
Plastické hmoty na podkladě synthetických 

pryskyřičnin, zvláště polykondensačnídh 
pryskyřičnin. Umělé kopaly. Umělý jantar 

Umělé hmoty na podkladě formaldehydu a 
fenolu. BaJkelit. Resol, resitol, resit 

Jiné synthetické pryskyřičniny, zvláště 
prys~yřičniny vzniklé polymerací 

Plastické hmoty na podkladě parafinu, 
vosku, asfaltu a pod. 

Plastické hmoty na po~ladě jiných látek 
Technologie kamenfi 
Způsoby 'zpracování kamenů 
Nástroje a stroje na 2lpracování ,kamenů 
Hotovení užitkových předmětů z kamenfi 
Stavební kameny. Kvádry 
Polodrahokamy. Malachit. Jadeit atd. 
Umělé kameny 
Jiné kameny. Velmi tvrdé kameny. 

Diamanty 

68 Rozličná odvětví průmyslu a řemesel (pokračování) 

Jemná mechanika 

Přístroje s převody nebo s pohybovými 
mechanismy 

Hodinářství 
víz též 529.78 PřístrOJe na měřen! Č:lsu. 
Hodiny 

Měřiče množství. Přístroje na měření teku
tin. Vodoměry. Plynoměry. Přístroje na 
měření množství tepla 

Prodejní automaty. Samočinné pokladny 
Počítací stroje 
Sčítací stroje 
Stroje na řešení rovnic 
Logaritmické počítací přístroje. Počítací 

pravítka 
Kontrolní přístroje. Registrační přístroje 
Registrační pokladny 
Stroje na výměnu peněz. Stroje na počítání 

,peněz atd. 
Stroje na tisk jízdenek. Razítkovací stroje. 

Frankovací stroje atd. 
Kontrolní přístroje pro dělníky a úředníky. 

Kontrolní hodiny 
Přístroje na kontrolu času. Stopky. Časová 

razítka. Datovací razítka 
Loterní stroje. Počítací přístroje pro hry, 

založené na obratnosti, a hazardní hry. 
Počítací stroje na volební lístky 

Stroje na děrné lístky 
Třídicí přístroje. Třídicí stroje. Šifrovací 

stroje. Dešifrovací stroje 

Všeobecná nauka o měřicích přístrojích. 

Měřici přístroje. Výroba měřicích přistrojil 
Základy měl'ení a měř'icích přístrojů 

Rozdělení jako u 53.08 
Váhy. Vážící zařízení 

74 

681.4 
,42 
,43 
,45 

681.6 

.61 

.612 

.613 

.614 

.616 

.617 

.62 

.64 

.65 

681.8 
.81 
.816 

.817 

.818 

.819 

.82 

.83 

.84 

.85 

681.9 

Optické přístroje. Brýle 
Brýlová skla 
Brýlové Obruby a jiné části k zachycen! skel 
Pouzdra na brýle 

Rozmnožovací stroje 
víz také 655 Grafický průmysl 

Psací stroje. Těsnopisné stroje. Sázecí stroje 
Obyčejné psací stroje 
Zvláštní psací stroje. Těsnopisné stroje. No-

tové psací stroje. SI3!bikové psací stroje 
Tiskařské typy. Sazební materiál. 
Sázecí stroje 
Výroba štočkfi. Výroba tiskových forem 
Tiskařské stroje. Razítkovací stroje. Perfo-

rovací stroje. Číslovací stroje atd . 
Jiné rozmnožovacÍ stroje 
Pomocné stroje pro tiskárny. Příslušenství. 

Voskové desky atd. 

Hudební nástroje 
Hudební nástroje všeobecně 
Klávesové hudební nástroje. Klavíry. Var

hany 
Strunové hudební nástroje. Smyčcové hu-

dební nástroje. Housle. Harfy 
Dechové nástroje. Trubky. Flétny 
Bicí hudební nástroje. Bubny. Turecké bubny 
Mechanické hudební nástroje. Harmoníky. 

Orchestriony 
Pomůcky k provozování hudby. Metronomy. 

Notové stojany. Notové pulty. Opěradla 
Zapisování zvuku. Mluvicí stroje. Diktovací 

stroje 
Gramofonové desky. Gramofonové válce 

stroje a nástroje pro sochařství, rytectvi a 
reprodukční umění 

682 

682 
.1 
.3 
.4 

.5 

.6 

683 

.1 

.3 

.31 

.33 

.34 

.35 

.36 

. 37 
,4 
.5 

.8 

.84 

. 85 

.86 

.87 

.88 

.9 

.93 

.94 

.95 

.96 

.97 

. 98 

684 

.2 

.5 

.6 

.7 

685 

685.1 
685.2 

685.3 
.31 
.32 
.36 
.37 
. 38 

685.4 
685.5 

.51 
.. 53 

.55 

.59 

ROZLIČNÁ ODVĚTVÍ PRůMYSLU A ŘEMESEL 688.9 

Kovářství. Podkovářstvi 

Podkovářství 
Kovářství 
Kované nástroje a nářadí. Kladiva. Kleště 

atd. 
Nábytkové kování 
Stavební kování 

Zelezné zboží. Zámečnictví. Zbrojířství. 
Stroje na zavírání a čištění lahví a ná
dob. Lampy. Kamnářství 
Železné zboží 
ZámečnictvÍ. Zámečnické zboží 
Závory. Uzávorovací zařízení 
Zámky 
Ohnivzdorné skříně. Pokladny. Ocelové 

skříně 
Dveřní kování. Okenní kování 
Závěsy 
Kliky dveřní, okenní atd . 
Zbrojířství 
Práce s lahvemi a nádobami. Lahvové uzá

věrky. Stroje na čištění lahví. Vytahovaée 
zátek atd. 

Výroba lamp 
Lampy. Svitidla. Svítilny 
příslušenství. Stínítka lamp a pod . 
Nádržky kapalin 'k olejovým lampám a pod. 

Knoty 
Hořáky 
Rozsvěcování zařízení. Zhášecí zařízení 
Kamna. Topidla 
Krby 
Kamna 
Kuchyňské sporáky 
Malá přenosná topidla 
Nádrže na teplou vodu 
Pomocné přístroje k topení. Podpalovače . 

Topičské nářadí atd. 

Stavba vozů. Nábytkové truhlářství. Umě
lecké truhlářství. Calounictvi 
Karosářstvi. ,stavba vozů. Kolářství 
Nábytkové truhlářství 
Umělecké truhlářství 
Čalounictví. Dekorační práce 

Sedlářství. R.emenářství. Obuvnictví. Ruka
vičkářstvÍ. Cestovní a sportovní potřeby. 
Hrací potřeby 
Sediářství. Výroba polštářfi. ŘemenářStvi 
Práce z bilvolí kfiže. Rozličné předměty pro 

výstroj z kilže a látky 
Obuvnictví. Přístroje k chfizi 
Obuvnictví. Obuv 
Dřevěná obuv 
Brusle. Kolečkové brusle. Lyže 
Přístroje pro zvláštní terén. Chfidy 
Přístroje k chfizi pro nemocné a raněné . 

Berly. Protézy 
RukavičkářStví 

Cestovní potřeby. Dárky 
Cestovní potřeby z kfiže a látky 
Potřeby pro turistiku a táboření. Stany . 

Tlumoky. Sedačky 
Stínítka .. Vycházkové hole 
Rozličné předměty. Stojany na kufry a p, 

685.6 
.62 

.63 

.64 

.65 

.68 
685.7 
685.8 

.81 

.82 

.84 

.85 

.87 

686 

686.1 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 

681 

75 

.053 

.078 

.1 

688 

.2 

.3 

.4 

.5 

.8 

.9 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.72 

.73 
• 74 

.75 

.76 

.77 

.78 

.79 

.9 

Sportovní nářadí. Tělocvičné nářadí 
Nářadí pro pohybové hry a hry založené na. 

obratnosti. Švihadla. Tělocvičné kužele. 
Kuželky atd . 

Nářadí pro míčové hry a hry s vrháním a 
házením. Míče. Pálky. Rakety 

Tělocvičné nářadí 
Zařízení pro kluziště, sáňkové dráhy, závo-

diště atd . 
Zařízení pro rohování, zápasy 
Nářadí k šplhání a plování. Nářadí s lany a p. 

Hrací potřeby 
Hrad karty a přislušemstvi 
Zařízení pr.o hazardní hry. Kostky. Rul~ty 
pot'řeby pro hry s hracími deskami. Sa-

'chovnice. Hrad kameny 
Potřeby pro hádankářské hry, skládanky, 

hry tr:pělivosti a .obratnosti, spOlečenské 
hry 

Potřeby pr.o kulečník. Kulečn~kové st.oly 

Knihařství. Zlacení. Stříbření. Výroba zrca
del. Sklenářství. Psací potřeby. Kance

lářské potřeby a pomůcky 

KnihařStví 
povlékání :kovy. Zlacení. StřEbřeni 
RáJmařství 
Sklenářství 
Výroba zvcadel 
Kancelářské ,potřeby 'a Ipomficky. Potřeby 

ke 'kresleni a Ipro uměleckou práci 

Oděvní průmysl. Toaletní potřeby 
Šicí stroje 
Oděvmí spinadla 
Konfekce. Krejčo~stv1 
Výr.oba prádla 
P'llnčochářstvI 
KloboučnictVÍ 
Kadeřnictví. Toaletní potřeby 
Umělé kožišiny 
KartáčnictvL Kartáčnioké zboží 

Umělecké soustružnictví. Hračky. Deko

rační předměty 

Práce ze slonoviny 
Knoflíky 
Galanterní Zlbožf 
Umělé 'květiny, rostliny a umělá péra 
Vějíře 
Stinítka. Lampová stinítka _ 
Hračky. Zábavní předměty. zertovné před-
měty 

Loutky. Pokoj~čky Irpro panenky. Oblékací 
p!l!nenky. Olověni vojáčci. Mechanic~é 
hračky 

Dětské hudební ná,stroje 
Zařízení divadel. Panoramata. Cirkusy . 

Variété. Zá!bavní parky 
Masky. Kostymy. Předměty pro plesy, maš

!k;arn! a ~ostymní slavnosti 
Zařízeni na výzdobu ulic a náměstí, slav

nostní osvětlení kprfivodfim 
Kolotoče a příslušenství. Houpačky. Hou-

pací koně a p. 
Dek.orační předměty. Nástěnné dekorace 
Jiné d~koračnf předměty. Imitace 
RozUčné drobné předměty. Kuřácké potřeby 



691 STAVEBNÍ PRŮMYSL A ŘEMESLA 699.88 

69 Stavební průmysl a řemesla. Staviva. Stavba domů. Stavba bytů 

69.02/.07 Konstrukční části, uspořádání, výpočet, zpú
zpfisob stavění a zkoušení staveb 
Rozdělení jako u 624.02/.07 

691 

691.1 
.11 
. 12 
.13 
.14 
.15 
.16 
.18 

691.2 

691.3 
.31 
.32 
.33 

691.4 

.41 

.42 

.43 

.45 

.49 
691.5 

.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 

691.6 

691.7 
691.8 

. 82 

.83 

.84 

.85 

.86 

. 87 

.88 

693 

Stavební hmoty 
Výrobu následujících stavebních hmot viz 

pod 666, 669, 674, 676 atd. 
Stavebni hmoty organického pftvodu 
Dřevo 
Sláma. Rá:kos atd . 
Korek a podobné stavební hmoty 
Papír. Lepenka 
Ostatní vlákniny rosW:nného :púvodu 
Stavební smůly. Asfalt atd, 
Stavební hmoty 'zvíř'ecího púvodu. Kfiže atd. 
Přírodní kameny. Žula. Břidlice. Vápenec. 

Pískovec 
Umělé kameny. Beton. Umělé hmoty 
Umělé kameny 
Beton. Železový beton 
Jíné směsi a složeniny. Umělé hmoty 
mína. Pálená hlína. Keranůcké výrobky. 

Stavební keramika 
Hlína. Dusaná hlína. Jíl 
Pálená hlína 
Hrnčířské výrobky 
Kamenina 
Jiné keramické výrobky 
Vápno. :M:alta. Cement. Sádra. Tmel 
Hydraulické vápno. Přírodní vápno 
Písek. Štěrk 
Malta 
Cement. Portlandský cement 
Sádra 
Omítková malta 
Nátěrové hmoty 
Tmely 
Jiné keramické stavební hmoty. Chemické 

výrobky 
Sklo. Zrcadlové sklo. Okenní sklo. :M:dlené 

sklo atd. Smalt (email) 
Stavební kovy. Litina. Ocel 
Stavební části. Jednoduché hotové výrobky 

pro stavbu 
Kameny rozličných forem. Stavební kámen . 

Lomový kámen. Klenáky. Cihly atd. 
Taš,ky. Desky. Trouby. Nádrže atd. 
Dlažební kámen. Dlažební desky. Obrubní

ky. Skruže. Okapní kameny 
Výplňové desky. Výplňové části pro hrázdě

né stavby. Deskové obklady 
Trámy. Podpěry. Podstavce. SloU[lky. Pilí

ře. Stavební ,části tesařské 
výztuž pro maltu a beton 
Spojovací části. Hřebíky. Skoby. Svorky. 

Svorníky. Cepy atd. 

Zednictví a příbuzná řemesla. Zdivo 
.1 Zdivo z přírodního kamene 
.2 Cihlové zdivo 
.3 Sta~by z hlíny, dusané hlíny, jílu, pálené 

hlmy 
.4 Zdivo z dutých cihel, konstrukce z hotových 

velkých stavebních dílú 
.5 Stavby z cementu, umělého ,kamene a be-

tonu 
.55 Stavby ze železového betonu 
.6 Stropní práce. Omítky 
.7 Obkládání stěn. Dláždění 
.9 Stavby smíšené. Skeletové stavby z betonu 

a oceli. Ocelové konstrukce s tvárnícovou 
neb skleněnou výplní 

694 Tesařství. Truhlářství. Konstrnkce z orga-
nických hmot všeobecně 

.1 Dřevěné konstrukce všeobecně 

76 

694.2 
.3 
.4 
.5 

.6 

.7 

.8 

695 
.1 

696 

.2 

.3 

.6 

.7 

.8 

.9 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

697 
.1 

698 

.2 

.3 

.4 

.5 

.7 

.8 

.9 

.1 
.3 
.6 
.7 

.8 

.9 

699 

.8 

.81 

.82 

.83 

.84 

.844 

.85 

.86 

.87 

.88 

Dřevěné stroje. Druhy spojů. tesařských částí 
Trámy. Stropní trámy. Vzpěry 
Pilíře. Sloupy. Podpěry 
Rozličné tesaí'ské práce. Příhradové kon

strukce. Štíty. Střešní konstrukce. Dřevě
né stěny 

Stavební truhlářství 
Ozdobné truhlářské práce. Umělecké tru

hlářství. Vykládané 'práce 
Stavba dřevěných schodú 

Pokryvačstvi 

Střechy z organicl{ých hmot. Lepenkové 
střechy 

Střechy z přírodních kamenú a břidlice 
Střechy z cementu a betonu 
Střechy ze skla, skleněných tabulí, skleně

ných tvárnic 'a armovaného skla 
Střechy kovové. Železné střechy. Měděné 

střechy. Zinkové střechy 
Střechy z umělých kamenú, tašek, desek 

atd. 
Jiné druhy střech 

Kladení potrubí. Instalatérství. Stavebnf 
zámečnictví 

Stavebně zámečnické práce se třídí spoje
ním s podskupinami 673, 682 a 683 pomoci 
dvojtečky 
Vodovodní a odpadní potrubí 
Instalace plynovodú 
Instalace parovodú 
Instalace potrubí na teplou vodu 
Instalace vzduchového potrubí 
Instalace elektrického vedení 

Zařízení na topení, větrání a chlazení 
Topná zařízení všeobecně. Topení otevře-

nými ohništi 
~opení uzavřenými ohništi, kamny 
Ustřední topení všeobecně 
Topení teplou vodou. Topení jinými teplými 

kapalinami 
Parní topení 
Jiné druhy topení 
Stavba komínú 
Větrání, chlazení 

Jiná stavební řemesla. Malířství pokojů. 

Sklenářství 

Malířství pokojú. Natěračství 
Sklenářství. Zasklívání 
Calounlcké práce 
Dekoratérství. Kladení linolea a kobercťi. 
Závěsy na stěny, záclony atd. 

Kladení kúže, gumy atd. 
Jiné práce. Šachty na odpadky. Spalování 

odpadkú 

Jiné otázky. Ochrana budov proti ohni, 
vlivům povětrnosti atd. 
Ochrana staveb 
Ochrana proti ohni. Ohnivzdorné zpťisoby 

stavění 

Ochrana proti vlhku. Vysoušení. Isolace 
Ochrana proti nepohodě, bouřím atd. 
Ochrana proti otřesúm 
Ochrana proti hluku 
Ochrana proti leteckým útokfim. Protile-

tadlové kryty 
Ochrana proti zimě a horku 
Ochrana proti biologickým vlivťim a jedům 
Ochrana proti rfizným fysikálním vlivfim. 

Ochrana proti světlu, elektřině, magne
tismu 

7.01 

7 

7.01 

7.02 
.022 
.023 
.024 

I 

.025 

.026 

7.03 

.031 

.032 

.033 

.4 

.5 
.034 

.1 

.7 
.035 
.036 
.039 

111 

.2 

.3 

.5 

.1 

.2 

.3 

.4 
.5 

.6 

.62 

72.01 
.011 
.012 

72.03 

125 

725.1 
.11 
.12 
.13 

.14 

.15 

UMĚNÍ. UMĚLECKÝ PRŮMYSL 725.24 

Umění. Umělecký průmysl. Fotografie. Hudba. 
Hry. Sport 

Pomocné znaky 
Následující pomocné znaky neplati pro 
skupinu 77 

Všeobecné otázky. Theorie. Estetika uměni. 
Filosofie umění 

Umělecká technilm. Umělecké řemeslo 

Nástroje. Zaří'zení 
Materiál. Suroviny 
Příslušenství. Tituly. Nápisy. Rámy. Pod-

stavce 
Udržování. Čištění. Restaurace 
Kopírování. Rozmnožování. Faksimile 

Slohy. Umělecké slohy 
Jednotlivé slohy se označí pomocnými 
znaky místa a času 

Umělecké s~ohy přírodních národfi 
Umělecké slohy starověku. Staré orientální 
umělecké slohy 

Umělecké slohy středověku v západních 
i východních zemkh 

románské 
gotické 
Umělecké slohy nové doby až asi do r. 1830 
Renesance 
Barok 
Umělecké slohy od r. 1830 do r. 1900 
Moderní současné umělecké slohy 
Umělecké slohy s rozlicných hledisek 
Konvenční umělecké slohy 
Užitkové slohy. Moderní věcnost 
Exotické umělecké slohy 

7.04 

.041 

.042 

.043 

. 044 

.045 

.046 
.047 
.048 
.049 

7.05 
7.06 

.061 

.067 

7.07 
.071 
.072 

.073 

.074 

.075 

.078 

7.08 

7.09 
. 093 

Náměty uměleckých děl. lkonografie. Ikono-
logie 

Clověk. Podobizna. Akt. Genre 
Zvířata. Vybájená zvířata 
Rostliny. Stromy. Květiny. Plody 
Historické .předměty. Státnf akty. Bitvy atd . 
Symboly. Alegorie. Tance mrtvých 
Mythologická a nábožens~á 'zohrazení 
Krajiny. Obrazy moře (mariny) 
Linie. Ornamenty 
Ostatní náměty 
Účel a užiti umění 
Rozličné otázky týkající se umění 
Padělky. Předělávky. Na:podobeniny 
ROlztř~dění podle rozltčných hledisek. vý-

tvarné umění. Lidové umění. Veřejné 
umění. Zvrhlé umění 

Druhy vztahu k uměni 
Umělci. Umělečtí učitelé a žáci 
Věda o umění. Umělecká kritika. Dějepis 
umění 

Milovníci umění. Znalci umění. Sběratelé 
uměleckých děl 

Podporovatelé umění. Mecenáši , 
Obchodníci s uměleckými díly. Nakladatele 
uměleckých děl. Divadelní ředitelé. Impre-
sariové 

Veřejné podporování umění. Státní péče 
o uměnt 

Formy hudebních děl 
Druhy literárních děl viz 8-1/9 

Ostatní otázky. Výstavy. Soutěže 
Zdravotní otázky. Místnosti. Ateliery atd . 

71 Uspořádání území. Plánování krajiny. Stavba měst. Zahradní archltek~ra. 
Utváření krajiny. Urbanismus 

Úprava státu, krajů a obcí 
Obecné. vývoj. Upravovací plány 
Plánování státní a regionální 
Plánování krajú a okresů. 
Obce. Osídlení. Města. Vesnice 
Rozvržení oblastí obytných, průmyslových 

atd. 
Regulace 
Zpfisoby zastavění, uzavř'ené a otevřené 

bloky 

711.64 Upravovací čáry 
.65 Výška zastavění, nízké a vysoké stavby 
.7 Veřejné komunikace 

712 Zahrady. Sady 

118 Hřbitovy 

119 Vytváření krajiny. Ochrana krajiny . 
Ochrana domoviny. Reservace 

72 Architektura 

Všeobecná theorie. Estetika 
Plány a disposice 
Průčelí 

Stavebni slohy 
Rozdělení jako u 7.03 

Veřejné budovy. Obchodní a průmyslové 
stavby 
Veřejné budovy. Správní budovy 
Parlamenty. Vládní hudovy 
Ministerstva 
Městské budovy. Obecní stavby. Městské 

domy. Radnice 
Celní úřady. Skladiště. Berní a finanční 

úřady 
Soudní budovy 

77 

725.16 

.17 

.18 

.19 

725.2 
. 21 

.22 

.23 

• 24 

poštovní budovy. Telegrafní úřady. Telefon
ní úřady 

Sídelní budovy pro hlavy státú a státní 
úředníky 

Kasárny. policejní 'budovy 
Jiné veřejné budovy. Hasičské 'hudovy. Már

nice. Budovy pro zásobovací podniky. 
Vodárny. Elektrárny atd. 

Obchodní budovy 
Budovy :pro maloobchod. Budovy s krámy . 

Obchodní domy 
Budovy, jež slouží současně obchodním i 'hy

tovým účelŮ!Ill 
Kancelá!řské budOVY všeobecně. Budovy po-

jišťoven 
Budovy pro baniky. Spořitelny atd . 



725.25 

725.25 

.26 

.27 

.28 

.29 

725.3 
.31 
.32 

.33 

.34 

.35 
. 37 

.38 

. 39 

725.4 

725.5 

.51 

.52 

.53 

.54 

.55 

.56 

.57 

.58 

.59 
725.6 

.61 

. 63 

.64 

.65 
725.7 

.71 

.72 

.73 

.74 

.75 

.76 
725.8 

.81 

.82 

.821 

.822 

. 823 

.824 

.825 

.826 

.83 

.2 

.3 

.4 

.6 

.7 
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Bursovní budovy. Budovy pro obchodní .a 
živnostenské komory 

Tržnice 
Budovy pro obchod s dobytkem. Dobytčí 

tržiště 
Jatky 
Jiné obchodní domy. Jednotlivé mÍ'stnosti 

obchodních domů 
Budovy k dopravním účelťun 
Nádraží. Čekárny 
Budovy pro železniční dopravu nákladíllí. 

Nákladová nádraží 
Jiíllé budovy pro železniční dopravu. Zelez

nrční dílny. Výtopny 
Přístavní budovy. Přístavní můstky. Lodě

nice. Doky. Majáky atd. 
Skladiště. Chladírny. Sila 
Vozidla s architektonického hlediska . 

viz též 625.2 Zelezniční vozidla 
629.1 Pozemní vozidla. Plavidla. 

Letadla 
Budovy pro dopravu vozidly a motorovými 

vozidly. Garáže. Tankovací stlllnice 
Budovy pro vzdušnou dopravu. Hangary . 

Kotevní stožáry atd. 
Zivnostenské a prťunyslové budovy. Továrny 
Rozdělení s pomocí dvojtečky, 
na př. 725.4: 663,4 Pivovarské budovy 

Nemocnice. ÚtnU,y. Budovy pro ústavy 
veřejné péče 

v~z též 361;362 Sociální péče. Lidová péče. 
Dobročinnost 

Nemocnice všeobecně. Kliniky. Porodnice. 
Lazarety 

Ústavy pro choromyslné 
Ústavy pro slabomyslné 
Ústavy pro slepce. Ústavy pro hluchoněmé 
Chudobince. Donucovací pracovny 
Starobince 
Dětské útulky. SirotNnce 
Nalezince 
Jiné ústavy. Invalidovny. Sanatoria 
Věznice. Vychovatelny 
Věznice. Trestnice 
Vychova,telny. Polepšovny pro dospělé . 

Útulky pro lidi bez přístřeší 
Polepšovny pro děti 
Ústavy k léčení pijá'ků 
Budovy hostinské živnosti. Budovy v lázních 

Budovy hotelů a nocleháren viz 728.5 
Hostince. Jídelny. Bary 
KořalíllY 
Budovy pro lázně vanové, turecké, ruské, 
římské 

Plovárny. Koupaliště 
Rozličná lázeňská zařízení. Kasina. Herny 
Budovy v parcích. Pavilony. Skleníky atd. 
Budovy a zařízení pro zábavy, hry a sport 
Hudební síně 

viz též 725.824 Koncertní sály 
Divadla. Divadelni sály 
Operní budovy. Operní divadla 
Činoherní divadla 
Koncertní kavárny. Kabarety. Biografy . 
Tančírny 

Koncertní kavárny 
Kabarety 
Biografy 
Tančírn.y 
Varieté 
Koncertní sály 

viz též 725.81 Hudební síně 
Panoramata 
Budovy pro cirkusovápředstavenf a bojové 

hry 
Budovy pro pořádání přednášek. Přednáš

kové síně 

78 

725.84 
. 85 
.86 
.87 
.88 

.89 
725.9 

.91 
.92 
.94 

726 

.95 
.96 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 
.7 
.8 
.9 

121 
.1 
.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

728 
728.1 

.11 

.12 

.18 
728.2 

.22 

.222 

.224 

.226 

.28 

.3 

.31 

.34 

.37 
728.4 
728.5 

728.6 

728.7 
. 71/.73 
.76 
.77 

728.8 
.81 
.82 
.83 
.84 

728.9 

Kulečníkové herny. Kuželníky 
Tělocvičny 
Stadiony .pro sport na ledě a motorový sport 
StaVlby pro vodní sport. Úschovny lodí 
Stavby pro jezdecký sport. Jezdecké dráhy. 

Jírzdárny 
Jiné stavby 'pro spory: 
Rozličné veřejné stavby 
Stavby pro výstavy 
Prozatímní stavby. Přenosné stavby. Baráky 
Pomníky. Triumfální oblouky. Sloupy. Do-

pravní 2jD:!ličky 
MostcY. Mostní brány 
Brány. Ohmdy. Městské zdi. Městské valy 

Církevní stavby 
Chrámy. Posvátná místa. Chrámy pohanské 
Mešity 
Synagogy 
Kaple 
Kostely 
Katedrály 
Opatství. Kláštery. Vedlejší budovy 
Hiíbitovní 'staVby 
Jiné církevcní stavby. Fary. Biskupská sídla. 

. Poutní místa 

Budovy pro kulturní instituce 
Školy 
Školy, v níchž žáci bydlí. Semináře. Ven-

kovské školy internátni. Alumnáty 
VysOké školy. University 
Odborné školy. Řemeslnické školy 
LllIboratoře. Vědeoké ústavy. Výzkumné 

ústavy 
Vědecká musea. Zoologické zahrady. Bota

nické zahrady 
Uměleoká musea. Umělecké galerie. Obra

zové galerie 
Kruhovny 
Jiné budovy s kulturním posláním. Hvězdár

ny. Meteorologické ústavy. Rozhlasové 
stanice vysílací atd. 

Obytné budovy 
Nájemné byty 
Byty v městech. Městské byty 
Byty na venkově. Venkovské byt,y 
'Sezonní byty 
Nájemné domy 
Nájemné domy pro malé laciné byty 
Nájemné kasárny. Svobodárny 
Nájemné domy s méně než 10 'byty 
Domy s velkými byty a ústředním zásobo

váním 
Vysoké domy. Mrakodrapy 
Řadové domy. Dvojité domy. Jednotlivé 

domy 
Řadové domy 
Dvojité domy. Rohové domy 
Jednotlivé domy 
Domy svazové a spolkové. Klubovní domy 
Hostince. Hotely. Pensiony 
Budovy hostinské živnosti viz 725.7 
Byty na venkově. Venkovská architektura 

všeobecně 

Jiné druhy bytfi. Chaty. Obytné vozy 
Chaty 
Obytné vozy 
Plovoucí obydlf. Obývací čluny. Houseboa:ty 
Hrady. Zámky. Letohrádky. Venkovská sídla 
Hrady 
Zámky 
Velká panská sídla 
Vily. Letohrádky. Venkovs'ká sídla 
Jednotlivé místnosti a příslušenství obytných 

budov 
Rozdělení jako u 645 
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129 Ozdoby na budovách. Příslušenství budov. 
Vybavení budov 

.1 Ozdoby na budovách všeobecně 

.3 Základní tvary 

.31 Zdi. Stěny 

.32 Sloupy. Trámoví. Pilíře. Vlysy 

.33 Oblouky. Obloukové chodby 

.34 Klenutí. Kupole 

.35 Střeohy. Věžové střechy 

.36 Věže 

.37 Štíty 

729.38 
.39 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

73 Sochařství 

130 

136 

737 

.2 

.3 

.1 

.2 

.3 

138 
.1 
.2 

Sochařství všeobecně 

Řezba z kamene a kovu. Zhotovování 
pečetí 

Řezba z kamene. Kameje. Gravury v kal~eni 
Rytí pečetidel. Sfragistika. Pečeti. Razltka 

Numismatika 
Mince 
Medaile 
Známky (platební známky, kontrolní 

známky atd.) 

Umělecká keramika 
Porcelán 
Majolilia 

738.3 

139 

.4 

.5 

.6 

.8 

.84 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.7 

.8 

Dveře. Brány. Okna 
Jiné otázky. Schodiště. Zábradlí. Př'edsíně, 

haly atd . 
Malby na budovách 

Reliefy 
Obložení. Omítka. Dřevěná obložen! 
Mosaiky 
Malby na skle 
Zařízení. Vestavěný nábytek. Oltáře. Kaza

telny. Tribuny. Lavice. Vedlejší stavby. 
Topidla. Svitidla atd. 

Fajans a kamenina 
Smaltované (emailované) výrobky 
Mosaika 
Terakota 
Výrobky hrnčířské a keramické 
Kolorované hliněné plastiky (tanagerské 

sošky) 
Umělecké zpracováni kovů 

Zlatnictví. Stříbrnictví 
Klenotnictví 
Umělecké hodinářství 
Umělecké zámečnictví. Umělecké železné 

výrobky ., 
Rozličné kovy. Bronzy. Cm. Měd atd. 
Zbrojířství 
Kuriosity. Ozdůbky (trety). starožitnosti 

74/76 Graficb:é umění. Malířství 

74 Umělecké kreslení. Umělecký průmysl 
741/144 Umělecké kresleni 
741 Umělecké kreslení všeobecně 

742 Perspektiva 
143 Anatomické kreslení 
744 Lineární kreslení. Rýsování. Geometrické 

kreslení 
.3 Kreslicí stoly. Kreslicí přístroje. Kreslíř'ské 

pomůcky 
.4 Kreslířská pravidla. Předpisy pro kreslení 
.5 Rozmnožování. Světlotiskové kopie atd. 
.8 Úsehova výkresů 

745/749 Umělecký průmysl 
745 Dekorativní umění 

.03 Dekorativní slohy 

.04 Dekorační ornamenty 

.5 Dekorativní umění v užším smyslu 

746 Výroba koberců 
741 Dekorace interiérů a vnější dekorace vše-

obecně 

148 Sklo. Křišťál 

149 

75 
153 
154 

155 
156 
151 

158 

159 

.1 

.2 

.3 
,4 

76 
761 

162 

163 

769 

77 Fotografie 

77.01 Podstata a theorie fotografie 
.02 Technika fotografování. Přípravné práce. 

Osvětlení. Vyvíjení 
.03;'07 Druhy fotografií a kopií . 
. 03 Fotografie dokumentárního nebo vědeckeho 

významu 
.04 Umělecké snímky 
.08 Přímé hotovení positivních snímků. Foto-

grafická inverse 
771 Fotografická zařízeni. Místnosti. Přístroje. 

Pomůcky 
.1 Místnosti pro fotografické práce. Zařízení. 

Vybavení 

79 

771.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

772/113 

Umělecký nábytek. Topidla. Svitidla 

Malířství 
Epické a mythologické náměty 
Zánrové malířství. Výjevy ze života 

Náboženské malířství 
Historické malířství 
Podobizny. Figurální malby. Akty 

Malířství přírody 
Krajinářství 
Malířství moře 
Malířství zvířat 
Zátiší 

Rozličnosti. Malířství znaků atd. 

Grafické umění 
Techniky tisku s výšky. Dřevoryt 
Techniky tisku z hloubky. Mědiryt. 

Lept atd. 
Techniky tisku s plochy. Kamenotisk. (Lito

grafie.) Strojní rytí 
Sbírky rytin 

Vybavení místností (atelierů) pro pořizo
vání snímků 

Fotografické přístroje. Kamery a příslušen
stv!. Objektivy. Clonky. Filtry 

Pomocné přístroje. Kopírovací přístroje . 
PHstroje na vyvíjení 

Materiál na negativní a positivní fotogra-
fické snimky. Desky. Filmy. Papír 

Anorganické fotografické lučebniny 
Organické fotografické lučebniny 
Zařízení k zhotovování kopií tiskem 

Fotografické postupy 
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'112 Fotografické postupy všeobecně. Používání 
stříbra a jiných kovů 

'113 Postupy s obarvenými prášky a směsemi. 

Nasakování a tónování. Pigmentování 

'114/'1'11 Fotomechanická reprodukce 

'1'14 Fotomechanické postupy všeobecně. Po-
chody s mastnými barvami na lwloidních 
vrstvách. Světlotisk 

Tl5 Kamenotisk 

'116 Plochý tisk s kovových desek 

'1'11 Tisk z hloubky. Tisk s výšky 
.1 Tisk z hloubky. Heliogravura 
.2 Tisk s výšky. Autoty,pie. Výroba štočkú.. 
.3 Rozklad obrázkú. do rastrú. 
.4 GalvanIcké r02lmnožováJllí štočkú. 
.5 Postupy s tváJřením. Fotoplastografie 
.7 Foto:s'kulptury. Hotovení fotografických re-

liefních obrazů. 

1'18 Použití fotografie 
778.1 Fotografické rozmnožování. Fotokopie 
778.2 Promítání 

.25 Obr3!zy na skle. Diapositivy. Obrazové pásy 

78 

'181 Všeobecná theorie hudby 
.1 Vědecké 'záJklady 
.2 Theorie hudby. Názvosloví. Notace 
.4 Nauka o harmonii. Kontrapunkt. Melodie 
.5 Nauka o t.varech hudebních 
.6 Nauka o komposici. Instrumentace 

'182/'185 Druhy hudby 

'182 
783 
'184 

Divadelní hudba. Opera. Opereta atd. 
Církevní hudba. Duchovní hudba 
Vokální hudba. Zpěv 

'185 Instrumentální hudba 
.1 Orchestrální hudba 
.11 Hudba pro symfonický orchestr 
.13 Vojenská hud!ba 
.16 Hudba pro malý orchestr. JaeJzová hudba 
.2 Orchestrální hudba se zpěvem. Světská ora-

to.ria 
.4 Programová hudba 
.5 Ouvertury. Operní předehry 
.6 Koncerty 
.7 Komorní hudba 

'186/189 Hudba pro jednotlivé hudební nástroje 
'186 Hudba pro klávesové nástroje 

.1 pro ,cembalo 

.2 pro !klavir 

.6 pro varhany 

778.3 

.31 

.32 

.33 

.35 

.36 

.38 
778.4 
778.5 

.53 

.534 

.55 
778.6 
778.8 

179 

Hudba 

.1 

Vědecká fotografie. Fotografování nevidi-
telných předmětil 

Mi'krofotografie. Pří'stroje. Postupy 
Fotografování na dálku. Telefotografie 
Fotografování Roentgenovými paprsky 

viz též 537.531 Roentgenovy paprsky 
Letecké snímky. Přístroje na letecké foto-

grafování 
Panora:matické snímky 
Fotogrammetrie 
Stereoskopie 
Kinematografie. Kinotechnika 
Filmování. Postupy. Filmovací pÍ'Ístroje 
Zvláštní druhy a postupy filmování 
Stereokinematografie. Prostorově pú.sobící 

snímky (plastický film) 
.2 Barevná kinematografie. Barevný film vše

obecně 
.4 Zvukový film 
.8 Obrazová frekvence. Zrychlené snímky. Zpo-

malené snímky 
Promítání filmú.. Promítací přístroje 
Barevná fotografie 
Fotografické hříčky a triky 

Fotografické dokumenty :a sbírky 
na př. 779 : 726 F,otografie děl církevního 

stavitelství 

'18'1 Hudba pro strunové nástroje 

.1 pro housle 
.2 pro violu 
.3 pro cello 
.4 pro ostatní smyčcové nástroje, pro kontra-

.5 

.6 

.9 

bas 
pro harfu 
pro kytaru, 'mandolinu, citeru 
pro ostatní strunové nástroje 

'183 Hudba pro dechové nástroje 

pro trubku 

'189 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

.1/.4 

.5 
.6 
.9 

pro ,pozoun 
pro roh 
pro ostatní dechové nástroje žesťové, lesní 

roh, S'aX1ofon,kontrabasovou tubu atd. 
pro flétnu 
pro klarinet, altový klarinet, basový klarinet 
pro hoboj a anglický roh 
pro fagot a kontrafagot 
pro ostatní dechové nástroje, pro alpsiký 

roh, Qkarinu atd. 

Hudba pro' bicí nástroje 

pro kotle, turecký buben, triangl 
pro. zvonkovou hru 
pro xylofon 
pro m~chanícké hudební nástroje, elektrické 

klavlry, orchestriony atd. 

79 Zábavy. liry. Sport 

791 
.1 

.2 

.3 

.4 

.45 

.6 

.7 

Veřejné zábavy a představení 
Představení na výročních trzích. Provazo

lezci. Kejklíři, žongléři. Kouzelníci. BřichQ
mluvci 

Veřejné 'koncerty 
Cirkusy. Jí'zdárny. Jezdecké hry 
Panoramata. Biografy 
Biografy 
Veřejné slavnosti. Provody. Slavnostní 

osvětlení 
Veřejné hry. Stožáry ke šplhání o ceny. 
Houpačky. Kolotoče. Sklu~av,ky 

80 

791.8 
.9 

192 

.02 

.1 

. 2 

.3 

.4 

.5 

.6 

Zvěřince. Cvičná zvíř'ata 

Ostatní záJbavy 

Divadlo 

Divadelní rekviosity. Dekorace. Strojní za-
řízení divadel. .A!kustika. Osvětlení atd . 

Činohry. Tragedie 
Veselohry 
Frašky. Pa:ntomimy 
Opery 
Komické opery 
Operety, hudební frašky 
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792.7 

.8 

.9 

.91 

.92 
.93 

Představení v hudebních síních, lmvárnách, 
ka:baretech atd. 

Balety. Revue. Tance 
Ostatní představení. Dvorní hry. Divadla 

v Ipř.íroděatd. 
Dvorní slavnosti 
Představení vpřkodě 
Zápasnické hry (arény) 

'193 
.1 
. 2 

Společenské zábavy. Tance 
Ochotnická představení 
Vánoční slavnosti. Obžínky. Výroční oslavy . 

.3 

.4/.7 
.8 

Živé obrazy 
Tanec. Společenský tanec. Lidový tanec. Ná-

vodní tanec 
Pohybové hry. Hry na zástavy 
Rekreace duševními hříčkami. Eskamotáž 

794 Společenské . hry. Hry založené na pře
mýšlení a paměti 

.1 

.2 

.4 

.5 

.6 

.7 

Šach 
Dáma. Halma 
Mlýinek 
Hry pro jednotlivce 
Domino 
KulečnHt 

'195 
.1 
.2 
.3 
.4 

Hazardní hry a podobně 
Hry v kostky 
Hry s koulemi. Ruleta 
Číselné hry. Loto. Mah-jong 
Karetní hry 

. 41 

.42 

.43 

. 5 

Kombinační hry. Skat. Bridge atd . 
Ha:zardní hry. Baccarat atd . 
Vykládání 'kaTet. Patience 
Hry s házením neb koulením mičú., koulí atd . 

'196 
796.1 

Tělesná cvičení. Sport. Atletika 

796.2 

796.S 
.31 

.32 

.33 

.34/.35 

.342 

.352 

.35,3 

.354 

.355 

.357 

.358 

. 37 

. 38 

Dětské hry. Hry na písku. Kolové hry. Hry 
spojené s během 

Hry pohybové a cvičení dovednosti s nářa
dím. Hry s obručemi, s koulemi, s kuželi 
(kuželkami) 

Mičové hry 
Míčové hry ,bez jinýchpomú.cek. Házení 

mí'če na stěnu, na zem atd. 
. Hry s velkým mLčem. 

Házená, odbíjená,košiková atd. 
Kopaná. RU'g'by 
Míčové hry s páLkami 
Tennis. Ping-ipong (stolní tenniS) 
Golf 
Plolo 
PaU-mall 
Hockey. Pozemní hockey 
Baseball 
Kricket 
Vrhačské sporty. Hod diskem. Hod kladivem . 

Vrh koulí a břemenem, hod granátem 
Házení oštěpem. Házení bumera!ugem a pod . 

796.4 

.41 

.42 

.43 

.44 

.45 

.46 

.47 

.48 

.49 
796.5 

.51 

.52 

.54 
796.6 
796.7 

796.8 
.81 
.83 
.86 
.89 
.891 

796.9 
.91 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 

791 
.1 
.12 

.14 

.15 

.2 

.25 

.5 

.55 

198 
.2 
.4 
.6 
.66 

799 

.1 

.2 

.3 

Gymnastika. Lehl{á 
Akrobacie 
viz též: 371.73 

615.825.1 

athletika. Tělocvik. 

Gymnastika 
Zdravotní gymnastika 

Gymnastická cvičení obratnosti a síly 
Chůze. Běh 
S'kok. Cviky rovnováhy 
Cvičení na hrazdě, na bradlech a na koni 
Cvičení na ostatním tělo.cvičném nářadí 
Cvičení na vysoké hrazdě. Cvičení na kru-

zich, na šplhadlech a na žebHku 
Akrobacie. Artistická gymnastika 
Krasojez.dectví 
Cvičení s rozHčnými zvířaty. výstupy clownů 
Turistika. Alpinismus. Horolezectví 
Pěší turistika. Výlety. Pochody 
Horolezectví. Aťpinismus. Sport, a výlety 

v horách 
Táboření. Skauting 
Cyklistika 
Motorismus. Motocyklový sport. Automobi-

lový sport 
Bojový a obranný sport 
Zápasení 
Rohování (bOX) 
Šerm 
Jiné bojové sporty 
Jiu-jitsu. Judo. 
Zimní sporty 
Bruslení. Plachtění na ledě 
LyžařstvLSkijoring 
Sáňkování 
Jí'zda na bobu 
Lední hockey. Lední baseball 
Závodění na ledě. Cyklistické a automobi

lové 'závody a koňské dostihy na ledě 

Vodní sporty. Sportovní letectví 
Vodní sporty 
Veslování. Pádlování. Kanoistika, kajakář-

ství 
Plachtění 
Jí'zda na motorovém člunu 
Plování 
Vodní hry. Vodní polo. S'kok do vody 
Sportovní létání 
Sportovní letectví. Plachtění 

Jízda na koni.\Jízda s koňskou přípřeži 
Jízda na koni 
Koňské dosUhy 
Jí~da s koňskoupří,přeží 
Klusácké dostihy 

Rybářský sport. Lovecký sport. Střelecký 
sport 
Rybářský sport. Chytání ryb na udici 
Lovecký sport 
Střelecký sport. Lukostřelba 

8 Literární věda. Krásné písemnictví 
Třída 8 je rozdělena stejně jako 4. Literaturu 
určité řeči t.edy dostaneme, nahradíme-li prvou 
číslici desetinného znaku 4 číslicí 8, 
na př. 
437 Oeská jazykověda 
837 Oeská literatura 
(viz též pomocné znaky řeči). 
Chceme-li při řadění sloučit jazykovědu i litera
turu, použijeme zvláštního pomocného. zna:ku .07 . 
Třída 4 potom odpadá ,a třída 8 se označí 
takto: 
8 Literární věda. Jazykověda. Krásná literatura 
81.07 Všeobecná jazykověda 

81 

Rozdělení jako u 41, na př. 
812.07 Oásti řeči 

82/89.07 Jednotlivé řeči 
Rmlldělení jako u 42/49, na př. 
837.07 Oeská jazykověda 

8(091) Literární dějepis 

Zvláštní pomocné znaky 
. 8-1/-9 Literární druhy 

-1 Básně 
-2 Dra:matická díla 
-3 Romány. Novely. Povídky 
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8-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 

8.01/.09 
.01 
.015 

.07 

.08 

.085 

.09 

.091 

.1 
.11 
.12 
.13 

.14 

.15 

.16 

.19 

Essaye. Články 
Řeči. Přednášky 
Dopisy. Díla ve formě dopisft 
Satiry. Humoresky. Parodie. Epigramy 
Dialogy. Aforismy. Anthologie a p. 
Jiné literární druhy. Lidová vydání. Časo-

pisy. Přís!pěvky a p. 
Literární theorie, věda a technika 
Literál111í esteUka 
Školy. Systémy. Theorie 
Školy 
KlaskismUiS. Novoklasicismus 
Národní školy 
Preciosní básnktví (Francie). Marinismus 

(Italie). Gongorismus (Španělsko) 
Euphuismus (Anglie) 

Romantika. Novoromantika 
Parnasismus. L'art pour l'art 
N:aturalismus. Realismus 
Jiné školy. Symbolismus. Ex;presionísmus. 

Dadaismus a j. 
Jazykověda. Fiologie. Rozdělení jako u 41 
Literární technika. Rétorika 
Umění přednesu 

Literární kritika. Jiné 
Srovnávací literatura 

8 ... 1/ ... 1 Zařadění děl jednotlivých spisovatelů 

8 ... 1 Sebraná díla, na př. 830 Goethe 1 
Sebraná díla Goethova 

8 ... 3 Vybraná díla. Výtahy. Fragmenty (zlomky), 
DNa rů-zných spisovatelft 

8 ••. 4 Díla, vztahující se k určitému spisovateli 
a jeho pracím 

8 ... 5 Anonymní díla, připisovaná určitému spiso-
vateli 

--

8 ... 6 

8 ... 7 

82/89 

820 
830 
840 
850 
860 
869.0 

811 
815 
882 
883 
884 
885 
885.4 

891 
892 
892.'7 
895.1 
895.6 

Díla, vydaná pod jménem určitého spiso
vatele, připisovaná však jinému, 
na př. 
820 Shakespeare 6, díla Shakespearova 
připisovaná Eaconovi 

Jednotlivá díla spisovatelft, na př. 
830 Goethe i Faust 
Faust od Goethea 

Literatury jednotlivých řeči 
Rozdělení jako u 42/49 

Anglická literatura 

Německá literatura 

Francouzská literatura 

Italská literatura 

Spanělská literatura 

Portugalská literatura 

Latinská (římská) literatura 

~ecká literatura 

Ruská literatura 

Ukrajinská literatura 

Polská literatura 

Ceská literatura 

Slovensl,á literatura 

Ostatní indoevropské literatury 

Semitská literatura 

Arabská literatura 
Cínská literatura 
Japonská literatura 

9 Zeměpis. Zivotopisy. Dějepis 
908 

91 

91-1/-9 

910 

911 

.1 

.2 

.4 

.41 

.42 

.45 

912 

913 

.0 

Vlastivěda. Spisy o dějinách, zeměpise, kul
tuře, přírodních poměrech, hospodářství 
některé země 

Rozdělení jako u (3/9) 

Zeměpis. CestopisY' 
Do této skupiny patří zeměp,isná díla ve 
vlastním smyslu slova. Popisy, vý2lkumy, 
cestopisy, turističtí prftvodci a díla, jež po
jednávají o některé zemi s několika hle
disek. Místně omezená pojednání o určitém 
předmětu se zařadí u příslušného předmětu 
pouŽiitím pomocného znaku mrsta, na př. 

26 (43) Křesťanská církev v Německu 

Rozličná ohraničení místa 
Rozdělení jako u (-1/-9) 
na .př. 914.3-18 Severovýchodní Německo 

Všeobecné otázky 

Zeměpis jako věda. Zásady. Theorie 
Způ.sob a technika cestování 
Velké cesty 
Cesty kolem světa 
Cesty v ri'lzných dilech světa 
Cesty po moři. Ztroskotání lodí 

Historický zeměpis. vývoj a změna poli
tických hranic 

Mapy. Plány. Atlasy 

RoZ/třídění pomocnými znaky mista a času 

Regionální zeměpis všeobecně. Zeměpis 
celého světa 

Zeměpis celéhO' světa 

82 

913.1 
.2/.9 

Zeměpis starověkého světa všeobecně 
Zeměpis jednotlivých zemí starého věku 

Roztřídění jako u pomocných znaků. místa 
(32/39) 

914/919 Novější zeměpis jednotlivých zemí 

914 
.37 
.371 
.372 
.373 
.376 

915 
916 
917 
918 
919 

92 

Roztřídění jako u pomocných znaků. místa 
( 4/9) 

Zeměpis Evropy 

Československa 
Čechy 
Morava 
Slezsko 
Slovensko 

Zeměpis Asie 

Zeměpis Afriky 

Zeměpis Severní Ameriky 

Zeměpis Jižní Ameriky 

Zeměpis oceánských a polárních krajil 

Biografie. Zivotopisy.Paměti. Deníky. 
Autobiografie. Nekrology atd. 
Bližší označení vlastním jménem, na příkl. 

92 Komenský - Životopis Komenského 
Souhrnné životopisy se označí pomocným 

znakem místa nebo času, na příklad: 
92 (437) Zivotopisy vynikajících (Jechit 

a Slovákit 
92 (437) "17" Zivotopisy vynikajících 

(Jechit a 8lovákit 18. století 

929 

929 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.71 

93/99 

930 
.1 

ZEMEPIS. DEJEPIS 

Souhrnné životopisy osob téže vědy, umění 
atd., se označí pomocí dvojtečky, na př. 
92 : 78 Zivotopisy hudebníkit 

Dokumenty různých druhů., týkající se urči
tých osob, označí se pomocí dvojtečky, 
na pHklad: 
92 Vrchlický: 091 Vrchlického rukopisy 
92 Vrchlický: 73 Vrchlického poprsí 

Genealogie. Heraldika 
Bližší označení vlastními jmény nebo po
mocnými znaky místa a času 

Rodopis všeobecně 

930.2 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.8 

.85 

.9 

Methodologie dějepisu 
Studium pramenů.. Nauka o listinách 
Historická kritika 
Historická chronologie 

990 

Nauka o archivech. Archivy 
Archeologie. Starožitnosti 
Epigrafika. Paleografie 
Všeobecné souborné historické úvahy, Po

pisné universálně historické studie. Kul
turní dějiny 

Kulturní dějiny 
Světové dějiny. Universální dějiny v užším 

smyslu (dějiny faktil) 
Dějiny rodin 
Matriky narozených, pokřtěných, sňatkft a 

úmrtí. Knihy O'bčanů. (civilní matriky) 
Rodinná jména. Předejmení (křestní jmé-

931/939 Staré dějiny 

na). Příjmení. Pseudonymy 
Náhrobní nápisy 
Heraldika všeobecně 
Slechta všeobecně 
Řády. Čestné odznaky 

Dějiny 

Chronologické rozdělení pomocným znakem 
času. Roztřídění podle historických pramenil 
pomocným znakem formy (093), na příklad: 

943.71 "04/14" Dějiny (Jech ve středověku 
94 "1618j1648" (093.2) Listiny a úřední 

spisy k dějinám třicetileté 
války 

Dějiny jednotlivých věd se označí pomocným 
znakem formy (091), na příklad: 
51 (091) Dějiny matematiky 

Dějepis. Pomocné vědy historické 
Dějepis jako věda. Theorie dějepisu. Filo

sofie dějin 

931 

94/99 

94 
940 

.3 

943.1 
950 

960 
910 
980 
990 

Roztřídění jako u pomocných znakl1 místa 
(31/39), na příklad: 
931.5 Dějiny staré (Jíny 

Staré dějiny všeobecně 

Novější dějiny 
Roztřídění jako u pomocnýCh znaků. 
místa (4}9) 

Novější dějiny všeobecně 
Evropské dějiny 

Dějiny světové války 1914j1918 

Dějiny Ceskoslovenska 

Dějiny Asie 

Dějiny Afriky 

Dějiny Severní Ameriky 

Dějiny Jižní Ameriky 

Dějiny oceánských a polárních krajil 



POMOCNÉ TABULKY. FORMA (043) 

Výtah z pomocných tabulek 
Značka 

a. Přiřazeni. Rozšíření 
b. Vztah 
c. Všeobecné pomocné znaky řeči 
d. Všeobecné pomocné znaky formy 
e. Všeobecné pomocné znaky místa, 

ras 'a národů 

Značka 

+1 

(O ••• ) 

(119)(= .•. ) 

f. Všeobecné pomocné značky času 
g. Abecední roztřídění. Císla jako řadící 

znaky 
h. Zvláštní pomocné zna'ky (příznaky) 
i. Všeobecné pomocné znaky hlediska 

.... 0 ..• 
.00 ..• 

a. Přiřazení. Rozšíření 

Značky při ř a z e n í + (a) 
se používá, když složený pojem nemá v tabulkách zvlášt
ní místo; desetinné znaky obou pojmů se pak pojí znač-
kou +, 

na př. 622 + 699 Hornictví a hutnictví 
(7 + 8) Amerika (Severní a Jižní Amerika) 

Značky r o z š í ř e n í I (až) 
se pouŽívá,když pojem zahrnuje nělmlik po sobě ná
sledujících oddílů; první a poslední desetinný znak 
se pak spojí značkou /, 

na př. 592/599 Systematická zoologie 

znamená 592 + 593 + .,. + 599) 
699.2/.8 Neželezné kovy 
(znamená 669.2 + 66'9.3 + ... + 669.8) 

b. Vztah 

Značky v z tah u : (dvojtečka) 
se používá k vyjádření všeobecného vztahu mezi dvěma 
pojmy, 

na 'př. 17: 7 Vztah morálky k umění 

Z praktických důvodů se doporučuje používa;t přede-

vSlm této značky, klterá má velmi všeobecný význam 
a nemusí vyjadřovat jen vztah. 
Dvojtečka může být chápána též jako rozdělovací 

značka mezi dvěma nebo vÍ'ce deseU,nnými znruky, které 
můžeme psát pod sebou, abychom se vyhnuli delším 
znakům, pro začátečníka nepohodlným. 

c. Všeobecné pomocné znaky řeči 

Slouží k ozna,čení jazykové formy pojmu, udaného 
hlavním desetinným znakem, a člení se stejně jako třídy 
4 'a 8. 

Použití těchto ,pomocných znaků lze doporučit jen při 
velmi podrobném roztřídění, a to hlavně v těchto pří
padech: 

1) SoučaSIÍé označení předmětu podle formy a řeči, 
na př. 61 (03) = 85 Encyklopedie lékařství 

v české řeči 
2) Rozlišení překladu určitých děl, na přík1. bible, 

koránu atd., 
na př. 22.05 = 85 6eský překlad bible 

Roztřídění 

V t'abulce jsou uvedeny jen nejdůležitější řeči. Třídění 
může být doplněno podle třídy 4 Jazykozpyt. 

75 
774 

Řečtina 
Novořečtina 

2 AngUčtina 
3 Němčina 
393 Holandština. Vlámština 
396 Norština 
397 švédština 
398 Dánština 
4 Flranština 
5 Italština 
59 Rumunština 
6 Španělština 
69 Portugalština 
71 Latina 

82 
83 
84 
85 
854 
861 
867 
943.5 
945.11 
945.4 
951 
956 

Ruština. Velkoruština 
Ukrajinština. Maloruština 
Polština 
éeština 
Slovenština 

, Srbština 
Bulharština 
Turečtina 
Maďarština 
Finština 
CínštLna 
Japonština 

d. Všeobecné pomocné znaky formy 

SIouží k vyznačení formy (O ••• ) pojmu, vyjádřeného 
předcházejícím hlavním znakem, 

na př. 58(021) Příručka botaniky 

(02) 
(021) 
(022) 
(023) 

(024) 

Soustavně uspořádaná pojednání v knižní formě 
Obsáhlá pojednání. Příručky 
Knihy středního rozsahu 
Knihy malého rozsahu. Knížky pro začáteč

níky. populární pojednání. Kapesní pří
ručky 

Knihy pro určité okruhy čtenářů bez zřetele 
na rozsah 
na př. 59(024) : 63 Nárys zoologie pro 

zemědělce 

(024.7) Knihy pro děti 
viz též 087.5 publikace pro děti 

85 

(025) 

(03) 

(031) 

(032) 
(033) 
(038) 

(04) 

(041) 
(042) 
(043) 

Kníhy ve formě otázek a odpovědí. Kate
chismy 

Abecedně uspořádaná pojednání v knižní fonně. 
Encyklopedie. Sborníky. Lexikony 

Velké odborné slovníky. Naučné slovníky. 
Informační díla 

Střední odborné slovníky 
Malé odborné slovníky 
Jazykové slovníky. Slovníky technických vý

razů. Překladatelské slovnÍ'ky 
Brožury. Přednášky. Disertace. Dopisy. Ůlánky 

atd. 
Brožury. Letáky. Zvláštní otisky 
Přednášky. Řeči. Proslovy 
Disertace. Habilitační spisy. These 



(044) MÍSTO. RASY. NÁRODY (-6) 

(044) 
(045) 

(046) 
(047) 
(048) 

(049) 

Dopisy. Oběžníky 
Články v časopisech a sbornících. Výňatky 

z knih 
články v denním tisku 
Zprávy. Informace. Denní události 
Bibliografické údaje obsahu. Referáty. Po-

sudky. Zkrácená vydání 
Dokumenty jiné formy. Programy. Usnesení. 

Vyhlášky. Polemické spisy. Kritiky. Inter
viewy. Petice atd. 

(05) Periodické tisky. Časopisy. Sborníky. Ročenky. 

(058) 
(058.7) 

Adresáře 
Ročenky. Adresáře 
Adresáře. Seznamy obyvatelfi. Seznamy po

volání. Seznamy nákupních pramenfi 
Almanachy. Kalendáře 

Publikace společností 
(059) 
(06) 
(07) 
(075) 
(075.2) 
(075.3) 
(075.4) 
(075.5) 
(075.6) 
(075.7) 

Vyučování. Studium 

(075.8) 

(076) 

(076.1) 
(076.2) 
(076.5) 

(079) 
(079.1) 

Školní knihy. Učebnice. Školní programy 
Učebnice pro nejnižší stupeň 
Učebnice pro střední stupeň 
Učebnice pro samouky 
Školní programy. Učebné osnovy 
Učebnice pro ženy 'a dívky 
Učebnice ik vyučování na náboženském, filo

sofickém nebo mravním záldadě 
Učebnice pro university a vysoké školy. Stu

dentské učebnice 
Úlohy. Otázky. Řešení. Odpovědi. Praktická 

cvičení 
úlohy. Otázky. Otázky ke zkouškám 
Řešení. Odpovědi 
Praktická cvičení. Učebné běhy. Cvičné úlohy. 

Zkušební úlohy 
Vypsání cen. Soutěže. Vyznamenání. Ankety 
Veřejné soutěže a zkoušky. Závodění. Nej-

vyšší výkony 
(079.2) Vyznamenání. Ceny. Tituly. Diplomy 
(07,9.3) Zprávy o studijních cestách 
(079.'5) Ankety. Šetření. Dotazniky 
(08) Sborniky. Souborná díla. Tabulky. Rozmanitosti 
( 081 ) Soubory jednotlivých autorfi 
(082) Soubory několika autorfi 
(082.1) Řadová díla. Sloučení rozličných děl rfizných 

(082.2) 
(083) 

(083.1) 

(083.2) 
(083.3) 
(083.4) 

(083.5) 
(083.6) 
(083.7) 

autorfipod jedním hlavním názvem 
Anthologie. Výbory. Výtahy. Citáty atd. 
Recepty. Předtisky. Vzorce. Císelné tabulky. 

Určení pojmfi. Seznamy. Předpisy 
Recepty. Návody. Praktické pokyny. Upozor-

nění 
Formuláře. Předtisky 
Matematické vzorce. Míry. Jednotky 
Rozličné tabulky. Synoptické a statistické 

ta,bulky 
Císelné tabulky. Tabulky početních výsledkfi 
Ta,buIky výsledkfi kromě číselných 
Určení pojmfi. Nomenklatury. NOI'my. Vzor

níky. Podrnínkové sešity. Rozpočty 

(083.8) 

(083.9) 

(084) 
(084.1) 
(084.2) 
(084.3) 
(084.4) 
(084.5) 
(085) 

(085.4) 
(086) 
(086.1) 

(086.2) 
(086.3) 
(086.4) 
(086.5) 
(086.6) 

(086.7) 
(087) 
(087.1) 
(087.2) 
(087.4) 
(088) 
(088.3) 

(088.5) 
(088.7) 
(088.8) 
(089) 
(089.1) 
(089.2) 

Soupisy. Specifikace. Inventáře. prnvodcl. 
Jízdní řády 

Plány. Projekty. Stavební a provozní před-
pisy 

Grafická znázornění a vyobrazení 
Vyobrazení. Výkresy. Fotografie atd. 
Schem:at'a. Diagramy. Nomogramy 
Mapy. Plány 
Atlasy 
Obrazové plakáty 
Publikace obchodních podnikfi. Prospekty. 

Inseráty. Náborové tisky. Ceníky. Tarify. 
Katalogy. Obchodnipa<píry 

Obchodní papíry. Obchodní formuláře 
Písemnosti a předměty zvláštních druhfi 
Nalepené dokumenty (obrazy, vzorky, 

známky) 
Fotokopie 
Mi,kroskopické preparáty 
Globusy. Plastické mapy 
Jiná prostorová znázorněni. Modely 
Musejní předměty. Vzorl{y. U1kázkové pří

stroje 
Gramofonové desky. Fonografové válce 
Písemnosti podle pťivodu nebo použiti 
Písemnosti podle pťivodu 
Písemnosti pro určitý okruh osob 
'Smlouvy. Dohody 
Rozmanitosti 
Pamětihodnosti. Anekdoty. Žerty. Okřídlená 

slova. Paradoxy 
Mystifikace. Vědecký podvod 
Tovární značky. Obchodní známky 
Patentní spisy 
Uměle utvořené soubory. Díla na pokračování 
Uměle utvořené soubory 
Díla vycházející po částech. Díla na pokra

čování 

(09) Pojednání v dějepisné formě. Dějepisné prameny. 

(091) 

(092) 
(093) 

(094) 
(094.5) 
(094.7) 
(094.8) 
(094.9) 

Právní prameny 
Pomocné znaky (09) slouží pouze k ozna
čení předmětu podle pfivodu a vývoje, tedy 
k označení dějepisné formy pojednání, 

na př. 53(091) Dějiny fysiky 
Má-li být vyznačeno určité dějinné údobí, 
použije se pomocných znakfi času, 

na př. 53 "17" Fysika v 18. století 

Dějepisné pojednání v užším smyslu. Dějiny 
jistého oboru vědy 

Pojednání ve formě životopisu 
Dějepisné prameny. Listiny. Literárnl pra-

meny. Pomníky. Nápisy. Starožitnosti 
Právní prameny. Zákony. Nařízení 
Jednotlivé zákony 
Právní prameny, vycházející z vláooích orgántl 
Právní prameny, vycházející ze soudfi 
Nalézání práva. Zvykové právo. Právni nauka 

e. Všeobecné pomocné znaky místa, ras a národů 

Slouži k vyznačení místního vztahu pojmu, vyjádře
ného hlavním znakem, 

na př. 347.77 ( 437) Oeskoslovenské patentní právo 
385 (437) Oeskoslovenské železnice 

Dále se jich mfiže použít k roztříděním, při nichž 
zvláště záleží na místním vztahu; pak se klade pomocný 
znak místa před hlavní znak, 

na; př. (437)347.77 Oeskoslovensko, patentní právo 
(437)385 Oeskoslovensko, železnice 

( - ) Mistní ohraničení rozličných druhf1 
Následujících pododdělení se použije ve spojení s po

mocnými znaky místa k vyznačení určitých části země
pisných pojmfi, 

na př. (437.6-11) Východní Slovensko 
(437-2) Oeskoslovenské obce 
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( -O) 
(-04) 
(-1) 
(-11) 
(-13) 
(-15) 
(-17) 
(-191 ) 
( -2/-5) 
(-2) 
( -3) 
(-4) 
( -5) 
( -6) 

Pásma 
Pohraniční pásma. Hranice 
Orientace. Světové strany 
Východ . 
Jih 
Západ 
Sever 
Střed. Uprostřed 
Ohraníčení politických útvarfi 
Obce. Města. Vesnice 
Provincie. Správní okresy. Kraje 
Země. Státy. Federace státfi 
Kolonie 
Společenství nezávislých státfi. Aliance. 

Dohody. Uníe 

(1) 
(584) MÍSTO. RASY. NÁRODY 

(1) Misto všeobecně . 
(100) Všeobecnost ve vztahu k r;tístu. ~ezmárod-

nost. Souhrn všech zeml. Vesnur 

(2) Fysikální misto a prostředí 
(21) Kontinenty. Pevnina. Země všeobecně 
(22) Ostrovy 
(23) Pohoří 

Rozdělení jako (4/9) 
na př. (234) Evropská horstva 

(243.76) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(282) 
(282.1 ) 
(282.2) 

Tatry . 
Zemské nitro. Dutiny. Jeskyně. SlUJe atd. 
Roviny. Pouště 
Oceány. Moře 
Mořské proudy. Golfský proud atd. 
Povrchová voda. Sladká voda 
Vodní toky .. . 
Prameny. Spodní voda. Pnrodm studny 
Veletoky. Řeky. Potoky 
Rozdělení jako (4/9) 

na př. (282.24) Evropské řeky 
(282.243.71) Vltava 

(282.5) Plavební cesty. Kanály 
(285) Jezera. Močály 

(3/9) Politicl.:ý údaj místa 
(3) Místa Starého světa 
(31) Stará Cína. Staré Japonsko 
(32) Starý Egypt 
(33) Stará Palestina 
( 34) Stará Indie. Stará Indočína . 
(35) Médská Persie. Chaldejs,ko. Assyne. 

(36) 

(37) 
(38) 
(391) 

(392) 
(393) 
(394) 
(395) 
(396) 
(397) 
(398) 
(399) 

Babylonie. Mesopotamie . . 
Území tak zv. barbarských národfi. German:: 

Keltové. Iberové. Slované. Hunové. A varl 
Řím. Stará Italie 
Staré Řecko 
Ostrovy starořeckého archipelu. Samos. Rho-

dos atd. 
Západní Malá Asie. Troja. Ioni~ atd. 
Východní Malá Asie. Kappadokle. Cypr atd. 
Syrie. Arabie . 
Severozápadní Asie. Kolchlda atd. 
Střední Asie. Hyrkanie. Baktrie atd. 
Afri:ka. Numidie. Karthago atd. . 
Jihovýchodní Evropa. Dacie. Illyrle atd. 
Stará Amerika 

(4/9) Místa dnešního světa 
(4) Evropa 
(41) Velká Britannie. Empíre and Kingdom of 

( 41-44) 

(411) 
(415) 
(42) 
(43) 
(431) 
( 431.1) 
( 431.2) 

(431.25) 
. (431.3) 

( 431.4) 
( 431.5) 
( 431.6) 
( 431.7) 
( 431.8) 
( 431.9) 
( 432.1) 
( 432.2) 
(433) 
( 434.1) 
(434.2) 
434.3 
434.4 

Great Britain 
Britská říše. British Empire. Dominie. 

Kolonie atd. 
Skotsko 
Irsko 
Anglie 
Německo 
Prusko 
Východní Prusko 
Západní Prusko (po r. 1919: pohraničí marka 
Poznaň - Západní Prusko) 

Gdansko 
Poznaňsko (do r. 1919) 
Slezsko 
Braniborsko 
Pomořany. Rujana 
Meklenbursko. Lubek 
Sasko (provincie) 
Anhaltsko 
Sasko (království, země) 
Durynsko 
Bavorsko 
Hesensko 
Porýní. Sársko 
Falc . 
Alsaslw-Lotrinsko pod německou vladou; 

pod francouzskou vlá.dou viz (443.8) 

( 434.6) 
(434.7) 
( 435.1) 
( 435.15) 
( 435.25) 
( 435.3) 
( 435.4) 
( 435.6) 
( 435.8) 
( 435.9) 
(436) 
(437) 
(437.1) 
( 437.2) 
( 437.3) 
(437.6) 
(438) 
(439) 
(44) 
( 443.8) 

(45) 
(46) 
(469) 
(47) 
(471.1) 
(472) 
(473) 
(474) 
( 474.2) 
(474.3 ) 
( 474.4) 
(474.5) 
(476) 
(477.1) 
(478) 
(479) 
(479.22) 
( 479.24) 
(47'9.25) 
(48) 
(481) 
(485) 
(489) 
(491) 
(492) 
(493) 
(494) 
(495) 
(496) 
( 496.2) 
( 496.5) 
(497) 
( 497.1) 
( 497.2) 
( 497.3) 
(498) 
(499) 

Bádensko 
Virtembeľsko 
Šlesvi:k .. Holštýn 
Hamburk 
Brémy 
Hanoversko 
Brunšvik 
Vestfálsko 
Hesensko-Nasavsko 
Lucembursko 
Rakousko. Východní Marka 
Ceskoslovensko 
Čechy 
Morava 
Slezsko 
Slovensko 
Polsko 
Zalitavsko. Uhry. Maďarsko 
Francie 
Alsasko-Lotrinsko pod francouzskou vládou 

pod německou vládou viz (434.4) 
Italie 
f:lpanělsko 
Portugalsko 
Rusko 
Finsko. Laponsko 
Velká Rus. Severní Rusko 
Střední Rusko 
Baltské státy 
Estonsko 
Lotyšsko 
Kuronsko 
Litva 
Západní Rusko. Bílá Rus 
Jižní Rusko. Ukrajina. Krym 
Východní Rusko 
Kavkazsko 
Gruzínsko 
Azerbejdžan 
Armenie 
Skandinavie 
Norsko 
Švédsko 
Dánsko 
Island. Farory 
Nizozemsko 
Belgie 
.Švýcarsko 
Řecko 
Evropské Turecko 
Makedonie 
.Mbánie 
Balkánské státy všeobecně 
Srbsko. Jugoslavie 
Bulharsko 
Cerná Hora 
Rumunsko 
Řecký archipel 

Asie (5) 
(51) 
(515) 
(516) 
(517) 
(518) 
(519) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
(564.3) 
(566) 
(567) 
(569) 
(57) 
(58) 
(581) 
(584) 
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Čína 
Tibet 
Čínský Turkestan 
Mongolsko 
Mandžusko 
Korea 
Japonsko 
Arabie 
Indie. Hindustan 
Persie. Irán 
Asijské Turecko 
Cypr 
Armenie. Kurdistan 
Irák. Mesopotamie 
Syrie. Palestina 
Sibiř 
Střední Asie 
Afganistan 
Turkestan 



(588) MÍSTO. RASY. NÁRODY ( 927) 

(588) 
(59) 
(591) 
(593) 
(596) 
(597) 
(598) 
(599) 

Beludžistan 
FTancouzská Zadní Indie. Indočína 
Burma 
Siam 
Kambodža 
Francouzská Končinčína 
Annam 
Tonkin 

(6) 

(61) 
(611) 
(612) 
(62) 
(63) 
(635) 
(64) 
(642) 
(648) 
(65) 
(66) 
(661) 
(662) 

Afrika 

(663) 
(664) 
(665) 
(666) 
(667) 
(668) 
(669) 
(67) 
(671.1) 
(672) 
(673) 
(674) 
(675) 
(676) 
(677) 
(678) 
(679) 
(68) 
(682) 
(683) 
('684) 
(685) 
(686) 
(687) 
(688) 
(689) 
(691) 
(698.1) 
(698.2) 

Severní Afrika. Berberské státy 
Tunis 
Lybie. Tripolsko 
Egypt 
Ethiopie. Habeš 
Erytrea 
Maroko 
Španělské Maroko 
Rio de Oro 
Alžírsko 
Severní část střední Afriky 
Francouzská záp.adní Afrika. Sahara 
Frar;.couzský Sudan. Horní Senegalsko. 

Nlgersko 
Senegambie 
Sierra Leone 
Horní Guinea 
Liberie. Pepřonosné pobřeží 
Země Ašantů. Zlaté pobřeží 
Togo. Dahomey 
Nigerie 
Jižní část střední Afriky 
Kamerun 
Francouzská rovníková Afrika 
A~gola. Portugalská západní Afrika 
Strední Afrika. Ubangi-Šari-Čad 
Bel'gické Kongo 
Britská východní Afrika. Kenya 
Somálsko 
Zanzibar. Území Tanganjika 
Mozambik. Portugalská východní Afrika 
Jižní Afrika ' 
Transvaa:l 
Země Zulů 
Natal 
Svobodný stát oraňsiký 
Basutsko, Kafe,rsko 
Kapsko. Území Hotentotů 
Jihozápadní Afrika 
Rhodesie 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 

(7/8) Amerika 
(7) 
(71) 
(718) 
(72) 
(728) 
(728.1) 
(728.2) 
(728.3 ) 
(728.4) 
(728.5) 
(728.6) 
(729) 
(73/79) 
(73) 
(798) 

Severní Amerika 
Kanada 
Nový Foundland 
Mexiko 
Střední Amerika 
Guatemala 
Britský Honduras 
Honduras 
San Salvador 
Nicaragua 
Costarica 
Západní Indie 
Spojené státy americké 
Spojené státy americké všeobecně 
Aljaška 

(8) Jižní Amerika 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
(85) 
(861) 
(862) 
(866) 
(87) 
(88) 
(881) 
(882) 
(883) 
(892) 
(899) 

(9) 

(91) 
(914) 
(92) 
(93) 
(931) 
(932) 
(94) 
(943) 
(944) 
(945) 
(946) 
(95) 
(96) 
(969) 
(97) 
(98) 
(988) 
(99) 

Brazilie 
Argentina. Patagonie 
Chile 
Bo1ivie 
Peru 
Kolumbie 
Panama 
E'cuador 
Venezuela 
Guayana 
Britská Guayana 
FrancouZiská Guayana 
Niwzemská Guayana 
Paraguay 
Uruguay 

Oceanie. Arktida. Antarktida 
Malajské souostroví 
Filipiny 
Sundské ostrovy 
Australasie. Melanesie 
Nový Zéland 
Nová Kaledonie 
Australie 
Queensland 
Nový Jižni Wales 
Viktoria 
Tasmanie. Země Van Diemensova 
Nová Guinea. Papuánské území 
Polynesie 
Hawai 
Rozptýlené ostrovy. Sv. Helena 
Arktieká území. Severní točna 
Gronsko 
Antarktická území. Jižní točna 

( =) Rasy a národy 

Tyto ,pomocné znaky jsou utvořeny ze všeobecných 
pomoc~yc~ zna,~ů řeči (pomocná tabulka c). Slouží 
k _ ozna~en~, r~ovych ~ národních vztahů pojmu udaného 
predchaze]lClm hla,vmm znakem. Pokud zde nejsou uve
deny. vezmou se z pomocné tabulky c. 
(=1-5) Koloniální rasy a národy 
(=1-6) Míšenci 
(=1.100) Kosmopolité 
(=1.2) Národy na určitých zeměpisných útva-

rech 
Rozd~lení jako u (2), 
na pro (=1.22) Ostrované 

(=1.3) Národy určitých zemí starověku 
Rozd_ělení jako u (3), 
na pro (=1.37) Obyvatelé starého 

Říma 
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(=1.4)/(=1.9) 

(=2) 

(=20) 

(=3) 
(=71) 
(=81) 
(=91) 
(=92) 
(=924) 
(=927) 

Národy určitých zemí 
Riozd~lení jako u (4/9), 
na. pro (=1.493) Belgičané 

(=1.494=4) Francouzští 
Švýcaři 

Bílé rasy všeobecně. Západní rasy. 
Nordické rasy 

Anglosa!'ká rasa. Angličané. Anglo-
sasove 

Němci. Germánská rasa 
Latinové. Latinská rasa 
Slovanská rasa 
Arijci. Indoevropská rasa 
Semité 
Židé, Israelité 
Arabové 

" " ČAS. HLEDISKO .001.5 

f. Všeobecné pomocné znaky času 

Slouží k bližšímu určení údajů o libovolných předmě
tech podle časového momentu nebo období a tvoří se ve
psáním časového údaje podle obvyklého letopočtu do 
uvozovek " ... ". 

Data se píší v pořadí: rok, měsíc, den, 
na př. "1918.10.28" dne 28. října 1918, 

protože tento způsob psaní umožňuje lepší přehled pn 
pořádání většího počtu spisů. Aby se předešla záměna, 
píší se roky zásadně čtyřmístně, měsíce a dny dvojmíst
ně, po případě s předsunutou nulou, . 

na př. "0435.08.04" dne 4. srpna roku 435 po Kr. 
Roky před Kristovým narozením. dostanou znaménko 

_ (minus) před časovým údajem. 
Má-li se zdůraznit, že jde o údaj podle křesťanského 

letopočtu, klade se před časový údaj znaménko + (plus), 
na př. "+0090" v roce 90 po Kr. 
K označení století nebo desítiletí se používá dvojcifer

ných nebo trojciferných čísel, 
na př. "03" Otvrté století 

"19" Dvacáté století 
"191" Desítiletí nebo období od 1910 do 1919 

Období několik3! století nebo desítiletí se vyjádří počá
tečními konečnými daty, 

na př. "16/18" Sedmnácté až devatenácté století 
"1815/1835" Doba od 1815 do 1835 

Všeobecné pomocné znaky času se vztahují vždy na 

pojem udaný hlavním znakem samým, nikoli snad na 
datum uveřejnění nebo vydání. 

Rozdělení 

"-" 
"+" 
"04/14" 
"15/18" 
"19" 
"3/7" 
"31" 
"32" 
"33" 
"36" 

"37" 

"7" 

Čas vůbec. Všeobecný pojem času. Rozdělení 
podle času 

Starověk. Předkřesťallská doba všeobecně 
Křesťanská doba všeobecně 
Středověk. 
Novověk 
Přítomnost 
Rozdělení času podle rozličných hledisek 
Minulost. Přítomnost. Budoucnost 
Roční doby 
Měsíce 
Čas s hlediska nouze (čas bezpečí, válečný 

stav atd.) 
Čas s hlediska zaměstnáni (pracovní doba, 

služební doba, doba odpočinku atd.) 
Doba (hodiny, dny, týdny, měsíce atd.) 
Periodicita 
Rozličné letopočty 

na př. "6(37)1/428" Od založeni Říma až 
do roku 428 téhož leto
počtu 

Zjevy v čase. Fenomenologie času (vývoj, sou
časnost, opakování atd.) 

g. Pomocné abecední třídění (jména, písmena). Císla .jalm řadicí znaky 

Hlavní tabulka nemůže třídit až na stupeň jednotli
vosti. Má-li. být třídění rozvedeno až na jednotliviny, 
nutno použít příslušných jmen nebo k nim přiřazených 
písmen nebo řadicích čísel, 

na př. 061.5 ČKD Oeskomoravská-Kolben-Daněk 
65'6.222.5 (437) Č. 123 Vlak č.123 Oeskosloven

ského jízdního řádu 
92 Masaryk Masarykův životopis 

h. Zvláštní pomocné znaky 

Zvláštní pomocné znaky, obsažené v jednotlivých tří
dách hlavních tabulek slouží k jemnějšímu členění látky 
a na rozdíl od všeobecných pomocných znaků vyjadřují 
stále se opakující podrobnosti omezeného věcného úseku. 
V podstatě rozeznáváme d""a, druhy zvláštních pomoc
ných znaků, a to .s-' (pomlčka) a s .0 (tečka, nula), 

na př. 621.165-72 Mazací zařízení parních turbin 
621.313.07 Řízení strojit na střídavý proud 

Zvláštní pomocné znaky platí zásadně jen v tom od
dělení, 'pro něž jsou utvořeny. Jinde se jich může použít 
jen podle zvláštního předpisu. 

i. Všeobecné pomocné znaky hlediska 

Tvoří se pomoCÍ- symbolu .00, 
na př .. 003 Hospodářské hledisko 

.634.95.003 Hospodářský význam pěstění lesa 

Dokumentace v administrativě 

Použití pomocných znaků hlediska je zvláště výhodné, 
jde-li 'při velmi podrobném roztřídění o to, shrnouti 
v delší řadě desetinných znaků vše, co k sobě patří. Ta
kové použití má význam pro registratury veřejných a 
soukromých správ, informačních kanceláří atd. Tak na 
příklad by šlo o jistý počet spisů Spolku českosloven
ských inženýrů: 

62 : 061.2 ( 437) : 336.2 Daně 
: 347.27 Hypotéky 
: 347.454.1 Pracovní smlouvy 
: 368.17 Požární pojištění 
: 368.42 Nemocenské pojištění 

: 657.31 Rozpočty 

: 697.3 Ústřední topení 

Spisy mohou být uvedeny do použitelnějšího pořádkU 
použitím pomocných znaků hlediska. Přitom je dovoleno 
nahradit ,stále se opakující desetinný znak 62 : 061.2 ( 437) 
zvláštní značkou, na př. ležatým křížkem. Z toho pak 
vyplyne tento SPiSOvý plán: 
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x . 003.3 Hledisko účtárenské a početnické 
: 336.2 Daně 
: 657.31 Rozpočty 

X • 006 medisko místností a objektfi 
: 347.27 Hypotéky 
: 368.17 Požární pojištění 
: 697.3 Ústřední topení 

X . 007 Hledisko personální 
: 347.454.1 Pracovní srl'j,louvy 
: 368.42 Nemocenské pojištění 

.001 Theoretlcké hledisko 
Pojem. Účel. Stručný popis. Studium výroby. 
Použití nebo zdokonalení předmětu 

.1 Theorie. Pojem. Program. Návrh. Celkový plán 

.2 Přípravné studie o provedení. Předpoklady. vý
počty 

.3 Popisy. Funkce. Původ 

.4 Zkoušky. Pokusy. Zkoušení vzorků, modelú a 
prototypů 
viz též 620.1 Zkoušení materiálu 

624.058 Zkoušení staveb 
.41 při uvedení do chodu. Zkušební provoz 
.42 v provozu. Dlouhodobé provozní zkoušky 
.43 po změnách nebo rekonstrukcích 
.5 Vědecký technický výzkum. Pokusy na mode-

lech 

~ 
I 



.001.6 HLEDISKO .009 

.001.6 Vývojové práce k uskutečnění výsledků. výzku
mu. Vynálezy a objevy 

.7 Rekonstrukce. Zlepšení 

.8 Síření myšlenek o zkoumaném předmětu. Hod
nota. Užitek. Použitelnost 

.002 medisko provedení (realisace) 
~etailní 'plán p}'ovedení. Stavba. Výroba. Suro
vmy apomocne hmoty. Hlavní součásti 

.1 Započetí ,práce. Přípravné práce 

.2 Hotovení. Výroba. Stavba. Získávání. Přeměna 
Změna . 

. 3 Suroviny. Materiál. Hlavní součásti 
.4 Pomocné hmoty pro výrobu, provoz a udržování 

(~azadla,))aliva, nátěr, povlaky atd.) 
.5 StroJe a zanzenf pro výrobu a provoz 
.51 Velká strojní zařízení 
.52 Pomocné stroje. Pomocná zařízení 
.53 Obráběcí stroje 

viz též 621.9 Obráběcí a tvářecí stroje 
.54 Nástroje. Přípravky 
.56 Instrumenty. Jemné nářadí 
.6 Pracovní výsledky. Hotové výrobky. Odpad. 

Náhradní materiál 
.61 Všeo.b~cné. Složení. Vnější úprava. Pů.vod. Po

UŽIti atd. 
.62 Nehotové výrobky. Polotovary 

.63J.64 Hotové výrobky 
.67 Vedlejší produkty 
.68 Odpad. Zbytky. Zmetky 

Zužitkování odpadu viz u .004.8 
.69 NáhJ:1adní hmoty 
.7 Vedlejší práce 
. 71 Transport. Doprava 
.72 Montáž. Sestavení 
.73 Zakotvení. Zakládání. Upevnění 

.008 Hospodářské a finanční hledisko 
.1 Hospodářské hledisko 
. 2 Finanční hledisko 
.3 Hledisko účtárenské a početnické 

.004 medisko použití a provozu 
.1 Podrobný popis. Použiti. Provoz. Účinnost 
.11 Podrobný popis 
.12 Vlastnosti 
.13 Funkce 
.14 Zacházení. Použiti 
.15 Technická účinnost. Užitečný výkon 
.16 Ztráta materiálu 
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.004.17 
.18 
.2 
.3 

.4 

.5 

.6 

.64 

.67 

.68 

.7 

.8 

.86 

.87 

.9 

Výrobní kapacita 
Setření materiálem 
Proy.ozní předpisy. Provozní podminky 
Dal~l práce s hotovými výrobky. Balení. Expe-

dIce 
Úschova. Ukládání. Ochrana. Pojištěni 
Udržování. Ošetřování. Dozor. Čištění 
Opotřebení. Skody. Obnova 
Skody. Vady 
Obnovení. Opravy. Správky 
Obnova 
Vyřazen! z provozu. Rozebrání. Demontáž 
Zužitkování odpadu 
Opětné získávání 
Regenerace. Obnovení použitelnosti 
Jiné ,práce při řízení provozu (poznávací barvy 

denaturace atd.) , 

.005 Hledisko zařízení a vybaveni 

.006 medisko místností a objektfi 
.1 M~stnost~ pro vedení a správu. Služební byty 
.2 MlstnostI pro navrhování a studie. Kanceláře a 

kr~~~írny. Yýzkumné laboratoře. Zkušebny. 
CVlCIště. Zavodní dráhy 

.3 Mís~nosti pro výrobu a stavební prostory. To
varny. DHny. Loděnice. Tesárny atd. 

.4 Místnosti pro správu provozu a obchodní agen
du. Provozní budovy. Správní budovy a obchodní 
domy 

.5 .,Místnosti pro úschovu. Skladiště zbožL Sýpky. 
Parkoviště 

.6 Místnosti pro stráže a hlídky. Byty hlídačťt a 
domovníků.. Lodní hlídky. Pobřežní hlídky . 
Kasárny atd. 

.00'7 medlsko personální 
.1 Ředitelství. Představenstvo. Dozorčí rada. Ve

<l:0Ucí úředníci vědečtí, techničtí a administra_ 
tIVní. Vynálezci. Konsulenti atd . 

.2 Výkonný technický personál. Inženýři. Vedouc1 
provozu. Mistři. Předáci. Dělní'ci 

.3 Výkonný obchodní personál. Obchoďvedoucf 
Účetní. Obchodní pomocnici . 

.4 Zřízenci a vrátní. Pomocný personál 

.008 medisko organisačni 
viz též 65.01 Všeobecná theorie organisace 

.009 medisko soclálnf a mravni 
Vztahy k osobám a institucfm mimo podnik 

Abecední rejstřík 

Rejstřík obsahuje všecky pojmy z části soustavné, a to z tabulek hlavních ipomocnýoh. Pojmy z tabulek po
mocných jsou označeny zkratkami: řeč (ř), forma (f), zeměpisné místo (z), národ (n), čas (č), hledisko (h) . 

Aberace, theorie 521.9 
Abnormálnost, psychologie 159.97 
Absolutismus, theorie poznání 165.71 
Absolutno, fysika 530.11 
Absorpce, fysiologie 612.38 
-, světlo 535.34 
-, - změna 535.39 
_, tekutiny, botaníka 581.11 
-, záření tepelné 536.3 : 535.34 
-, zvuk 534.84 
Abstinence, ethika 178.2 
Aibyssální typ 551.353 
Acale'phae 593.73 
Acanthineae 582.955 
Acrania 597.1 
Adiniferidea 582.253 
Administrace, časopisy 050 
-, noviny 070.3 
Adoxaceae 582.974 
Adresáře 058 
- (f) (058.7) 
Adsorpce, chemie kololdni 541.183 
Advokáti 347.965 
Aerodynamika 533.6 
Aeronautika, astronomie 527 
Aeroplány 629.135.2 
Aerotherapie 615.835 
Aestuarový typ 551.313 
Aetiologie, P!lthologie 616..(}2 
Afganistan (z) (581) 
Afinita, geometrie 513.75 
-, chemie 541.5 
Aforismy 8-8 
Afrika brits'ká východn! (z) (676) 
-, dějiny 960 
-, jazyky 496 
- jihozá:padní (·z) (688) 
- jižní (z) (68) 
-, náboženství 299.6 
_ portugalská východní (z) (679) 
-- západní (z) (673) 

rovníková francouzská (~) (672) 
- severní (z) (61) 
- starověká (z) (397) 
- střední (z) (674) 
- -, část jižní (z) (67) 
_ -, - severní ('z) ,( (6) 
-, zeměpis 916 
-,- (z) (6) 
Agenda obchodní, místnosti (h) .006.4 
Agenti směneční 347.732 
Agnosticismus, theorie poznán! 165.73 
Agrartsace 338.92 
Agregáty krystali:cké 548.2 
Agrumy 634.3 
A:kademie uměleoké 378.97 
Akanthokvěté 582.955 
Akce a reakce, fysika 530.15 
Akcie, právo obchodni 347.728 
Akcionáři 347.72.03 
Akkadština 492.1 
.A!klimatisace, hygiena 613.11 
Akomodace očl 535.76 
Akreditivy 332.77 
Akrobacie 796.41 
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Akta právnická 34.02 
- správní 35.077 
- Svaté stolice 348.12 
Aktinium 546.797 
_, skupina všeobecně 546.795 
Akty, malířství 757 
-, umění, námět 7.041 
Akumulátory 621.355 
-, 'baterie 621.356 
-, užití 621.3·5'6 
- vodní 621.25 
Arkusti!{a 534 
_, desky gramofonové 534.85 
- divadelní 792.02 
-, film 'zvukový 534.86 
- fysiologická 534.7 
- lékařská 534.7 
- ovzduší 551.596 
-, použití 534.8 
-, prostor 534.84 
-, signály 534.87 
_, záznamy zvukové na ocelovém pásu 534.85 
Aikvaria 639.93 
Akvateraria 639.94 
Albanie (z) (496.5) 
Albánština 491.98 
Albumin 668.3 
-, hmoty plastické 679.54 
A!dehydokyseUny 547.48 
Aldehydy jednomocné nasycené 547.28 
-- nenasycené 547.3'8 
- vícemocné 547.44 
Aldehylalkoholy 547.45 
Alegorie, náměty umělecké 7.045 
Alfa, výroba papíroviny 676.13 
Algebra 512 
- vyšší 512.8 
Algebry všeobecné 512.9 
Algonkium, geologie 5'51.72 
Alchymie 133.5 : 54 
Aliance (z) (-6) 
Aligátoři, lov 639.14 
AIismatineae 582.536 
Aljaška Cz) (798) 
Alkalie, příprava 661.3 
Alkaloidy přírodní, chemie organická 547.94 
Alkohol, nápoje, hygiena 613.81 
-, právo správní 351.761 
-, průmysl kvasný 663.5 
- tuhý 662.88 
Alkoholikové, ústavy pro léčeni, budovy 725.65 
Alkoholismus, ethika 178.1 
Alkoholkyseliny 547.47 
Alkoholy aromatické 547.56 
_ jednomocné nasycené 547.26 
-- nenasycené 547.36 
- vícemocné 547.42 
-, výro1ba 661.72 
Alkovny, bydleni 643.51 
Almende 333.2 
Allopathie 615.531 
Allotro.pie, chemie ,theoreticltá 541.1 
Almana;chy 059 
- (f) (059) 
Alogismus, směr filosofický 141.143 



Alpaka, vlna, textil 677.322 
Alpinismus, sport 796.52 
Alsasko-Lotrinsko jako součást Francie (z) 
- - pod vládou německou (z) (434.4) 
Aluminothermie, metalurgie 669.719 
Alumnáty, budovy 727.2 
Alžírsko (z) (65) 
Amalgamace, hornictví 622.776 
Amaranthaceae 582.663 
Ambra, průmysl 679.1 
Ambulance, hygiena veřejná 614.88 
Amerika, jazyky 497/498 
- jižní, dějiny 980 
- -, jazyky 498 
- --, zeměpis 918 
--,- (z) (8) 
- severní a jižní (z) (7/8) 

,dějiny 970 
- -, jazyky 497 
- -, zeměpis 917 
--, - (z) (7) 
- stará (z) (399) 
- střední (z) (728) 
Amfibolity, petrografie 552.48 
Aminokyseliny 547.965 
Amnestie, právo trestní 343.293 
Amoebozoa 593.12 
Amonium, prvek hypotetický 546.39 
Ampelidaceae 582.783 
Ampérmetr, fysLka 537.741 
Am:phibia 597.6 
Ampliony, telefonie 621.395.623 
Amulety, parapsychologie 159.961.4 
Anacardiineae' 582.76'5 
Analogie, theologie 219 
Analysa adsorpční 545.84 
- fluorescenční 544.65 
- kapilární 545.84 
- kvalitativní 544 
- -, cesta 'kolOidně chemická 544.5 
-,.. -, - mokrá 544.1 
- -, - suchá 544.2 
- - zvuků 534.41 
- kvantitativní 545 
- -, cesta suchá 545.4 
- - optická 545.82 
--, plyny 545.7 
-, - zvuků 534.44 
- matematická 517 
- -, základy všeobecné 517.1 

methodologie 167.2 
odměrná 545.2 
prodeje 658.08 
sipektrální 544.62 
trh 380.13 
vážková 545.1 
všeobecnosti 543 

,zvuky 534.4 
Analysis situs 513.83 
Anam (z) (598) 
Anamnesa, lékařství 616-071 
Anarchismus 335.8 
Anarchisté, ,politika 329.28 
Anatomie 611 
- 'pathologická 616-091 
-, pokusy 611-08 
-, pozorování 611-08 

srovnávací 611-019 
- systematická 611.1/.8 
- živočišná 591.4 
Andělé, dogmatika 235 
Anekdoty (f) (088.3) 
Anemie, pathologie 616-005 
Anesthesie, pathologie 616-089.5 
Anexe, právo mezinárodní 341.22 
Angiospermae 582.5 
Angličané (n) (= 20) 
Angličtina 420 
- (ř) (=2) 
-, literatura 820 
Anglie (z) (42) 
Angola (z) (673) 
Angrešt, pěstování 634.72 
Anhaltsko (z) (431.9) 

( 443.8) 
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Anilin, chemie organická 547.55 
Animismus, filosofie 141.141 
-, náboženství 291.2 
Ankety (f) (079.5) 
Anoda, paprsky 537.534 
Anona, rostlina tropická ovocná 634.4 
Antagonismus afekcí, pathologie 616-06 
Antarktida (z) (99) 
-, jazyky 499.91 
Anteny 621.396.67 
- směrové 621.396.677 
Anthokyanidiny, chemie organická 547.973 
Anthokyaniny, chemie organická 547.973 
Anthokyany, chemie organická 547.973 
Anthologie 8-8 
- (f) (082.2) 
Anthozoa 593.6 
Anthracen, barviva přirozená 547.976 
Anthracit 552.573 
-, dobývání 622.335 
-, ložiska 553.93 
Anthropogenie 572.1/.4 
Anthropografie speciální 572.9 
Anthropologie 572 

křesťanská 233 
-, orgány isolované 572.7 
-, tělo živé 572.5 
Anthropomorfismus, náboženství přirozené 219 
Anthropomorphae 599.88 
Anthroposofie 141.333 
Antidumping, obchod 381.83 
Antigeny 576.8.097 
Antika, demokracie 321.4 
-, náboženství 292 
Antilly (z) (729) 
Antimon, chemie organická 546.86 
-, metalurgie 669.75 
Antimonitany 549.73 
Antisemité, politika 329.37 
Antisepse, prostředky 615.777/.779 
Antitoxiny, fysiologie 612.017 
Antitrinitáři 288 
Anura 597.8 
Aparáty průmyslové, dílny 621.772 
Apercepce, psychologie 159.937 
Apetalae 582.62/.69 
Apida 595.799 
Apocynaceae 582.937 
Apoda 597.7 
Apofysy, geologie 551.22 
Apokalypsa, knihy biblické 228 
Apokryfy, knihy biblické 229 
Apologetika 230.1 
- speciální 239 
Apoštolové, listy 227 
Apretura, tkaniny 667.16 
Aproximace diofantická 511.7 
Apterygogenea 595.71 
Arabie (z) (53) 
- starověká (z) (394) 
Ara:bové (n) ( = 927) 
Arabština 492.7 
-, literatura 892.7 
Arachnoidea 595.4 
Arakanština 495.8 
Araliaceae 582.892 
Aramejština 492.2 
Arbitráž, obchod 332.65 
Arcibiskupství 262.3 
Argentina ( z ) ( 82 ) 
Arény zápasnícké 792.93 
Argon 546.293 
Archaicum 551.71 
Archegoniatae 582.31 
Archeologie 930.26 
Archichlamydeae 582.62/.69 
Archipel (z) (499) 
- starořecký (z) (391) 
Archiptera 595.73 
Architektura 72 
-, krajina 71 
-, ,právo původské 347.787 

, theorie všeobecná 72.01 
- venkovská 728.6 

Architektura zahradní 712 
Archivy, dějepis 930.25 
- farní 259 
- obchodní 6'51.3 
Arillatae 582.58 
Arijci (n) (= 91) 
-, jazyky 491.1/.5 
- - všeobecně 491 
-' náboženství 299.1 
A;istolochiales 582.651 
Aristokracie 321.5 
- forma vládní 342.3'5 
A;itmetika 511 
Arktida (z) (98) 
Armáda námořní 359 
- spásy 267 . , 
Armatury potrubní, stavba stroJu 621.646 
- -, výroba 673.6 
-, výtoky 621.643 
Armenie asijská (z) (566) 
- evropská (z) (479.25) 
Arménština 491.98 
AI1miniáni 284.91 
Arsen, chemie anorganická 546.19 
-, kysličníky, výroba 661.64 
-, metalurgie 669.778 
-, soli, výroba 661.64 
- výroba 661.64 
A;Senály, technika válečná 623.81 
Arseničnany 661.64 
Arsenitany, mineralogie 549.73 
L'art 'pour l'art 8.015.15 
Artérie, anatomie 611.13 
Arteriosklerosa 616-004.6 
Arthropoda 595.2 
Articulata 595 
Articulatae 582.37 
Artiodactyla 599.73 
Asam, jazy,ky 495.5 
.Arsbest, textil 677.51 
Asclepiadaceae 582.938 
Ascomycetes 582.282 
Asfalt, hmota stavební 691.16 
- ložiska 553.98 
-' mineralogie 552.578 
-: podklad hmot, p}a~tických 679.58 
- 'přírodní, dobyvam 622.337 
Asfalty, technika chemická 665.45 
Asie, dějiny 950 
-, jazyky 495, ' 
- severozápadm starověka (z) (395) 
- střední (z) (58 ) 
- - starověká (z) (396 ) 
-, zeměpis 916 
- - (z) (5) 
A~imilace, fysiologie rostlin 581.13 
Asistence vojenské moci 351.747 
Asketika 248.1 
Asociální osoby, péče 364 
.Arssyrie (z) ( 35 ) 
Assyrština 492.1 
Asteroidy 523.44 
Astrobiologie 521.07 
Astrofysika 521.03 
Astrochemie 521.04 
Astrologie, vědy okultní 133.52 
Astronautika 629.139.19 
Astronomie 521/525 

aeronautická 527 
nautická 527 
praktická 522 
sférická 522.7 
theoretická 521 
užitá 527/529 . 

Ašanti, území (z) (667) 
Ateliery fotografické 771.2 
- umělecké 7.093 
Atheismus, filosofie 141.45 
-, náboženství 211 
Atlasy 912 
- (f) (084.4) 
Atletika 796 
..:....., lehká 796.4 
Atomistika obecná 530.14 

Atomy 539.1 
-, modely 539.15 
-, rozbíjení 539.1 ~ .• 
_ _ technické pOUZltl 621.499.4 
-.: struktura 539.15 
_' theorie, chemie 541.2 
-' váha 541.23 
A~gustiniáni 271.4 
Australasie (z) (93) 
-, jazyky 495.9 
Australie (z) (94) 
-, jazyky 499.5 
Austronesie, jazyky 499 
Autarchie 330.191.52-
Autarkie 330.191.52 
Autobiografie 92 
Autobusy 629.114.5, 
- kolejové 625.286 
Autogira 629.135.4 
Autokatalysa, geologie 551.128 
Automaty prodejní 381.5 
_ - mechanika 681.13 
Auto~obilismus, sport 796.7 
Automobily 629.113 
- kola více než čtyři 629.116 
-' lehké 623.114.8 
_ motor na paliva tekutá 629,113.5 
_' _ na stlačený plyn a vzduch 629.113.4 
-.:, - plynový 629.113.6 
- nákladní 629.114.4 

osobní 629.144.6 
parní 629.113.2 
podle účelu 629.114 

_, pohon elektrický 629.113.6 
- - smíšený 629.113.7 
-: vlaky 629.114.3 
- závodní 629.114.82 
Autor a nakladatelství 655.52 
Autorita v podniku 65.012,.4 
Autoři jednotliví, soubory del (f) (081) 
Autostrady 625.711.3 
Autotypie 777.2 
Avaři, území (z) (36) 
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Aves 598.2 
A vestština 491.52 
Axiom methodologie 167.4 
Axiom~tika, geometrie 513,0 
- matematika 517.1 
A~erbejdžan (z) (479.24) 
Aziny všeobecně 54 7.85 
Azoicum 551.71 
Azoly všeobecně 547.77 
Aztékové, náboženství 299.7 

Babylonie (z) (35) 
Babylonština 492.1 
Baccarat 795.42 
Bacillariophyta 582.26 
Bádensko (z) ( 434.6) 
Bakelit 679.562 
Bakterie, botanika 582.231 
-, fermenty, léčiva 615.372 
- fysiologie 576.8.095 
-: choroby rostlinné 632.3 
- morfologie 576.8.094 
-: zplodiny, léč.iva . 615.372 
Bakteriologie, blOlogle 576.8 

diagnosa 616-078 
průmyslová 663.1 
půdy 631.46 
systematická 576.85 

- technika 576.8.093 
_: vyšetřování nemocných 616-093/-098 
Bakteriotherapie 615.37 
Balanopsidales 582.626 
Baktrie (z) (396) 
Balata, hmota plastická 678.51 
Balení 621.798 
- (h) (.004.3) 
- máslo 637.23 
-: papíry 676.4 
- příze, zařízení 677.053 

,sýry 637.33 
- zboží 659.154 



Balety 792.8 
-, právo původské 347.78<5 
Balíky, doprava, organisace 656.226 
Balilla 369.43 
Balírny 621. 798 
Balistika, methody 53.083 
- vnější 531.55 
- vnitřní 531.57 
Balkán všeobecně (z) (497) 
Balony a v~ducholodi podle konstrukce 629.132 
- podle účelu '629.134 
- ;první 629.131 
- skleněné 666.17 
Balsaminineae 582.776 
Balsamováni 614.64 
Balt, jazyky 486 
Balzámy, chemie organická 547.914 
Banánokvěté 582.58 
Banány 634.77 
Bandáže 615.477 
Bangiales 582.274 
Bankety 061.7 
-, folklor 394.1 
- silniční 6215.733 
- zemní 624.137 
Bankovky, národní hospodářství 332.51 
-, právo občanské 347.747 
Bankovnictví, národní hospodářství 332.1 
-, právo finanční 347.734 
Bankovky státní 336.369 
Banky 332.1 
-, budovy 725.24 

cedulové 332.11 
- depositní 332.13 
- družstevní 334.2 
- emisní 332.11 
-, jednoty 332.14 
- komunální 332.12 
- národní 332.11 
-, obchody 332.17 
-, -, právo finanční 347.734 
- provinciální 332.12 
- soukromé 332.13 
Bantu, jazyky 496.3 
Baptisté 286 
Baráky, architektura 725,92 
Barok 7.034.7 
Barometr, mechanika plynť1 533.4 
Barva a osvětlení 53'5.68 
-, intensita 635.66 
Barvení, dřevo 667.67 
-, kámen 667.67 
-, Kapaliny 667.67 
-, kovy 667.67 
-, -, chemické 621.794 
-, kť1že 667.67 
-, usně 675.9 
Barvířství 667.2 
Barviva anthracenová přirozená 547.976 
-, chemie 547,97 

obchodní 667.62 
- organická umělá 668.8 
- pro školy 667.626 
- pro umělce 667.626 
-, průmysl 667 
- ultramarinová umělá 661.67 
-', řasy 547.977 
- žlučová 547.93 
Barvivost 535.66 
Barvy, délky vlnové 535.61 
-, dohled sanitní 614.37 
- glasurové 667.625 
- ,klihové 667.627 
- křemičitanové 666.29 
-, měření 535.65 
- na pásky psací 667.54 
- nátěrové 667.62 
- - hotové 667.624 
-, optika 535.6 
- práškové 667.622 
--, výroba 667.623 
- pro školy 667.626 
-- umělce 667.626 
-, prfimysl 667.6 
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Barvy razítkové 667.53 
- rozmnožovací 667.53 
-, složení 535.62 
-, soustavy 535.64 
- státní 342.22 
-, stupnice 535.62 
-, systematika 535.64 
-, theorie 535.64 

tis~ařské 667.52, viz též 667.628 
- umelecké 667.626 
- vodové 667.627 
- vypalovací 667.625 
-, výroba 667.6 
Bary, budovy 725.71 
Barysféra 551.16 
Baryum, chemie anorganická 546.431 
Bařičkovité 582.535 
Baseball 796.357 
- lední 796.96 
Basidiomycetes 582.284 
Baskičtina 491.69 
Básně 8-1 
Básnictví preciosní 8.015.13 
Basutsko (z) ( 686 ) 
Bataty 633.49 
Baterie akumulátorové 621.356 
-, články galvanické, užití 621.353 
- elektrochemické 621.35 
Bathochromie 541.65 
Batholity 551.22 
Batidales 582.629 
Batikování 667.33 
Batrachia 597.6 
Bantamky, slepice 636.587.1 
Bauxit, dobývání 622.349.2 
-, ložiska 553.492.1 
Bavlna, pěstění 633.51 
-, textil 677.21 
Bavorsko (z) (433) 
Bažanti 636.594 
Bažiny 551.312.2 
Bdění, psychologie 159.963.2 
Bednářství 674.4 
Bednění 624.057 
Bedny, hotovení 674.6 
Begoniineae 582.846 
Begoniokvěté 582.846 
Belgičané (n) (= 1.493) 
Belgie (z) (493) 
Beludžistan (z) (588) 
Benediktini 271.1 
Benzen, chemie organická 547.53 
Berbeři, státy (z) (61) 
Berly, výroba 685.38 
Berylium, dobývání 622.367 
-, chemie anorganická 546.45 
-', metalurgie 669.72 
Besedy čtenářské 374.2 
Besemerování 669.184.1 
Beton, hmota stavební 691.32 
-, stavby masivní 624.92 
-, technika chemická 666.97 
-, výztuže 691.87 
- vyztužený 666.98 
- železový, stavebnictví 691.32 
- -, stavby masivní 624.92 
- -, technika chemická 666.982 
Bezkorunné 582.62}.69 
Bezkřídlí 595.71 
Bezlebečné ryby 597.1 
Bezobratlí 592 
Bezpečnost, činy trestné 343.34 
Běh, psychologie 159.946 
-, sport 796.42 
Běhy učebné (f) (076.5) 
Bělidlo na .prádlo, nád~by 648.27 
Běloruština 482.6 
- (ř) =826 
-, literatura 882.6 
Bible 22 
-, komentáře 22.07 
-, překlady 22.05 
-, text původní 22.04 
Biblické dějiny 22.09 

Bibliofilie 090.1 
Bibliografie, anonymy 014.1 
_', články v tisku denním 014.3:07 
_, __ periodickém 014.3 

individuální (jednotlivých autorfi) 012 
mezinárodní Oll 
národní 015 
obecně 01 
odborné 016 
podle místa vydáni 015 

014.1 
013 

, pseudonymní díla 
--, skupiny autorfi 
- světové 011 
Bibliomanie 090.1 
Bicykly 629.118.3 
Bičíkovci 582.251 
Bigamie, právo trestní 343.55 
Bikvaterniony 512.9 
Bilance obchodní, obchod zahraniční 382.1 
__ platební, obchodzahranični 382.1 
_, revise, účetnictví 657.6 
_, společnosti obchodní, právo obchodní 347.728 
_ tepelná, technika topení 662.614 
_, účetnictví, postupy 657.37 
-, účty 657.44 
Bílení 667.1 
_, způ.soby rozličné 667.11 
Bílkoviny, průmysl chemický 668.39 
_, zplodiny rozkladné, chemie organická 547.965 
Biogenese 591.16 
Biogeografie 574 
Biografie 92 
Biografy; budovy 725.823.4 
_, představení 791.45 
Biochemie obecná 577.1 
- rostlin 581.19 
Biologie 57 

, geologie, vlivy 551.590.7 
-, pokusy 578.08 
-,postupy v prfimyslu chemickém 66.098 
__ , pozorování 578.08 
_, prospekce (proutkaření) 550.87 
- pfidy 631.46 
- technická 574 
_', technika pracovní 578 
_ všeobecná 5741578 
_ zločinců 343.94 
Biologismus 165.74 
Bionomie, rostliny 581.5 
--živočišná 591.5 
Biřmování 265.2 
Biskupství 262.3 
-, budovy 726.9 
Bitvy 355.422 
_, náměty umělecké 7.044 
_ námořní, dějiny 355.49 
!Bižuterie 671.2 
Bob, jízda 796.95 
Blahobyt, hospodářství 339.1 
Blanokřídlí 595.79 
Blány mozkové,zánět epidemický 616.925 
Blesk, jištění 621.316.9 
-, roury 551.311.5 
Bloky, obrábění 621.9-41 
_ otevřené a uzavřené, způsoby zastavěni 711.62 
Bludy theologické 273 
Bobrovina 637.68 
Bod, geometrie 513.1 
_, stereometrie 513.3 
Bodaví, členovci 595.75 
Boháči, třída 323.31 
Bohatství, hospodářství 339.1 
Bohoslužba křesťanská 264 
_, theologie přirozená 217 
_, věda náboženská 291.3 
BoUery 683.97 
Boj, prostředky pyrotechnické 623.45 
Bojkot hospodářský 381.85 
- obchodní 381.85 
_, zbraň dělnického boje 331.893 
Bolest, prostředky tišící 615.78 
Bolivie (z) (84) 
Bolševici 329.15 
Bor, chemie 546.27 

Bor, slitiny 669.781 
-, sloučeniny 661.65 
Boridy, nerosty 549.2 
Boritany, nerosty 549.73 
Borraginineae 582.948 
Borfivky, plody 634.73 
Botanika 58 

hospodářská 581.6 
lesnická 634.94 
speciální 582 
systematická 582 
užitá 581.6 

Boty pryžové 678.17 
Boura, hedvábí surové, textil 677.44 
Bourání, stavby 624.059 
Bourec morušový, hedvábí 677.41 
- -, chov 63'8.2 
Bouře, pojištění proti škodám 368.16 
Box, sport 796.83 
_, zařízení 685.68 
Božstva přirodni 291.2 
Bradla 796.44 
Brahmanismus 294.2 
Brakický typ 551.313 
Brambory, konservování 664.83 
_, výroba rostlinná 633.494 
_, zahradnictví zelinářské 635.21 
Branchiata 595.3 
Braniborsko (z) ( 431.5) 
Brannost, ·politika 355.02 
Brány, architektura 725.96 
'-, budovy 729.38 
- mostní 725.95 
_, zemědělství 631.319 
Brazílie (z) ( 81 ) 
Bratrstva ná'božens'ká, kongregace laické 255 
__ pro pomoc v pastoraci 256 
Brčálovité 582.937 
Brémy (z) (435.25) 
!Bridge 795.41 
Briketování nerostfi, hornictví 622.798 
Brikety 'hnědouhelné 662.82 
_ kamenouhelné 662.83 
_ všeobecně 662.81 
Britannie Velká (z) ( 41 ) 
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__ , říše (z) (41-44) 
Brodivi 598.3 
Brom, chemie anorganická 546.14 
_, technika chemická 661.46 
Bromidy 661.46 
Bronzy 669.35.6 
_ hliníkové 669.35.71 
_, práce umělecké 739.5 
_, prfimysl umělecký 673.3 
Brouci 595.76 
Broušení 621.923 
_, prostředky 621.921 
-, sklo 666.16 
-, stroje 621.924 
Brože 671.12 
Brožury(f) (041) 
Brslenokvěté 582.766 
Brukev 635.12 
Brunšvik (z) (435.4) 
Brusle 6'85.36 
- kolečkové 685.36 
!Bruslení 796.91 
Brusy 621.922 
Brýle, obruby 681.43 
- ochranné 614.893 
-, opUka 535.83 
-, skla 681.42 
-, výroba 681.4 
Bryophyta 582.32 
Bryozoa 594.7 
Brzdy, strojnictví 621-59 
-, vozidla 629.1-59 
Brzlík, anatomie 611.43 
-, fysiologie 612.43 
Bi'ehy říční, ochrana 627.41 
_ vod vnitrozemských, stavby vodní 627.18 
Břidlice, hmota stavební 691.2 

jílovité 552.52 
- krystalinné 552.43 



Břidlice, lomy 622.354 
-, palivo 662.67 

sericitické 552.44 
- serpentinové 552.47 
- živičné, dobývání 622.337 
- -, zpracování 665.45 
Břicho, nemoci 616.38 
Břichomluvci, zábavy veřejné 791.1 
Břity diamantové 671.152 
Bubny, nástroje hudební 681.819 
-, součásti strojové 621-25 
- turecké, hudba 789.1/.4 
- -, výroba 681.819 
Budhismus 294.3 
Budoucnost (č) "31" 
Budovy (h) .006 

hospodářské, zemědělství 631.2 
- k účelům bytovým i obchodním současně 
- kancelářské 651.1 
- -, architektura 725.23 
-, kluby 728.4 

městské, architektura 
obchodní, architektura 

- obytné, architektura' 
-, pojištění 368.12 

725.13 
725.2 

728 

provoZ/llí (h) .006.4 
průmyslové, architektura 725.4 
přístavní, architel{tura 725.34 
správní (h) .006.4 

- -, architektura 725.1 
školní, pedagogika 371.6 
veřejné, architektura 725.1 

_. vládní, architektura 725.11 
_. železniční, doprava 656.21 
-- živnostenské, architektura 725.4 
Bůh, dogmatika 231 
-, láska 231.6 
-, moudrost 231.6 
-, náboženství přirozená 211 

otec 231.1 
-, spravedlnost 231.8 
-- Syn 231.2 
-, vlastnosti 231.4 
Buchary 621.974 
Bukotvaré 582.632 
Bulharsko (z) (497.2) 
Bulharština 486.7 
- (ř) =867 
-, literatura 886.7 
Buližník, dobývání 622.362 
Bumerang 796.38 
Buňka, fysiologie rostlin 581.17 
-, fysiologie všeobecná 612.014 
-, nauka všeobecná 576.3 
-, vlastnosti histomorfologické 612.014.2 
Buňky, kolonie a svazy 576.5 
Burma (z) (591) 
-, jazyky 495.8 
Bursovnictví 332.6 
Bursy, budovy, architektura 725.25 

efektů 332.61 
fondové 332.61 
hypoteční 332.72 
papírů cenných 332.61 

-, právo obchodní 347.731 
,úřady 332.62 

-, zařízení 332.62 
- zboží 381.1 
Busoly, magnetismus 538.74 
Bydlení, hygiena 613.5 
Bystřiny, stavby vodní 627.14 
Byty, čištění 648.5 
-, dozor policejní 351.757 
-, hospodářství domácí 643 
-, hygiena, technika 628.6 

městské. architektura 728 11 
_. nájemné, architektura 728:1 
-, nedotnutelnost, právo veřejné 342.737 
-, otázka hospodářská 333.32 
-, péče 361.16 
-, poloha 643.1 
-, právo občanské 347.25 
-, - správní 351.778.5 
-, půdorys, hospodářství domácí 643.2 

725.22 
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Byty, reforma 333.32 
-- sezónní 728.18 
-- služební (h) .006.1 
-', svobod~, právo veřejné 342.737 
---, trh, pravo správní 351.778.5 

ve~~ov~ké, architektura 728.12 
_o, zanzem a součásti 645 

CactaIes582.85 
Caesalpinioideae 582.738 
Caesalpinové 582.738 
Callitrichineae 582.759 
Campanulaceae 582.992 
Campanulatae 582.99 
Capparidineae 582.683 
Caprifoliaceae 582.973 
Carcinom 616-006.4 
Carnivora 599.74 
Caryophyllaceae 582.669.2 
Ce~hy, hospodářství 338.6 
CeJchování 351.821 
Celastrales 582.76/.77 
Celastrineae 582.766 
Celer 635.12 
Celibát 254 
-', národopis 392.6 
Cello, hudba 787.3 
Celnice, architektura 725.14 
Celnictví 337 
Celuloid 679.51 
Celul~sa, hedvábí 677.46 
-, vyroba papíroviny 676.16 
Cembalo, hudba 786.1 
Cement, hmota stavební 691.54 

portlandský691.54 
sádrový, výroba 666.81/.84 
trasový 666.95 

-, výroba všeobecně 6'66.94 
- vyztužený 666.98 
Cementování, kovy 621. 785.52 
Ceníky (f) (085) 
- jídelní 64.09 
Censura divadelní 351.758.1 
- filmová 351.758.1 
- tisková 070.1 
- - válečná 355.244 
Centralisace 342.25 
Centrály akumulační 621.29 
- energetické 620.4 
- vodní, stavby 627.84/.88 
_. -, . zařÍ'zení ochranná proti poruchám 
Centnceae 582.261 
Centrospermae 582.66 
Ceny 338.5 

(f) (079.2) 
- nákupní 658.73 
- prodejní 658.8.03 
- -, knihy 655.54 
-, sazby 658.735 
- zboží 658.73 
Cer! chemie anorganická 546.655 
-, slitiny 669.85/.86 
Cerebrosidy 547.95 
Ceremoníel 395 
Cesium, chemie anorganická 546.36 
Cestopisy 91 
Cestování, technika 910.2 
Cestující, ochrana 614.86 
Cesty dlážděné 625.81 
-, doprava 338.1 
-, -, technika 656.1 
- jezdecké 625.711.7 
--, jídla 643.3 

kolem světa 910.41 
námořní 910.45 
neupravené 625.81 
plavební (z) (282.5) 
poHcie d~pravní 351.811 
polní 625.711.2 

-, lpotřebyz kuže a látky 685.51 
- primitivní 625.81 

studijní, zprávy (f) (079.3) 
v různých dílech světa 910.42 
velké 910.9 

627.88 

Cesty, vlivy ptrsobící 625.04 
_ vodní, policie dopravní 351.813 
_ -, právo správní 351.79 
_ vzdušné, policie dopravní 351.814 
Cetacea 599.5 
Cévy krevní, nemoci 616.1 
- lymfatické 611.42 
-, systém 611.1 
_, zvápenatění 616-004.6 
Cibet, voňavka, produkce živočišná 637.68 
Cibule, pěstování 635.25 
Cididla 667.82 
Cigarety 663.974 
-, papíry 676.4 
- zvláštní 663.976 
Cihly, hmota stavební 691.82 

skleněné 6'66.18 
- struskové 666.88 
_ vájpenopískové 666.86 
Cikáni, národopis 397 
Ciliata 593.17 
Cín, chemie 546.811 

práce umělecké 739.5 
,předměty 673.8 

_, rudy, dobývání 622.345 
_, -, horniny 553.45 
--, slitiny 669.6 
Ciníčitany, nerosty 549.6 
Cínování 669.686 
Církev a stát 322 

anglikánská 283 
dějiny 27 
episkopální americká 283 
hudba 783 
katolická, ústava 348.3 
křesťanská 26 
-, podstata 260.1 
nářadí bohoslužebné 247 
německokatolická 284.8 

_', organísace 262 
prvotní 281 

_, přikázání 241.7 
reformovaná 284.2 

,řády 271 
_ řeckokatolická 281 
_ římskokatolická 282 
-, správa 262. 
-, stavby 725.96 
Cirkulace, fysiologie rostlin 581.11 
-, ovzduší 551.513 
Cirkusy, budovy 725.826 
_, představení 791.3 
'_, zařízeni 688.74 
'-, zvířata 636.98 
Církve, konference světové 261.8 

křesťans'ké 28 
nekatolické, právo církevní 348.8/.9 
protestantské 284 
sjednocení 261.8 
východní 281 

,vztahy 261 
Císařství 342.36 
Cit, ústroji, anatomie 611.88 
_, _, fysiologie 612.88 
_, -, nemoci 616.886 
Citáty (f) (082.2) 
Citera, hudba 787.6 
Citlivkovité 582.737 
Citlivost, rostliny 581.18 
Citrony 634.3 
Citrus, plody 634.3 
City, psychologie 159.942 
Civilisace 008 
Cívky elektrotechnické 621.318.4 
- kartonové 676.83 
- ochranné 621.316.9 
- papírové 676.83 
Cizinci, péče 362.92 
-', !právo správní 351.756 
'-, ruch 380.8 
Cizoložství, ethika 176.6 
_, právo trestní 343.55 
Cizo,pasníci živočišní 591.69 
Cla 337 

Cla dovozní 337.34 
fiskální 337.2 
knihy 337.7 
ochranná 337.3 
osvobození 337.82 
prohibitivní 337.3 
průvozní 337.35 
předměty umělecké 337.7 
sazby přednostní 337.914 
soustavy 337.9 
suroviny 337.6 

,unie 337.91 
-, válka 337.39 
- vnitřní 336.222 
-, výhrady 337.87 
_, výrobky nehotové 337.5 
- vývozní 337.33 
-, vzájemnost 337.912 
Clapeyron, rovnice 536.763 
Clausius, rovnice 536.763 
Clearing 332.78 
Clonky, fotografie 771.3 
Clownové, výstupy 796.49 
Cnidaria 593.5 
Cocktaily663.87 
Coelenterata 593.3 
Coleoptera 595.76 
Columbae 598.65 
Columbie (z) (861) 
Compositae 582.998 
Confervales 582.265 
Coniferae 582.47 
Conjugatae 582.262 
Contortae 582.93 
Convolvulaceae 582.942 
Cornaceae 582.894 
Corbin, úkaz 538.63 
Costarica (z) (728.6) 
Crassulaceae 582.715 
Crustacea 595.3 
Ctnosti, ethika 179.9 
_, theologie morální 241.5 
Cucurbitales 582.98 
Cukr hroznový 664.162 
- javorový 664.13 
- mléčný 664.13 
__ , mlékařství 637.145 

řepný 664.12 
sladový 664.13 

_. škrobový 664.162 
-- třtinový 664.11 
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_o, zpracování 664.14 
Cukrářství 664.68 
Cukrovinky 664.14 
Cukrovka, pěstování 633.63 
Cukry složené 664.14 
Ctenophora 593.8 
Cvičení gymnastická 796.41 
__ polní vojenská 355.53 
_ !praktická (f) (076.5) 
Cvičiště (h) .006.2 
_ zákopnická 355.74 
Cviky nazírací, výchova elementární 372.3 
_, rovnováha, tělocvik 796.43 
Cyclostomata 597.2 
Cyklistika, sport 796.6 
Cyklografie 515.5 
Cyperaceae 582.542.2 
Cypr (z) (564.3) 
_ starověký (z) (393) 
Cytologie -576.3 

Čad (z) (674) 
Čaj, náhražky 663.96 
-', pěstování 633.72 
-:;-,průmysl potravinový 663.95 
Calounictví 684.7 
-,práce stavební 698.6 
Čalouny tkané 677.64 
Čarování, parapsychologie 159.961.4 
Čáry ohniskové, optika 535.313 
_ upravovací 711.64 
Čas, filosofie 115 
_, hlášení úřední 351.759.1, 

'-~ 



Čas, hlášení, mdiotechnika 621.396.9 
- jednotný 389.2 
- letní 389.22 
-, měření 529.7 
-, -, mechanika 531.76 
- -, přístroje 529.78 
- pracovní, určení 658.531 
-, služba rozhlasová 621.396.9 
-, studie 658.54 
Časopisy (f) ( 05 ) 
-, administrace 050 

části '655.53 
firemní 659.132 

-, právo ,původské 347.781 
-, propagace 659.131 

,redakce 050 
- všeobecné 05 
Části spojovací stavební 691.88 
- stavební 691.8 
- - tesařské 691.86 
Čedič, lomy 622.353 
-- tavený 666.19 
Č~echy (z) (437.1) 
-, dějiny 943.71 
-, zeměpis 914.371 
Čekanka, pěstování 633.78 
Čekárny, architektura 725.31 
Čekatelé úředničtí 35.084 
gepování, zákazy 351. 761 
Cepy, stavitelství 691.88 
--, strojnictví 621.828 
Černá Hora (z) (497.3) 
Černě tiskařské 667.52 
Čerpadla injektorová 621.69 

lopatková 621.67 
mamutová 621.695 
odstředivá 621.67 
píst otáčivý 621.66 
pístová 621.65 

-, stěny pružící 621.68 
-, voda tlaková 621.25 
-, vzduch stlačený 621.695 
-, zavodňování 626.83 
Čerpání, 'zařízení 621.649 
-, získávání půdy hrázemi proti zatopení 627.534 
gervec košenilový, chov 638.3 
Cervený kříž 362.191 
-- -, právo válečné 341.33 
Červi 595.1 
Červoři 597.7 
Česání, tkaniny 667.15 
Československo (z) (437) 
-- dějiny 943.7 
-, zeměpis 914.37 
Česnek 635.26 
Čeština 485 
-- (ř) (= 85) 
-, literatura 885 
Četba sebevzdělávací 374.1 
Četnictvo 351.742 
Čich, smysl 159.933 
-, ústrojí, anatomie 611.86 
-:-' -, fysiologie 612.86 
Cína (z) (51) 
-, náboženství 299.51 
-:- stará (z) (31) 
Cinidla, koželužství 675.04 
ginnost výdělečná, sociologie 3-057 
Cinohry, budovy divadelní 725.822 
-, díla literární 8-2 
-, představení 792.1 
Čínština 495.1 
- (ř) (= 951) 
-, literatura 895.1 
Činy trestné, bezpečnost 343.34 
- -, bezpečnost těla 343.6 
- -, čest 343.63 
- -, důvěra veřejná 343.5 
- -, majetek 343.7 
----, -, manželství 343.55 
--, mravnost 343.54 

, osoby v péči povinné 343.62 
- -, pachatelé 343.22 
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Činy trestné, péče právní 343.36 
- -, podněcování 343.342 
- -, pořádek veřejný 343.34 
- -, povínnost zachovávat tajemství 
- -, práva základní 343.4 
- -, rodina 343.54 
- -, správa veřejná 343.35 

stát 343.3 
státy cizí 343.33 

- -, svádění 343.342 
- - všeobecně 343.23 
Činže, daně 336.213.1 
Čiření, kapaliny 66.066 
Čísla algebraická celá 511.6 

celá komplexní 511.2 
ideální 511.6 
komplexní vyšší 512.9 
mnohoúhe~níková 511.9 

, theorie addiční511.2 
- transcendentní 511.8 
- trojúhelníková 511.9 
- všeobecně 511.2 
Číslo, pojem filosofický 119 
-, pojem matematický 511.1 
Čistidla, skla 648.56 
Čištění (h) .004.5 
-, byt 648.5 
-, díla umělecká 7.025 
- chemické 648.28 
-, kanalisace 628.28 
-, kapaliny 66.067 
-, nábytek 648.52 
-, nádobí 648.54 
-, obilí, stroje 631.3,62 
-, okna 648.53 
-, palivo 621-73 
-, plodiny zemědělské 631.56 

,podlaha 648.52 
-, stěny 648.52 

, stroje, zařízení k usnadnění 621-77 
-, textilie 667.12 
-, voda 628.16 
-, -, způsoby fysikální 663.631 
-, -, - chemické 663.632 
Čítanky, školy st. 1. a 2. 372.4 
9ítárny veřejné 027.9 

343.45 

Clánkované, botani'ka 582.37 
Články časopisecké a sborníkové (f) 
- - v literatuře 8-4 

(045) 

- fotoelektrické 621.383 
- galvanické 621.352 
- -, užití 621.353 
- thermoelektrické, fysika 537.32 
- -, technika 621.362 
- v tisku denním (f) (046) 
Člen mluvnický 412 
Členonozí 595.2 
Členovci 595 
Člověk ja:ko živočich 
-, námět umělecký 
-, původ všeobecně 
Čluny, doprava vodní 
- motorové, sport 

599.9 
7.041 
572.1/.4 

629.125 
797.15 

- obývací 728.77 
Čočka, pěstování 635.65 
Čočky astigmatické 535.316 
-, použití 535.81 
- tenké 535.316 
- tlusté 535.317 
Čokoláda 663.91 
Čpavek nesynthetický 661.51 
-, synthesa 661.53 
Čtení, knihovnictví 028 
-, pedagogika 372.4 
-, psychologie 159.946 
- z ruky, okultismus 133.6 
Čtverce matematické 518.9 
Čtvrtohory 551. 79 
Čtyřrucí 599.8 
Čtyřpól 621.392 
Čtyřstěn 513.3 
Čtyřúhelníky 513.1 

Dacie (z) (398) 
Dadaismus 8.015.19 
Dahomej (z) (668j 
Daktyloskopie, kriminologie 343.977 
Dalekohledy hvězdářské 522.2 
- polní 535.83 
Dálkoměr 531.719 
Dáma, hra 794.2 
-, desky hrací, výroba 685.84 
Daně 336.2 
- činžovní 336.213.1 

darovací 336.249 
dědické 336.249 
dopravní 336.24/.25 
důchodové 336.215 

-, emise 336.252 
-, z hlavy 336.216 
-, hypothéky 336.246 
-, kraj 336.2.023 
-, kvoty 336.2.02'6.4 
-, majetek 336.216 
- naturální 336.26 
-, nemovitosti 336.211 
-, -, převod 336.245 
- nepřímé 336.23 
-, obec 336.2.023 
- obratové 336.223 
-, odhady 336.2.027.5 

osobní 336.213 
osvobození 336.2.027.8 
potravní na čáře 336.222 
pozemkové 336.211 
právo fiskální 351.713 
přečiny 343.359 
předmět 336.2.025 
přepych 336.224 
!přímé 336.2.03 
pi'iznání 336.2.027 
působení 336.2.03 
rozvržení 336.2.026.3 
sazby 336.2.026.5 
slevy 33'6.2.027 
spotřební 336.22 
státní 336.2.023 
tabulky 336.2.026.5 
vedení domácnosti 647.6 

,vybírání 336.2.029 
-, vyměřování 336.2.026.2 
-, výnos kapitálu 336.215 
-, zá;bavy 33'6.241 
-, zdanění dvojí 336.2.03 
-, zisky válečné 336.218 
-, zvýšení 336.2.027.7 
-·živnostenské 336.241 
Dánsko (z) ( 489) 
Dánština 439.8 
- (ř) (= 398) 
- literatura 839.8 
Daňci, chov 636.294 
Dárky reklamní 659.16 
Darwinismus 575.4 
Dary, daně 336.249 
-, právo občanské 347.472/.474 
Dav, sociologie 301.18 
Dávení, prostředky 615. 73 
Dávky 336.2 
- nouzové 336.218 
-, majetek 336.217 
-, -, převod 336.245 
-, právo fiskální 351.713 
Decentralisace 342.25 
Defekace, fysiologie 612.36 
Defekty duševní, psychologie 159.973 
Defilé 394.5 
Definice, methodologie 168.1 
Deflace, peněžnictví 332.571 
Deformace 539.37 

kroucením 538.385 
-, mez pevnosti 539.375 

mezní 539.375 
nesamovolně vratné 539.372 
nestejnoměrné 538.381 
ohybem 538.384 

-, ochlazení náhlé 539.377 
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Deformace pruzne 539.371 
- přehybem 539.387 
-, příčiny 539.38 
-, - rozličné 539.388 
-, stavby 624.044 

stejnoměrné 539.381 
stroje, zařízení ochranná 621-75 
střihem 539.386 
svinovamm 539.387 
tahem 539.382 
teplota, vliv 539.377 
tlakem 539.383 
tvárné 539.374 
trvalé 539.373 
umdlením 539.388.1 
vazké 539.374 

--, zatížení stálé 539.376 
_ zpracováním zvláštními způsoby 539.388.2 
Degenerace, biologie 575.7 
Dehet dřevný, destilace 668.72 

hnědouhelný, destilace 668.77 
- kamenouhelný, ~pracování 668.73 
-, průmysl 668.7 
-, uhlovodíky, deriváty 668.74 
Dehtování silnic 625.75 
Deismus, filosofie 141.42 
-, ná:boženství přirozené 
Dekada, doba, astronomie 
Dekalog, theologie morální 
Dekantace kapalin 66.066 
Deklasovaní, péče 364 

211 
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241.6 

Deklinace magnetická 538.712 
Dekorace divadelní 792.02 
-, interiéry 747 
- nástěnné 688.78 
Dekoratérství 698.7 
Délka, měření 531.71 
Demobilisace 355.29 
Demokracie 342.34 
- antická 321.4 
Demokraté 329.22 
Démoni, dogmatika 235 
-, věda náboženská srovnávací 291.2 
Démonologie, parapsychologie 159.961.4 
Demontáž (h) .004.7 
Den hvězdný, slunečný, astronomie 529.1 
Denaturace (h) .004.9 
Deníky, noviny 07 
-, životopisy 92 
Deposice, právo občanské 347.459 
Deposita, obchody 658.92 
-, právo obchodní 347.759 
Deprese a konjunktura 338.972 
Deriváty alkylkovové jednomocné 547.25 
- be2lkyslíkaté 547.55 
- halové jednomocné nasycené 547.22 
- - - nenasycené 547.32 
- uhlovodíků dehtových 668.74 
Dermatologie 616.5 
Desatero přikázání, theologie morální 241.6 
Desinfekce, domácnost 648.6 
-, hygiena veřejná 614.48 
-, prostředky 615.777/.779 
- studní 628.16 
Deskotisky 092 
Desky, části stavební 691.83 

dlažební 691.86 
- fotografické 771.5 
- gramofonové 681.85 
-- (f) (086.7) 
,obrábění 621.9-41 

-, stavitelství inženýrské 624.073 
- výplňové 621.85 
- základové, stroje 621-21 
Desmotropie, chemie theoretická 541.62 
Despotismus 321.62 
Destilace, dehet dřevný 668.72 
-, - hnědouhelný 668.77 
-, oleje minerální 665.52 
-, průmysl 66.048 
-, uhlí 622.74 
-, voda 663.634 
Detektivové, právo správní 351.746.2 
Determinanty 512.8 



Determinanty funkcionální 517.4 
Devisy 347.752 
Devon 551.734 
Dextrin 664.161 
Dextriny 664.16 
Dědictví, daně 336.249 
-, odmítnutí 347.66 
-, ,posloupnost 347.65 
-, - zvláštní 347.68 
-, právo 347.6 
-, přijetí 347.66 
Dědičnost, biologie 575.1 
-, zoologie 591.15 
Dějepis 930 
- literární 8( 091) 
-, methodologie 930.2 
-, theorie, věda 930.1 
- umění 7.072 
Dějiny (f) (091) 
- evropské 940 
-, filosofie 930.1 
-- kulturní 930.85 
-, náměty maliřské 756 
-, - umělecké 7.044 

nejstarší 571 
- novější všeobecně 94 
--, prameny (f) (093) 
- starověké 931/939 
- - všeobecně 931 
-- světové 930.9 
- válečné 355.48 
Děla 623.41/.42 
-, doutnáky 662.44 
- lodní 623.94 
- -, použití 623.41 
- protiletadlová 623.41 
- rychlopalná 623.42 
-, výroba 623.47 
Dělba práce 331.87 
Dělení kapaliny 66.066 
-, způsoby, mechanika 531.79 
Dělníci 331.76 
- (h) .007.2 
- domáčtí 331.794 
-, 'kovporace veřejného práva 342.543 
- odborní 331.76 
-, odměny 331.97 
-, politika 323.33 
-, prostředky dopravní 331.99 
Děloha, anatomie 611.66 
Dělostřelectví, theorie 623.5 
Děti, hračky, výroba 688.72 
-, hry 649.5 
-, hygiena 613.95 
-, chování doma 649.6 
-, knihy 087.5 
-, - (f) (024.7) 
-, kočárky 629.111 

malé, výchova 372.3 
na vychování 362.75 
nástroje hudební 688.73 
nemanželské, péče 362.72 

-, nemoci 616-053.2 
nemocné, péče 362.78 
oblékání 649.4 

,obrna 616.926 
-, ochrana právní, porušení 343.62 
-, ochrana před zanedbaností 362.74 
-, péče 362.7 
-, - o tělo 649.4 
-, - všeobecně 649.1 
- podvržené 343.55 
-, pokoje 649.2 
-, -, rozdělení bytu 643.54 
-, polepšovny, budovy 725.64 
-, práce 331.3 
-, právo rodinné 347.63 
-, psychologie 159.922.7 
-, sociologie 3-053 
-, strava 641.56 
- školní, péče 362.76 
-, tělocvik 649.5 
-, týrání, ethika 179.2 
-, útulky, budovy 725.57 
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Děti, vraždy 343.62 
-, výživa 649.3 
_o, -, hygiena 613.22 
- zanedbané 362.74 
-, zvyky 649.6 
Diagnosa bakteriologická 616-078 
- chemická 616-074 
- klinická 616-071 
- mikroskopická 616-076 
Diagnostika 616-07 
-, nástroje 615.471 
Diagramy 003.63 
- (f) (084.2) 
-, měření elektrické 621.317.5 
- tepelné 535.717 
Dialekty, jazy,kověda 408.7 
Dialogy, forma literární 8-8 
Dialysa, chemie eXiperimentální 542.6 
- kapalin 66.064 
Dia-lysátory, technika chemická 66.064 
Diamanty, břity 671.152 
-, technologie 679.89 
Diapensiales '582.911 
Di3!positivy, fotografie 778.25 
-, prostředky reklamní 659.137 
Dicotyledonae 582.6/.9 
Dieta, hygiena soukromá 613.24 
Diecése 262.3 
Dielektrika, fysika 537.226 
Difterie 616.931 
Difuse, hydromechanika 532.7 
-, chemie experimentální 542.6 
Diktatura 321.62 
- proletariátu 321.63 
DiJktafony, výroba 681.84 
Díla pokračovací (f) (089.2) 
- řadová 082 
- - (f) (082.1) 
- sedová 082 
-- (f) (082.1) 
Dílny (h) .006.3 
- dělostřelecké 355.73 
-, organisace podniků 658.2 
-, strojnictví 621.7 
- zákopnické 355.74 
- železniční, architektura 725.33 
Dílo, smlouvy, právo ob-chodní 347.754 
Díly stavelbní 624.056 
- - velké hotové, konstrukce 693.4 
Diniferidea 582.254 
Dinoflagellatae 582.252 
Diplomatika 930.22 
Diplomy (f) (079.2) 
- školní 371.29 
Dipnoi 597.48 
DiJpsacaceae582.977 
Diptera 595.77 
Díry, strojnictví 621.9-47 
Disciplina závodní, prostředky 331.148 
Disertace (f) (043) 
Disimilace, fysiologie rostlin 581.12 
Disk, slPort 796.37 
Diskontinuum, mineralogie 548.7 
Dislokace, kůra zemská 5'51.243 
Disociace elektrolytická 541.132 
Disperse ,rotační 535.58 
Disposice architektonické 72.011 
Distribuce, hospodářství 339 
Dítě a matka, péče 362.17 
Divadla 792 

budovy 725.82 
-, censura 351.758.1 

činoherní, budovy 725, 822 
dekorace, právo původské 347.782 
dozor policejní 351.758 
operní, budovy 725.821 

-, právo původské 347.786 
-, tělesa ohňostrojná 662.18 
- v přírodě 792.92 
-, zařízení 688.74 
-, - strojní 792.02 
Dívky, ochrana 362.8 
--, školy odborné 373.64 
Dlažba dřevěná 625.83 

Dlažba kamenná 625.82 
kaučuková 625.878 

- kOl'ková 625.83 
-pryžová 625.878 
- skleněná 625.87 
Dláždění, stavitelství 693.7 
Dlouhověkost, fysiologie 612.68 
Dluhy bankovní, účty 657.42 
- nezaložené ,336.32 
_ směnečné, účty 657.42 
_, úpisy, právo občanské 347.476 
- veřejné 336.3 
- založené 336.33 
Dmuchavky, analysa kvalitativní 544.3 
_, chemie experimentální 542.5 
Dmychadla důlní 622.44 

chemie eXiperimentální 542.5 
injektorová 621.61 
jednoduchá 621.61 
lopatková 621.63 
pístová 621.61 
šroubová 621.63 
všeobecně 621.61 

Dna, pathologie 616-002.78 
Dny památné 394.4 
Doba křesťanská všeobecně (č) "+" 
-pracovní, dělnictvo 331.044 
_ -, kanceláře 651.41 
Dobro a zlo, náboženství přirozené 216 
Dobročinnost 361 
-, orgaJnisace 361.8 
_, právo správní 3,51.84 
-- soukromá 361.7 
Dobrozdání, revise účetnictví 657.6 
Doby roční (č) "32" 
- -, astronomie 525.5 
Dobytek - 636 
- hovězí 636.2 
- -, plemena 636,2 
_ -, - belgická 636.24 
- -, - dánská 636.23 
__ , - evropská rozličná 636.27 
_ -, - francoU'zská 636.24 
- -, - holandská 636.23 
_ -, - mimoevropská 636.28 
- -, - německá 636.23 
_ -, - - dojná 636.234 
- -, - švýcarská 636.23 
-, 'plemena 636.082 
-, pojištění 368.52 
-, tvořeni stavu 636.082 
Dobývání hlubinné 622.1 
- hornické 622.23 
- povrchové 622.01 
Dogmata, věda náboženská srovnávací 291.2 
Dogmatika 23 
Dogmatismus, theorie poznání 165.71 
Dohled ochranný 343.86 
- -, děti 343.88 
- -, mládež 343.88 
- -, propuštění 343.87 
- -, tuláci 343.89 
- -, žebráci 343.89 
Dohled v podniku 658.562 
Dohližitelé, personál domácí 647.4 
Dohody (f) (087.4) 
- mezinárodní 341.24 
-- (z) (-6) 
Docházka školní povinná 379.2 
Dojení, zemědělství 637.12 
Dokumentace 002 
Dokumenty nalepené (f) (086.1) 
Doky, architektura 725.34 
_ plovoucí, stavitelství vodní 627.31 
-, stavitelství vodní 627.32 
-, techni-ka dopravní 629.128 
Dolnoněmčina 431 
Doložka nejvyšších výhod 337.914.3 
- zlatá 332.577 
Doly, dmychadla 622.44 
-, mapování 622.1 :526 
-, měřictví 622.1:526 
-, náprava škod 622.88 
-, ochrana požární 622.82 

Doly, osvětlování 622.47 
-, pás dopravní 622.64 
-, právo správní 351.823.3 
_, stroje větrací 622.43 
-, venti<látory 622.44 
-, větrání 622,4 
-, větry 622.41 
_, _, tah přirozený 622.42 
-, -, vedení 622.45 
-, vlastnictví 333.8 
-, voda, čerpání 622.5 
-, výstroj 622.28 
-, vytápění 622.48 
Domá-cnosti, druhy 64.02 
- kolektivní 64.023 
- soukromé 64.021 
-, stěhování 64.08 
-, vedení 647 
Dominikáni 271.2 
Domino, hra 794.6 
Domky strážní železniční 625.16 
Domorodci, politika 325.354 
Domovníci, byty (h) .006.6 
Domy dvojité 728.34 
- jednotlivé 728.37 
- nájemné 728.2 
- -, byty malé 728.22 
- -, - velké 728.226 
- obchodní (h) (006.4) 
- -, architektura 725.21 
- - obchoď vnitřní 381.5 

řadové 728.31 
- spolkové 728.4 
- svazové 728.4 
_ vysoké (mrakodr3ipY) 728.28 
Dopisy (f) (044) 
-, druh literární 8-6 
- obchodní, obálky 651.71 
- -, papíry 651.71 
- -, pravopis 651.74 
- -, psaní 651.75 
--, sloh 651.74 
__ , znaménka rozdělovací 651.74 
-, p'rávo ,pů.vodské 347.781 
- úvěrní 332.77 
Doprava 385J388 
- (h) .002.71 
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- baUků, organisace 656.226 
-, cesty 656.11 
-, daně 336.24J.25 
- dělnictva 331.99 
-, jezera 656.65 
-, kola jízdní a motorová 656.18 
- koňmo 6'56.14 
_ letecká, nár. hospodářství 388.9 
- _, pojištění 368.24 
- -, po'licie dopravní 351.814 
--, provoz 656.7 
- lodní, po'1icie dopravní 351.813 
--, průplavy 626.7 
--, řeky 626.7 

másla 637.23 
-, ministerstvo 354.4 
- mléka 637.135 
- motorisovaná 656.13 
-, možnosti 656.02 
- nákladní vlaková, organisace 651.225 
- námořní 656.61 
- -, pojištění 368.23 
-, nehody 656.08 
-, orgameace všeobecně 656.01 
- osobní vlaková 656.224 
-, pásová, doly 622.64 
-, podniky, správ'a656.07 
-, pojištění 36-8.2 
-, poplatky 656.03 
-, poruchy 6'56.04 

potahy 656.12 
- povozy 656.12 
- povrchová, ho:rmictvi 622.69 
- pozemní, pojištění 3'68.21 
-, právo občanské 347.463 
-'-, - obchodn! 347.763 



Doprava, právo správní 351.81 
-, propagace 656.228 
-, průplavy 656.62 

říční 656.61 
ručení povinné 656.04 

-, řízení 656.05 
saně 656.19 

-, sáňky 656.19 
-, sa~by '656.03 
-, souš 656.1/.5 
-, -, pojištěni 368.21 
-, spoje 656.02 
-, staveniště, hloubení 624.055 
-, -, svislá '624.057.7 
-, -, vodorovná 624.057.8 
-, 'stížnosti: 656.04 

velkoměstská 388.4 
- vlaková, organisace 656.22 
-, voda 656.6 
-, vozy motorové 656.13 
-, zařízení pomocná 656.06 
-, zemědělství 631.37 
- zboží, omezeni 337.38 
- -, smlouvy 347.463 

,zeminy 624.132 
-, zlpoždění 656.04 
- železniční, hospodářství 385 
- -, technika 656.2 
- -, zabezpečování 656.25 
Dorty, pekařství 664.68 
Dor:xčová.ní, zásilky poštovní 656.87 
Doslm~tne, .farmakologie 615.535 
DospělI, socIOlogie 3-053 
Dostihy klusácké 798.66 
- koňské 798.4 
- - na ledě 796.97 
- -, správa veřejná 351 762 
Dotazniky (f) (079.5) . 
Dotazy obchodní 659.28 
Doubl~ stříbro, předměty 671.14 
Double, zlato, předměty 671.14 
Doutnaky 662.45 
- pro děla 662.44 
Doutnavky 621.327.4 
Doutníky 663.975 
- zvláštní 663.976 
Dovolená, zaměstnanci 331.817 
Dovoz 382.5 
-, cla 337,34 
-, omezení 337.37 
-, zákazy dočasné 337.374 
-, - trvalé 337.375 
Doznání, právo trestní 343.14 
Dozor (h) .004.5 
-- kotelní 621.187 
- zdravotní 351.733 

živnostenský 331.94 
Do~vuk, akustika 534.84 
Draha mléčná 523.854 
Dr:;hokamy umělé 666.23 
Drahy ad~esnf s velkým stoupáním 625.32 
- m:obne 625.61 
- -, provoz 656.4 
- důJní 622.62 
- hvězdné 521.2 
__ o -, poruchy 521.4 
- -, stanovení 521.3 

~ednokolejnicové 625.44 
- Jezdecké 725.88 
- jízd~í, na~áhání ve styku s vozidlem 625.03 
- -, sIl;V vzmkající ve styku s vozidlem 625.03 
- -, vhvy působíci 625 04 
-- lanové visuté 625.92 . 
- -, pozemní 625.5 

městské 625.62 
místní 625.61 
nadzemní 625.41 
ozubnicové 625.33 
podzemní 625.42 
pouUční 388.1 

- -, právo správní 351.812 
- -, provoz 656.4 
- -, technika dopravní 625.62 
- průmyslové 656.3 
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Dráhy přístavni 627.35 
rozchodu velmi širokého 625.35 
řetězové 625.5 
s:;močinné (bez řidiče) 625.37 
saňkové, zařízení 685.65 
~ateIitů, hvězdářství 521.6 
uzkorozchodné 625.31 
vedlejší 625.61 
visuté 625.43 
závodní 656.3 

-- (h) 006.2 
Draky, letadla 629.135.1 
Dramata 8-2 
Drápy, produkce živočišná 637.64 
Draslfk, chemie anorganická 546.32 

,slitiny 669.88 
Dráty, tažení 621.946 
-, -, stolice 621.946 
-, výroba 621.771 
-, zpracování 621. 778 
Dravci 598.9 
Dražby, podvody 343.53 
Dráždidla, ethika 178.8 
-, výživa 613.29 
Dráždivost, biologie 577.39 
-, rostliny 581.18 
Drážky, obrábění 621.9-45 
Drcení, hmoty měkké, zařízení 621.927 

- tvrdé, zařízení 621.926 
rudy 622.73 

Drenáž, stavitelství zemědělské 626.862 
-, zemědělství 631.62 
Dresiny, doprava železniční 625.249 
Dresura, koně vojenští 357.2 
Dromedáři, chov 636.295 
Droždí, pekařství 664.6 
Drsnolisté 582.948 
Drť rašelinová 674.88 
Drůbež, chov 636.5 
-, produkty 637.54 
Dru~ohory 551.76 
Druh.y a život, vznik všeobecně 576.1 
- literární 8-1/-9 
-, stěhování a vznikání 572.6 
-, vznikání 57'5.3/.7 
-, - a stěhování 575.6 
-, ---: při~působováním okolnímu světu při dědění 

zlskanych vlastností (Lamarckismus) 575.3 
- výběrem ,pohlavním 575.5 

-, -:- -:- přir~zeným la umělým (Darwinismus) 
Dru~~m elektncké nerostů 622.777 
Dru~lce (satelity), dráhy 521.6 
Druznost, sociologie 301.18 
Družstevnictví 334 
Družstva hospodářská 334.4 

knižní 655.58 
--, péče úrazová 334.7 
--, podpory pohřební 334.8 
- podpůrná 334.7 
-- spotřební 334.5 
-- stavební 334.1 
- úvěrní, družstevnictví 334.2 
- -, úvěrnictví 332.73 
- výrobní 334.6 
Dr~áky, chemie pokusná 542.24 
D:zba, rušení násilné 343.74 
Dreváky, výroba 685.32 
D~eviny jednotlivé, lesní hospodářství 634.97 
Drevo, barvení 667.67 
-, druhy 674.03 
-, hmota stavební 691.11 
-, impregnování 674.04 
-, nářadí domácí 674.5 
-, nástroje obráběcí 674.05 
-, obložení, architektura 729.6 
-, palivo 662.63 
-, -, technologie 
-, práce vykládané 

, stroje obráběcí 
-, sušení 674.04 
-, úprava 674.04 

662.71 
674.24 

674.05 

-, -, povrch 674.07 
-, výrobek zemědělský vedlejší 631.57 
-, zboží 674.5 

575.4 

Dřevo, zpracování, způsoby 621.9 
__ , způsoby úpravy 674.04 
_, - zpracování 674.02 
Dřevoprůmysl 674 
-, výrobky 674.06 
_, - vedlejší 674.08 
Dřevoryt 761 
Dřevovina, výroba papíroviny 676.15 
Dřínovité 582.894 
Dualismus, soustavy filosofické 141.112 
Duch svatý 231.3 
Důchod národní 339.3 
- soukromý 339.2 
Duchové, národopis 398.4 
Duchovenstvo, právo veřejné 342.543 
_, správa církevní 262.14 
-, svěcení 265.4 
_, theologie pastorální 254 
Důkaz, methodologie 168.3 
Důkazy, indicie, právo trestní 343.14 
-, svědci 343.14 
Dumping, obchod 381.83 
Duny 551.311.31 
Durynsko (z) (432.2) 
Dusík 546.17 
- a uhlík, sloučeniny 537.23 
-, kysličniky 661.98 
-, metaloidy 669.786 
-, vázání 661.5 
-, výroba 661.93 
Důsledky, logika elementární 162 
Duše, filosofie 141.5 
__ , nesmrtelnost 237 
_, péče, theologie pastorální 253 
-, schopnosti 159.92 
-, vývoj 159.92 
Dušení, příprava potravin 641.7 
Dutiny zemní 551.44 
_ zemské (z) (24) 
Důvěrníci dělničtí 331.154 
Dveře, architektura 729.38 

, inženýrství stavební 624.028 
-, klika 683.37 
-, kování 683.35 
-, otvírače 643.66 
-, výstroj 645.3 
Dvojdomky, achitektura 728.34 
Dvojdyšné, ryby 597.48 
Dvojhvězdy 523.84 
Dvojkřídlí 595.77 
Dvojlom 535.5 
-,pole magnetické 538.61 
Dvojpól 621.392 
Dvojženství 343.55 
Dvory dědičné 333.31 
- mlékařské 637.11 
Dvouletka 338.984.3 
__ čs. prvni 338.984.3 (437) ,,1947/1948" 
Dyas 551.736 
Dýchání, botanika 581.12 
-, fysiologie 612.2 
-, látky účinkující 615.72 
- umělé 615.81 
-, ústrojí 611.2 
-, -, nemoci 616.2 
-, zařízení ochranná' 614.894 
_, _ -, techníka vojenská 623.445.4 
-, zoologie 591.12 
Dynamika, fysika 531.3 
- chemická 541.124/.128 
-, voda mořská 5'51.465 
Dynamismus, směry filosofické 141.153 
Dynamit 662.23 
Dynamometry, mechanika 531.78 
Dyně, pěstování 635.62 
Dysenterie, pathologie 616.935 
Dysprosium, chemie anorganická 546.664 

Ebenales 582.92 
Ebenotvaré 582.92 
Ebonit, průmysl kaučukový 678.4 
Ectoprocta 594.7 
Ecuador (z) (866) 
Edentata 599.31 

Efekty, hospodářstvi 332.62 
Efemeridy, hvězdářství 519.2 
Egypt (z) (62) 
- starý (z) (32) 
Egyptština 493.1 
Egy,pťané, náboženství 299.3 
Echinoderma 593.9 
Eklekticismus, směry filosofické 141.338 
Eklogity 552.48 
Ekvipolence, algebra 512.9 
Ekvivalent mechanický, teplo 536.721 
Elaegnaceae 582.866 
Elasmo'branchii 597.3 
Elektrárny, architektura 725.19 
-, strojnictví 621.311 
Elektriky, fysika 537.223 
-, technika 621.319 
Eiektrifikace 621.331 
Elektrisování 537.22 
Elektroafinita 541.56 
EIektroakustika 534.86 
Elektroanalysa 545.3 
Elektrodynamika 538.3 
Elektroendosmosa 621.3'59 
Elektrochemie 541.13 
-, technika 621.35 
-, -, užiti 621.357 
Elektrokapilarita 537.36 
-, technika ,621.359 
_, _ chemická, postupy 66.089 
Elektrokinematika 537.36 
Elektrokinetika 537.3 
Elektrologie lékařská 
Elektrolysa, chemie 

615.84 
541.135 

621.35'7 
541.135 

-, elektrotechni~a 
Elektrolyty, chemie 
-, odpor 541.133 
-, vodivost 541.135 
Elektromagneti:smus 538.3 
Elektromagnety, užiti technické 621.318.3 
Elektrometr 537.742 
Elektromotory, pohon vozidel 621.333 
_. pohony mimo vozidla 621.34 
Elektrony 537.12 
-, emise 537.533 
Elektrostatika, užití technické 621.319 
Elektrostrikce 537.228 
Elektrotechnika 621.3 
-, diagramy 621.3.01 
-, názvy 621.3.01 
-, pojmy 621.3.01 
_, postupy v průmyslu chemickém 66.087 
-, práce všeobecné 621.3.01 
-, vzorce hlavní 621.3.01 
_, zařízení ochranná 621.316.9 
Elektrother3iPie 615.84 
Elektrovalence 541.56 
Elektřina 537 

, buzení teplem 621.362 
_, dodávání, výroba pomůcek 621.312 
-, hromadění 537.224 

103 

kladná 537.13 
-, ochrana staveb 699.88 
-, ovzduší 551.594 

, pojmy základní 537.11 
-, ,přenos indukcí 621.391 
-, - vedením 621.391 
-, - vlnami 621.391 
-, sdilení 537.22 

st8Jtická 537.2 
-, šíření 537.31 
--, theorie 537.1 
-, vedení, podstata 537.311.1 
-, vyvození teplem 621.362 
- záporná 537.12 
- Země 550.37 
Eliminace, algebra 512.8 
Elita společenská 323.39 
Email 691.6 
-, výrobky umělecké 738.4 
Emanace radiová 546.296 
- thoriová 546.843.1 
Embryologie 611-013 



Embryologie, rostliny 581.3 
--, živočichové 591.3 
Embryophyta asiphonogama 582.31 
- siphonogama 582.4 
Emigrace 325.2 
Emise, daně 336.252 
- elektroml 537.533 
- hodnot peněžitých 332.66 
- světla 535.3 
Emoce, ,psychologie 159.942 
Empetrineae 582.762 
Empirismus, theorie poznání 165.64 
Emulse, oleje živočišné 664.326 
Enantiotropie 541.72 
EncyklO[Jedie (f) (03) 
- všeobecné 03 
Endosmosa elektrická 537.36 
Energetika, filosofie 141.154 
-, fysika 536.7 
-, zarení 535.2 
Energie :a hybnost 
--- atomová, využití 
- biologická, využití 
-, centrály 620.4 
-, druhy 535.722 

531.61 
621.499.4 

620.95 

-- elektrická, přeměna 621.314 
- -, přenos 621.315 
- -, rozvod 621.316 
- -, - pro trakci 621.332 
-, filosofie 118 
- fysikálně chemická, využití 620.93 
--- fysikální, využití 620.93 
-, hospodaření všeobecně 620.4 
- chemická, využití 620.93 
- kinetická 531.65 
- lidská, využití 620.96 
- mechanická 531.6 
- -, využití 620.93 
- pneumatická 621.5 
- -, theorie 621.5.01 
- -, využití 621.51/.54 
-- potenciální 531.64 
-, přenos, elektrotechnika 621.3.05 
-, síly mechanické, akumulace 621.8.03 
-, - -, přeměna 621.8.03 
-, - -, přenášení 621.8.03 
-, - -, řízení 621.8.03 
- - -, vyvození 621.8.03 
-, vítr, využití 621.548 
- vodní, rozvod 621.2 
- -, zdroje 621.2.09 
- -, zužitkování 621.2.09 
- volná 536.77 
-, výroba v zemědělství 631.37 
-, zachování, princip 531.62 
-, -, zákon 536.72 
- záření 535.23 
-, zásobování provozoven 658.26 
-, zdroje přirozené 620.91 
-, -, využití 620.92 
- Země 550.36 
-, získání zpětné 620.97 
Enteropneusta 593.99 
Entropie, nauka o teple 536.75 
Enzymy, biologie 577.15 
Eozoicum, geologie 551.72 
Epidemie, pomoc 361.9 
EpigDafika 930.27 
Epigramy 8-7 
Epilepsie, pathologie 616.853 
Epirogenese 551.244 
Episkopát 262.12 
Eplacentalia 599.1 
Erbium 546.666 
Ericales 582.912 
Erose kontinentální 551.311 
- - a podnebí 551.311.2 
- všeobecně 551.3.053 
Erupce, geologie 551.21 
Erytrea (z) ( 635 ) 
Esence 663.85 
- ovocné 668.56 
Eschatologie, dogmatika 236 

104 

Eskamotáž, zábavy veřejné 793.4 
Esparto, papírovina, výroba 676.13 
Esperanto 408.92 
Essaye 8-4 
Estery, kyseliny organické 661.73 
Estetika 7.01 
-, architektura 72.01 
- literární 8.01 
Estonsko (z) (474.2) 
Estonština 494.545 
Etalon délkový 531.711 
Ethery ovocné 668.56 
-, sloučeniny jednomocné nasycené 547.27 
-, - - nenasycené 547.37 
Ethik:a 17 
- politická 323.5 
- společenská 172 
EthiO[lie (z) (63) 
Ethologie rostlin 581.5 
- živočišná 591.5 
Etiketa 395 
Etruština 491.994 
Eubasidii 582.287 
Eucharistie 265.3 
Eumycetes 582.28 
Euphuismus 8.015.13 
Europium 546.661 
Evangelia 226 
Evolucionismus, směry filosofické 141.155 
Evropa (z) (4) 
-, dějiny 940 
- jihovýchodní starověká (z) 
-, pohoří (z) (234) 
-, řeky (z) (282.24) 
-,zeměpis 914 
Ex libris 097 
Excentry, strojnictví 621.827 
Exegese biblická 22.06 
-, jazykozpyt 417 
Exekutiva státní 342.51 
Exkrece živočišná 591.14 
Exkurse 061.4 
Expedice (h) .004.3 
-, zásilky, továrny 621.798 
Experimenty viz Pokusy 
Explose důlní 622.81 
-, chemie 541.126 
-, služba záchranná 
-, způsobení zločinné 
Exponáty musejní (f) 
Export 382.6 
-, úvěr 332.742 

614.83 
343.76 
(086.6) 

Expositury š1kolní 373.4 
Expressionismus 8.015.19 

(398) 

Ext1ase, psychologie abnormální 159.976 
Exstirpátory, zemědělstvi 631.316 
Extrakty, farmakologie 615.41 

Facie jezerní 551.312.4 
- říční 551.312.3 
-, - ústí 551.313 
Fagales 582.632 
Fagot, hudba 788.8 
Fajans 666.6 
-, díla umělecká 738.3 
Faksimile, umění 7.026 
Falc (z) (434.4) 
Falsifikáty umělecké 7.061 
Falšování, cenné papíry 332.9 
-, peníze 332.9 
Fantasie, psychologie 159.954 
Faraday, 'zákon 541.13 
Faráři námořní 359.8 
- vojenští 355.36 
Farinosae 582.55/.56 
Farmacie, etikety 615.49 
-, nádoby 615.49 

praktická 615.4 
-, preparáty 615.41 
-, výroba průmyslová 615.45 
-, výrobky, balení 615.49 
Farma;kodynamika 615.5 
Farm8ikognosie 615.43 

Farmakologie 615.1 
Farnost 262.2 
Farory (z) (491) 
Fary, archivy 259 
_, budovy 726.9 
_, ústavy dobročinné 258 
_, _ vyučovací 257 
Fašismus 321.64 
Fašisté, strana politická 329.18 
Fata morgana 551.591 
Fáze, posun, měření 537.727 
_, pravidlo 536.775 
_, účinek, měření 537.727 
_ zahřívání k oddělování 66.049 
F~zole, pěstování 635.65 
Federace států (z) ( -4) 
Federalismus 342.24 
Fenol, chemie organická 547.56 
_, podklad hmot umělých 679.562 
Fenomenologie, theorie poznání 165.62 
Fermenty 577.15 
-,bakterie, léčiva 615.372 
Fermeže, průmysl barvářský 667.7 
Ferroslitiny 669.15 
-, výroba 669.168 
Fibulatores 598.7 
Fideikomisy 333.31 
Fikce, methodologie 167.5 
Fikcionalismus, theorie poznání 165.72 
Filatelie 656.835 
Filicinae 582.394 
Filipiny (914) 
Film barevný 778.534.2 
_, censura 351.758.1 

plastický 778.534.1 
__ , prostředek reklamní 659.137 
- zvukový 778.534.4 
__ , akustika 534.86 
Filmování 778.5 
_, !přístroje 778.53 
Filmy, právo původské 347.786 
__ pro přístroje fotografické 771.5 
Filologie 4 
_ sloučená s literaturou 8.07 
Filosofie 1 

dějin 930.1 
dějiny 19 
kultury 13 
matematiky 51.01 
náboženství 291.1 
podstata 101 
praktická 17 
práva 340.12 
přírody 113/125 

-, soustavy 14 
-, úkol 101 
- umění 7.02 
Filtrace 542.6 
_ kapalin, technika chemická 66.067 
-, nádrže 628.16 
-, pap[ry 676.4 
_, vody odpadní 628.34 
Filtry elektrické 621,.318.7 
_ fotografické 771.3 
Finalismus, soustava filosofická 141.157 
Finance (h) .003.2 

,ministerstvo 354.21 
_ státní, správa 336.2 
- veřejné 336 
__ , právo správní 351.72 
Financování, podníky 658.14 
Finsko (z) (471.1) 
Finština 494.54 
-- (ř) = 945.4 
-, literatura 894.54 
Firmy 061.5 
_, názvy, ochrana 347.774 
_, štíty, ochrana 347.774 
Flacourtiíneae 582.842 
Flagellatae 582.251 
Flanel, textil 677.62 
Flavon 547.972 
Flavonol 547.972 

Flétny, hudba 788.5 
-, výroba 681.818 
Florideae 582.275 
Flotace, horníctví 622.765 
Fluktuace hospodářství 338 
_ zaměstnanců 331.126 
Fluor 546.16 
_, výroba 661.48 
Fluorescence, optika 535.37 
Fluoridy, technika chemická 661.48 
Fluviales 582.53 
Folklor 398 
Fonetika 414 
Foraminifery 593.12 
Fonografy, válce (f) (086.7) 
Formaldehyd, hmoty umělé 679.562 
Formality 34.02 
Formáty, řady 389.17 
Formování, slévárny 621.744 
_, stroje 621.744.4 
Formuláře (f) (083.2) 
_ kancelářské 651.7 
_ obchodní (085.4) 
Formy děl hudebních 7.08 
_ diferenciální 517.4 
_ hudební, nauka 781.5 
_, soustavy, theorie čísel 511.4 
_, theorie čísel 511.4 
__ tiskové, výroba 681.617 
Fosfát, dobývání 622.364 
Fosfatidy, chemie organická 547.95 
_ rostlinné 665.37 
Fosfidy, nerosty 549.2 
Fosfor, chemie anorganická 546.18 
_, slitiny 669.779 
_, výroba 661.63 
Fosforečňany, technika chemická 661.63 
Fosforescence, optika 535.37 
Fosgen, technika chemická 661.992 
Fotoefekt, optika 535.215 
Fotoelektrotechnika 621.38 
Fotoelektřina, užití technické 621.383 
Fotografie 77 

(f) (084.1) 
barevná 778.6 
dálková 778.32 
dokumentární 77.03 
hříčky 778.8 
letecká 778.35 

,místnosti 771.1 
_ panoramat 778.36 
_ paprsky Roentgenovými 778.33 
--, postupy 772/773 
__ , použití 778 

právo původské 347.783 
,přístroje 771.3 
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___ , snímky vědecké 77.03 
, sbírky snímkŮ 779 

--, technika 7'r.02 
-, theorie 77.01 
-, triky 778.8 
_ umělecké 77.04 
- vědecké 778.3 
Fotogrammetrie 778.38 
_ v geodesii 526.918 
Fotochemie 541.14 
--, postwpy 66.085 
Fotoko.pie 778.1 
- (f) (086.2) 
Fotometrie 535.24 
-, měření 535.245 
_ subjektivní 535.242 
Fotometry, optika 535.242 
Fotoplastografie 777.5 
Fotoskulptury 777.7 
Foukání skla 666.032/.033 
Frakcionování, látky uhlíkaté 662.74 
Francie (z) (44) 
Francouzi ve Svýcarsku (n) (= 1.494 = 4) 
Francouzština 440 
- (ř) =4 
_, literatura 840 
Františkáni 271.3 
Frašlty 792.3 



Frašky hudební 792.6 
Frekvence obrazová, film 778.534.8 
Frenologie, psychologie 159.925.5 
Frézování, stroje 621.91 
Frézovny 621. 773 
Frísština 439.2 
Fulgurity, geologie 551.311.5 
Fumaroly, geologie 551.23 
Fungi 582.28 
- imperfecti 582.288 
Funkce Abelovy 517.8 

algebraické 517.5 
analytické proměnné komplexní 517.5 
automorfní 517.8 
číselné, theorie 511.3 
eliptické 517.7 

, hledisko provozní (h) .004.13 
-, - theoretické (h) .001.3 

hypereliptické 517.8 
kruhové 517.5 
lomené racionální 512.5 
nervové, nemoci 616.84 
počet v logistice 164.3 

- proměnných, reálných 517.5 
--- - komplexních několika 517.5 

stupně 1. a 2. 512.2 
-, theorie všeobecná 517.5 
-- trigonometrické několika úhlů 514.4 
- ústrojí, Iporuchy 616-008 
Furan, chemie organická 547.72 
Fylity 552.44 
Fysika 53 

atomová 539 
krystalová 53:548.0 
molekulární 539 
theorie 53.01 
vakuová 533.5 

, základy 53.01 
- Země, astronomie 525.2 
Fysikotherapie 615.83 
Fysiognomika 159.925 
- ruky 159.925.7 
Fysiokratismus 330.183 
Fysiologie 612 

a morfologie všeobecná 576.2 
-, akustika 534.7 

bakterií 576.8.095 
-- buňky všeobecně 612.014 
-- hlásek 414 
--, chemie 612.015 

léčení 615.83 
optika 535.7 
organismu všeobecně 612.014 
parasitů 576.8.095 
pathologická 616-092 
rostlin' 581.1 
srovnávací 612.019 
teratologická 612.64 
theorie 612.01 
všeobecná 612.0 

---, všeobecnosti 612.01 
--- zločinců 343.9 
- živočišná 591.1 
Fysiotherapie 615.83 
Fytopathologie, botanrka všeobecná 581.2 

Gadolimium 546.662 
Gagat, petrografie 552.575 
Galanterie 688.3 
Galerie umělecké, budovy 727.7 
Galicijština 469.9 
Gallie stará (oz) (36 ) 
Gallinacei 59:8.6 
Gallium 546.681 
-, slitiny 669.87 
Galvanometr 537.741 
Galvanoplastika 621.357 
-, předměty vyrobené 673.4 
Galvanostegie 621.357 
Ganglie, anatomie 611.89 
Ganoidei 597.4 
Garáže, architektura 725.38 
Gardy národní, právo správní 351.743 
Garryales582.624 
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Gastropoda 594.3 
Gáz, textil 677.65 
Gdansko (z) (431.25) 
Gejzíry, geologie 551.23 
Genealogie 929.1 
Generátory plynové 662.76 
Genius, psychologie 159.924 
Genre, uměnÍ 7.041 
Gentianaceae 582.936 
Geoastronomie 550.2 
Geobiologie 550.7 
Geobotanika 581.9 
Geodesie 526 
- nižší 526.9 
Geodynamika vnějŠÍ 551.3 
- vnítřní 551.2 
Geofysika 550.3 
- astronomická 525.2 
-, methody 550.83 
Geografie živočišná 591.9 
Geochemie 550.4 
Geologie 55 
- experimentální 550.89 
- historická 551.7 
-, měření času 550.93 
- praktická 550.8 
-, prospekce 550.8 
- regionální 55(1) 
-, útvary 551.7 
- užitá 550.8 
-,vědy pomocné 550 
-, vlivy biologické 551.590.7 
-, - kosmické 551.590.2 
-, vrty 550.82 
-, výzkum 550.82 
-, zjevy rozličné 551.59 
Geometrie 513 
- analytická 516 
- - kartesiánská 516.1/.4 
- - mnohorozměrná 516.9 
-- moderní 516.5/.9 
- - prostorová 516.3 
- deskriptivní 515 
- - mnohorozměrná 515.91 
- -, všeobecnosti 515.1 
- infinitesimáLní 513.73 

mnohorozměrná 513.74 
-- - n-rozměrná 513.82 

názorová 513.87 
nearchimedovská 513.86 
neeuklidovská 513.81 
polohy 513.83 
principy 513.0 
přímková 513.7 
rovinná analytická 516.1 

- spočetnosti 513.72 
Geomorfologie 551.4 
-, dno mořské '5'51.462 
Geraniales 572.75 
Geraniineae 582.751 
Germáni, jazyky 43 
-, - mimo němčinu 439 
-, náboženství 293 
Germanie stará (z) (36) 
Germanium 546.289 
-, dobývání 622.346 
-, rudy 553.46 
-, slitiny 669.783 
Gibbs, princip 536.775 
GiIdy 338.6 
Glasura, barvy 667.625 
Giobusy (f) (086.4) 
Glukosa, cukrovarnictví 664.162 
Giumiflorae 582.542 
Glyceriny, technika chemická 
Giyceroly, technika chemická 
Giykosidy, chemie organická 
Gnomony, ,astronomie 529.78 
Gobelíny, textil 677.64 
-, zařízení bytu 645.2 
Golf, sport 796.352 
Gongorismus 8.015.13 
Gotika 7.033.5 

668.2 
668.2 

547.918 

Gótština 439.9 
Grafika, právo původské 347.783 
_, umění 76 
Grafit, ložiska 553.91 
Grafologie, psychologie 159.925.6 
Grallatores 598.3 
Gramineae 582.542.1 
Gramofony, desky (f) (086.7) 
_, -, akustika 534.85 
_, prostředky propagační 659.14 
Granát, hod 796.37 
Gratifikace, mzdy 331.238 
Gravimetrie, analysa kvantitativní 545.1 
Gravitace obecná, zákony 531.51 
Gmvury v kameni 736.2 
Grogy, výroba nápojů 663.87 
Gronsko (z) (988) 
Grupy, theorie všeobecná 519.4 
_, _, geometrie 513.0 
Gruzínsko (z) (479.22) 
Guadalup~an, geologie 551.736 
Guano, dobývání 622.364 
Guatemala (z) (928.1) 
Guayana (z) (88) 
_ britská (z) (881) 
_ francouzská (z) ( 882 ) 
_ holandská (z) (883) 
Guinea horní (z) (665) 
Guma, kladení v stavitelství 698.8 
Gutaperča 678.51 
Gymnasia 373.52 
_ reálná 373.53 
Gymnastika 796.4 
_ arUstická 796.47 
_, hygiena 613.71 
Gymnospermae 582.42 
Gymnophiona 597.7 
Gynekologie 618.1 

Habeš (z) (63) 
Háčkování, textil 677.66 
Hádání z ruky, vědy okultní 133.6 
Hádanky, národopis 398.6 
_ o ceny, prostředek reklamní 659.17 
Hadec, lomy 622.354 
Hadi, chov 638.7 
Hadice, chemie poku.sná 542.26 
_ pryžové, výroba 678.14 
Hadry, surovina papíroviny 676.11 
Haematotherapie 615.38 
Haemorrhagie 616-005 
Haemotherapie 615.38 
Hafnium, chemie anorganická 546.832 
- v slitinách 669.29 
Hafy, geologie 551.468.3 
Háky, strojnictví 621.885 
Hall, úkaz 538.63 
Hálky, choroby způsobené 632.2 
Halma, hra 794.2 
Halogenidy, mineralogie 549.4 
Halogeny, chemie anorganická 546.12 
_, příprava 661.4 
Halochromie, chemie theoretická 541.65 
Halorrhagaceae 582.887 
Halucinace, parrupsychologie 1,59.961.2 
Haly, architektura 729.39 
_, hospodáf'ství domácí 643.56 
Hamamelidaceae 582.725 
Hamamelovité 582.725 
Hamburk (z) (435.15) 
Hamité, jazyky 493 
Hangáry, architektura 725.39 
Hanoversko (z) ( 435.3 ) 
Hantýrky, jazykověda 409.3 
Harfy, hudba 787.5 
_, výroba 681.817 
Harmonie, nauka 781.4 
Harmoniky, výroba 681.82 
Hasiči, budovy, architektura 725.19 
_, hygiena veřejná 614.84 
Hašiš, ethika 178.8 
--, výroba 663.99 
Havarie, právo námořní 347.796 

Hawai (z) (969) 
Házená, hra 796.32 
Hebrejština 492.4 
Hedvábí acetátové 677.464 
_ bource morušového, produkce 638.27 
---, textil 677.41 

celulosové 677.46 
měďnaté 677.462 
nitrátové 677.461 
.přírodní 677.41 
surové 677.44 
umělé 677.46 
viskosové 677.463 
vločkové 677.44 

HeHkoptery 629.135.4 
Heliogravura 777.1 
Helium, dobývání 622.369 
_ chemie anorganická 546.291 
_, měření času geologické 550.93 
Helmholtz, prindp 536.775 
Helobiae 582.53 
Hemiptera 595.75 
Hepaticae 582.33 
Heraldika 929.6 
Herese, náboženství 273 
Hermeneutika biblická 22.06 
_, jazykozpyt 417 
Herny, budovy 725.75 
_ kulečníkové, budovy 725.84 
Heroismus, ethika 179.6 
Hesensko (z) (434.1) 
Hesensko-Nasavsko (z) (435.8) 
Hesla, folklor 398.6 
Heterocontae 582.259 
Hexapoda 595.7 
Himalaja, jazyky 495.5 
Hinduismus 294.5 
Hindustan (z) (54) 
Hippodromy, zábavy veřejné 791.3 
Hippuridineae 582.888 
Histologie 611-018 
- rostlin 581.8 
_ ZlVOClsna 591.8 
Historie viz Dějiny 
Hlas, fysiologie 612.78 
Hláskosloví, jazykozpyt 414 
Hlásky, fysiologie 414 
Hlasování 324 
- lidové 342.57 
Hlášení policejníobyvatelú 351.755 
Hlava, ochrana 614.891 
--,pokrývky 646.5 

státu 341.511 
Hlavy stáHl, budovy sídelní 725.17 
Hledisko hospodářské (h) .003.1 
- mravní (h) .009 
__ sociální (h) .009 
Hlemýždi, chov 639.45 
Hlenky 582.24 
Hlídači, byty (h) .006.6 
Hlídky lodní, místnosti (h) .006.6 
_ patentní časopisecké 608.3 (082) 
_ pobřežní, místnosti (h) 006.6 
Hlína, dobývání 622.36 

dusaná, stavitelství 691.41 
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, keramika 666.3 
_, látka stavební 691.41 
- pálená 691.42 
_, úprava, slévárny 621.742 
Hliník, chemie anorganicl{á 546.621 
-, slitiny 669.71 
_, sloučeniny 661.86 
Hlinitany, mineralogie 549.73 
Hlodavci 599.32 
Hlošinovité 582.866 
Hloubení jam, hornické 622.25 
_ staveniště všeobecně 624.055 
_ -, práce zemní 624.133 
Hloubky, měření 531.717 
Hltan, nemoci 616.32 
Hlubokomořský typ 551.352 
Hluchoněmí, péče 362.42 
_, ústavy, budovy 725.54 
Hluk, nemoci z povolání 613.64 



Hluk, ochrana, stavitelství 699.844 
-, -, technika zdravotní 628.517.2 
-, potírání, správa veřejná 351. 759.4 
-, -, technika zdravotní 628.517.2 
Hmat, psychologie 159.935 
-, ústrojí, anatomie 611.S8 
-', -, fysiologie 612.88 
_. -, nemoci 616.886 
Hmota, filosofie 117 
-', mechanika 531.42 
Hmoty, dřevo 674.8 
--- isolační 621.315.6 
--,kameny umělé 666.87 
- keramické stavební 691.59 
--, korek 674.8 
-- křemičitovápenaté 666.86 
-, :magnesie 666.85 

mechanika 531.2 
-, merení 531.75 
._- náhradní (h) .002.69 
- '-, odpadky vulkanisovaného kaučuku 678.73 
- nátěrové 691.57 
--, ochrana 620.197 
- plastické 679.5 
- -, albumin 679.54 
-- -, asfalt 679.58 
- -, celulosa 679.51/.53 
_. -, látky rostlinné 678.5 
- -, \parafin 679.58 
- '-, pryskyřice 679.55 
- -, synthetické 679.56 
-- -- rozličné 679.59 
-- -, vosk 679.58 

pomocné (h) .002.4 
, posouzení předběžné 620.11 

-, rašelina 674.8 
- stavební 691 
- - na pece 66.043 
- - pů.vodu organického 691.1 
- - - zvířecího 691.18 
-- umělé 691.33 

lisovací 679.5 
- -, fenol 679.562 
- -, formaldehyd 679.562 
-, vady 620.1 

- fysikálně chemické 620.19 
- fysikální 620.193 
chemické 620.193 
vnitřní 620.193 

, ,zkoušení 620.19 
-', vlastnosti magnetické 538.22 

výrobní, nauka všeobecná 66.017 
zkoušení 620.1 

--, bez porušení 620.179 
, -, měření 620.1.08 

-, -, přístroje 620.1.05 
-, -, stroje 620.1.05 
--, zkoušky zrychlené 620.199 
Hmyz 595.7 
-, hubení v domácnosti 648.7 
-, chov 638.4 
_o, - k účelů.m neprť'.imyslovým 638.8 
-, prostředky ničící 615.777/.779 
- škodlivý rostlinám 632.7 
Hmyzožravci 599.33 
Hnojení 631.8 
- zelené 631.87 
Hnojiva 631.8 

biologická všeobecně 631.86 
draselnatá 631.83 

- dusíkatá 631.84 
- fosforečná 631.85 
-- -, výroba 661.63 

kombinovaná 631.89 
nerostná 631.82 
organická všeobecně 631.86 
rozmetadla 631.333 
stroje 631.333 
umělá všeobecně 631.82 

-, výroba a použití 631.81 
Hnutí humanitní polo politického rázu 363 
Hoblování, stroje 621.91 
Hoboj, hudba 788.7 
Hockey 796.355 
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Hockey lední 796.96 
- pozemní 796.355 
Hodina policejní 351.758.3 
Hodinářství 681.11 
-- umělecké 739.3 
Hodiny, astronomie 529.78 
--, domácnost 645.5 
-- kontrolní 681.174 
--, mechanika 531.76 
-, stopky 681.175 
Hodnosti akademické 378.2 
_. služební 331.125 
- školní 371.29 
_. vojenské 355.33 
Hodnota, filosofie 124 
-- krmná 636.085 
-, národní hospodářství 330.13 
- předmětu zkoumaného (h) .001.8 
Hohenzollern (z) (434.9) 
Holandština 439.31 
- (ř) =393 
Hole vycházkové 685.55 
Holmium, chemie anorganická 546.665 
Holubi, chov 636.596 
-, zoologie 598.65 
Homeopathie 615.531 
Homiletika, kazatelství 251 
Horno 599.9 
Homogenace kapalin, technika chemická 66.063 
Honba 639.081 
Honduras (z) (728.3) 
- britský (z) (728.2) 
Honitba, právo občanské 347.24 
Horda, sociologie 321.2 
Horečka 616~002. 79 
-, léčiva 615.75 
- skvrnitá 616.922 
- tyfová 616.927 
Horko, ochrana, stavitelství 699.86 
-, -, zdravotníctví 614.87 
Hormony, biologie 577.17 
-, fysiologie 612.018 
-, léky organické 615.361 
Horníci 331:622 
Hornictví, nauka 622.01 
--, odvětví jednotlivá všeobecně 622.3 
-, práce všeobecné 622.2 
-, škody na rostlinstvu 622.85 
--, - na zvířatech 622.85 
-, technika 622 
-, theorie 622.01 
Horniny alkalické 552.33 
-- alkalickovápenaté 552.32 
-', analysa 543.6 

jílovité 552.52 
křemité 552.55 
m8!gmatické 552.3 
metamorfované 552.4 
odlučitelnost, tvary 551.245 
organogenní všeobecně 552.58 
pevné 553.5 
písčité 552.51 

, přeměny dynamické 551.25 
-, - chemické ,551.25 
-, ~ tepelné 551.25 

usazené 552.5 
- užitkové, ložiska 553.3/.9 
-- vyvřelé, druhy 552.31 
-- železité 552.56 
Hornoněmčina 430 
Horolezectví, sport 796.52 
Horstva, pohyby a tlak v hornictví 622.83 
-, vznik 551.43 
Hořáliy lamp, výroba 683.87 
Hořcovité 582.936 
Hořčice, prť'.imysl potravinářský 664.5 
Hořčík, dobývání 622.367 
-, chemie anorganická 546.46 
-, slitiny 669.72 
Hořčiny, chemie organická 547.991 
Hospodárnost, národní hospodářství 330.13 
-, organisace 65.011 
-,propagace 659.1.03 
Hospodaření podnikové 658.01 

Hospodaření soukromé 658.01 
Hospodářství, budOVY 631.2 

domácí 64 
_ lesní, dřeviny jednotlivé 634.97 

mezinárodní 330.191.6 
-, ministerstvo 354.81 

mobilisace 355.241 
národní 33 

-, nářadí 631.3 
opatření nouzová 338.987 
plánovité 330.173 

,režim 330.19 
-, rozvrstvení 330.19 
-, stroje 631.3 

světové 330.191.6 
svobodné 330.172 
vázané 330.173 
zákonodárství 351.82 

,zřízení 330.19 
Hosté, péče 649.9 
-, pokoje 643.54 
Hostince, bydlení, ,budovy 728.5 

,dozor 351.757 
-, kuchyně 643.36 
-, provoz 64.024 
_, stravování, budovy 725.71 
Hostiny, národopis 394.1 
Hoštění, hospodářství domácí 647.7 
Hotely, budovy 728.5 
-, provoz 64.024 
Hotentoti, území (z) (687) 
Hotentotština 496.1 
Hotovení (h) .002.2 
Houby, botanilia 582.28 
-, choroby rostlin 632.4 
_, mořské, lovení 639.29 
_ -, pěstování 639.6 

nedokonalé 582.288 
pěstování 635.8 
rouškaté 582.287 
stopkovýtrusné 582.284 
vřeckaté 582.282 

- zoologie 593.4 
H~uj)nice, technika válečná 623.42 
Houpačky, hra 791.7 
-, výroba 688.77 
Houseboaty, architektura 728.77 
Housle, hudba 787.1 
- výroba 681.817 
H~uževnatost, fysika molekulární 539.55 
Hovorny telefonní 621.395.7 
Hra zvonková, hudba 789.5 
Hračky 688.7 
- mechanické 688.72 
Hradby městské, architektura 725.96 
Hrady, architektura 728.81 
Hrách, pěstování 635.65 
Hranice (z) (-04) 
_ politické, vývoj 911 
_ státní, právo mezinárodní 341.22 
Hranoly, optika 535.315 
_', -, použití 535.82 
Hra'zda, cvičení 796.44 
- vysoká 796.46 
Hráze, osázení 626.15 
_, práce zemní 624.136 
_ přístavní 627.33 
_ -, příslušenství 627.34 
-, stavba 627.5 
-, upevnění 626.17 
_ zdýmací 627.82 
Hrdinství, ethika 179.6 
Hrnčířství, výrobky umělecké 738.8 
Hrom 551.596 
Hrtan, anatomie 611.22 
-, fysiologie 612.78 
-, nemoci 616.22 
Hrušky, pěstování 634.13 
Hry dětské, péče domácí 649.5 
- - sportovní 796.1 
-, dozor správní 351.855 

dvorní 792.91 
hádankářské, potřeby 685.84 
hazardní 795.42 

Hry hazardní, právo správní 351.762 
- --, ~ trestní 343.56 
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--,zařízení 685.82 
jednotlivce 794.5 
kostky 791.5 
koule 796.2 

-, kuželky 796.2 
lidové, národopis 398.5 
míčové 796.3 

- -, nářadí 685.63 
- obratnosti, společenské, potřeby 685.85 
- -, sportovní, potřeby 685.62 
--,obruče 796.2 
-_. pohybové, nářadí 685.62 
- - společenské 793.4/.7 
-, právo občanské 347.465 
-, - obchodní 347.765 
-- společenské, potřeby 685.85 
- sportovní 796.2 
- -, potřeby 685.62 

školní 372.5 
-- tI\pělivosti, potřeby 685.85 
-- veřejné 791.7 
- -, národopis 394.3 

vodní 797.25 
--, vrhání a házení, nářadí 685.63 
-, zástavy 793.4/.7 
-- zvonkové 673.5 
Hř'bitovy, hygiena 614.61 
-, právo správní 351.766 
-, stavby 726.8 
-, úprava architektonická 718 
Hřebčince vojenské 357.2 
Hi'ebíky, stavitelství 691.88 
-, strojnictví 621.886 
-, výroba 672.8 
Hříčky duševní 793.8 
- fotografické 778.8 

matematické 518.9 
Hi'ídele, strojnictví 621.824 
Hi'íchy, theologie 241.4 
Hudba 78 

církevní 783 
divadelní 782 
duchovní 783 
instrumentální 785 
komorní 785.7 
orchestr malý 785.16 
orchestrální 785.1 

- - se 7ipěvem 785.2 
právo pť'.ivodské 347.785 
programová 785.4 
theorie všeobecná 781 
vojenská 785.13 
vokální 784 

, základy vědecké 781.1 
Hugenoti 284.5 
Humanismus, filosofie 165.74 
Humoresky 8-7 
Hunové, území (z) (36) 
Husité 284.3 
Huspenina, produkty živočišné 637.525 
Hustota, mechanika 531.42 
-, měření 531.75 
Husy, chov 636.598 
Hutnictví 669 
-, výrobky 669.015 
Hvězdárny, astronomie 522.1 
-, budovy 727.9 
Hvězdokupy 523.85 
Hvězdošokvěté 582.759 
Hvězdy, dráhy, poruchy 521.4 
-, -, stanovení 521.3 
-, katalogy 523.89 
- nové 523.84 
-, pohyb dráhový 521.2 
-, polohy 521.2 
- proměnné 523.84 
-, souřadnice 521.2 
Hvozdfkovité 582.669.2 
Hydraulika 532 
Hydridy, chemie theoretická 541.44 
Hydrocentrály akumulační 621.29 
- průběžné 621.29 



Hydrodynamika 532.5 
-, toky vodní 627.13 
Hydrografie 551.48 
-, methody měřicí 551.48.018 
-, přístroje měřicí 551.48.018 
Hydrocharitaceae 582.539 
Hydrologie 561.49 
Hydrometeorologie 551.579 
Hydrometeory 551.57 
Hydrometrie 532.57 
Hydroplány 629.135.5 
Hydrostatika všeobecně 532.1 
Hydrotherapie 615.838 
Hydroxykyseliny 547.47 
Hydrozoa 593.7 
Hygiena 613 

a morálka 613.8 
bytová 628.6 
měst 628.4 
průmyslová '628.5 
půdy, právo správní 351.777 
veterinární 614.9 
vojenská 613.67 
zvířat 614.9 

- -, právo správní 351.779 
zubů 616.314-083 

-zvěrolékařská, !právo správní 351.779 
- živnostenská 613.6 
- života duševního 159.91 
Hymenoptera 595.79 
Hymny národní 342.22 
Hynutí, fysiologie 612.67 
Hypnosa jako therapie 615.851.2 
Hypnotismus 159.962 
-, lékařství soudní 340.63 
-, zneužití, ,právo trestní 343.64 
Hypotéky, banky 332.72 
---, daně 336.246 
-, lodi, právo námoř'ní 347.798 
-, ,právo občanské 347.27 
-, vlastnictví půdy 333.33 
Hypothesy, methodologie 167.5 
-, věda obecně 001.5 
Hypsografie 551.43 
Hypsochromie, chemie theoretická 541.65 
Hy,psometr, aeromechanika 533.4 
Hyracoidea 599.62 
Hyrkanie (z) (396) 
Hysterese, fysika, theorie 530.1'5 
-, magnetismus 538.23 
Hysterie, pathologie 616.852 

Chaldejsko (z) (35) 
Charophyta 582.271 
Chaty, architektura 728.71/.73 
Chemie 54 

analytická 543/545 
anorganická 546 
biologická 577.1 

-, di:agnosa lékařská 616-074 
experimentální 542 
fysikální 541.1 
fysiologická 612.015 
kapilární 541.18 
koloidní 541.18 
krystalová 548.3 

-, lékařství soudní 340.67 
organická 547 

- -, postupy průmyslové 66.095 
- - všeobecně 547.1 

soudní 340.6 
statika 541.121/.123 
technícká, věda 66.01 
textilní 667.0/.03 
theoretická 541 

Chenopodiaceae 582.662 
Chile (z) (83) 
Chinovník, pěstování 633.885.1 
Chiromantie, vědy okultní 133.6 
Chiroptera 599.4 
Ohirurgie 617.5 
-, nábytek 615.478 
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Chirurgie, nástroje 615.472 
-, stroje 615.475 
-, technika 615-089 
Chlad, isolace 662.998 
-, ochrana zdravotní 614.87 
Chladírny 621.56 
-, architektura 725.35 
Chladiva 621.564 
Chladničky 621.565 
Chlazení bytů, stavitelství 697.9 
- -, zařízení 628.82 
-, domácí hospodářství 644.5 

skla 666.038 
-, technika 621.56/.59 
-, teploty velmi nízké 621.59 
Chleby, druhy 664.62 

nekvašené 664.63 
-, suroviny 664.64 
-, výroba obyčejná 664.65 
Chlor, chemie anorganická 546.13 
-, příprava 661.41 
Chlorečňany, technika chemická 661.44 
Chlorid sodný, příprava 661.42 
Ohloristany, technika chemická 661.45 
Chlornany, technika chemická 661.43 
Chlorophyceae 582.263 
Chlupy, zpracování 675.8 
- zvířat rozličných, textil 677.35 
Chobotnatci 599.61 
Chod naprázdno 621-58 
-, řízení 621-58 
- stroje, vyrovnávání' 621-56 
-, zpomalování 621-58 
-, zrychlování 621-58 
Chodby, domácnost 643.56 
- důlní 622.26 
- -, těžení 622.62 
- -, výstroj 622.26 
- obloukové, architektuI'a 729.33 
Chodníky 625.711.6 
-, dlažba 625.88 
-, obruby 625.88 
- pohyblivé 625.36 
'- silniční 625.734 
- - zvýšené 625.733 
Cholera asijská 616.932 
- nostras 616.933 
Chondrostei 597.44 
Chori'petalae 582.62/.69 
Choroby duševní, péče 362.2 

nakažlivé, rozšiřování 343.347 
-,procesy 616-00 
- rostlin, bakterie 632.3 

fysiologické 632.1 
- -, hálky 632.2 
- -, houby 632.4 
- - virové 632.3 
Choromyslní, péče 362.2 
-, ústavy, budovy 725.52 
Chorvatština 486.2 
Chov zvířat, otázky všeobecné 636.08 
- - všeobecně 636 
- -, způsoby 636.081 
Chování dětí 649.6 
- zvířat, psychologie 159.929 
Chrámy pohanské, architektura 726.1 
Christian Science 289.5 
Christologie 232 
Chrom, dobývání 622.346 
-, chemie anorganická 546.76 
-, ruda 553.46 
-, -, dobývání 622.346.1 
-, skupina všeobecně 546.75 
-, slitiny 669.26 
Chromany, mine:nalogie 
Chromoisomerie, chemie 
Ohromování, metalurgie 
Chronologie 529 

549.76 
theoretická 

669.268.6 

Chronometry, hvězdářství 522.5 
Ohř'est, pěstování 635.3 
Chřipka, pathologie 616.921.5 
Ohtění, psychologie 159.947 

541.65 

Chudí, pece 362.5 
Chudoba, hospodářství národní 339.1 
Chudobince, budovy, architektura 725.55 
Chudozubí 599.31 
Chůdy, výroba 685.37 
Chuť, psychologie 159.934 
-, ústrojí, anatomie 611.87 
-, -, fysiologie 612.87 
Chůze, cvičení 796.42 

, př'ístroje pro nemocné 685.38 
-, - - raněné 685.38 
-, - - terén zvláštní 685.37 
-, psychologie 159.946 
Chvění, prostředky k útlumu 621-752 
-, škody, ochrana 621.517 

těles 534.1 
-, 'postupy chemické 66.084 

, vliv na stroje 621-752 
Chyby, astronomie, opravy 522.9 

mravní 179.8 
-, pozorování fysikální, opravy 53.088 
-, vyrovnávání, geodesie 526.6 
Chytání ryb na udici, sport 799.1 
- zvířat 639.081 
Chytrost, ethika 179.9 

Iberie (z) (36) 
-, jazyky 46 
lbersko-baskičtina 491.69 
Idealismus metafysický, směr filosofický 141.13 
Ideály čí:selné, mathematika 519.4 
Idiosynkrasie, pathologie 616-056 
Idioti, ,péče 362.3 
Ikonografie 7.04 
Ikonologie 7.04 
I1linium, chemie anorganická 546.658 
Illyrie (z) (398) 
Iluse, psycho,logie 159.961.2 
Imidazol, chemie organická 547.78 
Imitace šperků 671.16 
Imunita, fysiologie 612.017 
IIl1iPedance, elektřina 537.311.6 
Imperialismus koloniální 325.36 
Impregnování dřevla 674.04 
- tkanin 667.16 
- - kaučukem 678.16 
Impresariové v umění 7.075 
Index lomu, optika 535.32 
Indexy statistické 311.1 
Indiáni, náboženství 299.7 
Indie (z) (54) 
-, jazyky 491.4 
- stará (z) (34) 
-západní (z) (729) 
Indium, chemie anorganická 546.682 
-, slitiny 669.87 
Individualita, psychologie 159.923 
Indočína (z) (59) 
- stará (z) (34) 
Indoiránština 491.1/.5 
Indonesie, jazyky 499.2 
Indové, náboženství 294 
Indukčnost elektrická, měření 537.723 
Indukce 538.5 
-, přenos elekti'iny 621.391 
-, theorie 538.51 
- vzájemná '538.52 
-, zákony všeobecné 538.51 
Induktance, elektřina 537.311.6 
Industrialisace, hospodářství 338.92 
Infekce, nemoci 616.9 
-, - horečnaté 616.911 
-, - zvířat 616.999 
Inflace, peněžnictví 332.571 
Influenza, pathologie 616.921.5 
Informace (f) (047) 
-, ministerstvo 354.36 

obchodní 659.23 
'Osobní 659.27 
technické 659.24 
vědecké 659.25 

Infusoria 593.17 
Injekce, ,krev 615.38 
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Injekce, serum 615.38 
-, stříkačky 615.473 
Inklinace magnetická 538.713 
Inkousty litografické 6'67.55 
- psací 667.4 
Inkové, náboženství 299.8 
Inkunabule viz PrvoUsky 093 
Insecta 595.7 
Insectivora 599.33 
Inserce knižní 655.55 
Inserty (f) (085) 
-, právo původské 347.777 
Instalatérství, živnosti stavební 696 
Insolvence, právo obchodní 347.736 
Inspekce továren 331.94 
Inspirace, theologie biblická 22.012 
Instalace elektrická, materiál 621.315.6 
Instinkt, psychologie 159.943 
~ zvířecí 591.51 
Instituce kulturní, budovy 727 
- správní 35.07 
Instruktoři vojenští 355.36 
Instrumentace, hudba 781.6 
Instrumenty (h) .002.56 
Intarsie, průmysl dřeva 674.24 
Integrály omezené 517.6 
Integrátory, měření 531.72 
Intelektualismus, filosofie 165.63 
Inteligence zvířecí 591.51 
Intendanti, služba 35,6.32 
Intensita proudová, měření 537.721 
- všeobecně 530.19 
Interference, akustika 534.5 
-, optika 535.4 
Interferometry 531.715 
Interiéry, dekorace 747 
Internacionalismus, ethika 172.4 
-, politika 327.3 
Internáty školní 37.018.3 
- -, 'budovy 727.2 
Interpolace, algebra 512.5 
Intervence, právo mezinárodní 341.23 
-, směnky 347.746 
Interviewy (f) (049) 
Intruse 551.22 
Intuice, psychologie 159.956 
Invalidé vojenští 355.29 . 
Invalidita, pojištění 368.38 
-, - sociální 368.43 
Invalidovny, architektura 725.59 
Invarianty dané formy, všeobecná theorie 512.8 
Inventáře (f) (083.8) 
-, soupisy 651.47 
-, účetnictví 657.37 
Inventury, účetnictví 657.37 
Inverse fotografická 77.08 
-, geometrie 513.75 
Invertebrata 592 
Investice, účetnictví 657.42 
Inženýrství 62 

lesní 634.93 
- vojenské 623.1].7 
- - námořní 623.8/.9 
Inženýři (h) .007.2 
Ionie (z) (392) 
Ionisace kapalin neelektrolytických 537.57 
- plynů 537.56 
- těles pevných 537.57 
Ionty, fysika 537.56 
-, chemie 541.132 
- vodíkové, koncentrace 541.133 
Irák (z) (567) 
Irán (z) (55) 
Iránština 491.5 
Irenika 261.8 
Iridineae 582.,579 
Iridium 546.93 
-, slitiny 669.23 
Irigátory, pathologie 615.473 
Irracionalismus, theorie poznání 165.61 
Irsko (z) (415) 
Islam 297 
Island (z) (491) 



Isogamy 526.7 
Isolace, elektrotechnika 621.3.04 
-, hmoty 621.315 
_, nemoci nakažlivé 614.45 
_ tepelná, fysika 536.21 
_ - prů.myslová 662.998 
- vlhkosti, stavitelství 699.82 
Isolanty, elektrotechnika 621.315.8 
Isolátory, elektrotechnika 621.315.6 
- podpěrné 621.315.6 
Isoetinae 582.391 
Isomerie, chemie theoretická 541.62 
- fysikální 541.7 . 
Isothiazol, chemie organická 547.78 
Isoxazol, ,chemie organická 547.78 
Israelité (n) (=924) 
Itakolumity, petrografie 552.45 
Italie (z) (45) 
- stará (z) (37) 
- -, jazyky všeobecně 472 
Italština 450 

(ř) =5 
-, literatura 850 

Jlablíčka rajská, pěstování 635.64 
Jablka, pěstování 634.11 
Jadeit 679.87 
Jádra atomová, přeměna 539.17 
-, výroba, slévárny 621.743 
Jahody, pěstování 634.75 
Jakost, kontrola 658.562 
-, normalisace 389.64 
Jámy stavební, hrazení 624.152 
- -, odvodňování 624.152 
- -, práce základové 624.153 
-, těžení 622.67 
Jan Křtitel 232.94 
Jantar, ložiska 553.99 
- umělý 679.56 
Japonci, náboženství 299.52 
Japonsko (z) (52) 
- staré (z) (31) 
Japonština 495.6 
- (ř) = 956 
-, literatura 895.6 
Jasnoslyšení, parapsychologie 159.961.6 
J,asnovidectví, okultismus 133.3 
-, psychologie 159.961.6 
Jatky, budovy 725.28 
-, hygiena 614.97 
- vojenské 355.75 
Játra, fysiologie 612.35 
-, nemoci 616.36 
Jatrovky 582.33 
Jazykověda 4 
-- a literatura 8.07 
-, prameny 418 
- všeobecná 41 
Jazyky aglutinující la isolující 494/499 

indoevropské 491.0 
jednotlivé 42/49 
(viz pod jménem jazyka, ,po připadě národa nebo 
země, tedy: čeština 485; Hamité, jazyky 493; Asie, 
jazyky 495). 
klasické 47 
mrtvé 408.4 
obcovací 408.55 
s' památkami literárními 408.5 

-, politika 323.1 
-, studium všeobecně 407 

západní 42/48 
- všeobecně 42 

- vymřelé neindoevropské, Evropa a Přední 
Asie 491.99 

- živé 408.3 
Jazz, hudba 785.16 
Ječmen, pěstování 633.16 
Jednání právní 347.13/.14 
-, psychologie 159.943 
Jednatelství, právo obchodní 347.762 
Jednoděložné 582.52 
Jednokopytníci, chov 636.1 
Jednota bratrská 284.6 
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Jednotky (f) (083.3) 
- elektrické, fysika 537.71 
- fysikální 53.081 
- pobřežní strážní 359.3 
- spojovací 358.2 
- teploty 536.5.081 
- vojenské vyšší 355.35 
- - -, taktika 355.42 
- zarení 535.241 
Jednoty bankovní 332.14 
Jedovatost půdy 631.46 
Jedy, farmakologie 615.9 
-, lékařství soudní 340.67 
-, ochrana staveb 699.87 
- omamné, dozor správní 351.761 
- -, hygiena 613.83 
-, prodej, hygiena veřejná 614.28 
- živočišné 547.993 
Jehličnaté 582.47 
Jehly, výroba 672.8 
Jeřáby pojezdné 621.874 
- - kabelové 621.877 
- přístavní 627.35 
- všeobecně 621.873 
Jeseteři 597.44 
Jeskyně 551.44 
- (z) (24) 
Jesle, péče o děti 362.71 
Jesuité 271.5 
Ješitnost, ethika 179.8 
Jezdce, technika kancelářská 651.55 
Jezdectvo, vojenství 357.1 
Jezera (z) (285) 
-, činnost geologická 551.312.4 
-, doprava 656.65 
-, facie 551.312.4 
- pobřežní 551.468.3 
Jezy, stavitelství vodní 627.43 
Ježíš 232.9 
Ježovka mořská, chov 639.5 
Ježovky 593.9 
Jícen, nemoci 616.32 
Jídelny, architektura 725.71 
-, domácnost 643.4 
-, místnosti vedlejší 643.4 
-, zařízení 645.6 : 643.41 
Jídla denní jednotlivě 642 

-, příprava 641.5 
na cestách 642.3 

- - výletech 642.3 
- národní 641.56 
-, národopis 392.8 
-, podávání 642.6 
-, příprava 641 
-, - jednotlivě 641.6 
-, příležitosti slavnostní 642.4 
Jth (z) (-13) 
Jilmovité 582.635.1 
Jílovce, petrografie 552.52 
Jíly, hmoty stavební 691.41 
-, horniny 552.52 
- koloidní 552.52 
- ložiska 553.61 
Jímáni plynů, chemie experimentální 542.7 
- -, technika chemická 66.073 
- vody 628.13 
Jímky 624.136 
- skříňové 624.157.1 
Jirchářství 675.2 
- uherské 675.1 
Jirnicovité 582.943 
Jistota, právo občanské 347.466 
-, poskytnutí 347.468 
Jištění proti blesku 621.316.9 
Jitrocelotvaré 582.96 
Jiu-jitsu 796.891 
Jízda na koni, sport 798.2 
-, přípřež koňská, sport 798.6 
- vlakem 656,222 
-, vojenství 355.4 
Jízdárny, architektura 725.88 
-, místnosti zábavní 791.3 
Jízdenky 656.03 

JÍZdenky, stroje na tisk 681.173 
_ vlakové, kontrola 6'56.224 
Jména místní 413.11 

osobní, filologie 413.13 
_ _, genealogie 929'.4 
_ podstatná 412 
_ přídavná 412 
Jmenování úředníků 35.082 
Jmění, správa soukromá 658.15 
Jod 546.15 
_, příprava 661.47 
Jodidy, technika chemická 661.47 
Joule, zákon 536.78 
Judo, hra 796.891 
Juglandales 582.628 
Jugoslavie (z) (497.1) 
Julianiales 582.631 
Juncaginaceae 582.535 
Juncineae '582.571 
Jupiter, planeta 523.45 
Jura 551.762 
Juta, textil 677.13 

Kabarety, budovy 725.823.3 
_, představení 792.7 
Kabely 621.315.2 

kovové, výroba 677.72 
pod povrchem uličním 625.78 
podmořské 621.315.2 
podzemní 621.315.2 
silnoproudé, výroba 677.73 

_, telefonování 621.395.5 
Kabinety vládní 328.13 
'Kacířství, náboženství 273 
Kadeřnictví 687.'5 
Kádě čisticí 628.34 
Kadmium, dobýváni 622.344 
_ chemie organická 546.48 
-, rudy 553.44 
_, slitiny 669.73 
Kafersko (z) (686) 
Kafrovník, pěstování 633.956 
Kafři, jazyky 496.3 
Kachny, chov 636.597 
Kajakářství, sport 797.12 
Kajícníci 265.67 
Kakao, náhražky 663.92 
_, průmysl ,poživatin 663.91 
_, zemědělství 633.74 
Kakostokvěté 582.751 
Ka:kostotvaré 582.75 
Kaktotvaré 582.85 
Kalendář 529 
_, refo'rma 529.5 
_ všeobecně 529.3 
Kalendáře 059 
_ (f) (059) 
_ křesťanské 529.4 
_ reklamní 659.136 
Kalení, fysika' 539.377 
_, lázně 621.784 
_, strojnictví 621.785.6 
Kalibry, měření 531.718 
_ plošné, měření 531.729 
_, strojnictví 621.753 
Kalitelnost, fysika molekulární 539.54 
Kalkulace, účetnictví 657.47 
Kalorimetrie 536.6 
Kalorimetry 536.62 
Kalvinisté 284.2 
Kaly, technika zdravotní 628.3 
Kambodža {z) ( 596 ) 
Kambrium, geologie 551.732 
Kameje 736.2 
Kamenina 666.6 
_, hmota stavební 691.45 
__ umělecká 738.3 
Kamenořez 624.056 
Kamenotisk, grafika 763 
_, fotografie 775 
Kameny, barveni 667.67 

dlažební 691.86 
- drahé 549.091 

Kameny drahé, dobývání 622.37 
_ -, ložiska 553.8 
_ _ nepravé 671.16 
_, hotovení předmětů užitkových 679.84 
- hrací 685.84 
_ lomové, dobývání 622.356 
__ , hmoty stavební 691.82 
__ , ložiska 553.5 
_ mlýnské, dobývání 622.356 
_, nástroje na zpracování 679.8.05 
- okapní 691.84 
_ přírodní 691.2 
___ , hmoty stavební 691.82 
_ stavební, ložiska 553.5 
__ , technologie 679.85 
_, stroje na zpracování 679.8.05 
_ štrasové 666.23 
_, technologie 679.8 
_ umělé 666.85j.89 
__ , hmoty stavební 691.31 
__ , technologie 679.88 
_ velmi tvrdé 679.89 
_, způsoby zpracování 679.02 
Kamery fotografické 771.3 
Kamerun (z) (671.1) 
Kamna kuchyňská -643.33 
_, stavitelství 697.2 
-, výroba 683.94 
Kanada (z) (71) 
Kanály (z) (282.5) 
Kanalisace 628.2 
-,čištění 628.28 
Kanály odtokové 627.86 
Kanceláře (h) 006.2 
-, budovy 651.1 
_, _, architektura 725.23 
_ konstruikční 621.71 
__ , místnosti 65L1 
__ , ná'bytek 651.2 
_', organisace 651.3 
_ patentové 347.779 
_, potřeby 651.46 
_, -, výroba 686.8 
-,práce' 651.4j.7 
_ překladatelské 652.6 
_ rozmnožovací 652.3 
-, správa 651.4 
-, stroje 651.2 
_ všeobecně 651 
_, zaměstnanci 651.3 
_, zařízení 651.2 
_ 2lúčtovaCÍ 332.78 
Kanony, technika válečná 623.42 
Kanoistika 797.12 
Kaoliny, dobývání 622.361 
-, ložiska 553.61 
Kapacita elektrická 537.224 
__ , měření '537.723 
_, fysika 530.19 
_ obchodní 380.11 
_ výrobní (h) .004.17 
Kapadokie (z) (393) 
Kapaliny, barveni 667.67 
_, čiření 66.066 
-, čištění 66.067 
_, dekantace 66.065 
-, dělení 66.065 
_, filtrace 66.067 
_", homogenace 66.069 
__ , mechanika 532 
__ , míšení 66.063 
_ neelektrolytické, ionisace 537.57 
_, odlisování 66.068 
-, rpohyb 532.5 
_, Ipřeprava, nádrže 621,642 
__ , _, zařízení 621.6.03 
_, rafinace 66.067 
_, rovnováha 532.2 
_, ředění 66.063 
__ , srážení 66.065 
_, teplo, vedení 536.22 
_, theorie kinetická 532.7 
_, tuhnuti 66.065 
_, vylisování 66.068 
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Kapaliny, výboje elektrické 537.528 
-, zahušťováni 66.065 
-, zpracováni 66.06 
Kaparokvěté 582.683 
Kapilarita, hydraulika 532.6 
Kapitál 330.14 
-,činitel výrobní 338.91 
-, opatřeni 658.14 
-, produktivnost 338.94 
-, trh 332.6 
-, tvořeni 658.4 
-, výnos, daně 336.215 
Kapitulace, <právo mezinárodní 341.37 
Kaple, architektura 726.4 
Kapok, textil 677.23 
Kapradorosty 582.35 
Kapsko (z) (687) 
Kapucíni 271.3 
Kapusta, pěstování 635,34 
- rfižičková 635.36 
Karantény 614.46 
- rostlin 632.97 
Karbidy, nerosty 549.2 
Karbon, geologie 551.735 
Karburace plynů, průmysl chemický 66.075 
Karburátory 621.43.03 
Karcinom 616-006.4 
Karmín 547.975 
Karneval, národopis 394.2 
Karosářství, dřevoprůmysl 674.25 
-, stavba vozů 684.2 
Karotka, pěstování 635.13 
Kartáčnictvi 687.9 
Karthago (z) ( 397 ) 
Kartely, hospodářství 338.7 
Kartografie 526.8 
Karton, výroba papíru 676.6 
Kartonáže 676.8 
Karty hrací 685.81 
-, hry 795.4 
-, - hazardni 795.42 
-, vykládání 159.961.3 
-, -, hry 795.43 
Káry důlní 622.65 
Kasárny (h) .006.6 
-, architektura 725.18 
- nájemné 728.222 
-, vojenství 355.71 
Kasein 668.39 
Kasina, budovy 725.75 
Kastovnictví, ethika 177 
Kasty, politika 321.2 
Kašel, prostředky 615.72 
Kaštany, :pěstování 634.53 
Kataforesa, nauka o elektřině 537.36 
Katalán.§tina 449.9 
Katalogisace 025.3 
Katalogy viz Seznamy 
Katalysa, chemie theoretická 541.128 
-, :postupy 66.097 
Katalysátory, biologie 577.17 
Katedrály,architektura 726.6 
Kategorie, logika 161.1 
Katechu 63'3.954 
Katechetika 268 
Katechismy (f) (025) 
Kathetometry, měření, fysika 531.713 
Kathetry, pathologie 615.473 
Kathoda, paprsky 537.533 
Katolíci němečtí 284.8 
- řečtí 281 
- římští 282 
-, strana politická 329.31 
Kauce, právo obchodní 347.708 
Kaučuk čištěný 678.13 
-, druhy různé 678.1 
- halogenisovaný 678.78 
-, impregnováni látek 678.16 
-, náhražky 678.7 
-, odvozeniny 678.78 
-, olej 678.72 

potahování látek 678.16 
praný 678.13 

- preparovaný 678.13 
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Kaučuk, předměty rozličné 678.17 
- regenerovaný 678.75 
-, složení 678.01 
- synthetický 678.77 
-, tkaniny 677.55 
- umělý 678.72 
-, vlastnosti 678.01 
-, výrobky 678.06 
-, - z roztoků 678.18 
KausaUta, metafysika 122 
Káva, průmysl pochutin 663.93 
-, přísady 663.94 
-,zemědělství 633.73 
Kavárny, dozor policejní 351.758.3 
- koncertní, budovy 725.823.2 
Kavkazsko (z) (479) 
-, jazyky 494.6 
Kázání 252 
Kazatelny, architektura 729.9 
Kazatelství 251 
Kázeň, škola 371.5 
Kazivec, dobýváni 622.364 
Kejklíři, zábavy veřejné 791.1 
Keltové, území (z) ( 36 ) 
Keltština 491.6 
Kenya (z) (676) 
Keramika 666.3/.7 
- jemná 666.5 
- umělecká 738.8 
-, výrobky všeobecně 666.3 
Kerr, úkaz. 537.228 
Kesony na stlačený vzduch 624.157.3 
- otevřené 624.057.2 
Keteny, chemie organická 547.38 
Ketokyseliny, chemie organická 547.48 
Ketonalkoholy, chemie organická 547.45 
Ketony, chemie organická 547.38 
- vícemocné 547.44 
Kinematika 531.1 
- infinitesimálni 513.73 
- - mnohorozměrná 513.74 
Kinematografie 778.5 
Kinetika, mechantka 531.3 
Kirchhoff, z!ikony 537.313 
Kiosky 625.748 
Kladiva 682.4 
Kladivo, hod sportovní 796.31 
Kladkostroje 621.86 
Klarinet, hudba 788.6 
Klasicismus 8.015.11 
Klasifikace žáků 371.26 
Kláštery, architektura 726.7 
Klatba, právo trestní 343.286 
Klavíry elektrické, hudba 789.9 
-, hudba 786.2 
-, osvětlení 628.976 
-, výroba 681.8<16 
Klejichovité 582.938 
Klempířství, zboží 672.4 
Klenáky 691.82 
Klenby 624.023 
-, architektura 729.34 
Klení, ethika 179.5 
Klenoty 671.12 
Klenotnictví 739.2 
Kleště, chemie eXlperimentální 542.24 
-, strojnictví 621.881 
-, výroba 682.4 
Klíče šroubové 621.883 
Klid domovní, rušení 343.44 
-, hygiena 613.7 
Klihy 668.31/.36 
Kliky dveřní 683.37 
- okenni 683.37 
-, strojnictví 621.827 
Klima a práce 331.043 
-, přizpůsobení 613.11 
-, vlivy, hygiena 613.1 
Klimatisace 628.8 
- v domácnosti 644.5 
Klimatologie 551.58 
Kliniky, budovy 725.51 
-, ošetřování 362.12 
Klinotherapie 61,5.859 

Klíny, strojnictví 621.886 
Klížení tkanin 667.16 
Kloboučnictví 687.4 
Klouby, anatomie 611.72 
_, fysiologie 612.75 
_, strojnictví 621.828 
Klovatiny 668.41 
Kluby společenské 367 
_ -, domy 728.4 
Kluzáky 629.135.1 
Kluziště, zařízení 685.65 
Kmen, sociologie 321.2 
Kmenosloví, jazykověda 415 
Kmitání, theorie elementární 534.01 
Kmity, buzení 534.1 
_ elektrické 538.56 
_ sklád!iní 534.5 
_' ultrasonické 534.321.9 
__ , postupy chemické 66.084 
Kněží, správa církevní 262.14 
- svěcení 265.4 
K~ihařství 686.1 
Knihkupectví a nakladatelství 655.4/.5 
Knihověda 02 
Knihovnictví 02 
Knihovny, agendy 023 
_ budovy 022 
_' _ architektura 727.8 
_' _' ochrana 022.2 
_' b~dování 021 
_' čtenáři zvláštní 027.7 
_' katalogisace 025.3 
_' materiál stavební 022.2 
_' městské úřední 027.5 
_ místnosti čítárenské 022.5 
_: - správní 022.6 
-, nauka 02 
--, nákupy 025.2 
_ odborné 026 
_ oddělení akvisiční 025.2 
_: _ zpravodajské 025.5 

osvětlení 022.7 
_: personál 023 
-, poloha 022.1 
_, pracovny 022.5 
_, právo správní 351.852 
_, přírůstek 025.2 
-, ,půdorys 022.3 
_, půjčování domů 024.6 
_, _ přespolní 024.68 
_, půjčovny 025.6 
-, regály 022.4 
-, řády 024 
_ rodinné 027.1 
-, řízení 023 
-, seznamy 017 
_, skladiště knižní 022.4 
- soukromé 027.1 
- spolkové 027.2 
-, s'práva 025 
- státní 027.5 
-, staveniště 022.1 
- školy obecné 027.8 
_' _ střední a vysoké 027.7 
-: topení 022.8 
_, udržování knih 025.7 
-, úkol 021 
- universitní 027.7 
- úřední 027.5 
_, užitečnost 021 
-, užívání 024 
-, vazby knih 025.7 

veřejné 027.4 
- větrání 022.8 
-' všeobecné 027 
_, zakládání 021 
-, zařízeni 022 
_, - technická 022.9 
-, - vnitřni 022.9 
Knihtisk, dějiny 655.1 
Knihy, ceny prodejní 655.54 

,cla 337.7 
-, části 655.53 

Knihy, čtenáři určitého druhu (f) (024) 
_ deuterokanonické 229 
- dětské 087.5 
- - (f) (024.7) 
_. forma otázek a odpovědí (f) (025) 
_; ilustrace ,pozoruhodné 096 
_ kuchařské 641.5 (083.1) 

kuriosní 099 
lidové 398.5 
modlitebni 243 
obecně 002 
obchodní 657.3 

_, organisace pro~ejní 655.56 
_, právo původske 347.781 
-, propagace 655.55., 
_, prostředek propagacm 659.131 
_ rozsahu malého (f) (023) 
- - středního (f) ( 022 ) 

školní (f) (075) 
-, třídění 025.4 
- účetní 657.32/.35 
- -, revise 657.6 
-, vazby 025.7 
-, vydávání 655.41 
_, začátečníci (f) (023) 
- zakázané 098 
Knížky pracovní 331.123 
Knižnice (řadová díla) 082 
Knoflíky kovové 672.8 
_ zboží soustružnické 688.2 
K~oty, součást lamp 683.86 
-, textil 677.9 
Koalice státní 327.7 
Kobalt, chemie anorganická 546.73 
-, rudy 553.48 
_ _ dobývání 622.348 
-: sútiny 669.25 
Koberce, hotovení 677.64 
-, kladení 698.7 
_ umělecké 746 
_, <zařízení domácnosti 645.1 
Kobylky, chov 638.4 
Kočárky dětské 629.111 
Kočinčína (z) (597) 
Kočky, chov 636.8 
Kodifikace práva mezi:národního 341.01 
Kody telegrafní 652.8 
Koedukace, školství 371.043 
Koexrstence, pathologie 616-06 
Kohouty .potrubní 621.646 
- -, výroba 673.7 
Koinstmkce, školství 371.043 
Kojenci, péče 362.71 
-, tělocvik 649.5 
Kokatn, ethika 178.8 
Koko vání 662.77 
Kola jízdní 629.118.3 
_ - a motorová 656.18 
_ - dětská 629.118.2 
__ jednokolová 629.118.2 
__ o více sedlech (tandemová) 629.118.4 
- ozubená 621.833 
- rozváděcí 621-22 
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-, strojnictví 621.9-47 
- vodní 621.21 
__ , dopad spodní 621.23 
_ -, - střední 621.23 
- -, - vrchní 621.22 
_, vozidla pozemní 629.11.012 
Koláče, pekařství 664.68 
Kolářství, dřevo průmysl 674.3 
- stavba vozů 684.2 
K~lejnice 625.143 
-, klad~ní. 62~.:4~ , 
_, odbocem a prlpoJem 625.151 
-, rozvětvení 625.15 
-, stroje na posuv 625.145 
Kolektivismus 335.5 
Kolchida starověká (z) (395) 
Kolky 336.248 
Kolíky, strojnictví 621.886 
Koloběžky 629.118.2 
Koloidy, chemie theoretická 541.182 
Kolonie (z) (-5) 



Kolonie, hnutí za nezávislost 325.38 
-, imperialismus 325.36 

osidlovací 325.5 
-, právo správní 351.88 
-, společnosti 325.356 
-, správa 325.35 
- trestní 325.5 
-, zastoupení 325.357 
Kolonisace 325.3/.4 

aktivní 325.3 
- pasivni 325.4 
- vnitřní 325.33 
Kolonísté 325.354 
-, zaměstnanci 331. 795 
Kolorimetrie, analysa kvantitavní 545.81 
-, optika 535.6.08 
Kolotoče, výroba 688.77 
-, zábava 791.7 
Kolportáž, literatura 087.62 
Kombajny (žací mlátičky) 631.354 
Kombinatorika 519.1 
Komentáře bible 22.07 
Kometografie 523.6 
Komety jednotlivé 523.6 
-, theorie 521.7 
Komíny, inženýrství stavební 624.027 
-, stavba 697.8 
Komisionáři, právo obchodní 347.762 
Komory obchodní 380.15 
- - a živnostenské, budovy 725.25 
- plavidlové 626.4 
- pracovní 331.98 
-. prfimyslové 380.15 
- světlé, optika 535.86 
- trestní 343.19 
- živnostenské 380.15 
Komparátory, měření, fysika 531.713 
Kompasy, magnetismus 538.74 
Kompetence, spory, právo veřejné 342.591 
Komplexy, matematika 513.71 
Komplikace. pathologie 616-06 
Komposice hudební 781.6 
Kompresibilita, hydraulika 532.12 
Kompresory 621.51 
-, plnění 621.43.05 
-, stroje chladicí 621.57.04 
Komuni:kace veřejné, úprava 711.7 
- vojenské 623.6 
Komunismus 335.5 
Komunisté, strana politická 329.15 
Komuny socialistické 335.9 
Koncentrace, prů.mysl chemický, postupy 66.082 
Koncentrační tábory 343.819.5 
Koncerty, forma hudební 785.6 
--, sály 725.824 
- veřejné, produkce 791.2 
Koncese dů.lní 351.823.3 
- koloniální 325.356 
-, podnikání 338.95 
-, právo mezinárodní 341.22 
KoncHy ekumenické 262.5 
-- partikulární 262.4 
Kondensace páry, meteorologie 551.574 
-, stroje parní 621.17 
Kondensátory, elektřina statická 537.224 
-, - -, technické použití 621.319.4 
-, chlazeni 621.57.04 
Kondicionalismus, směr filosofický 141.151 
Konečnost, metafysika 125 
Konecx:y, geometrie 513.72 
Koně, gymnastika 796.44 
-, houpací 688.77 

jezdečtí 636.13 
-, jízda 798.2 

kočároví 636.14 
studenokrevní 636.15 
tažní 636.15 

- -, plemena německá a holandská 636.153 
teplokrevni 636.12 
vojenští 357.2 
všeobecně 636.1 
závodní 636.12 

,žíně 677.358 
Konfekce 687.1 
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Konference mezistátní 341.18 
Konfese, dogmatika 238 
Konfigurace, theorie 513.84 
Konfirmace, náboženství 265.2 
Konfucionismus 299.512 
Kongo belgické (z) (675) 
Kongregace 271 
- laické 255 
Kongregacionalisté 285 
Kongresy 061.3 
Kongruence, matematika 513.71 
- stupně 1. 511.2 
Konjunktura a deprese 338.972 
-, výzkum 338.971 
Konkurs, právo obchodní 347.736 
-, - -, podstata, soudni správa 347.739 
Konopí 677.12 
- manilské 677.161 
- sisálové 677.162 
Konservace, zpfisoby 664.8.03 
Konservativci, strana politická 329.11 
Konservatoře, školství 378.978 
Konservování, brambory 664.83 
- masa, mražení 664.94 
-, mrtvoly 614.64 
-, obilí 664.82 
- potravin, domácnost 647.4 
--, technika 664.8/.9 

řepa 664.83 
-, vejce 637.433 
-, výrobky živočišné 6M.9 
-, zelenina 664.84 
Konservy, krabice, výroba 672.46 
- masové, krabice 664.93 
- -, solení, sušení, uzení 664.92 
- - všeobecně 664.91 
- rybí 664.95 
Konstanty, fysika 53.081 

molekulární 539.13 
- záření 535.241 
- Země 523.1 
Konstrukce, díly stavební velké hotové 693.4 
- dřevěné 694.1 
-, hmoty organické 694 
-, kanceláře 621.71 
- ocelové, výplň skleněná nebo tvárnicová 693.9 
- prostorové 624.023 
-- nosné 624.074 
-příhradové, inženýrství stavební 624.023 
- -, stavitelství 694.5 
- rovinné 624.023 
- střešní, inženýrství stavební 624.91 
- -, stavitelství 694.5 
- technické všeobecně 62.002.2 
Konsuláty, obchod 382.2 
Konsulenti (h) .007.1 
Konsumy 334.5 
Kontemplace, náboženství 242 
Kontinenty (z) (21) 
-, zeměpis fysikální 551.41 
Kontingentace, cla 337.372 
Kontinuum, krystaly 548.1 
Kontokorent, právo obchodní 347.758 
Kontrabas, hudba 787.4 
Kontrafagot, hudba 788.8 
Kontrapunkt 781.4 
Kontrastimulismus, farmakologie 615.53 
Kontrola ,časová 658.53 
- jakosti 658.562 
-, obchod 380.16 
-, organisace podniku 65.012.7 
- provozu 658.562 
- skladu 658.78 
- výkonu 658.53 
Kontroversní theologie 239 
Konve na mléko 637.135 
Konversace, ethika 177 
Konverse, hospodářství 336.37 
-, náboženství 269 
Kopály fosilni 553.99 
- umělé 679.56 
Kopaná 796.33 
Kopie fotografické, zanzení na tisk 771.8 
- světlotiskové 744.5 

Kopírování, umění 7.026 
Kopistky, chemie eXiperimentální 542.22 
Kopřivotvaré 582.635 
Koptština 493.2 
Kopytnatci 599.6 
Koráli, chov 639.6 
-, lovení 639.29 
_, prnmysl 679.3 
_, zoologie 593.6 
Koran 297:291.8 
Korea (z) (519) 
Korejština 495.7 
Korek, hmota stavební 691.13 
_ náhražky 674.84 
K~relace, matematika 513.75 
_, pathologie 616-06 
Korespondence obchodní 652.1 
Korose, geodynamika 551.3.053 
_, hmoty technické 620.191 
Korporace 06 
- členstvo 06.02 
_' hromady valné 06.04 
-: jednatelství 06.04 

jmění 06.03 
neúřední 061.2 
obecně prospěšné 061.2 
obchodní, právo obchodní 347.721 

_, orgány správní 06.04 
_ poloúřední 061.2 
-, projevy 06.07 
_, představenstvo 06.04 
-, schfize 06.05 

soutěže 06.06 
-, stanovy 06.01 

úřední 061.1 
-, výbory 06.04 
-, výročí 06.09 
Korund, dobýváni 622.365 
Korupce, právo trestní 343.352 
Korýši, chov 639.44 
-, zoologie 595.3 
Kořalny, budovy 725.72 
Kořen černý, pěstování 635.16 
Koření 633.83 

aromatické 633.82 
- ostré 633.84 
- polévkové 664.87 
--, výživa 613.29 
_ zahradnictví 635.7 
K~řeny, plodiny zemědělské 633.4 
-, výživa 613.262 
Kosatcokvěté 572.579 
Kosmetika, výrobky 668.58 
Kosmogonie, astronomie 523.12 
Kosmopolité (u) (=1.100) 
Kosmopolitismus, ethika 172.1 
Kostely; architektura 726.5 
-, svěcení 265.9 
Kosti,anatomie 611.71 
- fysiologie 612.75 
_, produkce živočišná 637.65 
_, spojení, anatomie 611.72 
_, zpracování prů.myslové 668.37 
Kostky, hra 795.1 
-, výroba 685.82 
Kostnaté, ryby 597.5 
Kostra, anatomie 611. 7 
Kostry zahradnických špalírfi 674.26 
Kostymy, výroba 688.75 
Kosy oceanografické 551.468.3 
-, zemědělství 631.351 
Koše, těžení dfilní 622.65 
Košenila, chemie organická 547.975 
-. získávání 638.3 
Košikářství, dřevoprnmysl 674.6 
-, pletení 677.54 
-, vlákna 633.58 
Košíková 796.32 
Kotelny 621.182 
Kotlárny 621.772 
Kotle, hudba 789.1/.4 
- parní 621.18 
- -, dozor 621.187 
- -, druhy 621.181 

Kotle parní lokomotivní 621.133 
_ - montáž 621.185 
__ : napájení 621.187.1 
_ - obsluha 621.187 
__ : pojištění ~68.187 
__ , příslušenstvl 621.183 
_ _ udržování 621.187 
_ -'zařízení bezpečnosti a provozní 621.183 
__ ' zazdívka 621.185 
Koto~če brusné a lešticí 621.922 
Kotvy, doprava lodní 629.12.015 
_ výroba 672.6 
K~ule, geometrie 513.4 
-, hry 796.2 
_ kovové, výroba 621.775 
_, vrh sportovn~ 796.37 
Koupaliště, arch1tektura 725.74 
Koupání, prádlo 645.48 
Koupelny, domácnost 643.52 
-zařízení 645.68 
K~upě, právo občanské 347.451 
_, právo obchodní 347.751 
_ termínové 347.465 
Kouř, kuchyně, odvádění 643.32 
_, spalování 66,2.96 , 
_ škody, zařízem ochranna 628.53 
_' z8Jmezování u lodí válečných 623.85 
K~uty kuchyňské 643.39 
Kouzelnictví, okultismus 133.4 
_, parapsychologie 159.961.4 
_ záJbavy veřejné 791.1 
Kování 621.73 

dveřní 683.35 
lisy 621.975 
nábytkové 682.5 
okenní 683.35 
stavební 682.6 

,stroje 621.974 
Kovarianty dané formy, všeobecná theorie 512.8 
Kovárny 621.73 
Kovářstvi 682.2 
Kovy alkalické 669.88" , 
_ barvení, prů.mysl barvlrsky 667.67 
_' _ zpracování chemické 621.794 
-' čiŠtění 621.79 . .02 
-' drahé 669.21/.23 
- -, práce 671.15 
_ lehké, nauka 669.7.017 
--,předměty 673.8 
__ -, slitiny 669.7.018 
_ - všeobecně 669.7.0 
_, metalurgie všeobecná 669 . .011 
- mincovní 332.41 
- moření 621.794 
-' neželezné 669.2/.8 
__ , metalurgie všeobecně 669.011.9 
__ všeobecně 669.017.9 
-, pájení 621.791 
_, předměty, čištění domácí 648.55 
- řezání 621.791 
_: sloučeniny organické 661.78 
_. - všeobecně 661.83 
- stavební 691.7 
- struktura 669.01 
_' svařování 621.791 
_: úprava chemická 621.794 
-. - konečná 621.795 
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_, - předběžná 621.79.02 
-, vlastnosti 669.01 

všeobecně 669.017 
_, výroba hutnická 669 . .01 
._ zemin žíravých 669.89 
__ -, sloučeniny 661.84 
-,zkoušení, otázky všeobecné 669.9 
_ zpracování, pece 621.783 
-: - tepelné 621.78 
-, -, způ.soby 621.9 
_, zušlechtění povrchu 621.795 
Kozlíkovité 582.975 
Kozy, chov 636.39 
- mléko 637.174 
_' plemena německá a švýcarská 636.393 
_: srst, zpra.cování 677.32 
Koželužství 675 



Koželužství, látky pomocné 675.04 
-, pochody pracovní 675.02 
_, výrobky vedlejší 675.08 
Kožišiny 639.18 
-, hotovení 675.6 
- umělé 687.8 
Kožišnictví 675.6 
Krabice konservové 672.46 
KrabiUce bulvatá, pěstování 635.13 
Kráčiví 598.8 
Krádež, pojištění 368.182 
-, právo trestní 343.71 
Kraje (z) (-3) 
-, daně 33'6.023 
-, plánování 711.3 
- polární, dějiny 990 
- -, zeměpis 919 
Krajina, architektura 71 
-, ochrana 719 
Krajinářství, malířství 758.1 
Krajiny, náměty umělecké 7.047 
Krajky, textil 677.65 
Kra:kování, oleje minerální 665 53 
-, technika chemická 66.092' 
Králíci, chov 636.92 
-, -, zařízení 639.96 
Království 342.36 
- boží 231.7 
Krámy, architektura 725.21 
-, zařízení 659.157 
iK:rása, pěstění 646.7 
Krasojízda 796.48 
Krátkokřídlí 698.5 
Krávy mořs'ké 599.55 
Krby 683.93 
Krejčovství 687.1 
Krematoria 614.62 
Krenotherapie 615.79 
Krepování tkanín 667.13 
Kreslení ,anatomické 743 
- geometrické 744 
-, [)omůcky 686.8 
-, pravidla 744.4 
-, [)řístroje 744.3 
-, psychologie 159.946 
- strojnické a technické 621.71:744 
- umělecké 741/744 
- - všeobecně 741 
-, vyučování 372.5 
Kreslírny (h) .006.2 
- konstrukční 621.71 
Krev, fysiologie 612.1 
-, - zvířecí '591.11 
--, injekce 615.38 
-, 'Oběh 591.11 
-, -, nemoci 616.1 
- -, poruchy 616-005 
-, otrava 616.94 
-, iprodukt zvířecí 637.66 
-, tlak 612.14 
-, tmnsfuse 615.38 
Kricket 796.358 
Kriminologie 343.9 
Krise h?spodářské 33-8.974 
- . kabmentní 328.16 
KrIstus, 'Osoba 232.2 
-, vtělení 232.3 
Kriticismus, filosofie 165.65 
Krit!lm historická 930.23 
-, Jazykozpyt 417 
- literární 8.015.09 
- umělecká 7.072 
Kritiky (f) (049) 
Krmení zvířat 636.084 
Krmiva minerální' 636.087 
- rostlinná 636.085 
- zvířecí všeobecně 636.085 
- živočišná 636.087 
Krocani, pěstování 636.592 
Kroje národní 391 
Krokodilové, lov 639.14 
Kroniky esoterické, okultismus 133.1 
Kropení, zařízení 621.647 
-, -, strojnictví všeobecně 621-i39 
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Kroucení, deformace, fysika molekulární 539.385 
-, pevnost 539.414 
-, -, zkoušky 620.175 
Krovy, konstrukce 624.9 
Kruh, dělení 511.2 
-, planimetrie 513.2 
-, sestrojování 513.2 
Kruhoústé ryby 597.2 
Kruhy, cvičení 796.46 
-, poledníkové 522.3 
Kru~tře, želvy, produkce živočišná 637.67 
Kruzldla měřici 531.716 
Krym (z) (477.1) 
Kryp!ogamae 582.2/.3 
- vseobecně 582.21 
Krypton, chemie anorganická 546.294 
Krystalogie 548.0 
Krystalografie matematická 548.1:51 
Krystaly, fysika 548.0:53 
-, nauka o diskontinuu 548.7 
-, - o kontinuu 548.1 
-, - všeobecná 548.0 
-, nepravidelnosti 548.4 
-, růst 548.5 
-, struktura jemná 548.7 
-, - roentgenová 548.73 
-, uzavřeniny 548.4 
-, vlastnosti chemickomorfologické 548.3 
-, vznik a zánik 548.5 
-, znetvořentny 548.4 
Krytí rostlin 631.544 
Krytosemenné 582.5 
K~yty protiletadlové, stavitelství 699.85 
Krehkos~, f~sika molekulární 539.56 
--, zkousem 620.178 
K~emelina, ložiska 553.62 
Kremen, dobývání 622.362 
-, horniny 552.55 
K~em~~ce, mineralogie 555.45 
K:em~CLtany, mineralogie 549.6 
Kremlk, chemie anorganická 546.28 
-, slitiny 669.782 
-, sloučeniny 661.68 
-, výroba 661.68 
K~en, pěstování 635.16 
Kresla, hospodářství domácí 645.41 
Křest, náboženství 265.1 
-, národopis 392.1 
Křesťanství 22/28 
-, obrana 239 
-, podstata 230.1 
-, umění 246 
Křída, geologie 551.763 
Křišťál, dekorace 748 
- lehký 666.21 
- olovnatý 666.21 
-- těžký 666.21 
Křivkoměr 531.719 
Křivky algebraické prostorové 513.63 
- - rovinné 513.61 
- -, zakřivené několikrát 513.65 
-, geometrie analytická 516.2 
-, - deskriptivní 515.2 
-, soustava 513.72 
- transcendentní 513.64 
- - zakřivené několikrát 513.68 
Křivule skleněné 666.17 
Křižoyatky kolejové 625.152 
- vyhybkové 625.153 
Křováčtina 496.2 
Kuchařky, knihy 641.5(083.1) 
Kuchyně, hospodářství domácí 643.3 
-, hostince 643.36 
-, kamna 643.33 
-, nářadí 643.34 
-, - pomocné 643.353/.354 

nemocniční 643.36 
- obytné 643.39 
-, osvětlení 643.31 
-, otázky všeobecné 643.31 
-, péče 643.38 
-, poloha v bytě 643.31 
-, prádlo 645.48 
-, sporáky 643.33 

Kuchyně, strojky 643.34 
_, topeniště 643.33 
_, větrání 643.32 
_, zařízeni 643.3 
Kujnost, fysika molekulární 539.51 
Kukátka divadelní 535.83 
Kukuřice, pěstování 633.15 
Kulečníky 794.7 
_, herny, budovy 725.84 
_, potřeby, výroba 685.87 
_, stoly, výroba 685.87 
Kulhavka, pathologie 616.999.32 
Kůlny přístavní 627.32 
Kult, věda náboženská srovnávací 291.3 
Kultivátory 631.316 
Kultura 008 
_, filosofie 13 
Kulturní boj 322 
Kultury filtrované, léčiva 615.372 
-kryté, zemědělství 631.544 
_ sklenikové 631.544 
Kulty, právo správní 351.857 
Kupci, obchod 3-82 
Kuplířství, právo trestní 343.54 
Kupole 729.34 
Kuráti námořní 359.8 
- polní 355.36 
Kurdistan (z) ( 566) 
Kurie papežská 262.13,6 
Kuriosity knižní 099 
_ umělecké 739.8 
Kuronsko (z) (474.4) 
Kurovití 598.6 
Kursy bursovní 332.615 
__ , lístky 332.615 
_ peněžní 332.57 
__ , kolísání 332.573 
_ _ nucené 332.573 
__ , pohyby 332.571 
__ , udržování stálosti 332.577 
- učebné 374.5 
_ vyučovací obchodní 373.61 
__ prázdninové 374.8 
_ vzdělávact 374.6 
Kuřáci, potřeby, soustružnictvi 688.9 
_, _, výrobky kovové 671.2 
Kusy fasonové 621.9-44 
Kutáiní 622.19 
Kfiže, anatomie 611.77 
_, barveni 667.67 
_ bů,vol[, zpracování 685.2 
-,druhy 675.03 
_, fysiologie 612.79 
_, hmota stavební 691.98 
-, nemoci 616.5 
-, plazi 637.63 
_, pokládáni, stavitelství 698.8 
_ ptačí 637.63 
_, původ 675.03 
_ zvířecí, prodúkce živočišná 637.61 
__ ,zpracováni 675 
__ , -, postupy 67,5.02 
__ , -, nástroje 675.05 
__ , -, stroje 675.05 
-, žlázy 611.77 
Kužel, geometrie 513.4 
Kužele, hry, výroba 685.62 
Kuželky, hry 796.2 
Kuželníky 725.84 
Kuželosečky, geometrie 513.51/.55 
Kvadranty sluneční, astronomie 529.78 
Kvádry kamenné, dobývání 622.358 
__ , technologie 679.85 
Kvanta, theorie, fysi'ka 530.145 
Kvantita, filosofie 119 
Kvásek 664.6 
Kvasnice 663.1 
Kvašeni, biologie 577.15 
Kvaterniony, mathematika 512.9 
_ s celými koeficienty 511.2 
Květák, pěstování 635.35 
Květen první, svátek dělnický 331.815 
Květináče 631.34 
Květiny, náměty umělecké 7.043 

_, pěstováni 635.9 
-, umělé 688.4 
Květy, oplodnění včelami 637.19 
Kyan a kyselina uhličitá, deriváty, chemie organická 

547.49 
Kyanamidy, technika chemická 661.54 
Kyselina dusičná, deriváty 547.54 
___ , výroba 661.56 
_ dusitá, deriváty 647.54 
__ , výroba 661.56 
_ fosforečná, výroba 661.63 
_ sirnatá, deriváty 547.54 
_ sírová, deriváty 547.54 
__ , ,příprava 661.25 
_ siřičitá, deriváty 547.54 
__ , připrava 661.24 
_ uhličitá a kyan, deriváty 547.49 
_ -, výroba 661.97 
Kyseliny 541.452 

aromatické, jednojaderné 547.58 
bezkyslfkaté 541.44 
jednosytné nenasycené 547.39 
karbonové vícesytné 547.46 
kyslíkaté, prv'ky pětimocné 549.75 
mastné, výroba 665.12 
organické, výroba 661.73 
žlučové 547.93 

Kysličník křemičitý tavený 666.19 
_ uhelnatý, výroba 661.993 
_ uhličitý, výroba 661.97 
Kysličníky 541.451 
_ dusíku, výroba 661.98 
_, nerosty 549.5 
_ neutrální 541.456 
__ obojetné 541.457 
Kyslík, chemie organická 546.21 
_, __ , sloučeniny bez přímé vazby na uhlík 547.41 
_, příprava 6'61.93 
_, slitiny 669.787 
Kytara, hudba 787.6 
Kytovci 599.5 
Kyvadlo, theorie, mechanika 531.53 

Laboratoře, budOVY 727.5 
_ chemické 542.1 
__ , nádobí 542.23 
_ výzkumné (h) .006.2 
Láčkovci 593.3 
Ladinština 459.9 
Lada, zúrodnění 626.87 
Lafety dělové 623.43 
Laguny, geologie 551.468.3 
Láhevníkovité, ovoce 634.4 
Láhve mléčné 637.135 
_ ohřívací 644.19 
_ skleněné 666.17 
__ konservové 666.17 
_, stroje na čištění 683.5 
Lachtan, lov 639.13 
Lalkkolity, geologie 551.22 
Lakmus, chemie organická 547.917 
Lakota, ethika 179.8 
Lakování, tkJaniny 667.18 
Laktosa, mlékařství 637.145 
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Laky 667.7 
acetonové 667.73 
ben.rzinové 667.73 
celulosové 667.72 
japonské 667.81 
kaučukové 667.72 
lihové 667.73 
olejoN'é 667.72 

_, suroviny 667.71 
LamarClkismus, biologie 575.3 
Lámavost, přístroje na zkoušení a zkoušky 620.177 
Lamellibr,runchiata 594.1 
Lampy elektric'ké, části jednotlivé 621.032 
__ plněné parami kovů 621.327.4 
____ rtuťovými 621.327.3 
_ olejové, nádržky kapalin 683.86 
_, stinítka 683.85 
_, _ dekorativní 688.6 
_, zařízení rozsvěcovací o zhášecí 683.88 



Lamy, chov 636.296 
-, vlna 677.32 
Lana konopná 677.71 
- kovová 677.72 
Lanoví, lodi válečné 623.84 
Lanovky, doprava 625.92 
Lanthan, chemie aJnorganická 546.654 
Lanýže, pěstováni 635.8 
Laponsko (z) (471.1) 
Laryngologie 6HI.2 
Láska, ethika 177 
-, národopis 392.6 
Laskavcovité 582.663 
Latex, výroba 678.11 
-, výrobky 678.19 
Latina 471 
- (ř) =71 
-, literatura 871 
Latinci (n) (= 71) 
Látky adsorbujíd, příprava 661.183 
- anorg;anické, analysa 543.7 
-, dohled zdravotní 614.37 
- fosforeSkující 661.14 
- chemické, ochrana 614.898 
- -, škody na rostlinách 632.8 
- -, tříděni 541.9 
- isolační tepelné 662.998 
- jedovaté, vdechování, nemoci z povolání 613.63 
- kaučukem impregnované 678.16 
- - potažené 678.16 

koloidní, příprava 661.182 
- nereaktivní 541.42 
- oděvní, hospodářství domácí 646.1 
--, textil 677.61 
- organické, OOlalysa 543.8 
-- jednoduché 661.71 
--, výroba 661.7 

plastické, stroje na tváření 678.053 
- plynné bojové 662.16 
- pomocné, čištění 621-73 
-,potiSkování, úprava konečná 667.35/.37 

psací 003.5 
reaktivní 541.42 
reservní, rostliny 581.13 
semikoJotdní 661.184 
seskviterpenové 547.913 
světélkující 661.14 
uhlíkaté, zplyňování 662.74 
valchované 677.62 
zplstěné 677.62 

Laur.aceae 582.678.1 
Lfilvice, architektura 729.9 
-, hospodářství domáci 645.42 
Lavičky u silmc 625.748 
-, zemIl!Í práce 624.137 
Laviny 551.311.1 
LáVlky, cesty 625.745 
Lazarety, budovy 725.51 
Lázně, hospodářstvi domácí 646.7 
-, hygiena 613.4 
- kalicí 621.784 
-, léčba 615.838 
- popouštěcí 621.784 
-, přijímání nemocných 362.13 

ruské, budovy 725.73 
- římské, budovy 725.73 
- turecké, budovy 725.73 
- vanové, hudovy 725.73 
Léčení 616-085 
Léčby domácí 615.89 

fysiologické 615.83 
lidové 615.89 
odtučňovací 613.24 
pitné 613.3 
vyknnovací 613.25 
zázračné 615.852 

Léčiva 'anorganická všeobecně 615.2 
- baJkteriologická 615.37 
-, dohled 614.35 
- nová 614.27 
- o'rganícká, therapie 615.36 
- - všeobecně 615.3 
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Léčiva rostlinná 615.32 
- tajná 614.27 
-, účinek 615.5 
-, výživa 613.29 
- zevní 615.77 
Led jedlý 663.67 
-, lámání 627.73 
- mořský 551.311.1 
- sladkovodní 551.311.1 
- vesmírný 523.123 
-, výroba 621.58 
Ledovce 551.311.1 
- plovoucí 511.311.1 
Ledvinovníkokvěté 582.765 
Ledviny, anatomie 611.61 
-, fysiologie 612.46 
-, nemoci 616.61 
Legát (Odkaz) 347.67 
Legendy, národopis 398.2 
Leghorniky, slepice, chov 636.551 
Leguminosae 582.736 
Le Chátelier, princip 536.773 
Leitneriales 582.627 
Lékaři i8J pacienti 614.253 
-, morálka 614.253 
-, ošetřování 616--082 
-, postavení, povinnosti, práva, význam 614.25 
-, vztahy ke kolegům 614.253 
- zázrační 615.852 
Lékařství 61 
-, akustika 534.7 
- soudní 340.6 
- -, dobrozdání odborná 340.66 
- -, hypnotismus 340.63 
- -, chemie 340.67 
- -, jedy 340.67 
- -, manželství 340.61 
- -, nemJOci duševní 340.63 
- -, -, předstírání 340.65 
- -, otázky technické 340.68 
- -, ploz,ení 340.61 
- -, pud pohlavní 340.61 
- -, sebevra!žda 340.62 
- -, simulace 340.65 
- -, souboj 340.62 
- -, vražda 340.62 
- -, znalci 340.69 
- -, zranění 340.62 
-, srovnávání 619 
-, vy,konávání neoprávněné 614.26 
- ženské 618.1 
Lekninokvěté 582.671 
Léky, nauka 615 
Len, pěstování 633.52 
-, textil 671.11 
Léno 321.3 
Lepenky, hmota stavební 691.14 
- lisoViané 676.7 
Lepidla 668.3 
Lepidoptera 595.78 
Lepra, pathologie 616-002.73 
Lept 762 
Leptocirurdia 597.1 
Lesnictví 634.9 
- všeobecně 634.92 
Lesy, druhy 634.94 
-, obnova 634.956 
-, pastviny 634.99 
-, pěstění 634.95 
-, -, způsoby 634.956 
-, pojištění 368.55 
-, těžba 634.98 
-, vlastnictvi pozemkové 333.7 
-, význam 634.92 
-, zakládání 634.95 
Lešení, konstrukce ocelové 624.95 
- stavebni 624.057 
Leštění 621.923 
-, stroje 621.924 
-, vosky 667.82 
Leštidla 621.921 
Letadla 629.13 

Letadla bezmotorová 629.135.1 
katapultová 623.136.2 

_ lehčí vzduchu, součásti 629.13.011 
_ obojživelná 629.137 

, pohon reakční· 629:136.3 _. 
_ přistání nouzová, pravo vzdusne 347.819 
_ raketová 629.136.3 
-, řízení 629.13.014 
_, součásti 629.13.01 
_ těžší vzduchu 629.135 
_ _ _, součásti 629.13.012 
_, vla:ky 629.13.013 
_, zařízení pozorovací a stgnalisačni 629.13.018 
Letáky (f) (041) 
Létání, pokusy první 629.131 
-, theorie 533.6 
Létavice, astronomie 523.5 
Letectví, doprava 656.7 
_, fotografie 778.35 
_ ministerstvo 354.73 
_' nemoc 616.859 
_' sportovní 797.55 
_ vojenské 623.74 
Letectvo námořní 359.3 
_ válečné, organisace 355.354 
_ _ moc branná 358.4 
__ : operace 355.46 
__ ústavy a zařízení 355.76 
Letiště, doprava letecká 656.71 
_ _ _ technika 629.139 
L~tohrádky, architektura 728.84 
Letory, psychologie 159.923 
Letouni 599.4 
Letouny bitevní 623.746 
_ bombardovací 623.746 
_, doprava veřejná 629.138.5 
_, -- zboží 629.138.4 
- osobni 629.138.6 
_ soukromé 629.138.6 
_ vojenské 623.746 
Lexikony (f) (03) 
Ležení, léčba 615.859 
Lhůty osvědčovací 343.285. 
_ sledování, organisace podmková 658.513 
Liberalismus 330.184 
Liberálové, str.ana politická 329.12 
Libely, hydraulika 532.29 
Lícování, strojnictví 621.753 
Ličidlokvěté 582.664 
Lidoopi 599.88 
Lidovláda 342.34 
Lignit, hornina 552.576 
- ložiska 553.96 
Llh tuhý 662.88 
Lichenes 582.29 
Lichoprstí 599.72 
Lichva, peněžnictví 332.82 
_, právo obchodní 347.755 
Likéry 663.83 
Likvidace, právo obchodní 347.728. 
Liliales 582.57 
Liliflorae 582.57 
Liliineae 582.572 
Liliokvěté 582.572 
Li1iotvaré 582.57 
Lilkokvěté 582.951 
Limnický typ 551.312 
Linie v umění 7.048 
Linoleum, kladení 698.7 
Lippe (z) ( 435.5) 
Lisování 621.979 
_ a vázání, produkty zemědělské, zařízení 631.364 
_, chemie pokusná 542.6 
- skla 666.035 
Listí, hnojivo 631.87 
Listiny (f) (093) 
-černé 331.894 
_, nauka 930.22 
_ veřejné, padělání 343.51 
LÍstky jídelní 64.09 
_ přídělové 339.86 
- stolní 64.09 
Listy, výrobek zemědělský vedlejší 631.57 

Lisy hydraulické 621.26 
- kovací 621.975 
_ tažné 621.98 
Lišejníky 582.29 
Literatura a mravnost 176.8 
_, dějiny 8(091) 
_ náboženská 244 
_, právo původské 347.781 
_, _ správní 351.854 
_ srovnávací 8.015.091 
Litevština 486.2 
_ literatura 886.2 
Lithium, chemie anorganická 546.34 
Lití 621.746 

do písku 621.74.04 
oceli 669.189 
odstředivé 621.74.04 
pod tlaikem 621.74.04 
skla 666.034 

Litina, hmota stavební 691.7 
_ kokilová 621.72.04 
_, metalurgie 669.13 
_ předměty 672.1 
_, tavení první 669.16 
_ tvrzená 621.74.04 
_ umělecká 673.3 
-, výroba 669.163 
Litografie 763 
_, inkousty 667.56 
Lítost, dogmatika 234.5 
Liturgika 264 
Litva (z) (474.5) 
Loasineae 582.844 
Loděnice 629.128 
- (h) .006.3 
Lodi, hypotéky 347.798 
_ mateřské pro letad1a a vzducholodi 629.123.6 
_, najímání 347.794 

nákladní 629.123.4 
námořní 629.123 
obchodní, právo námořní 347.791 
osobní 629.123.3 
poštovní 629.123.3 
potopené, zvedání 629.129 

_, právo zástavní 347.798 
říční 629.122 
speciální 629.124 
sportovní 629.125 

- stavba 629.12 
_' uvázlé na mělčině, uvolňování 627.76 
_ válečné 623.82 
__ , ochrana pod hladinou vodní 623.95 
__ , - vnější 623.93 
__ , stavba, vojenstvi 359.4 
___ , _, techniroa 623.8 
__ , stroje hnací 623.85 
- -, trup 623.83 
-, v~alky 629.124 
-, vleky 627.94 
- zábavní 629.125 
_, zařízeni na opravu 627.36 
_, - na stavbu 627.36 
-zastavení, právo obchodní 347.797 
_: ztroskotání, právo obchodní 347.799 
_ - zločinné 343.75 
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L~d:ivodové 627.94 
_ právo námořní 347.793 
L~dníci, právo námořní 347.793 
Loďaři, právo námořní 347.792 
Loďky, doprava 629.125 
Loďstvo válečné 359 
Loganiaceae 582.935 
Logikla! 16 
_ matematická 517.1 
-, podstata 160.1 
_ pojmová 164.2 
-, základy 161/162 
Logistika 164 
Logos, dogmatika 2~2.2 
Lokalisování, pathologIe 616-03 
Lokomobily 621.15 
Lokomotivy, doprava 625.282 
_ elektrické 621.335 



Lokomotivy elektrické, přístroje řídicí a spínací 
-, kotle 621.133 
- piaJrnÍ 621.13 
-, spodek pojezcbl.ý 621.135 
-, stroje parní 621.134 
Lom, optika 535.314 
~, -, index 535.32 
-, světlo, změna 535.39 
-, záření tepelné 536.3 :535.314 
Lom?ard, právo obchodní 347.766 
Lomlkamenovité 582.717 
Lomy kamenné 622.35 
-, kameny 553.5 
Losy 332.89 
Loterie 332.89 
-, právo správní 351.762 
- státní 336.38 
-, stroje 681.176 
Loto, hry 795.3 
Lotyšsko (z) (474.3) 
Lotyština 486.3 
--, literatura 886.3 
Loupež, právo trestní 343.71 
Loutky, výrobia 688.72 
Lov 639.1 
-, sport 799.2 
Lože štěrkové, železnice 625.141 
Ložiska, geologie 553 
-, -, druhy 553.2 
-, -, vznik 553.06 
-, hornictví, příprava 622.22 
-, právo občanské 347.24 
-, stroje 621.822 
-, -, pánve 621.822 
- úlomková 551.311.6 
- užitečná, vyhledávání 622.19 
-, vlastnictvi 333.8 
Ložnice 643.51 
-, zařízení 645.6:643.51 
Lubek (z) (431.7) 
Lu~em~ursko (z) (435.9) 
Lucebnmy fotografické anorganické 771.6 
- - organické 771. 7 
Lukostřelba, sport 799.3 
Luminiscence, optika 535.37 
Lupy, optika 535.82 
Luštěniny, pěstování 635.65 
Luštinaté 582.736 
Luteráni 284.1 
Lvouni, lov 639.13 
Lybie (z) (612) 
Lycopodiinale 582.38 
Lýkovcovité ,582.865 
Lymfa, fyskYlogie 612.42 
-, - zvířecí 591.14 
Lymfocyty, fysiologie 612.42 
Ly~č~vá~í, právo trestní 343.283 
Lyzarstvl, sport 796.93 
Lyže, prostředek dopravní 656.19 
-, výroba 685.36 
Lžičky, chemie pokusná 542.22 

:Máčenf, tkaniny 667.14 
Madagaskar (z) (691) 
Maďarsko (z) (439) 
Maďarština 494.511 
-- (ř) = 945.11 
-, literatura 894.511 
Magie, okultismus 133.4 
-, parapsychologie 159.961.4 
Magnesie 666.91 
-, hmoty 666.85 
Magnetismus, fysika 538 
-, ochrana staveb 699.88 
-, rozdělení 538.13 
-~, theorie 538.11 
-, užití technické 621.318 
-, zákony základní 538.11 
- Země, geofysika 550.38 
- zemský, fysika 538.7 
----, konstanty 538.71 
Magnetostrikce 538.65 
Magnetování 538.24 
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Magnetování, pochody 538.2 
Magn.~ty a proudy, pusobení 538.31 
-, UZlU technické 612 318 2 
Magnoliineae 582.677' . 
Mah-jong, hra 795.3 
M~~ena, prumysl potravinářský 664.25 
Ma~. prvm, svátek dělnický 331.815 
MaJaky, architektura 725.34 
Majetek, činy trestné 343 7 
-, daně 336.215.3 . 
-, dávky 336.217 
- národní 336.1 
- -, úhrn 339.3 
-, pojištění hodnoty 368.81 
- provozní, účty 657.42 
-, převod, dávky 336.245 
- soukromý 339.2 
- státní 336.1 
- veřejný, správa veřejná 351.711 
Majolika umělecká 738.2 
Majoráty 333.31 
Makedonie (z) ( 496.2) 
Makléři obchodní 381.2 
- -, právo obchodní 347.732 
Makotvaré 582.68 
Makovité 582.682 
Makrografie 535.84 
Malá Asie starověká východní (393) 
- - - západní (392) 
Malachit 679.87 
Malajci, náboženství 299.9 
Malajština 499.2 
- (ř) =99.2 
Malarie616.936 
-, léčiva 615.71 
Malby,budovy 729.4 

figurální 757 
- historické 756 
- náboženské 755 
-, příroda 758 
-, sklo 729.8 
Maliny, ovoce 634.71 
Malířství 75 
- dekorativní, technika 667.65 
- pokoju 698.1 
-, právo puvodské 347.782 

umělecké, technika 667.65 
Maloobchod, budovy 725.21 
-, obchod vnitřní 381.5 
-, technika obchodní 658.87 
Maloruština 483 
- (ř) =83 
Malta 666.93 
- cementová 666.97 
- omítková 691.56 
-, stavitelstvi 691.53 
-, výztuž 691.87 
Malvales 582.79 
Marsipobranchii 597.2 
Marsupialia 599.2 
Martin, somatologie 572.5 
Marxismus 335.5 
Mařinotvaré 582.97 
Mlalřinovité 582.972 
Masáž, therapie 615.82 
Maskování vojenské 358.3 
Mamma, anatomie 611.69 
MammaJia 599.1 
Mandáty, území 325.34 
Mandle, nemoci 616.32 
-, ovoce 634.55 
Mandolína, 'hudblal 787.6 
Mandžusko (z) (518) 
-, jazyky 494.1 
Manévry 355.52 
Mangan, chemie anorganická 546.711 
-, rudy 553.3 
-, -, dobývání 622.342 
-, sUtiny 669.74 
-, sloučeniny 661.87 
Manganičitany, mineralogie 549.74 
Man~hesterství, škoDa národohospodářská 330.184 
Mamfestace, práva základní 342.729 
Manometry, fysika, měření 531.78 

Manželství, činy trestné 343.55 
_, ethika 173 
_, hygiena 613.89 
_, pojištění 368.45 
_; právo rodinné 347.62 
_, slib, národopis 392.4 
_, _, právo rodinné 347.62 
_, svMost 265.5 
Mapování 526.8 
_ dUlní 622.1:526 
_ pudy, zemědělství 631.47 
Mapy 912 
_ (f) (084.3) 
_, geodesie 526.8 
_ plastické (086.5) 
_, právo puvodské 347.783 
MargiaJriny, pi'lvod rostlinný 664.336 
Maria, matka Kristova 232.93 
Marinismus 8.015.13 
Mariny, malířství 758.2 
_, styly umělecké 7.047 
Mariologie 231.931 
Márnice, architektura 725.19 
Maroko (z) (64) 
_ španělské (z) ( 642) 
Miarr-s, astronomie 523.43 
Masky 688.75 
_ ochranné 623.445.4 
_ plynové 614.894 
Máslo 637.2 
_, balení 637.23 
_, doprava 637.23 
__ kokosové 665.353.6 
_, náhražky 637.28 
_, nářadí výrobní 637.23 
_, porušování 637.26 
_, součásti 637.22 
_, stroje 637.23 
_, vady 637.26 
_, vlastnosti 637.22 
_, výrobky vedlejší 637.24 
_, zkoušení 637.22 
_, znečištění 637.26 
Maso, konservy 664.91/.95 

mražené 664.94 
_, náhražky 637.51 
_, produkt živočišný 637.5 
_, salát 637.525 
_, výrobky 637.51 
__ , zpracování 637.52 
Mla:sožravci 599.74 
Mastičkářství, právo trestní 343.347 
Masurium, chemie anorganická 546.718 
_, slitiny 669.84 
MatematiKa 51 
_, hříčky 518.9 
Materiál (h) .002.3 
_ instalační 612.315.6 
_ náhradní (h) .002.69 
_, šetření (h) .004.18 
_ technic,ký vojenský 623.6 
_ tV\alrový (profi1ový) 621.9-42 
_, umění 7.023 
_ vojenský 355.8 
_, ztráta (h) .004.16 
Materialismus ontologický 141.12 
Mateřství, pojištění 368.45 
Matice šroubové 621.882 
_, druhy 621.882.082 
_, výroba 621.99 
Matka 'a dítě, péče 362.17 
Matrace, hospodářství domácí 645.47 
Matriarchát 321.1 
Matriky fiaJrní 259 
_, genealogie 929.3 
Mauritius (z) (698.2) 
Maxwell, zákony 536.765 
Maya, náboženstvi 299.7 
Mazadla 621.892 
_ (h) .002.4 
Mazání 621.89 
_, oleje 621.892 
_, zařízení 621.896 

Mazdaismus, náboženství 295 
Maznice, strojnictví 621.896 
Mecenáši 7.0.74 
Med 638.16 
MedlaJile, numismatika 737.2 
_ pamětní, odměna za práci 331.97 
_, výroba technická 671.4 
Medie stará (z) (35) 
Meditace, náboženství 242 
Medusy žebernaté 593.8 
Mechanicismus, filosofie 141.152 
Mechanika 531/534 

a strojnictví 621.01 
astronomická 521.1 
jemná 681 
maticová 530.145 
nebeská 521.1 
obecná 531 
ovzduší 551.511 
technická všeobecně 531.8 

_, theorie matematické 531.01 
_ vlnová 530.145 
_ ZlVOClsna 612.76 
Mechanisace práce 331.875 
Mechanismy, přenášení sil 621.83 
_, stroje obecně 621-23 
_ strojové 621.83 
_ reakční, chemie 541.124 
Mechorosty 582.32 
Mechovky 594.7 
Mechy 582.34 
Meklenbursko (z) (431.7) 
Melanesie (z) (93) 
Melasa, prumysl potravinářský 664.15 
Meliorismus, filosofie 141.23 
Melodie, nauka 781.4 
Melouny, pěstování 634.6 
_, :zJalhr:adnictví 635.61 
Meningitis, pathologie 616.925 
Mennonité 289.7 
Menšiny, právo meztnárodní 341.23 
_, zastoupení, právo volebni 342.827 
Mercerace, textilie 667.13 
Merkantilismus 330.182 
Merkur, astronomie 523.41 
Merlíkovité 582.662 
Merol:ogie (podle Martina) 572.7 
Meruňky, pěstováni 634.25 
Mesiáš, dogmatika 232.1 
Mesothorium I., chemie anorganíoká 546.482.1 
Mesozoicum 551.76 
_ a paleozoicum, vrstvy společné 551.75 
Mešity, architektura 726.2 
Metacentrum, hydraulilia 532.3 
Metafysika 111 
Metachlamydeae 582.9 
MetalogiKa matematická 517.1 
Metalidy, mineralogie 549.2 
Metalografie 620.18 
Metalurgie 669 
_, kovy neželezné 669.011.9 
_, postupy všeobecné laJ základní 669.05 
MetaJoiďy, chemie anorganická 546.1j.2 
Metalotherapie 615.86 
Metamatematika 517.1 
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Meteority, petrografie 552.6 
_, tvorba, geologie 551.311.5 
Meteorr-ol.ogie 551.5 
_, pozorování, výsledky 551.506 
r- prak!tická 551.501 
_, přístroje 551.508 
_, ústavy, budovy 727.9 
Meteory, astronomie 523.5 
Methodi:sté 287 
Methodologie, logikla 167/168 
_, obecně 001.8 
Metr, prototyp 531.711 
Metrika, jazykověda 416 
Metrologie 389 
Metronomy 681.83 
Mexiko (z) (72) 
Mez pružnosti, fysirka molekulární 539.31 
_ umdlení 539.43 



Mezci, chov 636.18 
Mezinárodnost (z) (100) 
Meziobchod, obchod vnitřní 381.3 
-, technika obchodní 658.86 
Mezopotamie (z) (567) 
- starověká (z) (35) 
Měď, chemie anorganická 547.56 
-, metalurgie 669.3 
-, práce umělecké 739.5 
,předměty 673.1 

-, předměty tepané 673.2 
-, rudy 553.43 
-, -, dobývání 622.343 
-, sliti:ny 669.35 
-, sloučeniny 661.85 
Mědiryt 762 
Měchýř močový, ianatomie 611.62 
Měkkost, fysika molekulární 539.53 
Měkkýši 594 
-, chov 639.4 
-, lovení 639.27 
Měna 332.42 

indexní 332.56 
-, nadihodnocení 332.576 
-, stabilisace 332.574 

stř~brná 332.42 
vázaná 332.42 
- na hladinu cenovou 332.56 
vnitrozemská 332.56 
zlatá 332.42 
změna základu 332.572 

Měniče fáze a kmitočtu 621.314.2 
-, proud stejnosměrný 621.314.1 
- přístrojové 621.314.5 
- strojové 621.314.5 
Měření akustická 536.4 

délky, fysika 531.716 
elektrická absolutní 537.72-32 

dálková 621.398 
-, diagramy 621.317.5 
-, fys~ka 537.7 
-, konstanty 537.79 
-, křivky, zapisování 537.725 
-, přístroje 537.74 
- relativní 537.72-33 
-, výsledky 537.79 
-, zapisování 621.317.5 
elektrotechnická, methody 621.3.08 
-,přístroje 621.317.7 

,technika 621.317 
-, fysika, methody 53.08 

osvětlení 535.245 
-, přístroje, výroba 681.2 
-, - pro vozidla 629.1.05 
-, -, základy 681.2.08 
-, stupnice, fysika 53.085 
-, svítivost 535.245 
-, tekutiny, přístroje 681.12 
-, teplo, přístroje 5,36.62 
-, veličiny elektrické 621.317.3 
-, - geometrické 531.7 
-, - magnetické 621.317.4 
-, - mechanické 531.7 
- vody, množství 532.57 
- -, rychlost 532.57 
- vztahů veličin elektrrických a magnetických 621.317.5 
MěřictvÍ důlní 622.1:526 
Měřiče množstVÍ 681.12 
Měřidla délková 531.715 
- posuvná 531.714 
-, strojnictví 621.753 
Měřítka 531.716 
- normální 531.711 
Měsíc, těleso nebeské, astronomie 523.3 
Měsíce (č) "33" 
-, doba, astronomie 529.2 
-, družice, dráhy 521.6 
Města (z) (-2) 
-, čištění 628.4 
-, plánování 711.4 
-, vlastnictví pozemkové 333.6 
Měšťané 323.32 
-,korporace 342.542 
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Miasmy, ochranná zařízení 628.52 
Microsperma.e 582.59 
Míče, hry 796.3 
- pryžové 678.14 
-, výroba 685.63 
Mícha, anatomie 611.82 
----:' fysiologie 612.82 
Michadla, chemie experimentální 542.23 
Mikroanalysa, chemie 544.8 
- kvantitativní 545.83 
Mikrobiologie 576.8 
- technická 663.1 
Mikrofony, telefon 621.396.61 
Mikrofotografie 778.31 
Mikrografie, 'Optika 535.84 
Mikrometry 531.714 
M~kroorganismy pathogenní, therapie 615.371 
MIkroskopie, biologie 578.6 
-, diagnosa 616-076 
Mikroskopy 535.82 
- měřicí 531.713 
-, preparáty (f) (086.3) 
Milice, vojenstvÍ 355.216 
Militarismus 355.01 
Milost, dogmatika 234.1 
- posvěcující 234.12 
Milovníci umění 7.074 
Mimosoideae 582.737 
Mince, kovy 332.41 
-, numismatika 737.1 
- obchodní 332.43 
- peněžní 332.46 
-, výroba technická 671.4 
Mineralogie 548 
- regionální 549.9 
- speciální 549 
Minerály, popis 553.12 
- užitkové, ložiska 553.3/.9 
- -, určování 553.1 
-, vznik 553.2 
Minerografie 549 
M~~sterstva, budovy, architektura 725.12 
MmLsterstvo, doprava 354.4 
-, finance 354.21 
--, hospodářství 354.81 
-, informace 354.36 
-, letectví 354.73 
-, obchod 354.81 
-, obrana národní 354.61 
-, péče sociální 354.84 
-,práce 354.84 
-, průmysl 354.51 
-, spravedlnost 354.51 
-, školství 354.32 
-, technika 354.73 
-, válka 354.61 
-, vnitro 354.31 
-, zahraničí 354.11 
-, zemědělství 354.83 
Minomety, technika válečná 623.42 
Minulost (č) ,,31" 
Miny pozemní 623.2 
- mořské 623.95 
-, obrana 623.3 
Mír mezinárodní, opatření donucovací 341.65 
- ozbrojený 341.68 
M~ra úroková, snížení 336.36 
Mlry (f) (083.3) 
- a váhy 389.1 
-, jednotky 389.16 

,normalisace 389.63 
-, 'právo správní 351.821 
- prostorové 531.73 
-, soustavy 389.15 
Míření, přístroje 623.4.05 
Mise nádražní 362.8 
Misie náboženské 266.1 
- - lidové 269 
- vnitřní 266.3 
Misky skleněné 666.17 
Místa posvátná, budovy 726.1 
-, poutní, budovy 72.6.9 
Mlstnosti (h) .006 
-, budovy obytné 728.9 

Místnosti obytné, ošetřování a udržování 643.7 
- obývací 643.53 
- pracovní 331.82 
- přijímací 643.53 
Místa fysikální (z) ( 2) 
- stavební, provozovny 658.23 
Mistři (h) .007.2 
Míšenci (n) (= 1-6) 
Míšení, kapaliny 66.063 
_ látky suché navzájem, zanzenÍ 621.929 
__ - s kapalinami, zař"ízení 621.929 
Mithraismus, náboženství 295 
Mlácení, zemědělství 631.56 
Mládež, hnutí 369.4 
-, knihy 087.5 
-, péče 362.8 
Mladiství, ,právo rodinné 347.63 
Mlátičky obilné 631.361 
- žací 631.354 
Mlékárenství 637.131 
Mlékárny 637.131 
Mlékařství, methody 637.133 
-, nářadí a stroje 637.132 
- všeobecně 637.0 
Mléko 637.1 
-, doprava 637.135 
-, druhy 637.14 

jiné než kra"ské 637.17 
kaučukové 678.11 
kondensované 637.142 
kozí 637.174 

-, krabice 637.142 
kvašené 637.146 
kyselé 637.146 

-, náhra:žky 637.18 
odstředěné 637.147 
plnotučné 637.141 
porušování 637.16 
sbírané 637.147 
sladké všeobecně 637.141 

_, součá,sti 637.12 
sušené 637.143 
vady 637.16 
za:huštěné 637.142 

_, l'lnečištění 637.16 
-,zpracování 637.13 
Mletí, hmoty měkké, zařízení 621.927 
_, _ tvrdé, zařízení 621.926 
- rudy 622.73 
-, stroje 664.73 
_ všeobecně 664.72 
Mlha 551.575 
Mlhoviny 523.85 
-, spektra 523.87 
Mlýnky, chemie pokusná 542.22 
Mlu"nice, jazykověda 415 
-, školství 372.6 
Mlynářství 664.7 
Mlýnek, hra 794.4 
Mlýny, zařízení 'celkové 664.77 
Mlži 594.1 
Mnemotechnrka, psychologie 159.953 
Mnišství 271 
Mnohostěn, geometrie 513.3 
Mnohoúhelníky, geometrie 513.1 
- sférické 513.4 
Množřny, geometrie 513.72 
-, tJhe,orie 519.5 
Mn,ožství 513.72 

algebraická vyššího než 2. řádu 513.66/.67 
elektrická, měření 537.721 
kvadratická Vn2 513.59 
transcendentní 513.68 
V,ody, měření 532.57 

Mobilisace 355.27 
_ hospodářská 355.241 
-, národ 355.24 
-, průmysl 355.241 
Mobilismus, metafysika 141.156 
Moc, plná 347.462 

soudní 342.56 
státní 342.5 
vojenská, asistence 351.747 
výkonná 342.51 

Moc zákonodárná 342.52 
Moč, fysiologie 612.46 
-, měchýř 611.62 
-, nelUoci 616.63 
-, roura 611.62 

ústrojí 611.6 
-, léčiva 615.76 
-, nemoci 616.6 

Močály (z) (285) 
Močovod, anat,omie 611.61 
Močů,Vka 631.86 
Modely (f) (086.5) 
-, bádání vědecké 167.7 

, geodesie 526.8 
-, pokusy (h) .001.5 
-, - technické 62.001.5 
-, P,opisy 608.4 
-, právo pů.vodské 347.773 
-, výroba 621.72 
_, zkoušení (h) 001.4 
Modlitby, asketika 248.143 
-, knihy 243 
-, ,theologie přIrozená 217 
Modřidlo, hospodářství domácí 648.27 
Mohamedánství 297 
Mohér, textil 677.334 
Molekuly 539.1 
-, konstanty 539.13 
-, struktura 539.13 
_, soustavy, struktura 539.26 
-, váhaJ 541.24 
Mollusca 594 
Molluscoidea 594.6 
Molton, textil 677.62 
Molybden d,obývání 622.346 
_, chemie anorganická 546.77 
-, metalurgie 669.28 
-, rudy 553.46 
Moly'bdeňany 549.76 
M,omenty, mecha:nika 531.23 
Monadologismus, filosofie 141.144 
Monarchie absolutní 321.61 
_ -, pTávo veřejné 342.36 
- dědičná 321.61 
- konstituční 342.37 
- ústavní 321.77 
- volební 321.61 
Monarchisté 329.21 
Mong,olsko (z) (517) 
Monismus, filosofie 141.111 
lVJJonocotyledonae 582.52 
Monogamie, hygiena 613.89 
Monopoly, práv,o obohodní 347.733 
- státní 336.119 
- výrobní 338.8 
Monosy, průmysl potravinářský 664.16 
Monotropie, chemie theoretická 541.73 
Montáž (h) .002.72 
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kotle 621.185 
_, opatření k usnadnění 621-77 
-, strojniotví 621.757 
Montessori, s,oustava vyučovací 371.4 
Mont,ovny 621.757 
Mor, pathologie 616.923 
- dobytčí 616.999.76 
Moraceae 582.635.3 
Morálka viz Mravnost 
Moratoria 336.36 
Morava (z) (437.2) 
- dějiny 943.72 
-,zeměpis 914.372 
Morčata, chov, zařízení 639.96 
Morény 551.311.1 
Morfologie a fysiologie všeobecná 576.2 

anthropologická 572.7 
-, bakterie 576.8.094 
-, povrch zemský 551.4 
-, rostliny 581.4 
Morušovité 582.635.3 
Moře (z) (26) 
- a pevnina, rozdělení 551.41 
_, dn,o, geom,orfologie 551.462 
-, -, topografie 551.46 



Moře, geografie fysikální 551.46 
-, malířství 758.2 
-, methody měřicí 551.46.018 
-, nemoc 616.859 
-, proudy 551.465 
-,- (z) (27) 
-, přístroje měřicí 551.46.018 
-, tvorba geologická 551.35 
-, vlnění, využití energie motory 621.28 
Moření, kovy 621.794 ' 
Mosaiky 738.5 
- na budovách 729.7 
Mosaz 669.35.5 
-, předměty 673.2 
Mostné 336.255 
Mosty, architektura 725.95 
-, doprava 388.1 
- dopravní odklizové 621.875 
- nábřežní 624.86 
- obloukové 624.6 
- -, beton železový 624.624 
- - dřevěné 624.61 
- -, kámen přírodní 624.621 
- - kamenné a betonové 624.62 
- -, klouby 624.68 
- - ocelové a železné 624.63/.67 

otočné 624.83 
padací 624.822 
plovoucí 624.87 
pohyblivé 624.8 
pojezdné 624.85 

-, policie dopravní 351.811 
posuvné 624.85 

- průplavní, doprava vnitrozemská 624.21:626.1 
-, průplavy mořské 624.21:626.9 
- překládací 621.875 
- příhradové 624.3 
-, přívozy visuté 624.86 
- silniční 624.21:625.745.1 
- sklápěcí 624.82 
- -, osa pevná nebo pohyhlivá 624.824/.828 
-, stavba 624.2/.8 
-, stavby smíšené 624.8 

trámové 624.27 
troubové 624.4 
věšadlové 624.28 
vísuté 624.5 
vojenské 623.6 
vzpěradlové 624.28 
zdvižné 624.84 
železniční 624.21:625.1 

Motocykly, jedno sedlo 629.118.5 
-, více sedel 629.118.6 
Motorgenerátory 621.314.1 
Motorismus, sport 796.6 
Motoristé vojenští 357.5 
Motory čtyřdobé 621.432 
- Dieselovy 621.436 
- dvoudobé '621.432 
-, expanse par 621.44 
-, - směsi vzduchu a páry 621.44 
- jednoduché 621.08 
-, karburátor 621.434 
-, látka pohonná, rozdělení 621-6 
- parní, druhy 621.16 
- - lodní 621.12 
- pístové spalovací 621.432 
- plynové 621.433 
-, pohon ryze mechanický 621.086 
-, pohon svalový 621.087 
- sluneční 621.47 
- spalovací 621.43 
- -, letadla 621.431.75 
- -, lokomobily pojízdné a stacionární 621.431.71 
- -, paliva tuhá 621.435 
- -, písty rotující 621.437 
--, plavidla 621.431.74 
- -, theorie 621.43.01 
-- --, účinnost 621.4.01 
---, vozidla kolejová 621.431.72 
-- --, - silníční 621.431.73 
-- -, všeobecnosti 621.431 
-- --, výbušiny 621.435 
-- --, výkon 621.43.01 
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Motory šestidobé 621.432 
- tepelné mimo parní 621.4 
-- -- rozličné 621.48 
-- --, theorie, fys1ka 536.8 
- -, --, strojnictví 621.1.01 
- --, účinnost 621.1.01 
-- -- všeobecně 621.1 
-- -, výkon 621.1.01 

thermoelektrické 621.363 
- thermomagnetické 621.363 
- větrné 621.548 
-- vodní pístové 621.28 
- --, využití energie vln mořských 621.28 
-- -, - -- slapů 621.28 
-, využití energie zářivé 621.47 
-, -- rozličných zdrojů energie 621.49 
Motýli 595.78 
Moučka mléčná 637.143 
Movitosti, právo občanské 347.3 
Mozambik (z) (679) 
Mozek, anatomie 611.81 
-, blány, zánět epidemický 616.925 
-, fysiologie 612.81 
-, nemoci 616.83 
-,zánět 616.926 
Moždíře, chemie pokusná 542.22 
-, technika válečná 623.42 
Mrakodrapy, architektura 728.28 
Mraky 551.576 
Mramory, lomy 622.355 
-, petrografie 552.46 
Mravenci, chov 638.4 
Mravnost a hygiena 613.8 

a společnost 177 
a Ulmění 176.7 
a literatura 176.8 
individuální 171 
lékaři 614.253 
mezinárodní 172.4 
občanská 172.1 
pohlavní 176 
politická 323.5 
povolání 174 
rodinná 173 

-, soud 17.01 
-, tísk 179.1 
-- veřejná 351.76 
-, výchova 351.856 
--, zábava 175 
-, '2Jákon 17.02 
--, zotavení 175 
Mravověda 17 
Mravy, národopis 39 
-, život soukromý 392 
Mrkev, pěstování 635.13 
Mrtvoly, hygiena 614.6 
-, konservování 614.64 
--, ohled~ní, pathologie 616-091.5 
--, -, pravo správní 351.766 
--, otevření 616-091.5 
-, převozy 614.63 
-, spalování 614.62 
Mrvachlévská 631.86 
Mrzáci, péče 362.3 
Mříže strop~í a výplňové dřevěné 674.26 
Mst..a krevm, právo trestní 343.283 
Mucednictví 272 
Munice, továrny 355.73 
Musales 582.58 
Musci frondosi 582.34 
Musea 069 
-, právo správní 351.852 
-, předměty (f) (086.6) 
- umělecká, budovy 727.7 
- vědecká, budovy 727.6 
Můstky přístavní 624.86 
- -, architektura 725.34 
- přívozní 624.86 
Mut~a1ismus, biologie 576.6 
MUŽI, sociologie 3-055 
Mužstvo vojenské 355.21 
Mýcení, stavitelství 624.133 
Mýdelníkokvěté 582.772 
Mýdelníkotvaré 582.76/.77 

Mýdla jemná 668.18 
mazlavá 668.13 
měkká 668.13 
prášková 668.15/.17 
toaletní 668.18 
tvrdá 668.15/.17 

-, výroba 668.1 
Mydlářství 668.1 
Mykologie užitá 663.1 
Myricales 582.625 
MYl'iopoda 595.6 
Myrtales 582.86 
Myrtiflorae 582.86 
Myrtineae 582.87 
Myrtokvěté 582.87 
Myrtotvaré 582.86 
Myrtovité, ovocné rostliny 634.4 
Mystifikace (f) (088.5) 
Mystika filosofická 141.33 
_ náboženská 248.2 
Myši, chov, zařízení 639.96 
Myšlení, psychologie 159.955 
Mýta 336.255 
Mythologie, malířství 753 
_ náměty umělecké 7.046 
Myxomycetes 582.24 
Mzdy časové 331.232 
--, druhy 331.23 

hodinové 331.232 
kusové 331.231 
naturální 331.235 
skupinové 331.236 

-, soustavy 331.235 
- týdenní 331.232 
__ úkolové 331.231 
_ všeobecně 331.22 
-, výkon 331.231 
_, výrobky vlastní 331.235 
-, výše 331.22 

Nabídka a poptávka 380.11 
Nabíjeni elektrické 537.24 
Nábojnice, materiál 662.43 
Nábor, reklama 659 
-, tisky (f) (085) 
Náboženství 2 

a stát 172.3 
a věda 215 
africká 299.6 
arijs:ká 299.1 
Asie východní 299.5 
Aztéků 299.7 
Baltoslovanů 293 
Číny 299.51 
Egypťanů 299.3 
Germánů 293 
hamitská 299.3 
Indiánů 299.7 
Indů 294 
Inků 299.8 
Japonců 299.52 
křesťanské 22/28 
Mlrulajců 299.9 
Mayů 299.7 
mimokřesťanská 29 

__ , náměty malířské 755 
_, umělecké 7.046 
- Peršanů 295 
_ Polynésanů 299.9 
-, prameny 291.8 
_, právo správní 351.857 

prehistorická 299.99 
_ primitivů 299.99 

. - přirozené 21 
_, rozjímání 242 

Řeků 292 
Římanů 292 

_ semitská 299.2 
- 'Slovanů 293 
_, svoboda, práva základní 342.731 
-, úvahy 242 
-, věda 291 
_, Zidů v době pobiblické 296 

Nábřeží, stavitelství 625.714 
Nábytek, čištění 648.52 
-, dohled zdravotní 614.37 
_, hospodářství domácí 645.4 
- kancelářský 651.2 
-, kování 682.5 
- ocelový 672.9 
_, příslušenství 645.46 
-, truhlářství 684.5 
_ umělecký 749 
- vestavěný 729.9 
Nacionalismus, ethika 172.1 
-, hnutí 369.1 
- obchodní 381.87 
Náčiní psací 003.5 
Nadace akademické 378.3 
Nadání speciální, psycho1ogie 159.928 
Nádeníci 331.54 
Nadledvinka, anatomie 611.45 
-, fysiologie 612.45 
Nádobí, čištění 648.54 
- kuchyňské 643.352 
_ --, umývárny 643.39 
Nádoby na vaření 643.352 
Nádory, pa'bhologie 616-006 
Nádraží 656.21 
- dobytčí 656.213 
- nákladová 656.112 
___ , architektura 725.32 
- osobní 656.211 
___ , architektura 725.31 
- přístavní 656.213 
_ soukromá 656.213 
_ společná pro více podniků 656.214 
- uhelná 656.213 
N ádržeakumut1lJční621.642 
_, části stavební 691.83 
-- filtrační 628.16 
- ocelové 624.95 
-, plyny 66.076 
-,přeměny chemické 66.023 
_, průmysl chemický, stojany 66.024 
_, - -, ustavení 66.024 
- přepravní 621.642 
-, voda teplá 683.97 
- vodní 628.13 
Nadsmyslno, vědy okultní 133.1 
-, zážitky 133.2 
Nadvodivost, teplota nízká 537.312.62 
Nadvýživa, hygiena 613.25 
Naftl8." chemie technická 665.1 
-, ložiska 553.98 
-, petrografie 552.578 
-, těžba všeobecně 622.323 
- tuhá 662.88 
Nahosemenné 582.42 
Náhrada, škoda, právo občanské 347.42 
- válečná 341.384 
Náhražky čajové 663.96 
- kakaové 663.92 
- kávové 663.94 
- kaučuku 678.7 
- korku 674.84 
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-- máslla, 637.28 
- masa 637.51 
- mléčné 637.18 
- slonoviny 679.4 
Nahřívání, sklo 666.038 
Nájem, organisace obchodní 658.91 
--, právo občanské 347.453 
Nakladatelé, díla umělecká 7.075 
Nakladatelství a autor 655.52 
- a knihkupectví 655.4/.5 
_, činnost úřadů a korporací 655.59 
Náklady propagační 659.1.03 
__ vlastní, stanovení 657.47 
-, výroba 338.5 
Nákup 381.7 
- místní 381.87 
_, org'am.isace obchodní 658.71 
_, seznamy pramenů (f) (058.7) 
_ zboží, organisace obchodní 658.7 
-, způsoby rozličné 658.72 



Nálevky, chemie pokusná 542.23 
Nálevníci obrvení 593.17 
Nalezince, architektura 725.58 
Nálezy, hlášení, právo správní 351.759.5 
Nama (jazyk africký) 496.1 
Namáčení, prádlo, hospodářství domácí 648.21 
Namáhání nemírná, nemoci z povolání 613.65 
- opaikovaná, pevnost 539.43 
- střídavá, pevnost 539.43 
NáměsíCnost, 'parapsychologie 159.963.5 
Náměty epické a mytholoO"ické malířství 753 
Námluvy, národopis 392~4 ' 
NámořnJ.ctvo válečné 359 

a vojsko všeobecně 355.1 
- -, dělostřelectvo 359.3 
- -, maJteriál 623.9 
- -, organisace 355.353 
- -, personál bojový 359.2 
- -, - strojní 359.2 
- -, pěchota 359.3 
- -, posádky 359.1 
- -, právo trestní 344.4 
__ , prostředky ničivé 623.97 
- -, rozdělení 355.32 
- -, řemeslníci 359.2 
_ -, služba správní 359.5 
_ -, - technická 359.4 
Napětí, elektřin3! 537.315 
-, -, měření 537.722 
-, elektrotechnika 621.0.2 
-- povrchové 532.6 
-, stavby 624.0.42 
Nápisy (f) (0.93) 
- náhrobní 929.5 
Naplavování 627.533 
Napodobeniny, kovy drahé 671.16 
- perel 671.16 
-, umění 7.0.61 
Nápoje alkoholické míchané 663.87 
- ledové 663.67 
- míchané zdravotní 663.88 
-, vyZlva 613.3 
Napouštění, sklo 666.0.38 
Nápl'wy, vozidla pozemní 629.11.0.12 
Náramiky, výroba 671.12 
Narkosa, pathologie 616-0.89.5 
Narkotika, léky 615.78 
Národ, mobilisace 355.24 
Národní bezpečnost 351.74 
Národní hospodářství 33 
- -, školy 330..18 
Národopis 39 
Národy, hnutí 323.1 
_ přírodní, sIohy umělecké 7.0.31 
_, útvary zeměpisné urč1té (n) (=1.2) 
-, země určité (=1.4)/(=1.9) 
Narovnání, právo obchodní 347.769 
-, smlouvy 347.469 
Narození, národopis 391.1 
Nářadí domácí dřevěné 674.5 
- hospodářské 631.3 
-, hry míčové 685.63 
_, - s vrháním a házením 685.63 
_, - pohybové 685.62 
_, - založené na obr3!tnosti 685.62 

lwvané 682.4 
kuchyňské 643.34 
laboratorní 542.2 

-, máslo, výroba 637.23 
mlékařské 637.132 

-, práce s odnožemi 631.335 
-, praní 648.22 

přesazovací 631.336 
_, půda, zpracování 631.31 
-, rostliny, ochrana 631.34 
_, -, ošetřování 631.34 

sázeci 631.319 
- sklízecí 631.35 
-. spo'rtovní 685.6 
- -, lana 685.7 
- -, lezení 685.7 

správa, organisace výrobní 658.563 
-, stromy, přesazování 631.336.6 

Nářadí sýrařské 637.33 
štěpovaci 631.395 

-, technika vojenská 623.46 
- tělocvičné 685.64 
-, topeníště kuchyňská a pokojová 644.12 
- topičské 683.98 
-, výdej 658.563 
- zahradnické 631.315 
- žehliCí 648.4 
Nářečí 40.8.7 
- starořecká 476 
Nařízení (f) (0.94) 
Na;sakování, fotografie 773 
Násřlí, ethika 179.8 
Násosky 621.649 
Náspy, silnice, stavba 625.731 
Nástavby skříňové, vozidla pozemní 629.11.0.-11 
Nástroje (h) .0.0.2.54 

dechové 681.818 
diagnostické 615.471 

-, dřevo, obrábění .674.0.5 
- hudební 681.8 
- -, akusttka 534.81 
- - bicí 681.819 
- - dětské 688.73 
- - klávesové 681.816 
- - mechanické 681.82 
- - smyčcové 681.817 
- - strunové 681.817 
- - všeobecně 681.81 
- - žesťové, hudba 788.4 
_, kameny, zpracování 679.8.0.5 
- kombinOVaJné 621.9.0.9 
- kované 682.4 
-, kůže, zpracování 675.0.5 

lékařské 615.47 
nýtovací 621.884 
obráběCí 621.9.0.2 
pneumatické 621.542 

-, rytectví 681.9 
řezné 672.7 

-, sochařské 681.9 
-, správa 658.563 
-, umění 7.0.22 
-, - reprodukční 681.2 
-, usně, zpracování 675.0.5 
-, výdej 658.563 
- žesťové, hudba 788.4 
Nástup válečný 355.43 
Násypy, stavitelství 624.135 
Natal (z) (684) 
Natatores 598.4 
Natěračství, řemesla stavební 698.1 
Nátěry (h) .0.0.2.4 
-, barvy 667.62 
-, odstraňování 667.89 
_ průmyslové, technika 667.66 
-, stavitelství 691.57 
__ , technika všeobecně 667.64 
_ živnostenské, technika 667.66 
NaHrání, techníka všeobecně 667.64 
Naturalisace, právo veřejné 342.71 
Na:turalismus, směr literární 8.0.15.16 
Nauka občanská 372.8 

obchodní 380..1 
- p,rávní (h) (0.94.9) 
- vývojová, biologie 576.1 
- -, embryologie 611.0.13 
Nautika, astronomie 527 
Navážky, stavitelství 624.135 
Návěštění, doprava, řízení 656.0.5 
- optické 654.91 
-, postupy rozličné 654.9 
- světelné 654.91 
- zvukové 654.92 
- železniční 656.25 
Návěští denní 627.91 
- noční 627.92 
-, tělesa ohňostrojová 662.12 
-, zařízení pobřežní 627.9 
Navigace, 'astronomie 527 
Návody (f) (0.83.1) 
Návrhy (h) .0.0.1.1 

Návštěvy státní, ceremoniel 394.4 
Nazírání, cviky, vyučování elementární 372.3 
Názor světový 140..8 
Názvosloví hudební 781.2 
_ vědecké 0.0.1.4 
Názvy technické, jazykověda 413.164 
Nebe, dogmatika 236 
Neděle, svěcení 263 
_, _, právo správní 351.857 
Negramotnost, boj 379.2 
Nehody, dopravnictví 656.0.8 
_, pomoc 614.88 
Nehty, anatomie 611.78 
Nekonečnost, metafysika 125 
Nekovy 546.1/.28 
_ a uhlík, sloučeniny 547.24 
_ tvořící slitiny, technik'a chemická 669.77/.78 

Nekrology 92 
Nemoc letecká 616.859 
_ mořská 616.859 
_ spavá 616.937 
Nemoci dětské 616-0.53.2 
_ duševní 616.89 
__ , lékařství soudní 340..63 
_ lidové, ochrana 362.193 
_ nakažlivé, isolace 614.45 
__ , potírání 614.4 
__ , _, opaUení 614.44 
_, pojištění 368.38 
_, _ sociální 368.42 
_, povolání 613.62 
_, _ hornické 613.62:622 
_, průběh 616-03 
_, předcházení 616-0.84 
_, pi'edstilrání, lékai'ství soudní 340..65 
_, pi'enášení576.89 
_, pi'ičiny 616-0.2 
_, původ zvíi'ecí 616.95 
_ rostlin 581.2 
_, statistika 313.1 
_ tropické horečnaté 616.929 
_, ústrojí dýchací, z povolání 613.62:616.2 
_ včel 638.15 
_ z.vířat 591.2 
__ , infekce 616.999 
Nemocní, nábytek 615.478 
_, osoby 616-0.5 
_, ošetřování 616-0.83 
_, péče 362.14 
_, _ v domácnosti 649.8 
_, povolání 616-0.57 
_, právo válečné 341.33 
_, pi'ístroje k chůzi 685.38 
_, stl'lwa 641.56 
Nemocndce, budovy 725.51 
_, kuchyně 643.36 
_, pi'ijimání nemocných 362.11 
_ vojenské 355.72 
Nemov1tosti, daně 336.211 
_, pi'evod, daně 336.245 
_, úvěr 332.72 
Nem!l'lavnost, boj, právo správní 351.766 
Neodyn, chemie anor.g3!nická 546.657 
Neogén 551.782 
Neon, chemie anorganická 546.292 
Neovítalismus, biologie 577.6 
Neozoikum, geologie 551.77 
Nepohoda, ochrana 699.83 
Nepi'átelé, zvířata chovná 636.0.89 
N epi'átelství, národopis 392.7 
NepNpustnost, poř<a:d. práv'a 347.933 
Neptun, astronomie 523.481 
Nerosty, 'an3ilysa 541.6 
_, družení elellltrické 622.777 
_, _ magnetické 622.778 
_, hornictví, prosti'edky rozlučovaci 622.7.0.6 
_, _, úprava 622.7.0.5 
~ org,amické 549.8 
__ , dobývání 622.33 
_, ti'ídění rozličná 549.9 
_, ú,prava mechanická 627.771 
_, určování 549.1 
Nernst, věta, thermodynamika 536.791 

Nerv zra;kový, optika 535.73 
Nervy, funkce, nemoéi 616.84 
_, hygiena 613.8 
_, léky 615.78 
_, nemoci 616.8 
_ obvodní, an!l!tomie 611.83 
__ , fys1ologie 612.83 
__ , nemoci 616.83 
_, poruchy 616-0.0.9 
_, substance chemické 547.95 
_, systém, anatomie 611.8 
_, _, fysiologie 612.8 
_, _, nemoci 616.8 
_, _ parasympathický, anatomie 611.839 
_, __ , fysiologie 612.839 
_, _ symp'athický, anatomie 611.839 
_, __ , fysiologie 612.839 
_, _ ústtedni, anatomie 611.81 
_, __ , fysiologie 612.81 
_, wliny 611.89 
_, výkony, psychoLogie zvii'eci 591.18 
_, záněty 616.85 
Nei'esti, ethika 179.8 
Nesmrtelnost duše, dogma:tika 237 
__ , náboženství pNrozené 218 
N esnášelivost, etfuika 172.3 
Neštěstí, služba záchI'amná 614.80. 
Neštovice, pathologie 616.912 
Netykavkokvěté 582.776 
Neur3!sthenlie, pathologie 616.84 
Neurologie, p3!th01logie 616.8 
Neuroptera 595.74 
Neurosy, pathologie 616.85 
Neutrony, fysika atomová 539.18 
N evolnictví 326.2 
Nevyučení a vyučení 331.7 
New FoundJiand (z) (718) 
NezabaNitelnost, právo občanské 347.28 
Nezaměstnanost 331.6 
_, pojištění 368.38 
_, _ sociální 368.44 
NezIetHci, únos, právo trestní 343.4 
NezpůsobHost pl!l!tební, právo občanské 347.42 
Němci (n) (=3) 
Němčina 430. 
_, Hter,a!Íura 830. 
_ (ř) = 3 
Německo (z) (43) 
_, dějiny 943 
_, zeměpis 914.3 
Nige1rte (z) (669) 
NigerSiko (z) (662) 
Nihilismus, politika 335.8 
_, thoorie poznání 165.72 
Nikarrugua (z) (728.5) 
Nikl, chemie <anorganická 546.74 
-, rudy 5'53.48 
_, _, dobýváiIlí 622.348 
_, sutiny 669.24 
Niklování 669.248.6 
Nikotinismus, ethika 178.7 
Niob, chemie anorganická 546.88'2 
-, Tudy 553.46 
__ , _, dobývání 622.346 
_, slitiny 669.29 
Niton, chemie anorganická 546.296 
Nitridace, kovy 621.785.53 
Nitridy, mineralogie 549.2 
_, pi'íprava 661.55 
Nitro zemské (z) (24) 
Nitrocelulosa, pyrotechnika 662.23 
Nivelování, geodesie 526.3 
Nizozemsko (z) (492) 
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Nizozemština 439.3 
Noclehárny, právo správní '351.757 
Noetika, směry 165.6/.8 
Nohy, ochrana 614.897 
Nomádi, národopis 397 
Nomenklatury (f) (0.83.7) 
Nominalismus, filosofie 165.72 
Nomografie 518.3 
Nomogramy 518.3 
_ (f) (0.84.2) 



Noniony 512.9 
Norma, metafysika 124 
Normalisace 389.6 
-, organisace podniku 658.516 
Normy (f) (083.7) 
Norsko (z) ( 484) 
Norština 439.6 
-, literatura 839.6 
Nos, anatomie 611.86 
-, fysiologie 612.86 
-, nemoci 616.2 
-, soustava dýchací 611.21 
Nosít}ra, zdravotnictví veřejné 614.88 
Nosmky plnostěnné, mosty trámové 624.27 
Notace hudební 781.2 
Notáři, právo občanské 347.961 
Nová Guinea (z) (95) 
Nová Kaledonie (z) (932) 
Novae (hvězdy) 523.48 
Novely 8-3 
NovinářstvI 07 
Noviny 07 
-, administrace 070.3 
-, právo vlastnické 070.2 
-, propag,ace 659.131 
-~, redakce 070.4 
-, rozšíření 070.3 
-, služba poštovní 656.886 
-, tisk 070.3 
Novoklasicismus 8.015.11 
Novokřtěnci, sekta náboženská 286 
Novoromantika 8.015.14 
Novořečtina 477.4 
- (ř) =774 
-, literatura 877.4 
N ovotvary rostlinné 632.2 
Novověk (č) "15/18" 
Nový Jižní Wales (z)· (944) 
Nový Zákon 2'25 
Nový Zéland (z) (931) 
Nože, výroba 672.7 
Numidie (z) (397) 
Numismatika 737 
Nummuliti:k, geologie 551.781 
Nů.še, prostředek dopravní 629.111 
Nu1Jace, astronomie 521.9 
Nutnost, metafysika 123 
Núžky, výroba 672.7 
Nymphaeineae 582.671 
Nýtování 621.884 
-, nástroje 621.884 
-, stroje 621.976 
Nýty, strojniotví 621.884 

Obálky dopisní 651.71 
Obaly dřevěné 674.6 
Obce ('z) (-2) 
,daně 336.023 

-, plánování 711.4 
-, správa 352 
--, úprava arch1tektonícká 711.4 
Občanství státní 342.71 
Ob~dy, hospodářství domácí 642.1 
Obeh krevní, fysiologie 612.1 
- -, poruchy 616-005 
Oběhy chladicí 621.57.01 
- tepelné 535.717 
Oběti lidské, národopis 392.2 
Oběžnice,astronomie 523.4 
- hypothetické 523.489 
- intramerkurské 523.41 
- transneptunské 523.483 
Oběžníky (f) (044) 
Obhajoba, právo občanské 347.926 
Obchod arbitrážní 332.65 
-, budovy 725.2 
- detailní 381.5 
-, dobytek, budovy 725.27 
-, formuláře (f) (085.4) 
-, jednání 347.71 
- knižní 655.4/.5 
-, kontrola 380.16 
-, korespondence 652.1 
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Obchod, korporace, právo obchodní 347.721 
-, -, - veř'ejné 342.542.8 
- m~zinárodní, smlouvy 337.92 
-, mmce 332.42 
-, ministerstvo 354.81 
-, organisace, theorie 658.01 
-, otroci 326.1 
-, papíry (f) (085.4) 
-, peníze 332.45 
- podomní 381.5 
-, podvod 343.53 
-, podpora státní 338.983 
-, právo 347.7 
-, -, smlouvy 347.74 
-, pů.jčky 347.755 
-, rejstřík 347.71 
-- reportní 347.756 
-, společenstva 347.726 
-, společnosti 347.72 
-, - akciové 347.725 
-, - ,komanditní 347.723 
-, -, podstata 347.72.01 
-, -, pojem 347.72.01 
-, -, přeměna 347.72.04 
-, - ,rozličné 347.727 
-, -, ručení omezené 347.724 
-, -, sloučení 347.72.04 
-, - tiché 347.723 
-, -, účastníci 347.72.03 
-, - veřejné 347.722 
-, -, vklady 347.72.02 
-, -, založení 347.72.02 
-, -, zánik 347.72.04 
-, -, zisk 347.72.03 
-, -, znaky 347.72 
-, -, zřízení 347.72.02 
-, -, ztráty 347.72.03 
--, svazy 347.721 
-, světový 382 
- svobodný, cla fiskální, nikoli ochranná 337.2 
- - úplně 337.1 
~-, špionáž 381.84 
-, technika všeobecně 658.6 
- termínový, smlouvy 347.465 
-, úvěr 332.742 

vnitřní 381 
-, výstavy 347.731 
- zahraníční 382 
- -, organisace 382.1 
-, zákony 351.824.5 
-,zboží staré 381.5 
-, zlozvyky 381.82 
-, zprostředkovatelé 347.732 
-, zřízení 347.73 
-, zvyklosti 381.82 
Obchodníci 381.2 
-, dUa umělecká 7.075 
-, politika 323.32 
-, právo obchodní 347.71 
Obchodvedoucí (h) .007.3 
Obchody bankovní 332.17 
--, právo obchodní 347.734 

bursovní 332.64 
depositní 658.92 
komisionářské, právo obchodní 347.762 
lombardní 347.766 . 
pachtovní 658.92 
rpojišťovací 347.764 
pozemkové 333.39 
:předplatní 658.97 
splátkové 381.7 
termínové, právo obchodní 347.765 

-, účet běžný 658.97 
- ukládací 658.92 
Obilí 633.1 
-, konservování 664.82 
-, stroje na čištění 631.362 
-, - žací 631.354 
-, zužitkování 664.6/.7 
Obilniny, pěstování 633.1 
Objednávání, technika obchodní 658.74 
Objektivy fotografické 771.3 
-, optika 535.318 

Objekty (h) .006 
Objemy, měření, chemie 542.3 
-, teplota, vliv 536.41 
Objevy 608 
- (h) .001.6 
-, popisy 608.3 
- všeobecně 608.1 
Objímky, elektrotechnika 621.329 
Obkládačky skleněné 666.19 
Obklady deskové 691.85 
- stěn 693.7 
Oblasti obytné, úprava architektonická 711.5 
_ prů.myslové, úprava architektonická 711.5 
Obleky, děti 649.4 
-, národopis 391 
Obličej, ochrana 614.891 
Obloukovky, elektrotechnika 621.325 
Oblouky, architektura 729.33 
- triumfální 725.94 
Obloženi dřevěná, architektura 729.6 
- desková, stavitelství 691.85 
- stěn, hospodářství domácí 645.2 
--, stavitelství 693.7 
Obnova (h) .004.67 
Obnovování, druhy, biologie 575.7 
--, stavby 624.059 
Obojživelníci 597.6 
- bezocasí 597.8 
- ocasat1 597.9 
Obrábění, dílny 621.773 
-, dřev'o, nástroje a stroje 674.05 
-, nástroje 621.9.02 
-, předměty, druh 621.9.03 
-, -, připrava 621.751 
-, stroje 621.91 
-, ubírání třísek 621.91.07 
- všeobecně 621.755 
Obrácení, theologie 269 
Obrana národní, ministerstvo 354.61 
-, technika válečná 623.3 
Obrat, daň 336.223 
Obratlovci 596 
Obrazárny, budovy 727.7 
Obrazivost, psychologie 159.954 
Obrazy, domácnost 645.5 
- fotografické na skle 778.25 
- nalepené (f) (086.1) 
-, osvětlení 628.976 
_, přenášení na dálku 654.17 
- živé 793.2 
Obrna dětská 616.926 
Obrněnky 582.252 
Obrobitelnost 621.9.01 
Obmbnfky, stavitelství 691.84 
Obruby brýlové 684.43 
- chodníkťi 625.88 
Obruče, hry 796.2 
- pryžové 678.15 
-, vozidla pozemní 629.11.012 
Observatoře, astronomie 522 
-, -, budovy 727.9 
-, meteorologie 551.501 
-, budovy 727.9 
Obsílky, proces civilní 347.923 
Obuv 685.31 
- dřevěná 685.32 
Obuvnictví 685.31 
Obvazy, materiál 615.46 
-, skříně 614.88 
Obvod magnetický 538.26 
Obyčeje lidové 398.3 
- - pohřební 393 
- - svatební 392.5 
- náboženské 291.3 
Obydlí plovoucí, architektura 728.77 
Obyvatelstvo 312 
- civilní, ochrana protiletadlová 355.58 
-~ - za války 355.244 
Obžínky, zábavy veřejné 793.2 
Oceanie, dějiny 990 
-, zeměpis 919 
Oceány (z) (26) 
Ocel cementová 669.182 
- elektrická 669.187 

Ocel, hmota stavební 691.7 
- kelímková 669.186 
- legovaná 669.15 
-, lití 669.189 
- martinská 669.183 
-, paketování 669.182 
-, předměty 672.1 

pudlovaná 669.183 
'rafinovaná 669.182 

- slitinová 669.15 
-- svářková damascenská 669.182 
- všeobecně 669.14 
-, výroba 669.18 
-, -, pec pálací 669.183 
_, _, výheň zkujňovaci 669.182 
-, -, způ.soby 669.181 
Oceňování, účetnictví 657.9 
-zemědělské 631.16 
Ocet, chemická techniJka 661.731 
- vinný 663.242 
Oči, lékařství 617.7 
-, ochrana 614.893 
-, pohyby, optika 535.76 
Očkování ochranná 614.47 
Odbíjená, hry 796.32 
Odborníci propagační 659.1.07 
- vojenští 355.34 
- -, výcvik 355.55 
Odbourávání, postupy, prů.mysl chemický 66.092 
Odbyt zboží 380.12 
- -, technika obchodní 658.8 
Odd Fellows 366.2 
Oddily motorisované 357.5 
- ženijní 358.2 
Oděv, hospodářství domácí 646 
-, hygiena soukromá 613.4 
-, - veřejná 614.37 
-, látky 646.1 
-, ošetřování 646.6 
-, IPohlaví 646.3 
- spodní 646.4 
- svrchní 646.4 
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-, ukládání 646.6 
-, věk 646.3 
-, věšáky 646.8 
-, zhotovování v domácnosti 646.2 
Odhady, obchod 657.9 
- zemědělské 631.16 
Odkazy, právo občanské 347.67 
Odkopy, stavitelství 624.133 
Odlidnění, zdravotnictví veřejné 614.1 
Odlisování, kapaliny 66.068 
Odměny dělnické 331.97 
Odlitky, čištění a úprava 621.747 
-, hotovení 621.74.03 
-, protézy, lékařství 616-2 
Odliv, astronomie 525.6 
Odlučování, hmoty, zařízení 621.928 
Odmagnetování 538.24 
Odmašťování, textilie 667.12 
Odnože, nářadí 631.335 
Odolnost, nemoci 61S-056 
- technická, pomšení 620.193 
Odontologie 616.314 
Odpad (h) .002.68 
-, voda v domácnosti 648.6 
-, zužitkování (h) .004.8 
Odpadky dřevěné, zpracování 674.8 

městské pevné 628.44 
- -, zužitkováni 628.49 
-, organísace podníků. 658.567 
-, textil 677.08 
-, spalování 698.9 
-, šachty, stavebnictví 698.9 
- tovární, zpracování 628.54 
Odpalování, přístroje 662.48 
Odpařování, chemie pokusná 542.4 
Odpinače, elektrotechnika 621.316.5 
Odpočinek, platy 331.25 
Odpojovače, elektrotechnika 621.316.5 
Odpor elektrický 537.311.3 
- -, dotyk 537.311.4 
- -, kmitočet vysoký 537.311.62 
- -, měření 537.723 



Odpor elektrický přechodový 537.311.4 
-, elektrolyty 531.133 

elektrotechIDka, rozvod energie 621.316.8 
, -, všeobecně 621.3.02 

-, osa rotační 531.47 
-, proud střídavý 537.311.6 
- vlaku za jízdy 656.221 
- vzduchu za jízdy vlakem 656.221 
Odpovědi (f) (076.2) 
Odpovědnost, pojištění 368.86 
Odpovídání na podráždění, tvorové živí 577.39 
Odpustky, theologie 265.66 
Odraz, světlo 535.312 
-, -, změna 535.39 
-, záření tepelné 536.3 :535.312 
Odřezávačky, obrábění 621.93 
Odřezky, obrábění 621.9-49 
Odstraňování, nátěry 667.89 
-, skvrny, textilie 667.12 
Odtučňová;ní, hygiena soukromá 613.24 
Odvodňování, jámy stavební 624.152 
--- odpadem 626.860.4 
- podzemní 626.862 
-, příkopy otevřené 626.861 
-, technika kulturní 626.8'6 
-, území zatopená 627.53 
-, zemědělství 631.62 
Odvody 355.21 
-,soustavy 355.211 
Odvozeniny kaučukové 678.78 
Odzbrojení, poUtika mezinárodní 327.37 
-, právo mezinárodní 341.67 
Odznaky čestné 929.71 
-, prostředek propagační 659.191 
Oekologie, biologie 577.4 
- rostlinná 581.5 
-, zemědělství 631.95 
- živočišná 591.5 
Oenotheraceae 582.886 
Ofthalmologie 617.7 
Oheň, ochrana 699.81 
-, pojištění 368.11 
Ohm, zákon 537.311.2 
Ohnisko, optika 535.313 
Ohniště otevřená 697.1 
- uzavřená 697.2 
Ohňostrojství 662.1 
-, zábava 662.11 
Ohrady 674.26 
-, architektura 725.96 
OhY'b, deformace 539.384 
-, pevnost 539.413 
-, -, zkoušky 620.174 
-, světlo 535.4 
Ohýbačky, obrábění 621.98 
Ohybatelnost, fysika molekul:irní 539.55 
Ochotníci, představení 793.1 
Ochrana (h) .004.4 
-, hluk 628.517.2 
-, plyny jedovaté 

požární, doly 
protiletadlová 
- a osvětlení 
přírody 502.7 

628.512 
622.82 
355.58 
628.978.7 

-, rostUny 502.7:58 
rostlín pěstovaných 632.9 
- -, nářadí 631.34 
škody v závodech 628.51 
- - zpfisobené chvěním 628.517 

- zvířat, ethika 179.3 
- -, právo správní 351.765 
-- - vzácných 502.7:59 
Ochranářství, hospodářství 337.3 

. Ochranovští 284.6 
Ojnice, strojnictví 621.827 
Oka, prostředky upevňovací 621.885 
Okarina, hudba 788.9 
Okna, architektura 729.38 
-, čištění 648.53 
-, inženýrství stavební 624.028 
-, kUky 683.37 
-, kování 683.35 
-, sklo 691.6 
-, výstroj, hospodářství domácí 645.3 
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Oko, anatomie 611.84 
--, fysiologie 612.84 
Okolí a zvíře 591.5 
Okoličnaté 582.893 
Okoličnotvaré 582.89 
Okopaniny 633.4 
-, zahradnictví 635.1 
Okresy, plánování 711.3 
-, správa 353 
- správní (z) (-3) 
Okruhy proudové, vypínání a zapínání 612.316.5 
Okuláry, optika 535.318 
Okultismus 133 
Okurky, pěstování 635.63 
Oldenbursko (z) (435.2) 
Oleaceae 582.931 
Oleineae 582.931 
Olej lněný 665.345.4 
- loučový 668.48 
- podzemnicový 665.325.2 
Oleje, bod tá;ní 'Yysoký 665.35 

koželužské 675.04 
- mazací 621.892 
- minerální 66'5.4 
- -, destilace 665.52 
- -, kraková;ní 665.53 
- - přírodní, palivo 662.68 
- -, rafinace 665.54 
- - synthetické 665.58 
- -, technologie, 662.75 
- -, zpracování 665;5 
- nevysychavé 665.32 
- pokrmové rostlinné 664.34 
- - živočišné 664.32 

polovysychavé 665.33 
- rostlinné 665.3 
-, složení chemické 547.915 
- sulfonované 665.38 
- synthetické 665.38 
-, technika chemická 665 
-- všeobecně 665.1 
-, výrobky všeobecně 665.11 
- vysychavé 665.34 
- živočišné 665.21 
- - pokrmové 664.32 
- -, emulse 664.326 
Olejniny, pěstová;ní 633.85 
OlejováJní, silnice 625.75 
Oligarchie 342.35 
OHvovité 582.931 
Olivy, pěstování 634.6 
Olovičitany. mineralogie 549.74 
Olovo, chemie anorganická 546.815 
-, metalu~gie 669.4 
-, měření času geologické 550.93 
-, předměty 673.8 
-, rudy 553.44 
-, -, dobývání 622.344 
-, slitiny 669.4 
-, sloučeniny 661.84 
Oltáře, architektura 729.9 
Omáčky, hygiena výživy 613.29 
Omilostnění, právo trestní 343.292 
Omítky, architektura 729.6 
-, malta 691.56 
-, zednictví 693.6 
Omyl justiční, právo trestní 343.15 
Onagraceae 582.886 
Ontogenie, zoologie 591.3 
Ontologie, metafysika 111 
Onychophora 595.5 
Opatrovníci, hygiena veřejná 614.253.5 
Opatrovnictví, právo rodinné 347.64 
Opatření bezpečnostní železnice 656.56 
-, kapitál 658.14 ' 
- odvetná, politika celní 337.39 
Opatství, architektura 726.7 
Operace algebraické záJkladní 512.1 
- lékařské, kliniky 362.12 
- -, technika 616-089.8 
- válečné 355.4 
- - obranné 623.3 
- - útočné 623.2 
Operátory diferenciální 517.4 

Operátory integrální 517.4 
Operety, druh hudEjbní 782 
_, právo pfivodské 347.785 
_, představení 792.6 
Opery, budovy 725.821 
_, druh hudební 782 
_ komické, představení 792.5 
-,právo pfivodské 347.785 
_, představení 792.4 
Opevnění, technika válečná 623.1 
Opěry, inženýrské stavitelství 624.164 
Opice, chov, zařízení 639.96 
_, zoologie 599.82 
Opilství, právo správní 343.57 
Opium, ethika 178.8 
-, výroba 663.9 
Oplození vnitřní, fysiologie 612.63 
Oportunisté, politická strana 329.62 
Opotherapie '615.361 
Opotřebení (h) .004.6 
_, z'koušky 620.178 
Opravny, strojnictví 621.797 
Opravy (h) .004.67 
_ strojů., zařízení k usnadnění 621-77 
Optika 535 
_ fysiologická 535.7 
_ geometrická 53'5.31 
_ ovzduší 551.593 
_, přrstroje 535.8 
_, -, výroba 681.4 
Optimismus, soustava filosofická 141.21 
OpunUales 582.85 
Ora,kula,parapsychologie 159.961.3 
Oraň, stát (z) (685) 
Oratoria svěc'l'ká 785.2 
Ordinace 'kněžská 265.4 
Organictsmus, směr fHosofický 141.145 
Organisace (h) .008 

kanceláře 651.3 
mezinárodní státní 341.1 

- obecně 007 
_ odborové 331.881 
_ podniku 658.16 
_ - vnitřní 658.56 
- práce 331.87 
_ iprodeje 658.81 
_ -, knihy 655.56 
- propagace 659.11 
_ společné, zaměstnanci a zaměstnavatelé 331.883 
_, theorie všeobecná 65.011 
-, umění 65.012.3 
- výroby 658.5 
_. zaměstnanci 331.88 
_, zaměstnavatelé 331.882 
Organismy, biologie 576.7 
_, fysiologie všeobecná 612.014 
_, přeměna energie 577.3 
-,pfisobeni geologické 550.7 
_, rozmnožování 577.9 
_, vlastnosti chemické 577.1 
Organologie živočišná 591.4 
Organotherapie 615.361 
Orgány, biologie 576.7 
- správní 35.075 
Orchestr symfonický 785.11 
Orchestriony, hudba 789.9 
-, výroba 681.82 
Orchidales 582.59 
Orient, jazyky 49 
_ starověký, slohy umělecké 7.032 
Ornamenty, umění 7.048 
Orogény podmořské, geologie 558.462 
Orthodontie 616.314-089.23 
Orthogmfie, jazykověda 411 
Orthopedie 617.3 
_, materiál 615.477 
Orthoptera 595.72 
Orýsování, strojnictví 621.751 
Ořechy 634.5 
_ lískové 634.54 
_ vlašské 634.51 
Ořešákotvaré 582.628 
Osa rotační, odpor 531.47 
Osazenstvo 331.152 

Oscilace, kúra zemská 551.242 
Oscilografie, nauka o elektřině 537.725 
Osidlování 325.33 
_, architektura 711.4 
Oslavy, společnosti 061.7 
_ veřejné, národopis 394.4 
Osli, chov 636.18 
Osmium, chemie anorganická 546.94 
_, metalurgie 669.23 
Osmosa, hydrologie 532.71 
Osnovy učební 371.214 
-- (f) (075.5) 
Osobnost, typy 159.923 
_, výchova 371.03 
Osoby, doprava námořní, právo námořní 347.795 
_, - vlaková 656.224 
-právnické 347.19 
- soudní 347.96 
_, výchova zvláštní 371.9 
Ospravedlnění, dogmatika 234.12 
Ostatky svatých, dogmati'ka 231.73 
Ostrované (n) (= 1.22) 
Ostrovy (z) (22) 
_, geologie 551.42 
_ plovoucí 629.123.6 
Ostrfivky chodníkové (refuge) 625.734 
Ostružiny, plody 634.71 
Osud, metafysika 124 
Osvětlení a ochrana protiletadlová 628.978.7 

bezpečnostní 628.978 
divadelní 792.02 

- dolfi 622.47 
- domácí 644.3 
- elektrické 621.32 
__ , příslušenství 621.329 
_ esthetické 628.973 
_, fotografie 77.02 
_ klavÍl'ů., výroba 628.976 
- kuchyně 643.31 
-, měřeru 535.245 

nepřímé 628.96 
obrazfi 628.976 
IpolonepHmé 628.96 
pobřeží 627.92 
pracovní 628.976 
provozoven 658.24 

_, ,předmět osvětlovaný 628.97 
přímé 628.96 
přirozené ,628.92 
reklamní 628.974 
reservní 628.978 
signalisační 628.975 
slavnostní 628.974 

_ -, prfivody 688.76 
__ , zábavy veřejné 791.6 
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,technika 628.9 
_, tuky tuhé 605.14/.19 
_, účely demonstrační 628.973 
_ umělé, příslušenství 628.95 
__ všeobecně 628.93 

venkovní 628.971 
_ vnitřní 628.972 
_ vozidel 629.1.06 
__ , zařízení 628.94 
Osvěžení, hygiena 613.7 
Osy optické 535.52 
Osypy, pobřeží 551.351 
Ošetřování (h) .004.5 
_ domácí, nemocní 3162.14 
__ lékařské 616-08 
__ -, nástroje 616-7 
_ rostliny, nářadí 631.34 
Ošetřovatelé, hygiena veřejná 614.253.5 
Oštěp, sport 796.38 
Otáčivost optická 535.56 
Otáčkoměry 531.77 
Otázka sociální 304 
- ženská 396 
Otázky obchodně technické 381.7 
_ pracovní a sociální,zaměstnanci domáci 647.6 
--, zkoušky (f) (076.1) 
Otisky prstfi, kriminologie 343.977 
_ zvláštní (fJ (041) 
Otologie 616.28 



otrava krve 616.94 
otravy, farmakologie 615.9 
_ pathologie 616-099 
_ plynem, hygiena veřejná 614.82 
otroctví 326 
-, zruše.ní 326.8 
Otřesy, stavby, ochrana 699.84 
Otvímče dveři 643.66 
otvory na podávání, spojení místností 643.64 
Ouvertury, hudba 785.,5 
Ovce, 'chov 636.32/.38 
_ merinové 636.36 
_, plemena anglická 636.32 
_, - evropská rozličná 636.37 
_, - francouzská 636.34 
_, - holandská 636.33 
_, - italská 63'6.35 
_, _ mimoevropská 636.38 
_, - německá 6'36.333 
_, - španělská 636.36 
_, - vlámská 636.34 
-, vlna 677.31 
Oves, pěstování 633.13 
Ovoce bobulovité 634.7 

drobné 634.7 
dužnaté různé 634.4 
jádrové 634.1 

_, konservování 664.85 
luskovité 634.4 
skořápkovité 634.5 

_ tropické rozličné 634.6 
Ovocnictví 634.1/.7 
Ovzduší, astronomie 525.7 
_, cirkulace 551.513 
_, mechanika 5'51.511 
_, poruchy 5M.515 
_, průhlednost 551.591 
-, složení 551.510.4 
-, struktura 5'51.510.5 
_, ~hermodynamika 551.511 
_, ukazy akustické 551.596 
_, - elektrické 551.594 
_, - optické 551.593 
_, vlastností fysikální 551.510 
Ozdoby, budovy 729.1 
-, národopis 391 
Oxasin, chemie organická 547.86 
Oxazol, chemie organická 547.78 
Označování zboží 659.154 
Ozokerit, dobývání 622.337 
_, technika chemická 665.43 
Ozon, výrolba 661.94 
OzU'bení, strojnictví 621.9-48 
Oživování utonulých 614.81 

Pac~e~ti a lékaři, hygiena veřejná 614.253 
Paciflsmus, ethika 172.4 
Pád volný, zákony 531.52 
Padáky 629.136.1 
Padělky, právo původské 347.788 
-, umění 7.061 
Pádlování, sport 797.12 
Padoucnice 616.853 
Pády, hygiena veřejná 614.82 
Paginýrky 681.'62 
Pachatelé, právo trestní 343.22 
Pachty dědičné 347.25 
-, Obchody 658.92 
_ pozemky 333.5 
_, smlouvy, právo občanské 347.453 
Pájení, kovy 621.791 
Pako, vlna lamy pako nebo alpaka textil 677.322 
Pakty státní 327.7 ' 
Páky, strojnictVÍ 621.828 
Pálenka 663.5 
P,aleobiologie 56 :57 
Paleobotanika systematická 561 
_ všeobecná 56 :581 
Paleogeografie 551.8 
Paleografie 930.27 
Paleontologie 56 

analytická 56.0 
_ geografická, lokální, místní 56 ( 4/9) 

Paleontologie stratigrafická 56(11) 
-, theorie 56.0 
Paleozoicum 551.73 
-a mesozoicum, vrstvy společné 551.75 
Paleozoologie 56:591 
- systematická 562/569 
Palestina (z) (569) 
- stará (z) (33) 
Palestinština 492.2 
PaUčství,právo trestní 343.76 
Paliva 662.6 
- (h) .002.4 
-,čištění 621-73 
-kapalná 662.75 
__ :rasáklá v pevných látkách 662.88 
_. meněcenná 662.65 

plynná 662.76 
prášková 662.87 

_, přivádění, motory spalovací ,621.43-4 
,technologie 662.7 

- tuhá 662.62 
_ umělá, získaná mechanicky 662.8 
Pálky, výroba 685.63 
Pall-mall, hra 796.354 
Palladium, chemie anorganická 546.98 
- slitiny 669.23 
Palma cukrová 633.65 
Palmy, botanika 582.545 
-, ovoce 634.6 
Paměť, psychologie 
Paměti (memoiry) 
Pamětihodnosti (f) 
Panama (z) (862) 

159.953 
92 
(088.3 ) 

Pancéře lodní 623.91 
Pandales 582.74 
Pandanales 582.522 
Pandánotvaré 582.522 
Panenky, výro'ba 688.72 
Panentheismus, směr filosofický 141.44 
Panorámy, budovy 725.825 
-, fotografování 778.36 
-, zábavy veřejné 791.4 
-, zařizení 688.74 
P,:mpsychismus, směr filosofický 141.141 
Panslavismus 327 (=81) 
Pant~eismus, metafysika 141.43 
_ naJboženství 'přirozené 212 
P~ntomimy, zábavy veřejné 792.3 
Panv~! hospodářství domácí 643.353/.354 
~ lozlskové 621.822 
Papaveraceae 582.682 
Papežství 262.13 
-, kurie 262.136 
PapÍ'r fotografický 771.5 
-, hmota stavební 691.14 
_, od:p?,d~y, surovina pro výrobu papíroviny 676.12 
-, spradaní 677.57 
_ starý, surovina pro výrobu papíroviny 676.1.03 
-, výroba, stroje 676.2.05 
-, - všeobecně 676.2 
-, -, způsoby jednotlivé 676.2.02 
-, tkaní 677.57 
Papírovina, předměty lisované 676.86 
-, výroba 676.1 
-, -, látky pomocné 676.1.03 
-, -, postupy 676.1.02 
-, -, produkty 676.1.06 
-, -, stroje 676.1.05 
- -, suroviny 676.1.03 
-, -, -, alfa 676.13 
-, -, -, celulosa 676.16 
-, -, -, dřevovina 676.15 
-, -, -, esparto 676.13 

hadry 676.11 
_, -, -, papír, odpadky 676.12 
-, -, -, - starý 676.12 
-, -, -, sláma 676.14 
-, -, -, směsi 676.19 
_, _, -, tkaniny, odpadky 676.11 
-, -, -, traviny 676.17 
-, -, zařízení 676.1.05 
Papíry balicí 676.4 
- barevné 676.5 

Papíry cenné 332.62 
_, falšování 332.9 
_, právo civilní 347.457 
_, uložení kapitálu 332.67 
cigaretové 676.4 
dopisní 651.71 
filtrační 676.4 
fotografické 771.5 
kreslicí 676.3 
obchodní (f) (085.4) 
ozdobné 676.5 
psací 676.3 
státní 336.31 

,tisk 676.3 
_ úvěrní 332.77 
__ , právo obchodní 347.735 
Paprsky anodové 537.534 

elektronové, analysa 544.66 
kanálové 537.534 
_, ,analysa 544.67 
kathodové 537.533 
kosmické 523.16 
Roentgenovy 537.531 
_, analysa 544.64 
ultrafialové, analysa 544.63 

__ a infračervené 535.61 
Papuáni, území (z) (95) 
_, jazyky 499.5 
Pára, oběh 621.186 
_ odpadová, zužitkování 621.1&6 
_, přeprav,a, zařízení 621.6.02 
_, rozvod 621.186 
_ vodní, meteorologie 551.57 
_, výroba a zU'žitkování 621.1 
Paradoxa (f) (088.3) 
Parafin, hmoty plastické 679.58 
_, technika chemická 665.41 
Parafiny CnH2n+2, chemie organická 547.21 
Paraguay (z) (892) 
Parapsychologie 159.961 
Parasiti, fysiologie 576.8.095 
_, léčiva 615.372 
_, morfologie 576.8.094 
_, zoologie 5'91.69 
Parasitismus, biologie 576.6 
Parasitologie 576.8 
_ rostlinná 576.88 
_, technika 576.8.093 
_, nemocní, vyšetřování 616-093/-098 
_ živočišná 576.89 
Paratyfus 616.927.7 
Parfumerie 668.5 
Parfumy umělé složité, výroba 668.55 
Parietales 582.81 
Parkoviště (h) .006.5 
Parky zábavní, zařízení 688.74 
Parlament,arismus 328 
Parlamenty 328 

,architektura 725.11 
_, právo správní 351.96 
_, - ústavní 342.53 
_, rozpuštění 328.17 
_, složení 328.1 
_, většina, tvoření 328.12 
Parnasismus 8.015.15 
Parníky nákladní 629.123.4 
_ oceánské 629.133.3 
Parodie, forma literární 8-7 
Parohy, produkce 'živočišná 639.18 
Páronozí 598.7 
Parovody, instalace 696.3 
Parožnatky 582.271 
Paření, tkaniny 667.14 
Pás dopravni, doly 622.64 
Pásky psací, barvy 667.54 
Pásma (z) (-O) 
_ svobodná, celnictví 337.87 
_ měřická 531.716 
_ pohraniční (z) (-04) 
Passeres 598.8 
Pasteurisace 615.372 
Pastva, právo, vlastnictví půdy 333.9 
_, _, zákoník občanský 347.24 

Pastviny lesní 634.99 
Pásy obrazové, fotografie 778.25 
_, textil 677.75 
_, výroba strojnická 621.9-41 
Patagonie (z) (82) 
Patenty, kanceláře 347.779 
_, prameny právní 347.771(094.7) 
_, právo obchodní 347.771 
_, spisy (f) (088.8) 
_, technika 608.3 
_, _, hlídky a sbírky 608.3(082) 
_, úřady 347.779 
Pathogenie 616-092 
Pathologie 616 

rostlinná 581.2 
_ speciální 616.1/.9 
_ srovnávací 619 
_, výzkum 616-07 
_ živočišná 591.2 
Patience, hra 795.43 
Patriarchát 321.1 
Patriciové, politika 323.31 
_, právo veřejné 342.541 
Patristika 276 
Patrologie 276 
Patronát, státověda 326 
Pávi, chov 636.595 
Pavilony, budovy 725.76 
Pavouci snov,ací, chov 638.5 
Pavoukovití 595.4 
Paznehty, produkce živočišná 637.64 
Paže, ochrana 614.896 
Pece elektrické 621.365 
__ , části 621.036 
_, hmoty stavební 66.043 
__ , kovy, zpracování tepelná 621.783 
_, opravy 66.044 
_, příslušenství 66.042 
__ slévárenské 621.745 
__ , správky 66.044 

, techni1ka chemická 66.041 
__ větrací 622.43 
_ vysoké 669.162.2 
_,zařízení plnicí 66.042 
Peclmviny, :pěstování 634.2 
Péče bytová 361.16 
_, děti všeobecně 649.1 
_, _, tělo 649.4 

nemocní v domácnosti 649.8 
,tělo 646.7 

_, ,rostliny 631.54 
_ sociální 361/362 
__ , ministerstvo 354.84 
_ zdravotní 361.1 
Pečeti 736.3 
Pečetidla, rytí 736.3 
Pedagogika 37.01 
_ vědy pomocné 37.015 
Pekárny vojenské 355.75 
Pekařství 664.6 
Peklo, dogmatika 236 
Pelecypoda 594.1 
Penězokazectví, právo trestní 343.51 
Peněž,nictví 332 
_, právo správní 351.822 
Peni:s, anatomie 611.64 
Peníze 332.4 
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_, falšování 332.9 
_, _, právo trestní 343.51 
_ kovové 332.46 
_, kurs 332.57 

mezinárodní 332.43 
nepodložené 332.54 
nouzové 332.53 
obchod 332.45 

_, padělání, právo trestní 343.51 
papírové 332.5 

, platnost dočasná 332.54 
_, počítáni, stroje 681.172 
_,podstata 332.402 
_, směna 332.45 
_' světové 332.43 
__ , trh 332.6 
_', výměna, stroje 681.172 



Pennales 582.261 
Pense 331.25 
-, pokladny 331.17 
Pensiony, budovy 728.5 
Penthiofen, chemie organi'cká 547.81 
Pepř, průmysl potravinářský 664.5 
Pepřotvaré 582.622 
Péra psací 672.8 
~ - zlatá 671.13 
- ptačí umělá 688.4 
-, strojnictví 621-27 
Perboritany, technika chemická 661.45 
Pergamen, hotovení 675.4 
Periodtka (f) (05) 
Peripatidae 595.5 
Perissodactyla 599.72 
Peri:slwpy, optika 535.86 
Perkinismus, therapie 615.86 
Perleťovína 679.21 
Perličky,chov 636.593 
Perly nepravé 671.16 
- skleněné 666.27 
Perm, geologie 551. 736 
Permewbilita, magnetismus 538.21 
-, -, vliv 538.27 
Permutace, matematika 519.5 
Pernatci, chov 639.12 
Pernik, pekařství 664.67 
peroxyd vodilku, te'chnicka chemická 661.95 
Peroxydy, chemie theoretická 541.459 
Persie (z) (55) 
- stará (z) (35) 
Persírany, techntka chemická 661.45 
Personál (h) .007 
- pomocný (h) .007.4 
- výkonný obchodní (h) .007.3 
- - technický (h) p .007.2 
Personalismus,soustava filosofická 141.144 
Perspektiva axonometrická 515.69 
-, geometrie 515.6 
-, isometrická 515.69 

'kavalfrní 515.68 
-, kreslení 742 

kuželová 515.61 
- mnohorozměrná 616 
- středová M5.61 
Perspektivnost, geomet.rie 513.75 
Peršané, náboženst.ví 295 
Peru (z) (85) 
Peruhličit8iny 661.45 
Peří, anatomie 611.78 
-, výroba živočišná 637.63 
Pessimismus, směr filosofický 141.22 
Pestalozzi, soustava vyučovací 371.4 
Petice (f) (049) 
-, práva základní 342.736 
Petrografie 552 
- fysikálně chemická a fysikální 552.1 
-- všeobecná 552.2 
Petrolej surový 665.51 
-, technika chemická 665.5 
Pevnina (z) (21) 
- a moře, rozdělení 551.41 
Pevniny, tvar 551.41 
Pevnost. 539.4 
-, deformace prružné 539.41 
-, krouceni 539.414 
-, -, zkoušky 62(}.175 
-, namáháni opakocvané 
-, - rázem, zkoušení 
-, - střídavé, zkoušení 
-, ohyb 539.413 
-, -, zkoušky 620.174 
-, přehýbáni 539.416 
-, střih 539.415 
-, -, zkoušení 620.176 
-, tah 539.412 
-, -, zkoušení 620.172 
-, ta~ení 539.417 
-, rtheorie 539.4.01 
-, tlak 539.411 
-, -, zkoušení 620.173 

539.43 
620.178.7 

620.178.3 

-, únava, namáhání střídavé 539.43 
-, váleni 539.417 
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Pevnost, vlivy rozličné 539.01 
-, zkoušeni 620.17 
-, -, otázky obecné 620.171 
-, -, teplota 620.171 
-, zkřiveni 539.416 
Pevnosti, technika válečná 623.1 
-, válka 355.44 
-, vazba 343.818 
Pěchota 356.1 
-- námořní 359.3 
Pěna mořská 679.1 
Pěstěni, krása 646.7 
- těla, prostředky 668.58 
Pěstování, rostliny 631.52 
- -, způsoby 631.9 
Pěšiny 625.711.5 
Pětiletka 338.984.3 
-, ČSR 338.984.3(437)"1949/1954" 
-, SSSR, první 338.984.3 (47) "1929jI934" 
Phaeophyceae 582.272 
PhycoUchenes 582.290 
Phycomycetes 582.281 
Phytolaccineae 582.664 
Pícniny 633.2 
- kromě trav 633.3 
Piezoelektřina 537.228 
Piezochemie 541.12.034.2 
Pigmentování, fotografie 773 
Pigmenty, technika chemická 667.622 
-, výroba 667.623 
Pijáci, ústavy pro léčení, budovy 725.65 
Pijáctví, ethika 178.1 
-, obyčeje 392.8 
Pijavky, chov 639.5 
Píle, ethika 179.9 
Pilíře, architektura 729.32 

dřevěné, stavitelství 694.4 
, inženýrství stavební 624.166 

- koncové 624.164 
- pobřežní 624.164 
-, stavitelství 691.86 
Pilníky 621.91 
Piloty, tvary 624.155 
-, zakládání staveb 621.154 
-, zarazení 624.155 
Pilocvání, stroje 621.91 
Pilulky, lélmřství 615.41 
Pily 621.93 
Ping-pong 796.342 
Piperales 582.622 
Pisárny 652.5 
Pisces 597 
Písek, dobývání 622.362 
-, hmota stavební 691.52 
-, ložiska 553.62 
-, úprava, slévárny 621.742 
Písemnictví lidové 087.61 
Písemnosti, okruh osob určitý (f) (087.2) 
-, původ (f) (087.1) 
Pískovec, hmota stavební 691.2 
-, lomy 622.357 
Písmo 003 

,druhy 003.2 
- obrazové 003.2 
- slabikové 003.2 
- tajné 652.8 
Písně církevní 245 
- národní, milostné, taneční, vlastenecké 398.8 
Písty 621-24 
- rotační 621-25 
Piva 663.4 
Pivovarství 663.4 
Pižmo, produkce živočišná 637.68 
PižmoV'kovité 582.974 
Placení, způsoby, organisace obchodní 658.88 
-, -, účetnictví 657.28 
Placentalia 599.3 
Plagiostomata 597.3 
Plachtění lodní 797.14 
- - na ledě 796.91 
- vzdušné 797.55 
Plachtoví 629.12.014 
Plachty, lodi válečné 623.84 
Plakáty obrazové (f) (084.5) 

Plakáty, prostředek propagacm 659.133 
Plameny, chemie pokusná 542.5 
_, nauka o teple 535.46 
-, zabarvení 544.61 
Planimetrie 513.1j.2 
_ všeobecně 513.1 
Planimetry 531.72 
Plánování, kraje- 711.3 
-, okresy 711.3 
-, podniky 65.012.2 
_ regionální 711.2 
-- státní 711.2 
Plantaginales 582.96 
Plány architektonické 72.011 
-celkové (h) .001.1 

hospodářsl{é 657.31 
_ mezinárodní 338.984.4 
- národní 338.984.3 

-, projekty (f) (083.9) 
provozoven 658.23 
stavební, železnice 625.11 
upravovací 711.1 

_, vyobrazení (f) (084.3) 
~- výrobní 658.512 
_, zeměpis 912 
Plastiky, domácnost 645.5 
_ hliněné kolorované 738.84 
_, právopůvodské 347.784 
Pláště, obleky 646.4 
Pláštěnci 594.9 
Platanaceae 582.732 
Platanovité 582.732 
Platina, chemie organická 546.92 
_, metalurgie 1369,23 
_, sloučeniny 661.89 
Platy měsíční 3.31.232 
-, výše 331.215 
_ 'zastavení 347.736 
Pl~vba, doprava 386 
_ námořní 387 
_ pobřežní 387 
- vnitřní 386 
Plavení, hornictví 622.765 
Plavidla 629.12 
_ námořní 629.123 

primitivní 629.12.121 
_, přistávání,zařízení 629.12.015 

říční 629.122 
_ řízeni zařízení 629.12.014 
_: signaÚsace, zařízení, 62~.12.018 
_ součásti mimo nnacl stroje 629.12.01 
_: zařízení pozorovací 629.12.018 
Plazi, chov 638.7 
__ ik účelům neprůmyslovým 638.8 
-, kůže 637.63 
-, lov 639.15 
-, zoologie 598.1 
Plechy. ·621.9-41 
_, zpracováJní, stroje 621.98 
_ - účely zvláštní 621.777 
Pl~m~na dobytčí všeobecně 636.082 
_, dobytek hovězí 636.2 
Plesy 394.3 
-, potřeby 688.75 
Pletařství, košinářstvl 677.54 
-, textil 677.66 
Pletení provazů všeobecně 677.7.08 
Pletiva, textil 677.5 
_ hrubá, vlákna 633.58 
plisování, tkaniny 667.17 
Plíce, anatomie 611.24 
Plísně 582.281 
Plnoletost, národopis 392.1 
Plod, fysiologie 612.64 
Plodiny hlíznaté 633.4 
__ , zahradnictví 635.1 
- kořenové 633.4 
-, střídání 631.58 
_ zemědělské, ukládání 631.56 
_ -, úprava 631.56 
Plody, náměty umělecké 7.043 
_, výživa 613.262 
Plochy algebraické 513.62 
_ duté 621.9-46 

Plochy, geometrie deskriptivní 515.2 
__ infinitesimální 513.73 
_: - přímková 513.72 

kopírované podle modelu 621.9-44 
_ křivé, geometrie analytická 516.4 
_ kvadratické 513.56j.58 
-, měření 531.72 

ohniskové, optika 535.313 
optické 535.52 
rovné 621.9-41 
rozjezdné letadlové 629.139 
řezané podle šablony 621.9-44 
transcendentní 513.64 
určené k obrábění, strojnictví všeobecné 621-4 

___ , nástroje a stroje 621.9-4 
Plom:bagin, ložiska 553.91 
Ploty dřevěné 674.26 
plování, sport 797.2 
Plovárny, architektura 725.74 
plození, fysiologie 612.6 
_ lékařství soudní 340.61 
-: zoologie 591.16 
Plsť, hotovení 677.63 
Pluhy 631.312 
- sněhové 625.76 
Pluchokvěté 582.542 
Plumbaginales 582.919 
Pluralismus, směr filosofický 141.113 
Pluto, oběžnice 523.482 
Plynoměry 681.12 
Plynovody, instalace 696.2 
Plyny, analysa kvalitativní 544.4 
- - kvantitativní 545.7 

, bahenní, palivo 662.69 
- bojové 662.16 
-, ochrana 628.512 
- -, ochrana 628.512 
_ -, technika 623.459 
-, energie vnitřní 536.78 
-, ionisace 537.'56 
_, jímání, chemie pokusná 542.7 
_ - technika ,chemická 66.073 
_: m~sky ochranné 614.894 

mechanika 533 
-, nádrže 66.076 

otravy 614.82 
, promývání, chemie pokusná 542.7 

_, -, technika chemická 66.074 
-, pružnost 533.2 

,přepouštění 66.073 
_, přeprava, theorie 621.6.01 
-, -, zařízení 621.6.02 

, příměsi rozličné 66.075 
-, příprava 66.071 
- přírodní, palivo 662.69 
_, rozpouštění 66.074 
-, ředění 66.077 
-, směsi 533.2 
_, stanice čisticí, palivo 662,69 

stlačené, technologie 661.91 
- -, vedení 621.53 
_, stlačitelnost, aerodyna:mika 533.2 
-, stlačování, chemie pokusná 542.7 
-, -, technika 621.'51 
-, -, - chemická 66.078 
-, sušení 66.074 
-, technologie 661.9 
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-, teplo, vedení 535.23 
-, theorie kinetická 533.7 

,úschova 66.076 
_, vlastnosti, aerodynamika 533.1 
-, výboje elektrické 537.523/.527 
-, výroba 66.071 
-, - laboratorní 542.7 
- vzácné 661.93 
- zemní, palivo 662.69 
- -, těžba všeobecně 622.324 
_ zkapalněné, technologie 661.91 
_, zkapalňování, aeromechanika 533.2 
_ _ technika chladicí 621.59 
_: -: - chemická 66.078 

,zpracování 66.07 
- zředěné 533.5 



Plyny zředěné, vedení 621.53 
-, zřeďování, chemie pokusná. 542.7 
-, -, technika 621.52 
Plži 594.3 
Pobožnost domácí a rodinná 249 
- sDukromá 248.3 
Pobřeží, jezera 551.468.3 
-, ochrana 627.52 
-, osvětlování 627.92 
-, osypy 551.351 

Pepřonosné (z) ( 666 ) 
-, přístup 627.9 

stavby námořní 627.2 
-, usazeniny 551.351 
-, zanášení 551.351 
- Z,laté (z) (667) 
Pobř.išnice, nemoci 616.38 
POCtIVDSt, ethika 177 
Po~ty" život veřejný 394.9 
POCMI, škody způsobené na rDstlinách 
Počet diferenciální 517.2 
- -, použití geometrické 513.73 
- integrální 517.3 
- -, po~žití geometrické 513.73 
- pravdepodobnosti 519.2 
- variační 519.3 
- vektorový 512.9 
Početnictví (h) .003.3 
Počitadla, mechanika 531 79 
Počítání, aritmetika 511.1 
- grafické 518.4 
- numerické 518.1 
-, pomůcky mechanické 518.5 
-, pDStupy rozličné 518 6 
Počitky, psychologie 159.93 
- hudební, akustika 534 3 
Počty, školství 372.7 . 
PoddDlování, škody 622.83 
Podemletí, 'Ochrana 624.159.3 
Podchycování, stavby 624.1594 
Podkovářství 682.1 . 
Podíl na zisku, hDSpodářství 331.24 
Podlahy,čištění 648.52 
-, inženýrství stavební 624.025 
-, krytí 645.1 
--pryžové 678.17 
Podloudnictví, právo trestní 343.359 
Podložky, matice šroubové 621.882 
Podmás1í637.24 
Podmínky dDdací 381. 7 
- pracovní 331.82 
-- (h) .004.2 
Podnebí a erose kontinentální 551.311.2 
-, vliv, zemědělství 631.92 
-, změny 551.583 

632.1 

Podnik, nezaměstnanost pojištění 368.87 
--, 'Organisace 658.15 ' 

- vnitřní 658.5 
-, pronájem 338.95 
-, reorganisace 658.15 
-, sanace 658.16 
- zemědělský, organisace 631.1 
Podnikání 338.93 
Podni~atelé, smlDuvy 351.712 
-, vyrob a 338.93 
-, zisk 338.93 
Podniky dDbročinné 061.7 

dopra,:ní, obchodní, průmyslové 061.5 
- -, sprava 656.07 

malé 338.964 
-, správa všeobecně 65.012.1 
-, statistika 311.4 

střední 338.963 
- velké 338.962 
-, výdaje 658.17 
-, zakládání 658.11 
- zasilatelské 656.9 
Podobizny, malířství 757 
-, ,předmět umění 7.041 
Podpalovače, pyrotechnika 662 58 
PDdpěry, části stavební 69186 . 
-, zednictví 694.4 . 
-, zemědělství 631.34 
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Podpěry, zemní práce 624.137 
Podplácení, právo trestní 343.352 
Podporovatelé umění 7.074 
Podpory, družstva 334.7 
- nemocenské 362.14 
- pohřební, družstva 334.8 
Podražcovité 582.651 
Podráždění, přijímání a reakce, biologie 577.39 
Podstata konkursní, soudní správa 347.739 
POdst,avc:e, části stavební 691.86 
-, nad!,z:, průmysl chemický 66.024 
-, umem 7.024 
Pods::ětí, vrstva sociální 323.39 
Podusky, byt, zařízení 645.4 7 
- ohřívací 644.19 
Podvalníky, vozidla železniční 625.27 
POdVDdy, dražby 343.53 
-, obchod 343.53 
-, parapsychDlogie 159.961.8 
-, právo trestní 343.72 
- ~~deck~ (f) (088.5) 
-, zlvnostI 343.53 
Podvoz~y, letadla 629.13.015 

, v~~~dla pozemní, součásti 629.11.011 
POdv~zlva, hygiena 613.24 
Podzastaya věc~á; právo občanské 347.27 
Pod~emmce .oleJna, pěstování 634.58 
POhadky, narodopis 398 2 
PDhlaví, biologie 577.8' 
-, hygiena 613.88 
-, sociologie 3-055 
--, ústrojí, anatomie 611.6 
-, -, léčiva 615.76 
-, -, mužské, fysiDlogie 612.61 
-, -, nemoci 616.6 
--, -: ženské, fysiDlogie 612.62 
-, vychova 613.88 
-, zralost, fysiDIDgie 612.66 
Pohled~vky přednostní 347.28 
POhodmce, hygiena 614.97 
POhodnictví, kafHerie 637.53 
PohDn elektrický, stroJ'e textHní 621 

1 kt 
.34:677.05 

e e' romotorický 621.34 
provozDvny 658.26 

-, rDzvody 621-34/-38 
Pohoršení veřejné, právo trestní 343.54 
Pohoří (23) 
PohostinnDst, nárDdopis 392.7 
Pohovky, byt, zařízení 645.42 
Pohraničí (z) ( -04) 
Pohromy ,přírodní, pojištění 368.16 
Pohřbívání, hygiena 614.61 
-, národopis 393 
Pohřebné, pojištění 368.46 
Pohyb, filosDfie 116 
-, fysiolDgie 612.76 
-, ge0!lletrie mathematickDmechanická 531.1 
-- kmItavý, šíření 534.2 
- otáčivý, přístrDje 621-13 
- -, stroje 621-13 
-, psychDlogie 159.943 
-, rDstliny 581.18 
-, stálice 523.83 
-- střídavý, přístroje 621-12 
- -, stroje 621-12 
-, ústrojí, fysiologie 612.7 
--, -, nemoci 616.7 
-, zDologie 591.17 
-, změny, strojnictví 621.8.02 
Pochody, sport 796.51 
-- vojenské 355.53 
Pochutřny, výroba 663.9 
PDchva, anatDmie 611.67 
Pochvy šlachDvé, anatomie 611.75 
- -, fysiologie 612.75 
Pojednání (f) (02) 

, fO~~!l; ŽivOtDpisu (f) (092) 
- kmzm abecedně uspořádaná (f) (03) 
- obsáhlá (f) (021) 
- populární (f) (023) 
PDjistky, elektrDtechnika 621.316.9 
Pojištění (h) .004.4 
-, budovy 368.12 

Pojištění dělnické 368.4 
-, formy 368.03 
- invalidní 368.37 
_ - sociální 368.43 
-, krádež 368.182 

lesní 368.55 
manželské 368.45 
mateřské 368.45 
námorm 368.23 
nemocenské 368.38 

_ - sociální 368.42 
pensijní 331.25 
pDhromy přírDdní 368.16 
porodní 368.45 
poštovní 368.26 
požární 368.11 

-, sirotci 368.46 
-, sklD 368.186 

sociální 368.4 
starobní sociální 368.43 

,statistika 313 
_, šomážní 368.87 
_, theorie 368.01 
-- úrazové 368.38 
_ - sociální 368.41 
_ VdDvské 368.46 
_, vedení domácnosti 647.6 

věcné 368.1 
zemědělské 368.5 
železniční 368.21 
životní 368.3 

Pojišťovnictví 368 
Pojišťovny, budovy 725.23 
pojiva, barvy nátěrové 667.62 
_ rDzličná 666.96 
_, stavitelství silniční 625.06 
Pojmy (h) .001.1 
-', logika 161.1 
_, určení (f) (083.7) 
-, vědecké 001.1 
Pokání, dDgmatika 234.5 
Pokladny ohnivzdorné 683.34 

pensijní 331.17 
registrační 681.171 
samočinné 681.13 
služba 657.282 
železné 672.9 

Poklesy, kůra zemská 551.244 
_, tvorba mořská 551.35.06 
pokoje dětské, péče o děti 649.2 
___ , rDzdělení bytu 643.54 

hostinské 643.54 
_, nemocní v domácnosti 649.8 
-pánské, zařízení 645.6:643.552 
_, zaměstnanci domácí 643.54 
Pokojíčky pro panenky 688.72 
Pokovování 621.793 
-, sklo 666.056.5 
POkrok 008 
BokrDkovci, strana politická 329.13 
Pokrutiny, technika chemická 665.117 
Pokryvačství, řemesla stavební 695 
pokrývky hlavy, oblékání 646.5 
- stolní 645.48 
-, textil 677.62 
Pokusy, geolDgie 550.89 
-, chemie 542 
-, podnik 658.57 
_ smírčí, proces civilní 347.925 
_ technické 62.001.4 
-, zDologie 591.08 
pokyny praktické (f) (083.1) 
Pól astronomický, výška 521.9 
- jižní (z) (9~) 
__ severní (z) (98) 
Polabština 487.2 
polarimetr, optika 535.56 
Polarisace barevná 535.54 
-,chemie theoretická 541.135 
-, optika 535.51 
Poláry harmonické, geometrie 513.75 
Polder 627.533 
Pole elektrické 537.228 

Pole magnetické 538.12 
__ , dvojlom 538.61 
_ -, působení 538.6 
__ , účinky elektrické 538.63 
__ , _ mechanické 538.65 
__ , - 'Optické 538.61 
__ , - rozličné 538.69 
__ , - tepelné 538.68 
__ , vlivy rozličné 538.67 
__ zemské, intensita 538.711 
_, škody, pojištění 368.51 
- točivé 538.552 
_ závlahová pro vody odpadní 628.36 
Polemika, theologie 239 
Polemiky (f) ( 049 ) 
Polemoniaceae 582.943 
Polepšovny, budovy 725.63 
_, děti, budDVY 725.64 
_, právo trestní 343.815 
Polévky, koření 664.87 
Polevy 666.29 
Policie 351.74 

budovy, architektura 725.18 
cizinecká 351.756 
divadelní 351.758.1 
dopravní 351.81 
lesní 351.744 
městská 351.745 
mravnostní 351.764 
obecní 351.745 

_, 'Organisace 351.741 
pasová 351.755 
politická 351.746 
polní 351.744 
přísežná soukromá 351.746.3 
sanitní 614.4 
soukromá tajná .351.746.2 
speciální 351.746.3 
stavební 351.785 
školní 351.851 
tajná státní 351.746.1 
tržní 351.824.5 
venkovská 351.744 
vodní 351.749 
vojenská 356.35 
vzdušná 351.749 
zemská 351.745 

politika 32 
branná 355.02 
ethika 323.5 
hospodářská 338.98 
koloniální 325.3 
mezinárodní 327 
rodinná 362.17 
sociální 304 
strany 329 
školská 379.3 

, trh otevřený 332.588 
-- vnitřní 323 
__ zahraniční 351.88 
Polo 796.353 
- vodni 797.25 
Polodrahokamy, ložiska 553.8 
_, technologie 679.87 
Poloha, proVDzovny 658.21 
Polonium, chemie anorganická 546.794 
Poloopice 599.81 
POIDsvět 323.39 
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Polotovary (h) .002.62 
_ strojní, výroba 621.77 
_, tvar vnější 621.9-4 
_, __ , inženýrství strojní 621-4 
Polsko (z) (438) 
Polštáře, byt, zařízení 645.47 
_, výroba 685.1 
PDlština 484 
- (ř) =84 
-, literatura 884 
Poltivky 582.23 
Polygalineae 582.755 
polygamie, hygiena 613.89 
polygonometrie 514.9 
polygonales 582.657 
Polygrafie (souborná díla) 08 



Polymerie, chemie theoretická 541.64 
Polynesané, náboženství 299 9 
Polynesie (z) (96) . 
Polyzoa 594.7 
Pomazání poslední, svátost 265.7 
Pomeranče 634.3 
Pom~ďování, metalurgie 669.386 
Pomery vodní, vliv zemědělství 631.9 
Pomní~y, aJ::chitektura 725.94 
-, pravo puvodské 347.787 
-, - správní 351.853 
Pomoc technická 361.98 
Pomocníci obchodní (h) .007.3 
Pomořany (z) (431.6) 
Pomficky mechanické, počttání 518.5 
- ošetřovací 616-1/-9 
- počtářské, hvězdářství 522.6 
- učebné 371.6 
Ponny,chov 636.16 
Ponorky, doprava vodní 629.127 
-, !echnika válečná 623.827 
PopLnavé 582.81 
Popisy podrobné, použití (h) .004.1 
--, theorie .001.3 
Poplach, zařízení 654.92 
Poplatky 336.2 
-, dopravnictví 656.03 

kolkové 336.248 
-, sdělování na dálku 654.03 
- školní 371.22 
-, vklady 336.242 
Poplatníci 336.024 
Popouštění 621.785.7 
-, lázně 621.784 
Poptávka a nabídka 380.11 
Populace, statistika 312 
Por, pěstování 635.26 
Poradenství, volba povolání 371.048 
Poradnictví obchodní, technika 659.22 
Poradny, volba povolání 371.048 
Porady technické 659.24 
- vědecké 6'59.25 
Poranění, pathologie 616-001 
Porcelán 666.5 
- umělecký 738.1 
Porfyr, lomy 622.353 
Porifera 593.4 
Pornografie, ethika 176.8 
Porod, fysiologie 612.63 
-, gynekologie 618.4 
--, pathologie 618.5 
--, pojištění 368.42 
Porodnice, 'budovy 725.51 
-, péče sociální 362.15 
Porodnictví 618.2 
Porodnost, statistika 312.1 
Porotci, právo trestní 343.16 
Pórovina, keramika 666.6 
Portugalsko (z) (469) 
Portugalština 469.0 
-- (ř) =69 
--, literatura 869.0 
Portulacaceae 582.666 
Porub, těžení 622.61 
Poručnictví, právo občanské 347.64 
Poruchy, dopravnictví 656.04 

neurotické 616-009 
provozní u vodních centrál, zařízení ochranna' 
627.88 
rozhlasové 621.396.7 

-, sdělování na dálku 654.04 
Porušení, odolnost 620.193 
Porušování, máslo 637.26 
-, mléko 637.16 
-, sýry 637.36 
-, uzeniny 637.526 
Porýní (434.2) 
Pořadače, spisy 651.6 
Pořádek veřejný, činy trestné 343.34 
Po!adí hodnostní 331.125 
Porekadla, národopis 398 9 
Positivismus 165.73 . 
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Positrony, nauka o elektřině 537.13 
Posloul?~os!, dědictví, právo občanské 347.65 
- zvlastm, dědictví 347.68 
Posloupnos~i Fareyovy, mathematika 511.9 
Pospohtostl socíalistické 335.9 
Postele, h~spo~ářství domácí 645.42 
Postoupem, pravo občanské 347.451 
PostroJe 636.083 
Postři~ování, rostliny, zařízení 631.34 
Postulat, logika 167.4 
Post_~py biologické 66.098 
- clselné 518 

elektrokapilární 66.089 
elektrochemické rozličné 66.087 
fotochemické 66.085 
grafické 518 

-, hledisko koncentrace 66.082 
-, - tlaku 66.083 
- katalytické 66.097 
- odbourávací 66.092 
- stabilisační fysikálně chemické 66.081 
- - fysikální 66.081 
- synthetické 66.091 
- tepe~né" technika chemická 66.04 
- zalozene na chvění těles 66.084 
- - - pfisobení světla 66.085 
- - - kmitech ultrasonických 66.084 
- žákovské 371.212 
Posty, hygiena 613.24 
-, národopis 392.8 
Posudky (f) (048) 
Posunování, stavby 624.059 
Posuyny, železnice 625.155 
PosvlCení, národopis 394 6 
Poškozenci váleční 3'55.29 
- -, hnutí 369.18 
Po~koze?-í věci, zlomyslné, právo trestní 343.17 
Postovmctví 6'56.8 
-'. otázky hospodářské 383 
Posty" budovy: architektura 725.16 
-, pravo spravní 351.816;'819 
-, schránky 656.84 
-, služba novinová 656.886 
-, -, postup 656.82 
-, - ve vlaku 656 224 
-, úřady 656.81 . 
-, zásilky, doprava, zpfisoby 656.86 
-, -, doručování 656.87' 
-, -, podávání 656.84 
-, -, podmínky dopravy všeobecné 656.83 
-, -, pojištění 368.26 
-, -', vyplácení 656.835 
-, znamky 656.835 
Potahy, doprava 656.12 
- smaltové 666.29 
Potáp~či, obleky 626.025 
-, prace 626.02 
-, výstroj 626.025 
Potaš, výroba 661.3 
Potenciál e~ektrický 537.21 
- magnetický 538.12 
-, mechanika 531.26 
- thermodynamický 536.77 
- všeobecně 530:19 
-, síly vnitřní 539.31 
PotiSkování,. tkaniny 667.3 
- -, c!Iem1e, postupy 667.33 

, l:tky potiskované 667.35/.37 
- -, uprava konečná 66738 
Potoky (z) (282.2) . 
Potrat. umělý, právo trestní 343.62 
Potravmy, ho~P?dářství domácí 641 

konservovam v domácnosti 641.4 
k~nservované 664.87 
mmerál~í, hygiena 613.27 
nerostne, technika chemická 664.4 

-, padělání 343.347 
-, p:-ávo správní 351.733 
-, puvod 641.3 
-, - rostlinný 641.3:613.26 

, - živočišný 641.3:613.28 
-, rekvisice, vojenství 355.22 

Potraviny rostlinné, hygiena 613.26 
_, uchovávání, domácnost 641.4 
_, _, technika 664.8/.9 

umělé 613.29 
_, vlastnosti 641 
_, výživnost 641.1 
__ , zásobování, právo správní 351.778.2 
_, _ za války 355.244 
_ živočišné, hygiena 613.28 
Potrubí, armatury 673.7 
_, inženýrství strojní 621.643 

kanalisační, čištění 628.28 
_. _, návrh 628.24 
__ , prasknuti 628.27 
__ , prfiřezy, výpočet 628.22 
_. _, stavba 628.24 
__ , ucpání 628.27 

,kladení 696 
_ odpadní 696.1 
_ pod povrchem uličním 625.78 
_, součásti rozličné 673.7 
_, __ viz též 621.647 
_, technika chemická 66.026 
_, uzávěry 621.643 
_, _, inženýrství strojní 621-39 
_, voda hnací 627.84 
_, _ teplá, stavitelství 696.4 
_ vodovodní 628.14 
__ , stavitelství 696.1 
_ vzduchové, stavitelství 696.5 
potřeby cestovní z kfižea látlty 685.51 

,hospodářství 330.16 
_ hrací 685.8 
_ kancelářské 651.46 
__ , výroba 686.8 
_ kuřácké kovové 671.2 
__ , soustružnictví 
_, táboření 685.53 

688.9 

toaletní 687.5 
_, turistika 685.53 
_ válečné 355.242/.243 
Poukázky pokladní státní 336.32 
_, právo obchodní 347.747 
_ skladové 381.4 
Poukazy, účetnictví 657.286 
Pouště (z) (25) 
_, geologie 551.45 
poutače, propagace zraková 659.138 
Pouti, místa, budovy 726.9 
_, právo správní 351.758.2 
pouzdra kartonová a papírová 676.83 
_ na brýle 681.45 
_ na penrze 671.13 
použitelnost, obnovení (h) .004.87 
_, theorie (h) .001.8 
Použití (h) .004.1 
pověra, národopis 398.3 
povětrnost, předpovědi 551.509 
_, služba námořní 627.93 
_, _ rozhlasová 621.396.9 
Povidky 8-3 
povijnice jedlá, pěstování 633.49 
povinnost pracovní 331.92 
_ školní 379.2 
_ vojenská 351.212 
Povlaky .002.4 
Povlékání, tkaniny 667.18 
Povodně, ochrana 627.51 
_, pomoc 361.9 
__ , škody, pojištěni 368.16 
povolání, ethika 174 

,hygiena 613.6 
_, nemoci 613.62 
_, třídy sociáln! 323.3 
_, seznamy (f) (058.7) 
_ svobodná 323.32 
__ , právo veřejné 342.542.9 
_, volba, poradny 371.048 
_, výchova 331.86 
Povozy, doprava 656.12 
Povrch, dřevo, úprava 674.07 
_ hmoty, ochrana 620.197 
__ , vady 620.191 
_, kovy, zušlechtění ·621.795 

povstání, pojištěni proti škodám 368.184 
__ , politika vnitřní 323.2 
Povyšování služební 331.125 
Pozemky, daně 336.211 

hospodářství 333 
obchody 333.39 
pachty 333.5 
poloha 333.013.4 
pfijčky 333.33 
reforma 333.013.6 
renta 333.013.2 
spekulace 333.39 

,úvěr 332.72 
_, vlastnictví soukromé 333.3 
_, _ společné 333.2 
_, _ státní a veřejné 333.1 
_, zástava 347.27 
_, zavlažování 628.17 
Poznání, cesta olmltní 133.2 
-, dějtny 169.9 

,hodnota 165.5 
_, hranice 165.3 
_, platnost 165.4 
_, theorie 165 
Poznaňsko (do r. 1919) (z) ( 431.3) 
pozornost, psychologie 159.952 
pozorování, fysika 53.087 

letadla, zařízení 629.13.018 
meteorologická 551.501 
objektivní, fysika 53.087.4 

_, plavidla, zařízení 629.12.018 
subjektivní, fysika 53.087.2/.3 

_, vozidla pozemní, zařízení 629.11.018 
Fozoun, hudba 788.2 
pozfistalí, pojištění 368.46 
Požáry dfilní 622.82 
_, ochrana 614.84 
_, pojištění 368.11 
_, založení, právo trestní 343.76 
poživatiny, dohled zdravotní 614.31 
Práce a klima 331.043 
__ život soukromý 331.048 
_, absence 331.816 
_, činitel výrobní 338.91 

další s hotovými výrobky (h) .004.3 
dekorační 684.7 

_, dělba 331.87 
děti 331.3 
doba 331.81 

, _, vliv 331.044 
domácká 338.41 

_, dřevo, vykládání 674.24 
duševní 331.02 
dýmařská 669.181 
kanceláře 331.95 
kancelářské 651.4/.7 

_, knížky 331.123 
,komory 331.98 

_ lidská obecně 007 
, mechanika 531.41 

_, měřeni 531.78 
,ministerstvo 354.84 

_, místnosti 331.82 
na černo 331.65 
nedělní 331.813 

_, neschopní, péče 332.6 
noční 331.812 
nucená 331.57 

_, odměna 331.214 
_, ochrana domácího trhu 331.62 
_, _ mezinárodní 331.91 
_, organisace 331.87 
_, osm hodin 331.811 

plynulá 331.875 
_, podmínky 331.82 
_, pořadí, určení 658.512 
_, povinnost 331.92 
_, právo 331.92 
_, pronájem 347.454 
-,prúkazy 331.123 

přes čas 331.814 
_, přestávky 331.044 
_, přidělování 658.514 
_, přijímání 331.116 



Práce přípravná (h) .002.1 
-, rozvrhování 658.514 
- ruční školní 372.5 
-, řády 331.14 
-, řízení mezinárodní 331.91 
-, schopnost snížená 331.59 
-, sledování 658.513 
-, smlouvy, hospodářství 331.116 
-, -, právo obchodní 347.754 
-, svátky 331.815 
-, theorie 331.01 
-, trh 331.96 
-, týden čtyřicetihodinový 331.811 

umělecké, potřeby 686.8 
- vedlejší (h) .002.7 
- veřejné, právo správní 351.712 
-, vězňové 331.51 
-, vlivy fysikální 331.043 
-, - chemické 331.043 
-, - provozní 331.042 
-, - technické 331.041 
-, - vnější 331.04 
-, - zaměstnancfi 331.05 
- vývojové (h) .001.6 
- - technické 62.001 
-, zařa,zování 331.12 
-, zastavení, pojištění škody 368.87 
- zemědělské 631.5 
-- zemní 624.13 
-, zmeškání 331.816 
-, zprostředkování 331.96 
-, ženy 331.4 
Pracoviště 331.82 
Pracovníci duševní 331.71 
Pracovny, byt, rozdělení 643.55 
- donucovací, budovy 725.55 
- umělecké 7.093 
Pračky, hospodářství domácí 648.23 
Prádelny 643.58 
-, zařízení 645.68 
Prádlo, 'koupání 645.48 
- kuchyňské 645.48 
- ložní 645.48 
- stolní 642.7 
--, sušení 648.3 
-, výroba 687.2 
-, ždímání 648.3 
-,žehlení 648.4 
Pra:gmatismus 165.74 
Prahmyz 595.73 
Prahory, geologie 551.71 
Prach kosmický 523.16 
-, ochrana 628.511 
- střelný 662.3 
- - černý 662.33 
- - -, trhaviny 662.22 
- -, druhy bezdýmné 662.35 
- -, - starožitné 662.3 
-, vdechování, nemoci z povolání 613.63 
-, technika potírání 628.511 
Prákrt 491.3 
Prameny (z) (282.1) 
- dějinné (f) (093) 
-, geologie 551.23 
- historické, studium 930.22 
-, hydrologie 551.49 
-, inženýrství vodní 627.12 
- literární (f) (093) 
- minerální 553.7 
- -, těžba 622.322 
- právní (f) (094) 
-- vládní (f) (094.8) 
-- soudní (f) (094.8) 
-, právo církevní 348.1 
Praní, nářadí 648.22 
-, nerosty v hornictví 622.75/.76 
,prostředky 668.15/.17 

- ruční 648.22 
- strojní 648.23 
-, textilie 667.12 
- všeobecně 648 
Praseodyn, chemie anorganická 546.656 
Prášky, forma výrobní 621.9-49 
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Prášky kovové 621.775 
-, léky 615..11 

mýdlové 668.15/.17 
obarvené, fotografie 773 

- uhelné 662.87 
- vaječné 637.445 
Práva lidská 342.7 
- nabytá 347.12 
- občanská 342.72/.73 
- ---', ztráta 343.286 

podmíněná 347.12 
požívací, zastavení 347.467 
přednostní 347.28 
trvalá 347.12 
věcná 347.2 

- - všeobecně 347.24 
- vrozená 347.12 
- základní 342.7 
Pravděpodobnost, fysika, theorie 530.16 
- početní 519.2 
Pravidlo, logika 167.6 
Pravítka ,počítací 681.143 
Právníci 347.96 
Právo 34 
-, byt 347.25 
- církevní 348 
,- - katolické 348.1/.7 
- - občanské 34'8. 7 
- -, prameny 348.1 
- - rprotestantské 348.84 
- - soukromé 348.6 
- - trestní 348.5 
- - věcné 348.4 

civilní 347 
- dědické 347.6 
- diplomatické 341.7 
-, druhy 340.1 
-, filosofie 340.12 
- finanční 347.73 
- fiskální 351.713 
-, formy 340.1 

honební 347.24 
horní 347.24 
hlasovací 342.8 
intervenční 341.23 
kanonické viz církevní 
konsulární 341.8 
kutací 351.823.3 
lenní pozemkové 347.23 
letecké 347.81 
mezinárodní 341 

- -, anexe 341.22 
- -, hranice států 341.22 
- -, kodifikace 341.01 
- -, koncese 341.22 
- -, menšiny 341.23 
- -, osoby 341.21 
- -, pronájem území 341.22 
- -, předměty 341.21 
- -, případy zvláštní 341.29 
- - soukromé 341.5 
- -, spisy klasické 341.09 
- - trestní 341.4 
- -, území státní 341.22 
- -, zásady 341.01 
-, mladiství 347.63 
-, nalézání (f) (094.9) 
- námořní 347.79 
- -, havarie 347.796 
- -, loďaři 347.792 
- -, lodi obchodní 347.791 
- -, lodivodové 347.793 
--, lodníci 347.793 
-, nauka (f) (094.9) 
- občanské 347 
- - církevní 348.7 
--, osoby 347.15/.17 
-, obhajoba 347.926 
- obchodní 347.7 
- -, smlouvy 347.74 

obligační mimo smluvní 347.5 
odlišné od zákonfi 340.14 

-, otázky metodické 34.06 

Právo, otázky technické 34.06 
_, pastva, vlastnictví pfidy 333.9 
_, _, zákoník občanský 347.24 
- patentní 347.771 
-, personál 34.08 
- petiční 342.736 
-, podmínky 34.02 
-, podstata 34.01 
_ positivní 340.13 
-, práce 331.92 
_ .pracovní 351.83 
_, prameny (f) (094) 
_, přetvoření 34.04 
_, případy jednotlivé 34.09 
_ přirozené 340.12 
_ pfivodské 347.77 /.78 
__ , architektura 347.787 
_ -, balety 347.785 
__ , časopisy 347.781 
__ , dekorace divadelní 347.782 
__ , divadla 347.786 
__ , dopisy 347.781 
__ , filmy 347.786 
__ , fotografie 347.783 
__ , grafika 347.783 
__ , hudba 347.785 

,knihy 347.781 
__ , literatura 347;781 
__ , malířství 347.782 
__ , mapy 347.783 
__ , operety 347.785 
__ , opery 347.785 
__ , organisace správně technic1{á 347.789 
__ , padělky 347.788 
__ , plastika 347.784 
__ , pomníky 347.787 
--,přednášky 347.781 
__ , rozhlas, vysílání 347.785 
__ , sochařství 347.784 
__ , stavby 347.787 

reklamní 659.1 :34 
retenční 347.28 
rodinné 347.6 
rozhlasové 347.83 

-, r)'íbolov 333.9 
, síla vodní 347.24 

_ soukromé církevní 348.6 
_ _ mezinárodní 341.5 
_, srovnavam 34.05 
_ trestní 343 
_ -, dfikazy 343.14 
__ , námořnictvo vojenské 344.4 
__ , příslušnost 343.18 
_ _ vojenské 344.1 
__ , všeobecnosti 343.2 
_ _ zvláštní 344 
_, účinky 34.03 
_, úředníci 34.08 

válečné 341.3 
veřejné, spory kompetenční 342.591 

_ věcné, otázky společné 347.22 
_ vodní, vlastnictví pozemkové 333.9 
_ -, správa 351.79 
- volební 342.8 
_ -, ženy 342.83 
_ všeobecné 340 
_ vyslanecké 341.7 
_ zástavní, lodi 347.798 
-, změny 34.04 
_, zřízení vnější 34.07 
_ zvykové 340.141 
-- (f) (094.9) 
Pravopis, dopisy obchodní 651.74 
_. jazykozpyt 411 
-, reforma 411.4 
-, škola 372.6 
Prázdniny pracovní 331.817 
- školní 371.23 
Pražce železniční 625.141 
Pražení, nerosty, hornictví 622.79 
Precese, theorie, astronomie 521.9 
Predestinace, dogmatika 234.9 
Predisposice, pathologie 616-056 

Prehistorie 571 
_, náboženství 299.99 
_, nálezy 571.1/.9 
-, období 571(11) 
_, předměty 571.1/.9 
Prekambrium 551.72 
Prémie vývozní 337.4 
Preparáty farmaceutické 615.41 
_ mikroskopické (f) (086.3) 
_ přírodovědné 579.1/.5 
Presbyteriáni 285 
Primates 599.8 
Primitivové, náboženství 299.99 
Primulares 582.918 
Princip Gibbs-Helmholtz 536.775 
_ relativnosti 530.12 
_ Vant' Hoff-Le Ohátelier 536.773 
_ zachování energie 431.62 
Principes 582.545 
Probírky lesní 634.953 
Proboscidea 599.61 
Procesí, národopis 394.5 
Procesy chorobné 616-00 
- limitní 511.1 
- regresivní 616-003 
_ sensační, právo 340.96 
- slavné 340.96 
_, strany,právo občanské 347.921 
Prodarovité 582.892 
Prodavači, školení 658.07 
Prodej, analysa 658.08 

,druhy 658.84 
_, hospodářství 381.7 
-konsumentfim 381.6 
_, organisace 658.81 
_, právo občanské 347.451 
_, - obchodni 347.751 
_, prostředky k podporování 658.82 
-, technika 658.8 
-, umění 658.85 
- v malém 658.87 
- ve velkém 658.86 
_, zpfisoby 658.85 
Prodleni, 'právo občanské 347.42 
Produkty hornické, úprava 622.7 

"_ vedlejší (h) .002.67 
Profesoři 371.1 
_ vysokoškolští 378.12 
Profily půdni 631.47 
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-, tažení 621.946 
_, výrobky, tvar 621.9-12 
Profylaxe kriminální 343.85 
Prognosy, pathologie 616-03 
Programy (:f) (049) 
- (h) .001.1 
_ školní (f) (075.5) 
Prohloubení, obrábění 621.9-46 
Prohlubování, pfida 631.58 
Projektivnost, geometrie 513.75 
Projekty (f) (083.9) 
Projev, svoboda, práva základní 342.729 
Projimadla 615.73 
Prolegomena, nejobecnější základy vědy a kultury 

00 
Proletariát, diktatura 321.63 
Proměnlivost, fysika 530.13 
Promítán!, filmy 778.55 
-. "fotografie 778.2 
-, geometrie 515 

kotovaná 515.3 
kuželová 515.5 
orthografická 515.5 

-, přístroje 778.55 
- válcová 515.5 
Promývání, chemie pokusná 
-, plyny, chemie pokusná 
-, -, technika chemická 
Pronájem, podnik 338.95 
-, práce 347.454 

542.6 
542.7 
66.074 

-, služby 347.454 
_, technika obchodní 658.91 
Pronásledování náboženská 272 
Propadnutí, právo občanské 347.933 



Propagace, časopisy 659.131' 
-, činitel kulturní 659.1.04 
-, diapositivy 659.137 

, doprava vlaková 656.228 
-, film 659.137 
-, gramofon 659.14 
-, hospodárnost 659.1.03 
-, knihy 659.131 
-, -, prodej 655.55 
-, náklady 659.1.03 
-, odborníci 659.1.07 
-, odznaky, nošeni 659.191 
-, noviny 659.131 
-, organisace všeobecná 659.11 
-, plakáty 659.133 
-, pojem a význam 659.1.01 
-, právo 659.1:34 
-, prostředky 659.13/.17 
-, - sluchové 659.14 
-, - zrakové 659.13 
-, přednášky 659.14 
-, publikace 659.132 
-, rozhlas 659.14 

společná 659.181 
-, subjekt propagující 659.12 
-, světlo 659.135 
-, technika obchodni 659.1 
~,vlajky 659.191 
-, všeobecnosti 6'59.02 
-, vystavováni 659.152 
Propaganda, ministerstvo 354.36 
Propedeutika lékařská 616-07 
Propusti zdymadlové 627.45 
Propustky vodní silniční 625.745 
Propuštění z práce 331.13 
Proroci, theologie 224 
Prorokování, parapsychologie 159.961.3 
Prosévání, zařízení 621.928 
Prosimiae 599.81 
Proslovy (f) (042) 
Proso, pěstování 633.17 
Prospekce ·biologická 550.87 
- geologická 550.8 
- hornická 622.19 
Prospekty (f) (085) 
Prostituce, ethika 176.5 
-, právo správní 351.764 
-, - trestní 343.54 
Prostoplátečné '582.62/.69 
Prostor, akustika 534.84 
-, filosofie 114 
-, měření 531.73 
- trojrozměrný, transformace 513.76 
- vícerozměrný, geometrie 513.82 
-, vidění, optika 535.76 
Prostředí a rostlina 581.5 
-- fysikální (f) (2) 
Prostředky brousicí 621.921 

dopravní, lety prostorem světovým 629.19 
karburační 66.075 
obranné proti rostlinným škfidcům 632.95 
omamné 663.99 
opravné, Iprávo trestní 343.15 

-, pěstěni těla 668.58 
- propagační 659.13/.17 
- - sluchové 659.14 
- - zrakové 659.13 

,provozní 658.28 
,psací 667.4/.5 
trhací 623.4 
výrobní 658.27 
vzněcovaci 623.4 
zápalné 623.4 

Prostř'ihování, stroje 621.96 
Protaktinium, chemie anorganická 546.796 
Proteales 582.639 
Proteiny, chemie organioká 547.96 
-, technika chemická 668.3 
Protektoráty 325.34 
Proteotvaré 582.639 
Proterozoicum 551.72 
Protestanti, církve 284 
-, -, právo 348.84 
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Protestanti, strana politická 329.33 
Protézy, látky 616-1 
-, výroba 685.38 
- zubní 616.314-089.28 
Protilátky, biologie 1576.8.097 
Protiproud tepelný 535.27 
Protižaloby, právo občanské 347.928 
Protococcales 582.264 
Protomycetes 582.283 
Prototyp, metr 531.711 
Prototypy, zkoušení (h) .001.4 
Protony, nauka o elektř'ině 537.13 
Protozoa 593.1 
Protmcheata 595.5 
Proud Golfský (z) (27) 
Proudy a magnety, pfisobení 538.31 
- bahenní 551.311.8 
- elektrické, fysika 537.3 
- - proměnlivé 538.5 
-- -, pfisobeni vzájemné 538.32 
- -, rozvětveni 537.313 
- -, sbíráni 1621.336 

silné 621.3.022 
- - slabé 621.3.021 
- - stejnosměrné 621.3.024 
- - --, měniče 621.314.1 
- - -, přeměna na jiné stejnosměrné 621.314.1 
- - střídavé, fysika 538.55 
-- - -, měniče 621.314.2 
- - -, obvod obecný 538.551 
- - -, přeměna na stejnosměrné 621.314.5 
- - -, technik'a 621.025 
- -, šíření, rychlost 537.314 
- -, techni'ka 62,1.3.02 
- -, účinky rozličné 537.39 
- - velmi silné 537.311.8 
--- slabé 537.311.7 
- - vícefázové 538.552 
- - viřivé538.54 
- -, vlivy rozličné 537.37 
- - vysokofrek,venční 621.023 
- -, zhuštěni 538.54 
- mořské 551.465 
-- (z) (27) 
Proutkaření, geologie 550.87 
Proutky kouzelné, geologie 550.87 
- -, parapsychologie 159.961.3 
Provaznictví 677.7 
Provazolezci, zábavy veřejné 791.1 
Prova'zy konopné 677.71 
-, pletení vlastní 677.71 
-, -, všeobecně 677.7.08 
-, ,pryžové 678.14 
Provedení (h) .002 
Provenc;alština 449.0 
-- (ř) =49 
-, literatura 849 
Proviantura, vojenství 355.75 
PI'ovincie (z) ( -3 ) 
-, správa 353 
Provoz (h) .004.1 
-, kontrola 658.562 
-, stroje 621-5 
- technický všeobecně 62.004 
-, zařízení 658.28 
- zkušební ,Ch) .001.41 
Provozovny, energie, zásobování 658.26 
-, místo stavební 658.21 
-, organisace padni'ková 658.2 
-, osvětlení 6'58.24 
-, plánování 658.23 
-, pohon 658.26 
-, poloha 658.22 
-, stavby, uspořádání 658.23 
-, topení 658.25 
-, zařízení 658.22 
-, - zvuková 658.25 
Prozřetelnost, dogmatika 231.52 
-, náboženství přirozené 2140 
Prstence, strojnictví 621.9-47 
Prsty, otisky, kriminologie 343.977 
Prfičelí, architektura 72.012 
Průduchy větrací 624.027 
Prfidušky, nemoci 616.23 

Prfidušnice, nemoci 616.23 
Pruhy dělicí dopravní 625.746 
Prfijem epidemický 616.934 
Prfijezdy silniční místní 625.711.2 
Prfikazy pracovní 331.123 
Prfikopy pfidní, stavitelství 624.134 
Prfiměry, měřeni 531.717 
Průmysl a obchod, ministerstvo 354.81 
- barvářský 667 
-, budovy 725.4 
_, dehet, zpracování 668.7 

domácký 338.966 
elektrotechnický 621.312 
glycerinový 668.2 
grafický 655 

_, hospodářství 338.45 
-, hygiena 628.5 
- chemický 66 
- :kaučukový 678 
- -, látky pomocné 678.04 
__ , pochody pracovní 678.02 
- -, přístroje 678.05 
- -, stroje 678.05 
- ikožařský 675 
__ , odpadky, :opracováni 675.8 
- kvasný 663 

malý 338.964 
-, mobilisace 355.241 

mydlářský 668.1 
oděvní 687 
papírnický 676 

-, podpora státní 338.983 
-, právo správní 351.824.1 
-, - veřejné 342.542.6 
- stavební 69 
- střední 338.963 
-, svazy výrobní 338.7 
- textHnf 677 
- -, látky pomocné 677.04 
- -, odpadky 677.08 
- -, otázky všeobecné 677.01 
- -, pochody pracovní 677.02 
- -, stmje 677.05 
- -, suroviny 677.03 
- -, výrobky 677.06 
- umělecký 745/749 
-, úvěr 332.742 

velký 338.962 
-, výrobky farmaceutické 615.45 
- všeobecně 62 
__ , znárodněný 336.111 :338.45 
Prfiplavy, břehy nasypávané, stavba 626.18 
-, doprava lodní 656.62 
_, - -, inženýrstvf vodní 626.7 
- mořsiké 626.9 
-'-, mosty 624.21:626.9 
_, prfiřezy příčné, tvary a rozměry 626.3 
-, stavba 626.13 
-, udržování 626.14 
_ vnitrozemské, mosty 624.21:626.1 
- - všeobecně 626.1 
-, vytyčení 626.12 
-, zásobování vodou 626.2 
Prllpovědi, národopis 398.6 
Prfiraz elektrický 537.521 
- -, kapaliny 537.528 
- -, tělesa pevná 537.529 
Prusko (z) (431) 
- východu! (z) (431.1) 
- západni (z) \(431.2) 
Prustkokvěté582.888 
PriltepUvost, nauka o teple 536.35 
Prfivodci (f) (083.8) 
Prfivody, národopis 394.5 
-, osvětlení slavnostní 688.76 
-, slavnosti veřejné 791.6 
-, společnosti 061.7 
Prfivoz, obchod 382.7 
Průzkum pfidoznalecký 631.47 
- patentový 347.779 
- technický 62.001 
- - vědecký 62.001.5 
Pruižiny, strojnictví 621-27 
-, výrobky 621.9-48 

Pružnost, fysika 539.3 
-, mez 539.31 
-, plyny 533.2 
_, představyzákladni 539.31 
Prvek č. at. 43 546.718 
--- 75 546.719 
--- &5 546.169 
- - - 87 546.37 
Prvky, nerosty 549.2 

nulmocné 546.29 
pochybné 546.99 

- radioaktivní 546.79 
- stavební 624.07 
- volné 541.43 
Prvoci 593.1 
Prvočísla, theorie 511.2 
Prvohory, geologie 551.73 
prvoobalné 582.62/.69 
Prvosenkotvaré 582.918 
Prvotisky 093 
Prvouka 372 
Pryskyřice fosilní, ložiska 553.99 
_, hmoty plastické 679.55 
-,chenůe organická 547.914 
_ přirozené, odvozeniny 679.55 
-, smůla 668.47 
_, technika 'chemická 668.44 
- včelí 637.18 
Pryskyřičniny, polymerace 679.58 
_ synthetické, hmoty plastické 679.56 
PryskyřnLkokvěté 582.675 
Pryskyřníkotvaré 582.67 
Pryž, boty 678.17 
-, hadice 678.14 
-, míče 678.14 
-, obruče 678.15 
-, podlahy 678.17 
-, rukavice 678.17 
-, řemeny 678.14 
-, šňilry 678.14 
-' tvrdá 678.4 
Přádelnictvi 677.022 
Přátelst.ví, ethika 177 
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-, národopis 392.7 
Přečiny daňové 343.359 
Předáci (h) .007.2 
Předehry operní 785.5 
Předělávky, umění 7.061 
Předcházení, nemoci 616-084 
Předivo, stroje na přípravu 677.051 
Předkrmy, příprava 641.8 
Př'edměty cínové 673.8 
- ciselované 671.11 
- dekorační 688.78 
- doublé střfbro 671.14 
- - zlato 671.14 

drážkované 621.945 
- duté 621.9-46 
-, galvanoplastika 673.4 

kaučukové rozličné 678.17 
_ koplrované podle modelu 621.9-44 
_ kovové, čištění 648.55 
-, kovy lehké 673.8 
_ lisované, papírovina 676.86 
-, litina 672.1 
-, měď 673.1 
-, -, sutiny 673.1 
-, - tepaná 673.2 
-, mosaz 673.2 
_ musejni (f) (086.6) 
-, ocel 672.1 
-, olovo 673.8 
_ ozdobné v domácnosti 645.5 
-, plesy 688.75 

postřIbřené 671.14 
;pozlacené 671.14 
rýhované 621.9-45 
řezané podle šablony 621.9-44 
soustružené 674.7 
tepané 671.11 
tyčové, lití 621.74.03 
umělecké,cla 337.7 
uži'tikové z kamenfi 679.84 
zábavné 688.7 



Předměty, zinek 673.8 
_ žertovné 688.7 
Přednášky (f) (042) 
_, druh literární 8-5 
_, právo původské 347.781 
_ propagační 659.14 
-, sály 725.83 
_ vzdělávací 374.5 
Přednes, umění 8.085 
Předpisy kuchařské 641.5 (083.1) 
_ provozní (h) .004.2 
_ společenské 395 
_ stavební a provozní (083.9) 
Předpoklady (h) .001.2 
Předpovídání, okultismus 133.3 
_, parapsychologie 159.961.3 
Předseda vlády 328.13 
Předsíně, ar·chitektura 729.39 
Představení ochotnická 793 1 
Představenstvo (h) .007.1' 
Představování, psycholoO"ie 159.955 
Předtisky (f) (083.2>'" 
Přehrady údolní 627.81 
_ -, zařfzení provozní 627.83 
Přehřivače 621.181.8 
Př'ehýbáni, deformace 539.387 
-, pevnost 539.416 
-, zkouěky 620.177 
Přechody, astronomie 521.8 
_, - praktická 523.9 
Přechovávání, právo trestní 343.73 
Přejímání zboží 658.77 
Překážky drátěné, technika válečná 623.38 
Překládání, kanceláře 652,6 
p~elíč~ní, řízení soudní civilní 347.939 
Premena (h) .002.2 
Přeměny, proud stejnosměrný na střídavý 621.314.5 
_, _ střídavý na jiný střídavý 612.314.2 
_, - - na stejnosměrný 621.314.5 
_, - - na pulsující 621.314.6 
-, rostliny 581.15 
Přeměřování, právo správní 351.821 
Přenášeni, elektřina, technika 621.392 
_, obrazy na dálku 654.17 
-, sila 621.8 
Přepínání, tělocvik, hygiena 613.73 
Přepětí, elektřina 537.315 
Přepouštění, plyny 66.073 
p~eprava, kapaliny a plyny, zař'ízení 621.6 
Prepych, daň 336.224 
Přerušovače elektrické 621.316.5 
Přeřezávačky 621.93 
Přesazování, nářadí 631.336 
-, stroje 631.332 
-, stromy, nářadí 631.336.6 
Přesličníkotvaré 582.621 
P~e~myky vrásové, geologie 551.244 
Preskolování, dělnictvo 331.86 
-, školství, organisace 371.212 
-, - střední 373.69 
Přetržení, pevnost 539.42 
Přetvoření, stavby 624.044 
Převážení, doprava 656.66 
Převody ohebné 621.85 
- peněžní 657.286 
-, stroje 621-23 
Přezdívky, národopis 392.9 
Přežvýkavci malí, chov 636.3 
- velcí, - 636.2 
-, zoologie 599.735 
příbory, hospodářství ddmácí 642.7 
Přídavky v prodeji 659.16 
Přidělenci obchodní, obchod 382.2 
Příčinnost, fysika 530.16 
-, metafysika 122 
Přidělování práce, podnik, organisace 658.565 
__ ,_, plánování 658.514 
Příděly na lístky 339.86 
Příjem rozhlasový, čistota a síla 621.396.8 
- zboží 658.77 
Přijimače, radio 621.396.62 
-, telefony 621.395.62 
Přijfmánf, theologie 248.15 
Příjmení, národopis 392.9 

Příjmy domácí 647.1 
Přikázání církevní 241.7 
Příkazy, podnik, provádění 65.012.5 
-, právo občanské 347.462 
Příkopy silniční 625.735 
-, stavitelství 624.134 
-, voda, rozvádění 628.14 
Příkrmy,příprava, hospodářstVÍ domácí 641.8 
Přilby ochranné 614.891 
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Příliv, astronomie 525.6 
Přilnavost, fysika molekulární 539.61 
Příměří, právo mezinárodní 341.37 
Př~měsi k plynům, rozličné 66.075 
Přlmky, planimetrie 513.1 
-, stereometrie 513.3 
Přípojky kanalisační 628.25 
Přípravky (h) .002.54 
-, školství 373.4 
Příroda, činitel výrobní 338.91 
-, ochrana 502.7 
-, -, právo správní 
- udržování bohatství 
Příručky kapesní (f) 
- obsáhlé (f) (021) 
Přísaha, ethika 179.5 

351.859 
339.5 

(023) 

-, právo trestní 343.14 
Přísloví, národopis 398.9 
Příslušenství, budovy obytné 728.9 
-, pece 66.042 
Příspěvek branný 355.215 
Přistávání, letadla, zařízení 629.13.015 
-, plavidla, - 629.12.015 
-, zařízení 627.34 
-, - pomocná 627.91 
Přístavky, byt 643.57 
Přístavy, budOVY 725.34 
-, části hlavní 627.23 
-, inženýrství vodní 627.2 
- námořní 387 
-, policie dopravní 351.813 
_ příbojové, stavby vnější 627.6 
_, rozdělení podle polohy a účelu 627.21 
_ svobodné, celnictví 337.87 
- -, obchod 382.3 
-, udržování 627.7 
_ válečné, ochrana vnější 623.93 
_, vody' hluboké, stavby vnější 627.6 
_, zakládání, podmínky 627.22 
-, zařízení vnitřní 627.3 
Přistěhovalectví 325.1 
Přístroje, dílny 621.772 
_ elektrické měřicí 537.74 
___ , technika 612.317.7 

elektrotechnické, části jednotlivé 621.3.035 
elektrothermické 621.369 

- fotografické 771.3 
-k chfizi pro nemocné a raněné 685.38 
__ - - zvláštní terén 685.37 

kontrolní, výroba 681.17 
kopírovací, fotografie 771.4 
kreslicí 744.3 
lékařské 615.47 
meridiánové, astronomie 522.3 
meteorologické 551.508 
měřicí, cejchování 53.089 

- -, fysika 53.082 
__ , nauka všeobecná 681.2 
- - optické 531.715 
_ -, rozklad světla 535.322 
_ -, teplo, množství 681.12 
- -, tekutiny 681.12 
- -, vozidla 629.1.05 
- -, základy 681.2.08 
- -, zkoušení 53.089 
- mířicí 623.4.05 
- odpalovací 662.48 
- optické, fysika 535.8 
- -, výroba 681.4 
_ osvětlovací pyrotechnické 662.12 
- počítací logaritmické 681.143 
-, pohyb otáčivý 621-13 
-, - střídavý 621-12 
-, pojištění 368.187 

Přístroje poledníkové 522.3 
_ promítací 535.88 
_, průmysl kaučukOVý 678.05 
_ registrační 681.17 
_ spínací, lokomotivy elektrické 621.337 
__ , vozy motorové elektrické 621.337 
_, technika vojenská 623.46 

telefonní 621.395.6 
ukázkové (f) (086.6) 
všeobecné 621-1 
vulkanisační 678.058 
vyvíjecí, fotografie 771.4 
zaměřovací 623.4.05 
zapisovací, fysika 53.087.6 

Přístřešky zasahující do cest 625.79 
přísun, vojenství 355.69 
Přitahování, mechanika 531.26 
Přítomnost '''19'' 
_ (č) "31" 
Příze, balení a soukání 677.053 
Přizpfisobení, fysiologie 612.017 
Psaní, dopisy obchodní 651.75 
_, psychologie 159.946 
_, stroj 652.3 
_, _, podle záznamu těsnopisného 653.3 
__ , škola 372.5 
Pseudomorfie, krystalografie 548.6 
pseudoepigrafy, theologie biblická 229 
Pseudonymy 924 
Psi 636.7 

Ihlídací 636.74 
honicí 636.75 
luxusní 636.76 
ovčáčtí 636.74 
ozdobní 636.76 
policejní 636.74 

psilotinae 582.391 
Psychiatrie 616.89 
psychoanalysa 159.964.2 
_, therapie 615.851.13 
Psychofysika, psychologie 159.938 
Psychologie 159.9 

čtenáře 028 
dětství 159.922.7 
hlubinná 159.964 
kriminální 343.95 
metafysická 159.9.01 

_, národy 159.922.4 
_, prospekce 550.87 

racionální 159.9.01 
_ rasová 159.922.4 
_, theorie 159.9.01 
_ srovnávací 159.929 
_, výzkum 159.9.07 . 
_, zvířata 159.929 
_, _, zoologie 591.51 
Psychofysiologie 159.91 
psychometrie 159.938 
Psychopathologie 616.89 
Psychopati, péče 362.3 
Psychotechnika 159.98 
_ prfimyslová 658.013 
Psychotherapie 615.85 
Pšenice, pěstování 633.11 
Ptáci, peří a kůže 637.63 
_ okrasní 636.68 
_, pěstováni pro peří 636.61 
_ vodní 598.4 
_, zoologie 598.2 
Pteridophyta 582.35 
publicita, právo pfivodské 347.777 
publikace, děti 087.5 
_, čtenáři určití 087.2 
_ propagační 659.132 
_, společnosti (f) (06) 
_ úřední 087.3 
Pud pohlavní, lékařství soudní 340.61 
Půda, bakteriologie 631.46 
_, druhy 631.44 
_, hygiena 614.7 
_, _, právo správní 351.777 

,jedovatost 631.45 
_, mapování 631.47 

Půda, profily 631.47 
_, rozbory 631.42 
_ stavební, vyšetřování pro základy 624.051 
_, teplota 551.525 
_, tvoření 631.48 
_, úrodnost 631.45 
_, vlastnictví 333 
_, vlastnosti fysikáině chemické 631.41 
_, _ fysikální 631.43 
_, _ chemické 631.41 
__ , vlhkost 551.579 
_, vliv zemědělství 631.92 
_, vymrskávání 631.58 
_, výzkum 631.42 
_, _ s hlediska zemědělské techniky 626.8:631.4 
_, vznik 631.48 
_ zemská, vznik 551.311.2 
_, získání hrázemi proti zatopení 627.533 
_, zpevňování, stavitelství 6240.138 
_, zpracování 631.51 
_, _, nářadí 631.31 
_, _, stroje 631.31 
půdoznalstvi 631.4 
_ a technika zemědělská 626.8:631.4 
_ stavební 624.131 
Pudy, psychologie 159.943 
Půdy, byty 643.9 
půjčky obchodní 347.755 
_, pozemky 333.33 . 
_, právo občanské 347.455 
_, slosování 336.37 
_, úroky 347.456 
_ veřejné 336.3 
_, zástavy 347.455 
Půjčovny knih, živnostenské 027.3 
Pulty, byt, zařízení 645.43/.44 
_ notové 681.83 
Punčochářství 687.3 
pupalkovité 582.886 
Puritáni 285 
Pfivod (h) .001.3 
_, označení, právo obchodní 347.774.5 
puzzolano 666.94 
Pýcha, ethika 179.8 
Pyj, anatomie 611.64 
Pyran, chemie organická 547.81 
Pyrazin, chemie organická 547.86 
Pyrazol, chemie organická 547.77 
Pyridazin,chemie organická 547.86 
Pyridín, chemie organická 547.82 
_, sloučeniny 547.82 
pyrimidin, chemie organická 547.85 
Pyroelektřina 537.227 
Pyrolit, topivo 662.85 
Pyromagnetismus 538.66 
Pyrometry, nauka o teple 536.52 
Pyrotechnika 662.1 
pyrrol, chemie organická 547.74 
Pytle, těžení důlní 622.65 
Quadrumates 599.8 
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Quakeři 289.6 
Queensland (z) (943) 

Raci, chov 639.6 
-, lov 639.28 
__ , produkce živočišná 637.56 
Racionalisace, theorie organisace 65.011 
Racionalismus, theorie poznání 165.63 
Rada dozorčí (h) .007.1 
Radikálové, strana politická 329.13 
Radikály, řešení rovnic 512.4 
Radio 'Viz Rozhlas 
Radioa'ktivita, fysilm 539.16 
- Země 550.35 
Radioakustika 534.86 
Radiologie lékařská 615.849 
Radiotechnika 621.396 
Radiothera:pie 61:5.849 
Radium 546.432 
_ A až E 546.793 
_ F čili Polonium 546.794 
Radnice, architektura 725.13 
Radon, chemie anorganioká 546.296 



Rady závodní 331.152.34 
Rafinace, kapaUny 66.067 
_, oleje minerální 665.54 
Rakety, letadla, pohon 629.136.3 
_ světelné 662.12 
_ tennisové 685.63 
Rákos, hmota stavební 691.12 
Rakousko (z) (436) 
Rakovina 616-006.4 
Rámařství 686.5 
Ramie, textil 677.151 
Rámy, umění 7.024 
Ranales 582.67 
Ranění, přístroje k chůzÍ 685.38 
_, válka, péče 362.191 
_, _, právo mezinárodní 341.31 
Ranunculineae 582.675 
Raptatores 598.9 
Rasa, hygiena 613.9 
_ indoevropská (n) (= 91) 
Rasismus, hnutí 369.2 
Rastr, tisk obrázků 777.3 
Rasy bHé všeobecně (n) (= 2) 
_ jednotli'Vé 572.9 
_ 1wloniální (n) (= 1-5) 
_, nauka všeobecně 572.9 
_, politika 323.1 
_, rovnost, právo veřejné 342.724 
Rašelina, dobývání 622.391 
-, drť 674.88 
_, hornina 562.577 
_, palivo 662.641 
_ lisovaná, palivo 662.86 
_ _, zpracování 674.88 
_, ložiska 553.97 
_, technologie 662.73 
_, výrobky 665.44 
_, zpracování prfimyslové 674.88 
Rašeliniště, geodynamika 551.312.2 
_, ložiska 553.97 
Ratitae 598.5 
Ráz, mechanika 531.66 
__ , účinky 539.63 
Razítka, barvy 667.53 
_ časová 681.175 
_ datovac1 681.175 
_, sigHlografie 736.3 
Ražení, chodby důlní 622.26 
Rdesnotvaré 582.657 
Reakce a akce 530.15 
_ biologické, analysa chemická 543.9 
-, doba 159.938 
_ hutnické 669.014 
_ chemické, konstanty 541.127 
__ , meze 541.125 
__ , rychlost 541.127 
_ _ spontánní 541.126 
_, organísmy, podráždění 577.39 
Realisace (h) .002 
Realismus, směr literární 8.015.16 
_, theorie poznání 165.82 
Reálky 373.52 
Reluktance, magnetování 538.21 
Recense knižní 655.55 
Recepty (f) (083.1) 
_ kuchařské 641.5 (083.1) 
Redakce, .časopisy 050 
_, noviny 070.4 
Referáty (f) (048) 
Refuge 625.734 
Regenerace (h) .004.87 
_, druhy, biologie 575.7 
Regulace, krajina, architektura 711.6 
_ elektrická 621.316.7 
-, nárazy 621-56 
_, setrvačnost 621...fí6 
-, stroje 621-53 
_, _, činnost vlastní 621-'56 
_, -, druhy 621~54 
_, teplota 536.58 

_, veličiny elektrické 621.3.07 
_, _ magnetické 621.3.07 
_, vlhkost vzduchu, byty 628.84 
_, __ , domácnost 644.5 

Regulátory elektrické 621.316.7 
_, stroje obecně 621.55 
Rehabilitace, právo trestní 343.294 
Reemigranti, péče 362.92 
Referendum, právo ústavní 342.57 
Reflektory, optika 535.87 
Reforma, byty 333.32 
- pO~lTIiková 333.013.6 
Reformace 284.1 
Reformy sociální 304 
Refrigerátory, chlazení 621.57.04 
Reje, národopis 394.3 
Rejstřík obchodní, obchod 380.16 
- -, právo 347.71 
Reklama a právo 659.1:34 
-, dárky 659.16 
_, kalendáře 659.136 

pohyblivá 659.134 
_, právo obchodní 347.777 
_ světelná 659.135 
-, školení 659.1:37 
Rekonstrukce Ch) .001.7 
_, zkoušky (h) .001.43 
Rekonvalescenti, péče 362.16 
Rekreace organisovaná 331.845 
Rekuperace, energie 620.97 
Rekvisice vojeIlJSké 355.23 
Rekvisity divadelní 792.02 
Relativnost, princip 530.12 
Relé, elektrotechnika 621.318.5 
Reliefy, budovy, výzdoba 729.5 
_ fotografické 777.7 
Relikvie, dogmatika 231.73 
RemoIlJStranti 284.91 
Remonty, koně vojenští 357.2 
Remorkéry 629.124 
Renesance, styl umělecký 7.034.1 
Rentapozemková 333.013.2 
Renty, právo občanské 347.464 
_ státní, hospodářství 336.31 
Reorganisace, podnik 658.16 
Reparace, právo mezinárodní 341.384 
Repatdanti, !péče 362.92 
Reprodukce fotomechanická 774/777 
Reptilia 598.1 
Republika, pomika 321.78 
_', právo veřejné 342.38 
Republikáni, ,strana politická 329.23 
Resedtneae 582.684 
Resedokvěté 582.684 
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Reservace přírodní 719 
Reservy, účty 657.4.1 
Resit 679.56'2 
Resitol 679.562 
Resol 679.562 
Resonátory, akustika 534.44 
Respirace, fysiologie rostlin 581.12 
Restaurace, díla umělecká 7.025 
Rétorika 8.08 
Réunion ('z) (698.1) 
Réva, druhy vinařské 634.84 
_ odrť'1dy, zvrhávání 634.83 
Reveň, pěstování 635.48 
Revise, bilance, účetnictví 657.6 
Revoluce, vlády prozaUmní 342.27 
Revolucionáři, strana politická 329.28 
Révovité 582.783 
Revue, časopisy 05 
-, - (f) (05) 
_, _, právo původské 347.781 
-, divadlo 792.8 
Režie, tabáková a ,pod. 336.119 
Režimy autoritativnt 321.6 
- parlamentní 321.7 
Rhaetorománština 459.9 
Rhamnales 582.78 
Rhamuaceae 582.782 
Rhenium, chemie a;norganická 546.719 
-, slitiny 669.84 
Rheumatismy 616-002.77 
Rhinologie 616.2 
Rhodesie (z) (689) 
Rhodium, chemie anorganická 546.97 
-, slitiny 669.23 

Rhodophyceae 582.273 
Rhodos starý (z) (391) 
Rhoeadales 582.68 
Rhoipteleaceae 582.635.2 
Rhynchota 595.75 
Riffy 551.351 
Rigoly silniční 625.735 
Rio de Oro (z) (648) 
Robota 331.57 
Ročenky 058 
_ (f) (058) 
Rodentia 599.32 
Rodina, ethika 173 
_, instituce společenská 321.1 
_, péče 362.17 
_, právo občaIlJSké 347.61 
_, soustavy 392.3 
Rodiny, dějiny 929.2 
Rodopis všeobecně 929.1 
Roentgen, fotografováni 778.33 
_, krystaly, struktura 548.73 
__ , paprsky 537.531 
_, technika 621.386 
Roentgenografie, 'zkoušení 539.26 
Roh alpský, hudba 788.9 
_ anglický, hudba 788.7 
_, hudba 788.3 
_ lesní, hudba 788.4 
Rohování, sport 796.83 
_,zařízení 685.68 
Rohože, byt, zařízeni 645.1 
_ nástěnné 6<í5.2 
Rohožky, výroba 677.54 
Rohy, lov 639.18 
_, produkce živočišná 637.64 
Rok, druhy, astronomie 529.2 
Rolety, byt, zařízeni 645.31 
Románi, jazyky 44/46 
Romantika, směr literární 8.015.14 
Romány 8-3 
_ náboženské 244 
Rosaceae 582.734 
Rosales 582.71 
Rosekruciáni, společnosti tajné 366.4 
Rostliny a prostředí 581.5 
__ technika 581.6 
__ zvířata 577.5 
_ aromatické 633.81 
_ barvířské 633.86 
_ cibulovité jedlé 635.2 
__ ozdobné 635.944 
_ cizopasné, biořogie 576.88 
__ , škody zemědělské 632.'5 
_, fysIologie 581.1 
_ hUznaté 635.2 
__ ozdobné 635.944 
-,choroby fysiologické 632.1 
__ , _ virové 632.3 
_, _ způsobené bakteriemi 632.3 
_, __ houbami 632.4 

kaučukodárné 633.91 
_, krytí 631.544 
__ léčivé 633.88 
_, náměty umělecké 7.043 
_, ochrana přírody 502.7:58 
_, _, zemědělství 632.9 
_, _, _, nářadí 631.34 
_, ošetřování, nářadí 631.34 
_ ozdobné 635.9 
_, palivo 662.63 
_, péče 631.54 
_, pěstování 631/635 
_, - 631.52 
_, _ pod sklem 635.98 
_, _, způsoby 631.96 
_, ,pohyby 581.18 
_ pochutinové 633.7 
_popínavé ozdobné 635.97 
_, postři!kovací zařízení 631.34 

pryskyřičné klejodárné 633.93 
_ _ kopalové 633.944.41 
_ _ terpentinodárné 633.94 
_, rozmnožování 631.53 
_ semenné 582.4 

Rostliny škodlivé 632.5 
škody, látky chemické 632.8 
_, počasí 632.1 
škrobnaté 633.68 

_, škůdcové živočišní mimo hmyz 632.6 
textilní 633.5 
tříslodárné 633.87 
umělé 688.4 
vláknové 633.5 

_, zužitkováni 581.6 
_, život s hlediska zemědělského 631.95 
Rošty, topení 662.93 
_, úpravníctví důlní 622.74 
_. základové 624.156 
Rotatoria 595.18 
Rouhání, právo správní 351.766 
Roura močová, anatomie 611.62 
Rovinnosti, fysika 531.717 
Roviny, stereometrie 513.3 
_ šikmé ,pro lodě 626.5 
_, zeměpis fysikální 551.45 
_, _ - (z) (25) 
Rovnání, stroje 621.98 
Rovnice Clausius-Clapeyronova 536.763 

časová 529.1 
diferenciální 517.9 
_ parciální 517.9 
diofantické vyššího než 1. stupně 511.5 
neurčité 1. stupně 511.2 
_ vyššíhO než 1. ,stupně 511.5 
řešení trigonometrické 514.3 
stavu, thermodynamika 536.71 

_, stroje na řešení 681.142 
_ stupně 1. a 2. 512.2 
_, theorie 512.4 
Rovnoběžnosti, měření 531.717 
Rovnokřídlí 595.72 
Rovnost občanskoprávní 342.722 
_, rasy 342.724 
Rovnováha chemická, soustavy heterogenní 541.123 

_, _ homogenní 541.122 
_ všeobecně 541.121 

_, kapaliny 532.2 
_, mechanika 531.2 

ústrojí, anatomie 611.85 
_, fysiologie 612.85 

Roto~ 621-25 
Rozbíjení, atomy 539.17 
Rozbití, pojištění 368.186 
Rozbory, práce 658.511 
_, půda 631.42 
Rozbušky, výbušiny brisantní 662.43 
Rozdružovače, technika kancelářská 651.55 
Rozebrání (h) .004.7 
Rozhlas, aikustika 534.86 
_, organisace, provoz 654.19 
_, právo občanské 347.83 
__ , _ správní 351.816/.819 
_, prostředek reklamní 659.14 

,přístroje 621.396.6 
-,stanice vysHací, budovy 727.9 
_, technika 621.396.9 
_, vystlače 621.396.7 
__ , vy,sHání, právo původské 347.785 
_, vyučování 374.5 
Rozjímání, náboženství 242 
Rozkazy, přenášení na dálku 654.93 
Rozklad světla 535.32 
__ nepravidelný 535.329 
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Rozmetadla, hnojiva 631.333 
_, _, spojená se secími stroji 631.334 
Rozmnožování, biologie 577.9 
_ fotografické 778.1 
_, grafika 744.5 
_, _, barvy 667.53 
_, rostliny, pěstění 631.53 
_, _, botanika 581.16 
__ , stroje 681.6 
_, technika kancelářská 652.3 
_, tiskopisy, kanceláře 652.5 
_, umění 7.026 
_' vegetativní 631.53 
Roznětky 662.42 
_, děla 662.44 



Rozpočty (f) (083.7) 
-. stát 336.12 

':lčetrtictvÍ 657.31 
:l8Zpouštědla 66.062 
. _ nerosty, úprava 622.775 
Rozpouštění, technika chemická 66.061 
--, plyny 66.074 
Rozptyl, světlo 535.36 
_, -, ohyb 535.4 
Rozpustnost, chemie theoretiCiká 541.8 
Rozsivky 582.26 
Rozsudek, právo trestní 343.15 
_, výkon 347.94 
Roztloukání, rudy 622.73 
Rozsvěco'vání, lampy, zařfzení 683.88 
Roztoky, hydrodynamika 532.7 
_, chemie theoretická 541.8 
_ kaučukové, výrobky 678.18 
Rozvaděče, elektrotechnřka 621.316.3 
Rozvádění, voda 628.14 
Rozvody, energie elektrická 621.316 
_, - vodní 621.2 
_, pára 621.1 
_, pohony 621-34/-38 
_, součásti, pohyb střídavý 621.:31 
_, _, - zdvíhavý 621-33 
Rozvrhování, práce 658.513 
Rozvrhy hodín a učiva 371.214 
Rozvrstvení hospodářské 330.19 
Rozžehadla kuchyňská, zámečnictví 683.98 
Rozžíhání, opti!ka535.35 
Rtuť, chemie anorganícká 546.49 
-, páry, lampy 621.327.3 
-,slitiny 669.79 
Rubiaceae 582.72 
Rubiales 582.97 
Rubidium, chemie anol'ganická 546.35 
Ruce, ochrana 614.896 
Ručení dané povoláním 347.56 

, jednání nedovolená a trestná 347.53 
__ povinné, dopravnictvi 656.04 
_ -, pojištění 368.86 
_', _, sdělování na dálku 654.04 
_ všeobecně 347.51 
Ručnice, techntka válečná 623.44 
Ruda, drcení 622.73 
-, mletí 622.73 
-, roztloukání 622.73 
Rudochy 582.273 
Rudy 553 
-, cIn 553.45 

,dobývání 622.34 
-, ge'rmanium 553.46 
-, chrom 553.45 
-, kadmium 553.44 
-, kobalt 553.48 
-, ložii&ka 553.3/.9 
-, mangan 553.3 
-, měď 553.43 
-, molybden 553.46 
-, nikl 5531'.; 
-, niob 553.46 
-, olovo 553.44 
- rozličné 553.49 
-, střfbro 553.41 
-, tantal 553.46 
-, thal1ium 553.44 
-, určování 5'53.1 
-, vanadium 553.46 
-, wolfram 553.46 
-, zinek 553.44 
-, zlato 553.41 
-, železo 553.3 
Rugby 796.33 
Ruch cizínecký 380.8 
Rujana (z) (431.6) 
Rukavice ochranné 614.896 
- pryžové 678.17 
Rukavičkářstvi 685.4 
Rukojemstvi, právo občans'ké 347.468 
Rukopii&y 091 
_, vydávání knih 655.51 
Rula, lomy 622.352 

Rula, petrografie 552.42 
Ruleta 795.2 
-, zařízení 685.82 
Ruminantia 599.735 
Rumunsko (z) (498) 
Rumunština 459.0 
- (ř) =59 
-, literatura 859.0 
Rusínština 483 
- (ř) =83 
-, literatura 883 
Rusko (z) (47) 

severní (z) (472) 
- střední (z) (473) 
- východní (z) (478) 
- západní (z) (476) 
Rust, fysiologie 612.65 
-, rostliny 581.14 
Ruština 482 
- (ř) =82 
-, literatura 882 
Ruthenium, chemie anorganická 546.96 
-, metalurgie 669.23 
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- sloučeniny 661.89 
RUže,choroba 616.942 
Rfižotvaré 582.71 
RUžovité 582.734 
Růžový kříž, společnosti tajné 366.4 
Rybářství 639.2 
-; sport 799.1 
- mořské 639.22l.23 
- ,pobřežní 639.25 
- sladkovodní 639.21 
Rybíz, plody 634.72 
Rybolov, vlastnictvi 333.9 
Ryby, chov 639.3 
-, chytání na udici, sport 799.1 
-, --,zpusoby 639.081 
-, konservy 664.95 
- mořské, 'chov 639.32 
-, nepřátelé 639.09 
- ozdobné, chov 639.34 
-, pohromy 639.09 
-, produkce živoči!šná 
- sladkovodní, ,chov 
-, výrobky rozličné 
-, zoořogie 597 

637.56 
639.31 

639.38 

Rýhy, obrábění 621.9-45 
Rychlost, mechanika 531.1 
-, -, měření 531.76 
-, světlo 535.22 
- úhlová, měření 531.77 
-, voda, měření 532.57 
Rypadla, strojnictví 621.879 
Rýpání, toky vodní 627.74 
Rýsováni 744 
Rytectví, nástroje a stroje 681.9 
- strojní 763 
Rytiny, sbíl'ky 769 
Ryzost jazyková 406 
Rýže,zemědělství 633.18 

Řada mastná, chemie organická 547.2 
--, sloučeniny vícemocné -547.4 
Řady nekonečné 517.5 
- rekurentní 517.9 
- statistické 311.1 
Řády jízdní 656.02 
-- (f) (083.8) 
- - vlakové 656.22 
-, heraldika 929.71 
-, knihovny 024 
- pracovní 331.14 
- služební pro úředníky 35.083 
- školní 371.5 
-, vyznamenání, právo správní 
Řasy, barviva, chemie organická 
- červené 582.273 
- - !ploché 582.275 
- - vláknité 582.274 

hnědé 582.272 
sifonické 582.267 

- spájivé 582.262 

351.856 
547.977 

Řasy zelené 582.263 
Řecko (z) (495) 
_ staré (z) (38) 
Řeč, části 412 
_, filosofie 401 
_, psychologie 159.946 
Řeči cizí, škola 372.6 
_, forma literární 8-5 
_, __ (f) (042) 

mimické 409.5 
obcovací 408.55 
odborné 409.3 
pohřební 252 
posunkové 409.5 
smíšené 408.8 
tajné 409.3 
umělé 408.9 

_, vyučování všeobecně 407 
_ zkomolené 408.8 
_ značkové 409.1 
Řečiště, zužování 627.44 
Řečtina 475 
_ (ř) =75 
_, literatura 875 
_, nářečí 476 
Ředění,kapaliny 66.063 
_ plyny 66.077 
Ředitelé divadelní 7.075 
_ škol 371.1 
Ředitelství (h) .007 
Ředkev, pěstování 635.15 
Ředkvička, pěstování 635.15 
Řekové, starověk, náboženství 292 
Řeky (z) (282.2) 
_, doprava 656.62 
_, _, lodní, ínžený1rství vodní 626.7 
_, facie 551.312.3 
_ horské nesplavné 627.14 
_, úprava 627.42 
_, ústí do moře, úprava 627.16 
_, _, facie 551.313 
_, všeobecnosti 627.15 
Řemenářství 685.1 
Řemeny 677.75 
_ pryžové 678.14 
Řemeslníci, společenstva 338.6 
Řemeslo, hospodářství 338.42 
_, právo veřejné 342.542.7 
Řepa červená 635.11 
_, kooservování 664.83 
- žlutá 635.11 
Řešení (f) (076.2) 
Řešetlákovité 582.782 
Řetězy 672.6 
Řetízky, hodinky 671.13 
Řez, stromy 631.542 
Řezáni, kovy 621.791 
-, stroje 621.96 
Řezba z kamene 736.2 
Řezbářství, zboží 674.5 
Řeznictví 637.51 
Řezy, měření ploch 531.72 
Řím starověký (z) (37) 
__ , obyvatelé (n) (= 1.37) 
Římané staří, náboženství 292 
Řízení dálkové elektrické 621.398 
_ disciplinární 347.919.8 
-, doprava 656.05 
_ konkursní, zastaveni 347.738 
-, letadla 629.13.014 
_ odúčtovací 332.76 
_, plavidla, zařízení 629.12.014 
_ prnvodnf 347.94 
_, přístroje, lokomotivy elektrické 621.337 
_, __ , vozy motorové elektrické 621.337 
_ rozhodčí 347.918 
_ _ mezinárodní 341.63 

samočinné, stroje 621-52 
služební trestní 347.919.8 

_ soudní civilní 347.911.95 
__ , formality 347.93 

,stroje 621~5 
_ trestní 343.13 

Řízení trestní vojenské 344.2 
_ urychlené 347.919.6 
_, vozidla pozemní, zařízení 629.11.014 

Sabat, církve křesťanské 263 
Sabotáž 331.893 
Sádra, dobývání 622.363.5 
_', hmota stavební 691.55 
_, chemická technika 666.81/.84 
Sádrovec, dobývání 622.363.5 
_, ,petrografie 552.53 
Sady, architektura 712 
Safián, usně 675.3 
Ságo, prnmysl potravinářský 664.27 
Ságy, národopis 398.2 
Sah1l!ra (z) (661) 
Sakramentalie 265.9 
Salát 635.5 
__ masový 637.525 
Salicales 582.623 
Sály di-vadelní, architektura 725.82 
_ hudební 725.81 
_ koncertní 725.824 
Samarium, chemie anorganícká 546.659 
Samoindukce, nauka o elektřině 538.53 
Samog Istarý (z) (391) 
Samosoudcové 347.995 
Samovazače, zemědělství 631.3'54 
Samovazba, právo trestní 343.84 
San (jazyk africký) 496.2 
San Salvador (z) (728.4) 
Sanace, podnik 658.16 
Sanatoria, budovy 725.59 
_, přijímání nemocných 361.13 
Saně, doprava 656.19 
_, _, technika 629.111 
Sans'krt 491.2 
Santales 582.64 
Santalotvaré 582.64 
Sáňkování, sport 796.94 
Sáňky, doprava 6-56.19 
Sapindales 582.76/.77 
Sapindineae 582.772 
Saracenotvaré 582.69 
Sarraceniales 582.69 
Sársko (z) ( 434.2 ) 
Sasko, království (z) ( 432.1) 
_, provincie pruská (z) (431.8) 
Satelity, pohyb dráhový 521.6 
Satiry 8-7 
Saturn,planeta 523.46 
Sauropsida 598 
Saxifragaceae 582.717 
Saxofon, hudba 788.4 
Sazba tiskařská 655.2 
_, typy 681.614 
Sazby, ceny obchodní 658.735 
_, dopravnictvi 656.03 
_, sdělování na dálku 654.03 
_ železniční 656.23 
Saze, škody, zařízení ochranná 628.53 
Sázení, nářadi 631.319 
_, stroje 631.332 
Sázky, právo občanské 347.465 
_, _ obchodní 347.765 
Sběrače, pi'oud elektrický 621.336 
Sběratelé, dUa umělecká 7.073 
Sbírky, články rozmanité 04 
_, dHa řadová, seriová 082 
_, _ - (f) (082.1) 
_ přírodovědecké 579 
__ , sestavování 579.7 
__ , udržování '579.8 
_ umělecké a vědecké, právo správní 351.852 
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Sborníky periodické (f) (05) 
Sbory občan~é obranné 351.743 
Scitamineae 582.58 
Scyphomedusae 593.73 
Scyphozoa 593.73 
Sdělování elektrické, technika 621.39 
_ dálkové, možnosti 654.02 
__ , organisace všeobecně 654.01 
__ , poplatky 654.03 
__ , poruchy 654.04 



Sdělování dálkové, ručení povinné 654.04 
- -, sazby 654.03 
- -, signály 654.05 
- -, spoje 654.02 
- -, správa 654.07 
- -, stížnosti 654.04 
- -, zpoždění 654.04 
Sdružení náboženská 267 
- -, mládež 267.6 
- -, mladici 267.3 
Sebeobrana, ethika 179.7 
Sebeumrtvování, askese 248.15 
Sebevražda, ethtka 179.7 
-, lékařství soudní 340.62 
-, právo trestní 343.61 
-, národopis 394.8 
Sebevzdělání 374 
Seče lesní 634.953 
Sedačky, výroba 685.53 
Sedimenty, tvorba 551.3.051 
Sedla, vozidla pozemní ,629.11.014 
Sedlářství 685.1 " 
Seismologie 550.34 
Sekrece, fysiologie rostlin 581.13 
-, pochody rozličné 612.49 
- vnitřní 612.018 
- -, léI{y 615.361 
- živočišná 591.14 
Sekty křesťanské 28 
Selen, dobývání 622.366 
-, ,chemie anorganická 546.23 
-, slitiny 669.76 
-, technika chemická 661.69 
Seleníčitany, mineralogie 549.74 
Semité (n) (= 92) 
-, jazyky 4;'2 
-, literatura 892 
Senegalsko horn[ (z) (662) 
Senegambie ('z) (663) 
Senílita, fysiologie 612.67 
Semináře, ar,chitektura 727.2 
Semiotika, rpathologie 616-07 
Seno, nakladače a stll'oje na skUzení 631.353 
Separáty (f) (041) 
Sel'otherapie 615.373 
Sel'pentin, břidlice 552.47 
Serum, injekce a transfuse 615.38 
Servituty, právo občans,ké 347.26 
Sestavení (h) .002.72 
Sešity podmlnkové (f) (083.7) 
Seti, stroje 631.331 
Sever (z) (-17) 
Sexualita, biologie 577.8 
Seznamy (f) (083.8) 
~ abecední aukční 018.3 
- - knihkupecké 018.4 
- -,knihovny soukromé 018.2 
- -, - veřejné 018.1 
- antikvární 017.43 
- aukční 017.3 
- - abecední jmenné 014.304 
- - křížové 019.3 
- - názvové 018.3 
- hvězdné 523.89 
- inventární, technika kancelářská 651.47 
- jmenné aukční 018.3 
- - knihkupecké 018.4 
- -, lmiho'Vny soukromé 018.2 
- -, - veřejné 018.1 
- kmenové námořnické 355.219 
- knihkupecké 017.4 
- - abecední jmenné 018.4 
- - křížové 019.4 
- - názvové 018.4 
-, knihovny soU'kromé 017.2 
-, - -, abecední jmenné 018.2 
-, - -, křížové 019.2 
-, - -, názvové 018.2 
-, - veřejné 017.1 
-, - -, abecední jmenné 018.1 
-, - -, ,křížové 019.1 
-, - -, názvové (}l8.1 

komisionářs,ké 017.42 
- křížové 019 
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Seznamy křížové aukční 019.3 
- - knihkupecké 019.4 
- -, knihovny soukromé 019.2 
- -, - veřejné 019.1 
- nak,ladatelské 017.42 
-- názvové aukční 018.3 
- - knihkupecké 018.4 
- -, knihovny soukromé 018.2 
- -, - veřejné 018.1 
-, obyvatelé (f) (058.7) 
-, povolání (f) (058.7) 
-, prameny nákupní (f) (058.7) 
- sortimentní 017.42 
Sfragistika 736.3 
Shodnosti binomtcké, arithmetika 511.2 
Shybky kanálové 628.26 
Schaumburg-Lippe (z) (435:52) 
Schemata (f) (084.2) 
Scheuchzeriaceae 582:53"5 
Schismata, dějiny drkevnf 273 
Schizomycetes 582.231 
Schvzophyceae 582.232 
Schizophyta 582.23 
Schodiště, architektura 729.39 
-, byt, místnosti 643.56 
- dřevěná, stavba 694.8 
-, inženýrství stavební 624.026 
Scholastika, filosofie 141.3 
Schránky poštovní 656.84 
Siam (z) (593) 
Sibiř (z:) (57) 
Sídla panská, architektura 728.83 
- venlmvská 728.84 
Sierra Leone ('z) (664) 
Signály, a:kustika 534.86 
-, letadla,~ařízenf ,629.13.018 
-, plavidla, 'zařfzení 629.12.018 
- ,pobřežní, služba 627.93 
-, sdělování 654.05 
-, -, služba 654.9 
-, světlo 628.97"5 
-, vozidla pozemní 629.11.018 
Signalisace: viz Návěštění 
Sila, al'chitektura 725.35 
- přistavnf 627.32 
Síla, fHosofie 118 
-životní, biologie 577.6 
Silice, chemie ovganická 547.913 
-, použiti rozličné 668.5 
- přírodní 668.52 
--, 'Součásti hlavní 668.53 
- terpentýnové 668.48 
--dřevné 668.48 
- umělé 668.54 

Silicoflagellatae 582.258 
Silikagel 661.183.7 
Silnice a 'cesty, stavba 625.7/.8 
- automobil'Ové 625.711.3 
,-, doprava, hospodářství 388.1 
-, -, technik'a 656.11 
-, mosty 624.21:625.745.1 
- okresní 625.711.1 
- rpobřežní 625.714 
-, pojiva stavební 625.06 
-, poHcie dopravní 351.811 
-, povrch, Ú'pra'Va 625.75 
-, profil příčný, tvar 625.75 
-, p,rojekty 625.72 
- státní 625.711.1 
-, stavba spodni 625.731 
-, -, stroje 625.08 
-, staviva nerosrtná 625.07 
-, trasování 625.72 
-, udržování 625.76 
- vedlejší 625.711.2 
- zemské 625.711.1 
-, ~pevnění 625.8 
Siločáry, elektřina statická 537.21 
Silur, geologie 551.733 
Síly branné námořní 355.353 
- -, organisace 355.3 
- - pozemní 355.351 
- - vzdušné 355.354 
- elektromotorické, chemie fysikální 541.134 

Síly elektromotorické, měření 537.722 
_ intermolekulární 539.6 
_, mechanika 531.2 
_, měření 531.78 
_, mizení, živočichové 591.13 
_ přenášení ·621.8 
_' :přírodní hospodářství 
_ rozkládání a skládání 
_' vodní, právo občanské 
_ vniU'ní 539.31 

330.15 
531.22 
347.24 

__ , potenciál 539.31 
_ živé, mechanika 531.65 
Simi:ae 599.82 
Simulace, lékařství soudní 340.65 
Síně hudební, architektura 725.81 
_ koncertní 725.824 
_ přednáškové 725.83 
Sinice 582.232 
Siphonales 582.267 
Siphonocladales 582.266 
Siphonomycetes 582.281 
Sira, dobývání 622.366 
_, chemie organická 546.22 
_, příprava 661.21 
_, 'sloučeniny 669.75 
_, _ obdobné fenolu 547.56 
Sírany, mineralogie 549.76 
Sirenia 599.55 
Sirnatany, přfprava 661.24 
Sirníky, mineralogie 549.3 
Sirotci, péče 362.73 
_, pojištění 368.46 
Sirotčince, budovy 725.57 
SirouhUk, technika chemická 661.22 
Siřičitany, technika chemic,ká 661.24 
Síta kuchyňská 643.353/.354 
_, nerosty, třídění 622.74 
_, obilí, čištění 631.362 
_, výroba, vlákna 633.58 
Sítě, napájenI621.316.2 
_ obranné, vojenství 623.38 
_ ,rozvodové 621.316.1 
_, spojováni 621.316.3 
Sítinokvěté 582.571 
Sítnice, optika 535.73 
Sit:o.k,řidlí 595.74 
Sjezdy 061.3 . . 
Skály, toky vodní, odstraňovam 627.74 
Skandinavie (z) (48) 
_, jazyky 439.5 ., 
Skandium, chemie anorgamcka 546.631 
-, slitiny 669.79 
Skat, hra 795.41 
Skauti 369.43 
Skauting, sport 796.54 
Skautky 369.47 
Skelnošupinaté 597.4 
Skepticismus, směr filosofický 165.72 
Skijoring 796.93 
Skinefekt 538.54 
Skla barevná pri'lhledná 666.24 

brýlová 681.42 
kamenná 666.19 

_ olovnatá 666.2 
_ optiCká, optika 535.81 
__ , technika 666.22 
_ vrstvená 666.25 
_ zakalená 666.26 
_ zbarvená povrchově 666.25 
Sklad kontrola a správa 658.78 
Skládání, tkaniny 667.17 
Skládanky, potřeby 685.85 
Skladba, jazykOZPyt 415 
Skladiště (h) .006.5 
_, 'Obchod vnitřni 381.4 
_, -zahraniční 382.3 
_ obchodní, architektura 725.35 
_ přistavní 627.32 
_, strojnictví 621.796 
_ veřejná, architektura 725.14 
__ , právo obchodní 347.767 
Sklenářství 686.6 
_ ata'Vební 698.3 
Skleníky, budovy 725.76 

Sklepy, to'pivo a zásoby 643.8 
Sklerosa, pathologie 616-004 
Sklizeň 631.55 
_ nářadí 631.35 
_' pojištění 368.54 
_' seno stroje 631.353 
_' stroje 631.35 
Sklo broušené 666.28 
_ broušení 666.16 
_: dekorace 748 
_ duté 666.17 
_ foukání 666.032/.033 
~ hmota stavební 691.6 
_' chlazení 666.038 
_' lisování 666.035 
_: lití 666.034 
_ mdlené 666.28 
_ _ hmota stavební 691.6 
_ n'ahřívání 666.038 
_: napouštění 666.038 
_ okenní 691.6 
_ Ol'namentni 666.26 
_, pojištění 368.186 
_, pokovování 666.056.5 
_, přípravky čisticí 648.56 
- ryté 666.28 
_ surové, výroba 666.1 
_, surovíny 666.12 
_ tabulové 666.15 
_, válcováni 666.035 
_ všeobecně 666.1 
_, vý,robky všeobecně 666.11 
_ zrcadlové 666.16 
__ , hmota stavební ,691.6 
Sklony měřeni 531.717 
Sklovi~a roztavená 666.031 
Skluzavky, hry 791.7 
Skoby, stavitelství 691.88 
_ strojnictví 621.885 
Skok 796.43 
_ do vody 797.25 
Skořice, průmysl potravinářský 664.5 
Skotsko (z) (411) 
Skresleni, vedeni elektrické 621.3.09 
Skromnost, ethika 179.9 
Skruže, stavitelství 691.84 
Skříně, domácnost 645.45 
_ obvazové 614.88 
_ ocelové 683.34 
_ ohnivzdorné 683.34 
_. stroje 621-21 
Skupenství, změny teplem 536.42 
Skupování, obchod 381.81 
Skutečnosti právní 347.13/.14 
Skutky apoštolské 226 
Slwrnivka 616.922 
Skvrny sluneční 523.746 
Slabikování, školy 372.4 
Slabomyslní, péče 362.3 
_, ústavy, budovy 725.53 
Slabozracf, péče 362.41 
Sladovnictví 663.4 
Sláma, hmota stavebnl 691.12 
_, výroba papíroviny 676.14 
Sla,py mořské 525.6 
__ , využiti energie, motory 621.28 
Slatiny, geologie 551.312.2 
Slávka jedlá, chov 639.42 
Slavnosti dvorní 792.91 
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_, jídla 642.4 
kostymní, potřeby 688.75 

_ lidové 394.2 
_ maškarní, potřeby 688.75 
_ národní 394.2 
_, právo slprávní 351.855 
_, s:polečnosti 061.7 
_ školní 371.23 
_ vánoční 793.2 
_ veřejné 791.6 
Sledování, lhůty a práce 658.513 
Slepci, péče 362.41 
_, ústavy, budovy 725.54 
Slepice, chov 636.52/.58 
_, plemena anglická 636.52 



Slepice, plemena belgická 636.54 
_, - česká 636.537 
_, _ evropská rozličná 636.57 
_, _ fr3!ncouzská 636.54 
_~ _ ~olandská 636.53 
_, - ltalská636.55 
_, _ mimoevropská 636.58 
_, - německá 636.53 
_, - středomořská 636.55 
_, _ španělská 636.56 
Slévárenství 621.74 
Slévárny, druhy rozličné 621.741 

, ~0:rY barevné a lehké 621.741.5/.9 
_, !ltma a ocel 621.741.1/.4 
-, nářadí 621.746 
_, výroba seriová 621.74.03 
Slevy, ;prodej 659.16 
Slézotvaré 582.79 
Slezsko (z) (437.3) 
-, dějiny 943.73 
-, zeměpis 914.373 
Slinivka břišni, fysiologie 612.34 
_ -, nemoci 616.37 
S!~n:kováni, nerosty, hornictví 622.79 
Sl:ntavka, pathologie 616.999.32 
SImy 552.54 
Slitiny, cín 669.6 
_, kovy lehké 669.7.018 
-, měď 669.35 
_, -, předměty 673.1 
_ neželezné všeobecně 669.018.9 
-, nikl 669.24 
-, olovo 669.4 
_ všeobecně 669.018 
-, zÍ!Tlek 669.5 
-, zlato 669.21 
-, železo 669.15 
-, - 'a uhlík 669.11 
Sl~vy, ;pěstování 634.22 
SlIZ, váčk,Y, anatomie 611.75 
__ , fys101og1e 612 75 
Slizovky582.24 . 
Sloh, cvičení 372.6 
_, dopisy obchodní 651.74 
_ románský 7.033.4 
Slohy stavební 72.03 
- umělecké 7.03 

exotické 7.039.5 
__ ,konvenční 7.039.2 
- - moderní 7.036 
__ , národy přírodní 7.031 
__ , orient starověký 7.032 
_ -, starověk 7.032 
- -, středověk 7.033 
__ užitkové 7.039.3 
_, ~měnÍ dekorativní 745.03 
SlOlll,chov 636.976 
SlonoVÍ!Tla, náhražky 679.4 
-, výrobky 688.1 
Slosovánf,zápújčky 336.37 
Slouč~niny. a směsi, chemie theoretická 541.41 

alIcyklIcké 547.51 
alifatické převážně 547.91 
aromatické karbonylové 547.57 

__ vlastnI 547.52 
_ cyklické všeobecně 547.5 
_ dmselné, přÍ!prava 66131 
-, dusík a uhUk 547.24' 
- dusÍika!té 661.5 
_ halové, dobýváni 622.363.4 
- heterocyklic~é, kn:h pětičlenný 
__ , [kruh šes~:čIenn'y a vícečlenný 
~ - -, k:uh troJclenny až čtyřčlenný 
_ - vseobecně 547.7 

547.72 
547.8 
547.71 

hydr~aromatické jednojaderné 547.59 
_, chemIe !heoretická 541.4 
_, --:- -, ",:seobecnosti 541.41 

rsocykl;cké vícejaderné 547.6 
_ - -, vseobecnosti 54761 

kovové všeobecně 661:8 
nekovy a uhlík 547.24 
organické kovú 661.78 
p.cly;uethylenové 547.51 
SIrne obdobné fenolu 547.56 

Sloučeniny síry, halové, pnprava 661.23 
-~ sOd?-é, příprava 661.32 
-, uhhk a dusík 547.23 
-, - a nekovy 547.24 
- uhlíku anorganické 661.66 
Sloupky, stavitelství 691.86 
Sloupy, architektura 725.94 
-, budovy, výzdoba 729 32 
-, stavitelství 694.4 . 
Slova ~.izí, jazykověda 413.163 

okndlená (f) (088.3) 
odborná 413.164 

- přejatá 413.163 
- příbt;zná tvarem 413.14 
- - vyznamem 413.14 
Slované (n) (= 81) 
-, jazyky 48 
-,- všeobecně 481 
-, náboženství 293 
- staří, území (z) (36) 
Slovanština církevní 481.01 
Slovensko (z) (437.6) 
-, dějiny 943.76 
-, zeměpis 914.376 
Slovenština 485.4 
- (ř) =85.4 
--, literatura 885.4 
Slovinština 486.3 
- (f) =86.3 
-, literatura 886.3 
Slovnikářství 413 
Slovníky 413.2 

(f) (03) 
- jazykové (f) (038) 
- naučné 03 
- odborné malé (f) (033) 
-- střední (f) (032) 
-- velké (f) (031) 
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_ p~ekladatelské (f) (038) 
_, yvyrazy technické (f) (038) 
Sloznokveté 572.998 
Sluc~, psychologie 159.932 
-, ustrojí, anatomie 611.85 
-, -, fysiorogie 612.85 
Sluchátka, telefony 621.395.623 
Slunce, astronomie 523.7 
-, skvrny 523.746 
-,zatmění 523.78 
Služ,?a bezpečnostní vojenská 356.35 

casová, sdělování dálkové 654.06 
dobro~?lnická vojenská 355.216 

_.~ ~ozorcI, ~ámořnictvo válečné 359.6 
- mtendancní 356.32 
_ justiční, námořnictvo válečné 359.7 
- - vojenská 356.35 
-občanská, vojenství 355.212 
- pokladní 657.282 
- poštovní, postup 656.82 
_ -, doprava vlaková 656.224 

správní, námořnictvo válečné 359.5 
- - vojenská 356.3 

strážní, námořnictvo válečné 359.7 
tajná 327.8 
technická vojenská 358 3 

, týl, vojenství 356.37 . 
- zdTavotní 614.39 
__ , ná~ořnictvo válečné 359.6 
- - vOJ~nská, pěchota 356.33 
---, ustavy 355.72 
Služby, pronájem, právo obchodní 347.454 
- zvláštní, vojsko 355.34 
Slu~b?-osti, právo občanské 347.26 
Slysemy bar!lvné, psychologie 159.937.7 
_ smerove, akustika 534.88 
Smal~, stavitelství 691.6 
-, vyroba 666.29 
_, vý'robky umělecké 7384 
Smažení, hospodářství domá~1 641.7 
Smetana 637.148 
Smetí, palivo 662.65 
-, šachty 643.64 
_, technologie paliv 662.73 
Smetky, hnojivo 631.87 
- městské 628.44 

Směna naturální 658.69 
_, obchod vnitřní 381.7 
__ , peníze '332.45 
_, právo občanské 347.452 
_, _ obchodní 347.752 
Směnárny 332.13 
Směnky,agenti, právo obchodní 347.732 
_, intervence 347.746 
_, kryti 347.746 
_ obchodní 332.77 
__ , právo obchodni 347.745 

peněžní 347.752 
_, právO obchodní 347.746 
_, propadnutí 347.746 
_ valutové 347.752 
Směsi a s1oučeniny, chemie theoretická 541.41 
_ chemickotechnické bez chemické přeměny 661.17 
_ kaučukové polotekuté 678.061 
__ tekuté 678.061 
_, plyny 533.2 
_ zápalné, motory spalovací 621.43-4 
___ , __ , zařízení na tvoření 621.43.03 
Smirek, dobývání 622.365 
Smlouvy (f) (087.4) 
_, dí,lo 347.754 

kolektivní 331.116.3 
letecké zahraniční 382.4 
mezinárodní 341.24 
mírové 341.382 
mlčky 347.55 
nakladatelské 347.788 
obchodní zahraníční 382.4 
plavební zahraniční 382.4 
pojistné 368.02 
pracovní 331.116 

__ , právo obchodní 347.754 
__ , rozvázání 331.13 
_, právo občanské 347.4 
_, _ obchodní 347.74 
_, __ , všeobecnosti 347.741 

rozhodčí 347.769 
služební 347.754 

_ tarifní 331.116.4 
_ všeobecně 347.44 
_, ,zabavení věci 347.461 
_ zvlá:štní 347.45/.47 
Smola zemní, dobývání 622.337 
Smrt, biologie 577.6 
~,dogmatika 236 
_, fysiologie 612.67 
_, národopis 393 
Smůla pryskyřičná 668.47 
Smúly stavební 691.16 
Smysl, filosofie 124 
__ , rovnováha 159.936 
_ svalový 159.936 
Smysly, vnímáni 159.93 
Snaha, psychologie 159.943 
Snáře, národopis 398.7 
Snášenlivost, ethika 172.3 
Sněť slezinná 616.956 
Snídaně, hospodářství domáci 642.1 
Snímky fotografické, sbírky 779 

letecké 778,35 
_ panoramatické 778.36 
_ zpomalené 778.534.8 
_ zrychlené 778.534.8 
Snúška, včely 638.13 
Sny, psychologie 159.963.3 
_, výklad lidový 398.7 
Sňatek, ethika 173 
_, národopis 392.5 
_, právo občanské 347.62 
Socialismus 335 
_ marxistický 335.5 
__ na:cionální, hospodářství 335.76 
__ , režim státní 321.64 
__ , strana politická 329.18 
_ předmarxovský 335.1/.4 
_ státní 335.6 
Sob!, chov 636.294 

. Socialisté 329.14 
_ národni 329.18 
Socmiáni 288 

Sociografie 308 
Sociologie 301 
_, dějiny 301.19 (091) 
_, děti 3-053 
_, dospělí 3-053 
_ kriminální 343.97 
_, muži 3-055 
_, osoby 3-05 
_, pohlaví 3-055 
_, starci 3-053 
_, . školy 301.19 
_, věk. 3-053 
_, ženy 3-055 
SociQ1Jsychologie 301.15 
Soda, výroba 661.3 
Sodálové, společnosti nábožens'ké 256 
Sodík, chemie anorganická 546.33 
_, sutiny 669.88 
Sofismata, logika 162 
Sochařství, nástroje 681.9 
_, právo původské 347.784 
_, 'stroje 681.9 
_, umění všeobecně 730 
Solanineae 582.951 
Solení, maso, konservace 664.92 
Soli alkalické, dobývání 622.368 

amonné 661.52 
draselnaté, dobýváni 622.363.2 
halové 549.4 

, horniny usazené '552.53 
_,chemie theoretická 541.48 

komplexní 541.486 
kyselé 541.484 

_, kyseliny organícké 661.73 
normální 541.483 
podvojné 541.486 
zásadité 541.481 

Solivarny 622.363.1 
SomálskO (z) .( 677) 
Somatologie 611.9 
_ (podle Martina), anthropologie 572.5 
Sopky bahenní 551.311.8 
_, geodynamika vněj'ši 551.311.7 
_, _ vnitřní 551.2 
Souboj, ethika 179.7 
_, lékařství soudní 340.62 
_, národopis 394.8 
_, právo trestní 343.61 
Soubory autorů jednotlivých (f) (081) 
__ několika (f) (082) 
_~ literární utvořené uměle (f) (089.1) 
Soucit, ethika 177 
Součásti hlavní (h) .002.3 
__potrubní rozličné, inženýrství strojni 621.647 
___ , výroba 673.7 
_ spojovací 621.88 
. ___ , stroje 621-23 
_ strojní, inženýrství strojní 621.77 
Součinnost v podniku 331.152 
Soud, logika 161.2 
Soud nejvyšší 347.991 
Soudcové, právo trestní 343.16 
_, řízeni soudní 347.962 
Soudnictví disciplinární, námořnictvo obchodní 344.6 
_ mezinárodní 341.64 
_ námořní 344.6 
_ správní 351.95 
_ trestní, organisace 343.18 
__ , úřednici 343.16 
_ vojenské 344.3 
Soudržnost, fysika 539.4.01 
Soudy, budovy, architektura 725.15 
_, civilní řízení 347.91/.95 
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_, dozor n.;:t správu veřejnou 351.9 
_, druhy 347.99 

existenční, theorie poznáni 165.4 
_ hodnotíd, logika 161.2 
_ _, theorie poznání 165.4 
_, chemie 340.6 

ideální, logika 161.2 
__ kasační 343.19 
_ konsulární 347.999 
_, lékařství 340.6 
_ náhlé 347.994 



Soudy námořní 347.998.6 
nejvyšší 347.991 
o'bchodni 347.999 
odvolacÍ 347.992 
okresní 347.995 
porotní 343.19 
pracovnf 331.16 

-, příslušnost . 347.98 
-, psychologie 159.955 
- reáLní, logika 161.2 
- rozhodčí 347.918 
-, stolice první 347.993 

theorie poznání 165.4 
trestní jednotlivě 343.19 

-, úředníci pomocni 347.964 
vojenské 344.3 
vrchní zemské 347.992 
výjimečné 343.19 
zemské 347.992 
ži'Vllostenské 347.998.4 

Souhvězdí 523.88 
Soukání, pří'ze, zařízení 677.053 
Souostroví malajské (z) (91) 
Soupis, inventáře 651.47 
Soupisy vIz Bibliografie 
Soupisy (f) (083.8) 
Souproud tepelný 535.27 
Souřadnice astronomické a geodetické 526.6 
- hvězdné 519.2 
- zeměpísné, měření 525.4 
Soustava cévní, anatomie 611.1 
- - -, fysiologie 612.1 
-- -, nemoci 616.1 
-', křivky 513.72 

lymfatická, anatomie 611.4 
- -, fysiologie 612.42 
-- -, nemoci 616.4 
-, methodologie 168.4 

metrická 389.1 
nervová, anatomie 611.8 
-, fysiologie 612.8 
-, hygiena 613.8 
-, léky 615.78 
- parasymprutická, anatomie 611.839 
- -, fysiologie 612.839 
- sympatická, anatomie 611.839 
- -, fysiologie 612.839 
- ústřední, anatomie 611.81 
- -, fysiologie 612.81 
sluneční 523.2 
světová, astronomie 523.1 
žlázová, léčiva 615.74 

Soustavy, barvy 535.64 
díspersnf, chemie 541.182 
dvojjaderné všeobecně 547.65 
heterocyklické, atomy neuhUkové tři nebo čtyři 
547.79 
-, kruh pětičlenný, jiný kruhový prvek než síra a 
dusí-k 547.76 
kondensované, kruh pyrrolový jeden 547.75 
kruhové kondensované všeobecně 547.64 

-, kruhy kondellSQvané, dva 547.66 
-, - -, více než tři .547.68 

kontaktní 541.183 
- mzdové 331.23'5 
- optické 535.317 
- platové 331.235 
-', plocha libovolná, geometrie analytická 516.6 
_o, - kulová, geometrie analytická 516.6 
-, prostor, geometrie analytická 516.6 
-, rovina, geometrie analytická 516.6 

souřadné, geometrie analytická 516.5 
těsnopisné 6'53.4/.7 
trojjaderné, chemie ústrojná 547.67 
účetní 657.1 
-, hledisko organisační 656.27 
vícejaderné, chemie ústrojná 547.62/.63 
vícevodičové 621.3.05 

Soustruhy a soustružení 621.941 
Soustružnictví, dřevo 674.7 
- umělecké 688.1 
Soustružny 621. 773 
Soutěž nekalá, právo obchodní 347.776 
-, obchod 381.81 
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Soutěže (f) (079) 
- umělecké 7.09 
- veřejné (f) (079.1) 
Soutěžení školní 371.27 
Spadiciflorae 582.547 
Spála 616.917 
Spalničky 616.915 
Spalování, kouř 662.96 
-, nauka o teple 536.46 
-, odpadky 698.9 
-, rpochod, motory spalovací 621.43.05 
-, technika 662.61 
Spal'ovny 628.49 
Spánek, hygiena 613.7 
-, psychologie 159.963.2 
Spasení, dogmatika 234 
Spathiflorae 582.547 
Speciality léčebné 615.452 
Specifikace (f) (083.8) 
Spektra emisní, analysa chemická 544.68 
- -, optika 535.33 
-, mlhoviny 523.87 
-, stálice 523.87 
- všeobecně 535.33 
Spinače elektrické 621.316.5 
Spinadla oděvní 687.078 
Spiritismus '133.9 
-,parapsychologie 159.961.7 
Spisovny 651.3 
Spisy habilitační (f) (043) 
- jednací 35.077 
- obchodní 651.3 
- -, hodnoty přechodné, zakládání 651.57 
- -, - trvalé, za'kládání 651.56 
- -, třídění 651.53 
- -, zakládání 651.51/.52 
- -, -, 'způsoby 651.54 
- patentní (f) (088.8) 
- -, sbírky 608.3 (082) 
- polemické (f) (049) 
-, tp'ořadače 651.6 
- procesní 347.931 
- sebrané (f) (08) 
- -, autoři jednotliví 081 
Splachování, inženýrství strojní 621-39 
-, zařízení 621.647 
Splašky, techntka zdravotní 628.3 
Spla'Vllost, přístavy, udržování 627.75 
Spodek železniční 625.12 
Spoje, dopravnictví 656.02 
- dřevěné 694.2 
- potrubní 621.643 
- sdělování dálkové 654.02 
Spojené národy, právo mezinárodní 341.12 
Spojené státy americké (z) (73j79) 
--- všeobecně (z) (73) 
Spojení, elektrotechnika 621.3.06 
-, -, distribuce energie 621.316 
- mnohonásobné, radiotechnika 621.396.4 
- řízené, radiotechnika 621.396.4 
Spojky, součástky strojní 621.825 
Spojování, stroje 621-57 
Spolčování obchodní 381.81 
Společenstva obchodní, právo obchodní 347.726 
- řemeslnická 338.6 
Společenství státní (z) (-6) 
Společnost a mravnost 177 
Společnost národů, právo mezinárodní 341.12 
Společnost, procesy 301.17 
-, třídy 3-058 
-, útvary 301.17 
-, vztahy 301.16 
Společnosti akciové 347.725 

koloniální 325.356 
komanditní 347.723 

-, obchod, akcionáři, právo obchodní 347.72.03 
-, -, pojem a podstata 347.72.01 
-, -, právo obchodní 347.72 
-, -, přeměna 347.72.04 

, ,sloučení 347.72.04 
-, -, tiché 347.723 
-, -, veřejné 347.722 
-, -, vklady 347.72.02 
-, -, založení 347.72.02 

Společnosti, obchod, zánik 347.72.04 
_, _, zisk 347.72.03 
_ -, znaky 347.72 
_' _ ztráta 347.72.03 
-:pr~vo občanské 347.471 
_ publikace (f) (06) 
_: ručení omezené 347.724 
Spolky, domy 728.4 
_ esoterické 366 
_ korporace 06 
_: právo občanské 347.471 

státní 327.7 
_ tajné 366 
_ úvěrní 332.73 
_ vzdělávací 374.2 
Spolupráce v podniku 65.012.6 
Spongiaria 593.4 
Spony, strojnictví 621.885, _, 643.33 
Sporáky kuchyňské, hospodarstvl domácí 
__ , výroba 683.95 
Sport automobilový 796.7 

jezdecký, stavby 725.88 
lední, stadiony 725.86 
motocyklOVý 796.7 
motorový, stadiony 725.86 

_ nářadí 685.6 
_: právo správní 351.855 
_ vodní 797.1 
__ , stavby 725.87 
_ zimní 796.9 "' 
Spory mezinárodní, smírné vynzení 341.62 
Spořitelny, budovy 725.24 
_, hospodářství 332.2 
_ poštovní 656,885 
_ stavební 332.3 
Spotřeba. daně 336.22 
_ družstva 334.5 
_: hospodářství 339.4 
_, omezováni 339.84 
_, regulace 339:86 
_ technika chemlCká 66.012 
_: teplo, určení 536.68 
Spouštění, stroje 621-57 
Sporýšokvěté 582.949 
Spraš, geologie 551.311.33 
Správa justiční 351.87 
_ kanceláře 651.4 
_: knihovny 025 
_ místní 352 
_ místnosti (h) .006.1 
_' nářadí 658.563 
_: nástroje 651.563 
_ obecní 352 
_ orgány 34.07 
_: podniky dop!'avní 656.07 
_ _ všeobecne 65.012.1 
_' poštovní, otázky hospodářské 383 
_, sdělování dálkové 654.07 
_ sklad 658.78 
_' stavební 351:69 
__ silniční 625.76 
_ telefonní, otázky hospodá!~ké 384 

telegrafní, otázky hospodarské 384 
_ ústřední 354 
_ veřejná 35 
_ _ dozor 351.91 
_ v~jenská 355.6 
_ zemská 353 
Spravedlnost, Bůh 231.8 
_ ministerstvo 354.51 
S~rávkY (h) .004.67 
Správnost jazyková 406 
Spropitné 331.238 
Spřádání, papír 677.57 
_, stroje textilní 677.052 
_ textil 677 .022 
S;ážení elektrické 621.359 
_ kapaliny 66.065 
S;ážkY, meteorologie obecně 551.577 
_ válečné 355.422 
_ zvláštní, meteorologie 551.578 
Srážník, strojnictví 621.57.04 
Srbsko (z) (497.1) 

Srbština 486.1 
- (ř) =861 
_ literatura 886.1 
_' lužická 487.1 
-'-dolní 487.12 
__ horní 487.11 
Srdce, anatomie 611.12 
_, fysiologie 61~.17 
Srostlice krystalove 548.2 
Srostlokorunné 582.9 
Srpy, zemědělství 631.351 
Srst kozí 677.33 
_ velbloudí 677.34 
Ssavci, lov 639.11 
_ mořští, lov 639.24 
_, placenta 599.3 
- zoologie 599 
St~bilisace, měna 332:574 • 
Stabilita, tělesa plovouCl a pono;ená 532.3 
Stadiony, sport lední a moto rovy 725.86 
Stáje zemědělství 636.083 
StáIi~e, astronomie 523.8 
_, pohyb 523.83 
-, průměr 523.82 
-, spektra 523.87 
_ velikost 523.82 
-' záření 523.82 
SÚlost, fysika 530.13 
Stanice čerpací, doprava vody 628.12 
_ čisticí dodávka plynu jako paliva 662.69 
_ podruŽné, elektrotechnika 621.316.2 
_ tankovací 625.748 
__ , architektura 725.38 
_ záchranné 614.88 
Stanovení nákladů vlastních. . 6~7.4 7 
Stanoviště, geodesie, vyrovnavam 526.5 
Stany, výroba 685.53 
Starci, sociologie 3-053 
Stark, úkaz 537.228 
Stárnutí, biologie 577.6 
_, fysiologie 612.67 
Starobince, budOVY 725.56 
_, .péče sociální 362.6 
Staroindičtina 491.2 
Starokatolíci 284.8 
Staroperština 491.51 
Staroslověnština 481.01 
- (ř) =81.01 
Starověk (č) "-" 
-, dějiny 931/939 
_ _ všeobecně 931 
_. národy (n) ( =1.3 ) 
_: slohy umělecké 7.032 
Starožitnosti (f) ( 093 ) 
_ archeologie 930.26 
_: výrobky kovové 739.8 
Starý Zákon 221 
__ , knihy historické 222 
__ , _ poetické 223 
Stáří, péče 362.6 
-,pojištění sociální 368.43 
Stát a církev 322 
__ náboženství, ethika 172.3 
__ škola 379.3 

157 

_ autoritativní 342.392 
_ bankrot 336.369 
_' církevní, právo státní 348.7 
_, činy trestné 343.3 
- daně 336.023 
_' finance 336 
_: hlava, právo veřejné. 342.511 
_ hranice, právo mezinarodnf 341.22 
_' instituce sociální 321 
_' korporativní 342.393 
_ loterie 336.38 
_: majetek 336.1 
-, moc 342.5 
_, monopoly 336.19 
_ občanství 342.71 
_' orgány poradní 342.58 
_: osobnost právní 342.22 
_, papíry 336;31 
_, péče o uměm 7.078 



Stát, právo veřejné 342.1 
-, rada 342.58 
-, renty 336.3 
-, rozpočty 336.12 
-, socialismus 335.6 
- spolkový 342.24 
-, statky 325.355 

. - stavovský 342.393 
-, suverenita 342.31 
-, theorie 321.01 
-, území, právo mezinárodní 341.22 
-, -, pronájem 341.22 
-, -, sociologie 321.01 
-, -, úprava 711.2 
-, výstavba stavovská 342.54 
Statečnost, ethika 179.6 
Statika analytická 531.25 
- -, použití v stavitelství 624.04 
- grafická 531.25 
- -, použití v stavitelství 624.04 
-, chemie 541.121;'123 
-, mechanika 531.22 
-, stavby 624.04 
-, voda mořská 551.465 
Statistika 31 

finanční 31:336 
- hospodářská 31:33 
- matematická 519.2 
-, methody 311 
-, nemoci 313.1 
-, obchod zahraniční ,31:382 
-, organisace 311.3 
- podniková 311.4 
- pojistná 31:368 
-, pojištění 313 
-, pojmy základní 311.1 
-, populace 312 
-, porodnost 312.1 
-"- soukromá 311..4 
- svazová 311.4 
-, theorie 311 
-:-' úmrtnost 312.2 
-, úrazy 313.1 
- úřední 311.3 
-, věda 311 
Statky, distribuce 339.8 
-, hospodářství 330.12 
- mlékařské 637.11 
-, právo občanské 347.21 
- přírodní 330.15 
-, spotřeba 339.4 
- státní, správa 351..711 
-, udržování 339.5 
-, výroba 338 
Státověda 32 
Státovky 332.51 
Státy Cz) (-4) 
-, ,práva a povinnosti vzájemné 341.23 
Stav civilní 347.18 
-, obležení 342.77 

selský 342.542 
- střední 323.32 
- válečný 341..31 
- výjimečný 342.78 
Stavba Ch) .002.2 
Stavby a voda 624.034 
-,beton, inženýrství 624.012.2 
-, -, stavitelství 693.5 
-, - železový, inženýrství 624.012.4 
-, - -, stavitelství 693.5 
-, bourání 624.059 
- celokovové 624.014 
- cementové 693.5 
-, centrály vodní 627.84/.88 
- cihlové 624.012.2 
- církevní 726 
-, části 624.02 
-, družstva 334.1 
- dřevěné 624.011.1 
-, hlína dusaná a pálená 693.3 
- hliněné 693.3 
- horské 624.035 
- hřbitovní 726.8 
-, jíl 693.3 

Stavby, kameny 553.5 
-, - přírodní 624.012.1 
-, - umělé, inženýrství 624.012.2 
-, - -, stavitelství 693.5 
- kov?vé,. spodek kamenný 624.013 
- mamvm 624.92 
-, materiál organický 624.011 
- námořní, porušování 627.26 
- -, provádění 627.24 
- nouzové 624.033 
- obecní, architektura 725.13 
-, obnovování 624.059 
- ocelové 624.014.2 
-- 624.94 
- -, spodek kamenný 624.013.2 
-, ochrana 699.8 
-, opatření bezpečnostní 351.785 
- podzemní 624.035 
-, poloha 624.03 
-, posunování 624.059 
- pozemn! inženýrské 624.9 
-, právo původské 347.787 
-, provozovny, uspořádání 658.23 
- prozatímní 725.92 
- přenosné, architektura 725.92 
- -, inženýrství 624.033 
-, rozdělení podle materiálu 624.01 
- rozkládací 624.033 
-, rozměry 624.032 
- říční 627.4 
- -, centrály vodní průtočné 627.85 
- skeletové z betonu a oceli 693.9 
-, slohy 72.03 
- smíšené, inženýrstv! 624.93 
- -, stavitelství 693.9 
-, sport jezdecký 725.88 
-, - vodní 725.87 
-, stavivo smíšené 624.016 
-, - stejné 624.015 
-, truhlářství 694.6 
-, udržování 624.059 
-, uspořádání -624.03 
- vojenské 623.6 
- vodní rybářské 626.88 
-, vozy 674.3 
-, výpočty 624.04 
- výstavní 725.91 
-, zakládání 624.15 
- zemní 624.13 
-, zesilování 624.059 
-~ zlepšování horského území 624.18 
Staveniště, hloubení 624.055 
-, -, práce zemní 624.133 
-, volba 624.05 
-, zařízení 624.055 
Stavění ohnivzdorné 699.81 
Stavitelství inženýrské 624/628 
- - všeobecně 624.11 
- kulturní zemědělské 626.8 
- vodní 626 
- -, theorie 626.01 
- zemědělské vodní 626.8 
Stávkařství 677.66 
Stávky 331.892 
-, následky 331.896 
-, pojištění proti škodám 368.18 
Stavy, vrstvy sociální 323.3 
Stearin, výroba 665.12 
Stejnokroje vojenské 355.66 
stejnorodost optická 'zkoušení 535.319 
Stélkaté 582.22 ' 
Stepi 551.45 
Stereokinematografie 778.534.1 
Stereometrie 513.3/.4 
Stereoskopie, fotografie 778.4 
Stereotomie, geometrie deskriptivní 515.4 
Stereochemie 541.63 
Stereoisomerie, chemie theoretická 541.63 
Stereometrie, plochy zakřivené 513.4 
- všeobecně 513.3 
Sterilisace, hygiena veřejná 61448 
Steriny, chemie organická 547.92 
Stezky cyklistické 625.711.4 
- pěší 625.711.5 

Stěhování, domácnost 64.08 
_, obyvatelstvo 325 
Stěny, architektura 729.31 
-, čištění 648.52 

dřevěné, stavitelství 694.5 
_, inženýrství stavební 624.022 
- mřížované 674.26 
-, obložení 645.2 
Stěžně, lodi válečné 623.84 
Stigmatisace, dogmatika 231.73 
Stíhačky 623.746 
Stimuliny 615.361 
Stínítka, soustružnictví 688.6 
_, zboží kovové 683.85 
_, _ galanterní 685.55 
Stíny, optika 535.311 
_, sestrojování, deskri'ptiva 515.7 
Stipendia školní 371.22 
-, školy vysoké 378.3 
Stížnosti, dopravnictví 656.04 
_, sdělování na dálku 654.04 
Stlačitelnost, kapaliny 532.12 
-, plyny 533.2 
Stlačování, plyny, chemie pokusná 542.7 
_, _, technika chemická 66.078 
stojany, chemie pokusná 542.24 
_, kufry, výroba - 685.59 
_, květiny, domácnost 645.49 
_, nádrže v průmyslu chemickém 66.024 
_ notové 681.83 
Stokováni, sousta vy 628.21 
Stoky, křížení 628.26 
_, průřez, výpočet 628.22 
_, technika zdravotní 628.2 
_, větrání 628.23 
Stolice, tažení drátů 621.946 
Stoly, domácnost 645.43/.44 
_ jídelní, ozdoba 642.8 
__ , příslušenství 642.7 
_ kreslicí 744.3 
_ ,kulečníkové 685.87 
_, pokrývky 645.48 
-, úprava 642.6 
Stomatologie 616.31 
Stonožky 595.6 
Stopky 681.175 
Stožáry kotevní, vzduchoplavba, architetura 725.39 
_, stavitelství 624.97 
_, šplhání o ceny 791.7 
Stranictví politické 323.5 
Strany politické, právo správní 351.96 
Strašidla, národopis 398.4 
Strategie 355.43 
Stratigrafie 551.7 
_ regionální 551.7(1) 
Strava dětská 641.56 
Stravování hromadné 642.5 
-, školy 362.76 
_ vojenské 355.65 
Strážci, místnosti Ch) .006.6 
Stroboskopie, akustika 534.415 
stroje brousicí 621.924 
_, části kmitající a kývající 621-26 
_, ___ - pružné 621-27 
_, -, ochrana 621-76 
_, - pevné 621-21 
_, __ , ústrojí pohybové 621-22 
_, _, pohyb střídavý 621-24 
-, - rotující 621-25 
-, - řídicí 621-51 
- číslovací 681.62 
_, čištění, usnadnění 621-77 
_, desky základové 621-21 
- dešifrovací 681.18 
- diktovaci 681.84 
_ elektrické, elektrotechnika všeobecná 621.313 
__ , proud stejnosměrný 621.313.2 
__ , - střídavý 621.313.3 
__ , spojení 621.3.04 
__ , strojnictví všeobecné 621-83 

formovaci 621.744.4 
frankovací 681.173 

_ frézovací 621.91 

stroje geodetické měřicí 526.9 
hnací, lodi válečné 623.85 
hnojicí 631.333 
hoblovací 621.91 
hospodářské 631.3 
hydraulické 621.2 

__ , strojníctví všeobecné 621-82 
_ -, theorie 621.2.01 
__ , účinnost 621.2.01 
_, chvění, vliv 621-752 
_ chirurgické 615.475 
- chladicí 621.57 
__ , theorie 621.57.01 

, kameny, zpracování 679.8.05 
_ kancelářské 651.2 
_, koleje, posuv 625.145 
-, kontrola 621-7 
_ kovací 621.974 
_, . kůže, zpracování 675.05 
_, láhve, čištění 683.5 
_, látka pracovní, využití 621-16/-17 
_, látky plastické, tváření 678.053 

léče'bné 615.475 
lešticí 621.924 
loterní 681.176 
magnetoelektrické 621.313.8 
máslo 637.23 
měřicí, mechanika 531.714 
mlecí 664.73 

_ mlékařské 637.132 
_ mluvicí 681.84 
_, motor spalovací 621-84 
_ nýtovaci 621.976 
_, o'bilí, čištění 631.362 
_ obráběcí 621.9.(}9 
_ - (h) .002.53 
_ -, dřevo 674.(}5 
_ -, theorie 621.9.01 
__ universální 621.9.09 
_, obsluha 621-7 
-, ochrana 621-7 
_, _ obecenstva, zařízení 621-78 
_, _ zaměstnanců, zařízení 621-78 
_, opravy, zařízení k usnadnění 621-77 
_ otáčivé, látka pracovní, působení 621-15 
_ papírenské 676.2.05 
_, papírovina, výroba 676.1.05 
- parní 621-81 
__ , lokomotivy 621.134 
_ _ nestacionární 621.15 
__ pístové 621.161 
__ , písty rotační 621.166 
_ -, provoz 621.17 
__ stacionární 621.11 
__ všeobecně 621.11 
_, peníze, počítání a výměna 681.172 
_, pilování 621.91 
_ pístové, látka pracovní 621-146 
__ , __ , působení postupné 621-146 
_ pneumatické 621.85 
_ počítací 681.14 
_ -, hry 681.176 
__ , lístky děrné 681.177 
__ , - volební 681.176 
_, pohon mechanický 621-86 
_, _ smíšený 621-89 
_, - svalový 621-87 
_, pohyb otáčivý 621-13 
_, - střídavý 621-12 
_, pojištění 368.187 
_ pomocné (h) .(}02.52 
_ -, tiskárny 681.65 
-, provoz 621-5 
_, prostřihování 621.96 
_, průmysl kaučukový 678.05 
_, předivo, příprava 677.05 
_ přesazovací 631.332 
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- psací 652.3 
_ - notové 681.613 
_ - slabikové 681.613 
__ těsnopisné 681.613 
_ -, výroba 681.612 
_, půda, zpracování 631.31 



Stroje razítkovací 681.62 
__ , mechanika jemná 681.173 
_, regulace, druhy 621-54 
_, - všeobecně 621-53 
- rovnací 621.98 
_, rovnice, řešení 681.142 
-, rozměry a rychlost 621-18 
_ rozmnožovací 681.6 
-, rytectví 681.9 
-, řezání 621.96 
-, řízení 621-5 
_, - samočinná 621-52 
_ sázecí, zemědělství 631.332 
~ -, typografie 681.616 
- sčítací 681.14 
- sdružené 621-146 
- secí 631.331 
__ spojené s rozmetadly hnojiv 631.334 
_, silnice, stavba 625.08 
- sklízecí 631.35 
- -, seno 631.353 
-, skříně 621-21 
-, sochařství 681.9 
_, součásti obsluhovací 621-51 
_, _ pohybov8icí 621-51 
_,_ všeobecně 621.81 
_, spojení rozličná 621-88 

spřádací 677.052 
sýrařské 637.33 
šicí 687.053 
šifrovací 681.18 
textilní 677.05 
těžné 622.66 

_, theorie mechanická 531.8 
_, tisk, jízdenky 681.173 
_ tiskařské 681.62 
_ tkalcovské 677 .054 
__ , příslušenství 677.058 
- trhací 620.172 
- třídicí 681.18 
_, udržování, zařízení k usnadnění 621-77 
_, umění reprodukční 681.9 
_, usně, zpracování 675.05 
_, užiti k pohonu 621-9 
-, válce 621-22 

válcovací 621.944 
velké (h) .002.51 

_ větrací dfilní 622.43 
- vrtací 621.95 
_ všeobecně 621-1 
_, výroba a provoz (h) .002.5 
_, výrobky mlýnské, třídění 664.74 
_, zařízení ochranná podmíněná umístěním 621-74 
_, _ upínací 621-229 
_ zkoušecí universální 620.1.051 
- žací a mláticí 631.354 
- - obilní 631.354 
- - travní 631.352 
Strojky kuchyňské 643.34 
Strojnictví a mechanika 621.01 
-, dUny 621.75 
-, theorie 621.01 
- všeobecné 621 
_, základy fysikální 621.03 
Stromy, cesty dopravní 625.77 
_, přesazování, nářadí 631.336.6 
-, řez 631.542 
_, umění, náměty 7.043 
Stroncium, chemie anorganická 546.42 
Stropy, inženýrství 624.025 
-,stavitelstv! 693.6 
-, trámy 694.3 
Struktura chemická 541.6 
__ , vlastnosti optické 541.65 
_ -, - elektrické 541.67 
__ , _ chemickofysiologlcké 541.69 
__ , - chemickomechanické 541.68 
__ , - chemickothermické 541.66 
__ , - magnetické 541.67 
-, zkoušení 620.18 
Struny střevové 677.74 
Střed (z) (-191) 
Středoindičtina 491.3 
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Středosemenné 582.66 
Středověk (č) "04/14" 
-, slohy umělecké 7.033 
Střechy, architektura 729.35 
-, beton 695.3 
-, břidlice 695.5 
-, cement 695.3 
- deskové 695.8 
-, hmoty organické 695.1 
-, inženýrství 624.024 
-, kameny přírodní 695.2 
-, - umělé 695.8 
-, konstrukce, inženýrství 624.91 
-, -, stavitelství 694.5 

kovové 695.7 
lepenkové 695.1 
měděné 695.7 
skleněné 695.6 
taškové 695.8 
věžové, architektura 729.35 
zinkové 695.7 
železné 695.7 

Střelba, nauka všeobecná 623.5 
-, vojenství 355.54 
Střelectví, sport 799.3 
Střelivo, právo správní 351.753 
-, továrny 355.73 
-, výroba 623.45 
Střely, pohyb, hlaveň dělová 531.57 
-, -, zákony 531.55 
-, pohyby sekundární 531.56 
Střeva, anatomie 611.34 
-, nemoci 616.34 
-, produkce živočišná 637.66 
-, struny 677.74 
-, zpracování 675.8 
Střevo slepé, nemoci 616.34 
- tlusté, fysiologie 612.36 
Stříbrnictví, uměni 739.1 
Stříhro, dobývání 622.342 
-, fotografie 772 
_, chemie anorganická 547.57 
-, měna 332.42 
-, rudy 553.41 
-, slitiny 669.22 
-, sloučeniny 661.85 
-, zboží 671.11 
Střfbření 686.4 
Střídání, plodiI1Y 631.58 
Střih, deformace 539.386 
-, .pevnost 539.415 
Stříhání, stroje 621.96 
Stříkačky injekční 615.473 
Studenti, život 378.18 
Studie časové 658.54 
- pohybové 658.54 
- přípravné (h) .001.2 
Studium (f) (07) 
-, osvědčení 371.29 
Studně betonové, zakládání staveb 624.157.6 
-, čerpadla 621.649 
- čisticí 628.34 
-, desinfekce 628.16 

dřevěné, zakládání staveb 624.157.6 
- ocelové, zakládání staveb 624.157.6 
- přírodní (z) (282.1) 
-, silnice 625.748 
-, technika zdravotní 628.11 
- zděné, zakládáni staveb 624.157.6 
Studovny, byty, rozdělení 643.55 
Stupnice, barvy 535.62 
-, teplota 536.081 
Stvoření, dogmatika 231.51 
-, náJboženství přirozené 213 
Styk platební žirový 656.884 
Subjektivismus, směr filosofický 165.81 
Subskripce, obchod knižní 655.57 
Substance nervové 547.95 
- okultní 133.1 
Substituce lineární, matematika 512.8 
Sudan francouzský (z) (662) 
-, jazyky 496.6 
Sudoprstí 599.73 

Sufismus, směr filosofický 141.336 
Sugesce, psychologie 159.962 
Sfil kamenná,dobývání 622.363.1 
_ kuchyňská 664.4 
Sulfosoli, mineralogie 549.3 
Sundské ostrovy (z) (92) 
Suroviny (h) .002.3 

,cla 337.6 
-, chléb 664.64 
-, laky 667.71, 
_, nápoje míchane 663.8 
_, přechod na jiné suroviny 338.987.4 
_. sklo 666.12 
_; spotřeba, omezení 338.987.4 
_ textil 677.03 
_: tě!hba, právo správní 351.823 
_, umění 7.023 
_ válečné 355.242/.243 
Susceptibilita, magnetismus 538.21 
Sušárny půdní, byt, rozdělení 643.9 
Sušeni, dřevo 674.04 
_ chemie pokusná 542.4 
_' maso konservy 664.92 
_: plyny 66.074 
_, prádlo 648.3 . _ 
_ technika chemlCka 66.047 
S~verenita státní 342.31 
Svačina hospodářství domácí 642.2 
Svahy, prfiPlaVy, osázení 626.15 
_, _, upevnění 626.17 
_ zemní, zajišťování 624.137 
Svaly, hladké, fysiologie 612.73 
_ kostra anatomie 611.73 
_' příčně' pruhované, fysiologie 612.74 
Svařování, kovy 621.791 
Svatá Helena (z) (97) 
Svatá stolice 262.13 
Svatba národopis 392.5 
Svátky, právo správní 351.857 
Svátost oltářní 265.3 
_ pokání 265.6 
Svátosti 265 
Svátostiny 265.9 
Svazy, domy 728.4 
_ obchod 347.721 
_' vojenské 355.21 
_ výrobní 338.7 
_ zaměstnav8itelé 331.88 
S~edeni právo trestn! 343.54 
Svéprá~nost, národopis 392.1 
SvěcenI, kněžstvo 265.4 
_ kostely 265.9 
S~ědomí, svoboda 172.3 
_ _ práva základní 342.731 
_: th~ologie morální 241.2 
Svěráky, strojnictví 621.881 
Svět celek (z) (100) 
_, konec, dogmatika 236 
_ nadpřirozený, národopis 398.4 
_ starý (z) (3) 
_ stvoření, dogmatika 231.51 
_' _ náboženství přirozené 213 
_: vz~ik a zánik, astronomie 523.12 
Světci, dogmatika 235.3 
Světlo, emise 535.3 
_ měřeni 535.241 
_: nemoci z povoláni 613.64 
_ ochrana 699.88 
_: postupy založené na pfisobení 66.085 
_, rozklad 535.32 
_, rozptyl 535.36 
_, rychlost 535.22 
_, šíření 535.3 
_, šíření přímočaré 535.311 
_, theorie 535.1 
_, _ elektromagnetické 535.13 
_, _ e,misni 535.11 
_, _ vlnivá 535.12 
_ zvířetníkové 523.5 
Světlotisk 774 
_, kopie 774.5 
Svinování, deformace 539.387 
_, pevnost 539.416 

Svítidla, budovy, výzdoba 129.9. 
_ dfilní 622.47 
_ kovová 683.84 
_ technika světelná 628.94 
_' umělecká 749 
Svítivost, měření 535.245 
Svlačcovité 582.942 
Svoboda, filosofie 123 
-, byt 342.737 
_ koaliční 342.728 
__ , právo správní 351.752 
_ nábožensl{á 342.731 
_ osobní 342.721 
_ _ omezovam 343.43 
_ p~ojev 342.729 
_: _, právo správní 351.751 
_ shromažďovací 342.729 
__ , právo správní 351.752 
_ spolčovací 342.728 
__ , právo správní 351.752 
_ svědomí 342.731 
-, tisk 342.732 
_, _, právo správní 351.751 
_ vfile, filosofie 141.5 
__ , psychologie 159.947 
_ vyučování 342.733 
_ živnostenská 342.734 
Svobodní, hygiena 613.~9 .' 
Svobody ústavní, omezem a zrusem 342.76 
Svorky, stavitelství 691.88 
Svorníky, inženýrství 621.882 
_ stavitelství 691.88 
S~rchovanost státní 342.31 
Svršek, železnice 635.14 
Syenit, lomy 622.302 
Syfilis 616-002.6 
Symbiosa, biologie 576.6 
Symbolika, dogmatika 238 
_ umění církevní 246 
Symbolismus 8.015.19 
Symboly 003.62 
_, náměty umělecké 7.045 
Sympetalae 582.9 
Symptomatika, pathologie 616-07 
Synagogy, architektura 726.3 
Synanthae 582.546 
Syndikáty, výroba 338.7 
Synesthesie, psychologie .15~.937.7 
Synkretismus., směr filosoflCky 141.338 
Synody partikulární 262.4 
Synthesa, methodologie 167.3 
_, prfimysl chemický 66.091 
-, zvuky 534.4 
Sýpky 382.3 
_ (h) .006.5 
_ přístavní 627.32 
Syrie (z) (569) 
_ starověká (z) (394) 
Syrovátka 637.34 
Syrština 492.3 
Syrupy, cukrovarnictví 664.15 
_ limonádové 663.81 
_ ovocné 663.81 
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Sýry, balení 637.33 
_, druhy 637.35 
_, nářadí výrobní 637.33 
_, porušování 637.36 
_, produkce živočišná 637.3 
_ součásti 637.32 
_: stroje 637.33 
_, vady 637.36 
_ vlastnosti 637.32 
_: výrobky vedlejší 637.34 
_ zkoušení 637.32 
_: znečištění 637.36 

Šach, hra 794.1 
_ hrací nářadí, výroba 685.84 
Š;cholanokvěté 582.679 
Šáchorovíté 582.542.2 
Šachovnice, výroba 685.84 
Šachtice hornictví 622.64 
Šachty, ~padky, stavebnictví 698.9 



Šachty na smetí, domácnost 643.64 
Šanony, technika kancelářská 651.6 
Šankr měkký 616.957.1 
Šari (z) (674) 
šat ochranný 614.895 
Šatny, hospodářství domácí 643.52 
Šeky, peněžnictví 332.76 
-, poštovní 656.884 
-, právo obchodní 347.748 
Šelfy 551.351 
Šelmy 599.74 
Šerm 796.86 
Šestinedělí, fysiologie 618.6 
-, hygiena 618.6 
-, pathologie 618.7 
Šestinedělky, péče 362.15 
Šetřen! hromadná (f) (079.5) 
Šichokvěté 582.762 
Šintoismus, náboženstvÍ japonské 299.52 
Šišinka, fysiologie 612.492 
Škody (h) .004.64 
-, náhrada 347.42 
-, pohromy přírodní, pojištění 368.16 
_, _ -, zemědělství, poji:štění 368.51 
-, rostliny, počasí 632.1 
__ způsobené ltdmi, pojMtění 368.18 
Školení reklamní 37 :659.1 
Škoi:né 371.22 
Školství, ministerstvo 354.32 
-, organisace 371.2 
Školy a stát 379.3 

- veřejnost 379 
budovy 371.6 
-, architektura 727.1 
církevní 379.77 
elementární 372.22 
horní 373.63 
kázeň 371.5 
literární 8.015.1 
- národní 8.015.12 
nedělní církevní 268 
mateřské 372.21 
obecné, nižší stupeň 372.221 
-, vyšší stupeň 372.222 
obchodní 373.61 
odborné 373.6/.9 
-, budovy 727.4 
-, povolání ženská 373.64 

-, personál učitelský 371.1 
průmyslové 373.63 
rodtnné dívčí 373.64 

-, řády 371.5 
řemeslnické, budovy 727.4 
slavnosti 371.23 
soukromé 379.7 

-, soutěžení 371.27 
-, správcové 371.1. 
-, stravování 362.76 

strojnické 373.63 
střední nižší 372.223 
- vyššÍ 373:5 

-, stupeň 1. a 2. 372.22 
, - 3. 373 

-, tresty 371.5 
umělecké 373.7 
umělecko-průmyslové 373.7 
večerní 374.8 
veřejné 379.1 
vojenské 355.23 
vybavení 371.6 
vysoké 378 
-, budovy 727.3 

lidové 374.7 
obchodní 378.938 

-, organisace ,378.1 
-, správa 378.1 

technické 378.962 
zemědělské 378.963 

,vysvědčení 371.26 
-, vzdělání učitelů 373.8 
-- základní 372.22 
--, zdravotnictví 371.7 

zemědělské 373.68 
-,zkoušení 371.27 
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Školy živnostenské dívčí 373.64 
Škrob banánový 664.27 

bramborový 664.22 
- kukuřičný 664.25 
- obii:ný 664.23 
- rýžový 664.24 
~krobení, hospodářství domácí 648.25 
Skůdcové, rostliny, nepřátelé přirození 632.96 
-, včely 638.15 
-=- živočišní, rostliny 632.6 
Slachy, anatomie 611.74 
-, pochvy 611.76 
-=-, -, fysiologie 612.75 
Slechta, genealogie 929.7 
-, právo veřejné 342.541 
-, vrstva společenská 323.31 
Šlechtění, rostliny 631.541 
Šlesvik~Holštýn (z) (435.1) 
Šoupátka 621-31 
-, čerpadla 621.646 
- rotační 621-32 
Špalky zahradnické, kostry dřevěné 674.26 
Španělsko Cz) (46) 
Španělština 460 
- (ř) =6 
-, literatura 860 
Špenát, pěstování 635.41 
Šperky, výroba 671.12 
Špionáž hospodářská 381.84 
- obchodní 381.84 
-, politika mezinárodní 327.8 
-,právo trestní 343.32 
Špižírny, byty, rozdělení 643.37 
Šplhadla, cvičení 796.46 
-, výroba 685.7 
Šprýmy, národopis 398.2 
Šroubováky, strojnictví 621.883 
Šrouby, druhy 621.882.082 
-, upevňování 621.882 
-, výroba 621.99 
Šruchovité 582.666 
Štáb generáLní 355.333 
Šťáva žaludeční, fysiologie 612.32 
Šťávy ovocné 663.81 
- - synthetické 663.85 
- rostlinné 547.914 
Štědrost, ethika 179.9 
Štěpování, nářadí 631.335 
Štěrk, dobývání 622.362 
-, -, lomy 622.356 
--, hmota stavební 691.52 
-, ložiska 553.62 
Štětiny, produkce živočišná 637.62 
-, zpracování 675.8 
-, zvířata rozličná 677.35 
Štětkovité 582.977 
Štíty, architektura 729.37 
-, stavitelství 694.5 
--,--- vývěsní 659.133 
Štočky, rozmnožování galvanické 777.4 
-, tiskařství 65l;i.2 
-, výroba 681.617 
-, - fotomechanická 777.2 
Štoly, rozvádění vody 628.14 
Štras 666.23 
Šunky 637.525 
Šupiny, anatomie 611.78 
Švédsko (z) (485) 
Švédština 439.7 
- (ř) =397 
-, literatura 839.7 
Švihadla, výroba 685.62 
Švýcarsko (z) (494) 
Švýcaři francouzští (n) (= 1.494 = 4) 

Tabák, ethika 178.7 
-, hygiena 613.84 

kuřlavý 663.973 
pěstování 633.71 
průmysl 663.97 
šňupavý 663.972 
žvýkací 663.971 

Tábory vojenské 355.71 
- - výcvikové 355.52 

Táboření 796.54 
-, poti'eby 685.53 
Tabulace statistická 311.2 
Tabule skleněné 666.15 
Tabulky číselné (f) (083.5) 

logaritmické 518.2 
sluneční 525.3 

_ trigometrické 518.2 
_, výsledky čísei:né (f) (083.5) 
_, _ kromě číselných (f) (083.6) 
Tah, deformace 539.382 
_, pevnost 539.412 
_, _, zkoušení 620.172 
Tachometry 531.77 
Tajemství listovní 342.738 
_, telegrafy a telefony 342.738 
_ výrobní 347.775 
Talismany, parapsychologie 159.961.4 
Talmud 296 
Tamaricineae 582.831 
Tamaryškokvěté 582.831 
Tanagra, sošky 738.84 
Tandemy 629.118.4 
Tanganjika, území (z) (678) 
Tance mrtvých, náměty umělecké 7.045 
__ , národopis 394.3 
_, podívaná 792.8 
_, zábava 793.3 
Tančírny, budovy 725.823.6 
Tankování, stanice, architektura 725.38 
_, vozidla 629.119.5 
Tantal, dobývání 622.346 
_, chemie anorganická 546.883 
-, rudy 553.46 
_, slitiny 669.29 
Tantiémy, hospodářství 331.24 
Taoismus náboženství čínské 299.513 
Tapety, ~ýroba 676.5 
_ zdravotnictví veí'ejné 614.37 
T~rify elektrické 621.317.8 
____ dopravní 656.03 
_ telegrafní a telefonní 654.03 
_ železniční 656.23 
Tasmanie (z) (946) 
_, jazyky 499.5 
Tašky, peníze, klenoty 671.13 
_, stavitelství 691.83 
Tatarština 494.3 
_ (ř) =94.3 
Tatry (z) (243.76) 
Tautomerie, chemie theoretická 541.62 
Tavení, slévárenství 621.745 
Tažení, dráty 621.946 
_, _, stolice 621.946 
_, pevnost 539.417 

polní, plány 355.43 
_, profily 621.946 

, trubky, zařízení 621.947 
_ všeobecně 621.946 
Tažnost 539.52 
Technika a rostliny 581.6 
_ chemická 66 
__ , postupy výrobní 66.02 
__ , zařízení 66.02 
_ konservačni 664.8/.9 
__ kulturní 626.8 
__ ,zemědělství 631.6 

literární 8.08 
_, ministerstvo 354.73 

osvětlovací 628.9 
pojistná 368.02 
práce duševní 001.81 

-, tvorba 62.002 
umělecká 7.02 
válečná 623 
vojenská, nářadí a přístroje 623.46 
všeobecně 62 
zdravotní 628 

,zločiny 343.977 
Techniky, školy "ysol{é 374.962 
Technokracie 330.187 
Technologie fysikální 621.03 
_, kameny 679.8 

_ kriminální 343.971 
-, plyny 661.9 
Tektonika, Země 551.24 
Tekutiny, množství, měření, přístroje 681.12 
_, přeprava, zařízení 621.642 
Telefon domácí, domácnost 643.62 
__ , technika 621.395.2 

hospodářství 384 
hovorny 621.395.7 
kabely 621.395.5 
_ podmořské 621.395.5 
právo správní 351.818 
přístroje 621.395.6 
soukromý 621.395.2 

, úřady, architektura 725.16 
_, vedení 621.395.7 
_, zařízení 621.395.3 
_, - s voliči 621.34 
Telefonie bezdrátová, elektrotechnika 621.396.5 
__ , techn~ka provozní 654.16 
_ dálková 621.395.5 
_ drátem 654.15 
_ tajná 621.395.4 
_ vícenásobná 621.395.5 
Telefotografie 778.32 
Telegraf, hospodářství 384 
_, ,právo správní 351.817 
_, úř-ady, architektura 725.16 
Telegrafie bezdrátová 654.16 

drátem 654.14 
_ pobí'ežni 627.93 
_, technika 621.394 
Telegramy, kody 652.8 
_, ,pojištění 368.26 
_, tajemství 342.738 
Teleologie, filosofie 124 
Teleostei 597.5 
Telepathie, parapsychologie 159.961.6 
Televise, technika 621.397 
_, _ provozní 654.17 
Tellur, dobýváni 622.366 
_, chemie anorganická 546.24 
_, slitiny 669.777 
_, výroba 661.69 
Telluričitany, mineralogie 549.74 
Temperamenty, psychologie 159.923 
Templáři, společnosti tajné 366.4 
Tendry, stroje parni 621.135 
Tennis 796.342 
Tentaculata 594.6 
Teplárny 621.182 
Teplo elektrické v domácnosti 621.369 
_, iso~ace 662.998 
_, množství, měřeni, přístroje 681.12 
_, průchod 536.24 
_, přestup 536.24 
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rea'kční 536.66 
spalné 536.662 
specifické 536.63 

, spotřeba, určení 536.68 
_, theorie 536.1 
_ utajené 536.63 
_, vedení 536.2 
_, výměna 536.24 
_, vyvození elektřinou 621.365 
_, -ziskání zpětné 662.99 
_ živočišné 612.5 
Teploměry 536.1 
_ elektrické 536.53 
Teplota, jednotky 536.5.081 

konstantní, udržování 536.58 
_, měření 536.5 
_, povrchní vodní 551.526 
_, půda 551.525 
_, regulace 536.58 
_, stupni-ce 536.5.081 

thermodynamická 536.73 
,vzduch 551.524 

Teploty kritické 536.44 
- nízké 536.48 
_ vysoké 536.45 
Tepny, anatomie 611.13 
Terakota, keramika 666.6 
_, sochařství 738.6 



Teraria 639.92 
Teratologie, anatomie 611-012 
_, fysiologie 612.64 
_, pathologie 616-007 
Terbium, chemie anorganická 
Terén, zvyšování, stavitelství 
Termíny technické, jazykověda 
Terpentin, silice 668.48 
_, výrobky 668.4 7 
Terrazzo 666.87 
Tesařství lodní 674.1 
_ stavební 674.1 

546.663 
624.135 

413.164 

_, stavitelství 694 
Testament (poslední vůle), právo občanské 347.67 
Testy, psychologie 159.07 
Tetanus, pathologie 616.946 
Textil 677 
-, rostliny 633.5 
-, stroje 677.05 
_, výrobky, zušlechťování 667.1 
Těhotenství, fysiologie 612.63 
_, _, porodnictví 618.2 
_, pathologie 618.3 
Tělesa, barvy 535.66 

číselná 519.4 
-, chvění 534.1 
__ kovová dutá, výroba tlačením 621.776 
__ oblá, výroba 621.775 
_ ohňostrojná dusivá 662.16 
__ návěstní 662.12 
__ , prostory vnitřni 662.18 
__ , ,přístroje záchranné 662.13 
- - trhací 662.15 
__ , vývin kouře a mlhy 662.17 
__ zápalná 662.14 
_ pevná, ionisace 537.57 
___ , mechanika 531 
- -, teplo, vedení 535.21 
__ , výboje elektrické 537.529 

plovoucí, stabilita 532.3 
__ ponořená, stabilita 532.3 
_ pružná, mechanika 539.3 
_, teplo, účinky 536.4 
_ tuhá, mechanika 531 
- zvučící 534.1 
Tělo, části, anatomie 611.9 
_, držení škodlivé, nemoci z povolání 613.65 
_, krajiny, anatomie 611.9 
_, nedostatek cvičení, nemoci z povolání 613.65 
_, ochrana, hygiena veřejná 614.895 

,péče, domácnost 646.7 
_, _, hygiena soukromá 613.4 
_, popis všeobecný, anatomie 611.9 
_, prostředky k pěstění 668.58 
Tělocvičny, architektura 725.85 
Tělocvik 796.4 

dětský 649.5 
-, hygiena 613.71 
-, kojenci 649.5 
-, nářadí 685.64 
Těsnění, technika chemická 66.026 
Těsnidla, chemie pokusná 542.26 
Těsnopis 653 
-- strojový 653.3 
-, theorie 653.1 
Těstoviny, pekařství 664.69 
Těžba lesní 634.98 
Těžení, hornictví 622.6 
-, stroje 622.66 
Thais, jazyky 495.2 
Thalium, dobývání 622.344 
_, chemie anorganická 546.683 
-, rudy 553.44 
-, slitiny 669.87 
ThaHophyta 582.22 
Theismus, filosofie 141.41 
_, náboženství přirozené 211 
Theodicea, dogmatika 231.8 
Theokracie 321.5 
Theologie 2 

biblická 22.017 
kontroversní 239 
morální 241 

Theologie mystická 248.2 
- pastorální 25 
- polemická 239 
- praktická 24 
Theorie 001.5 

(h) .001.1 
- a praxe 167.7 
- atomová, chemie 541.2 
- čísel 511 
- - addičnl 511.2 

elektromagnetická, světlo 535.13 
emisní, světlo 535.11 
funkcí, všeobecná 517.5 
Galoisova 512.4 
grup 513.0 
kvantová 530.145 
poznání 165 
vlnová, světlo 535.12 

Theosofie 141.332 
Therapie 616-085 
-, nábytek 615.478 
-, nástroje 615.472 
-, stroje 615.475 
Thermodynamika 536.7 
-, ovzduší 551.511 
-, věta I. 536.72 
-, věta II. 536.73 
-, věta III. 536.791 
-, věty hlavni, vztahy 536.76 
,Země 550.36 

Thermoelektřina, fysika 537.32 
-, technika 621.36 
-, zpracování látek 621.367 
Thermochemie 541.11 
Thermoionisace 537.58 
Thermomechanika 536 
These (f) (043) 
Thiazin, chemie organická 547.86 
Thiazol, chemie organická 547.78 
Thiofen, chemie organická 547.73 
Thomasování, metalurgie 669.184.2 
Thorium, chemie anorganická 546.841 
-, slitiny 669.29 
Thoron, chemie anorganická 546.843.1 
Thrombosa, pathologie 616-005 
Thulium, chemie anorganická 546.667 
Thymelaeaceae 582.865 
Thymus, anatomie 611.43 
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-, fysiologie 612.43 
Tibet (z) (515) 
Tinktury, farmakologie 615.41 
Tisk, censura válečná 355.244 
-, ethika 179.1 
-, papíry 676.3 
- plochý s desek kovových 776 
- s plochy 763 
- - výšky, fotografie 777.2 
- - -, grafika 761 
-, svoboda 070.1 
-, -, právo veřejné 342.732 
-, -, - správní 351.751 

vlastní 655.3 
-, význam 070.1 
- z hloubky, fotografie 777.1 
-- - -, grafika 762 
Tiskárny, stroje pomocné 681.65 
Tiskařství 655.1/.3 
_, barvy, chemická technika 667.628 
-,-,-- 667.52 
Tisky náborové (f) ( 085 ) 
- periodické (f) (05) 
Titan, chemie anorganická 546.821 
-, metalurgie 669.29 
Titaničitany, mineralogie 549.6 
Titrace elektrometrická 545.37 
- potenciometrická 545.37 
Tituly (f) (079.2) 
Tíže zemská, měření 526.7 
Tlmlcovství 677.024 
-, stroje 677.054 
-, -, příslušenství 677.058 
Tkáně, biologie 576.7 
-, nauka 611-018 

Tkáně zvířecí 591.8 
Tkaní, papír 677.57 
Tkaniny, apretace 667.16 

ažurované 677.65 
_, bíleni 667.1 

čalounové 677.64 
__ , česání 667.15 
__ , čištění 667.12 

drátěné 677 .53 
duté, výroba 677.67 
gázové 677.65 
gobelinové 677.64 

,impregnace 667.16 
kaučukové 677.55 
klížení 667.16 
krepování 667.13 

_, lakování 667.18 
_, máčení 667.14 
__ , mercerace 667.13 
__ , odmašťování 667.12 
__ , odpadky, výroba papíroviny 676.11 
_, paření 667.14 
__ , plisování 667.17 
_ potiskování 667.3 
...-: _ hledisko chemické 667.33 
__ ' _' rozdělení podle látek potiskovaných 667.35/.37 
...-:, p~vlékáni 667.18 
_, praní 667.12 

prolamované 677.65 
renesanční 677.38 

,skládání 667.17 
_, skvrny, odstraňování 667.12 

smíšené 677.61 
,úprava 667.13 

_, valchování 667.15 
_, voskování 667.18 
Tlak, deformace 539.383 
_ krevní 612.14 
_, měření, fysika 531.78 
_, nemoci z povolání 613.64 
_, pevnost 539.411 
_ _ zkoušení 620.173 
__ : p~stupy, technika chemická 66.083 
_, vzduch 551.54 
_, záření 535.214 
Tloušťky, měření 531.717 
Tlumení, vedení elektrické 621.3.09 
Tlumivost, fysika molekulární 539.67 
Tlumočníci vojenští 355.36 
Tlumoky, výroba 685.53 
Tmely, stavitelství 691.58 
__ technika chemická 666.96 
T~alety, byt, část 643.52 
_, _, _, zařízení 645.68 
Točna jižní (99 ) 
__ severní (98) 
Točnice, doprava železniční 625.154 
Togo (z) (668) 
Toky říční, změny směru 627.47 
__ vodní (z) (282) 
____ , hydrodynamika 627.13 
___ přirozené, vznik 627.11 
___ , udržování 627.7 
Tolerance, ethika 172.3 
__ strojnictví 621.753 
T~mbak, metalurgie 669.35.5 
Tonkin (z) (599) 
Tónování, fotografie 773 
Tóny hudební, akustika 534.3 
__ , vnímání 534.32 
_, výška 534.321 
Topení, byty 628.81 
__ , domácnost 644.1 
_, druhy rfizné 662.98 
__ elektrické 621.365 
__ , chemie 542.4 
__ , kamna 697.2 
__ , nauka 662.9 

nepřímé 662.987 
parní 697.5 

__ , provozovny 654.25 
prfimyslové všeobecně 662.92 

__ , přístroje pomocné 683.98 
ústřední všeobecně 697.3 

Topení, voda teplá 697.4 
_, zařízení 697.1 
_, _ domácí 662.91 
Topeniště kuchyňská 643.33 
___ , nářadí 644.12 
_, paliva kapalná 662.94 
_, _ tuhá 662.93 
__ plynová 662.95 
__ pokojová, nářadí 644.12 
Topidla, architektura 729.9 
_ malá přenosná 683.96 
__ umělecká 749 
Topinambury, pěstování 633.49 
Topivo, sklepy na uložení 643.8 
Topografie 526.9 
_, dno mořské 551.46 
_ vojenská 623.7 
Topologie, geometrie 513.83 
Toričitany, mineralogie 549.6 
Torpedování, zařízení palubní 623.96 
Továrny (h) .006.3 

architektura 725.4 
chemické 66.013 

_, inspekce 331.94 
_, inženýrstvÍ strojní 621.7 

muniční 355.73 
,organisace 658.2 

Toxikologie 615.9 
Toxiny, fysiologie 612.017 
_, pathologie 615.372 
Tragedie 792.1 
Trakce elektrická 621.33 
Traktory, doprava 'pozemní 629.114.2 

elektrické 621.335 
__ parní 621.14 
_, užití 629.1-42 
Trámy, architektura 729.32 

, inženýrství stavební 624.025 
_, hmoty stavební 691.86 
__ stropní, tesařství stavební 694.3 
__ , tesařství stavební 694.3 
Trans (trance), parapsychologie 159.961.7 
Transformace biracionální 513.75 
_ geometrické 513.75 
__ , prostor trojrozměrný 513.76 
_, __ mnohorozměrný 513.77 
_, rovina 513.76 
Transformátory, ,proud stejnosměrný 621.314.1 
Transfuse, krev 615.38 
_, serum 615.38 
Transgrese, geologie 
Transmise, strojnictvÍ 
Transportéry korečkové 

odstředivé 621.867 
_ pásové 621.867 

551.35.06 
621.85 

621.867 

__ pneumatické 621.867 
__ válečkové 621.867 
Transport (h) .002.71 
_ právo občanské 347.463 
T~ansporty, doprava nepřetržitá, zařízení 621.867 
_, právo obchodní 347.763 
__ vojenské 355.69 
_, zařízení rozličná 621.869 

Viz též Doprava 
Transvaal (z) (682) 
Tras, lomy 622.353 
Trasování, silnice 625.72 
Trati železniční, doprava 656.21 
___ , stavba 625.1 
__ , udržování, pomficky 625.17 
__ , výstroj 625.16 
___ , zařízení, doprava 656.216 
Traty, právo obchodní 347.745 
Traumatismy, pathologie 616-001 
Traviny, výroba papíroviny 676.17 
Trávníčkotvaré 582.919 
Trávokvěté 582.542.1 
Trávy, botanika 582.542.1 
__ luční, zemědělství 633.2 
Trén, vojenství 357.3 
Trening sportovní, hygiena 613.73 
Trest smrti 343.25 
Trestnice, budovy 725.61 
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Trestnice, právo trestní 343.81 
Tresty, čest 343.27 

majetkové 343.27 
-, prominutí 343.292 
-, stupně 343.84 

služební 331.148 
,svoboda 343.26 

-, škola 371.5 
tělesné 343.25 

-, trvání 343.24 
-, výkon 343.8 
-, výměra 343.24 
Trh, analysa 380.13 

kapitálový 332.6 
- peněžní 332.6 
- práce 331.96 
-, zásobování zbožím 658.83 
Trhání hornické 622.23 
Trhaviny bezpečnostní, hornictví 662.24 

organické 662.23 
-, právo správní 351.753 
-, typ černého střelného prachu 662.22 
- všeobecně 662.21 
Trhy, obchod vnitřní 381.1 
-, právo správní 351.824.5 
-, - -, pořádek veřejný 351.758.2 
- výroční, národopis 394.6 
Triangl, hudba 789.1/.4 
Triangulace 526.3 
-, výpočet 512.4 
Trias, geologie 551.761 
Tribuny, architektura 729.9 
Tricoceae 582.757 
Trigonometrie 514 
-, dělení 514.3 
-, násobení 514.2 
-, poučky adiční 514.1 
- sférická 514.6 
-, všeobecnosti 514.1 
Triky fotografické 778.8 
Tripolis (z) (612) 
Triuridales 582.541 
Trkače vodní 621.27 
Troja (z) (392) 
Trojhran, geometrie 513.3 
Trojice, dogmatika 231.01 
Trojúhelníky 513.1 
- rovinné, vzorce trigonometrické 514.5 
- sférické 513.4 
Trolej, elektrotechnika 621.332 
Tropy, nemoci horečnaté 616.929 
Trouby bezešvé, výroba mechanická 621.774.3 

kovové, výroba 621.774 
_ spou~těcí ocelové, zakládání staveb 624 187 7 
-, staVItelství 691.83 . . 
-, technika chemická 66.026 
-, zpracování pro zvláštní účely 621.777 
Trpělivost, ethika 179.9 
Trubice Roentgenovy 621.386 
- svítící 621.327.4 
- výbojové, části jednotlivé 621.3.032 
- -, elektrotechnika 621.385 
--, fysika 537.54 
Trubkotvaré 582.94 
Trubky, hudba 7.88.1 

kartonové 676.83 
kovové, nástroje hudební 681.818 
mluvicí 643.62 
papírové 676.83 
skleněné 666.17 

, tažení, zařízeni 621.947 
Truck-system 331.235 
Truhlářství, dřevoprťlmysl 674.2 
- nábytkové 684.5 
- -, části, výroba 674.23 
- ozdobné 694:7 
- stavební 694.6 
- -, prťlmysl dřeva 674.21 
- umělecké 684.6 
- -, stavitelstvf 694.7 
Truhly, hospodářstvf domácf 645.45 
Trup, lodi válečné, členěnI jako ochrana 623.92 
- lodní 629.12.011 
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Trusty, hospodářství 338.7 
-, právo obchodní 347.733 
Trvání, filosofie 115 
Trypanosis, pathologie 616.937 
Tržiště dobytčí, budovy 725.27 
Tržnice, budovy 725.26 
-, hospodářství 381.1 
Tření kluzné 531.44 
- - i valivé 531.46 
- valivé 531.45 
- vnitřní, hydrostatika 532.13 
- -, sily intermolekulárn! 539.62 
- všeobecně 531.43 
Třešně, pěstování 634.23 
Třetihory, geologie 551.78 
- mladší 551.782 
- starší 551.781 
Třídění, hmoty, zařízení 621.928 

,knihovnictví 025.4 
-, logika 168.2 
- mezinárodní desetinné 025.4 
- ruční, nerosty 622.72 
Třídy, boj 323.38 
-, politika 323.3 
-, společnost 3-058 
-, spolupráce 323.38 
Třínožky, chemie pokusná 542.24 
Třísky dřevěné na obaly 674.82 
-, obrábění 621.9-49 
T~í~loviny, chemie organická 547.98 
Trhna cukrová, pěstování 633.61 
Tuba kontrabasová, hudba 788.4 
Tub~rkulosa, pathologie 616-002.5 
TubIflorae 582.94 
Tuby kovové 673.8 
Tučnolisté 582.715 
Tuff, lomy 622.353 
Tuha, dobývání hornické 622.336 
Tuhnutí, kapaliny 66.065 
Tuk kokosový 665.353.6 
Tuky, chemie organická 547.915 
- minerální všeobecně 665.4 
- palmové 665.333.3 
- pokrmové rostlinné 664.33 
- - živočišné 664.31 
-, produkce živočišná 637.5 

rostlinné 665.35 
sulfonované 665.38 

-, technika chemická 665 
tuhé k osvětlování 665.14/.19 
všeobecně 665.1 

-, výrobky všeobecně 665.11 
živočišné 665.22 

Tuláctví, právo trestní 343.345 
-, - správní 351.763 
Tuleni, lov 639.13 
Tumory, pathologie 616-006 
Tunely dťllní 624.192 
- horské 624.192 
-, plavba vodní 624.196 
- pod dlažbou 624.193 
- - vodou 624.194 
- podzemní 624.193 
-, stavba 624.19 
- stokové 624.196 
Tunguzové, jazyky 494.1 
Tunicata 594.9 
Tunis (z) (611) 
Turbiny olejové 621.438 

parní 621.165 
- plynové 621.438 
- spalovací 621.438 
- vodní 621.24 
Turecko asijské (z) (56) 
- evropské ( 496 ) 
Turečtina 494.35 
- (ř) =943.5 
-, literatura 894.35 
Turistika pěší 796.51 
-, potřeby 685.53 
Turkestan (z) (584) 
- čínský (z) (516) 
Tužky 667.56 

Tužky barevné 667.56 
- zlaté 671.13 
Tvárnost, fysika molekulární 539.5 
Tvarosloví, jazykověda 415 
Tvary základní, architektura 729.3 
Tváření, látky plastické, stroje 678.053 
_, materiál všeobecně 621.97.07 
_, sklo 666.036/.037 
Tvorba technická 62.002.2 
Tvorové živí, přeměna energie 577.3 
__ , rozmnožovací 577.9 
__ , vlastnosti chemické 577.1 
Tvoření, kapitál 658.14 
_, pMa 631.48 
Tvrdost, fysika molekulární 939.53 
_, zkoušení 620.178 
Tvrzení, difuse 621.785.5 

elektrické 621.788 
_ magnetické 621.788 
_povrchové, kovy 621.785.5 
Tyče záclonové 645.33 
Týden, doba, astronomie 529.2 
Tyfus, horečka 616.927 
_ skvrnitý 616.922 
_ zvratný 616.924 
Tykve, pěstování 635.62 
Tykvovité 582.98 
Tyl, textil 677.65 
Týl, služba vojenská 356.37 
Typ abyssální 551.353 
_ aestuarový 551.313 
_ brakický 551.313 
_" hlubokomořský 551.352 
Typy, psychologie 159.923 
_ tiskařské 681.614 
Týrání, zvířata domácí 636.089 

Ubangi (z) (674) 
Ublížení na těle, právo trestní 343.61 
Ubytování, vojsko, správa 355.67 
_, _, ubikace 355.71 
Učebnice (f) (075) 
_, samoukové (f) (075.4) 
_, stupeň nejnižší (f) (075.2) 
_, _ střední (f) (075.3) 
_ universitní (f) (075.8) 
_ vysokoškolské (f) (075.8) 
_, základ náboženský, ·filosofický nebo mravní (f) 

(075.7) 
_, ženy a dívky (f) (075.6) 
Účel, filosofie 124 
Učenci, právo veřejné 342.542.9 
Učení, psychologie 159.953 
Účetní (h) .007.3 
Účetnictví 657 
_ (h) .003.3 
_ domácí 647.1 
_, hlediska rozličná 657.05 

obchodní 657.5 
provozní 657.4 7 

_ soukromé 657.5 
_, soustavy 657.1 
_, _, hledisko organisační 657.27 
_ tajné 657.05 
_, theorie 657.01 
_, vedení 657.2 
_ zemědělské 631.16 
Učiliště elementární 372.2 
_ učitelská 373.8 
Účinky fysikálněmechanické rozličné, fysika 539.8 
Účinnost (h) .004.1 
_, fysika 531.41 
_, strojnictví 621.9.01 
_, technická (h) .004.15 
Učitelé 371.1 

a žáci 371.1 
_, školení 373.8 
_, ústavy 373.8 
_, vzdělání 371.126 

,zpťlsobilost 371.12 
Učňové, práce 331.55 
_ výcvik 331.86 
Účtování 657.4 
_, zpťlsoby, hledisko technické 657.26 

Účty 657.4 
_ běžné, Obchody 658.97 
_ bilanční 657.44 
_, dluhy bankovní 657.42 
_, _ směnečné 657.42 
_, formuláře 651.72 
_, majetek investiční 657.42 
_, _ provozní 657.42 

osobní 657.43 
_, reservy 657.41 

státní, kontrola 336.126 
základní 657.41 

(048) 
, zisk a ztráta 657.44 

údaje obsahu bibliografické (f) 
Události denní (f) (047) 
_ historické, nálměty umělecké 7.044 
Údolí, geologie 551.43 
_, vznik 551.311.2 
Udržování (h) .004.5 
_, díla umělecká 7.025 
_, práce 658.58 
_, stavby 624.059 
_, stroje, zařízení k usnadnění 621-77 
Ugrofinové, jazyky 494.5 
Úhelníky, měření, fysika 531,74 
Uhli absorbující 661.183.2 

adsorbující 661.183.2 
aktivní 661.183.2 
briketované 662.8 
dřevěné 662.71 

__ lisované, smíšené s ledkem 662.85 
_ grafitické, ložiska 553.93 
_ hnědé 552.576 
__ , dobývání 622.332 
__ , ložiska 553.96 
__ , palivo 662.642 
__ , technologie paliv 662.73 
__ , výrobky 66'5.4"4 
_, horniny 552.57 
_ kamenné 552.574 

,dobývání 622.333 
__ , ložiska 553.94 
__ , palivo 662.66 
__ , technologie 662.74 
__ , prášek 662.87 
_ smolné 552.575 
__ , dobývání 622.332 
__ živičné, dobývání 622.334 
Uhličitany, horniny 552.54 
_, nerosty 549.74 
Uhlík a dusrk, sloučeniny 
__ nekovy, sloučeniny 
_, chemie anorganická 
_, slitiny 669.784 

547.23 
547.24 

546.26 

_, _ železné 669.11 
_, sloučeniny, léčiva 615.31 
_, _ s kyslíkem bez ,přímé vazby 547.41 
_, _ se sírou bez přímé vazby 547.41 
_, technika chemická 661.66 
Uhlohydráty přírodní, chemi~ organická 547.917 
Úhloměry 531.74 . 
Uhlovodíky dehtové, deriváty 668.74 
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ložiska 553.98 
mineralogie 549.8 
nasycené 547.21 
petrografie 552.578 
přírodní 547.912 

Úhly, geometrie 513.1 
_, měření 531.74 
1]hry (z) (439) 
Ucho, anatomie 611,85 
_, fysiologie 612.85 
_, nemoci 616.28 
Ukládání (h) .004.4 
_, plodiny zemědělské 631.56 
_ zboží 658.78 
Ukrajina (z) (477.1) 
Ukrajinština 483 
- (ř) =83 
_, literatura 883 
Ulice, doprava 625.712 
_, _, právo správní 351.811 
_, zaNzení uložená pod povrchem 625.78 
Ulmaceae 582.635.1 



Úlohy (O (076.1) 
- cvičné (f) (076.5) 
- zkušební (f) (076.5) 
Ulothrichales 582.265 
Uložení, právo občanské 347.459 
-, - obchodní 347.759 
Uloženiny pelagické 551.352 
Ultramarin, technika chemická 661.67 
Ultramontáni, strana politická 329.31 
Umbelliferae 582.893 
Umbelliflorae 582.89 
Umdlení, mez 539.43 
Umělci 7.071 
-, právo veřejné 342.542.9 
-, učitelé 7.071 
Umění 7 
- a mravnost 176.7 
- dekorativní 745 
-, dějepis 7.072 

,kritika 7.072 
-, křesťanství 246 
- lidové 7.067 
-, materiál 7.023 
-, nástroje 7.022 
-, ,podstavec 7.024 
- pracovny 7.093 
-, právo správní 351.854 
- prodávati 658.85 

, předměty, cla 337.7 
-, rámy 7.024 
- reprodukční, nástroje 681.9 
- -, stroje 681.9 
-, suroviny 7.023 
-, theorie 7.01 
-, účel 7.05 
-, udržování 7.025 
-, užití 7.05 

veřejné 7.067 
-, zdravotnictví 7.093 
- zobrazující 7.067 
- zvrhlé 7.067 
Umirání, biologie 577.6 
Umírněnost, ethika 178.2 
Úmrtnost, statistika 312.2 
Umyvárny, domácnost 643.52 
- nádobí 643.39 
- vereJne 628.45 
Únava, materiál, zkoušeni 620.178.3 
-, psychologie 159.944 
Ungulata 599.6 
Unie (z) (-6) 
- celní 337.91 
Uniformy úřední 35.081 
- vojenské 355.66 
Unitáři 288 
University 378.4 
-, budovy 727.3 
- lidové 374.7 
Únos, nezletilci, právo trestní 343.43 
Únosnost, stavby 624.046 
Úpadek, druhy, biologie 575.7 
Upevňovadla, kolejnice 626.143 
Upínání, zařízení 621.881 
Úpisy dlužní, právo obchodní 347.476 
Úplavice, pathologie 616.935 
Upozolmění (f) (083.1) 
Úprava, normalisace 389.64 
-, tkaniny 667.13 
Uprchlíci, péče 362.92 
Uran, astronomie 523.47 
- I., chemie anorganická 546.791 
-, skupina všeobecně 546.792 
-, slitiny 669.29 
Úr~zy dmní 622.86 
-, ochrana 614.8 
-, péče družstevní 334.7 
-, pojištění 368.38 
-, - sociální 368.41 
-,pomoc 362.18 
-, statistika 313.1 
-, vojenství 623.48 
-, zál!lrana 614.8 
Urážky na cti 343.63 
Urbanismus 71 
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Urodela 597.9 
Úrodnost, půda 631.45 
Úrok, hospodářství 332.81 
-, právo obchodní 347.755 
-, půjčka 347.456 
-, theorie 332.88 
Urologie 616.6 
Úroveň životní 331.83 
Urticales 582.635 
Uruguay (z) (899) 
Úřad přihlašovací policejní 
Úřady berní, architektura 
- finanční, architektura 
- patentní 347.779 
- poštovní 656.81 
-, povinnosti 35.085 
- proviantní 355.75 
-, příslušnost 35.076 
- státní 35.075 
- telefonní 621.395.7 
- -, architektura 725.16 

351.755 
725.14 
725.14 

- telegrafní, architektura 725.16 
- veřejné, osobování protiprávní 343.356 
Úředníci, odpovědnost 35.086 
-, ,politika 323.33 
-, právo veřejné 342.547 

soukromí 331.77 
- státní 35.08 
- vedoucí (h) .007.1 
-, věznice 343.83 
Usazeniny litorální, pobřežní 551.351 
Usazování, vody odpadní 628.34 
Úschova (h) .004.4 
-, právo občanské 347.459 
Úschovny lodí, architektura 725.87 
Usměrňovače, elektrotechnika 621.314.6 
Usnesení (f) (049) 
Usně, barvení 675.9 
-, druhy velmi silné 675.1 
-, látky pomocné na zpracování 675.04 

měkké, hotovení 675.2 
, nástroje na zpracování 675.05 

- safiánové 675.3 
- technické, hotovení 675.7 
- tvrdé 675.4 
Ústa, dutina, anatomie 611.31 
-, nemoci 616.31 
-, zánět povlakový 616.959.2 
Ústavy, hluchoněmí, budovy 725.54 
-, choromyslní, budovy 725.52 
-, kojenci 362.71 
- léčebné, ,přijímání 362.13 
- meteorologické, budovy 727.9 
-,pijáci, léčení, budovy 725.65 
-, slabomyslní, budovy 725.53 
-,právo ústavní 342.4 
-, slepci, budovy 725.54 
- úvěrní, hospodářství 332.3 
- -, právo správní 351.825 
- vědecké 061.6 
- -, budovy 727.5 
- vojenské 355.7 
- - výcvikové 355.23 
- výzkumné, budovy 727.5 
- zúčtovaci, 'právo obchodní 347.748 
Ústí řek do moře, úprava 627.16 
Ústrojí, anatomie 611.1/.8 
- citové, anatomie 611.88 
- -, fysiologie 612.88 
-, čIch, anatomie 611.86 
-, -, fysiologie 612.86 
- dýchací, anatomie 611.2 
- -, látky účinkující 615.72 
- -, nemoci ,616.2 
- hmatové, anatomie 611.88 
- -, fysiologie 612.88 
-, chuť, anatomie 611.87 
-, -, fysiologie 612.87 
- lymfatická 611.4 
- močová 611.6 
- -, léčiva 615.76 
- pohlavní, anatomie 611.6 
- -, léčiva 615.76 
- - mužské, anatomie 611.63 

Ústrojí pohlavní mužské, fysiologi~ 612.61 
_ _ nemoci 616.6 
__ ' ženské, anatomie 611.65 
___ , fysiologie 612.62 
_ _ _ zevní 611.67 
_, pohyb, nemoci 616.7 
_ pohybová, fysiologie 612.7 
_, poruchy funkce ~16-008 
_ rovnováha, anatomIe 611.85 
_: _, fysiologie 612.85 
__ rozvodová, části 621-3 
_, sluch, anatomie 611.85 
__ , fysiologie 612.85 
_' smyslová, fysiologie 612.8 

613.65 
611.3 
615.73 

__ , nemoci 6~6.88 
_ škody z povolaní 
_' zažívací, anatomie 
__ , látky účinkující 
_ _ nemoci 616.3 
_ z~akové, anatomie 611.84 
__ , fysiologie 612.84 
Ústřice, chov 639.41 
Usuzování, logika 162 
Uterus, anatomie 611.66 
Útlum, chvění, prostředky 621-752 
Útoky letecké, ochrana 699.85 
Utonutí 614.81 
Utopie, methodologie 167.5 
_ státní 335.95 
Utrhání na cti, ,právo trestní 34.3.63 
Útulky dětské, budovy 725.57 
_ lidé bez přístřeší, budovy 725.63 
--: žebráci, právo trestní 3~3.817 ., 
Útvary imaginární, znázorněm geometncke 
Úvahy náboženské 242 
Úvěr, družstva. družstevnictví 334.2 
__ úvěrnictvi 332.73 
_' e~portní 332.742 
_ hypotekární 332.72 
_ nemovitosti 332.72 
_' námořní 347.797 
_ obchodní 332.742 
_ omezenI 332.745 
_: papíry, právo obchodní 34.7.735 
_ ;pozemkový 332.72 
_, právo občans'ké 347.457 
__ obchodní 347.735 
'průmyslový 332.742 

_, spolky 332.73 
_, škrcení 332.745 
_, ústavy 332.3 
_, _, právo správní 351.825 

,zastaveni 332.745 
_ zástavní 332.3 
-zemědělský 332.71 
_, zřízení 347.757 
Úvěrnictví 332.7 
Úvodí, stavitelství vodní 627.12 
Uzávěrky kanalisační 628.25 
_ lahvové 683.5 
_, nádrže pro průmysl chemický 65.025 
_ technika chemická 66.026 
_' účetní 657.3 
Uzávěry potrubní 621.646 
__ , strojnictví všeobecné 621-39 
Území mandátní 325.34 
_ ochranná 325.34 
_ státní, politika 321.01 
__ , právo mezinárodní 341.22 
__ , _ veřejné 342.1 
_ válečná 341.31 
_ získaná hrázemi proti zatopeni 627.533 
Uzemněni, elektrotechnika 621.316.9 
_ technika rozhlasová 621.396.67 
U~ení, výroba masových konserv 664.92 
Uzeniny 637.524 
_, porušováni 637.526 
_, vady 637.526 
_, výroba 637.523 
_, znečištění 637.526 
Uzliny nervové, anatomie 611.89 
Užitek, hospodářství 330.13 
~předmětu zkoumaného (h) .001.8 

516.7 

Vačky, strojnictví 621.83 
Váčky slizové, anatomie 611.75 
__ ,fysiologie 612.75 
Vačnatci 599.2 
Vady (h) .004.64 
_, hmoty, zkouš.ení 620.19 
_, máslo 637.26 
_, mléko 637.16 
-, sýry 637.36 
_ tělesné, péče 362.4 
_, uzeniny 637.526 
Vagina, anatomie 611.67 
Váha atomová 541.23 
_ mechanika 531.42 
_' měrná 531.42 
_, měření, chemie 542.3 
_, molekuly 541.24 
_, stavby, výpočet 624.045 
Vahadla, strojnictví 621.828 
Váhy a míry 389.1 
_, právo správní 351.821 
_, soustavy 389.15 
-, výroba 681.26 
Vakdnotherapie 615.371 
Vakciny 615.371 
Vakuometry 531.78 
Vakuum, aerodynamika 533.5 
Válce fonografové 681.85 
__ (f) (086.7) 
_ parní 621.14 
_, stroje 621-22 
_, zemědělství 631.314 
Válcování, sklo 666.035 
-, stroje 621.944 
Válcovny 621.771 
Válec, geometrie 513.4 
Válečnictví 355 
Valence chemie theoretická 541.5 
Válení, 'pevnost, fysika molekulární 539.417 
Valerianaceae 582.975 
Va1chování, tlmniny 667.15 
Válka celní 337.39 
_ drobná 355.425 
_, filosofie 355.01 
_, hospodářství 338.987 
_, kapitulace 341.37 
__ letecká 355.46 
__ ministerstvo 354.61 
_' námořní 355.46 
__ , dějiny 355.49 
_, následky 341.38 
_, nemocní 341.33 
__ občanská, politika vnitřní 323.2 
__ , právo mezinárodní 341.39 
__ , vojenství 355.426 
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obranná 355.45 
_ pevnostní 355.44 
_, pojištění proti škodám 368.184 
_, prá-vo mezinárodní 341.3 
_, příměří 341.37 
_ světová I., dějiny 940.3 
_, vedení 341.32 
_, vypovědění 341.31 
_, zranění 341.33 
Valuta, hospodářství 332.573 
Valy městské, architektura 725.96 
Vanad, dobývání 622.346 
_, chemie anorganická 546.881 
-, rudy 553.46 
_ slitiny 669.29 
V~nilka, průmysl potravinářský 664.5 
Van't Hoff, princip 536.773 
Vápenec, hmoty stavební 691.2 
-, lomy 622.555 
-,petrografie 552.54 
Vápník, chemie anorganická 546.41 
_, slitiny 669.89 
Vápno dusíkaté 661.54 
_ hydraulické 666.92 
_ _ hmoty stavební 691.51 
_ ptírodní, hmoty stavební 691.5 
_ všeobecně 666.91 
Varhany, hudba 786.6 



Varhany, stavba 681.816 
Variabilita, biologie 575.2 
_, rostliny 581.15 
Variace, mathematika 519.1 
-, zoologie 591.15 
Variété, budovy 725.823.7 
-, zařízení 688.74 
Variochromie, chemie theoretická 541.65 
Vaření, hospodářství domácí 641.7 
Vasalové 321.3 
Vata, textil 677.9 
Vatikán 262.13 
Vavřínovité 582.678.1 
Vázání a lisování, zařízení 631.364 
Vazba ochranná 343.85 
- pevnostní 343.818 
Vazby, chemie 541.57 
_ knižní pozoruhodné 095 
Vazivo, fysiologie 612.75 
Vazkost, hydraulika 532.13 
Vazníky, inženýrství stavební 624.023 
Vazy, anatomie 611.72 
Vázy, domácnost 645.5 
- skleněné 666.17 
Včelařství 638.1 
- všeobecně 638.11 
Včely, chov vlastní 638.14 
_, - všeobecně 638.1 
-, nemoci 638.15 
_ oplodňovatelky květů 637.19 
_, snůška 638.13 
_, škůdcové 638.15 
-, včelařství 638.12 
-, zoologie 595.799 
Vděčnost, ethika 177 
Vdovy, pojištění 368.46 
Večeře, hospodářství domácí 642.1 
- Páně 265.3 
Vedení elektrická 621.315 
-- -, instalace 696.6 
- -, kabely 677.73 
-- -, technika sdělování 621.392 
-- --, theorie 621.3.09 

holá 621.315.1 
isolovaná kromě kabelů 621.315.3 
místnosti (h) .006.1 

--, podniky 65.012.3 
-, telefon 621.395.7 

trakce elektrická 621.332 
trolejová 621.332 

- venkovní 621.315.1 
- vrchní 621.382 
Védism,:~, ná~oženství indické 294.1 
Vegeta:lanstvl, hygiena soukromá 613.261 
Vedoucl provozu (h) .007.2 
Vejce, části 637.44 

druhy 637.44 
-, konservování 637.433 
-, ošetřování 637.43 
--, -, způsoby 637.433 
-, produkce živočišná 637.4 
-, ptáci rozliční 637.45 
Velbloudi, chov 636.295/.296 
-, srst, textil 677.04 
Veletoky (z) (282.2) 
Veletrhy, korporace 061.4 
--, právo správní 351.758.2 
- vzorkové 381.12 
Velezrada, právo trestní 34331 
Veličiny elektrické, měření 621.317.3 
- -, regulace 621.3.07 
--, vztahy, měření 621.317.5 
- komplexní 512.9 
-- - vyšší 512.9 
- magnetické, měření 621.317.4 
- -, regulace 621.3.07 
Velkodušnost, ethika 179.9 
Velkoobchod, technika 658.86 
Velryby, vlákna z kostic 677.365 
Venezuela (z) (87) 
Venkov, architektura 728.6 
_, 'zásobování vodou 628.18 

Ventilátory 621.63 
- důlní 622.44 ' 
Ventily, doprava plynů a tekutin 621.646 
-, inženýrství strojní 621-33 
-, stroje chladicí 621.57.04 
-, výroba 673.6 
Venuše, astronomie 523.42 
Veny, anatomie 611.14 
Vepři, chov 636.4 
-, plemena anglická 636.42 
-, - evropská rozličná 636.47 
-, - francouzská 636.44 
-, - holandská 636.43 
-, - italská 636.45 
-, - mimoevropská 636.48 
-, - německá 636.43 
_, - portugalská 636.46 
-, - španělská 636.46 
-, - švýcarská 636.44 
Verbenineae 582.949 
Vermes 595.1 
Vertebrata 596 
Verticillatae 582.621 
Veřejnost a škola 379 
Veselohry, představení 792.2 
Veslování, sport 797.12 
Vesmír (z) (100) 
-, astronomie 523.1 
--, budoucnost, hypothesy 523.12 
-, vznik, hypothesy 523.12 
Vesnice (z) (-2) 
_, zásobování vodou 628.18 
Vetešnictví, obchod 381.5 
Veverky, chov, zařízení 639.9p 
Věci, právo občanské 347.21 
Věcnost moderní, styl umělecký 7.039.3 
Věda a náboženství 215 . 
- - umění 7.072 
_ hospodářská zemědělsl{á 631.1 
-, hranice 001.1 
-, názvosloví 001.4 

obecně 001 
právní srovnávací 340.5 
právo správní 351.854 

-, rozšíření 001.9 
,scestí 001.9 

-, theorie 167.7 
--, vlastnictví vědecké 347.778 
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-, význam, užitečnost 001.3 
-, zákony 001.6 
Vědomí, psychologie 159.922 
Vědy duchové obecně 009 

obchodní 380.1 
_ př.írodní exa~tní všeobecně (matematika, astrono-

mIe, mechamka, matematická fysika) 501 
- - popisné všeobecně 502 
- -, sbírky 579 

sociální 3 
-, soustava 168.4 
- užité 6 
- vojenské 355 
'-, vztahy vzájemné 001.2 
Vějíře, výroba 688.5 
Věk, hygiena 613.9 
-, sociologie 3-053 
Věrnost, ethika 179.9 
Věšáky na šaty, hospodářství domácí 646.7 
Věštby, dogmátika 231.75 
Věta Nernstova 536.791 
Větrání, byty 628.83 
-, doly 622.4 
-, domácnost 644.5 
-c-, kuchyně 643.32 
_, kůra zemská všeobecně 551.3.053 
_, _ - kontinentální 551.311.2 
-, provozovny 658.25 
-, stavitelství 697.9 
-, stoky 628.23 
-, vozidla 629.1.06 
Větry důlní 622.41 
- -, tah přirozený 622.42 
Věznice, budovy 725.61 

Věznice, cely 343.812 
_, řády 343.82 
_, soustavy 343.82 
_, úředníci 343.83 

vojenské 343.818 
ženské 343.819.2 

Vězňové, péče 365 
_, práce 331.51 
_, propuštění, péče 365 
Věže, architektura 729.36 
_ dělové 623.94 
_, doprava, řízení 625.746 
_, inženýrství stavební 624.97 
_ pancéřové 623.94 
_, střechy 729.35 
Vidění prostorové, optika 535.76 
Viktoria (z) (945) 
V:ily, architektura 728.84 
Vína jablečná 663.3 
_ ovocná 663.3 
_, pnprava 663.2 
Vinařství 634.8 
_ rozdělení zeměpisné 634.85(.) 
Viola, hudba 787.2 
Víra, dogmatika 234.2 
_, léčení 615.852 
_ lidová 398.3 
_, vyznání, dogmatika 238 
Virus, choroby rostlin 632.3 
Vířníci 595.18 
Visa, právo správní 351.756 
Vise, parapsychologie 159.963.3 
Viskosita, hydromechanika 532.13 
Vitaceae 582.783 
Vitalismus, biologie 577.6 
Vitaminologie 577 .16 
Vitaminy, biologie 577.16 
Vitodokvěté 582.755 
Vítr 551.55 

, činnost geologická 551.311.3 
_, energie, využití 621.548 
_, meteorologie 551.55 
_, motory 621.548 
Vivisekce, ethika 179.4 
_, fysiologie 612.012 
Vizmut, chemie anorganická 546.87 
_, slitiny 669.76 
Vklady, poplatky 336.242 
_, společnosti obchodní 347.72.02 
Vlády autoritativní 321.6 
_, demise 328.17 
_, krise 328.16 

parlamentní 321.7 
_, povinnosti, ethika 172.2 

prozatímní, právo veřejné 342.27 
_, předsedové 328.13 
_ revoluční, právo veřejné 342.27 
_, tvoření 328.13 
Vlajky, prostředek propagační 659.191 
Vlákna homogenní 677.4 
_, jehličí 677.19 

kokosová 677.181 
_, kostice velrybí 677 .365 

,košikářství 633.58 
_, kůra stromová 677.19 

listová 677.16 
_, pletiva hrubá 633.58 
_, plody 677.18 

pružná, zpracování 677 .55 
rašelinná 677 .194 
rostlinná, produkce 633.5 

__ , textil 677.1 
_, semena rostlinná 677.2 
_, síta 633.58 

skleněná 677.52 
,stonky 677.17 

_, _ dvouděložných rostlin, nezdřevnatělá 677 .15 
_, __ -, zdřevnatělá 677.14 
_ umělá rozličná 677.47 
_, zvířata rozličná 677.35 
_ živočišná 677.3 
__ rozličná 677.36 
Vlákniny kovové 677 .53 

Vlákniny minerální přírodní 677.51 
__ umělé 677.52 
_ rostlinné, hmoty stavební 691.15 
Vlaky automobilové 629.114.3 
_, doprava, organisace 656.22 

letadlové 629.13.013 
lodní 629.124 
vozidel 629.1-43 

Vlámština 439.32 
_ (ř) =393.2 
_, literatura 839.32 
Vlastenectví, ethika 172.1 
_, hnutí 369.1 
Vlastivěda 908 
_, školy 372.8 
Vlastnictví, doly 333.8 
_, ložiska 333.8 
_, nedotknutelnost 342.739 
_ pozemkové 343.23 
__ , lesy 333.7 
__ , města 333.6 
_, právo občanské 347.23 
_, _ správní 351.759.5 

soukromé, pozemky 333.3 
společné, pozemky 333.2 
státní, pozemky 333.1 
veřejné, pozemky 333.1 
vědecké, právo obchodní 347.778 

Vlastnosti (h) .004.12 
_ získané, stálost, biologie 575.1 
Vlasy, anatomie 611.78 
Vlečky soukromé 656.213 
Vleky lodni 627.94 
Vlhkost, klimatologie 551.571 
_,ochrana 699.82 
__ .půdní 551.579 
_, vzduch, regulace v domácnosti 644.5 
__ , _ v bytech, regulace 628.84 
Vlivy biologické, ochrana 699.87 
Vlna alpaková, textil 677.322 

angorská 677.334 
buničitá 677.46 
dřevěná 674.82 
kašmírská 677.33 

_, lamy 677 .32 
_ ovčí 677.31 
__ pako (= alpaková) 677.322 
_, produlwe živočišná 637.62 
Vlny, elektrotechnika, druhy 621.02 

kroutivé, fysika 534.013 
___ , moře, využití energie, motory 621.28 

podélné 533.012 
.__ ,příčné 534.011 Vloč.ky mýdlové, technika chemická 668,15/.17 
Vltava (z) (282.243.71) 
Vlysy, architektura 729.32 
Vnímání, psychologie 159.937 
_, smysly 159.93 
_, tóny 534.32 
_, zvuky 534.32 
Vnitro, ministerstvo 354.31 
Voda, analysa 543.3 
_, čerpání v dolech 622.5 
_, čištění 628.16 

663.63 
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_, způsoby fysikální 663.631 
_, _ chemické 663.632 

,destilace 663.634 
_, hygiena 614.7 
_, jímání 628.13 
_, množství, měření 532.57 

mořská, barva 551.463 
_, dynamika 551.465 
_, obsah solný 551.464 
_, průhlednost 551.463 
_, složení chemické 551.464 
_, statika 551.465 

teplota 551.463 
_, vlastnosti fysikální 551.463 

, __ chemické 551.463 
, odnímáni, postupy chemické 66.093 

__ , odpad, domácnost 648.6 
_, opatřování 626.81 



Voda pitná, technologie 663.6 
- -, vodovody 628.15 
- -, zásobováni, domácnost 644.61 
-, povrch, teplota 551.526 
-- povrchová (z) (28 ) 
- -, působeni 551.48 
-, právo 333.9 
_o, 'přidělování 626.82 
--, přiváděni, postupy chemické 66.093 
-, rozdělování 626.82 
,rozvádění 628.14 

-, rychlost, měření 532.57 
sladká (z) (28) 
-, tvorba geologická 551.312 
spodní 551,49 
- (z) (282.1) 

,spotřeba 628.17 
--, svádění, hornictví 622.84 

svěcená, nábožen.~tví 265.9 
, technika zemědělská, význam 626.80 

-, technologie nápojŮ 663.6 
-- tekoucí, činnost geologická 551.312.3 
- teplá, zásobování domácnosti 644.64 
-, tvrdost 543.3 

užitková 663.6 
- zásobování, domácnost 644.6 
- -, venkov, vesnice 628.18 
-, získávání 628.11 
Vodankovité 582.539 
Vodárny, architektura 725.19 
Vodiče, elektrotechnika 621.315.5 
-, rozdělení proudu, fysika 537.311.5 
Vodík, chemie anorganická 546.11 
-, peroxyd 661.95 
-, slitiny 669.788 
-, technologie 661.96 
Vodítka, strojnictví 621.83 
Vodivost elektrická 537.311.3 
-, elektrolyty 541.133 
-, teplota, vliv 537.312 
Vodojemy, technika zdravotní 628.13 
Vodoléčby 615.838 
Vodoměry, mechanika jemná 681.12 
Vodováhy, hydrauliika 532.29 
Vodovody, voda pitná 628.15 
Vodotrysky 621.647 
Vody dešťové 628.3 
- minerální, technika nápojová 663.64 
- -, therapie 615.79 
- odpadni' 628.3 
- -, části 2lužitkovatelné 628.38 
- -, čištění biologické 628.35 
- -, -, filtrace zemní 628.36 
- -, - fysikální a mechanické 628.34 
- -, -- chemické a che micko-mechanické 628.34 
- -, množství 628.31 
- -, odváděni 628.29 
- -, - do přírodních tokfI 628.39 
- -, okysličovánI 628.35 
- -, složení 628.31 
-- -, srážení 628.35 
- -, tovární zpracování 628.54 
- -, využiti zemědělské 628.37 
- -, zápach, odstraňování 628.32 
- -, zkoušení 628.31 
- ,pevninové, činnost geologická 511.311.2 
-podzemní 551,44 
- stojaté vnitrozemské 627.17 
- stokové, hnojivo 631.87 
- vnitrozemské 627.1 
Vojáci frontoví, hnuti 369.18 
-, péče 362.93 
Vojáčci olověnf 688.72 
Vojenství, hygiena 613.67 
-, technika 623 
Vojsko a námořnictvo všeobecně 35,5.1 
-, jednotky, zmenšení 355.29 
- pozemní, rozdělení 355.31 
-, přesuny 355.52 
Volby, kanceláře, právo veřejné 342.846 
-, počítací stroje na lístky 681.176 
-, politika 324 
-, právo veřejné 342.8 
-, řízení 342.84 
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Volby, seznamy hlasovací 342.845 
-, - volební 342.845 
-, výbory volební 342.846 
Voliče, telefon, technika 621.34 
Voliéry 639.95 
Volná myšlenka 211 
Volnopracov-ní 331.845 
Voltmetr, nauka o elektřině 537.742 
Voluntarismus, filosofie 141.142 
Vosk, hmoty plastické 679.58 
- včelí 638.17 
- zemní 665,43 
- -, dobývání 622.337 
Voskování, tkaniny 667.18 
Vosky, chemie organická 547.916 

leštící 667.82 
rostlinné 665.36 
sulfonované 665.38 

-, technika chemická 665.13 
všeobecně 665.1 
ZIVOClsne 665.23 

Vozatajstvo, vojenství 357.3 
Vozba železniční 625.28 
Vozidla, architektura 725.37 
-, čištění a oprava, zařízení 629.119 
-, doprava veřejná 629.1-45 
-, kolo jedno nebo dvě 629.118 

lehká 629.1-48 
nákladní 629.1-44 

-, namáhání ve styku s jízdní drahou 625.03 
ne kolejová 629.1 
osobní 629.1-46 

-, osvětlení 629.1.06 
- poháněná jinak než koly 629.1.03 
- - koly 629.1.02 
- pozemní nekolejová 629.11 
- - -, součásti vyjma stroje hnací 629.11.01 
- -, potah zvířecí 629.112 
- -, součásti spřahovací 629.11.013 
- -, ústrojí tažné 629.11.013 
- -, zařízení opěrná 629.11.015 
- -, - pozorovací 629.11.018 
-, - signalisační 629.11.018 
- přípojná 629.1-49 
-, přístroje měřicí 629.1.05 
-, rekvisice 355.22 
-, síly vznikající stykem s jízdní drahou 625.03 
-, součásti 629.1.0 
-, - mimo hnací stroje 629.1.01 

speciální 629.1-46 
tažná 629.1-42 

-, účel 629.1-4 
,-, veličiny význačné 629.1.07 
-, vytápění 629.1.06 
-, zařízení 629.1.04 
-, - pozorovací 629.1.018 
-, - signalisační 629.1.018 
-, zboží 629.1-44 
- železniční 625.2 
- - nákladní 625.24 
- - osobní 625.23 
- -, příčný a průjezdný prfIřez trati 625.22 
- -, součásti 625.2.01 
- - speciální 625.24 
- -, zařízení překládací 625.27 
Vozíky elektrické 621.335 
- přívěsné, motocykly 629.118.7 
- ruční 629.111 
Vozy bojové 623,438 

důlní 622.65 
- lehké o více než dvou kolech 629.117 
- létací 629.137 
-, mléko 637.135 
- motorové, doprava 656.13 
- - elektrické 621.335 
- - -, přístroje řídicí 621.337 
- - -, - spínací 621.337 
- - - zkušební 621.335 
- - parní 621.132.83 
- - železniční 625.285 

obytné 728.76 
pancéřové 623.438 

- přípojné k automobilfIm 629.114.3 

Vozy, stavba, karosářství 684.2 
_, _, prfImysl dřeva 674.3 
.- útočné dělové 623.438 
_ železniční, použití 656.223 
Vozovky asfaltové 625.85 

betonové 625.84 
kamenné 625.86 
silniční 625.734 
štěrkové 625.86 

_, vrstva nosná 625.731 
živičné 625.85 

Vrásnění, geologie 551.243 
Vrásy, geologie př'esmyky 551.244 
_ skluzné 551.243 
Vrata, části stavební 624.028 
Vrátky, strojnictví 621.86 
Vrátní (h) .007.4 
Vražda, dítě, právo trestní 343.62 
-, ethika 179.7 
_, lékařství soudní 340.62 
_, národopis 392.2 
Vrbotvaré 582.623 
Vrstvy zemské. tvorba 551.3.051 
Vrtáky, strojnictví 621.95 
Vrtání 621.9-47 
_ hlubinné 622.24 
_ -, poruchy 622.248 
-, stroje 621.95 
Vrtby kutné, hornictví 622.24 
vrty, geologie 550.82 
Vřesnotvaré 582.625 
Vřesotvaré 582.912 
Vřetena, strojnictví 621.886 
Vstavačokvěté ,582.59 
Vtělení, dogmati'ka 232.8 
Vtipy, národopis 398.9 
Vůle poslední, právo občanské 347.67 
_, psychologie 159.947 
_, svoboda, dogmatika 234.9 
Vulkanisace, přístroje 678.058 
Vulkanit, průmysl gumový 678.4 
Vybaveni (~) .005 
Výbavné, pojištění 368.4'5 
Výbory (f) (082.2) 
_ národní, správa veřejná 35.075 
- - místní 352.075 
__ okresní a zemské 353.075 
Vybíjení, elektřina 'statická 537.24 
Výboje elektrické 537.52 
__ , k8ipaliny 537.528 
--,plyny stlačené 537.527 
__ , _, tlak atmosférický 537.523 
__ , - zředěné 537.525 
__ , prostory světelné 537.525.8 
__ , - tmavé 537.525.8 
__ , tělesa 'pevná 537.529 
_ - všeobecně 537.521 
Výbojky, elektrotechnika 621.385 
Vybrání, obrábění 621.9-46 
Výbuchy, hygiena veřejná 614.83 
- vulkanické 551.21 
Výbušiny brisantní, rozbušky 662.43 
- iniciální 662.4 
Výcvi'k vojenský 355.54 
Výčepy, právo správní 351.758.3 
Výdaje, domácnost 647.1 
-, podnik 658.17 
Vydánfzkrácená (f) (048) 
Vydatnost, prameny 627.12 
Vydávání, knihy 655.41 
Výdej, nářadí a nástroje 658.563 
Výdřeva, pažinový výstroj, chodby dMní 622.26 
Výfuk, motor spalov8icí 621.43.06 
_, - -, tlumiče hluku 621.43.06 
Vyhlášky (f) (049) 
Výhybky 625.151 
- anglické 625.153 
Východ (z) (-11) 
Východoaramejština 492.3 
Východoiránština 491.52 
Výchova 37 

dětská 372.3 
- dívčí 371.042 

Výchova domácí 37.018.3 
formy základní 37.018 
chlapecká 371.041 
internátní 37.018.3 
mravni, právo správní 351.856 
osobní 374 
osobnost 371.03 

-, osoby zvláštní 371.9 
pohlavní 613.88 
pokračování 331.86 
předškolní 372.21 

-, soustavy 371.4 
-, theorie 37.01 
Vychovatelny, budovy 725.63 
Výkon elektrický, měření 537.728 
-,kontrola 658.59 
_ pracovní, kanceláře 651.45 
__ , podněcování 331.158 

,psychologie 159.944 
_, technika chemická 66.012 
- užitečný 531.41 
- - (h) .004.15 
Výkony nejvyšší (f) (079.1) 
Vykopávky, právo správní 351.853 
Výkresy (f) (084.1) 
-, právo původské 347.773 
-, úschova 744.8 
Vykrmování, hygiena 613.25 
Výkup, právo obchodní 347.733 
Výlety, sport 796.51 
-, -, jídla 642.3 
Vylisování, kapaliny 66.068 
Vyluhování 66.061 
Výluky 331.895 
Výměna, obchod 381.7 
_, právo občanské 347.452 
Vyměřování, geodesie 526.3 
Vymrskávání,půda 631.58 
Vynalézání, methodologie 167.5 
Vynále2lci (h) .007.1 
Vynálezy 608 
- (!h) .001.6 
-,popisy 608.3 
- všeobecně 608.1 
Výňatky z knih (f) 045 
Vyobrazení grafic'ká (f) (084.1) 
Výpar, meteorologie 551.573 
VÝlparntk, strojnictví 621.57.04 
Výpary kuchyňské, odvádění 643.32 
-, zařízení ochranná 628.52 
Vypínáni, Okruhy proudové 621.316.5 
Vyplachování, strojnictví 621-39 

173 

- zařízení 621.647 
Výplně, náibytek čalouněný 677.9 
-, stavby hrázděné 691.85 
výpočty (h) .001.2 
Výpověď, logika 161.2 
- z práce 331.13 
Vypovědění, -právo trestní 343.286 
-, válka 341.31 
Vyprávění lidová, národopis 398.2 
Výpravny tovární 621.798 
Vý.pravy hvězdářské 522.1 
Výprodeje, obchod, hospodářství 381.7 
-, -, technika 659.17 
Vypružení, prostředky dopravní 629.11.012 
Vypsání cen (f) (079) 
Výroba (h) .002.2 
-, dohled státní 338.982 
- domácká 338.4 
-, družstva 334.6 
- hromadná 338.455 
-, monopoly 338.7 
-, organisace 658.5 
-, plánování 338.984 
-, podpora státní 338.983 

, povolení státní 338.982 
- rostlinná 633 
- seriová, slévárny 621.74.03 
-, statky 338 
_, tajemství, právo obchodní 347.775 
_, zájmy, zastupování úřední 338.981 
-, zařízení 658.27 
-, změny strukturální 338.92 



Výrobky, cla 337.5 
. __ , dřevoprůmysl 674.06 

emailované umělecké 738.4 
fotochemické 661.14 
hotové (h) .002.63/.64 
hrnčířské 691.43 
chemické pro průmysl elektrochemický a elektro
technický 661.13 
kaučukové 678.06 

_ - nevulkanisované 678.062 
- - tvrzené 678.064 
_ - vulkanisované 678.063 

keramické rozličné 691.49 
kosmetické 668.58 

-, latex 678.19 
masové jako konservy 664.93 
mlýnské, stroje na třídění 664.74 
nehotové (h) .002.62 
obilné 664.82 
organické, konservování 664.8 

_, roztoky kaučukové 678.18 
smaltované 738.4 
terpentinové 668.4 7 
textilní 677.06 
tukové všeobecně 665.11 

, tvar vnější, strojnictví 621.9-4 
_, __ , inženýrství strojní 621-4 
_ zemědělské 351.823.1 
_ zvířecí 351.823.1 
_ živočišné, konservování 664.9 
Výrok rozhodčí, právo občanské 347.469 
Vyrovnávání, chyby, geodesie 326.5 
Vyřazení z provozu (h) .004.7 
Vysilače, rozhlas 621.396.61 
_, telefon 621.395.61 
Vysílání mechanické a samočinné, technika radiová 

621.396.3 
Výsledky pracovní (h) .002.6 
Vysoušení, stavby 699.82 
_ území zatopená 621.532 
Výstavy občasné 061.4 

obchodní 347.731 
propagační 659.152 
stálé 069 
stavby 725.91 
umělecké 7.09 

Vystěhovalci vrátivší se, péče 362.92 
Vystěhovalectví 325.2 
Výstroj, ochranná technika válečná 623.445 
_ vojenský 355.66 
Výstředníky, strojnictví 621.827 
výztuž, beton 691.87 
_, malta 691.87 
Vysvědčení školní 371.26 
Vyšetřování lékařské 616-071 
_, nemocní, bakteriologie 616-093;-098 
__ , _, parasitologie 616-093/-098 
_, právo občanské 347.934 
- trestní 343.1 
Vyšívání, textil 677.77 
Výšky, měření 53.717 
Vytahovače, zátky 683.5 
Výtahy 621.876 
-, domácnost 643.64 
_, forma literární (f) (082.2) 

nákladní 621.876 
stavební, 'kostry 624.057.7 

,stavitelství 624.026 
Vytá;pění, vozidla 629.1.06 
Výtěžek, technika chemická; 66.012 
Výtisky povinné 347.788 
Výtoky, armatury 621.643 
Výtopny, architektura 725.33 
Výtrusné 582.2/.3 
Výtvory technické, použití 62.004 
Vytyčování, prfiplavy 626.12 
-, stavitelství 624.133 
Vyučení a nevyučení 331.7 
Vyučováni (f) (07) 

dálkové 374.4 
-, dopisy 374.4 

doplňovací 374.4 
elementární 372 
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Vyučování, knihy 371.32 
methody 371.3 
organisace 371.2 
osnovy 371.214 

-, pomficky 371.6 
-, právo správní 351.851 
-, rozhlas 374.5 
-, svoboda 342.733 
- technické 373.62 
- ústní 371.33 
Vývěvy 621.52 
Vyvíjení, fotografie 77 .02 
vývoj, nauka, biologie 576.1 
-, -, anatomie 611-013 
-, rostliny 581.14 
-, zoologie 591.16 
vývoz 382.6 
-, cla 337.33 
-, omezení 337.36 
-, podpora 337.4 
Vyvrtá;vání, stroje 621.95 
Vyvřeliny, petrografie 552.3 
Výzbroj, lodi válečné 623.9 
- ochranná 614.89 
-- vojenská 355.66 
Výzdoba ná;městí, zařízeni 688.76 
--, ulice, zařízení 688.76 
- zboží 659.154 
Výzkum, geologie 550.82 
--, pathologie 616-07 
-, podnik 658.57 
-, psychologie 1'59.7 
_ vědecký technický 62.001.5 
Vyznamená;ní (f) (079.2) 
- dělnická; 331.97 
-, prá;vo sprá;vní 351.856 
Vyzvědačství, politika zahraniční 327.8 
výzvy, sdělová;ní na dá;lku 654.05 
Výživa, děti 649.3 
_, -, hygiena 613.22 
-, fysiologie 612.39 
--, hygiena 613.2 
-, rostliny 581.13 
-, živočichové 591.13 
Výživnost, potraviny 641.1 
Vzdělá;ní rozumové 371.03 
- poškolní 374 
-, spolky 374.2 
- učitelské 371.126 
Vzduch atmosférický 661.92 
-, hygiena 614.7 
-, -, prá;vo sprá;vní 351.777 

léčba 615.835 
poměry, hygiena 
.přeprava, zařízení 
stlačený, použití 

- -, vedení 621.53 

613.15 
621.02 

621.54 

-, zředěný, použití 621.54 
- -, vedení 621.53 
,zřeďování 621.52 

-, stlačová;ní 621.51 
-, tlak 551.54 
--, teplota 551.524 
Vzducholodi a balony, konstrukce 629.132 
- - -, účel 629.134 
Vznik, pfida 631.48 
-, svět, astronqmie 523.12 
Vzorce algebraické zá;kladní 512.1 
- matematické (f) (083.3) 
- strukturní 541.61 
Vzorky (f) (086.6) 
-, 'braní 620.11 
- nalepené (f) (086.1) 
-, prá;vo obchodní 347.773 
-, zkoušení (h) .001.4 
Vzorníky (f) (083.7) 
Vzory,popisy 608.4 
Vzpěry, stavitelství 694.3 
Vzrůst živočišný 591.16 
Vztahy společenské meziná;rodní 394.9 
Vzteklina, pathologie 616.953 

Waldeck-pyrmont (zl (435.7) 
Watty, geologie 551.468.3 
Wcgener, theorie 551.241 
Westfá;lsko (z) (435.6) 
Wolfram, dobývá;ní 622.346 
_, chemie anorganická 546.78 
_, metalurgie 669.27 
-, :rudy 553.46 
Wolframany, mineralogie 549.76 
Wurttemberg (z) (434.7) 

Xanthon, chemie organická; 
Xenon, chemie ,anorganická; 
Xylofon, hudba 789.6 

547.972 
546.295 

YMCA 267.3 
ytterbium, chemie anorganická; 
yttrium, chemie anorganická 
-, slitiny 669.79 

546.668 
546.641 

Zabaveni, prá;vo obchodní 347.761 
_, smlouva, právo občanské 347.461 
Zábavy, daně 336.241 
_, ethika 175 
_ lidové 394.2 
Zabití, člověk, národopis 392.2 
_, prá;vo trestní 343.61 
Zá;bradli, ,architektura 729.39 
Zá;brusy skleněné 666.28 
Zá;clony, domácnost 645.31 
_, stavitelství 698.7 
_, tyče 645.33 
Začá;tečnici, příručky (fl (023) 
Zahradnictví 635 
_, ná;řadí 631.315 
Zahrady, architektura 712 

botanické, budOVY 727.6 
_ zimní 635.98 
_ zoologické, budovy 727.6 
__ , zvířata 636.98 
ZahIlaničí, ministerstvo 354.11 
Zahřívání, oddělová;ní fází 66.049 
_, způsoby 66.046 
Zahušťování, kapaliny 66.065 
Zachá;zení (h) .004.1 
Záchody 628.41 
_ veřejné 628.45 
Zachraňová;ní, moře 627.95 
_, pobřeží 627.95 
Zajišťování, tělesa zemní 624.137 
Zajizvení 616-003 
Zakládání (h) .002.73 
_ pneumatické 624.157.5 
_ pod vodou 624.157 
_, podniky 658.11 
_, prá;ce v já;mě stavební 624.153 
_, stavby 624.15 
_, stavby, způ.soby všeobecně 624.151 
Zá;kladka, hornictví 622.04 
_ . a dobývání 622.27 
Zá;kladna, geodesie 526.2 
Zá;klady, pfida, vyšetřová;ní 624.051 
_, zesilování 624.159.4 
Zákon, Faraday 541.13 

,methodologie 167.6 
_, Ohm 537.311.2 
_ trestní všeobecně 343.21 
_, zachování energie 536.72 
Zákony 340.13 
- (f) (094) 
_ jednotlivé (f) (094.5) 
_, Kirchhoff 537.313 
_ přírodní, filosofie 113 
Zákopnici 358.2 
_, cvičiště 355.74 
_, dílny 355.74 
Zá;kopy, technika vojenská 623.2 
Zakotvení (h) .002.73 
Zákryty, astronomie 521.8 
_, _ praktická; 523.9 
Zákusky, příprava 641.8 
Zalidnění, hygiena veřejná; 614.1 

ZaJitavsko (z) (439) 
Záložny 332.73 
Záludy (klamné závěry), logika 162 
Zámečnictví 683.3 
- stavební 696 
- umělecké 739.4 
Zaměřování, přístroje 623.4.05 
Zaměstnanci 331.1 
_ ,a zaměstnavatelé 331.1 
___ , ethika 174.8 
____ , organisace společné 331.883 
__ -, spory 331.89 
_ _ _ uvnitř zá;vodu 331.15 
- domá;cí 647.2 
__ , otázky pracovní a sociální 647.6 
_ -, pokoje 643.54 
__ , práce mimo domá;cnost 647.3 
_, fluktuace 331.126 
-, kanceláře 651.3 

organisace 331.88 
,podnik 658.3 

_, _, prá;ce, vlivy vnější 658.3.04 
_, _, _, _ závislé na zaměstnancích 658.3.05 
-, pojištění 368.4 

politika 323.33 
postavení hospodá;řské a sociální 331.83 

_, právo veřejné 342.543 
_, stroje, zařízení ochranná 621-78 

,výběr 331.115 
_, život duševní 331.85 
~,- mravní 331.84 
Zaměstnavatelé a zaměstnanci 331.1 
___ , ethika 174.8 
___ , organisace společné 331.883 
_ - -, spory 331.89 
___ , vztahy uvnitř zá;vodu 331.15 
-, svazy 331.88 
Zá;mišnictví 675.4 
Zá;mky, architektura 728.82 
_, zá;mečnictví 683.33 
_, zbraně sUelné 623.4.04 
Zá;něty, procesy chorobné 616-002 
Zanzibar (z) (678) 
Zaopatřování, pomazání poslední, svátost 265.7 
Zá;pad (z) (-15) 
Zá;padky, strojnictví 621.838 
Západoirá;nština 491.51 
Zápachy, zařízení ochranná; 628.52 
Zápalky, pyrotechnika 662.53 
Zápalnice 662.45 
- detonační 662.46 
Zapalovače 662.52 

kapesní 662.59 
-, střely 662.47 
-, topení 683.98 
_, výbušniny iniciální 662.42 
Zapalovadla 662.52 
Zapalování elektrické 621.366 
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_, motory spalovací, zařízení 621.43.04 
Zápasení, sport 796.81 
Zá;pasníci, arény 792.93 
Zápasy sportovní, zařízení 685.68 
Zapíná;ní, okruhy proudové 621.316.5 
Zapisování fotografické, pozorová;ní fysiká;lní 53.087.5 
_ grafické, pozorová;ní fysikální 53.087.6 
_, měření elektrická 621.317.5 
_ samočinné, měření fysiká;lní 53.087.4 
Zaplavení, obrana vá;lečná 623.39 
Záplavy, geologie 511.311.2 
Zá;půjčky, právo občanské 347.455 
_, slosová;ní 336.37 
Zaražedla, železnice 625.156 
Zá;rodky, prostředky ničící 615.777/.779 
Záruky, prá;vo obchodní 347.768 
Zá;ře polá;rní 551.594 
Záření, čá;stice bez náboje 539.18 
-, energetika 535.2 

energie 535.23 
_, jednotky 535.241 
_, konstanty 535.241 

kosmické 537.59 
_, meteorologie 551.521 

nekorpuskulá;rní 537.531 



Záření světelné, účinky 535.21 
__ , _ elektrické 535.215 
__ , _ magnetické 535.218 
__ , _ mechanické 535.214 
__ , _ světelné 535.212 
__ , _ tepelné 535.211 
_, šíření 535.2 
_ tepelné, absorpce 536.33:535.34 
__ , lom 536.3:535.314 
__ , odraz 536.3:535.312 
__ , účinky, pochody fysikální 536.37 
_, tlak 535.214 
_, výboje elektrické 537.53 
_, Země 550.35 
Zářezy půdní, stavitelství 624.134 
_, stavba silnic 625.731 
ZaříZení (h) .005 
_ akustická, továrny 658.24 
_ bytová, součásti 645 
__ úplná 645.6 

brzdicí 621-59 
_ čerpací 621.649 
_ elektrotechnická ochranná 612.316 
_ chladicí 621.565 
__ 621-71 
_, kanceláře 651.2 

kondensační, stroje parní 621.17 
_, kropení, inženýrství strojní 621-39 
_ kropicí 621.647 
_ mazací, inženýrství strojní 621-72 
_, mazání 621.896 
_ měřicí 621-79 
_, příze, soukání 677.053 
_, rostliny, postřikování 631.34 

nakládací 621.869 
obranná a útočná 612.016 

_ odpalovací, zbraně 623.4.06 
_ ochranná, elektrotechnika 621.316.9 
_, papírovina, výroba 676.1.05 

plnicí, pece 66.042 
počítací 621-79 
pomocná počítací, pozorování fysikální 53.087.9 
poplašná 654.92 
provozní 658.28 

_, pro vozovny 658.22 
_ překládac1 železniční 625.27 
_, rohování 685.68 
_ tidicí, vozidla pozemní 629.11.014 
_ splachovací 621.647 
_, splachování, inženýrství strojn1 621-39 

spOjovací, telefon 621.395.6 
_ spouštěcí, zbraně 623.4.06 
_ topná všeobecně 697.1 
_, továrny chemické 66.013 
_ transportní, doprava nepřetržitá 621.867 
_ _ rozličná 621.869 
_ upínac1 621.881 
--,stroje 621-229 
_, úrazy, ochrana 614.8 

útočná a obranná, fysiologie 612.016 
volací, telefon 621.395.6 
vykládac1 621.869 
výrobní 658.27 
zádržná 621-59 
zastavovac1 621-59 

_, zvedáni, hmoty písčité a bahnité 621.879 
_ zvuková, provozovny 658.25 
Zásady, chemie theoretická 541.454 
Zasllání, výrobky tovární 621.798 
_ zboží, technika obchodní 658.78 
Zasilatelství, podntky 656.9 
Zásilky poštovní, doprava, všeobecné podmínky 656.83 
__ , -, způsoby 656.85 
__ , doručování 656.87 
__ , podávání 656.84 
__ , vyplácení 656.835 
ZaskUvání, stavitelství 698.3 
Zasnoubení, národopis 392.4 
_, právo rodinné 347.62 
Zásobárny kuchyňské 643.37 
Zásobníky, zbraně střelné 623.4.03 
Zásobování, energie, provozovny 658.26 
-,., potraviny, právo správní 351.778.2 

Zásobování trhu zbožím 658.83 
_, voda, domácnost 644.6 
-, -, města 628.1 
_, _ pitná, domácnost 644.61 
_, - teplá, domácnost 644.62 
-, -, venkov 628.18 
-, -, vesnice 628.18 
- vojenské 355.64 
- -, válka 355.244 
Zásoby, hospodářství 339.6 
-, udržování 380.12 
- válečné 355.242/.243 
Zástava 347.466 
_ pozemková 347.27 
-,půjčka 347.455 
Zastavárny 332.3 
Zastavení, právo požívací 347.467 
-, právo občanské 347.466 
Zastavění, plánování, výška 711.65 
-, -, způsoby 711.62 
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Zástěny kovové 672.9 
Zastínění, astronomie 521.8 
-, - pr.aktická 523.9 
Zastírání, technika vojenská 623.77 
Zástupci obchodní 347.762 
-- státní 347.963 
Zastupitelství obchodní, úřední 382.2 
- státní 347.963 
Záškrt, pathologie 616.931 
Zátiší, malířství 758.4 
Zatíženi, stavby 624.042 
Zátky, chemie pokusná 542.25 
_ korkové, výroba 674.83 
-, vytahovače 683.5 
Zatmění, astronomie 521.8 
- Slunce 523.78 
Zátopy, území ohrožená, ochrana 627.53 
_, způsobení zločinné 343.75 
Závazky, právo občanské 347.4 
-, účinky 347.42 
_ všeobecně 347.41 
-, zánik 347.43 
Závěry, logika 162 
- klamné 162 
- poštovní 656.85 
_, zbraně střelné 623.4.04 
Závěsy dveřní kovové, výroba 683.36 
_ -, te:x:til 645.31 
- nástěnné, domácnost 645.2 
--, zařizování 698.7 
Závit metrický 621.882.082 
_, Whitworth 621.882.082 
Závity, druhy 621.882.082 
-, hotovení 621.99 
Závlačky, strojnictví 621.886 
Zavlažování, pozemky 628.17 
Závodění (f) (079.1) 
Závodiště, zař1zen! 685.65 
Zavodňování 626.81/.85 
_, kultury, druhy rozličné 626.85 
_, ziatizení čerpac1 626.83 
-, způsoby 626.84 
- zemědělské 631.67 
Závody automobilové na ledě 796.97 
_ cyklistické na ledě 796.97 
_., rady dělnické 331.152.34 
_, škody, ochrana 628.51 
_, zaměstnanci, dohody 331.157 
-, -, spory 331.154 
Zá'Vory, výroba 683.31 
- železniční 625.16 
Zazdívka, kotle 621.185 
Zázněje, akustika 534.5 
Záznamy. zvu.kové na ocelovém pásu, akustika 534.85 
Zázraky, dogmatika 231.73 
-, uzdravováni 265.8 
Zažívání, fysiologie 612.3 
_, látky účinkujíc1 615.73 
_, ústrojí, anatomie 611.3 
-, -, nemoci 616.3 
Zbabělost, ethika 179.6 
Zboží, balení 659.154 
-, bursy 381.1 

Zboží, doprava 347.463 
_, _ námorm 347.795 

dřevěné 674.5 
gaIanterní 688.3 
hliněné 666.6 
kartáčnické 687.9 
klempířské 672.4 
klenotnické 671.1 
kované 672.3 
kovové drobné 672.8 
masné, konservy 664.93 

_, nákup 658.71 
_, nauka 620 
_, _ všeobecná 620.2 
_, odbyt 380.12 
_, označování 659.154 

papírové 676.8 
_, přejímání 658.77 
_, původ, osvědčení 337.918 

řezbářské 674.5 
skleněné drobné 666.27 
stříbrné 671.11 

_, ukládáni 658.78 
_, uložení, právo obchodní 347.767 
_ vyplavené na pobřeží 347.799 
_, vystavování, pomůcky 659.157 
_, výzdoba 659.154 
_, zasílání 658.78 

, zásobováni trhu 658.83 
_, zastavení, právo obchodní 347.766 
_ zlaté 671.11 
__ železné 683.1 
Zbraně bodné 672.7 
_, pokusy 623.48 
_, právo správní 351.753 

,přejímání 623.48 
_ ruční 623.44 
_ sečné 672.7 
_, udržování 623.48 
_, výroba 623.47 
_, zákaz, porušení 343.344 
_, zařízení odpalovací 623.4.06 
_, _ spouštěcí 623.4.06 
Zbrojířství 683.4 
_ umělecké 739.7 
Zbytky (h) .002.68 
_ kvadratické 511.2 
_ mocninové 511.2 
Zdechliny, zužitkování 637.53 
Zděře, strojnictví 621.887 
Zdi, architektura 729.31 
-, cihly 693.2 
_, _ duté 693.4 

, hráze přístavní 627.33 
, inženýrství stavební 624.022 

_, kámen přírodní 693.1 
_ městské 725.96 
_, stěny masivní 624.92 
-zdýmací 627.82 
Zdraví ochrana 361.1 
Zdravotnictví, námořnictvo válečné 359.6 
__ , organisace veřejná 614.2 
_, škola 371.7 
__ veřejné 614 
__ , právo správní 351.77 
Zdroje světelné, barva 535.68 
__ , účely optické 535.89 
Zdrže, strojnictví 621.838 
Zdrželivost, ethika 178 
Zdvihadla lodní 626.5 
Zdvihání, lodi potopené 629.729 
Zdvihy, kůra zemská 551.244 
_, tvorba mořská 551.35.06 
Zdviže 621.876 
Zdvořilost, ethika 177 
Zebry, chov 636.18 
Zednáři svobodní 366.1 
Zednictví 693 
Zeemann, úkaz 538.61 
Zelenina, Ikonservování 664.84 
_ kořenová 635.1 
__ listová 635.4 
_, výživa 613.262 

Zelí, pěstování 635.34 
Země (z) (-4) 
_, oběžnice, astronomie 525 
_, _, -, konstanty 525.1 
-, -, dráha 525.3 
_, -, elektřina 550.37 
_, -, energie 550.36 
_, -, jádro 551.16 
_, _, kůra, dislokace 551.243 
_, _, _, mocnost 551.241 
_, _, _, oscilace 551.242 
_, _, _, pohyby vlastní 551.241 
_, _, _, tvorba meteorická 551.311.5 
_, _, _, _ terrestrická 551.31 
_, _, magnetismus, fysika 538.7 
_, _, _, geofysika 550.38 
_, _, nitro (z) (24) 
_, _, otáčení 525.3 
_, _, povrch, morfologie 551.4 
_, _, radioaktivita 550.35 
_, _, tektonika 551.24 
_, _, thevmodynamika 550.36 
_, -, tvar 551.11 
_, _, _, theorie 526.1 
_, -, záření 550.35 
_, souhrn (z) (100) 
-, \Správa 353 
_ Van Diemenova 
_ všeobecně (z) 
Zemědělci, politika 
Zemědělství 63 

(z) (946) 
(100) 

323.32 

_, doprava 631.37 
_, majetek 333.5 
_, ministerstvo 354.83 
_, pojištění 368.5 
--, úvěr 332.71 
_, vliv na podnebí 631.92 
_, __ poměry vodní 631.92 
_, _ - půdu 631.92 
__ , výroba energie 631.37 
_, výrobky vedlejší 631.57 
Zeměměřictví 526 
Zeměpis 91 

fysikální 551.4 
historický 911 
regionální 913 
starověký 913.1 
světový 913.0 

--, theorie 910.1 
-, věda 910.1 
_ vojenský 355.47 
Zemětřesení, geofysiika 550.34 
-, pomoc 361.9 
Zemězrada, právo trestní 343.32 
Zeminy, doprava 624.132 
_, mechanika 624.131 
_, rozpojování 624.132 
_ vzácné, dobývání 622.349 
__ , chemie organická 546.65 
__ , technika chemická 661.86 
Zemnění, elektroteohnika 621.3.05 
Zesilovače, radio 621.396.64 
Zesilování, stavby 624.059 
Zhášení, lampy, zařízení 683.88 
-, optika 535.35 
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Zima, ochrana, stavitelství 699.86 
ZLmnice, léčiva 615.75 
Zimolezovité 582.973 
Zinek, chemie anorganická 546.47 

,dobývání 622.344 
_, metalurgie 669.5 
__ , předměty 673.8 
--, rudy 553.44 
-, sutiny 669.5 
Zinkování 669.586 
Zirkon, chemie anorganická 546.831 
_, metalurgie 669.29 
Zirkoničitany, mineralogie 549.6 
Zisk, podíl 331.24 
_ podnikatelský 338.93 
_, společnosti obchodní 347.72.03 
-, účty 657.44 
_ ušlý, pojištění 368.87 
Získávání (h) .002.2 



Získávání opětné (h) .004.86 
Zisky válečné, daně 336.218 
Zjevení boží, dogmatika 231.74 
Zjevení sv. Jana 228 
Zkameněliny vůdčí 56 ( 11 ) 
Zka;palňování, plyny, fysika 533.2 
-, -, technika chemioká 66.078 
- -, technologie 661.91 
Zkoušení, kovy, otázky všeobecné 669.9 
-, máslo 637.22 
-, sýry 637.32 
- školní 371.27 
Zkoušky (h) .001.4 

děrovací 620.176 
-, krut 620.175 

ohybové 620.174 
provozní (h) .001.42 
střih 620.176 
technické 62.001.4 
tlakové 620.173 
veřejné (f) (079.1) 
vzpěrné 620.173 
zatěžovací stavební 624.058 

Zkratky, těsnopis 653.2 
Zkřivení, pevnost, fysika molekulární 539.416 
Zkujňování, železo, dmýchání 669.184 
Zkumavky, chemie experimentálni 542.23 
Zkušebny (h) .006.2 
Zlacení 686.4 
Zlatnictví umělecké 739.1 
Zlato, dobývání 622.342 
-, chemie anorganická 547.59 
-, kovohutnictví 669.21 
-, měna 332.42 
-, rudy 553.41 

,slitiny 669.21 
-, sloučeniny 661.85 
-,. zboží 671.11 
Zlepšení {hl .001.7 
Zlo a dobro, náboženství pnrozené 216 
Zločinci, biologie 343.94 
-, fysiologie 343.94 
-, psychologie 343.95 
-, sociologie 343.97 
-, technologie 343.977 
Zločiny, příčiny 343.9 
-, technika 343.977 
-, zábrana 343.85 
Zlomky řetězové, aritmetika 511.7 
Zlozvyky obchodní 381.82 
Zmáhání, jámy zavalené 622.25 
Zmatečnost, právo občanské 347.933 
Zmetky, organisace výroby 658.567 
- {hl .002.68 
Změna {hl .002.2 
Změny adiabatické 536.711 
- ,alotropické 536.424 
- isothermické 536.712 
-, objem stálý 536.714 
-, tlak stálý 536.714 
-, zkoušky (h) .001.43 
Zmrazování, zakládání staveb 624.157.4 
Značky dopravní 625.745 
_ -, architektura 725.94 
-, jakost, právo obchodní 347.772 

nakoladatelské 097 
obchodní, popisy 608.6 
tiskařské 097 
tovární 347.772 

-- {fl (088.7) 
- -, popisy 608.6 
Znaky, malířství 759 
- státní, právo veřejné 342.22 
Znalci uměni 7.073 
Znamení časové 389.2 
Znaménka rozdělovací, dopisy obchodní 651.74 
Známky kovové platební, numismatika 737.3 
- obchodní (f) (088.7) 
- ochranné 608.6 
--, právo obchodní 347.772 
- poštovní 656.835 
Znárodnění 336.113.028 
-, průmysl 336.111:338.45 
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Znečištění, máslo 637.26 
-, mléko 637.16 
-, sýry 637.36 
-, uzeniny 637.526 
Zobáky, produkce živočišná 637.64 
Zobrazování konformní, theorie funkcí 517.5 
Zoologie 59 
-, pokusy 591.08 

systematická 592/599 
užitá 591.6 
všeobecná 591 
zeměpisná 591.9 

Zootomie 591.4 
Zoroastrismus, náboženství perské 295 
Zotavená,péče 362.16 
Zotavení, ethika 175 
Zpěv 784 
Zpěvníky náboženské 245 
Zplodiny spalné 662.96 
Zplyňování 621.43-4 
-, látky uhlíkaté 662.74 
-, motory 'spalovací 621.43.03 
Zpověď, náboženství 248.15 
Zpoždění, dopravnictví 656.04 
-, sdělováni na dálku 654.04 
Zpracování, dřevo, způsoby 621.9 
-, kovy, způsoby 621.9 
-, -, - tepelné 669.04 
-, pMa 631.51 
- technické, způsobilost, zkoušení 620.16 
Zpravodajství obchodní 659.2 
- -, technika 659.21 
Zprávy (f) (047) 
-, cesty studijní (f) (079.3) 
-, sdělování, otázky hospodářské 383/384 
Zpronevěry, právo trestní 343.72 
Zprostředkovatelé obchodní, právo 347.732 
Zpustošení zločinné, právo trestní 343.77 
Zrak, psychologie 159.931 
-, ústrojí, anatoonie 611.84 
-, -, fysiologie 612.84 
Zralost pohlavní, fysiologie 612.66 
Zraněni, lékařství soudní 340.62 
-, váLka 341.33 
Zrcadla, domácnost 645.49 

,fysika 535.87 
- kulová, fysika 535.313 
'-, sk'lo 666.16 
-, -, hmoty stavební 691.6 
-, výroba 686.7 
Zrcadlení, optika 535.312 
Zrna kovová, obrábění 621.9-49 
- -, výroba 621.775 
Zrnulovité, botanika 582.887 
Zrůdy, anatomie 611-012 
-, pathologie 616-007 
-, rostliny 581.2 
- živočišné 591.2 
Zrychlení, mechanika 531.1 
-, -, měření 531.76 
Zřeďování,plyny 542.7 
Zřízenci (h) .007.4 
- soukromí 391.77 
- vereJlll 35.084 
Zřízeni hospodářské 330.19 
- lénní 321.3 
- soudní 347.97/.99 
- -, všeobecnosti 347.97 
Ztráta, materiál (h) .004.16 
-, společnosti obchodní 347.72.03 
-, účty 657.44 
Ztráty provozni, pojištění 368.87 
Ztrnutí křečovité, pathologie 616.946 
Ztroskotání, cestopisy námořní 910.45 
-, právo námořní 347.799 
-, zachraňování 627.95 
Ztužidla, stavitelství mostní 624.023 
Zuby, anatomie 611.314 
-, hygiena 616.314-083 

kola, profily 621.833 
náhradní, odoill.tologie 616.314-089.28 

,nemoci 616.314 
-, ošetřování 616.314-083 

Zuby, produkce živočišná 637.65 
-, protézy 616.314-089.28 
Zulu, území (z) (683) 
Zúrodnění, zemědělství 631.61 
Zvápenatění, arterie 616-004.6 
Zvěrolékařství 619 
Zvěř lovná 639.11/.16 
- -, produkty rozmanité 639.18 
-, nepřátelé 639.09 
-, ,pohromy 639.09 
- škodlivá, hubení 351.765 
Zvěřina, produkce živočišná 637.55 
Zvěřince, zábavy veřejné 791.8 
Zvířata a okolí 591.5 
--- rostliny 577.5 

cirkusová, chov 636.98 
cizopasná 576.89 
cvičená, zábavy veřejné 791.8 
cvičení 796.49 
domácí,produkty 637 

- -, týrání 636.089 
-, hygiena 614.9 

-, právo správní 351.779 
chov 636/639 
-, otázky všeobecné 636.08 
-, všeobecně 636 
-, způsoby 636.081 
chovná, nepřátelé 636.089 
-, označování 636.081 
-, rozmnožování 636.082 
chytání 639.081 
kožišinová 636.93 
krmení 636.084 

-, ktiže 637.61 
malířství 758.3 
náměty umělecké 7.042 
ochrana, ethika 179.3 

-, --, právo správní 351.765 
okrasná, chov 639.9 
ošetřování 636.083 
pojištění 368.52 
použití 636.088 

-,působení geologické 551.311.4 
-, rekvisice, vojenství 355.22 

týrání, ethika 179.3 
-, právo trestní 343.58 
vybájená, náměty umělecké 7.042 
vzácná, ochrana 502.7.59 

, zahrady 'zoologické 636.98 
Zvířetník, světlo, astronomie 523.5 
Zvonkovité 582.992 
Zvonkotvaré 582.99 
Zvonky domácí 643.62 
-, hry 673.5 
--, návěštění 654.92 
Zvonovina 673.5 
Zvony 673.5 
Zvuky, absor,pce 534.84 
-, analysa 534.4 

- kvalitativní 534.41 
- kvantitativní 534.44 
měření, methody 534.84 
rušivé, odstra'!íování 534.83 

-, synthesa 534.4 
vnímání, akustika 534.32 

,zapisování 681.84 
Zvyklosti akademické 378.2 
- obchodní 381.82 
Zvyky, děti 649.6 

,národopis 39 
-, život soukromý, národopis 392.5 

Žabníkokvěté, botanika 582.536 
Žáby, zoologie 597.8 
Žáci a učitelé 371.21 

postup 371.212 
posuzování 371.26 
přijetí 371.212 
výchova 371.041 
zvyky 371.8 

,život 371.8 
Žačky, výchova 371.042 
Žahavci 593.5 

Žaloby civilní 347.922 
- rekonvenčni 347.928 
Žaludek, fysiologie 612.32 
-, nemoci 616.33 
Žánr, malířství 754 
Žárlivost, ethika 179.8 
Žárovky, elektrotechnika 621.326 
Ždímání, prádlo, hospodářství domácí 648.3 
Žebráci, útulky, právo trestní 343.817 
Žebrota, právo správní 351.763 
-, - trestní 343.345 
Žebříky, cvičení 796.46 
-, domácnost 645.49 
Žehlení, prádlo, hospodářství domácí 648.4 
Želatina 668.3 
Železitany, mineralogie 549.73 
Železnice, doprava, hospodářství 385 
-, -, technika 656.2 

lodní 625.91 
mosty 624.21: 625.1 
návěštění 656.25 
ozubnicové 656.3 
plány stavební 625.11 
podniky pomocné 656.26 
právo, správní 351.812 
průmyslové 656.3 

-, sazby 656.23 
služba traťová 625.17 
spodek 625.12 
svršek 625.14 
všeobecně 625.1 
závodní 656.3 
zvláštní 625.3 < 

Železo čisté chemicky 669.12 
- -, výroba 669.17 
- technicky 669.12 
- -, výroba 669.17 
horniny 552.56 
houbovité, výroba 669.181 
chemie anorganická 546.72 

-, rudy 553.3 
-, -, dobývání 622.341 

,sutiny 669.15 
-, - s uhlíkem 669.11 
-, sloučeniny 661.87 
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- surové 669.162 
-, výroba 669.1 
Želvovina, produkce živočišná 637.67 
Želvy, chov 638.7 
-, krunýře 637.67 
-, lov 639.15 
-, zvířata domácí 636.972 
Ženatí, hygiena 613.89 
Ženy, hnutí 396 
-, hygiena 613.99 
-, lékařství 618.1 

loupež, právo trestní 343.54 
-, práce 331.4 

právo volební 342.83 
sociologie 3.055 

, školy odborné 373.64 
Žerty (fl ( 088.3 ) 
Žestě, hudba 788.4 
Židé (n) (= 924) 
-, náboženství pobiblické 296 
Židle, domácnost 645.41 
Žíhán!, kovy 621.785.3 
Žily, anatomie 611.14 
-, geologie 551.22 
Žíně koňské, textil 677.358 
-, produkce živočišná 637.62 
Žiro 332.76 
-, styk platební 656.884 
Žito, pěstování 633.14 
Živce, dobývání 622.361 
-, ložiska 553.61 
Živice, technika zpracování 665.45 
Živiny rostlinné 631.81 
Živnosti, podvody 343.53 
-, právo veřejné 342.542.6 
-, svoboda 342.734 
Živnostníci, daně 336.241 
-, politika 323.32 



:Živnostníci, výroba 338.4 
:Živočichové mořští, chov 639.6 
_, teplo, fysiologie . 612.5 
:život a druhy, vznik všeobecně 

budoucí, dogmatika 237 
dvors'ký, národopis 394 
městský, ná;rodopis 394 

_, organisace, stupně, biologie 
_, podmínky všeobecné, biologie 
_, podstata, ,biologie 577.2 
__ , -, theorie dua!listická 577.6 

pohlavní, hygiena 613.88 
po smrtný, dogmatika 237 
-, náboženství nekřesťanská 
-, - pnrozené 218 
pouliční, národopis 394 
rodinný, národopis 392.3 

-, rostliny 581.5 
veřejný, národopis 394 

576.1 

576.3/.7 
577.4 

291.2 

:Život, vlastnosti všeobecné, biologie 577 
:Životopisy 92 
-, forma pojednání (f) (092) 
:žláza mléčná, anatomie 611.69 
- štítná, anatomie 611.44 
- -, fysiologie 612.44 
:Žlázy, fysiologie 612.4 

kožní, anatomie 611.77 
-, nemoci 616.4 

pomocné, nemoci 616.44 
-, soustava, látky účinkující 615.74 
_ všeobecně, fysiologie zvířecí 591.14 
Zluč, barviva a kyseliny 547.93 
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:žold vojenský 355.64 
!Zoldnéřství 355.216 
:Žongléři, zábavy veřejné 791.1 
:Žula, hmota stavební 691.2 
-, lomy 622.352 
:Župy, správa 353 

PE3K>ME nPEt\I1CJIOBI15I 

t.IeIlIcKoe cOKpal!!eHHoe HlIAaHHe MelKAyHspoAHoro AeCflTH'I

Horo nOApallAeAeHHH BOllHHRAO no HHHj!HaTHBe 061!!eCTBa 

t.IexocAOBaj!KHX HHlKeHepOB, '1To6bI HlIAaTeJlH, 6H6AHOTeKapH 

H AOKyMeHTaAHCTbI MorAH nOApallAeMlTb Hay'lHble H TeXHH

'1eCRHe ny6AHKaj!HH, BKAIO'IaH CTaTbH B cnej!HBJlbHbIX lKypHaAax 

H 6H6AHOrpa~H'IeCKHe BanHCH no 3apeKOMeHAOBaBIlIeH ce6H 

MelKAyHapoAHOH CHCTeMe, npHHHTOH B 60AbIlIHHcTBe rocy

AapCTB Bcero MHpa. 

Eho COKpal!!eHHoe H3AaHHe pallpa60TaHO Ha OCHOBaHHH 

BToporo MelKAyHapoAHoro ~paH!!y3cKoro H3AaHHH H no cBoeMy 

06beMy COOTBeTcTByeT HeMej!KoMy COKpal!!eHHoMy H3AaHHIO, 

KOTopoe BbIIlIAO B 1941 rOlLy. nepeBoA TeKCTa Ha'laA npOH3-

BOAHTbCH B 1943 rOAY nOA peAaKj!HeH I1HlK. I1ocH~a PlKe

lKHxa, KOTOpblH npHB.l\eK MHorHX cOTPYAHHKOB-cnej!HaAHcToB 

no oTAeAbHblM cnej!Ha.l\bHOCTHM HayKH. YacTH'IHble nepeBoAbI 

6blAH nOAPo6HO o6cylEAeHbl B peryAHpHblX lIaCeAaHHHX AOKY

MeHTaAbHoH KOMHCCHH npH YexOC.I\OBaj!KoM HapoAHoM KOMH-

TeTe AAJI Hay'lHoH opraHH3aj!HH nOA npeAce,ll;aTeAbCTBoM 

Borycll8Ba KOYTHHK; BTa pa60Ta 6bIAa nepeHeceH8 B 1945 r. 

B nOAroToBHTeAbHblH KOMHTeT YexocllOBa!!KOrO AOKyMeHTaAb

Horo 061!!eCTBa H 3aKOHQeHa B 1946 rOAY. OKOH'IaTel\bHylO 

npoBepKy TeKCTa nepeA CAa'leH ero B neqaTb H Bce KoppeK

Typbl npOH3BeJ\ I1HlK. OMPlKHX OrAHAKa. TIpeAHcAoBHe H8-

nHCaA H peeCTp B aJ\~aBHTHoM nOpJlAKe COCT8BHA BorycAaB 

KOyTHHK. 
YeIlIcKoe COKpal!!eHHoe H3AaHHe 6blJ\O aBTopHBHpoBaHo 

HenocpeAcTBeHHo MelKAyHapoAHoH AOKyMeHTllJ\bHOH ~eAepa
j!HeH F.LD. B raare H BKAIO'IeHO B '1HCAO ny6AHKaj!HH F.LD. 
nOA HOMepOM 211. 

B OTHOIlIeHHH ABJlbHeHIlIHx HlIAaHHH MelK,II;yHapo,ll;HOrO no,ll;

pa3Ae.l\eHHJI B YexocJ\oB8KHH-MelKAyHapoAHoH AOKyMeHTaAb

. HOH ~eAepaj!HeH 6btAO yno.l\HoMo'leHo t.IexocAOSa!!KOe AOKy· 

MeHTaAbHoe 061!!eCTBO Ha npeAMeT HCKAIO'IHTeAbHoro npeA

CTaBHTeJ\bCTBa aBTopCKHX H H3AaTeAbCKHX npaB. 

SUMMARY OF THE INTRODUCTION 

The abridged Czech edition of the Universal Decimal 
Classification has been prepared at the suggestion of 
the Association of the Czechoslovak Engineers for the 
purpose of enabling the editors, librarians and 
documentalists to classify the scientific and technical 
publications including the articles appearing in periodi
cals and the bibliographical notes by some approved 
international method adopted by most of the countries 

of the world. 
The present work is based on the 2nd offcial edition 

in the French language and it is simBar in size to the 
abridged German version issued in 1941. The translating 
work began in 1943 under the management of Ing. Josef 
Řeřicha who succeeded in securing numerous expert 
collaborators, specialists in different fields of know
ledge. The partial translations were subjected to a 
thorough examination at the regular meetings of the 
Commíssion on Documentation attached to the Czecho
slovak National Commíttee for Scientific Organization 

RÉSUMÉ DE L'INTRODUCTION 

L'édition tcheque abrégée de la Classification Déci
male Universelle fut suggéré par ľAssociation des 
Ingénieurs Tchécoslovaques, pour que les éditeurs, 
bibliothécaires et documentalistes puissent classer des 
publications scientifiques et techniques, y compris les 
articles paraissant dans les périodiques et les notes 
bibliographiques, sUlvant un systeme international 
éprouvé et accepté dans la plupart des pays du monde 

entier. 
La présente édition est élaborée sur la base de la 

deuxieme édition internationale franl;aise et son exten
síon correspond a ľédition allemande abrégée, publiée en 
1941. La traduction du texte fut commencée 1943 sous 
la rédaction de M. Joseph Řeřicha, ingénieur, qui s'est 
assuré l'aide de nombreux collaborateurs spécia1isés 
dans les différents domaines de la science. Les traduc
tions partielles furent minutieusement examinées dans 
les séances réguUeres, présidées par M. Bohuslav Kout
ník, de la Commission de documentation auprěs du 

under the chair of Mr. Bohuslav Koutník. In 1945 the 
works were transferred to the Preparatory Committee 
oť the Czechoslovak Association for Documentation and 
accomplished in 1946. The final revisions of the 
manuscript and the proof readings were carried out by 
Ing. Oldřich Ohlídka. The introduction and the alpha
betical index have been prepared by Mr. Bohuslav 

Koutník. 
The present edition has been directly authorized by 

the International Federation for Documentation in The 
Hague and included in the F. I. D. pUb1ications under 

number 211. 

181 

As regards all future Czech and Slovak editions oť 
the Universal Decimal Classification, the Czechoslovak 
Association for Documentation, actin&" on behalf oť the 
Czechoslovak National Committee for Documentation, 
affiliated to the F. I. D., has been appointed by the 
F. T. D. the sole representative of their proprietory and 

publishing rights. 

Comité National Tchécoslovaque de l'Organisation 
Scientifique. La traduction fut achevée en 1946 par le 
Comité préparatoire de l'Association Tchécoslovaque de 
Documentation. M. Oldřich Ohlídka s'est chargé de la 
derniere revision du manuscrit avant l'impression, ainsi 
que des corrections des épreuves. L'auteur de l'introduc
tion, M. Bohuslav Koutník, avait préparé aussi l'index 
alphabétique. 

La présente édition tchěque de la C. D. U. a été auto· 
risée par la Fédération Internationale de Documenta
tion a La Haye et admise dans la série des publications 
de la F. T. D. sous le numéro 211. 

Pour toutes les prochaines éditions de la C. D. U. 
publiées en Tchécoslovaquie, l'Association Tchécoslova
que de Documentation, entant que Comité Nationale 
Tchécoslovaque de Documentation, affilié a la F. I. D., 
sera le porteur exclusif du droit d'éditeur conformément 
a la décision de la Fédération Internationale de Docu
mentation (F. I. D.). 
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