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PŘEDMLUVA.

1. Celkový rozsah. Toto dílo obsahuje slovní zásobu spis ov n 6
(:eštiny dn ešní, a to mluvené i psané, vlastně spisovné i ho
vorové. Slova a rčení běžná snaží se vyčerpat úplně, méně častá,
řídká, ojedinělá jen ve vhodném výběru. Ve výběru zaznamenává
vedle slov dnešních také slova 3 t a r š i, i z doby obrozenské, nebo
i staročeská, vyskytují-li se u dnešních spisovatelů (na př. Staro
česká u Wintra, u Jiráska) nebo u starších spisovatelů čtených
ještě dnes, hlavně klasických. Přihlíží nemalou měrou k mluvě
umělecké, básnické a vůbec literární, protože je literatura
důležitou součástkou naší duchové kultury.

Vedle slov domácich zaznamenává naše dílo i slova cizí,
nejen úplně zdomácnělá, nýbrž i ta, která se pociťují za cizí,
ale mají širší okruh platnosti.

Z mluvy o db orné pojata jsou do slovníku jen ta slova, která
se stala nebo stávají majetkem i vrstev neodborných. Rovněž ze
slovlidových, nářečních a ze slovenských vybrána
pouze ta, která pronikla nebo pronikají do jazyka spisovného,
hlavně hovorového. Podobně je to s lidovými významy slov spi
sovných. Shromážditi celou odbornou a lidovou mluvu mohou jen
slovníky zvláštní.

2. Uspořádánílátky. ženské protějšky (přechýlenéžen
ské tvary) mužských podstatných jmen připomínají se v hrana.
tých závorkách za. tvarem mužským, na př. obyvatel [-lka], žák
[-kyně], holub [-bice]. To znamená, že jsou k muž. podst. jménům
obyvatel, žák, holub. . . ženské protějšky obyvatelka, žákyně, ho
Zubice. . . Tyto dvojice mají stejný věcný význam, liší se jen mluv—
nickým rodem, takže patří k sobě. Náleží-li ženský protějšek abe
cedně jinam, je tam většinou uveden s odkazem.



VI

Přídavná jména se uvádějí zpravidla v podoběsložené
(bahatý, laska/vý, plný . . .) a. tvary jmenné (bohat, laskav, pln . . .)
kladou se do hranatých závorek vedle složených: bohatý [—t],
laskavý [-av], plný [pln]

Příslovce a jména vlastností odvozenáode jmen
přídavných rovněž se pravidlem uvádějí v hranatých závorkách
vedle vlastního tvaru přídavného, na př. hrdý [-dě; -dost], mužský
[—sky;-ství], protože mají ustálený význam plynoucí ze základ
ního přid. jména: hrdě : hrdým způsobem, hrdost : vlastnost
někoho, něčeho hrdého, mužství : mužský ráz, souhrn mužských
vlastností. Vykládají se a kladou zvlášť jen tehdy, maji-li vý
znam osobitý.

Třetí stup eň přídavnýchjmen se zvlášť nepřipomíná,pro
tože se tvoří předponou nej- od stupně druhého, který se uvádí
pod stupněm prvním: kratší pod krátký atp. A vedle druhého
stupně se připomíná v závorce také příslovce: kratší [kratčeji] . . .

Slo v e s a s l o ž e n á s předponami skoro pravidlem se uvá
dějí pod nesloženými; na př. dodati, vydutí... pod dáti; napsati,
vypsatž . .. pod psáti; dodávati, rozdávati... pod dávati; naku
pOUatž... pod kupovati atpod. Je to přehledné a úsporné, neboť
základní věcný význam sloves prostých i složených je většinou týž.
Složeniny patří abecedně jinam než slovesa jednoduchá, ale na
příslušných místech se na ně zpravidla neodkazuje, je-li složenost
zřetelná (do—platiti,roz-datž, za-psati, od-hmouti . . .). Odkazy jsou
na svých místech tehdy, neni-11 složení dost patrné, nebo není-11
zcela jasné, kde je uvedeno sloveso samo. Na př. dopomoci, v. po
moci; doháněti, v. háněti; dohazovati, v. házeti. Viz k tomu zde dále.

Ze sloves odvozených uvádějí se pod základnímislo
vesy vždy slovesa opak ovací (na maté a -vávatž); na př.
dávati pod dáti, dělávati pod dělati, chodivati pod choditž. Patří-li
opakovací sloveso abecedně dále, je na ně na příslušném místě
odkaz.

Některá odvozená slovesa jen složená uvádějí se jako hesla. sa
mostatná; na př. -biratž (na-, ad,-...) ; -chá„z'eti,(do-, nez-...) ;
mášeti . . .
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Opětovací slovesa, která se vyskytují též jako neslo
žená, uváději se většinou jako samostatná hesla vedle sloves zá
kladních: házeti (vedle hoditi), nasiti (nésti), kupovati (koupitz'),
váleti (vali-ti). K nim se řadí příslušné složeniny, na př. na-, od-,
vy- (házeti).

Opětovací slovesa, vyskytující se jen ve složení s předponami,
jsou většinou uvedena pod slovesy základními; na př. od-hrno
watt... pod hrnouti; u-dileti, roz-dělovati.. . _podděliti; vy-tékati,
utíkati pod téct; za-kusovati... pod kousati."Na těch místech,
kam náležejí abecedně, je na ně odkaz: odhrnovati, v. hrnoutfi; udí
leti, v. dělžti; utíkati, v. téct. Kromě toho seuvádějí tato slovesa.
jako zvláštní hesla bez předpon a odkazuje se na to heslo, kde se
připomínají jejich složeniny; na př. -dělovati, v. dělit-i; -dílet£, '
v. děliti; -hrnovati, v. hrnoutž; -tíkati, v. técž.

Některá opětovací slovesa, v živém jazyce jen složená, vysky
tují se v knižním jazyce jako nesložená a tak jsou i uvedena;
na př. bijetz' (na-, od-, za,-...), pájeti (na-...), píjeti (po—...),
sílatz' (po-...).

Složeniny z téhož základu kladouse zpravidlapod
tučné heslo svého základu: horo-lezec, -pžs. . ., středo-asijský,

-český . . . Rozdělovací čárečka (-) je jen znaménko pomocné, které
se jinak nepíše (horolezec, středočeský . . .). Dělá-li se i v písmě,
je to zvlášť připomenuto nebo jinak vyznačeno.

. S 1o v a z á p o r n á (jména podstatná, přídavná, příslovce, slo
vesa) uváději se jen tehdy, mají-li nikoli prostý význam záporný,
nýbrž jiný zvláštní (nemoc, neštěstí . . .), nebo splynula-li záporka
se slovem tak, že se kladné slovo nevyskýtá (nechuti, nenáviděn,
nemotorný . . .).

Pod heslem tučným připomínají se nezřídka kursivním písmem
různá jiná slova p ří b u 2 n á; na př. pod abeceda též abecedář, abe—
cední; pod básnik i básniř; pod čoud i čouda.

V témž tučném i kursivním hesle uvádívají se vedle sebe r ůz n é
p o d o b y hláskové, slovotvomé nebo tvarové: čokl || čukl; bezpokoj,
m. „ bezpokojí, stř.; habří, stř. || hubí-ina, ž. Náleží-li jedna podoba
abecedně jinam, uvádí se na svém místě s odkazem.
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Co se týče abecedního uspořádání, je ě za e (tedy
bě, pě, vě mě, fě, dě, tě, ně za be, pe . ..), či.za a, y za ac,ř za r, qu
za p,wzav,xza w.

3. Zpracování, Význam slov domácích i cizích dilem se vy
stihuje slovy domácími souznačnými nebo významem velmi blíz
kými, někdy opisem a uvádí se znaménkem :, dilem se nazna
čuje jen obecně zařaděnim do širší skupiny, do svého významo
vého druhu, rodu . . . a. uvádí se čárkou (středníkem); na př.
baliti : omotávati, svinovati. . .; ab'alda : hlavní sklad tabáku;
bělice, ryba, třešně, slíva (t. j. jeden druh... ryb, třešní, sliv).
Uvádění slov souznačných u domácích má za. účel ukázati slovní
bohatství, rozmanitost, pestrost našeho jazyka a. české protějšky
slov cizích chtí jednak usnadniti porozumění cizím slovům, jednak
vytknouti ta. česká slova, která jsou rovnocennou náhradou za slova
cizí. U slov cizích připomíná se skoro vždy, z kterého jazyka byla.
přejatá. Etymologie, původ slov domácích, jejich příbuzenství
s jinými domácími nebo s cizími podává se jen zřídka a. stručně,
neboť stálý zřetel k etymologii není zpravidla nutný k porozumění
významu slov a mohl by býti plně proveden jen ve slovníku zvlášt—
ním.

Slovník si všímá nejen slov jednotlivých, nýbrž též spojení
slov, jejich vazeb, obratů & rčení: bíláneděle,kobylí
hlava, stříbrná svatba. . ., bátž se koho, čeho || bátz' se o kOho, oč
|| bátfl se, že . . ., přáli 00' || zastar. čeho . . ., dáti se do práce, vziti
si co do hlavy, vychvalovatl do nebe, chytati lellcy, bráti (vziti)
koho q:potaz, na potaz . . . Spojení slov, obraty a rčení uvádějí se a
vykládají pod tím heslem, které je jejich základem: kobyli hlava
pod kobyli, dáti se do práce pod dáti se, chytat'i. lelky pod lelek,
vzíti si co do hlavy pod hlava . . . Nezřídka se při druhých členech
těchto spojení, obratů a rčení odkazuje k tomuto základu (při
hlava na kobylí, při chytati na lelek atp.).

Slovníkhledí též k jazykové správnosti, připomíná
slova, vazby a rčení nesprávná, odchylná, nebo bere slova.. . .
v ochranu proti nesprávným výtkám, &.to s hlediska úkonného,
se zřením ke kultuře spisovného jazyka v nejširším smyslu.

Náležitouměrou dbá slovník roztřídění slo v, vazeb,rčení
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podle jejich platnosti, hledíc k hustotě jejich užívání, k různým
účelům a k úkolům spisovného jazyka, k citovému zabarvení apod.
Odlišuje (hvězdičkou, poznámkou, uvedením autora) od slov
obecně rozšířených nebo od jejich běžných významů slova méně
běžná, knižní, zastaralá, ojedinělá nebo méně časté, zastaralé,
knižní, ojedinělé významy, označuje slova lidová, vulgární, slova.
významu hanlivého, posměšného ap., rozlišuje slova odborná od
neodborných.

Vedle stránky významové přihlíží slovník také k p ravo—
pisu a k tvarům. U podstatnýchjmen se vždy uvádí mluv
nický rod, dále bez bližšího označení 2. pád jedn. č., není-li úplně
jasný (dub, -u, kost, -i, lviče, -čete . . .), 11jmen rodu ž. & stř. někdy
2. p. mn. č. (ručka, -ček, očko, -ček, kuřátko, -tek . . .). Podobně se
u sloves připomínají ty tvary, které nejsou zcela běžné, nebo kde
by mohly býti pochybnosti, jako 3. os. mn. č. oznam. zp. přít. času
(šedivět'i, -'L'čj-i.. .), rozk. zp. (chýliti, chyl, šiř-ití, šiř . . .) atp.

:!

Toto 4. vydání je proti 3. změněné a doplněné. Nemalé změny
jsem provedl v uspořádání látky, a to pro větší přehlednost a.prak
tičnost.

Utěšený, v celé naší historii nebývalý rozmach všeho našeho
společenského dění, souvisící s vítěznou cestou k novému řádu,
socialistickému, odrazil se velmi výrazně v slovní zásobě českého
jazyka, který souvisí s myšlením a zároveň s ním s veškerou čin
ností všech jeho uživatelů. Ve svých slavných statích o jazyce
napsal velký Stalin obecně o vlivu změn ve společenském dění na
jazyk toto: „Proto se slovní zásoba jazyka, která je velmi citlivá
k jakýmkoli změnám, neustále mění.“ Podstatu změn ve slovní
zásobě ruského jazyka za posledních 30 let, během nichž byl
v Sovětském svazu nahrazen kapitalistický řád socialistickým,
vystihl Stalin takto: „Slovní zásoba se změnila v tom smyslu, že
se doplnila. značným počtem nových slov a výrazů, vzniklých ná
sledkem vzniku nové socialistické výroby, vzniku nového státu,
nové socialistické kultury, nového společenského života, morálky
a konečně následkem růstu techniky a vědy. Změnil se smysl řady
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slov a výrazů, jež nabyly nového věcného vyznamu. Ze slovniku
vymizelo jisté množství zastaralých slov.“

Tato hluboká Stalinova pozorování plně se osvědčila i v našem
jazyce. Už letmý pohled na naši slovní zásobu přesvědčivě uka
zuje, že vznikla řada nových slov: desitkář, padesátkář, újezdář,
pětistovka'ř, zlepšovatel, školitel, údržbář, úkolář, zábranář, roz
počtář; šturmovšt'i/na, kombajn, záhumenek, nástěnka; kádrovat . . .
Při podrobnějším sledování naši slovní zásoby objevují se desítky
dalších nových slov, desítky slov dnes zastaralých, desítky slov
s novými významy, slov zcela nově chápaných.

Pokusil jsem se podle svých sil a možnosti zachytit tyto rozmar
nité změny v slovní zásobě našeho jazyka a pomoci tak všem
jeho uživatelům, jejichž počet stále vzrůstá, zejména mezi dělnic
kou třídou. Měl jsem na mysli Stalinova slova, že jazyk umožňuje
výměnu názorů, která je „neustálou životní potřebou“, takže je
„bez ní vyloučena sama existence společenské výroby“ a, že „bez
jazyka zastavi společnost Výrobu, rozpadá se a přestává jako spo
lečnost existovat“.

Jak se mi podařilo tento čestný a odpovědný úkol splnit, nechť
posoudí sami uživatelé tohoto díla.

Brno 9. května 1952. Fr. Trávníček.



Znaménka
a. jejich výklad.

' znamená slovo nářeční, vulgar-.
ní, z hantýrky atp. nebo spi
sovné zastaralé, řídké, ojedinělé

- označuje neúplné zaznamenání
slova využitím slova předcháze
jícího. a to buď jeho části nebo
celého; na př. bavlna, -nář =

.. bavlnář (společná část bum-)
|| platiti, za- = za/platiti (k za
se připojí celé slovo platiti)

|| = vedle toho
c» je značka výslovnosti; na př.:

ablativ <-týv>>= čte se ablatýv
[ ], viz Předmluvu

Zkratky
mluvnické a slovnikářské.

aj. = a jiní, jiné, ,jiná
amer(ic). = americký
ap., apod. = a podobně
arab. = arabština
arch. n. archaist. = archaismus,

archaistické slovo
architekt. = slovo vyskytující se

v architektuře
atd. = a tak dále
atp. = a tak podobně, a tomu po

dobné (-ně)
básnic. = básnické slovo, bás

nictví
běž. = běžný.... běžné (slovo)
bibl. = biblické slovo
botan. = botanický název, botanika
býv. = bývalý...
círk. = církevní slovo
cit. = citové slovo, -vý význam,

citově zabarvený
cítosl. = citoslovce
Č. = Čechy
č. = číslo
časť. = častěji
čes. = český
čísel. = číselný...
čísl(ov). = číslovka
dějepis. = slovo vyskytující se v

dějepise
dialekt(ic). =

nářeční
diplom. = diplomatické slovo
dok(on). = dokonavé sloveso
domác. = domácký
druh. = druhový...

dialektické slovo,

důvěr. = důvěrný, domácký...
elektrotechn. = elektrotechnický

Výraz
eufem. = eufemismus, eufemisticky
fonet. = fonetika
franc. = francouzský, francouzština
geolog. = geologický název, geo

logie
germán. = germánský
han. = hanácké slovo
hanl. = hanlivé slovo
hantýr. = hantýrka, tajná mlu

va. (na př. zlodějská) n. důvěr
ná mluva některé sociální vrstvy

hebr(ej). = hebrejské slovo
hovor. = hovorově, -vé slovo
hromad. = hromadný, -né
hudeb. = hudební název
chem. = chemický, -ké slovo
chyb. = chybně
indič. = indičtina
Internac. = Internacionála
ital. = italský, italština
jm. = jméno
jedn. = jednotné číslo
kancelář. = kancelářský...
kniž. = knižní slovo
ku př. = ku příkladu
lat. = latinský, latina
leg. = legionářský, -ské slovo

(z 1. svět. val.)
lékař. = lékařský, lékařství
les. || lesnic. = lesnický, lesnictví
lid. = lidový. -vě
liter. = literární (slovo)



m. = mužský (rod; = místo
(předlož, ;\říslov.)

M. = Morava
min. = minulý
míst. = místní
mluvn. = mluvnický název, mluv—

nictví
mn. = množné číslo
mor. = moravský
muž. = mužský
myslivec. = myslivectví, mysli

vecké slovo
n. = nebo
nálad. = náladOVý
na př. = na příklad
nářeč. = nářeční slovo
násob. = násobný...
nedokon. = nedokonavé sloveso
nejčasť. = nejčastěji, -stější
neosob. = neosobní
neskl(on). = nesklonné slovo
nespr. = nesprávně
neústroj. = slovo neústrojné, ne

v duchu čes. jazyka
Něm. = Německo
něm. = německý, němčina
nik. = nikoli
novinář. = novinářský..., novi

nařství
obyč(ej). = obyčejný, -ně
odbor. = odborné slovo
odch. = odchylné, odchylkou
odvoz. = odvozený, -no...
ojediň. = ojediněle, -lý, -lé
opak. = opakovací sloveso
opět. = opětovací sloveso
opovržl. = opovržlivé slovo
os. = osoba
osob. = osobní
p. = pad
per. = perský, perština
pod(ob). = podobně
podmět. = podmětový, -vě
podřad. = podřadný...
podst. = podstatné (jméno)
politic. = politický
pomíst. = pomístní (jméno)
pomn. = pomnožné (jméno)
portug. = portugalský, -lština
poštov. = poštovní (slovo)
před1(ož). = předložka

přech(od). = přechodník ,
přenes. = přeneseně, v přenese

ném smyslu
příč. = příčestí
příd. = přídavné (jméno)
příjm. = příjmení
přírodopis. = přírodopisný název
přísl. = přísloví
příslov. = příslovce
přivlast(ňov). = přivlastňovací
pův. = původně, -dní
rostl. = rostlina
rozk. = rozkazovací způsob
rumun. = rumunský, -nština
rus. = ruský
ruš. = ruština
řad. = řadový...
řec. = řecký
řec.-lat. = řecko-latinský
řeč. = řečtina
řldč. = řidčeji
sl., slov., sloven. = slovenský.

slovenština '
Sl., Slov. = Slovensko
slang = jazyk jedné společenské

vrstvy
slevač. = slevačský nazev
slovan. = slovanský
slovin. = slovinský, slovinština
leŽ. = složený, složení; slož. dok.,

nedok. = složené dokonavé, ne
dokonavé tvary: ve slož. = ve
složení, ve složeninách

souřad. = souřadný...
sovět. = sovětský
spoj. = spojka, spojení
spr., správ. = správně
sr. = srovnej
stč., staroč. = staročeský, -sky
střed. = střední (rod)
stud(ent). = studentský, -ké slovo
stup. = stupeň
symb. = symbol, symbolicky
špaň. = španělský, -lština
t. = tamtéž, totéž
taz. = tázací
t. j. = to jest
t. zv. = tak zvaný
v. = viz, vedle
vlast. = vlastně
vojen. = vojenské slovo, vojenství
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vulg., vulgar. = vulgární
vztaž. = vztažný...
zahrad(nic). = zahradnický, za.

hradnictví
zájm. = zájmeno
zákl. = základní
zast(a.r). = zastaralé slovo
zednic. = zednické slovo
zesíl. = zesílené

zhrub. = zhruběle, -lé slovo
zp. = způsob
zpodstat. = zpodstatnčlý, -lé
zprav. = zpravidla
zpřidav. = zpřídavnělý, -lé
zříd. = zřídka
zvl. = zvláště
ž., žen. = ženský (rod)
želez. = železnictví, železniční

Seznam pramenů
a jejich zkratky.

Arb, = Jak. Arbes
Baar J. š.
Bar. = G. Bareš
Bár. = J'. Bárta (prosalk)
Bart. = Fr. Bartoš
Bart. F. M.
Bass = Ed. Bass
Beč. = J. Bečka (filolog)
Bělehr. = Jan Bělehrádek
Beneš. = Bož. Benešová
Bezr. = P. Bezruč
Bla. = I. A. Bláha
Bozd. = Em. Bozděch
Brát Albin
Brandl V.
Břez. = Ot. Březina
Buzk. = Pavla Buzkova
čap. = Kar. Čapek
Čap. J. = Jos. čapek
čar. = Jan čarek
čech Svat.
Čelak. = Fr. L. čelakovský
čep Jan
Červ. = Vincenc Červinka
(í.-Chod = K. M. čapek-Chod
Dav. = J'. J'. David
Den Petr
Dr. = Jan Drda
Dm. = Vlad. Drnák
Drt. = Fr. Drtina
Dur. = Jar. Durych
Durd. = J'os. Durdík
Dyk = V. Dyk
Eisn. = Pavel Eisner
Elpl = Mir. Elpl
Erb. = K. J'. Erben
Erban K.

Ertl = V. Ertl
E. z čenk. = z Čenkova
Fischer. = J'. Fischerová.
Flajšh. = V. Flajšhans
Fryš. = Emilie Fryšova
Fug. = J. Fugner
Gal. = Agapit Galaš
Geb. = Jan Gebauer
Geil. = Fr. Gellner
Goll Jar.
Gottw. = Klement Gottwald
Gótz = Fr. Gčtz
Hal. = Vit. Hálek
Hal. = Fr. Halas
Ham. = Fr. Hamza
Han. = V. Hanka
Hanuš St.
Han. J. = Jos. Hanuš
Hatt. = M. Hattala
Havl. = Jan Havlasa
Havlič. = K. Havlíček
Havr. = Boh. Havránek
Hell. = S. Heller
Herb. = Jan Herben
Herit. = Fr. Herites
Herrm. = I. Herrmann
Heyd. = Ad. Heyduk
Hilb. = Jar. Hilbert
Hlad. = V. Hladik
Hlaváč. = K. Hlaváček
Hlav. = A. Hlavinka
Hoffm. = Ad. Hoffmeister
Holeč. = Jos. Holeček
Ho. = Jos. Hora
Hor. = K. Horký
Hostin. = Ot. Hostinský
Hostov. = E. Hostovský



Hrub. = Fr. Hrubín
Humber. = Jar. Humberger
Hýs. = Milosl. Hýsek
Chaloupec. = V. Chaloupecký

(historik)
Chaloup. = Jos. Chaloupka
Jablon. = B. Jablonský
Jah. = Jos. Jahoda
Jak. = Jan Jakubec
Jar. = G. Jaroš
Jelín. = Han. Jelínek
Jeřáb. = V. K. Jeřábek
Jeřáb. C. = Čestmír Jeřábek
Jesen. = Růž. Jesenska
Jir. = Alois Jirásek
Jirán. = M. Jiránek
Jireč. = J. Jireček
Jungm. = J. Jungmann
Kadl. = Svat. Kadlec
Kaizl Josef
Kal. = Jos. Jar. Kalina
Kal. = K. Kálal
Kál. M. = M. Kálal, SIOvenský

slovník
Kamar. = Jos. Vlast. Kamarýt
Kamín. = B. Kaminský
Kapper S.
Karaf. = Jan Karafiát
Klášter. = Ant. Klášterský
Klicp. = V. K. Klicpera
Klíč. = B. Klička
Klost. = K. Klostermann
Knap = Jos. Knap
Koll. = Jan Kollár
Konr. = K. Konrád
Kopeč. = Fr. Kopeček
Kop. = Jos. Kopta
Kopec. = Václ. Kopecký
Kos. = J. E. Kosina
Kosm. = V. KOSmák
Koster. = Hugo Kosterka
Kott = F. št. Kott. jeho Česko—

němec. slovník
Král =“ Josef K.
Krásnoh. = E. Krásnohorská,
Krej. = F. Krejčí
Kronb. = R. J. Kronbauer
Krof. = Kam. Krofta

Kub. = Fr. Kubka
Kunět. = B. Viková-Kunětická
Kvap. = Fr. Kvapil
Kvap. J. = Jar. Kvapil
Lang. = Fr. Langer
Lepař Jan
LidNov. = Lidové noviny
Lier = Jan Lier
Linda Jos.
Má.. = Mácha.
Mac. = J. Macůrek (historik)
Mah. = Jiří Mahen
Mach. = J. S. Machar
Macháč. = S. K. Macháček
Majer. = M. Majerová
Mál. = Ivan Málek, MUDr.
Marek = A. M. Marek
Mar. = Jaroslav Marcha
Maria = Jarosl. Maria
Martín. = V. Martínek
Masar. = T. G. Masaryk
Med. = R. Medek
Mejs. = H. Jar. Mejsnar
Metel. = Jindř. Metelka
Mok. = Ot. Mokrý
Mrš. = V. Mrštik
Mukař. = Jan Mukařovský
Nebes. = V. Bol. Nebeský
Neff = Vlad. N.
Nej. = Zd. Nejedlý
Ner. = Jan Neruda
Neum. = S. K. Neumann
Nez. = Vít. Nezval
Němc. = B. Němcová
Nied. = Lubor Niederle
Noh. = M. Nohejl
Nov. = Arne Novák
Nov. T. = Tereza Nováková.
Novot. = V. Novotný (hist.)
Nový K.
NR. = Naše řeč
Oberpf. = F. Oberpfalcer (Jílek)
Olbr. = Iv. Olbracht
Opol. = Jan Opolský
Palac. = Fr. Palacký
Pel. = J. Pelíšek
Fn.-Mor. = Gust. Pfleger-Morav

ský
Pittner. = Vl. Pittnerová
Pokor. = Rud. Pokorný
Pol. = M. Zd. Polák
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Poláč. = K. Poláček
Prach. = Fr. Prachař
Pras. = V. Prasek
Prav. = Pravidla čes. pravopisu
Praž. = Albert Pražák
Preiss. = G. Preissová.
Proch. = Am. Procházka
Příruční slovník jazyka českého,

vydávaný třetí třídou české aka
demie věd a umění

Puchm. = Ant. Jar. Puchmajer
Pujm. = M. Pujmanové.
Puškin A. S. (v překl.)
Quis = Lad. Quis
Ra., Rais = K. V. Rais
RK. = rukopis Královédvorský
Rey. Boh. Reynek
Butte = Mir. Butte
RZ. = rukopis Zelenohorský
Řez. = V. Řezáč
Sab. = K. Sabina
Sedl. Aug. Sedláček
Sez. = K. Sezima
Scheinpfl. O. Scheinpflugová
Schulz A.
Siád. = J'. V. Sládek
Smet. = Em. Smetanka
So. = Ant. Sova.
Sok.-T. = Sokol-Tůma
Spáč. = Jindř. Spáčil
Stalin J'. V. Stalin (v překl.)
Staš. = Ant. Stašek
Stroupež. = Lad. Stroupežnický
Sum. = Jiří Sumín
Suš. = Fr. Sušil
Svět. = K. Světlá
Svob. = F. X. Svoboda
Svob. R. = Růž. Svobodová
Sýk. H. Sýkora
šaťař. = P. J. šafařík
šal. = F. X. salda
šemb. = A. V. šembera
šimáč. = M. A. šimáček
šmil. = A. V. šmilovský
šolc V.
šrám. = Fr. šrámek
stech = Václ. stech
št.-Mar. = štorch-Marien
štol. = Jos. štolba
štoll = Ladislav štoll

šub. = F. A. šubert
šv. = Jan šverma
Tábor. = Fr. Táborský
Tauf. = Jiří Taufer
Téver = Felix Téver
Těsnohl. = Rud. Těsnohlídek
Theer = Ot. Theer
Thom. = Jos. Thomayer
Thon J'.
Tilsch. = A. M. Tilschová
Toman = Kar. Toman
Tom. = V. V. Tomek
Tréval = Emil Tréval
Trýb = Ant. Trýb
Třebíz. = V. Beneš Třebízský
S.-Tůma F. Sokol-Tůma
Turin. = Fr. Turinský
Tyl = Jos. Kajet. Tyl
Tyrš = Mirosl. Tyrš
Tyršová = Renata Tyršova
Tvor. = Tvorba
Úl. = Vl. Úlehla
Ulr. = J“. Ulrych, ekonom
Urban. = Rud. Urbánek
Václav. = B. Václavek
Vach. = E. Vachek
Vach. J. = J. Vachek, filolog
Vanč. = Vlad. Vančura
Vaňor. = Otmar Vaňorný
Vaš. = Jos. Vašica
Váž. = V. Vážný, filolog
Vinař. = K. Vinařický
Vlč. = Jar. Vlček
V'lč. V. = V. Vlček
Vod. = J. Vodák
Vondr. = F. A. Vondruška
Vr. = Jan Vrba
Vych. = P. Vychodil
Vym. = Fr. Vymazal
Weing. = M. Weingart
Wint. = Zik. Winter
Wollm. = Frant. Wollman
Zahrad. = V. Zahradník
Zápot. = Ant. Zápotocký
Zey. = J. Zeyer
Zelený V.
Zíbrt = Č. Zíbrt
Zub. = Jos. Zubatý
žák. = Fr. žákavec



ablaut

I a, 6, 1. hláska, písmeno; ne
říci ani a <<á>>ani b ebé» = do
cela nic (hovor.); když jsi řekl
&, řekni také b = když jsi o
tom začal mluviti, řekni to vše
chno (t.); od a do z <<zé»,zet =
všecko;
2. tón, nota. struna

II a, spojka, 1. členská, & to slu
čovací = i: otec a matka., dnes
a zítra...; tři a tři apod. = vždy
tři, po třech; 2. větná slučova
cí; spojuje dvě věty stejnorodé
(hlavní, vedlejší): sedím a čtu;
nevím, zde. může a chce; kdyby
se stalo a já. nepřišel || ...stalo,
že bych nepřišel; věty nestej
norodé (hlavní a vedlejší n.
opačně), netvořící souvětí: řekl,
že se vrátí, a odešel; 3. větná
odporovací = ale. avšak: slun
ce svítí, a prší: myslil, že je to
šátek, a on to byl papír;
v. a sice, a to

III n., á (píše se někdy aá, aaa),
citoslovce podivu, překvapení,
spokojenosti, rozmrzení, rozpa—
ků, odporu, záporu, bolesti: á,
to je pěkné!; á, to voní!; a tak!
= tak je to; Proč jsi přišel?
A jen tak!; Půjdeš tam? A =
kdepak. ne; a, to by bylo pěk
né!; a co tu chceš...?; a, to
bolí.;
á. vystihuje zívání

a = po: a 10 Kčs...
aah, v. ah
a ba, v. ba
abalda, -1d, ž., z-ital. appalto (ná

jem) = hlavní sklad tabáku;
-džsta a-dys-», m. = majitel a
baldy

abalienace <<-lije-», ž., z lat. =
zcizení

abatyše, ž., z lat. abatissa = před
stavená ženského kláštera;
-šský [-šství]

abažúr, -u, m., z franc. abat-jour
= stínítko

abbé, m. neskl. ][ abbého..., z
franc. = duchovní bez kněžské
ho úřadu \

Abdéra, ž., \řecký Kocourkov;
Abdérita || Abdéřan, —a, m. =
jeho obyvatel

abdikace, <—dy-»,ž., z lat. = zřek
nutí se, vzdání, odstoupení:
-kačn€ listina..: abdikovatfi =
zříci se, vzdáti se

abdominální, z lat. = břišní
abeceda, 2. = souhrn všech pís

men pravopisného systému v
ustáleném pořádku, nazvaný po
dle prvních liter; v starší době
= tabulka s namalovanými pís
meny; přenes. = základní vědo
mosti z nějakého oboru (hovor.);
začíti od -dy = od základů (t.):
začít život od -dy = znova. (Ma
jer.); a. zásluh = výčet (So.):
abecedář, -e, m. = žák učící se
abecedě (zastar., Jir.); = vůbec
začátečník (Ner.) || "abeccdista
<<-dys-», —dník, -a, m.; abecední
[mě] pořádek... = podle abe
cedy; srovnati co -ně

Abel, -a || zastar. -e, m., biblic.
jméno

abeles, -a, m., při rozdávání ta
roků = prvních a posledních
šest karet ,

aberrace ]] -race, ž., z lat. = od
chylka; -rační, příd. k tomu

abiturlent [-tka], -a, m., z lat. =
studující školy 3. stupně po ma
turitě nebo krátce před ní; -t'ní,
zpravidla. -tský, přid. k tomu

abjuraco, ž., z lat. = odřeknutí se
něčeho; -račn£, přid. k tomu

ablativ c—týv», -u, m.. z lat. =
pád s významem od čeho, z če
ho, v lat. 6. pád; -ti'vní, příd. k
tomu, na př. význam, tvar

ablaut, -u, m., z něm. = střídání
samohlásek v případech nesu
- nosím, beru - bráti, stupňo
vání (odlišné od stupňování



ablegát abstinence

přid. jmen); ablantový, příd.
k tomu. na př. stupeň, -vá řada

ablcgát, -a, m., z lat. = papež
ský vyslanec: = poslanec (lid.
slov.. zastarává)

abnormalitn. 2.. z lat. = nepravi
delný. zvláštní jev, útvar, ne
pravidelnost. zvláštnost; -mální
[-málné; —málnost] = nepravi
delný, zvláštní;
abnormita, ž. = abnormallta
(říd.):
abnormní, přid. = abnormální
(říd.)

abolíce, ž., z lat. = zastavení
trestního řízení před ukonče
ním. zrušení pollceiního dozoru
nad nevěstkami; abolicionismus
<<—ny'/.mus», -mu, m. = snahy
o zrušení. na př. otrokářství.
dozoru nad nevěstkami: '
nista [-stlca] <<-nys-», m. = prí—
\'rženec abolicionlsmu; -liční zá.
kon, snahy...:
almlovati = zrušlti

alíonent [-tka], -8.. m.,
= předplatitel;
abomzement (abonmá, hovor. -no
m'í», stř. neskl.. franc. = před
platné, předplacení: a. časopisu.

z franc.

na časopis. do divadla, v dl
vadle:
abonentní, příd„ ]: abonent:
a. představení:
abanovati se nač, si co = před
platltl se. si

almrtlvní a-týv-», z lat.: a.. lék =
pro potrat, neboli -tivum, -va,
stř.;
abnrtus, —tu,m., lat.. = potrat

Abraham, —a, m., biblic. jm.;
symb. padesátin: viděti... Abra
hama = dožíti se padesáti let;
symb. velkého stáří: pamato
vatl Abrahama...: jíti k -hamu.
-hamovi = zemříti;
abraham'lta, m. = člen jisté
křesťan sekty: -mitský;
abrahamoviny, ž. pomn. = pa.
desátlny:
Abrahamova lano = ráj, onen
svět

abrnse e-ze», ž., z lat. = rušlvá

činnost příboje;
|| -sní činnost .

abreviace c—vija-» || -viatu'ra c-ví
jam-». 2.. z lat. abb- = písem
ná zkratka.: -m'ační = zkratkový

abragnce, ž., z lat. = výslovné
zrušení (zákona)

-sivn£ <-zýv-»

abruptní [-né,- -nost], z lat. = ú
sečný, náhlý (konec řeči...)

absces, -su <<—su>>,m., z lat. =
hlíza, ložisko hnisu v těle

absence a-sen-». ž.. z lat. = ne—
přítomnost, nedocházení do prá—
ce. do povolání ;
abscntism-Ls x-tyz-xr, -smu. m.
= stav absence, nedocházky;
absentovati = býti nepřítomen;
a. se = odejíti

absint, —u,m., z lat., likér
nbsoluce, ž.. z lat. = odpuštění

hříchů. rozhřešení
abSolutlsmus cx-tyzmus», -mu, m..

z lat. = neomezená vláda, se.
movláda: -tz'sta„ m. = přívrže
nec absolutismu, samovládce;
-tistický [-cky] = v duchu ab
solutismu

absolutní || řldč. mý [-ně,' -nost],
z lat. = naprostý, neomezený,
nezávislý; &. vetšina. = prostá.;
-Zutno, stř. = jsoucno nezávislé
na jiném, nezávislost

absolutorium a-tóryjumxv, —la,-stř.,
lat.. 1. = propouštěcí vysvědče
ní, v. na odchodnou; 2. = zproš—
tění odpovednosti, schválení čin
ností

absolvent [-tka], -a, m., z lat. "=
žák. který dokončí vys. školu
nebo školský stupeň před ní;
-vcntský, příd. k tomu; absolvo—
vati školu, filosofii... = vychodjt,
vystudovat, dokončit; a. koncert,
cyklus přednášek = provésti.
proslovit; a. koho = dáti. dávat
mu rozhřešení

absorbovati, z lat. = pohltit, po—
hlcovat, vstřebat, -bávat, vssát.
vssávat;
absorpce, z. = vstřebání, pohl
cení, vstřebávání..:
absorpční zařízení

abstinence cesty-», ž., z lat.. =



abstrahovati adacta

zdrželivost od čeho. zdržení, zdr
žování se čeho. zvláště alkoho
lických nápojů, neúčast při čem;
abstinent [-tka]. m. = kdo za
chovává abstinenci, hlavně od
lihovin; abstinentismus c-stynen
tyzmus», -mu, m. = abstinentní
hnutí ; abstinentni ll -tský '
(hnuti...):
abstinovati (od čeho)-= zdržo
vatl se. zdržeti se

abstrahovatl, z lat.: &. od koho,
od čeho || zříd. koho, co = ne
přihlížet, odmyslit si, pomíjet.
pominout; a. v myšlení = zo—
becňovat. zobecnit; a. pravidlo...
= vyvodit, vyvozovat; slož. do
kon. vy- co z čeho = vyvodit
(zobecněním)

abstrakce, ž., z lat. = abstraho—
vání, něco vyabstrahovaného. ab
straktního, pomysl. neskuteč
nost; abstraktní || řídč. mý [-ně;
-nost] = získaný abstrakcí, po
myslný, odtažlvý; přenes. = ml
havý, neživotný: “klima/vi, stř.
= sklon k abstraktnostl, záliba v
ní (šal.):
abstraktno, stř. = abstraktní
oblast, svět; _ktum, -kta, stř.
= něco abstraktního; = abstrakt
ní, odtažité jméno (mluvnlc.)

abstrusní <<-zní»[mč; -nost], z.lat.
= skrytý, nesrozumitelný, ne
jasný

absurdita <<-surdy-», ž., z lat. =
absurdnost; absurdní || zříd. -ný
[-nč; —nost]= nesmyslný, proti
myslný '

*abštajg, -u. m.. z něm. = po
koutni hotel, „zapadák" (vulg.)

abulie x-búlijeno, ž., z řeč. '= ne
dostatek vůle, nerozhodnost

abundace, ž., z lat. = hojnost,
nadbytek; -dantn£ = hojný, oplý
vající čím

abusus x-ůzus», -Su x-zu», m., lat.
= zneužití, zneužívání, naduží—
vání

aby || kniž. by, 1. t. zv. spoj. pod
řad., vlastně spoj. a s podmiň.
způs., abych, abys (nik. aby
jsi) aby, abychom (nik. abych

1.

me, abysme. aby jsme), abyste
(nik. aby jste), aby: nestůj o
to, aby tě lidé chválili (přísl.);
chci, abys byl šťasten; ustup,
abych lépe viděl atp.: výpu st
ko u významového slovesa: Slí
bil. že už bude pracovat. Jen aby,
t. j. aby vytrval ap.;
n e s p r. m. a o prosté časové po
sloupnosti. o ději prostě násled
ném: odešel. aby se už nevrátil
(m. a už se nevrátil): usnul. aby
se již neprobudil atp.; — 2. ve
větách samostatných: aby nás
Pán Bůh miloval! (přání); aby
tě husa kopla, aby to čert vzal
..! (lid. a hovor-.): abych já to

tak byl udělal! = kdybych...,
bylo by bývalo zle, já bych to
nebyl směl udělat

abysální <<-sál-», z řeč. = hlubo
(ko)mořský; a. oblast = mořská
0. nad 2000111

accelerando cačče-. často akče-»,
ital. = stále rychleji (hudeb.)

acetylen, -u, m., z lat.. hořlavý
plyn: -novy', přid. k tomu

& canto (á kon-», ital. = na účet
zálohou

neta, v. akt, ad acta
ač, ačkoli(v), podřadné spojky při

pouštěcí: ač, ačkoli pršelo, při
šel: v. ačli

ačesák, -a, m. = člen Akademic
kého čtenářského spolku před
1. svět. vál. (hanl.)

áčko, —a,stř. = tón a (hovor.)
ačkoli(v), v. ač
ačli, podřad; spoj. podmiňovací =

jestliže (však, vůbec): přijď k
nám, ačli nechceš jít jinam, ačli
je to možné; neuměle se -li od
děluje nebo se vedle ač klade
jestliže: ač nechceš-li, ač jestli
že nechceš ap.

*ačtě (z ačť je, v. -tě), spoj. = ač
: (na., zastat-.)

ud absurdum co přivéstl..., lat. =
přivésti k absurdnosti, k ne—
smyslnosti, dokázat nesmyslnost
toho

ad acta (akta) (taktu, lat. = k
aktům, totiž dáti, budiž dáno.



adagio ad notam

nebudiž vyřizováno; dáti co ad &.
adagio <<-dádžo»,ital. = volně, po

malu (hudeb.); adagio, -gia
<<-dža>>,stř. = volné tempo, hu
dební skladba s ním; adagiov'ý,
přid. ]: tomu

Adam, -a, m., první člověk podle
bible, kř. jm., příjm.; začít od
-ma = od počátku, velmi podrob
ně; lepší Tomáš než Adam (při
slovi) = lepší míti než dáti
(slovni hřička); starý A. = člo
věk před obrácením na víru;
'adamák,_-a, m. = naháč

*adamant, -u, m., z řeč. = dia
mant (zastan)

Adamec, —mce, Adámek, -mka,
Adamik, -a, m., příjm. z Adam

adamita [-tka], m. = naháč, člen
sekty, nábožen. blouznivec, pře
zdívka, jinověrcům;
adamitismus <<-tyzmus», -mu, m.
= naháčstvi, adamitské sektář
ství, adamitství : adamttský
[-tsky, -tstfvt], přid. k adamita;
'adamn'ický = adamitský; "'ada
mník, -a, m. = adamita

*adamovec, —vce, m. = Adamův
potomek, člověk (Mas)

Adamovo jablko = ohryzek (lid.)
Adamus, -sa II -se c-sa, -se», m.

příjm., z Adam
adaptace, ž., z lat. = přizpů

sobeni, úprava; -tač'ni práce...;
adaptovati = přizpůsobiti

ad audiendum verbum caudyjen—m
lat. = k výslechu, „na slovíčko“

addenda || additamenta <<ady-»,stř.
mn., lat. = přídavky, dodatky

adekvátní [-ně; -nost], z lat. =
přiměřený, sourodý, rovnocenný

Adéla, zdrob. Adélka, žen. jm..
z něm.

adept [-tka], -a, m., z lat. =
mladý pěstitel vědy, uměni, za
čátečník

ad formalia x-málijaav, lat. = k
formální stránce, k formálnímu
postupu

adhese <<-ze», ž., z lat.
vost: -sn4 = přilnavý

ad hoc <<hók»,lat. = (jen) k to
mu (účelu), schválně

= přilna

adice e-dy-», 2., z lat. = sčítání
(zastat)

adieu aaďjém franc. (z & Dieu)
|| zčešť. (hovor.) adie, adié, adio

. <<adyje...» = s Bohem, sbohem
ad infinitum <-nýtum», lat. = do

nekonečna
adjektivisace a-ty-zace», ž. = zpří

davnění, -vňování; -ti1mi [-ně]
' <<-týv-»= přídavný:

adjektivum a-tý-», -va, stř., lat.
= přid. jméno

adjunkt [-tka], -a, m., z lat. =
přidělenec, příručí; -tský [-tstvi]

adjustace, ž., z lat. = adjusto
vání; adjustačni = upravovací
(doložka):
adjustovati = upraviti, vypra
viti náležitě, opatřiti všemi po
třebami (spis, vojína...)

adjutant, -a, m., z lat. = poboč—
ník,; -tský [-tstvi] = pobočnic
ký; -tu'ra <<-tú-»,ž. = adjutant
ství

adjutum ox-jú-», -ta, stř., z lat. —
výpomocné, podpůrné služné

Adla, ž., domác. tvar k Adéla
adlatus <<-1á—»,-ta, m., z lat. =

pomocník, zástupce (hovor.)
Adléta, Adlička, ž.. domác. tvary k

Adéla
ad llbitum, lat. = podle libosti,

libovolně (mnoho, rychle...)
administrace <-nys-», ž., z lat. =

řízení, správa novin, časopisů;
—st'račn£ [mé] práce...; -strati'va
<<-týva.»,2. = správa, hlav. stát
ní; -strati1m£ [mě] úředník, ú
řad; -strátor, -a, m., 1. = správ—
ce administrace; 2. = zatímní
správce farnosti; -strátorsk'ý
[-stv£], přid. k administrátor;
-strovati = být administrátorem
2. (Rais): = administrativně plnit
úkoly (hovor.)

admirál, -a, m., z arab. = velitel
loďstva; motýl; Judita, ž. =
admirálové, admirálský úřad:
-rálský [-stv£], přid. k admirál

admlse <-se», 2., z lat. = připuš
tění (odb.)

ad notam ano-», lat. = na vědomí
(co vziti...)



adnotata MPO

adnotata <<-tá.ta>>,stř. mn., lat. =
poznámky

ad oculos <<-kulós», lat. = „před
oči", Jasně, názorně. přesvěd
čivě (co ukázati, dokázati)

Adolfína, ž. jm. k m. Adolf
Adonis <<-nys», -sa || —se <<-sa,

-se», m., řec. bájeslovný milá
ček Afroditin; symb. krasavce:
zobecněním adonis; adonský verš
= daktyl & trochejem

adopce (adaptace), ž., z lat. =
přijetí za vlastního; adopta/nt
[-tka], -a., m. = kdo adaptuje:
adoptivní <<-týv->>= přijatý za
vlastního, adoptovaný || adoptu—
jící, přijímající za vlastního;
adoptovati = přijmouti za. vlast
ního

adorace, ž., z lat. = vzývání, zbož—
ňování, zbožná úcta; -rační ho
dina, úkon...; -rátor, -a. m. =
zbožňovatel; adorovati = zbož
ňovati, zbožně vzývati, uctívat!

ad personam <-sónam», lat. =
pro svou osobu

adresa. <<—sa»,ž., z franc. = nápis
na dopise, na. zásilce. obsahující
jméno a bydliště adresáta; pře—.
nes. &. důvěry, blahopřejná... =
projev; výzva na či -su = k ně
komu (hovor.);
adresant [-tka]. -a, m. = kdo
posílá. dopis, zásilku, odesilatel;
adresát [-tka],_-a, m. = komu se
dopis. zásilka posílá.: -sá'ř, -e.
m. = seznam adres; adresní,
příd. k adresa.: a. páska... =
s adresou, na adresu:
adresovací = na psaní adres
(stroj):
adresovati dopis komu... (nik.
na koho) = opatřiti jeho adresou;
přenes. -sovati komu výzvu ap.
= obraceti se, obratiti se s ní
na koho (hovor.)

*adretní [-ně; mostJ, ze stfranc.
adrelt (= adroit) = obratný.
dovedný

adriatický <<-tyc-»,adrijský = ja
derský;
Adrie <<-ryje». ž. = Jaderské
moře, Jadran

adular, -u, m., nerost, „měsíční
kámen“, podle naleziště v Adul
ských horách

adut || atut, -u, m., z franc. ě.
tout (= na všecko) = trumf

advent, -u, m., z lat. = „příchod
(Páně)“, předvánoční čas;
-tismus a-tyz-», -mu, m. = ná.
božen. hnutí hlásající brzký při
chod Kristův na. zem; -tista
[-tistka], m. = stoupenec -tismu:
-t1lstický a-tystyc-» = v duchu
adventismu;
adventní [-tně] ll *-tový, příd. k
advent: a. čas...

adverbialisace <<-za.-»,ž. = adver
bialisování; -bialisovati (se) ==
dodávati (nabývati) příslovečné
povahy; -biální [-ně], příd. k
adverbium = příslovečný;
adverbium, -bia, stř., lat. = při
slovce

adversativní [-ně; -nost] <<-za.týv-»
z lat. = odporovací

ad vocem (vo-». lat. = ..k slovu“,
stran (čeho), co se týče

advokacie || -katura x-túra>>, ž., z
lat. = advokátské povoláni;
advokát [-tka], -a. m. = právní
zástupce, obhájce; = vůbec ob
hájce: dělat! komu -ta... (ho
vor-.); -kátní kancelář, konci
pient...; -kátský [-sky; -stm] =
-ká.tní; přenes. = chytrácký, vy
chytralý: -kátovatž = vykoná
vati advokaturu (hovor.) "_*-ká
titi (V1č.)

*adytant, -a, m. = adjutant (Jin)
Aeneida <(éneji-», ž. || původ.

Aeneis, ž., epická. báseň Vergi
llova

'acolina ][ eo- <<-lí->>.ž. = harfa.
sean || zčešť. 6671.,-u, m. || eóna,

ž. (Ner.), z řeč. = věk, období
(básním)

aequivalent, v. ekvivalent
sera, ae'rár, v. éra, erár
aero &a-e-ro», stř., zkratka z aero

plán = letadlo (hovor.); druh
auta.

aero- <<a-e-ro>>,kmen řec. slova aér
= vzduch), ve slož.:

-drom, -u, m. = letiště;



aeskulap agapé

dynamika, ž. = nauka o pohy
bu plynných těles;
-fobie, ž. = chorobný strach
před vzduchem ;
-hydroplán, -u. m. = aeroplán
zařízený k přistání na vodě;
-klub, -u, m. = letecký klub:
Jíme [-nyje], ž. = letecká trať;
-'naut, -a, m. = vzduchoplavec.
letec; mantický a—tyc-ip= vzdu
choplavecký: mautika c-ty-», ž.
= vzduchoplavectví, letectví;
-plán, -u, m. = letadlo: zdrob.
-plánek, -nku. m.; -pláno'v'y',
přid. k aeroplán:
-statika [-ty-], ž. = nauka o
rovnováze plynných těles:
-therapie, ž. = léčení vzduchem

Aeskulap axes-», -a, m., bajeslovný
řec. lékař: symb. lékaře, -řství;
zobec. aeskulap = lékař (hovor.)

aesthetika, v. estetika
'aeternallta aé- || e-», ž., z lat.

aeternus podle aktualita = „věč
ná. věc", zpráva trvalého význa
mu (čap.)

aether, -rick'ý, v. éter
aetiolOgický [-cky] cétyjo—»,příd. k

aetiologie, ž., z řeč. = příčino
sloví, soubor poznatků o příči
nách nemocí

afasle x-fazljeno, z., z řeč. = poru
cha řečl; afatt'k c-tykx, -a, m. =
chorý afasií

afekce, z., z lat. = pohnutí mysli,
vzrušení, zachvat; '= choroba

afekt, -u, m., z lat. = prudké
hnutí mysli. výbuch citu (hněvu,
strachu...); přenes. = nepřiro
zenost, strojenost, jinak afektace,
ž.; afektivní [-ně; -nost] || řidč.
mý <<-týv-» = citový; a. změny
hlásek = vznikající při afektu;
ajektovaný buě; -nost] = stro
jený. nepřirozený, hledaný;
afektovati = chovati se strojeně,
nepřirozeně; a. co-= (strojeně)
projevovat

aielium, -lia, stř. = aphelium
aféra, ž., z franc, = nepříjemná,

pohoršlivá. věc,
aférka, ž.

udalost; zdrob.

affrikatn, v. afrikáta
atilovaný. od afilovati = připojený,

pobočný: afilovat'i, z lat. aíf- =
připojiti

ofina. || ofina (| ofena (Kott), ž. =
vlasy sčesané do čela & rovně
zastřižené

afinita c-ny—»,ž., z lat. = příbuz
nost

afinkn, ž., zdrob. k aflna
aflrmace, ž., z lat. = tvrzení, po

tvrzení; afirmatlv'ní <<-týv-» =
tvrdící, kladný. potvrzující

'afiš, -e, ž., z franc. = nápis, ná.
véští, plakat; afišovatí co = ve
řejně oznamovati, oznámlti, sta
věti na odiv;
afišo'vý stil =

afix, —u, m., z lat. =
předpona

aforismus <<-zmus», -mu, m., z řeč.
= stručná vtipná průpověď;
-rista, m. = původce aforismů,
kdo se rád vyjadřuje v aforis—
mech; -m'stický [-stick'y; -stič
nostJ c-styc-, -styč-» = v podo
bě aforismu, vtipně úsečný

africký [-cky], přid. k Afrika;
Afričan [-nka], -a, m. = obyvatel

plakátový (šal.)
přípona,

Afriky;
Afrika, ž.. díl světa; Afrikán
r-nkaJ, —a, m. = kdo mluví
afrikánštinou; = Afričan (ne
vhod. n. hanl.); afrikánský ja
zyk neboli -kánština, z. = jazyk
vzniklý v již. Africe míšením
holandštiny s řečí domorodců
a přistěhovalých neholandských
Evropanů

afrikňta, ž., z lat. = souhláska
článkováním složená ze souhlas
ky zubní & ze sykavky, avšak
na poslech jednotná, asibiláta,
splynulina (c, č)

afrit, -u, m., druh vápence
afront, -u, m., z franc. aff- = po—

tupa, urážka
aga, m. = turecký nižší důstoj

ník, úředník
agapé, ž. neskl. || agamy, ž. pomn.,

z řec. = nábožen. „hody lás
ky“, vůbec hody lásky



agar agronom

agar, -u, m. = živná látka. z moř— agnoskace, ž., z lat. = zjištění,
ských řas zjišťování totožnosti;

agarik, -u. m., z řec. agarikon, agnoskmzati = zjistiti něčí to
houba bedla, vl. houba z Agarie tožnost

agňt, v. akát agnosticismus x-sty-», -mu, m. =
agava, ž. (Zey.), zčešt'. z idealistický směr, popírající

aga've, ž., z řeč., tropická okras- možnost objektivního poznání;
ná rostl.; aga'vo'vý, přid. !: tomu agnostik <-styk», -a, m. = stou

agence <<ažans».ž., franc. = jed- penec agnosticismu
natelství, zpravodajství agnusek ll -stek, “B(tNW- m. =

agenda, ž.. z lat. mn. agenda (=
věci, které se mají konat), 1. =
liturgická., rituální příručka; 2.
= úřední. spolkové jednání,
práce, „pr0voz"

agens, —ntu, m., z lat. = činitel,
vykonavatel

agent [-tka]. -a, m., z lat. = jed
natel, obchodní zástupce, cestu—
jící, náhončí, tajný policista;
agent provocatewr || zčešt'. pro
vokatér = podněcovatel, štváč:
agentský, přid. k agent: agen
tura <<—tú-»,ž. = jednatelství,
zastupitelství

agilní [-ně; —nost] (nik. -ži1-», z
lat. = čilý, pohyblivý, živý

agio, sr. ažio
agitace, ž., z lat. = agitování;

-tačni [-ně], na př. prostředek:
agitátor [-rka], -a, m. = kdo
agituje, často hanl. = náhoněí,
podněcovatel; -tátorský [-sky;
-stvi], příd. k tomu;
agitka, -tek. ž. = agitační bá
seň, hesla (hovor.);
agitovati = pracovat v něčí pro—
spěch, pro něco, proti někomu,
něčemu, získávat přívržence.
odpůrce; = nadhánět, podněco
vat (hanL) —

aglomerace, ž.. z lat. aggl- = na.
kupení, husté osidleni, spékání
práškových rud;
m. = shluk

aglutinace <<-ty-», ž., z lat. aggl
= volné připojování; aglutinu
jící jazyky = které tvoří tvary
mechanickým přidáváním přípon

agnát, —a.m., z lat. = příbuzný
se strany otcovy; agnátský =
příbuzenský

aglomerát, -u, _

medailonek se svatým obrázkem
(lid.)

agogika, ž., z řeč. = změna hu
debního tempa

agon, agón, -u, m., z řeč. = zá
pas. závod; agonický <<-ny-»,
přid. k agonie: -ckě období =
o. agonie (Vanč) ; agonie
a-nyje», ž. = smrtelný zápas

agaru., ž., řec. = náměstí, tržiště;
agorafobie, ž.. z řeč. = chorobný
strach z velkého prostranství

agrafa, ž.. z franc. = spona
agrafie, ž.. z řeč. = ztráta schop

nosti psáti
agrarisace a-za-», ž., z lat. = po

zemědělštěni;
agrarismus a-ryz->>, -mu, m. =
souhrn agrárních otázek, agrár
ní hnutí, myšlenka;
agrární = zemědělský; a. hnu
tí, strana..: agrámický [-cky;
-ctvi], přid. k agrárnik (politic.);
mik, -a. m. = stoupenec agrární
strany (v 1. republ.), někdy =
zemědělec

agravace, ž., z lat. = přitížení
agregace, ž., z lat. = sdružení,

seskupení
agregát, -u, m., z lat. = shluk,

volné skupeni; = soustrojí
agrese x-se», ž., z lat. = útočení,

výboj; agresivní ll řidč. »ný
[-ně; -nost] <<-sív-» = útočný.
výbojný (běžné);
agresor, -a, m. = útočník

agrlkultnra <<—tů-»,ž.. z lat. =
zemědělství; -mí = zemědělský

agronom, -a, m.. z řeč. = země
dělský odborník: agronomický,
přid. k agronomie, ž. = odborné,
vědecké zemědělství



akademieah

ah, aah, ahh..., citosl. = ach
(kniž.)

aha, ahá, citosl. vyjadřující po
div, překvapení nebo upozorňu—
jící: aha, tak je to!; aha. už tě
mám! = podívej se, už tě mám!,
aha! = zde je to, totiž záchod;
odtud zpodst. stř. neskl. aha =
záchod: jíti na aha ap. (hovor.)

Ahasver, -a, m., věčný žid, ne
\spokojenec; aluzsvero'vský = po
dobající se Ahasverovi...

ahh, v. ah
ahistorismus <<-zmus», -mu, m. =

nedostatek historického smyslu
ahoj, citoslov'., námořnícký, vo

dácký, sportovní pozdrav, po
vzbuzovací voláni; citosl., kterým
se pobízí spřežení

& líóp, v. hop
ach, citoslovce vyjadřující radost

n. bolest n. zklamani: ach, ty
štědrý večere noci divoplodné
(Erb.): ach, to bolí; ach, já. na.
to zapomněla (Baar); v. ouve

achát, -u m., z řec.-lat. -tes, ne
rost

*achati = řikat ach, vzdychat
(Herrm., Klost.)

achátový = z acháltu, podobný
achátu (očí)

achich, citoslov., obyč. bolu, zá
rmutku = ach: ach, achich -—
moje zlatá beruško (Hex-it.)

*achikati = achati (Arb.)
Achilles, -lla || Achilleus, -llea.,

m., homérský rek ; Achillúv :
-llova, šlacha, patní (odb.) ;
-llova pata = slabost, slabina

*achkati = achati (čech)
achromatický <<-tyc—», z řeč. =

bezbarvý; -tismus <<-tyz-», -mu,
m. = bezbarvost

'acht, —u, m., něm. = světská
klatba, vyobcování

aide-mémoire <<édmemoáw, franc.
= spis obsahujíci vysvětlení pro
zástupce cizí moci

a. j., aj., zkratka = a jiní, a jiné...
aj || aj, aj || ajaj..., citosl. podivu,

překvapeni
ajbiš, -e, m., léčivá, rostlina, lid.

(z něm.), m. ibiš, ibišek (z

lat.), čes. proskurník; ajbišo'v'ý,
přid. ]: tomu

ajdamský, v. edamský
*ajejej, citosl. bolesti (Č.-Chod)
ajfelka, Janka, v. eiffelka
*ajhle, citosl. = ejhle (Mach.)
*ajlant, -u, m., lat. = pajasan

(strom)
*ajmolanc, -e, m., z něm. Ein

maleins = násobilka (lid.)
'ajnlauf, -u, m., z něm. Einlauť

= došlé spisy (starši hovor.,
Herrm.)

a jour, a jour, zčešť. ažúr, franc.:
býti a j. = být hotov s prací;
knihy jsou 9. j. = všecko je do
nich zapsáno ap. (v obchod.
m1uvě); = být hotov s oblékaním
(Herrm.)

ajta, citosl. = aj, hle (RK.,
Heyd.)

ajvaj, citosl. bědování (židov.)
akácie, ž., tropic. strom; neodbor.

= akát; akáciový, přid. k tomu
akademický [-cky], přid. k akade—

mie, -mik: -cké vydání = poři
zené čes. akademií ap.: -cký
občan = akademik 3; -cka mlá
dež = vysokoškolská; -cký ma
líř = vyšlý z malíř. akademie:
-cké vzděláni = vysokoškolské:
přenes. akademický = učený IL
= příliš chladný, střízlivý (o
řeči...), obecně uznávaný, ofi—
ciální (směr...); -cky vzdělaný
člověk; mluvit... -cky; -m'ič'nost,
-i, ž. = akademický ráz

akademie, 2., z řeč., původ. = háj.
v st. Athénách, pak = 1. vědec
ký 'ústav, na př. česká akademie
věd, stručně Akademie; 2. vyšší
škola, na př. malířská., obchodní:
a. j. , 3. slavnost vysoké úrovně;
akademik [-mička], -a, m. =
1. člen vědeckého ústavu zvané
ho akademie; 2. žák střední
školy mající jméno akademie,
na př. obchodní akademik; 3.
vysokoškolský posluchač;
akademismus <<-zmus»,-mu, m. =
akademičnost; = obečně uzná.—
vaný, oficiální směr v umění, ve
vědě; -misovati <<-zo->>= počínati
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si, tvořlti akademicky (šal.);
-mí8tn£ .= -mický ve význ. pře
nes. (J. čap.)

akant, -u, m.. rostl., čes. pazneht
ník; aka/ntový (list. ozdoba)

akát (lid. agát), -u, m. strom
akatalektický a-tyc->>, z řeč., o

verši = nezkrácený, zakončený
úplnou stopou

akátek, -tku, m., zdrob. k akát:
akátí, stř., hromad. k akát =
akátový les

akatollcký_ příd. k akatouk, -a. m.
=nekatolík

akátoví, stř. = akátí; akáto'vý,
přid. k akat

akce, ž., z lat. = jednaní, činnost,
působení, postup, podnik

akcelerace, ž., z lat. = zrychlení;
-rační, příd. k tomu; Jrátor, -u,
m. = zařízení na zrychlování

akcent, '-u, m., z lat. = pří
zvuk (mluvnic.); = důraz; = od
stin, nádech, ráz (liter.): osobní
a. v básni (V:-chl.) ap.;
akcentooati slovo. slabiku = pří
zvukovat, dávat na ně, na ni pří
zvuk; přenes. a. co = zdůraz—
ňovat, vytýkat; akcentuace, ž.
= přízvukování

akcepce, ž., z lat. = akceptace
akcept, -u, m., z lat. = přijetí

směnky, přijatá směnka; akcep
tace, ž. = přijetí; -tant [-tka],
-a, m. = příjemce (směnky);
akceptovati co = přijmout, při
jímat, uznat, uznávat

*akceschopný [-ně; —nost]=schop
ný akce, dělný, činorodý

akcese <<-se>>,ž., z lat. = knihovní
přírůstek, získání knihy pro
knihovnu;
alccesista [-tka,], m. = čekatel
úřednického místa, nižší kance
lářský úředník;
akcesit, -u, m. = odměna. místo
ceny při soutěži

akcesorický ][ _mi, z lat. = pří—
datný, pomocný, vedlejší

*akcička, ž., zdrob. k akce (Maa)
akcidence, ž., z lat. = nahodilé.,

příležitostná, mimořádná práce
v úřadě (Herrm.), drobnější tis

kařská práce; = nestálý. vedlej
ší plat úředníků, duchovních (za.
stan):
akcidenční práce, atp. = vedlejší,
příležitostná. mimořádná; a. pís
mo (tiskařské) = ozdobné (k
tisku akcidencí)

akcident, -u, m., z lat. = nepřed—
vídaná událost, příhoda

akcie, ž.. z lat. = podílný list;
akcionář [-řka], -e, m. = maji
tel akcií; Jaký [JskyL' ako-iono
vati co = dávati tomu akciový
ráz: slož. dokon. z-;
akciový podnik. -vá. společnost

akcíz || akc'lz, -zu, m. (lid. akcis,
akcisu), z lat. = potravní daň.
čára,; akoizák, -a_ m., (lid.) =
výběrčí potravní daně

akční [-ně; most'l. příd. k akce =
činný, výkonný, pracovní (vý
bor. obor...): 2. st. akčnější

aklamace, ž., z lat. = ústní hro—
madný souhlas; volit aklamací
(proti hlasování lístky): = akla
mování; aklamooati = hlasitě
volat; &. koho. co = hromadně
vítat.- pozdravovat, schvalovat

aklerlkál, -a. m. = neklerikál.
člověk lhostejný ke klerikalis
mu; -kalismus c-zmusm -mu, m.
= lhostejnost ke klerikalismu;
-kální = lhostejný...

aklimatlsace a-tyzacem ž., z lat. =
aklimatisování; -tisační podmín
ky...; -tiso'uati se = přivyknouti
cizímu podnebí, životu, pro
středí. zdomácnět

akoláda, ž., z lat. = svorka mezi
notami

akolyt, -a ]] -ta, m., z řeč. = po
mocník při bohoslužbě, klerik. s
nižším svěcením: -tacc, ž. =
akolytování; -to'vat'i. = přisluho
vati při bohoslužbě; -tstoí, stř.
= nižší svěcení

akomodace, ž., z lat. = přizpůso
bení; akomodovati se = přizpů
sobiti se, -sobova.ti se

'akorát, z lat. = zrovna, právě,
přesně (1id.); -tní = přesný (t.)

akord, -u, m., z franc. = souzvuk,
úmluva, dohoda, úkolová, práce;
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akordant, -a. m. = dělník na aktivismus a-ty-zmus», -mu, m..
úkolovou práci; z franc. = zdůrazňování činnosti
akordnt, na př. práce " -d0'vý

akr, -u, m., polní plošná míra (40%
)aru

akreditiv q-dytýv», -u. m.. z lat.
= pověřovací, úvěrní list; difo
vati koho = pověřiti zastupová
ním; -ditovaný vyslanec; přenes.
-ditovaný = uznaný, osvědčený

akribie, ž., z řeč. = úzkostlivé
přesnost, zevrubnost

akrobacie, ž., z franc. = provazo
lezectví, provazochodectví, vůbec
výkony neobyčejné tělesné obrat—
nosti, mrštnostl;
akrobat [-tka]. -a, m. = prova
zolezec, provazochodec, člověk
vyznačující se neobyčejnou tě
lesnou obratnosti; -tický [—ticky;
-ttěnosr] c-tyc-, -tyč-» = prova
zolezecký... || řidč. -tský [-tsky;
-tstvl];
-t1'ka a-ty-», ž. = akrobacie

akrofobie, ž., - z řeč. = chorobný
strach z hloubky

akropolls || zčešť. -pole, ž. = nej
vyšší část starořec. města; pře
nes. = vysoko položený hrad;
A. = a. v Athénách

akrostlch c-stycm, -u, m., z řeč.
= báseň, jejíž první nebo po
slední písmena veršů dávají slo
vo nebo větu

aksamit, -u, m. = lesklý hedváb
ný samet; -mitka, -tek. 1. =
aksamltová čepice: -mitový [-vé]
|| '-mitný, příd. k aksamlt: pře
nes. = hebký, o ruce... (Herrm.)

akt, -u. m., z lat. = čin (a. zdvo
řilosti), výkon, úkon; = jed
naní (divadelní hry): pohlavní
&. = soulož; úřední... &. = spis,
listina; v malíř., sochař. = nahá.
postava; mn. aktu, aktů || akta,
akt, stř. = úřední... spisy;
ad akta, v. ad acta

*aktér [-rka]. -a. m. = herec (za.
star.); -rský [-rství], přid. k
tomu

aktiv, -u. m., 7 lat. = pracovní
shromáždění, schůze

aktiva, mn., v. aktlvum

v životě; = činná. účast v politic.
životě;
aktivisovati koho = přimět, pod
nítit, podněcovat k větší aktiv
nosti, činorodosti: slož. dok. z—
= přimět, podnítit...:
aktivista [-stka], m. = přívrže
nec aktivismu; místu-ký f-ckyl
<<-Styc-»= v duchu aktivismu:
aktivita, ž. = činná služba (0—
pak výslužby. zálohy), horllvá
činnost, horlivost, aktivnost; 4M
přídavek = v činné službě:
aktivní r-ně; -nost] a-týv->> =
činný (palitlk...): a. rod, význam
(mluvnic.); &. úředník = ne ve
výslužbě; a. důstojník = ne zá
ložní; a. bilance. podnik = &
přebytkem. vynášející, ne pasiv
ní; a. volební právo = p. vollti;
-ně zasáhnoutl, účastnlti se:
aktivovatz' koho = vzítl do činné
služby: a. co = uvésti. uváděti
ve skutek. provéstl, prováděti

aktivum <<-tý-», -va, stř., z lat. =
činný rod, tvar slovesný (mluv
nlc.); = majetek. jmění, bez
dluhů, vynášející, ne pasivní,
nejčasť. mn. aktiva; přenes.
aktivum = kladný výsledek, -né
-dky, výtěžek, -žky práce

aktovečka. ž., zdrob. k aktovka,
-vek, 2. = brašna na akty. na.
spisy, divadelní hra o jednom
aktu

aktový, přid. k akt: -vá studie
(mallř.. sochař.): k akta, akty:
a. materiál = spisový

aktuallsace x-za—no,ž., z franc. =
aktualisování: -lisovati = dělat
aktuálním, časovým: = oživit,
-vovat, přiblížit, přibližovat dneš
ku něco staršího; = užít, uží
vat ustálených výrazových pro
středků novým způsobem; -li3
mus c-zmus», -mu. m. = učení
zdůrazňující činnost, dění; dista,
m. = jeho stoupenec: Jistický
[-cky] x-styc-» = v duchu -llsmu

aktualita, ž. = časová, naléhavá
věc;
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aktuální [-ně; vnosu, nik. aktu
elni = naléhavý, palčivý, časový

aktuzir [-rka]. -a. m. = soudní za
pisovatel. konceptní úředník se
středoškolským vzděláním; -rsk:ú,
přid. k tomu

aktuelní, v. aktualita
akulturace, ž., kulturní

přizpůsobení
akumulace, ž., z lat. = hromadění,

zvětšování. přírůstek (kapitálu):
-Za.čni, přid. k tomu; -láto'r,
-u. m. = -1ačni přístroj;
akumulovatí = hromadit. nahro
madit. zvětšovat (kapitál); ka
pitál se akumuluie = zvětšuje
se, přirůsta ho kapitalisací nad
hodnoty

'akurntesa <<-sa».ž.. it. = přesnost,
pečlivost: akuratesni [mě] Il ho
vor. akurátní [-ně; -nost] =
přesný, pečlivý

akusativ <<-zatýv>>,-u. m., lat. =
4. pád: -ti1mi význam, vazba,

akustický [-ttcky; -tičnost] ax-tyc-,
-tyě-», přid. k akustika = slu
chový (dojem, změna...); a.. sál...
: kde je dobře slyšet;
akustika <<-sty-». ž., z řeč., 1. =
nauka o zvuku; 2. sal má dobrou
akustiku 11. v sále je dobrá &
kustika = je v něm dobře slyšet

akušér [-rka]. -a, m., z franc. =
porodník [pomocníce při porodu]
(zast.)

akut a-kút», -u, m., z lat. = ostrý

z lat. =

přízvuk, jeho značka: = t. zv.
ražená, vzestupná intonace;
akutní [-nč; -nost] = prudký
(o nemoci). naléhavý, palčivý (o
otázce. o potřebě);
akutový, přid. k akut

akvadukt, -u m., z lat. = nad
zemní vodovod

akvamarin <<-rýn», -u, m., odruda
berylu: -novfú-= z akvamarinu;
= modrozelený

akvarel, —u, m., z franc. || zříd.
-la, ž., z ital. = malba vodový
mi barvami; zdrob. —'relek, -lku,
m. || -relka, -lek, ž.;
-relista [—tka], m. = malíř akva.
relů;

-rclovati = malovati vodovými
barvami;
-relo'v:ú I—vě1: -vé barvy; přenes.
= syté

akvarijní, přid. k akvarium: a. ry
ba = chovaná v akvariu:
mista, m. = kdo má. akvarium;
-risttcký a-styc-xz časopis;
akvarium a-váryjumxo, -ria., stř..
lat. = vodni nádržka na chování
vodnich živočichů, hlavně ryb

akvatinta a-tyn-xa. ž. = druh tisku
z hloubky, lept

nkvavit, -u, m., z lat. aqua vitae
<= voda života), likér

akvirovati = prováděti akvisici
akvisice ť-Zi-L ž.. z franc. = zis

káváni zákazníků, odběratelů: =
něco získaného, přírůstek, obo
hacení (sbírek...); = nově zis
kana sila, herec...; -síčnt práce.
obor;
akviaitér, -a, m. = kdo obstará
vá. akvislci. získává zákazníky,
inserty, sběratel; -té'rsk_ý [-8t'vt],
přid. k tomu

ni., v. alias
& la, franc. = jako (je, má, nosi

...). na. způsob: klobouk a la. X;
z toho vulg. ala = pěkný, líbivý

ala, 1. v. a la;
2. vybizecí citosl. || aló " alou
(Vanč.), z franc. allons = hajdy,
„ma.rš“

alabastr, -u, m. = úběl, druh sád
rovce; arový [-vě; -vost] = z
alabastru; přenes. = bílý jako
alabastr, o rukou...; -vě bílý

alalie <<-lálije», ž., z řeč. = cho
robná ztráta řeči, neschopnost
zřetelně vyslovovati

Alaman, —a,m. = příslušník jed
noho germánského kmene: ala
manský; -ma'nština, ž. = alaman—
ský jazyk

*alamhík || alem-, -u, m., z lat. =
křivule (zastan)

alarm, .n. m., z ital. = poplach:
'alarmantni = poplašný (J. Čap.):
alarmovati = působit poplach;
a. koho = poplašně volat; pře
nes. = shánět (lid. a hovor.):
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slož. dokon. z-, přenes. = se
hnat

alaš, -e, m., likér ll lid. alaška, ž.
alba, ž., lat. = 1. bílé roucho kněž

ské, křtěnců; 2. jistý druh sta—
rých básni, čes. svitáníčko

Alba, ž., domác. tvar k Albína
Albánce [Jnka] ][ 'mčik (Ner.), m

= obyvatel Albánie; Albánie
<<-nyje>>,ž, země; albánský přid.
k Albánie; albánšt'lfna, ž. =
albánský jazyk

albatros, _sa a-sa», m., pták
Albeř, -e, ž., ves v č.
Albín, -a, m., z lat., kř. jm.; Al

bina, ž. = Běla:
albln [-nka], m. = tvor s nedo
statkem kožního barviva; albi
nlsmus <<-nyz—>>.-mu, m. = ne
přirozená bělost:
Alblnka, ž., zdrob. k Albina

Albion, -u, m., starý název Anglie
album, -ba, stř. || někdy neskl. =

sbírka fotografii, známek... v
podobě knihy

'aldamáš || hal-,
litkup (nářeč.)

ale, 1. spojka odporovaci, omezu
jící, zesilující; ve význ. omez.
& opakovém = avšak, však: pil
ný (sice), ale nenadaný || avšak
nenadaný || n. však; prší (sice),
ale málo; přišel, ale brzo odešel;
litera zabíjí, ale duch oživuje;
nepřišel, ale omluvil se; teď ne
mohu, ale později si vezmu; —
po záporu ve význ. opakovém &.
po přislov. nejen ve význ. zesilu
jícim = nýbrž: ne já, ale ty ||
nýbrž ty: neprosím, ale žádám
|| nýbrž...; bránlti se nejen ru
kama, ale i nohama || nýbrž...,
jinak ve význ. zesil. po záporu
jen ale: neřicl nic, ale pranic;
— stává zprav. na 1. místě, v.
výše; odchyl.: mně ale nic
nechybí... m. ale mně; — zpodst.:
nic není bez ale:
2. citoslov. podívu, překvapení,
nespokojenosti, mrzutosti, upo
zorněni: Albinka byla s ní. Ale?
(Rais); ale, ale, vy tady? (Jlr.);
ale, ale, snad nemyslite, že...

-e, m., z maď. =

(čech); Byl jsem v cizině. Ale!:
ale, ale, ale, jen se neukvapuj
te! (Vanč.); stává i na jiném
místě než na prvním: je to ale
parno! (Ner.);
ale kde, alekde = kdepak 2.:
Velmi jsem se změnil? Alekde!
(Majer.)

*alebrž, odporov. spoj. = nýbrž
(zast.)

alegát, -u, m., z lat. = příloha,
misto citované z nějakého spisu

alegorický [-rlcky; -ričnost], přid.
k alegorie = obrazný, jinotajný;
alegorie (z all-), ž., z řeč. = ob
razně vyjádření, jinotaj ;
alegorika, ž. = alegorlčnost,
-rické výrazlvo; —risace <<-za-»,
ž. = alegorisováni; násovatí
<<-zo—>>= vyjadřovatl se -ricky;
—risovati co = -ricky předsta
vovat, znázorňovat

alegreto |! alle-, ital. = mírně
živě; a., stř. = skladba v mir
ně živém tempu;
alegro " allegro, ital. = živé:
a., stř. = skladba v živém
tempu; '
alegrový || alle-, přid. k alegro:
-vé tempo

alej, -e, ž., z franc. allée = stro
mořadí, cesta vroubená stromo—
řadím: zdrob. alejka, -jek.
alejlčka, -ček, ž.; alejový, přid.
k alej

ale kde, alekde, v. ale
aleluja (z all-) || haleluja(h), z

hebr. (v cirk. zpěvu atp.). 1.
citoslov. radosti = chvála Bohu
ap.; 2. stř. neskl. = radostný
chvalozpěv církevní; přenes. =
projev radosti vůbec (básnic.);
(až) do aleluja = hojně, mno
ho, do omrzeni (lid. a hovor.)

alembík, v. alambík
Alena, ž. křest. jm.,

= Helena)
alespoň, v. aspoň
Aleš, Alše || Aleše, m., kř. jm..

příjm. z Albertus nebo z Ale
xius, Alexander, Alois

Alexander <<-dr»,-dra, m. os. jm.:
Alexa/nám, ž.; Alexandňe, ž.,

z it. (od pův.
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město; alexandrijský, přid. k „_vor.) || dáti a. = dáti výhost
tomu (Rubeš)

Alexandreida., ž., zčešt. z
Alexandra.? x-rejis» -idy, ž. =
básnická skladba o Alexandrovi
Velikém

alexandrin, -u, m. = alexandrinský
verš, šestistopý verš jambický

Alexej, -e, m., kř. jm. z lat. Ale
xius

alfa, první písmeno řecké abecedy;
alfa i omega = počátek i konec,
první i poslední, všechno, to
nejdůležitější; býti alfou & o
megou čeho

alfabeta, ž. = abeceda (podle prv
ních dvou písmen řec. abecedy);
-ticky' [-cky] <-tyc-» = abecední

Alfons, -53, || -se c-za II -ze»,
muž. jm.

algebra, ž., z arab. = obecné po
čtářství; algebraický, přid. k
tomu

alchymie, ž., z řeč. = zlatoděj
ství; alchymista, m. = kdo se
obirá s alchymii; -mistžcký
<<-styc-», přid. k tomu

alianc, příslov.: býti s kým a. =
ve spojenectví, v přátelství (lid.);
aliance a-lijans, obyč. -lijance»,
ž., z franc. = spojenectví; =
přátelení, „spolky“ (lid.);
alianční snahy, smlouva

alias, lat. = jinak; zkratka al.
alibi, stř. neskl., lat. : přítomnost

na. jiném místě: dokázati alibi;
= důkaz přítomnosti na. jiném
místě: mít alibi; = důkaz, že
jsme si počínali jistým způsobem.
jinak, než by se zdálo: reakcio
nář chce mít, dělá. si a. = chová
se tak, aby se nezdálo, že je po
krokový, že je socialista atp.;
allbista [-stka], m. = kdo si
opatřuje alibi

Alice <<Elis», ž. neskl. || podle
čes. výslovnosti Alice, ž., angl.,
kř. jm.

alifer, z lat. alia fer = odmítnutí
rozdaných karet, prohlášeni hry
za neplatnou; dáti komu a. = u
znati jeho převahu (Herrm, ho

aligátor (z all-), -a, m. = kroko
dil americký

alimentace, ž. = placeni alimentů,
výživné; -tační povinnost, nárok;
-támi otrava = po požití potra
viny;
alimenty, -tů, m. pomn., z franc.
= příspěvek na výživu, výživné

& limine (lí—>>,lat. = ,.Od začát—
ku“, zásadně, na př. něco odmit
nout

alinea., stř. neskl., z lat. a linea
= „od řádky", nový odstavec

aliterace (z all-)_, ž. = shoda za
čátečních souhlásek sousedních
slov ve verši

alizarin, -u, m., barvivo; 4101237,na.
př. inkoust

alka, ž., pták
alkajský verš, jeden druh řec. a

lat. verše; -ská strofa
alkalický = zásaditý (chemie.)
alkána, ž., v. henna
alkohol, -u, m., arab. = líh, lihový

nápoj ; -lický [] -lo'v'ý = obsahu
jící alkohol; Jik [-lička], -a, m.
= vášnivý piják alkoholu; Jis
mus a-zmus», -mu, m. = vášnivé
pití alkoholu; Jistlcký <-styc-»
zvyk... = zvyk alkoholiků

alkorán, -u, m. = korán
alkovna., -ven, ž., z franc. = po

kojík bez oken, přilehlý k větší
mu pokoji; alkovní, přid. k tomu:
a. pokoj;
alko'vnička,
alkov_na

alkyon, -a, m., bájeslovný mořský
pták, věstitel zimního slunovratu;
-onský [-onsky], přid. k tomu;
= co je za slunovratu, blažený,
snivý

Allah, -a, m.,
bytost

allegretto, -gro, -grový, v. aleg-ro
allonge, v. alonž
all right <<olrajt>>,a_ngl. = vše dob

ře, budiž, dobrá
allura || alu- <<alý-»,obyč. ž. pomn.

431, z franc. = způsoby, mravy,
vrtochy

-ček. ž.. zdrob. k

islamská. nejvyšší
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alluviální, alluvium, v. aluviální,
alma., ž., 1. z arab., egyptská, ori—

entál. tanečnice; 2. z lat. = alp
ská pastvina; alma mater “má-»,
lat. = „živící matka", starobylý
název university; Alma, ž., z
lat., křest. jm.

almanah, [[ obyč. much, -u_ m.. z
arab. = sborník prací, ročenka

almandin a-dýn», -u, m., granát»
(kámen)

almara, 2., z lat. = skříň: zdrob.
almárka. - rek, ž.; almaro'uý
tvar (Klost)

almavivn <<-vi-», ž. = kruplcoVý
puding

almuženka, -nek, ž. = poukázka
na almužnu:
almužnu, ž.. z něm. = mllodar:
mický [mit,—tun, příd. k almuž
ník;
drtička, -ček, ž., zdrob. k almuž
na:
mik [-nice], -a, m. = kdo do
stává. almužnu

9.16, v. ala
alod, -u. m. = alodium;

alodiálná ox-dyjál-m přid. k alo
dium: a. statek = „zpupný“;
alod-ium a-dyjum» (z all—), stř.
= statek bez lenního závazku

aloe mio-em stř. neskl. i| ž., rostl.,
vonná pryskyřice z ní (bibl.)

alogický [—gícky; -gič'nost] = ne
logický;
alegísmus a-zmus», -mu, m. =
nelogismus, nedostatek logičnosti

Alois (Alojs), -se || -sa a-ze. -za»,
m. || -sie c-zije», ž., kř. jm.;
aloiska, ž., druh luhačovky

alokuce (z all-), ž., z lat. = pro
slov, oslovení

alonž, —e. ž. z franc. allonge =
přídavek, přílepek k směnce;
= paruka

aloový, přid. k aloe
alotria (z all-), -ií, stř. pomn. Il

řidč. -rie, ž. pomn.. z řeč. = ne
zbednosti, rozpustilé kousky

alou, v. ala
alpa, ž., z něm. = horská pastvi

na, vysoká hora: trancovka
alpaka, ž., 1. slitina, pakfon, čin

ské' stříbro, 2. druh lamy, látka.
z její vlny

al pari, ital. = na rovni, v jme
novité hodnotě, za sto procent

alpin q-in», -a, m. -= italský alp
ský myslivec;
alpinismus c-plnyzmus>>, -mu, m.
= turistika, sport v Alpách, vú
bec ve vysokých horách: alpi
nista [—stka], m. = kdo pěstuje
alplnlstiku, horolezec;
alpinka, —nek. ž. = alpská. vy
sokohorská rostl.: = akcie bý
valé Alpské báňské společnosti;
alpínský, o rostl. = vysokohor
ský: a. klub = k. alpinistů;
alpinum <<-pi-»,-na, stř. = umě
lá skalka s vysokohorskými rostl.;
alpismus, m., alpista, m., alpis
tika, ž. = alpinismus, alpinista,
alpinistika

alpský, přid. k Alpy, Alp, ž. pomn.,
horstvo

Alsasan [-nka], -a, m. = obyvatel
Alsaska:
Alsasko. stř.. země: alsaský H
starší Els-, els

alšovský, přid. =
Alše

alt, -u, m., hlas, altový part
altán. -u, m., z ital. = besídka:

zdrob. mak, -nku, m.: movitý
[-tě] = podobný altánu

alter ego, lat. = druhé já, „pra
vá ruka“, důvěrný přítel _

alterace, ž., z lat. = rozčilenl, po
tíž. zoufalství, nevolnost (zast.)

alternace, ž., z lat. = střídání

v duchu Mik.

alternativa <<-tý-»_ž. = volba, me—
zi dvěma věcmi; -ti1mi [-ně],
přid. k tomu;
altemovati = střídati se

alterovatl, z lat. = měnit; = roz—
čilovat, rozrušovat: —rován, -1'o
vaný = rozčilen, -ný

altista [-stka] <<-tys-»,m. = kdo
má, zpívá alt

altovka, ž„ hudební nástroj
altový, přid. k alt: a.. hlas, part
altruismus a-rujizmus», -mu_ m.

= nesobeckost, láska k bližnímu;
altmista [-stka], m. = kdo je
naplněn altruismem: altruistický
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[-cky] cx-styc-»= v duchu altru
ismu

aluminiový <<-nyjo—»= z aluminia.:
-minium <<-minyjum», -ia, stř. =
hliník

alumnét, -u, m., z lat. = bohoslo
vecký ústav:
alumnus, -mna, m. = chovanec
alumnátu

alura, -ry, v. allura
Aluš, -e, m., kř. jm. z Albertus;

Alnše, ž., z Alberta, -tina
aluviální, přid ]: aluvium:

aluvium (<-lúVl_1llITl»,-via, stř.., z
lat. all- = naplavenina.

alveola. ž.. obyč. alveoly, —01,po—
mn., z lat. alveolus, mn. -lí =
jamka.: v lékař. = zubní lůžko,
jamka pro zub v čelisti; ve to
netice = dáseň (dásně, pomn.),
t. j. stěny zubnich lůžek a jejich
výběžků, hlavně sliznice na nich;
alveolára, ž. = alveolární sou
hláska:
alveolární, přid. k tomu: &. Vý
běžek; &. hláska = dásňová.

alýra, v. allura
Alžběta, z něm.. ž. jm.; alžbětinka,

-nek, ž. = jeptiška řádu sv. Fran
tiška; -tinský, přid., 1. k alžbě
tinka; 2. k Alžběta (angl. krá
lovna): -tinska doba

Alžír, —u,m., země, město: Alžír
sko, stř.. země; alžírský; Alží
řan [-nka], -a, m. = obyvatel
Alžíru

amabilc <-má-»_ ital. = líbezné,
něžně (v hudbě)

Amála, ž., domác. tvar k Amalie
amalgam a-gám», -u, m. = slou

čenina kovů se rtutí: přenes. =
splynutí || -gamát ogg,-», -u, m.;
-gamova,ti = natirat amalgamem:
= přenes. = sloučit, stmelit
(různorodé věcí);
-ga/mový, přid. k amalgam

Amalie. ž. jm.; zdrob. -lka, -lek, ž.
amandka, ž., luhačovické. léčivá

voda
amant, -a. m., z lat. = milenec

(hovor)
amanuensis c-zis», -Sa II -se, m., z

lat. &manu = pomocník, příručí,

nižší úředník soudní, knihovnic
ký v starší době

amarant, -u, m. = laskavec; 401217
amarela || Je, zdrob. -l'ca, -lek. 2.,

druh višní; lid. amrhelc atp.
amatér [-rka], -a. m., z franc. =

ochotník, kdo něco dělá jen ze
záliby; -rsky' [Jr-sky; -rst'ví],
přid. k tomu

AmazOna ll časť. mka, -nek, ž. =
příslušnice bájeslovného žen. bo
jovného národa: amazona || mka,
1. = mužatka; 2. = dámský jez
decký oblek; amazonský [-sky]:
„ská královna, -ský oblek

ambaláž || em., -e, ž.. z franc. emb
= obal. balení; = šaty (hovor.,
Hmmm.)

ambažůra rampa-). ž.. z franc. em—
bouchure = chuť (k pití), nů.
lada (hovor.): = kořalka (lid.);
v hudbě = nátisk

ambice, ž., z lat. = snaha vynik—
nout. vyšlnouti se. ušlechtilá
ctižádost; -c'iósní [-ciósnost]
e-ózníxo= mající ambice

ambit. -u, m.. z lat. = ochoz;
zdrob. -tek, -tku, m.

nmblém, v. emblém
ambo, stř., z lat. = dvě čísla

(v latex-ii): a. jamo (já-», v kar
tách = kontra na obě hlášky
(na. sedmičku a na hru, na hru
a na. pakáta)

ambra, ž. = vonná látka
ambrosiánský a-ziján-» chvalozpěv,

připisovaný sv. Ambroži = Te
Deum

ambrosický <-zic-», přid. k ambro
sie = živící se ambrosií, libý,
vonný jako ambrosie;
ambros'ie c-zije», ž., z řeč., pokrm
řec. bohů:
ambrosiový c-zijo-», přid. k tomu
= vonný. libý jako ambrosle

*ambrovonný = vonící ambrou
(šmil.)

ambrový, přid. k ambra; přenes.
-vé oěi (Sez.)

Ambrož, —e, m.. kř. jm., příjm.,
z lat. Ambrosius

ambulance, 2., z lat. = pojízdné
“zdravotní oddělení, stálé nemoc
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niční, klinické, kam nemocní do—
cházejí; = vůz k dopravě nemoc

= vlaková pošta; danění
zařízení...; Jantní [mě] = po
jízdný; -lantní pacient = léčený
v ambulanci; -lantně léčiti;
-latoržum <<-toryjum», -ria, stř.
= lékař.ambulance; Jatom/i [mě]
léčení

amen, stř. neskl., z hebr., vlast.
= staň se; přenes. (lid. a hovor.)
= konec: už je s nim, všemu
a.: dělat nad kým, čím a. =
„kříž“; říci a. = svolít

americký [-cky], příď. k Amerika;
Američan [-nka], -a, m. = oby
vatel Ameriky;
Amerika, ž., díl světa, míst. jm.
v č. 1 na M.;
Amerikán [—'nka], -a, mn. -áni,
m. = vystěhovalec do Ameriky,
kdo se vrátí z Ameriky, kdo jen
napodobuje Američany (lid. a
hovor.); amerikán, -a. m. =
druh mlýna, bramborů (lid.):
Amerikánec, -nce, m. = Ameri
kán;
amerikanžsmus <<-nyzmus>>,-mu,
m. = americký duch, život, sna—
ha jej napodobovat; = slovo,
rčení v americ. češtině; miso
vati a-nyzo-» = přizpůsobovat
americ. duchu, životu;
mista [—stka],m. = znatel Ame
riky, badatel o ní;
Amerikánka, v. výše Amerikán:
ame'rikánka, -nek, ž., tiskařský
lis; -kámký [-sky; -st'vi], přid.
k Amerikán

ametyst, -u, m., nerost; -tový [-'vě]
amfibie, ž. = obojživelník; = oboj

živelné letadlo
amfibolie, ž., z řeč. = dvojsmysl
amfit(h)eatr, -u, m., z řeč. =

okrouhlé divadlo se stupňovitý
mi sedadly; -trálm [mě] = po
dobný amfiteatru

amfora, ž., z řeč., antická nádoba
Amidór, -a, m., z franc., psí jmé

no; zdrob. Amidórek, -rka, m.
amnesie a-nézije», ž., z řeč. =

ztráta paměti
amnestie <<-styje»,ž., z řeč. = pro

minutí trestu. udělení milosti;
amnestovanec, -nce, m. = amne
stovaný člověk:
amnestovati koho = dát mu mi
lost, odpustiti trest

amok, -u, m., z malajštiny = zu
řivost

amoleta, n. amoletka, -tek, ž.
= omeleta, omeletka

amoniak <<-nyjak>>,-u, m. = čpa
vek

Amor, -a, m., z lat. = bůh lásky
amorální = lhostejný k mravnosti

(člověk); a. soustava = beze zře—
ní k mravnosti (Masar.)

amoret ["-m]. -a, m., z ital. =
bůžek lasky

amorfní [-ně; most], z řeč. = bez
tvarý

amorosní <<-róz-»,přid. k amoroso
= milostný;
amoroso <-rózo»_ z ital. = něžně,
vroucně

amortisace a-tyza-», ž., z franc. =
amortisování; -sační, příd. k to
mu: amortiso'vati = umořovat,
umořit (dluh), prohlásiti za ne
platné (cenné papíry)

Amos, -sa || -se <<-sa ll -se>>, m.,
os. jm.

ampažúra, v. ambažúra
ampér, -u, m., elektrické, jednotka

(podle franc. fysika Ampěra)
ampír, v. empire
amplifikace, ž., z lat. = rozšíře

ní, rozhojnění, rozšiřování.... hro
madění, zvelebení, _bování

amplion, -u, m. = zesilovač, roz
hlašovač, tlampač

amplituda, c—tú->>,ž., z franc._= vý
kyv, výchylka

ampule, ž., z lat. = baňka, baňaté
stínítko ap.; zdrob. -Zka, -lek, ž.

amputace, ž., z lat. = odnětí údu;
amputovati = odníti úd

amrhele, v. amarela
*amt, -u, m., z něm. = úřad (niž

ší hovor.); amtýrovati = úřado
vat (t., Herrm)

amulet, -u. m., z lat. = ochran
ný předmět nošený z pověrči
vosti

I an || antě |! auto || anžto, z a—ono,
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spojka (zastar.): 1. = když, co:
jak se mne můžete ptáti, anto
víte, že... (Kllcp.); bolest srdce
mého rozplývá se v horkých
slzách, an toto píši (Tyl); 2.
neboť, protože. že, kdežto: uleh
čilo se mi, an jsem byla uspo
kojena, že sama trpím (Němc.):
tím více, anto díti se musí...
(štol.); nemohl přijítl, anžto
neexistuje (Kamin.); učinili Vás
— anto tehdáž velká nouze byla
— praporečníkem (Klicp.); vrtěl
hlavou. anžto tu ještě nikdy
cizího člověka nespatřil (Rais)

II an, ana, ano, (ant...), z a-ono.
1. spojka. = neboť, když, jak, že,
poněvadž, 2. zájmeno vztaž.
který, jenž (zastar. kniž.): dejtež
mi (to) přepsati, ant' pak rád, což
na to vynaložíte, zaplatím (V. Za
hrad.); an četl, dála se v obli
čeji jeho změna za změnou
(šmllov.); vidíš-li poutníka, an
dlouhou lučinou spěchá k cíli?
(Má.); vidouc. ano jest její ta
jemství vyzrazeno (Svět.); byl
tmavý večer, ana Pepina spě
chala do dědiny (Pittner.): uhlí
dáš (koroptve), any sbírají po
travu (Klost.)

anabaptismus <<-tyz-», -mu, m., z
řeč. sektářství zavrhujricí křest
dítek, novokřtěnství; anabaptlsta
[-stka], m. = stoupenec anabap
tismu, novokřtěnec

anabase <<-ze»,ž., z řeč. = pochod
do vnitra země; sibiřská a.. = po
chod našich legií Sibiří za 1. svět.
války

anacionallsmus q-zmusn), -mu, m.
= národní lhostejnost: anální =
národně lhostejný

anatom, ž., z řeč., básnická figu
ra; anaforický [-cky] : —ckézá
jmeno = ukazující na to, o čem
byla řeč

anagnorise <<-rýze», ž., z řeč. =
rozuzlení

anagram, -u, m., z řeč. = slovní
hříčka záležející v přemístění
hlásek

17 analysa

anachoret || řidč. -ta <-ré-», m., z
řeč. = poustevník

anachronický [why] <<-nyc->>.z řeč.
neodpovídající době, dobovému

rázu;
anachro'nismus <<-nyz-», -mu, m..
z řeč. chyba proti době, do
bovému rázu:
mistický [-cky] a-nystyc-», odch.
m. anachronický

anakolut <x—lút»,-u. m., z řeč.
výšin z větné vazby; -tický <-tyc—»

Anakreon, -0nta, m., řecký lyrik;
anakreontický, příd. k anakreOn
tika;
a/nakreontik <<-tyk»,-a, m. = pě
vec lásky, přátelství a vína (v
duchu Anakreontově); -tika, ž.
= básnictví v duchu Anakreon
tově;
anakreontský, přid. = anakreon
tický

anakruse a-ze», z řeč. = před

analfabet ["-tka, Preiss.], -a
-ta, m.. z řeč. = člověk neznalý
čtení ani psaní, negramotný, ne
znalý základních věcí;
-betický <<-tyc-»,1. = negramot
ný; 2. -betické označení článko

-vání hlásky = označení llterami;
—betismus q-tyz-», -mu, m. =ne
gramotnost || -betstv£, stř.

analista || -ná-. m., z lat. = skla
datel análů

analogický [—cky],příd. k analogie
= obdobný;
analogie, ž., z řeč. = obdoba:
-giso*vati <<-zo-»= užívat analo
gie, vyjadřovati se jí

anály, m. pomn., z lat. = letopisy
analysa || -se, <<-lýza || -ze», ž., z

řeč. rozbor, rozčlenění, roz
čleňování; Jysátorstvi, stř. zá
liba v analysování (šal.);
-Zysovati <<-lyzo-»= rozbít-at, roz
čleňovat, rozebrat, rozčlenit; slož.
dokon. vy- získat analysou;
*analysta, m. = analytik (Šal.);
'—lystnž = analytický;
analytický [-ticky; -tičnost] ||

rozbírající, mající sklon k
analyse;



aneboanamnesa

analytik <<-tyk», -a, m. = kdo
analysuje, analytický chemik:
-tžsmus a-tyz-», -mu, m. = ana.
lytičnost, sklon k analyse

anamnesa <<-néza» || -se, ž., z řeč.
= vzpomínání, uvědomování si;
= lékařské vyšetření z pacien
tových výpovědí o životě, o bo
lestivých pocitech...

ananas, -su <<-su»,m., jižní rostl.,
její plod; -so'vitý = podobný
ananasu; -sový, přid. k ananas

anapaest || -pést, —u, m., zřeč..
druh stopy (uv—); -stický
<<-styc-». na př. verš

anaplastlka casty-», ž., z řeč. =
operativní úprava vnějších částí
ela

*anarchlcký, přid. k anarchie: -cká
doba = doba anarchie;
anarchie, ž., z řeč. = bezvládí.
úplný zmatek, společenský stav
bez řádu: -chlsmus c-zmus», -mu,
m. = reakční buržoasní učení
hlásající anarchii; -chlsta [-chist
ka], m. = přívržence anarchis—
mu: -chlstický [-cky] = v duchu
anarchismu || '-chistni (šak)

Anastasia <<-stázije» || -stázie, ž.
jm.

anastatlcký <<-tyc-»'(o)tisk = při
mo ze starých tisků na litogra
fický kámen

Anastázie, v. Anastasle “
anathema x-thé-», -matu, stř., z

řeč. = klatba
anatom, -a, m.. z řeč. = kdo se

obírá. s anatomii: anatomický
[-cky], přid. k anatomie: -mie,
ž. = nauka o vnitřním složení
těla

ancienlta <-sijeny-», ž.,
= (služební) stáří

ancikrist, v. antikrist
Anča, Anči (neskl.), Ančička, Anč

ka, ž., domác. tvary k Anna
ančovička, v. a_nšovka
Anda, ž., domác. tvar k Anna
andante || -tino e-tý-io, ital. =

volně, volněji (hudeb.)
anděl, —a, m., 5. p. -e || -i, 1. mn.

-é. 7. mn. -y, nebeský tvor
(nábožen.); přenes. = ochránce,

z franc.

milovaný člověk; anděl dobroty,
nevinnosti... = vtělené. dobrota,
nevinnost; a. lásky, smrti... =
láska, smrt; padlý anděl =
padla dívka (hovor.): A. Páně,
modlitba;
Anděla, zdrob. -lka, ž. jm.;
andělíček, -čka, m., zdrob. k an
děl. vlast. k andělik;
*andčl'lčí, přid. k andělík, andě
líček:
andělíčka, Jika || wage-, ž., rostl.:
anděličkář [-řka]. -e, m. = kdo
pomáhá. od těhotenství; Jaký
[-řstvl], přid. k tomu:
andělíčkový, přid. k andělíček;
andělik, -a, m., zdrob. k anděl
(říd.);
anděllka, v. výše andělíčka;
andčlov'ý vůz = pohřební vůz s
anděly, andělský (Herrm.):
andělský [-sky; -st'ví], přid. k
anděl: a. sbor = sbor andělů:
-ské pozdravení = modlitba An
děl Páně; přenes. = ušlechtilý,
líbezný... (hlas, člověk...); -ská.
trpělivost = velká. (lid. a. ho
vor.): &. vůz = pohřební s andě
ly (Ner.);
-sky nebo ďábelsky komu co
řikat... = po dobrém nebo po
zlém (lld.); -stvi = andělské,
čistota, nevinnost (R. Svob.)

andíleček, —čka,m., zdrob k andi
lek; and/tlak, -lka, m., zdrob._ k
anděl

androtobie, ž., z řeč. = chorobná.
bázeň před muži

androgyn, -a, m., z řeč. = her
mafrodit; -nle <<-nyje»,ž. = her
mafroclitismus

andromanie <<-nyje», ž., z řeč. =
chorobná. touha po mužích

Andula, -lička, —linka, -lka, ž.,' do
mác. tvary. k Anna; andulka, ž.,
druh papouška

andský, přid. k Andy, And, ž.
pomn., pohoří v Jižní Americe

anebo, kniž. aneb II nebo, kniž.
neb, spojka rozlučovací; 1. v
platnosti větné anebo || nebo,
zastar. aneb: pošlu ti to, anebo
]] nebo ti to donesu sám; mi
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lého z ciziny ml vrať, aneb můj
život náhle zkrať (Erb.): v 1.
větě bývá bud': buď ti to po
šlu, anebo II nebo...; zastar. &
neb(o) — aneb(o): aneb Kame
nici z jitra v moci máme. aneb
zde naše moc se zláme (Čelak.);
výpustkou: bud'. anebo (t. j.
bud' svolíš, polepšíš se..., nebo
na sebe uvališ hněv...), silná.
výstraha;
2. v platnosti členské obyč. ne
bo: půjde tam Karel nebo Jan:
buď — nebo: ...buď Karel nebo
Jan; aneb = neboli (zast.): Fid
lovačka aneb Žádný hněv a žád
ná rvačka (Ty1);
v rozlučovaciotázce bývá v
platnosti větné i členské zprav.
či (buď — či), v. tam, řidč.
nebo. aneb(o): zda. sní anebo
bdí (Vr.); snad na ni Pan
bůh nedopustil nemoc, aneb
snad dokonce umřela? (Němc.)

anekdota 2., z řeč. krátký,
vtipný příběh; -tá'rfní = v podobě
anekdoty, jí podobný, v ní se
vyskytující; -tář [-ta'.řka], -e,
m. = vypravěč. spisovatel anek
dot; -tářský [-sky; -stv£];
anekdotický [-cky] <<-tyc->>=
anekdotární:
-tička, ž., zdrob. k anekdotaf
-tžsta <<-tyS-»,m. = anekdotař;
*anekdotní || *-to1;ý = anekdo—
tárni

anekse, anektovati, v. anexe
anemícký = chudokrevný, bez

krevný;
anemie (ené-», ž., z řeč, = chu
dokrevnost

anemnnka, ž.. z řeč. = sasanka
anenský, přid. k Anna: -ská slav

nost...
aneroid <<-rojid», -u, m., z řeč.

= tlakoměr
anesuhlesie <<-zije», ž., z řeč. =

znecitliveni, umrtvení: -st(h)eso
vati a-zo-» = znecitllvit;
anestfh)etický' = znecitlivuj-ící;
-tikum auty-», -ka, stř. pro
středek, lék znecitlivujíci

2.

anexe || řidč. -kse, ž., z lat.
zábor, zabrání (územi);
anexionista e-nys-m m. kdo
usiluje o anexi, stoupenec anexní
politiky; anewni plán, politika,

Anežka, 2., kř. jm., z lat. Agnes
angažmá, stř. neskl., z franc. en

gagement = sjednání podminek.
služba, misto, postavení, hlavně
u divadla;
angažovati = přijmoutl do slu
žeb, zaměstnat, hlavně u di
vadla: a. se pro koho, v čem,
při čcm = exponovati se, býti
horlivě činný, horlivě pracovat
(hovor.): být angažován v čem,
nevhod. m. býti zapleten do
čeho; býti a na čem = zúčastněn
(obchod.)

angelika, ž., v. andělíčka.
angina a-gý-», ž., z lat. == zánět

v krku
anglicismus <<-zmus»,

rčení čistě anglické;
anglický [-cky], přid. ]: Anglie,
vlast. k Anglik;

—mu, m.

Angličan [-nka], -a, m., vlast.
z Anglik = příslušník anglic.
národa; angličanstvl, stř. = an
glic. původ. anglie. rysy;
anglžčina || časť. -čtlna, ž. =
anglický jazyk;
Analie, ž., země, stát

anglikún [-nka], -a, m. = člen
anglie. stat. církve. episkopální;
Jeanismns a-nyz-», -mu, m. =
anelikánství. anglic. stát. nábo
ženství; -kánsky' [—sky; -st'vl],
přid. k Anglikán

anglista [-stka], m. = kdo se o
bírá s anglistikou; . -stický,
přid. k —stika <<-sty-», ž. = an
glic. filologie

angloamerický [-cky] = anglický,
původem americký; = anglický
a americký: a kapitalismus

ang-lom [-lka], -a, m. = milov
ník, přítel Angličanů; Jaký
plsky; -lst'vž]

anglofob [-bka], -a, m. = nepří
tel Anglie; -b'i.e, ž. = strach z
Angličanů, z angličanství: -bsk'ý
[-bsky; _bstviJ, přid. k anglofob



angloman ano

angloman [-nka], -a, m. = kdo animóswi <<-móz-» = podráždě—
si libuje v anglických mravech, ný, zaujatý proti někomu
anglofil; -mam'e <<-nyje», ž. = animovaný, [-ně], o zábavě... =
-manstvi; -manský [-sky; -st'vi], živý;
přid. k angloman animovatz' muy-», z franc. = ba

Anglosas, -a, m. = příslušník jed- vit. snažiti se získat, zaujmout
né větve západogermánské; =“ Anina, mica, ž.. domác. tvary k
Angličan (říd.) ; anglosaský Anna
[-sky; -skost] ; -saština, ž. = Aniše, ž. jm. k muž. Anýž
anglosaský jazyk

Anglové, -lů, m. pomn.,
german. kmen

angor, -u, m., šátek (zast., Jir.),
podle města Angory; angora, ž..
tkanina, kožišina; -rka, ž. = an
gorské. kočka; angorovy' šátek
(Jin) ap.: angorský, přid. k An
gora: a. obyvatel, -ská ovce

angrešt, -u, m., z ital. agresto =
srstka; -tový, přid. k tomu

ani, 1. vytýkavé, zdůrazňující při
slovce záporné: nemam ani gro
še, nebylo tam ani živé duše;
2. záporná. slučovací spojka
členská. i větná: nemám ani pe
něz ani času, nejedl ani nepil;
sr. aniž, ni

Anička, ž., domác. tvar k Anna

jeden

anilln <<-nylim>, -u, m., barvivo;
mom), přid. k tomu

animalita <<a.ny->>,ž., z lat. = ani
málnost;
animalit'ismus (dyz-», -mu, m.
= směr hlásající šetření všech
živočichů;
animální [-ně; -nost] = živočišný

animirka “any-», ž. = sklepnice
mající za úkol animovat, bavit
hosty (hovor.)

animisace aany-za-», ž, = odušev
nění, -vňová.ní

animismus <<any-zmus»,- -mu, m.
= názor, že je duše základem
všeho dění, že náboženství vznik
10 z víry v duchy předků; -8tic
ký [—cky] <<-styc-» = v duchu
animismu

anlmo <<-ny-»_stř., z animovati
chuť, dobrá nálada (hovor.)

||
animosita <<-ny-zi-», ž., z lat. =

podrážděnost, nevole, nechuť k
někomu, zaujetí proti někomu;

aniž, 1. lid. a zast. členská spojka
= ani: země otců nevydáš aniž
bratra pokorného (Bezr.); 2. ve
dlejši spojka podřadné, = a. ne:
nejedl aniž pil (= . a nepil);
dělají to, aniž vědí proč (Olbr.);
odešel, aniž pozdravil (= ...a ne
pozdravil); chyb. se po ní
klade v takových případech pod
miňov. způs. m. oznam. (...aniž
by pozdravil.., || aniž by byl
pozdravil):— neprávem bý
vá. po ní záporné sloveso: ne
bylo možné se na to divat, aniž
člověk nepocitll touhu... (m. aniž
pocítil = a, nepocitil);
3. hlavní spoj. větná = a ne.- ani
ne (zastar.): kmotr ho nezdržo
val aniž pozval = a nepozval, ani
nepozval (Jil'.): — spojuje stej
norodé věty vedlejši: kdyby byl
věděl, že..., nebyl by s tak hlu
bokým povzdechem odcházel. a

'nlž by byl na troubu spustil
(Němc.) = a nebyl by byl...

anjel, -Zský= anděl, -lský (zastan)
Anjouovec <<anžu-o-», -vce, m. =

člen rodu Anjou
Anka, ž., domác. tvar k Anna
anketa, ž., z franc. enquéte = pO—

rada znalců, hromadné projevy
o něčem (v časopisech a j.); an—
ketní || -tový (prajev, otázka)

ankrovky, -vek, ž. pomn. = kotvo
vě hodinky '

Anna, ž., křest. jm. (z hebrej.
hanna = milost);
Anny, neskl. domác. tvar (módní,
ale nečes.); v. Anča. Anda. An
dula,Anička. Anina, Anny, Anuše

ano, z pův. a ono, 1. slovce při—
takací: Přijdeš k nám? Ano; 2.
zesilovací, stupňovaci příslovce
= ba, dokonce (kniž.): je to
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dobré, ano znamenitě; bojovně,
ano válečné (Nej.); 3. ach ano,
zapomněla jsem vám říci, že...
(Němc.) = napadá, napadlo mi

anobrž, 1. spojka odporovací = ale,
avšak, nýbrž; 2. příslovce stup
ňovací = ano, ba (obojí zastav.)

anodu, ž., z řeč. = kladný elektric.
pól; zdrob. -dka, -dek, ž.

anomálie <<-má-», ž., z řeč. ne
pravidelnost, výjimka; anomální
= nepravidelný, odchylný

anonce <<-nse || -nce», ž., z franc.
= návěští. veřejná nabídka. zbo
ží, inserát;
anoncovatz' <<-nso- || -nco-» = ve
řejně nabízeti, inserovati;
anonční kancelář...

anonym(us), -ma., m., z řeč. ne—
jmenovaný (autor, dárce...); my
mita, ž. = anonymnost; mymní
[-ně; -nost] = nejmenovaný, ne
podepsaný

anorganický [-cky] <-nyc-», z řeč.
= neústrojný

anomální [-ně; most] = abnor
mální, nenormální, vadný, méně
cenný

ansámbl, v. ensemble
ansijenyta, v. ancienita.
anšovka ll anšovička ll a/nčo-, z

franc. anchois = v octě naložené.
ryba.

antagoaický [-cky] vx-nyc->>,z řeč.
= protichůdný, odporující si,
nepřátelský, nevraživý;
antagonismus (anýz->>, -mu, m..
z řeč. = protichůdnost, odpor, ne
vražení, -živost; mista [-n'istka],
m. = odpůrce, protivník; mis—
tický [-cky] <<-nystyc-» = anta
gonický

antánta, v. entente
antarktický, přid. k antarktida

<<-ty-», z., zčešt'. z Antarktis
<<-tys»,-tidy, ž., z řeč. = končiny
kolem jižní točny

antecedence, ž., z lat. = co před
chází, předcházelo, předešlý pří
pad:
-denčni případ

antedatovati co označiti dřívěj
ším datem než náležitým

antena. || anténa, 2., z lat. antenna
(ráhno) zachycovač elektro
magnetic. vln || jen antena <-te->>
= tykadlo (odb.)

antependlum !| anti- qanty-dyjumm
-dia, stř., lat. = ozdobná. rouš
ka vpředu na. oltáři

*anteprenér, -a, m., z franc.
hlavní činitel, „kápo“ (Jin)

autě, v. a_n
anthologie, v. antologie
anthracen ][ antra-, -u, m. = uhlo

vodík z dehtu; —cenový inkoust
ant(h)ropocentrický [-cky] = v

duchu anthropocentrismu; '
a/nt(h)n'opocentrismus <<-zmus»,
—mu, m. = názor, že je člověk
středem světového dění; -trista
[-tristka], m. = přivrženec
anthropocentrismu

ant(h)ropolog, -a, m., z řeč. =
kdo pěstuje anthropologii; -Zo—
gický, příd. k dogie, ž. = nauka.
o člověku

ant(h)ropomoríický [-cky], přid.
— v duchu anthropomorfismu;
ant(h)ropomorfismus a-zmus»,
-mu, m., z řeč. = představování
si boha, věcí jako člověka;
-fista [-fistka], m. přivrženec
anthropomorfismu

anti- <<anty-», řec. předl., příslov.
= proti, ve slož.:
-alkoholický [-cky], přid. = v
duchu antialkoholismu;
alkoholik, -a, m. = odpůrce 11
hovin; -alkoholismus <<-1iz->>,-mu,
m. = hnutí proti lihovinám a je
jich pití; -alkoholn£, přid. =
antialkoholický

anticipace centy-». ž.. z franc.
= anticipování; -pačn£ postup...;
mundo <<-dó» = anticipací, pře—
dem, napřed: anticipo'vati co =
předjímat, napřed, předem říci,
udělat...

antický [-cky] <<-tyc->>,příd. k an
tika.:
antič'nost <<-tyč-»,-i, ž. = antický
ráz, duch

anti-dynastický [-cky] <<-styc-»
protidynastický ;
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-faši8mus a-šlz-», -mu, m. = anti-militarismus <-zmus». -mu,
hnutí proti fašismu; -fašista m. = hnuti proti militarlsmu;
[-stka], m. = jeho stoupenec, -militaržsta [-stka], m. = jeho
protifašista (Gottw.): '-fašistwký stoupenec; -mílita1'1'stlcký [-cky]
[-cky] = protifašistický; a-styc-iv= v duchu antimilitaris
-feminismus <<-nyz-»,-mu, m. = mu: -ristický proces = s anti—
odpor proti emancipaci žen; -fe- militaristy;
minista, m. = jeho stoupenec; —mode'mista [-stka] c-nys-», m.
-femžnistický [-ck_u], c-nystyc->> = odpůrce moderních směrů:
= v duchu antifemlnismu: —modemistický [-cky] a-styc-»,
-fona„ ž. = chrámový střídavý přid. k tomu:
zpěv kněze a sboru; -fonář, -e, -monarch1'stický [—cky] = jsoucí
m. = sborník antifon; -fonický proti monarchii: -monarchista
a-nyc-m přid- k antifona [-stka], m. = člověk antimonar

antika. <<-ty-»,ž. = řecký a římský ' chlstického smýšlení;
starověk, antická vzdělanost; momický [-cky] || -nomní =
antikisovati a-zo-». podle franc. protikladný, jsoucí v rozporu;
= napodobovat antiku -nomie, ž. = rozpor:
-klerikáln£ = protiklerikální; -pasát, -u, m. = opačný vítr než
-kličíán, -a, m., v. kličián: pasát; ip„sámf větry;
-klv'ma:z:,-u. m. = opak klimaxu; -patický c—tyc-» = nepříjemný.
-krist (Antikrist, lid. ancžkržst) odporný; matte c-tyje», ž, = ne
= Kristův protivník, odpůrce. libost, nechuť, odpor;
ďábel; mendinm, v. aniependium:
-kritikář <<-ty—»,-e. m. = od- -podl -a, || řidč, -poda [-dka],
Důrce kritiky (Ner.) m. = protinožec (človek. bydlící

antikva q-týk-». ž., z lat. = latin- na druhé straně zeměkoule). pro
ské pismo stojaté tivník, odpůrce: -podický c-dyc-»

antikvariát, -u, m. = antikvární = protichůdný. opačný;
obchod; -pyrin, -u. m. = lék proti ho
-kvámí [mě] eanty-m z 18t- = rečce: -pyrínový prášek;
opotřebovaný, starý: _-kvárni ce- -semita [-tka] m. = odpůrce
na. = za -kvárni knihu: -kvární židů;
obchod = s antikvárními věcmi; -semmcký [-ch/„] (g-tyc-p || časť.
-kvář, -e. m. = obchodník s an- -semitský [-sky] =protižldovský;
tikvárními knihami; -kvářský -semitismus e-tyz-», -mu, m. =
[-sky] protižidovské hnuti;

antikvisovatí (-tY—ZO—)= uváděti -septi0ký [-cky] WWO-» = 00 je
do staršjho stavu; proti nákaze; -sept1'kum, —ka,stř.
antikvita (auty-», ž., z lat. = = prostředek proti nákaze:
starožitnost; -socialismus c-zmus», -mu. m.
antikvovaný [Jván] = zastaralý_ = hnutí nepřátelské socialismu;
překonaný, předstižený; kniha je -socialřstický MWC-» = proti
-vána; socialistický:
antik/nova“ canty-ip co = způ- -Socíál'ni [—ně; most] = DPOU
sobit, že je to zastaralé, překona- sociální;
ti (V látce, V pojetí, ve zpraco- -sovčtismns (dyz-», -smu, m. =
vání) protisovětské smýšlení, hnutí;

Antilly <<-ty-»,—ill_ž. pomn., ostro— -sovětský = protisovětský;
vy v západní Indii *-šámbr, -u. m.. z franc. = před

antilopa a-ty-», ž.. sudokopytník: pokoj (Herrm.); -šambrovati =
-Zopí, přid. k tomu doprošovati se přímé, protekce,
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„čistit kliky“; -šambrový: -vá.
politika;
-thesa " -se a—za.,-ze», ž. = pro—
tiklad: -thetický [-cky] <<-tyc-»
= protikladný;
-trínitář, -e, m. = odpůrce na
uky o sv. Trojici

anto, v. an
antologický, příd. k antologie, ž.,

původ. anth-, z řeč. = klaso
braní, výbor ze slovesných děl

Anton, -a. m., domác. tvar k An
tonín: anton = kat (hantýr.); ze
lený a. = policejní vůz (t.);
Antoníček, -čka, m., zdrob. k
Antonín, „příjm. ;
Antonie a-nyje», ž. jm.;
Antonin, -a. m., křest. jm. i
příjm., zdrob. Antonínek, -nka,
m.

antonomasle a-zije», ž., z řeč. =
označení osoby podle obecněj
šíhn názvu. na př. slepý vůdce
o žižkovi. Otec vlasti o Karlovi
IV., nebo užíti vlastního jména
ve významu obecném, na př.
mecenáš, herostrat, jldáš

Antoš, -e. m.. domác. tvar ]: An—
tonín, příjm.

Antošů, m. neskl., příjm., z Antoš
Antoušek, -ška. m.. zdrob. k An

toš; a. = pohodný (lid.), podle
raSa Antona šeka; = detektiv
(hantýr.)

Antové, -tů. m. pomn.. staré jmé
no východních Slovanů

*antož, spoj. = protože (silně zast.)
antracen v. anthracen
antracit, -u, m., nejlepší uhlí
antropolog..., v. anthropolog

z franc.anuita, a-nuji-», ž., ann
= roční Splátka

anulace, ž., z lat. a_nn- = anu
lování, anulovati = (z)rušit,
prohlásit, -hlašova.ti za. neplatné

Anuše, -ška, ž., domác. tvary k
Anna

anýz, -u, m., z lat. anisum, rostl..
její plod; anýzový; též anýž, -e

anžambmú, v. enjabement
anžto, v. an
Anžnovec, v. Anjouovec

aorist, —u_m., řec. = jednoduchý
(neopsaný) slovesný tvar pro
děj minulý. na, př. staroč. picb
= pil jsem: aoristovy' význam.
tvar

aorta, ž., z řeč. = hlavni tepna,
srdečnice

Apač, -e, m. = příslušník jednoho
indiánského kmene; apač = pa
řížský pouliční zloděj, lupič;
apačský [-čsky: -čství], přid. k
tomu

apage. lat. = odstup (rozk. způs.)
npanáž, ž., z franc. apanage, pů

vod. = odbytné, pak roční dů
chod členů panovnických a.
šlechtických rodů, kteří nemají
dědických nároků; podpora. členů
rodiny, na př. otcova. podpora
vdané dceři

aparát, -u, m., z lat. apparatus =
přístroj: = zřízení, soustava., na
př. úřední; = výzbroj: vědecký
a.: zdrob. -rá_tek, -tku, m.: -rát
nicim, stř. = blýskání se vědec.
aparátem (šal.);
aparatura (ctu-», ž. = soustava
přístrojů

apartmá, stř. neskl., z franc.
appartement = byt nebo jen je
den pokoj

apartní I-né; -'nost], z franc. =
zvláštní, nápadný, vkusný, ne
tuctový

npatický [-t1'.cky; -t/ičnost] a-tyc-,
-tyč-» = lhostejný, netečný;
apatie <<-tyje>>,ž., z řeč. = lho
stejnost. netečnost

apatit, a-tyt», -u, m., nerost
apatyka, ž., z řeč. = lékárna. (lid.

a hovor.): -ká'ř [-kářka]. -e. m.
= lékárník; -kářský [-sky; -ství]

apel, -u, m., z franc. = výzva,;
apelace, ž., z lat. = odvolání;
-lač'ní = odvolací

apelativnm c-tý-»_ -va, stř., z lat.
appell- = obecné jméno (pes,
kočka. atd.) proti vlastnímu
(Praha, Brno atp.); -titm£ vý—
znam

apelovati, z lat. = odvolati se k
vyšší soudní instanci; a.. na ko—
ho, na čí cit = dovolávati se ho
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Apen(n)iny any-», -in, ž. pomn.. užitý: -ná. věda; aplikovati =
pohoří v Italii; apen(n)inský užit, upotřeblt, přenést, přizpů

apercepce, ž., z lat. app- = osvo- sobit: a. poznatky jednoho věd
jování představ, vnímání; = sta- ního oboru na druhý: a. léky,
novisko při posuzování (odbor.): obvazy
míti stejnou apercepci na něco aplomb, -u, m., z franc. = jistota,
= dívati se stejně na něco, po- sebevědomí ve vystupování
suzovatl něco stejně; -ccpč'n£ apod., zkratka = a podobně, a D0
schopnost; dobné...; méně vhodné a pod.,
apercipovati = osvoj-iti si, -jovati sr. atpod., atd.
si představy, vnimat 8P0dikt10ký [-ti0ky; -tič'nost]

aport,-u a-sy», stř. neskl., franc. <—dyktyc-», z řeč. = naprosto
= krátký přehled něčeho, struč
ně vyslovená myšlenka, ducha
plný nápad, postřeh

aperitiv <<-týv», -u, m., z franc.
apé- = alkoholický nápoj, podá
vaný před jídlem pro zvýšení
chuti; -tivo'vati = pit aperitiv
(Majer.)

apersy, v. apercu
apel-tura <<-tú->>,ž., z lat. = uprázd

nění (úřadu), otevření, otvor, na
př. nosní apertura otevření
nosní dutiny

apetit <<-tyt», -u, m., z franc.
chuť (lid. a hovor.)

aphelium aap-hélijum>>,
odsluní

apikální, z lat. (k apex): &.hláska
= která se článkuje špičkou ja—
zyka, na př. (1, t, n

aplanace, ž., z lat. = aplanování;
aplanovati urovnat, srovnat.
uspořádat (půdu, spor...)

aplaudovati komu, čemu, z lat.
pochvalně tleskat, potleskem po
zdravovat, -vlt, schvalovat, schva
lit;
aplaus, -su <<-zu»,m., = pochval
ný potlesk (hovor.)

*aplégr, -u, m., z něm. Ableger
odnož, potomek (vulg.)

aplikace, z., z lat. appl— = pře
nesení, na př. marxismu na jed
notlivé vědy, užití vědních po
znatků v praktic. životě; &. léků,
obvazů = přiložení, přikládání; &.
na. látce, na oděvu = ozdoba z ji—
né látky; -ka,čn£ práce, postup,
barva; aplikovaný přenesený,

-lia, stř.

J'iStý. zcela nepochybný, nezvrat
ný, na př. úsudek; tvrdit něco
-cky

apokalypsa II -se <<-sa ]] -se» ž„ z
řeč. = zjevení (sv. Jana); -Zyp
tichý [-cky] <<-ptyc-», přid. k
tomu; přenes. = jako v apoka—
lypse, blouznivý, nepřirozený,
příšerný, hrůzný; -lyptik, -a, m.

-lyptický člověk
apokopa, z., z řeč. odsouvání,

odsutí koncové hlásky (moh m.
moh1); apokopovat'i se odsou
vati se

apokryf, -u, m., z řeč. = nepravý
spis biblický: dni, na př. lite
ratura

Apolena, zdrob. mica, ž. jm.
apolitický <—tyc-»[-cky; -čnost] =

nepolitický, lhostejný k politice
apol(l)inský [-slcy], přid. k Apollo

= cudný, mravně čistý (typ,
zjev)

Apollo, -llina, m., podle lat., ||
Apollon, -llona, z řeč., starořec.
bůh slunce; apol(l)onský [-sky],
přid. k tomu = podobný Apollo
novi, mravně čistý

apologet, -a. II -ta, m.. z řeč.
obrance; -get'ický [-cky] = ob
ranný ve smyslu teologie. i šir
ším; -getika <<-ty->>,ž. = teologie
hající křesťanskou nauku; = há

-jení, obrana:
apologie, ž. = obrana ve význ.
teologie. i širším, na př. a. čes.
jazyka .

apoplektický é—tyc-», přid. k apo
plexie: &. záchvat = mrtvičný,
mrtvicový, záchvat mrtvice; —ktik,
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-a. m. = člověk raněný mrtvici;
apoplex'ie, ž., z řeč. = mrtvice

aport, z franc. = přines; -tovati =
přinášet, o psovi

aposice a-zi-», ž., z lat. = přísta
vek (mluvn.); -siční výraz atp.

aposiopesis || -pese a-pézis || -pé
ze». ž., z řeč. = zmlknutí, náhlé
odmlčení: kozel aby tě —!

apostasie " —se_<<-zije || -ze», ž., z
řeč. = odpadnutí od víry.... od
padlictví;
apostata, m. = odpadlík; -stato
vati = odpadnout (řídké)

a posteriori <<á.-ryjórý». lat. = z,
podle ,.pozdějška", 2, podle ú
činku, ze, podle zkušenosti;
aposterio'rismus a-zmus», -mu,
m. = vyvozováni poznatků ze
zkušenosti; -ríor1'sta [-stka], m.
= přivrženec -riorismu;
-riosn£ || řidč. -r'iomy' [-ně;
-nost] <<-ryjorní», na př. pozna—
tek = z účinku, ze zkušenosti

apostrof, -u, m., z řeč. = zna
ménko odsutí, odsuvník i(moh'
m. moh-l)

apostrofu, ž., z řeč. = přímé oslo
veni nepřítomné osoby nebo věci
(řečnic. způsob); Jovan koho, co
= přímo oslovit, oslovovat...

apoštol [-Zka], -a, m., z lat. apo
stolus a. to z řec. -los, původ. =
Kristův učeník, pak věro
zvěst, konečně = horlivý hlasa
tel nějaké myšlenky; apoštolát,
-u, m. = apoštolský úřad, apo
štolské poslaní, hlásání; apošto
lovati = být apoštolem, hlasa
telem, hlásat, šířit; apoštolský
[-sky; -ství], přid. k apoštol: &.
úřad = papežský; -ské vyznání
víry, kredo; -ska činnost = hlá
sání, šiření (myšlenek); Apoštol
ské Veličenstvo, v titule rakous.
císařů a uher. králů

apot(h)eosa <-eóza.», ž., z řeč.
uctíváni lidí jako bohů v antic
kém světě, zbož'nění, nadšená
oslava

a potiorí <<á.pocijóry», lat.
dle důležitější věci

appartement, v. apartmá.

po

aprehensivní [-ně;
z lat. = útočný

apretér, -a, m., z franc. app
kdo dělá. apreturu; apreto'vatz'
provádět, provést apreturu;
apretura <<-tú-»,ž., konečná úpra
va. výrobku

april <<-íl»,-e || -a, m., z lat. = du
ben, zprav. jen v jistých spoje
ních: to je pravý a. ap. = nestálé
počasi; april! = to je žert (na
1. nebo posledního dubna); vy
vésti koho aprilem provést
mu žert; aprilový žert; -vé po

-nost] c-zív-m

časi = nestálé
& priori <<á prijórý>>. lat. = „z,

podle dřívějška", jen rozumo
vě, z domyslu, bez poznání, pře
dem (co odsuzovat...); aprior
ní || řidč. —ný [-nč; -nost], přid.
k tomu: a. stanovisko, odsuzo
vání...: apriorismus <<-zmus»,-mu,
m. názor, že poznatky vzni—
kají čistě rozumově, apriorně:
-ri3ta [-ristka], m. = jeho stou
penec; -ristický a-styc—»|| *-rist
M = v duchu apriorismu

aprobace, 2., z lat., 1. = schvále—
ní (úřed. spisu, knihy, plánu

, 2. oprávnění vyučovat
na střed. škole; aprobační říze
ní schvalovací; a. vysvědče
ní, k aprobace 2; aprobant, -a.,
m. = kdo aprobuje; aprobovati
spis..: a. koho = uznati za
schopného vyučovat na. střed.
škole

a. propos || zčešt'. apropó, franc.
a to z lat. ad propositum = k
věci, mimochodem připomínám,
abych nezapomněl, vhodně si
vzpomínám, na slovíčko

apropriace, ž., z lat. = přivlast
ňování, přivlastnéní, osvojová
ní, -jeni

aprovisace a-za-», ž., z lat. app
zásobovani potravinami, po

traviny ; -sač'ní, přid. k tomu ;
aprovžsovatz' = zásobovat potra
vinami '

aproximativní [-ně; -nost] <<-týV-».
z lat. app— přibližný
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apsida, 2., z řeč. polokruho
vitý výstupek basilik

aquarium, v. akvarium
ar cat—»,-u, m.. z lat. area =

100 m2
Arab [-bka], -a, m. = obyvatel

Arabie; a., arabák, -a, m. =
arabský kůň;
'Arabče, -čete. stř., Arnhřík, -a.
Arábek, -bka, m., zdrob. k Arab

arabeska, ž., z franc. rostlinná
ozdoba po způsobu arabském,
jeden druh povídky; 'arabesko—
vati = ozdohovat arabeskami
(Zey.); -skovitý = podobný ara
besce: -skový příběh, —sková.
ozdoba || *-skn£

Arabic bra-», ž.. poloostrov;
*Arabín, —a.m. = Arab (zast.):
arabista [—stka], m. = odborník
v arabštině. v arabistice: -bistika
cesty-», ž. = věda o Arabech;
Arabica., v. Arab:
arabský [-sky], přid. k Arab ||
Arabie: -ská guma, lepidlo; -ské
číslice (1, 2.... proti řím.); arab
ština, ž. arabský jazyk

aragonit a-nyt», —u,m., nerost
arak, —u,m., z arab., likér
Aramejec, -jce, m. = obyvatel A

ramu, Syrie a. Mezopotamie:
aramejský ; —jšt'ina, ž. = ara
mejský jazyk

aranžér [-rka]. -a, m., z franc.
kdo aranžuje, pořadatel. úprav
ce; -rský [-rsky; -r3tv£], přid.
k tomu;
aranžmá, zčešť. z arrangement,
stř. neski. = pořádání. úprava:
'aranžovanost, ž. = připravenost
(Č.-Chod): aranžovati pořá
dat, upravovat; slož. dokon. z

arba, ž., lehký vozík
(Ner.)

Arbes, -sa. e-sa», m., příjm.
arbiter, -tra, m., z lat. roz

hodčí; arbitrární [-ně; -nost] =
rozhodující; subjektivní, po
dle volného uvážení;
arbitráž, -e, ž., z franc.
hodčí usnesení, výrok, soud;
-tráž'n£ [[ -trážový (Výrok...)

arab.

l'OZ

arci, arcit', arciže, z a rci (řekni)
ovšem, ano, zajisté: Půjdeš

tam? Arci: rozumi se arci sa—
mo sebou, že...; pracuji rád,
někdy arciť nemohu (s odstí—
nem však)

nrci- ve složeninách znamená
zvýšení, zmocnění významu to
ho podst. jména, ke kterému
se přidává.: většinou jsou slo
ženiny s arci- ustálenv_ sr. dále,
lze však tvořit v náladové řeči
i složeniny nové, na př. arci
blázen = veliký blázen:
-báseň, -sně. ž. = překrásná. bá
seň, velebáseň (Vrchl.);
_bisknp, -a. m. nejvyšší bis
kup provincie ; —biskupský
[-st'ví]: "-blá.zen, v. výše, -blu
dar, -buř1'č, —d'ábel, -dareba,'
demokrat (hanl.);
-diecése c-dyje-ze», ž. = diecése
metropolity:
-d-ílo, stř. = vynikající, hlavní
dílo:
nhlu'pák; Jiřišntk: '*-chlapík
(I-Ierit.) : -jáh.en ; -kací'ř:
-kněz, titul katolic. kněze, vi
kář:
-kníže [-kněžna]. -ete. m.. titul
člena habsbur. rodu: -kntšecí;

-knížecí hod-kn£žetstv£, stř.
nost země:
*-konec = úplný konec (Vanč.):
'-korupčník, -kritik, -lhář, -lotr,
Jump;
-mistr = velmistr (Vrchl.);
'-níčemník, -osel;
-otec = praotec, patriarcha;
-pastýř_. -e. m. nejvyšší pas
týř, arcibiskup, vysoký církev.
hodnostář

arciť, v. arci
arci-učitel, -e. m.

o Komenském;
-vévoda [-dkyně]. m.,
na habsbur. rodu;
[-ství];
'-zlodě:i, -zrádce

arciže, v. arci
Ardenny, -enn, ž. pomn., pohoří:

ardennský, přid. k tomu

velký učitel,

titul čle
-'vé'vodský
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area, ž., z lat. = rozsah pozem- tré; hlídati něc0 Argusovýma
ků, přenes. = něco plošně veli- očima = ostražitě; zobec. ar
kého (č.-Chod); gus, -sa <<-sa)>,m. = slídič,
areál, -u, m.. z lat. = souvislé strážce (hovor.); argusový po
pozemky, oblast rozšíření rost- hled = ostrý (Masar.)
lin, živočichů

aréna, z.. z lat. zápasiště, ne
kryté letní divadlo: politická. a.
= politická půda, politický život

*arenda, ž., z lat. nájem, roční
důchod (zast.); = hospoda, krč
ma II harenda (Bezr.)

arénni, arénový, příd. k aréna
pro arénu; přenes. a. úSpěch

Blllu obecenstva s hrubším vkuse
(šal.)

areometr, -u. m. = hustoměr
areopaz <<-pág>>,-u, m.. z řeč.

nejvyšší soud (athénský), pře
nes. na, př. vědecký a..

*arest, -u, m., z ital. = vězení
(lid.l; aresmnt [-tlca]. -a. m.
vězeň; orestovati zavřít, uvěz
nit

aretace, ž., z franc. arr- = are—
tování (přístroiů):
aretovati = zadržeti. zatknouti.
uvězníti: &. přístroj = zachy
tit. upevnit jeho pohyblivé části.
na př. a. kompas

ugandka, -dek, ž., lampa (podle
vynálezce Arganda)

argentan, -u, m. = alpaka
Argentina. (Mý-», ž., stát; argen

tinský, příd. k tomu
Argonautů n. -ti, -tů, m. mn.

kdo pluli na lodi Argo
Argon(n)_v. -gon(n). ž. pomn.,

franc. vysočina; Argon(n)ský les
amu-t, -u, m., z franc. mluva

lidské spodiny, jako zlodějů.
zločinců, falešných hráčů, ne
věstek atp., hantýrka; argotový,
na př. -vé slovo vyskytující
se v argotu

argument, -u, m.,
důkaz: -tace, ž.
vání; -tovati
vodňovat

Argus, -ga, m., lat., z řec. Argos
= bájeslovný řec. obr s množ
stvím očí; Arguso'vy oči bys

lat. = důvod.
= argumento

dokazovat, odů

arch. —u, m., z lat. arcus =
dvojlistí papíru nebo i jedno
duchý list; modrý a. = pen
sijni dekret; v. aršek

archa, ž., z lat. arca, v starší
době = křídlový oltář; Noe
mova a. = koráb, na kterém
Noe ušel potopě (bibl.); a. (1
mluvy = ozdobná. skříň 5 deska
mi úmIUVy mezi národem israel
ským a Bohem (bibl.): přenes.
a. = staromódní vozidlo

archaický [-cky; -čnost] = archais
tický;
archaisace a-chajiza-», ž.
chaisování;
archaismus c-chaj-iz-», -mu, m., z
řeč. zastaralý (ú)tvar, zvyk,
-lé slovo; archaisovati c-zo—z—=
davat. napodobovat starožitný,
starobylý ráz. užívati zastara
lých výrazových prostředků;

ar

archnistžcký [-cky] <<-styc-» =
zastaralý. starobylý:
“"-smí = archaisující, archais
tický

archanděl, -a, mn. -lé, m., z řeč.
= vyšší anděl: zdrob. '-děl£ček,
-čka, m.; dětský [-sky], přid.
k archanděl

archeolog [—ložka], -a, m., z řec.
-chai- = kdo se obírú s archeo
logií; -logický [-cky], přid. k ar—
cheolog. -logie; -logic, ž. = věda
o dávnověku, o starožitnostech

archetyp, -u, m. = původní typ,
podoba, znění spisu, pravzor

archierej || -chijc'rej, -e, m. =
biskup ruské církve

archimandrita, m. = představený
řeckého kláštera

Archimcdes a-mé-», da, m., řecký
matematik; -dů'v (-dovský) zákon

archipeuag), -u. m., z řeč.
moře, souostroví

architekt, -a, m., z řeč. stavi—
tel vzdělaný odborně a umělec
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ky, navrhovatel umělec. úpravy
staveb, nábytku, sadů...; přenes.
o tvůrci velikého slovesného dila;
architektonický [-cky], přid. k
architektonika <<-ny-»,ž. = spo
jeni částí v jednotný celek (ve
stavitelství), přenes. = stavba
vůbec, na př. kostí, umělecké
ho, slovesného dila;
architektura <<-tú-»,ž. = stavitel
ství, stavitelské provedeni, ře—
šení, budova, stavba (a. knihy,
románu...); -turni omamentik
(šál)

architrav || -tráv, -u, m., z řeč.
= příčné břevno nad hlavicemi
sloupů. čes. násloupi

archiv <<-chýv», -u, m., z řeč. =
sbirka listin, písemnosti, knih
rukopisných i tištěných, budova,
kde se archiválie chovají, sbirka
vědeckých publikaci; archiválie,
-ii, ž. pomn. = památky chované
v archivě: archiválni = archivní;
archivář [-řka], —e,m. = správ
ce archivu; -řský [-řstvi], přid.
k tomu: archivní, přid. k archiv,
na př. služba, sbírka dokumentů;
archivnictví, stř. = archivní zři
zení, nauka o archivech

*archýtek, -tka„ m., zdrob. k ar
chitekt (Vanč.. Pujm.: posměš)

archový, přid. k archu a. formát
Ariadnína nit = vodítko (podle bá

jeslovné králov. dcery Ariadny)
arián, -a, m. = stoupenec arianis

mu; arianismus c-nyz-a, -mu, m.
= Ariovo učení; ariánský [-sky;
-3tvi], přid. k arián

aridní, z lat. = pustinný
arie <<áryje>>, ž., z it., hudebni

útvar
Arijec <<á-», -jce, m., v užším

smyslu = příslušník indoevrop
ských kmenů indo-iránských, v
širším = příslušník vůbec ně
kterého kmene indoevrop., Indo—
evropan; arijec, podle něm. na
cistického pojetí = nesemita;
arijský || árský

arioso a-ryjózo», stř., ital. = zpěv
ná část recitativu; arios'ni zpěv

Ariostův,
Ariosto

Ariové, -iů, m. pomn. = Arijci
ariový <árijo-», přid. k arie
aristarch, -a, m. = přísný kritik

(podle řec. Aristarcha)
aristokracie, 2., z řeč. = rodová

šlechta, vládnoucí třida ve feu—
dálním řádu, jeji vláda;
aristokrat [-tka], -a., m. = při

nik. -stoův, přid. k

slušník aristokracie; ve feudál
ním duchu symb. jemnosti,
vzdělání: a. srdcem, duchem..:
-tický <-tyc-» [-cky] = vlastní
aristokratům, šlechtický, uroze
ný; ve feudál. duchu = vybraný,
jemný (způsob, chování); -tis
mus <<-tyz-», -mu, m. = aristo
kratický původ, -ké smýšlení...

ariston, -u, m., hraci stroj
Aristoteles, _-1a, m., řec. filosof;

aristotelsky' || -Zovský = v Aris
totelově duchu (filosofie...); Aris
totelův, přid. přivlast. k Aris
toteles

aritmetický [-cky] c-tyc-» = po
čtářský; -tik, -a, m. = počtář;
aritmetika <<-ty-», ž., z řec. -ith
= počtářství

arivismus <<-zmus», -mu, m., z
franc. arr- = vetřelectvi, pový
šenectvi, šplhounství:
arivista [-stka], m. = povýše
nec, vetřelec, šplhoun: -vist'lcký

'[-cky] <<-styc-»= vetřelecký, po
výšenecký, šplhounský; arivistni,
na př. prostředí

Arizona„ ž., stát severoamer. Unie
arkabnza, v. arkebuza
arkáda, ž., z franc. = oblouk nad

sloupy, obloukovitě podloubí
arkadický [-cky] <<-dyc-», přid.

k Arkadie, ž., krajina v Řecku;
symb. blaženosti: odtud -dický.
-dský = blažený, idylický

arkádovitý [-tě] = podobný arká
dám; —dový, přid. k arkáda, na
př. most

arkadský = arkadický
arkanum <<-ká-», -na, stř.,

= tajemství, tajemná věc
arkebuza ll arím—, ž. =

z lat.

hákov



arktický 29 artista

nice; -buzir || -buzn£k, -a, m. = arse a—ze»,ž., řec. = zdvih v rytmu
střelec z arkebuzy; -buzirský, arsen <<-zěn»,-u, m., nerost, prvek
přid. k arkebuzír arnenál a-ze-», -u, m.. zit. = zbroj

arktický <<-tyc-»,přid. k Arktida, nice
ž., zčešť. z Arktis <-tys>>, -idy, arsenik <-zenyk», -u, m. = otru
ž., z řeč. = krajina kolem sever- šík
ního pólu arsenový, přid. k arsen

arkýř, -e, m., z něm. = menší při- arský, v. Arijec
stavek při větši místnosti, vysu
nutý ven; -řo'vitý = podobný ar
kýři; -řový pokoj s arkýřem

arlekýn, v. harlekýn
armáda, ž., z it. nebo ze špan.

vojsko, přenes. = velké množ—
ství, zástup; armádní, na př.
sbor, rozkaz

armatura, <(-tú-», ž., z franc. = Vý
zbroj, výstroj; -rový, přid. k
tomu

Armen [—nka] <<-ěn», -a, m., né.
rod. jméno; Armenia, ž.; (zv-men
ský; armenština, ž. = armen.
jazyk

*armička, z něm. = chudák (lid..
Rais)

Arnaut [-tka], -a, m. = Albánec
(turec.); amautka, ž., druh pše
nice; a'mautský, přid. k Arnaut

*Arne, -na || -neho, m. = Arnošt
arnika " amyka, ž., z lat., rostl.,

prha; amykový
*Arno, m. = Arnošt
arnyka v. arnika
arogance, ž., z lat. arr- = domýš

livost, nadutost, zpupnost, dr
zost; -gantni [-ně; —nost]= do
mýšlivý, nadutý, drzý

aroma. <<-ró- || -ro->>, stř. neskl. ||
-matu, z řeč. = líbá. vůně: aro
matický Dtto-ky; -tičnost] <<-tyc-,
-tyč-» = libě vonný; -tisovati
a-tyzo-» = navoněti

aron, -u, m., rostl.
arondace, ž., z franc. arr- = aron

dováni, zaokrouhlení; arondovati
= zaokrouhlit, -hlovat, scelit,
-lovat

aronový, přid. k aron: a.. kořen
arpeggio <<-džo»,ital. = jako na

harfu, harfovitě na smyčcovém
nástroji

arrangement (aranžmá), v. aranžér

aršek (řid.), aršiček, aršík, -u, m..
zdrob. k arch

aršin, -u, m., ruský loket
artefakt, -u, m., z lat. = umělý

výrobek
arteria <<-tě-»,ž., z řeč. tepna;

arteriosklcrosa <<-róza»,ž. = kor
natění tepen

artéska studně neboli artéska, ž.
= hluboká. studně s přirozeným
vztlakem

artěl, -u, m., z ruš. = výrobní
družstvo

artiěok, v. artyčok
artikl <<-tykl», -u, m., z něm. =

druh zboží, předmět (v hovor.
obchod. mluvě): hovor. = kus
(šatstva...)

artikul <<-ty-», -u [[ -e, m., z lat.
= článek. odstavec (zastan)

artikulace e-ty-», 2., z lat. = član
kovaní hlásek, t. j. tvoření jich
některými částmi lidského těla;
-lačn£ pochod..: -kulovaný zvuk
= hláska, zvuk v lidské řeči (a,
b atd.), proti zvuku neartikulo
vanému, lidskému i zviřecímu,
který není v jazykové soustavě;
-kulovati hlásky = tvořit; hlásky
se -ku1ují

artilerie auty-». ž., z franc. -ill
= dělostřelectvo; -rijsky' || časť.
-ristický c-styc—up = dělostře
lecký; -rista, m. = dělostřelec

artismus <<-tyzmus», -mu, m. =
směr zdůrazňující t. zv. čistě
umění

artista [-tka] c-tys-», m., z franc.
„= umělec (řid. kniž.); = variet
ní, cirkusový. kabaretní umělec:
artistický <<-styc-» [-cky] u
mělecký (řid. kniž.); = variet
ní, kabaretní; -cká. fakulta.
filosofická Il artistská (zastar.):



artušovský askese

artistní [mě] = umělecký (říd.
kniž.)

artušovský: -ké pověsti = o Artu
šovi, bájeslov. brit. králi

artyčok, -u, m., z ital. articiocco,
zelenina

arytmícký [-cky; -čnost], příd. k
arytmie, ž.. z řec. arryth- = po
rucha rytmu, nerytmlčnost

I as, stř. neskl., půltón
II as, -u, m. = eso; římský peníz
III as, příslov. v. asi
asanace, ž., z lat. ass- = úprava

městských čtvrtí. aby se zlepšily
zdravotní poměry: -nač'ní, přid.
k tomu;
usa/nova“ = provádět, provést
asanací

asbest, -u, m. = osinek; -tárna,
-ren, ž. = výrobna asbestu; -tik
x-tyk», -u, m., ohnivzdorná směs;
-tina a-týna». ohnivzdorný nátěr;
asbestový, příd. k asbest

As dur, tvrdá. tónina
asekurace, ž., z lat. assec- = po

jisteni; -rační = pojišťovací;
-rant, -a, m. = pojišťovatel: -rát,
-a. m. = pojištěnec; Jrovaci =
pojišťovat, pojistit

asent, -u, m., z franc. = vojenský
odvod (lid.); asento'vati = od
vádět, odvést; asentýrka, ž. =
'odvod (lid.)

asepce a-sepce>>, ž., z řeč. = léče
ní, při kterém se zamezuje né,—
kaza; -ptický <<-ptyc-»[-cky] =
zamezující sepsi

asesor e-sesom, -a, m., z lat. a.s
sess- = přísedící (soudu)

asfalt, -u, m., z franc., přírodní a
umělé, látka. nátěrové. a dláždicí;
asfaltovati cestu, ulici;
-tový = z asfaltu; -tový vlas
= černý jako asfalt (Ho.); -tová
literatura, překlad něm. Asphalt
literatur = literatura nehovějí—
cí duchu hitlerovského Německa

asfodel, -u, m., z lat. a tam z řeč.,
rostl., čes. kopíčko; Jový ||
Ú-Zsky' (Vrchl), příd. ]: tomu:
-lova louka. v řec. podsvětí; -lova
žeň snů (Sez.)

asi ][ (kniž., basu.) as, příslov. =
přibližně (asi deset...), pravdě
podobně, možna. snad, jak se
zdá. (je asi nemocen), možná.,
snad, doufám (asi přijdu)

Asiat [-tka], -a, m. = obyvatel
Asie, Asijec; asiat = divoch,
barbar; asiatsk'ý [-sky; -ství],
přid. k asiat

asibilace, ž., z lat. ass- = přechod
souhlásek zadopatrových a zub
ných v sykavky (k-č, ť-c...) ne—
bo jejich sykavkové zabarvení;
asibiláta, ž, = afrikáta;
asibz'lovat'i souhlásky = zabarvo
vati sykavkovým zvukem, měniti
v sykavky

a sice, v. sice
Asie <<-zije»,ž., díl světa; V. Asiat,

Asijec
asignacc, ž., z lat. 355- = příkaz,

poukázka, papírový peníz; asig
mít, -a, m. = kdo dostane asig
naci; a., -u. m. = papírový pe—
níz: asignovati = poukázati,
-kazovati

Asijec [-jka] a-zi-», -jec, m. =
obyvatel Asie, Asiat; asijský,
přid. k Asie, Asijec

asimilace, ž.. z lat. 355- = přizpů—
sobení se (prostředí..), spodoba
(hlásek); -Zač'n£schopnost..: -lo
vati = přizpůsobiti, -bovati.
spodobitl, -bovati

asistence, z., z lat. 955- = přislu
hování, pomoc, přisluhující, po
mocná. osoba; mění lékař...

asistent [-tka], -a. m., z lat. =
kdo asistuje. pomocná, síla; po
rodní -tka = pomocnice při po—
rodu; -tský [-tstvi], přid. k
tomu; -tura <<-tú-», 2. = asi
stentské místo, povolání;
asistovati = přisluhovat, pomá—
hat

askese <<-ze»,ž., z řeč., původ. =
tělesné cvičení, v křesťanství =
přemahání světa a těla, pak =
zdrželivost, střídmost, odříkání;
asket (Slád) :| obyč. asketa.
[-tka] || -tik [-tička] a-tyk,
-tyč-», -a, m. = asketický člo



asklepladlcký Astrachaň

věk: asketický [-ticky; -tičnost]
= zdrželivý, střidmý, odřikavý;
-tika, ž. = nauka o askesi; -t'is—
mus ox-tyz-», —mu, m. = hnuti
hlásající askesi

asklepiadický a-dyc-» " asklepiad
ský || zastar. -dejský verš (a_n
tic.). —ská strofa

gg moll, tónina
asociace, ž., z lat. ass—= sdružo

vání. sdružení, na př. představ;
mění, na př. řada

tasociální [-ně; -nost] = sociálně
lhostejný, nemající sociální zře
t_el, cítění: = nespolečenský; =
vykořisťujicí. protlsociální

asociativní [-'ně; -'n08t] G-týv->>=
asociační

asociovat! cx-cíjo-» = sdružovat,
sdružit; v. asociace

asomntlcký x-somatyc->>, z řeč. =
netělesný. nehmotný (o Bohu)

asonance, ž.. z lat. ass- = souzně
ní, opakování stejných samohlá
sek v koncových slovech několi
ka veršů; manč'ni, přid. k tomu

aspekt, -u, m., z lat., ve středo
věku = postavení hvězd, z ně
hož se určoval lidský osud; v
botan. = vzhled a složení rost
linné čeledi v některé roční do
bě: v mluvn. = t. zv. slovesný
vid (v. vid); jinak = vzhled.
vzezření (a. venkovana, Sez.)..
pohled na něco, pojetí něčeho,
stanovisko, mínění, výhled (do
budoucna)

aspik, -u, m., z franc. = rosol,
huspenina; aspikový, přid. k
tomu

aspirace, ž., z lat. = snaha, tou
ha. tužba (míti aspirace); v lé
kař. = vdechnutí, nassáni; v
mluvn. = vyslovování hlásky h
za. souhláskami závěrovými, na
př. th. ph m. t, p, pak i ono h,
onen přídech sám

aspirant [-tka], -a, m. = kdo as—
piruje na něco. začátečník. ucha
zeč o místo, čekatel; = absolvent
vys. školy připravující se na vě
deckou činnost; -tsky' [-tst'ví],

přid. k tomu; —tura, ž. = aspi
rantské povolání

aspiráta, ž. = souhláska vyslovo
vaná s aspiraci. Mpirovaná

nepirátor, -u, m. = větrací při
stroj na odssávání vzduchu n.
plynu

aspirin <<-rýn», -u, m., lék; mový
prášek

aspirovati, v mluvn. = vyslovo
vati s 'aspiraci; v lék. = vdecho
vati...; a. na něco = usilovat o
to, ucházeti se

aupirovaný, v. aspiráta,
aspoň || alespoň, příslov. = nej

méně, při nejmenším: a. deset.
kousek...; starý forman, když
nemůže jezdit. &. bičem praská;
— já. aspoň bych to neudělal =
co se mne týče. já bych to ne
udělal; aspoň mám pokoj = když
nic jiného, mám pokoj

assibilace, -láta, dovati, v. asibi
lace

Assyrie..., v. Asyrie
nstatický <-tyc-» = mající odpor

k státnímu zřízení;
astatismus a-státyz-», -mu, m. =
odpor proti státnímu zřízeni. ne
státnost (Masar.)

asteroidy c-roji-», -id, ž. pomn., z
řeč. = drobné planety

asthenický c-nyc-» = stižený asthe
nii;
asthem'e c-nyje», ž., z řeč. = tě
lesná slabost, vysílení

asthma |! zprav.
astma, -my, ž. || -matu, stř., z řec.
asthma = záducha, dýchavičnost:
-tžcky' c-tyc-» = dýchavičný;
přenes. -tlcký příběh = nezáživ
ný, nepodařený; dik, -a, m. =
-tický člověk

astra, ž., z lat., květina
Astrachaň, -ně, m. (chyb. -an,

—anu), starsi název sovět. města
Stalinsk: astrachán, -u, m. = be
ránčí kožišina; mica, ž. = astra
chánová. čepice; -nový [] mský,
přid. k astrachán; -ň8ký, přid.
k Astrachaň



athoismusastrální

astrální, z lat. = hvězdný, netě
lesný, nadpozemský

astrofobie, ž., z řeč. = chorobný
strach z bouřky

astrolog, -a, m., z řeč. = kdo se
,obirá. s astrologii, hvězdopravec;
-gický, přid. k astrolog, -logie;
-Zogte, ž. = hvězdopravectvi, ur
čování lidského osudu podle po
staveni hvězd

astronom [-mka], -a, m., z řeč. =
hvězdář; -mický rok, -cká práce;
—mie, ž. = hvězdářství

astrový, přid. k astra
astřička, -ček, ž.. zdrob. k astra
asyl <<-syl ][ -zyl», -u, m., z řeč. =

útulek, útočiště; dní právo
asymetrický [-cky; -čnost], přid. k

asymetrie a-sy->>,ž., z řec. -m—
= nesouměrnost

asyndetický [-cky] <<-tyc-»= beze
spoječný;
asyndeton <<-syn-»,-ta, stř., z řeč.
= spojeni větných členů nebo vět
beze spojky, bezespoječnost

Asyrie (z Ass-) <<-sý-», ž., staro
věká říše: asyrský, přid. k tomu;
Asyřan [-nka], -a, m. = obyvatel
ASyrle

Aš, —e,m., město v Č. .
Ašant [-tka], —a,m. = příslušník

ljednoho afrického kmene; a. =
německý voják z Aše, policista
(starší praž. lid.)

at, 1. podřadná spojka = aby:
přijď včas, ať nečekají [] aby ne
čekali, aby nemusili čekat; řekni
mu, ať si pospiši; = i když, kdy—
by, třeba(že): nepřijdu k němu,
ať si to vykládá, jak chce; ať
děláš, co děláš, jemu se nezavdě
čiš; ať prší nebo ne; chybně
ať jakkoli: ať jakkoli je ta práce
slabá, m. ať je slabá, třeba (tře
bas, třebaže) je slabá, byť byla
slabá; —2. částice, kterou se ve
spojení s oznam. způs. opisuje
3. os._ rozk. způs. = nechť: ať to
udělá, udělají; — 3. s oznam. způs.
v zesil. význ. rozkazovacim, vý
stražném: ať tam přijdeš! = ne,
abys nepřišel, přijď jistě!; —4.

s 1. os. ozn. způs. vyjadřuje
přání, výstrahu: ať se propadnu,
neni-li to tak || lid. ať visim; ať
už to neslyším; —5. rozlučovací
příslovce: ať je den nebo noc, ať
je tomu tak nebo onak; — 6.
samostat. ať, ať si, aťsisi = no
budiž, to nevadí, to je jedno,
nechť: Karel nepřijde. Ať

atak, -u m. || ataka, ž., z franc.
attaque = útok: atakovati = ú
točit ve smyslu vojenském i ji—
nak, na př. a.. koho = dorážet na
koho, napadnout, napadat (ústně
nebo tiskem)

ataman, -a, m. = kozácký vůdce,
náčelník; -nský [-n3tvt], přid. k
tomu; mama, ž. = život ata—
manský, dobrodružný

atašé, m. neskl., z franc. attaché
= vyslanecký přidělenec, vojen
ský. tiskový atp.

'atavický = atavistický
atavismus <<-viz-»,-mu, m., z lat. =

utajená dědičnost, vlastnost zdě
děná po vzdálených předcích, pře
žitek; atavistický [-cky] a-styc-»,
na př. zvyk

atd., zkratka = a tak dále, -zby
tečně a t. d. n. at.d.

ateismus, viz atheismus
atelier, z franc., buď s franc. Vý

slovností -lié, pak stř. neskl., ne—
bo zčeštěno jako -lié'r, -1iéru, m.
= umělcova dílna nebo i jiná., zár"
vod; —'ro'vý,přid. k tomu

a tempo, ital. = podle tempa, ná
ležitým tempem (hudeb.); hovor.
= včas, hned

aténčík || athénčík, -a, m. = při
spěvatel do Masarykova Athe—
naea o RKZ. (starši hanl.)

atentát, -u, m., z lat. att- =- útok
na osobu, hlavně vražedný; aten
tátník [-tm'ce] = pachatel aten
tátu

atest || atestace, ž. || atestát, -u',
m., z lat. att. = osvědčení, po
tvrzení

athelsmus <<-thejiz-», —mu, m., z
řeč. = neznabožstvi, nevěrectvi;
atheista [-stka], m._= neznaboh,



athematícký atrofícký

nevěrec'; athetstický [-0ky] = hned ráno; zaplatiti hotově, a
neznabožský, nevěrecký to ve zlatě atp.

athematický [-ticky; -ttčnost] atoll, -u, m., franc. = korálový
<<-tyc-, -tyč-», z řeč. = bez the- ostrov
matu, bez vedouci myšlenky (hu- atom, -u, m., z řeč. '.__ zakladní
deb.); =bez příznaku (mluvn.)

Athenaenm a-théneum», -naea, stř.,
nazev učených časopisů

athénský, přid. k
Athény, Athén, ž. pomn., řecké
město; Athéňa/n [-nka], —a,m. =
jeho obyvatel

atický (att-) [-cky], přid. k Attl
ka; přenes. = jemný (vtip...);
-cká. sůl = důvtip (Nor.); atické
nářečí starořec. neboli atičma
(att-) [[ časť. attčtí/na (att-), ž.;
Atika || Attika <<-ty-», ž., řec.

,'poloostrov ;
atika (att—)„ ž. = čast stavby
nad římsou; atikový, přid. k
tomu

atila || attila, ž. = husarský ka
bátec

atimie <<-ty-», ž., z řeč. = beze
ctnost

Atlantický cx-tyc-»|| Atlantský oceán
neboli též Atlantik <-tyk», -u, m.

Atlas, -anta, m., řec. obr bájeslov—
ný; Atlas, -su <<-su>>,m., pohoří;
atlas, 1. -antu [] časť. -asu. m.,
_= sbirka map; 2. jen -asu, m..
látka, první obratel krční, no
sič (ve stavitelství); atlaska, -sek,
ž. = atlasové. stuha, bonbon' s
atlasovým leskem: atlasový [mě]
= z latky zvané atlas; přenes.
&. lesk = jaký má. atlas

atlet, -a || řidč. -ta [-tka], m.,' z
řec. ath- = zápasník, silák: at
letický [-cky] <<-tyc-» = zápas
nický, silácký: Dřenes. &. výkon
= řeč se silnými výrazy, slovy,
ale nevěcná, nepřesvědčivé, han
livá; atletika <<-ty->>= sportovní
zápasnictvi; atletsky' [-sky ; -stot]
= atletický; -ství = siláctví

atmosféra, ž., z řeč. = ovzduší,
vzduch; přenes. = prostředí;
-rický tlak

a to, blíže určující příslovečné
spojení = a sice: zitra, a to

částečka hmoty; zdrob. atomek,
—mku, -meček, -čku, m.; atomic
ký [—mtcky; -mičnost] = ato—
mový; —mičnost = počet atomů
v molekull (odb.); = sklon. k
společen. drobení, tříštění:
atomčtk, —a,m. = válečný podně

“covatel, vyhrožující atomovou
bombou;
atomisace <<-za-», ž. = drobení,
tříštění; atomismus <<-miz-»,-mu,
m. = názor, že základem _dění
v přírodě jsou atomy; = zření
jen k jednotlivostem, nedostatek
zřetele k celku; = atomisace:
—mtstický <<-styc-» = v duchu
atomismu; '
atomový, přid. k atom, na př.
-vá. theorie, -vé čislo; přenes. =
velmi malý, nepatrný

atonický <<-nyc'-».přid. k
atom'e <<-nyje»,ž., z řeč. = ochab
lost ústrojí (lékař.), nerozlišo
vání tónů

atp. ll atpod., zkratka = a tak
podobně, podobné... , '

atrakce, ž., z lat.. attr- = přitaž
livá. věc, přitažlivost, zajímavá
podívaná.; v mluvn. _a. = při
taženi jednoho tvaru druhým.
změna tvaru podle jiného v téže
vazbě, na př.: před sluncem vý
chodem m. slunce; atrakčm =
přitažlivý '

atrapa, ž., z franc. attrape = past,
léčka, klam (řid.), napodobenina

atres, —su.m. = adresa (starší lid.)
atribut <<-bút», -u, m., z lat., v

mluvn. = t. zv. přívlastek, bliž
ší určení jména, jinak = vlast
nost, znak; -t1'1m£ [mě] _<<-týv-»
význam... =-přívlastk0Vý

atrium <<átryjum», -ia, stř., část
starořim. domu

atrofický, přid. k
atrofie, ž., z řeč. = chřadnuti (z
nedostatečné VÝŽÍVY)
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atropin <<-pín», -u, m., z řeč., lék
uťsi, aťsisi, v. ať
attaché, sr. atašé
attický, attičina, -čtina, Attika,

attika, -kov'ý, v. atický
attiia, v. atila
attituda <<atytý-», ž., z franc. =

postava, držení těla (říci.)
atut, v. adut
au, citoslovce, vyjadřující bolest,

zklamání
audiatur et alten pars <<audyjá—».

lat. = budiž slyšena i druhá.
strana (pro nestranné posouzení
sporné věci)

audience a-dyjen-». ž., z lat. = sly
šení, přijetí u vysoce postavené
osoby: udílet audiencí, jíti k au
dienci, být u audience; -enční,
na př. den, síň

auditiv <<-dytýv», -a, m. z lat. =
člověk sluchově velmi vnímavý:
-t'lvní = sluchový, sluchově vní
mavý

auditor <<-dý-», -a, m., z lat. =
vojenský soudce; -riát, -u, m. =
auditorské povolání, vojenský soud

auditorium <<-dytó-»,-ia, stř. = po
sluchárna, posluchačstvo

auditorský [-3tvl], příd. k auditor
Angiášův chlév, přenes. = veliká

nečistota, nepořádek; vyčistiti A.
chlév = udělati, zavésti pořádek
(podle pověsti o Heraklovi)

angit, -u, m., nerost; augitit <<-tyt>>,
' -u, m., druh čediče
augment, -u, m., z lat. = přímno

žek, přívěsek (miuvn.);
augmentace, ž. = zvětšení, roz
hojnění; -tační skladiště = s. vý
zbroje a výstroje;
augmentativní <<-týv->>,příd. k
augmentativum <<-tý—»,-va, stř.
= zveličující slovo, na př. chla
pisko, širokánský

au(g)špurák. -a, m. = luterán
(lid.); Augšpurk, -a, m., zčeštěna
podoba něm. Augsburg; augšpur
ský, přid. k tomu

augur, -a, m., u starých Římanů
= pozorovatel nebeských zna—
mení důležitých pro život; dnes
= člověk něco tajně kující anebo

se tvářící, jako by věděl více než
jiní, licoměrník; -'rovati = po
činati si augursky (Mach.): -rský
[-rsky; -rstvt], přenes. = lico
měmý. neupřímný; tvářiti se
-rsky = jako augur

August, -a, m., muž. jm., z lat.
Augustus; august, -a, m. = cir
kusový šašek;
Augustin <<-stýn», -a, m., z lat.
-inus. os. jm.; augustinián <<-sty
nyján», -a, m. = člen řádu sv.
Augustina; -niánský kostel, kláš
ter apod.

aukce, ž., z lat., dobrovolná. draž
ba; aukční = dražební, na. př.
síň, katalog

auktor..., v. autor
aul <<a-ul>>,-u, m. = osada kočov

ných kmenů evrop. a asijských
nula, ž., z řeč. = slavnostní dvo

rana, místnost
aura, ž., z lat. = vánek, lékař. =

předzvěst hysterie, padoucnice
aureola, ž., lat. = svatozář, kterou

křesťanské umění označuje bož
ské osoby; přenes. = znamenitá
pověst.

aurikuie, ž., z lat., prvosenka
'auser <<-sér», -a, m., z něm. Auf

seher = (finanční) dozorce (lid..
Jil-.)

auskultace, ž., z lat. = lékař. po
slech, přenes. = porada: -tační;
auskultant [-tka], -a. m.. soud
ní úředník; -tský [-tství] ; aus
kultovati = provádět auskultaci

auspicie <<-spí», ž. pomn., u sta
rých Rímanů = božská znamení
souhlasu nebo nesouhlasu s ně
jakým počínáním; přenes. = vy
hlídka, nadějě; = záštita, pro

- tektorát; sub auSpiciis.= pod zá
štitou

Australan [—nka], -a || -lec, -ice.
m. = obyvatel Australie;
Australasia, ž.. britské državy v
Tichém oceáně; Australie <<-rá.-»,
ž., díl světa; australský, přid.
k Australie

austrofil [-lka], -a, m. = přívrženec
starého Rakouska, jeho politiky;
-filský [-sky; —ství],příd. k tomu



austroslavi9mus

austroslavismus <<-viz-», -mu, m.
= slovanství v rámci staré říše
rakouské

aušpurák, v. augšpurák
*aušus, -su <<-su», m., z něm. =

zboží s kazem, méněcenné; aušu
sový (lid.)

aut, v. out
auťák, -u, m. = auto (lid.)
autarkie, ž., z řeč. = soběstačnost; _

-kní snahy
auťas, -a, m., zdrob. auťásek, -ska,

m. = auto (vulg.)
autenticita, ž. = autentičnost;

autentický [-t1'óky; -tz'čnost]
<<-tyc-, -tyč-», z řeč. = hodno
věrný, pravý. z dobrého prame
ne, oficiálni, závazný

autíčko, stř., zdrob. k auto
auto, -ta, stř., zkráceno z auto

mobil
auto-, kmen řec. autos (= sám,

vlastni, původni) || čes. podst.
auto, ve slož.:
analytik <<-tyk», -a_ m. = ana
lytik sebe samého, vlastní:
-apostrofa, z. = apostrofa sebe
samého: '
—benzin= benzin pro auta; ne
čes. tvoření, ale ujímá se v
praktic. mluvě; tak i podobná
tvoření, v. dále;
-biog'raf, -a, m., z řeč. = vlastni
životopisec ;
—biografický [-cky], přid. k
-biografie, ž. = vlastní životopis

autobus, -su <<—su»,m.. z franc.
= větši auto k hromadné osobní
dopravě: -sovy' (doprava, ne—
štěstí)

autodafé, stř. neskl. = slavnostní
pálení kacířů (ve španěl.); pře—
nes. = spálení

auto-dídakt <<-dy-»,-a, m. = samo
uk; didaktický <<-tyc-»,přid. k
-d12da:ce,ž. = samoučení;
dílna, ž., nečes. m. automo
bilová, dílna, dílna na auta; sr.
továrna na. stroje atp.;
-doprava, ž., nečes. m. dopra
va autem, auty, automobilová.
autová doprava; sr. železniční,
vodní doprava; podob. dopravce,

auto

m. = dopravce autem, auty, auto
mobilový; dopravni zákon = zá
kon o dopravě auty:
-drom, -u, m., z řeč. = zkušeb—
ní a závodní dráha pro motorová
vozidla; = zábavní podnik mo
torový;
-drožka, -žek, ž., nečes. m.
automobilová drožka:
-ga'ráž, -e, ž., nečes. m. garáž
na auta n. autová garáž; sr.
kravský, koňský chlév...;
-genní řezání... kovů = za vyso
kého žáru;
-graf, -u, m., z řeč. = písmo
vlastní rukou, vlastní rukopis,
dilo napsané vlastni rukou;
-grafický, přid. k -grafie, 1, druh
litografického tisku;
-gram, -u, m., 1. = autograf:
2. = samočinný zápis psacího
stroje:
—chrom, -u, m. = deska na ba
revnou fotografii; -chromz'e, ž.
= barevný tisk;
-cht(h)on, -a, m.. z řeč = pů
vodní obyvatel, praobyvatel;
-t(h)own£ obyvatelstvo... ;
-kar, -u. m. || ótokar (lid. o-),
-u, z franc. autocar = autobus;
karikatura <<-tú-»,ž. = vlastni
karikatura; .
-kefální, z řeč. = samostatný,
na př. biskup, církev;
-klub, -u, m., nečes. m. auto
mobilový klub 11. klub automo
bilistů;
-kolona, ž. = kolona aut:
-krac1'e, ž., z řeč. = samovláda;
-krat, -a, m. = samovládce; -kra
tický [-cky] a-tyc-», přid. k to—
mu; -kratžsmus a-tyz-m -mu, m.
= -kracie;
-k'ritický [-cky], přid. k -kritik,
.-kritika; -kritik [-tyk], -a, m.
= kritik vlastní práce, sebe sa
mého; -kri.tika, ž. = vlastni kri
tika, sebekritika:
-mat, -u, m., z řeč. = samočin
né zařízení, -nný přístroj, -nná
puška, samopal; =jídelna s auto
maty; -matč£k, —a_m., z ruš. =
voják s automatem, samopalník;
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-matický [-tický; -ttčnost] a-tyc-,
-tyč-» = samočinný; —kýpostup
= nezávislý na kvalifikaci;
-matžsace <<-tyza-», ž. změna
ruční práce v automatickou, stro
jovou; v mluvn. -matisace VÝ
znamu slova = zobecnění, ustá
lení významu slova:
—matiso'vati <<-zo-» = (u)činit

automatickým; slož. dokon. z-;
-mobil, -u, m., řec.-lat. = vo
zidlo „pohybující se samo, vlast

" ní silou“, motorové: -mobilismus
<<-zmus>>,-mu, m -mobílový
sport, průmysl; -mobžltsta [-stka],
m. řidič -mobilu, -mobiloVý
sportovec; -mobilisttcký [-ckxy]
<<-styc-»í -mobil'ist4ka, ž. = mo
bilový sport: - .
-mobilka, -1elt, ž. = -mobilova to
várna; -mobim4, || časť. -mobi
levý, příd. k automobily
me,—štěstí,stř., h rub ě n ečes
k é m. autové, automobilové ne—
štěstí; sr. železniční neštěstí;
-nomie, ž., z řeč. = samosprá
va, svézákonnost; momista, m.
= stoupenec samosprávy; -no
mistický c-styc-»; -nomní [-ně;
-no'st] = samosprávný;
-ole:i, -e, m.. n ečes. m. olej na
auta:
-oprava, ž., nečes. m. o
prava aut: --opravna, ž., m.- o—
pravna, aut, dílna na opravu
'aut:
-park, -u. m., nečes. m. au—
tový, automobilový park;
-portret [] —trét,' —u,m. =vlastní
portret;
-p'ošta, ž. n e č e s.
automobilová pošta;
-potřeby, ž. pomn., ne če s. m.
automobilové potřeby;

“msta <<-psije»,z., z řeč. = vlastní
názor; věděti co z —p'sie

autor || řidč. auktor [-'rka], -a, m.,

m. autová..

z lat. auctor = původce, spiso
vatel

autoreforát, --u, m. = zpráva o
vlastní práci

autorisace (aukto-) <<-za->>,ž. =
autorisování; -sačnt pravo; -so—

avancement

vata“ = dáti autorské svolení,
úředně povoliti, schváliti; -so
vaný = úředně oprávněný, se
svolením autorovým (překlad)

autorita (aukto-), ž., z lat. = váž
nost, váha, moc; = obecně u
znaný zdalec. odborník;
autoritář [-řka], -e, m. kdo
klade velkou váhu na svou n.
cizí autoritu; -řský [-řsky;
-řstv£]= kladoucí velikou váha..:
autoritativní [-ně; -nost] <<-týv-»
|| zříd. 4137 = mající autoritu,
opírající se o ni,
zaručený, jistý
hlášení.-..); a. vláda
na parlamentu

autorka, v. autor:
autorský (auktor—) honorář, -ké
práva...; -rstvi, stř. = původství,
to, že jsme autorem; -'rstvo, stř.
hromad. = autoři (říd.)

auto-řidič, -e, m., nečes. m. ři
dič auta;

nezávislá

l-sta/nice, ž., n e 6 e s. m. auto
mobilová stanice;
-strdda, ž. (-strada z it.) =
zvláštní autOmobilová silnice, dál
nice:
-s'ugesce, ž. = vlastni sugesce.
namlouvání si něčeho;
-škola, ž., neč e s. m. autová.
automobilová škola; sr. průmys
lová, obchodní škola:
-ta:m', stř. neskl.
va drožka

autový, přid. k auto
antsajdr, v. outsider _
autůrek, -rka, m., zdrob. k autor

(hanl.)_
'auveh, citoslov. ach, běda (Jir.)
auxiliární, z lat. = výpomocný

automobilo

aval, -a, m., franc. = podpis ru
čitele na směnce. ručitel; ava
lista, m. = směnečný ručitel

avancement <<avansmá, lid. a ho
vor.- —zma, -žmá», . stř. neskl.,
franc. = povýšení;
avansmá, v. výše;
avansovatz' [[ lid. &, hovor. —nzo_
vatí, mžovati postoupit, být
povýšen
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avantgarda, ž., z franc. = před
voj; přenes. = průkopnicl...:
-d'ista a-dys-», m. = člen před
voje, přenes.- "průkopnik; -d1's
tický a-dystyc-iv || am [-dně],
přenes. = průkopnický. .

avanti <<-ty»,—ital. = vpřed, haj
dy! (lid. a hovor.)

avantura, v. aventura,
avanzovati, -nžovati, v. avancement
Avar, -a, m. = příslušník jednoho

mongol. kmene: avarský
ave ora-», lat. buď zdrav; A.

Maria, modlitba; z toho přenes.
ave klekani (Vrchl.)

aventura || zčešť. avan- aavantýra,
hovor. —túra». ž., z franc.
dobrodružství; mista [-stka], m.
=. dobrodruh

avenue cavný», ž. neskl.,
třida, ulice

avers, -su a-zu», m., z franc. =
přední strana, lic; averse G-Ze),

franc. =

ž., z lat. = odpor, nechuť; avers
ní, 1. = lícní, předni; 2. přid. k
averse ' '

Avesta, ž. = posvátné knihy ná.
boženstvi Zoroastrova; avestský ;
jazyk

“avian-iam eavijaryjm, -ia, stř., _
lat. = ptačí oddělení v zoologic
ké zahradě

aviatický <<-vijatyc-», přid. k avia- ,
tik, —tika;
aviatik [-tička] Jx-tyk, -tyč-», '-a.,
m. = letec; avia'tžka, ž.' = letec
tví '

Avignon (i-ňOIb), -u, m., město ve
Francii; a., tkanina

avion, -u, m., z franc.'= letoun
aviso x-zo», -sa, stř., z ital. = ná- '

věští, zpráva,; amovatfi koho =
.zpravit; a. co = ohlásit, ozná
mit

avny, v. avenue _ i
Avonská. labuť = Shakespeare '

(podle řeky Avonu blíže jehO'
rodiště)

avšak, však, odporovaci' spojka
'= ale (avšak se klade na první .
místo ve větě, však na druhé):

slíbil, avšak nepřišel, nepřišel
však; 'v. však

axiální, z lat. = osni, nápravový
axiom, -u, m. -|| axiomu, -atu, stř..

z řeč. = (nezvratné.) zásada, za

kladní věta; matematický [-ck'y]. c-tyc-ib, přid. k tomu
aminsterský koberec (podle an

glic. města Axmlnsteru)
azňla || azalea || nejčasť. azalka,

ž., z řeč., okrasný keř; drcený
azarin c-rým, -u, m., růžové bar

vivo
azbuka, ž.,

abeceda,
dvou hlásek, az = a, buky =

azoický c-zojic->'>, z řeč.
ustrojenců (doba...) _

azor Il hazor (Pzór), -u, m. = krat
ký vrchni kabát (lid. a hovor.)

azur, -u, m., z arab. = nebeský
blankyt, (nebeská) modř; azurit,
-u, m., kámen; -tový, přid. k-to
mu; azur'hý (basu.) || azurový =
modrý (jako obloha)

až, 1. přislov., a) zesilující: až do
rána = do samého rána; až sem,
až po uši, až do konce; až na
kůži, až nahoru... =“ úplně až
sem...;- b) pět až deset... = pět
nebo více, nejvýše deset; c) '=

-tepr've: přijiti až' rano, až za
týden...; až když se vyspal, ule
vilo se mu; d) = téměř, skoro;

hlava bolesti až žhavá. (Ner.):
je až dusno...; až běda. až hrůza,
až strach, v. běda, hrůza, strach;

hlaholské. a cyrilská.
.. pismo (podle prirnich

b)
bez

áž až "ažaž mit něčeho až
až- až mnoho, příliš mnoho,
dost,= nazbyt; to je času ažaž
(Olbr.); až na ve význ. vylučo
vacim = kromě, mimo: všichni
“až-na tebe...; podle něm. bis
auf, hojné, ale nedosti vhodné

pro ustálenýjiný Mam spoje
ni až na (někdy by vznikl dvoj
smysl):
2. podřad. spoj., a) časová.: udě
lám to, až se vrátím (předčas
nost); b) účinková: mrzne (.to
lik), až to praští; zpíval, až-se
hory zelenaly; ' "
3. spoj. souřad. = a potom,-fpak



ažaž *bablnský

(zastar.): ještě málo let, až nás
všecky pokryje trávníček (Kosi
na) = uplyne málo let a potom..:
= a konečně: šest krajin prošli,
až v sedmé krajině zůstali (Erb.)

ažaž, v. až
ažio, -ia, stř., z ital. agg'lo = trž

ní zisk, rozdíl hodnoty: ažiotáž, ,

b cbě», hláska, písmeno, tón;
neříci ani a.anl b, v. I &

ba, 1. přltakací slovce = zajisté,
bezpochyby, ano: ba, je to prav
da; zesíl. ba, ba n. ba ba, ba ano,
ba a/rcHť), ba ovšem, ba právě,
bať, bažeH'), a ba, %ba...; 2. ze—
silovací, stupňovací alovce = až.
dokonce: mnoho, ba příliš mno
ho; nikdy nebylo mezi námi
hněvu, ba ani nevůle (Holeč.):
3. cltoslov. ošklivostl (v dětské
řeči): je to ba = bakaně

bába, bábou, bab, ž. = babička
(ve smyslu přibuzenském); po
rodní baba: hra na slepou bábu
|| babu; (žemlová) baba = žem
lovka; smrtelná bába = umyvač
ka mrtvol (nářečí.. Baar); svíč
kova, cukrová... baba = prodáva
jící svíčky (lid.): bába || baba
= vdaná. žena (nářeč.); = sla
boch, zbabělec (lid. a hovor.);
báby „ baby = mraky (lld.);
baba = stařena (zhrub.); jedu
baba, v. ježibaba; baba v ku
želkách _

Babůk, -a, m., příjm., z babák =
muž "porodní báby (lid.)

'babátko, -tek, stř., lid. = děťát
ko (Ner.)

babčatkový = s babčaty (Herrm.):
babče, -ete', stř. = peckaté ovo
ce, brambor (lid.)

*babčenka, ž. = stařena
babec, -bce, m. = baba,

panna (hovor. a lid.)
Babel, -u, m. = Babylon: bábel

|| *babel = místo zmatků, blu
diště; b. pojmů = splet: (So.)

stará.

-e, 2. = (bursovni) lichva: ažio
vy', přid. k ažlo

ažur, -u. m. || ažu'ra, zdrob. -'rka,
ž., z franc. a jour= prolamované.
ozdoba; ažurwati = ozdobovati
ažurem; ažurovy', přid. k ažur(a)

ažúr, v. & jour

babenberský, nikoli -berkský,
přid. k Babenberk

baběnka. ž., domác. tvar k bába
= babička

babí, přid. k bába = babsk'ý: bráti
na b. skřlpec (Sez.); obyč. jen
přenes. b. léto = pavučinová
vlákna. na konci léta a na za
čátku podzimu, pozdní léto, raný
podzim; b. kout = místo na ob
loze, odkud chodí bouřky; b.
hněv, květ..., rostl.

babi, ž. neskl.. domac. tvar k bába;
Bábi, domác. tvar k Barbora

babice, ž. = baba, babizna (řid.,
Erb.); Babice, -ic, pomn., vsi

babický, přid. 1. k míst. jm. Babi
ce; 2. k bába ve smyslu porodní
b.: babické umění;
babžctví, stř. = nauka o těho
tenství, porodu a šestinedělí

babiččin c-ěln», přid. přivl. ]:
babička, ž., zdrob. k bába = ot
cova. matčina matka; = staře
na: (porodní) b. = porodní bába

báblna, zdrob. -nka, ž., domac.
tvary k bába; Bábina, mica, do
mác. tvary k Barbora

babinec, -nce, m. = kostelní před
síň, kde sedávají baby žebračky
(lid.); v kaváren. mluvě = mis
to, kde sedají baby. t. j. vdané
& hlavně starší ženy

Bábinka, bábinka, v. bábina
Babinský, m., příjm.; hleděti... ja

ko B. = posupně, zamračeně
(lid.; podle loupežníka Babin
ského)

'babinský = babský: -ská, pohád
ka (sm.)



babisko baculáč

babisko || babžště, stř. = babizna
babiti = sloužit rodící ženě, po

máhat při porodu
babizna, ž. = ošklivá, zlá baba,

stará žena
babka, -bek, ž., zdrobn. k bába,

baba = babička ve smyslu rodin—
ném (lid. důvěr.); = stařenka;
= vdaná. žena. (lid.); = zakrslý
strom, pařizek... (lid.); = pa
lička. bodláku, lopuchu (t.); =
kovadlinka (t.); = šátek uváza
ný „na babku“ = babským způ
sobem; = mračno (lid.), přenes.
= chmura (Heyd.): babky = pe
níze (lid. zastat-.); obyč. jen za
babku... = za nepatrný peníz. za
maličkost; babka = chroust
(lid.): pták; pečivo (lid., Mrs.)

babnik, -u, m. = pekáč na babu.
na bábovku (zast., Jin)

babočka, -ček, ž., motýl
Babor, -a, m., přijm., z Bavor;

podob. Baboro'vský, přijm.
bábovka, -vek, ž., pečivo i pekáč.

v kterém se peče; -vkovitý =
jako bábovka, tlustý (R. Svob.);
-vkouy' pekáč... = na bábovku

babra, m. = neobratný člověk, po
pleta (lid. a hovor.);
babračka, ž. = babráni v něčem,
babravá. práce, piplačka (t.);
babmnina, ž. = patlanina (L);
babrati se v čem, s čím = hra
bati se, piplati se ( t.); slož. do
kon. u- co, se = zapatlat; z
co = spléstí, zkazit;
babravý, o práci = piplavý (t.)

babský [—ský;-stvi], přid. k bába,
baba: -ské klepy...: -ské léčeni =
lidové; = zbabělý, slabošský,
nemužný (lid. a hovor.); -stvi,
1. = babský, stařecký věk; 2. =
zbabělost

*babula, zdrob. -lka, ž. =
husička (lid.)

*babuša, —še,ž. = babička (mor.)
Babuše, zdrob. -ška, ž., domác.

tvar k Barbora; babuška = ba—
bička (kniž.); babuška eba-»
ruské revoluce = Jekatěrina
Breškovskaja

baby <<bejby>>,stř. neskl., z angl.

husa,

= nemluvně, děťátko (měst. ho
vor.)

babyčka, ž., zdrob. ]:
babyka, ž., strom ; babykový,
přid. k tomu

Babylon, -a, m., město v staré
Mesopotamii, ves v č.; babylo'n.
-u, m. = zmatek, směsice; Ba
byloňan [-nka], -a, m. = oby
vatel Babylona; 'babylom'tí =
mluviti jeden přes druhého (Ma—
jer.); babylonský [-sky], přid.
]: Babylon; b. zmatek.... přenes.
= jako v Babyloně; -ská vrba =
smuteční (odb.)

bic, citoslov. vystihující zvuk při
pádu, úderu: přiskočil a bác do
toho = bácl, uhodil; najednou
bác a už byl dole = spadl; udě
lalo to bác = báclo plesklo.
spadlo; vyjadřuje neočekávanost,
nenadálost: myslilo se, že je mu
dobře, ale najednou bac, umřel
apod. (lid. a hovor.);
bacatž koho = biti ( v dět. řeči):
slož. dokon. na- komu

baccarat <-kara», neskl. || -tu, m..
z franc.. hazardní hra v karty

bacil, —a, i -u, mn. -ly, m., z lat.
= tyčinkovitá bakterie; bacilovy'

baciti koho = uhoditi (v dět. řeči)
back cbek», -u, mn. beci, bekové.

m., angl.. v kopané, v hokeji =
obrana, obránce; ve fonet. přid.
jm. b. = zadní, zadopatrový

*backfisch || zčešť. bakfiš, -e, m.,
němec., o děvčeti = „žába“.
,.kotě" (vulg.)

bácnouti, -cl, -cnuv, -cnut(i) koho
= uhodit, plesknout; = střelit
(hovor.); b. sebou na zem =
praštit; podmětově = bouch
nouti: dvéře... bácly; slož. dok.
při-, za—dvéře = přibouchnout,
za

baculáč, -e, zdrob. —láček,-čka. m.
= kdo má. baculaté tváře, nej
častěji o dětech;
baculatěti, -těji = stávati se ba
culatý: slož. dokon. z-;
baculatý [-tě; -tost] = mající
kulaté tváře, tvary, buclatý;
baculiček, m. = baculaček



bača 40 *bahna

baěa, -či, m., z rumun. = vrchni
ovčák (valach); B., příjm.

'bače, -čí, ž. pomn., druh obuvi
(nař.); v. bačka, bačkor

búček, -čku, m., zdrob. “k bák
bačka, -ček, ž., zdrob. k bače
Bačka„ ž., krajina V Jugoslavii
béčko, stř.. zdrob. k bak
bačkor, —u || -m, ž., měkká, obuv,

papuč (lid. a hovor.); = vůbec
obuv (t.):
chodit v -rá.ch, přenes. = býti
slaboch (t.); natáhnout -ry =
umřít (vulg.);
bačkora, m. = slaboch, zbabělec
(zhrub.);
bačkorář, -e, m. = výrobce bač
kor; přenes. = slaboch, opatr
ník; -rářský [-řsky; ařst'vn,
přid. k tomu; přenes. = slaboš
ský, opatrnický;
bačkorka, -rek, ž.. zdrob. k bač
kora, ž.;
bačkorový hrdina = bačkora, m.

bačovati' = býti bačou
bodací || bá- metoda = m.— při

badání;
badatel [-Zka.], —e, m. = kdo
badá; -telský [-s_ky], na př.
postup; ' ' '
badati ' ll bá- = zkoumat (vě
decky), hloubat: b. -o čem:
mor. badat = pozorovat; slož.
dok. na—'se (mnoho); pro-, vy
= prozkoumat, vy-: mor. z- =
zpozorovat; badávatž || bzi-, opak.:
badavý || bá- [-'v_ě;-vost] = zkou
mavy', pátravý

badián || bady-, -u, m., troplc.
strom, koření z něho: badMnov'ý
" bady-, Dříd. ]: tomu

budeker cbe—km,'-kra, m. = prů—
vodce (kniha), podle lip. nakla
datele B.; -krovský:- -ska zvěda
vost = podnícena baedekrem

bat, citoslovce vystihující psí ště
kot & zvuk při kouření, hlavně
z dýmky; baf, -u, m. " život.
-a = bafnutí, hlavně při kou
ření; b. dýmu = oblak (Baar);
bafal, -a, zdrob. bafálek, -lka,
m. = kdo Dafa; '
bafatl = dělat bat, bafy, ště

kat, hlučně vypouštět kouř z úst;
= kouřit (lid. a hovor.)í b. na
koho = „štěkat“, křičet (zhrub.);
slož. dokon. na- se (mnoho); za.—
si (trochu, dosyta); bafá'vati,
opak.:
bafčiti = kouřit (lid. a hovor.);
slož. dokon. na- se; vy- všecko;
za- si; bafčivatl, opak.;
bafnouti, -fi, -fnuv, -fnut(i), do
kon. k bafati = zaštěknout.
hlučně vypustit kouř z úst:
přenesl. b. na koho; slož. dokon.
8- = zatknout (hantýr.); vy
na koho=vykřiknout, vyjetí si

'bagán, -a. m., rus. = venkovan
(hanl.)

baganěe || bakan-, -ete. stř., z
maď. .bakkancs, druh vojen.
obuvl

bagatel, -u, m., z franc. = paka—
tel (říd.); bagatela, ž., z ital. =
pakatel (říd.); = drobná. hudeb.
skladba; -telisorvati co <<-zo->>=
podceňovat. zlehčovat; -telka,
-lek, ž. = spor o maličkost, o pa—
katel; —teln£[mě] = nepatrný,
na př. spor; -ně mávnout rukou
(Holeč.) = na znamení neváž
nosti, zlehčování;

„bagatýleh m., zdrob. k bagatel
(šim.)

bagáž, -e, ž., z franc. bagage =
zavazadla

'bagger, -ggru, m. = bagr (Next)
'bago, stř. = žvanec tabáku v

ústech (vulg.) .
bagoun, -a, m. = bakoňský (uher

ský) vepř; zdrob. -nek, -nka, m. ;.
amíř || -nkář, -.e, m. = obchod—

_ník s bagouny
bagovati = žvýkatl tabák (vulg.)
bagr, -u, m., z holand. = vyhlu—

bovadlo, drapák; bagrovati =
hloubit bagrem (písek)

bah, citoslov. odmítání, rozmrze
losti, opovržení = 0 (kniž.)

bubeník, -a, m., ryba, tuňák
bahenka, ž., plž; travina
bahenní, přid. k bahno; b. pták,

rostlina.
*bahna, ž. = tlusťoch, o ženě

(zhrub.); buh/ňák, -a, m., pták;



bahnětl

b., -u, m., ruda; bahnatý =
bahnitý (řid.)

bahnětl, -ějí = stávat! se bahnitý;
přenes. = lenlvětí, mravně kle
satl, pustnoutl; slož. dokon. z-;
v. zbahnělý _

bahnice || 'obah- (č.-Chod), ž. =
březí ovca (nesouvisí s bahno,
nýbrž s bahnlti se 2.)

bahník, -a, m., ryba;
= svod kalu

bahnisko || —m'ště,stř. = bahnité
místo, bažlna

bahniti = činiti bahnitým (říd.);
b. se, 1. = stávati se bahnitý;
přenes. = musitl se brodlt v
bahnu, trápitl se (Hilb.); 2. =
rodit, o ovcích: slož. dokon.
o- se ve význ. 2.: roz- se, v. t.

bahnitý [-tě; -tost] = plný bahna,

I)., -u, m.

močálovitý; = bahenní; -tá. při
chuť = po bahnu: = zbahnělý
(šal.)

bahnlvka, ž., plž; 'bahm'xvý = bah
nitý

bahno, -hen_ stř. = (tekuté) bla
to, močál; přenes. mravní bah—
no = nemravné, neřestné po
měry; b. ve veřejném životě =
nezdravé poměry

'bach, dávati bacha = dávati po—Š
zor (hantýr.) .

[-tka]..., v.bachanálle, .bachant
bakchanál .

bachař, -e, m. = .dozorce vězňů
(hant.)

'bachna, ž. = bahna
bachně, ž. = treska
baclnur, -u, m. = část žaludku u

přežvýkavců atp. (odbor.); =
bachořice (Herrm.); = lidský
žaludek, břicho (zhrub.); b., -a.
m. = břicháč (zhrub., Holeč.)

báchora, ž. = výmysl, smyšlenka,
nepravděpodobná věc (hovor.)

bachoráč, —e,m. = bachoratý člo
věk = břichatý; b. vůz (So.) =
široký

báchorečný, přid. k báchorka =
báječný (stud.)

bachorek, -rku,
zkaženec (lid.)

báchorka, ž., zdrob. k báchora =

m. = bouchoř,

báječný

bajka; přenes.=báchora; -rkář,
-e, m. = vypravěč, skladatel bá—
chorek, původce smyšlenek; -rko—
vátý || -'rko'uý = (jako) v bá
chorce, pohádkový...

'báchornatý = břichatý (Netu)
'báchorný = báchorkový
bachorovltý = podobný bachoru;

báchorom'tý = báchorkový
bachoř, -e, m. = bachorek;

bachořice,ž.. tlačenka; bachon
ž. = bachořlce; = blána z ba
choru; 'bachořitý = bachratý

bachovatl = počínati si jako po
věstný rak. ministr Bach.: bacho
Wna, ž. = Bachova politika;
bachovsky' [-sky], přid. 1. ]:
Bach Jako výše (-ská reakce...).
2. k Bach, hudeb. skladatel-(aká.
hudba) _

bachráč, -e, m. = břícháč (zhrub.)
'bachranatý [-tě; -tost] = bach—

ratý: .
bach'ratět'i, -těji = »stavati se
bachratý; slož. dokon. z-; -:m se
= bachratětl; bach'rat'ý [—tě;
-tost] = mající bachor, velké
břicho, tlustý," baňatý (lid. a
hovor.)

»'bachrnatý = bachratý (sm.)
Bachus, -cha, m., v. Bakchus
bechyně, ž. = divoká'svině
balsse abésm _ž. neskl. || žčešť.

baissa, ž., franc. = pokles kursu;
balss'lsta, m.; = spekulant na pc
kles kursů

bál, v. báje .
bajaco; -cwský, v. bajazzo .
bajadér, -u, m., kus žen. šatu

(zast., Jim;
bajadéra, ž., indická. tanečnice:
zdrob. -rka, -rek, ž.; -rský
[—rsky], přid. k bajadéra

bajazzo <<-co-».-a, m., z it., paňác,
kejklíř, šašek; -zzovský šat...

báje || kniž. báj, -e. ž. = vypravo—
vání ze života pohanských bohů
n. vykládajici přírodní jev, my
tus; přenes. = báchora (hovor-.);
= něco neskutečného, kouzel
ného: baj lásky (Zey.) ap.

báječný buě; -nost] přid. k bajka
(jako Válečný od. válka), původ.



báje Bakus

= co je v báji, bájeslovný: -né
bytosti (Erb.); časť. = jako v
bájí, čarokrásný, kouzelný, po
hádkový; často poněkud otřele
= krásný, veliký, ohromný...:
-čnost = bájeslovný ráz: -čnost
příběhu (šlej.); = nádhera, po—
hádková krása...

báje—, kmen k báje ve slož.:
'-plný [mě] = bájeslovný, nád
herný;
-slo'ví, stř. = soubor, soustava
bájí: -slovný [mě] = o bájích
(studie...); = vyskytující se v
bájích (postava...);
-tvomý = tvořící báje (Novák)

bájltl, baj = tvořit báje: lid bá
jí, že...; = vyprávět... smyšlen—
ky: slož. dokon. na—se (mnoho);
při- = přidat! něco smyšleného:
vy- = vymyslit; bájžvatz', opak.;
bájivý [-'vě; -vost] = bájetvor
ný (způsob). libující si v bájeni,
překrásný, nádherný

bajka, z. = zvířecí báje; bajkář,
-e, m. = skladatel, vypravěč ba
jek; bajkářský [-ství], přid. k
t0mu; bajkovitý = podobný baj
ce, smyšlený; bajkový motiv

'bájnětl, -něji = stávatl se bájný:
slož. dok. z- (Stup.)

bájný buě; -nost] =
bájeslovný, vybájený,
(kniž., básnic.)

bajonet, -u. m., z franc. (podle
města Bayonne) = vojenský bo
dák, bodlo; přenes. = vojenská
moc; -tový útok; -tový závěr
(odb.)

'bajuplný = báječný (Ner.)
'bák, -u, m. = Oharek, bago (Ner.,

z hantýr.); v. báček, báčko;
'bakáč, -e, m. = kdo žVýká ta
bák (Kosm.)

bakalář, -e, m.. z lat. baccalau
reus = student s 1. stupněm
akademické hodnosti ve. středo
věku, na evang. theolog. fakultě;
—lářský [-sky; -ství]: -ská hod
nost, poesie: v. etymologie; -ství
= bakalářská hodnost neboli
bakalaufeát, -u, m.

bakanče, v. baganče

v bájích,
báječný

bakaný II be.-, z ba, be, v dět. mlu
vě = ošklivý, nehezký, špinavý

bakara., v. baccarat
bakflš, v. backfisch
bakchanál, -u, m. mála, stř.

neskl. || obyč. mdlie, ž. pomn.
= starořím. slavnost na počest
Bakchovu; přenes. = vír (práce,
veselí...), pustá zábava, orgie;
bakchant || někdy bachant [-tka],
m. = Bakchův průvodce, účast
ník bakchanálií; -tický [-cky]
<<-tyc—>>|| -tský [-tsky], přenes. =
pustý, výstřední, smyslný, bujný,
požívačný

bakchický: -cké slavnosti = na
Bakch0vu počest; přenes. = bak
chantský

Bakchus " Bachus, -cha, m., antic.
buh úrody a. vína; přenes. =
masopust (lid. a h0vor.)

baklnský, přid. k Baku, podle ruš.
bakna, ž. = svorka na vázáni lyži

(hovor.)
Bakoňský les, pohoří
bakšlš, -e, m., z perš. = spropitné:

= úplatek (hovor.); -šové heslo
(šel.)

bakteriální, přid. k bakterie, ž., z
franc., primitivní rostlinné ústro
jí; -r1'.olog,-a, m. = odborník v
-riologii; -logický [-cky], na př.
rozbor; -riologie, ž. = nauka o
bakteriich;
-r1'.ov'ý, přid. k bakterie

bakterský ll árijský, přid. k Bak
trie

Baku, stř. neskl., město v Sov.
svazu; v. bakinský

bakula || -Ze, 2. = boule, hrčka...:
zdrob. bakulka, -lek, ž.; bakulatý
|| -lovatý = jako bakule

bakuninismus <<-ninyz-», -mu, m.
= revoluční učení Rusa. Baku
nina; minista <<ninys-», m. =
přivrženec bakuninismu; mimin
ský = v duchu bakuninismu
(Masar.)

Bakus, -a, m. = Bakchus (lid.)
bakus, -sa asa», m. = tlouštik
(t.);
bakusant, -a, m. = tanečník
(Krásnoh.)



bal 43 ballti

bal, -u, m. = obal hlíny na ko
řenech rostlin (zahrad.)

bál, —u, m., z něm. n. z franc.
= ples (lid. a hovor.): v. báleč
ník & bálovní

balada, ž.. z franc., druh lyricko
epické básně: baladický [dívky,
-d'lč'nost] a-dyc- -dyč-»: -cký
prvek... = v baladách; přenes. =
ponurý, pochmurný ; baladik
<<-dyk», -a II -d'ista a-dys-», m.
= básník balad; -dika, z. = ba
ladické prvky, baladičnost: bala
do'vý typ (šel.)

balalajka, ž., rus. strunný hudeb
ní nástroj; -kový koncert

balamutič, -e, m. = kdo balamutí
(říd.); balamutiti koho, -muce
n(í), z Alamut, jména jednoho
humanisty = obelhávat. namlou—
vat mu něco, ohlupovat; slož.
dok. o- [[ řidč. z-; balamutlvati,
opakov.:
balamutný = balamutící (Hol.)

balance <<-se " lid. a. hovor. -ce>>.
2., z franc. = rovnováha; ba
lanční; balansovati II lid. a ho
vor. mcovati = udržovati rovno
váhu || zříd. b. se; = kývavě se
pohybovat (k udržení rovno
váhy); přenes. = kolísat, vrávo
rat; b. co, (s) čím = pohybovati
čím, udržovat, aby to nespadlo,
obratně využívat..: alož. dok. na
se (mnoho)

balast, -u, m.. z angl. ballast a
to z dol. něm. = přítěž, zby—
tečnost

balata, ž., z it. ball- (= balada),
hudební a básnický útvar

balatka, ž. = maličkost, pakatel
babka (lid., šmil. aj.)

balbínovec, -vce, m. = následovník
Boh. Balbína; balblnovsky', přid.
k Balbín, ku př. -ká metoda li
terární

*balbous, -sa <-sa», m. = mrzout
(Krásnoh.)

Balcar, -a, m., příjm., ze stř.
něm. balzer, staročes. palcéř

*balda, ž.=silná hůl (mor.,Herb.)
baldachýn, -u, m., z it. = stříš

kovitý závěs nad lůžkem, nad

trůnem..., nebesa (při procesích),
stříška nad portálem, kazatelnou
. ; přenes. b. mraků...: -chýnek,
-nku, m., zdrob. k tomu;
-chýnom'tý [-tě; -tost] = po
dobný baldachýnu; -chýnový ol
tář... = s baldachýnem

baldrián, —u, m., z lat. valeriana
= kozlík lékařský, kořen z něho:
41012112,přid. k tomu

*bálečník ['niceL —a,m. = účast
ník bálu, plesu

baleni, stř., k baliti; konkr. = obal
balerina a-rý-», ž., z franc. = ba

letka
balet, —u, m., z franc. ballet =

umělecký tanec; baletiti = tan
čit (hovor.): baletívati, opak.:
baletka, -tek, ž. = tanečnice ba—
letu; baletní sbor, mistr; balet
nice, ž. = baletka. (říd.) = dobrá.
tanečnice; baletnlk, -a, m. =
člen baletu; = dobrý tanečník
(hovor.)

*balice, ž. protějšek k balík, -a, m.
(Olbr., šal.)

balicí = na. balení, na př. papír
balič [-čka], -e, m. = kdo balí
balíček, -čku, m., zdrob. k balík.

-u; b., -čka, m., zdrob. k balík,
-a;
balik, -u, 111.= něco sbaleného;
balík, -a, m. = člověk neznalý
vyšších společenských mravů, ne—
otesanec (zhrub.); v. balice;
Bolíkov, -a, m. = zapadlé., za
ostalá vesnice (zhrub.); balíkov
ský: -ská ves (Baar); -ské způ
soby (t.);
balíko'vý, přid. k balík, -u: -vá.
pošta, doprava

balírna, -ren, 2. = místnost na ba
lení

balistický q-styc-», příd. k
balistika <<-sty-»,ž., z lat. = na
uka o pohybu vrženého tělesa.

balit! co = omotávat. svlnovat, za
vinovat (dítě), ovinovat; b. (to
tiž věci) = chystati se k odjezdu,
odchodu; v. balení;
slož. dokon. 0- = ovinout; strom
obalený květy = mající mnoho
květů; pře- = znova s-; při—co



balivo balvan

k čemu; 102- = zbavit obalu. vy- 'balousy, -sů, “m. pomn. = vousy
jmouti z něho; s- = svinout...: (Kosm.)
s- koho = zatknout, sebrat -balovati, v. baliti
(vulg.); vy- = vyndati z obalu: 'bílovni, přid. k bál = halový:
za- = dáti do obalu " zao- co = 'bálo'imik [niceL m. = účastník
říci to nepřímo, jemně;
-balovatz', slož. nedok. o- atd.
k dok. obaliti...; balívati, opak.

balivo, stř. = čím se balí
Balkan, -u, m., jihoevrop. polo

ostrov, pohoří na něm.;
balkanisace <-nyza-», z. = bal
kanisování; misovati = politic—
ky zneklidňovati; slož. dokon. z-;
balkánský, přid. k Balkán; pře
nes. = jako na Balkáně, rozha—
raný, divoký, o poměrech: Bal
kánský poloostrov

balkon .;<-kon || někdy -kón», —u,
m., z ital. = nekrytý ohrazený
přístavek na. průčelní n. na zadní
straně domu; zdrob. balkonek
|| -kónek, -nku, m.; balkomví
scéna = na balkoně (Ner.);
balkonový; přid. k balkon

ballon-ina, v. balerina; prima “prý-»
b., ital. = první tanečnice

balmín, -u. m., keř; movitý
balné, stř. = poplatek za přeba

leni (pošt.)
balneografie, z. = popis vod a

lázní; balneolog, -a, m. = kdo
pěstuje balneologil; balneologic
ký [mk/yl, přid. k balneologie, ž.
= nauka o minerálních vodách a
o lázních; balneotherapie, 2. =
léčení lázněmi (vodami)

balon, -u, 111., z franc., letadlo;
= míč; = něco podobného ba
lonu, _chemic. nádoba; pomn.
balony = široké kalhoty (ho
vor.); zdrob. balonek " haló-,
-nku, m.; balonko'v'itý " -kovy' =
jako balonek; *baló'nka, 2. = ba.
lonkovitá čepice (ms): balono
vfitý [-tě; -tost] = podobný ba
lonu; balonový sport, —véhedvá
bí, kalhoty

balotaž, -e, ž., z franc. ballottage
= tajné hlasování kuličkami ne—
bo lístky; -tážni hlasování

balonn, -a, m. =--nevzhledný člo
věk, balík (zhrub.) *

bálu,- bálečník: bdlový, přid. k
bál: -vé šaty ap.

balšám- „ -šán, -u, m., lid. o růz
ných vonných rostl. ;- = hojivý,
utišující lék, útěcha (lid.); bal
šá'n, —a, m. = balík, hlupec
(zhrub.): 'balšamný = balšá
mový (Zey.); balšámový (vůně):
přenes. = utišující, uklidňující

Balt, -u, m. -= Baltské moře a.
kraj při něm; Balt, -a, m., obyč.
pomn. Baltové, v. tam; baltz'cký
<<-tyc-», přid. k Balt, -u: Baltic
ké moře (|| Baltské); Bauik
a-tyk», -u, m. = Baltské moře

Baltoslovaně, -nů, m. pomn., název
pro Slovany a Balty v dávné
době, kdy tvořili jednotu;
baltoslovanský, na ' př. národ,
jazyk; baltoslovanštifna, ž. =
jazyk Baltoslovanů

Baltové, —tů, m. pomn., souhrnný
název Litvanů. Lotyšů &. Sta
rých Prusů, jazykově blízce pří
buzných '

baltskoslovanský = baltoslovanský:
baltský [-sky], přid. k Balt, --u
i B., -a: Baltské moře; baltský
jazyk; baltčtina, ž. = baltský
jazyk

balastu-aida, ž., z ital. = sloupové
zábradlí; zdrob. -dka„ ž.

balvan, -u, m., asi z tureč. = vel
ký kámen; bludný b. n. ká.—
men = který se v době ledové
někde utrhl & byl daleko odtud
zanesen; přenes. = velká. pře
kážka:
b., -a, m. = neohrabanec. ne
mehlo (zhrub.):
balvánek, -nku, m., zdrob. k bal
van, -u; _ - _
'balvan£ || mom, stř. hromad.
= balvany; mitý [-tě] = plný
balvanů, podobný balvanu, tíži
vý; “barva/nm,?= plný balvanů;
'balva'novatz' se, o kouři = bal—
vanovitě se valit (Hol.):



balzacovský 45 bandelir

balvanové, v. výše balvani; angl. barn: báně, z ruš.-= lá
balvanovitý [-tě; -tost] = plný zeň; = seděti jako holub na
balvanů, podobný balvanu: -tá báni = hověti sl (lid. a. hovor.);
hruď (Vanč.); -nový: -vá tříšť vyvésti koho na báň = ztropiti
(Vrchl.); = plný balvanů

balzacovský cx-kov->>,na př. námět
(podle franc. spis. Balzaca)

balzám, -u, m., z řeč., vonná mast,
přenes. utišujici lék, prostře
dek; balzamický [-cky] (kniž)
|| *balzámni n. -ný = balzámový :
balzamovač [čkaL -e, m. = kdo
balzamuje; balzamovati (mrtvo
lu) natiratl balzámem ke
konservováni; slož. dokon. na.-;
balzámovnik, -u, m. = balzámo—
vý keř:
balzámwý, přid. k balzám

bamblno <<-bi—»,stř., it. = děťát
ko; = Jezulátko

bambltka, -tek, ž., z pův. panditka,
banditka, střelná zbraň

bambocclada x—čá-Xo,ž. scéna.
obraz z venkovského, lidového ži
vota (podle holand. malíře jmé
nem Bamboche; odtud franc.
bambochade)

bambula || 46, ž. (z indián. -la
= kulatý bubinek?) = něco ku
latého, báň, knoflík... (lid. a ho
vor.); hlava (zhrub.); bam
bula, m. = nemotora, nemehlo
(zhrub.); bambulatěti, -těji
stávati se bambulatý; bambulatý

podobný bambuli, baculatý;
bambulina, zdrob. -llnka, -nek,
ž. = bambule, hlíza (1id.):
bambulka, -lek, ž., zdrob. k bam
bula; bambulko'vžtý Il dozvitý =
podobný bambuli, baculatý...

bambus, -su, <-su», m., stromovitá
travina: bambuska, -sek || -so1z
ka, -vek, ž. = bambusová hůl;
-sooitý podobný bambusu:
—sový z bambusu

bán, -a, m., z perš. = bývuná
městek králův _v Charvátsku,
politický náčelník jlhosl. bano
vmy

báň ]] báně, -ně, ž. = buclatá ná
doba s“ hrdlem, kulatá střecha
věže atp.; nebeská. báně = klen
ba; v amer. »češ. stodola, z

si žert (t.); V. báně
'baňa, ž., mor. tvář, poliček;

v stud. mluvě = nedostatečná ||
baně

baňáč, -e, m. = člověk s kulatými
tvářemi (lid.)

banallsovati q-zo-» co dávati to
mu banálni ráz; slož. dokon. z-;
banalitu, ž., z franc. = banál
nost; banální [-ně; —nost]|| '-ný
= všední, otřelý, otřepaný

banán, -u, m., rostlina a jeji plod;
—no'v:ú[-vě], přid. k tomu

Banát, -u, m., kraj v Jugoslavii;
banát, -u, m. = banovina

báňati = kouřit (lid. a hovor.);
slož. dokon. na- se (mnoho)

baňatka, -tek, ž. = baňaté. nádoba
banátský, přid. k Banát
baňatý [-tě; -tost], přid. k báň =

jako báň, buclatý
banauslcký <<-zic-» || -sn£. c-zni»,

z řeč. =-duchaprá.zdný, řemeslný
*bančátko, -tek, stř. (Staž.), zdrob.

.k banče, -ete, stř. (Rais) = hou
se. housátka (lid.)

bančička, ž., zdrob. k baňka
bančiti koho = tloucl, bít (lid.);

přenes. = balamutit; slož. dok.
na- komu (lid.)

banda, ž., z něm-„ sbor hudeb—
niků (lid.), tlupa zločinců, po—
vstalců, darebáci, spřež, sebran
ka (lid. a hovor.)

bandalir ll -lér (Jin), bandeli'r ||
lid. pantaur, -u, m., z něm. 11.
z franc. = závěsný řemen

bandaska, -sek, 2. = baňatá ná
doba, z'vl. na “mléko, konev;
sukovice (Rais): bukáč 1.:
-skov'itý [-tě; -tost] podobný
bandasce (nádobě) "

bandáž, -e, ž., z franc. bandage
= chirurgický obvaz; bwndážnl,
přid. k tomu; bandaž'ista || bafn
dážnik, -a, m. = výrobce bandá
ži; bandážm'cky' [—ctv£], přid. k
bandážnik

bandelir, v. bandalir ' "

_—



banderlsta. banovati

banderista, m. = člen banderia;
-ri8tický a-styc-» || '-ristský,
příd. k tomu:
bander'ium <-déryjum», -ia, stř.
= slavnostní jízdní průvod

bandíčka, -ček, ž., zdrob. k banda
bandita <<-dy-»,m., z ital. = lupič,

loupežník;
'bandítí = benditi (Olbr.);
banditsk'ý [-sky,- -ství], přid. k
bandita

bandor, -u, n. -a || bandur, -u n.
-a, m., z ital. pane duro (=
tvrdý chléb) = houskovitý chléb:
= brambor (lid.); = dřevák
(lid., Kosm.); bandor ]] ban
dur, -a, m. = tlouštík, „bram
bora" (zhrub.); = pandur (oje
diň.); bandora, ž. = brambora
(lid.);
bandur, v. výše:
bandura, ž. = loutnovitý malo
ruský nástroj; mista, m. = hráč
na banduru;
bandůrek, -rku || -rka, m. =
brambůrek;
bandurský [-sky], přid. k bandur
= pandur; přenes. = hlučný;
-rská, ž. = hlučná hudba: přenes.
= povyk. rámus: spustitl, zahráti
komu... -rskou (lid. a. hovor.)

bandžo, v. banjo
baně, ž., v. baňa: = baňaté, noha

v'lce (lid.);
'baně, -něte, stř. = house (ná.
řeč.)

báně, v. báň; báně, ž. pomn. =
doly (zastan), v. báňský; Báně,
-ní, ž. pomn., ves v Č.

bangál, v. bankál
*banl, citoslov., kterým se vola na

husy (nař.)
banička, -ček, ž., zdrob. k báň: =

tobolka mechů (odb.)
*banina, 2. = house (nař.)
bánítl = báňati; slož. dokon. na—

(se); bánívati, opak.
banjo <<bendžo, ban-», stř. neskl.,

hudeb. nástroj americ. černochů
bank, —u,m. = vklad do karetní

hry
banka, ž., z něm. n. z franc. =

peněžní ústav

baňka., -něk, ž., zdrob. k báň.
báně; v star. době = nádobka
na pouštění krve:
báňka, —něk, ž., zdrob. k báň,
báně, o kostelní věži

*bankál || bangál, -u, m., z franc.
= banka (lid.); pomn. -ly || -Ze
= peníze (Těsnohl.)

baňkatí || baňkovatz' koho = ba
lamutit; slož. dokon. na,-, z

*bankerlsmus, -smu, m. = bankéř
ství. bankéřský systém (říd. od—
hor.)

bankéř [-řka], -e, m., z franc. =
peněžník, majitel soukromé ban
ky, kdo má. banku v kartách:
přenes. = bohatý člověk (lid. a
hovor.); -řský [—řsky; -řst'ví]

banket, -u, m., L z franc. ban
quette = pevný základ stavby,
výstupek za krytem pro střelce,
chodník u silnice, lid. pankét,
-gét; — 2. z franc. banquet =
hostina; banketní síň...; banket
ník [niceL -a, m. = hodovník;
banketo'vati = hodovatl;
banketový přípitek

'bankocednle, ž. (Jin) ||
ba/nkocetle, ž.. z něm. =
kovka. (zastar.)

baňkovatl, v, baňkatl
baňkovltý [-tě; -tost] = podobný

baňce
bankovka, -vek, 2. = papírový pe

níz; -vko'vý oběh
bankovní, přid. k"banka, na př. ob

chod, úředník; b. zřízení, sousta
va neboli -nictv£, stř.

bankrot (lid. pangrot), -u, m., z
ital. = obchod. úpadek; přenes.
(hovor.) = neúspěch, _ nezdar,
pohroma, na př. mravní, vědec
ký b.; -tář [—tářka], -e, m. =
kdo udělá bankrot; přenes. (ho
vor.) = kdo ztroskotá (mrav—
ně...); -tářský [-sky; -ství]

bankrotka, —tek,ž. = pangrotka.
bankrotovati = udělat bankrot

(Ner.); slož. dokon. z—;zbankro
tovan'ý

banovati, 1. k bán = býti bánem
(Holeč.);
2. slov., mor.-slov. = litovat

zprav.
ban



banovina bard

banovina, ž. = území spravované n. přímo z lat. baraca, 1. = dře
bánem věna zatímní stavba; 2. = cha

báňovitý, mý = podobný bani
bánský, přid. ]: ban
báňský, přid. k báně (= doly) =

důlní, horní (úředník, město...);
'báňstvž, stř. = hutnictví

bantamka, —mek, ž., trpasličí sle
pice: -movy' = kohoutí; -vá. vá.
ha zápasníků

*bantovati koho, kapsy = prohle
dávat (nař.); přenes. = toulati
se (t.); slož. dokon. pro

Bantu, m. neskl., mn. Bantuové,
příbuzní kmenové v Již. Africe:
bantu = jejich jazyk || bantu
ový n. bantuský jazyk _

'baňulatý = baňatý (nař., Kosm.)
baptismus c-tyz-ub, -mu, m. =

sektářské hnutí pro křest do
Spělých, novokřtěnství; baptista
[-stka], m. = stoupenec bap
tismu, novokřtčnec; disticha?
x-tystyc-» || -tistský = v duchu
baptismu;
baptisterium x-tystéryjuim), -ria,
stř., lat. = křtitelnice

bar, -u, m., 1. z angl. = noční
zábavní místnost; = likérník
(ojediň.);
2. z řeč. = jednotka tlaku (odb.)

Bára, ž., domác. tvar ]: Barbora;
v. Barka

(množ. č. barabi,
-bové) = tunelař; = dareba

bmbina ll časť. -bizna, -zen, ž.
= barák. staré, chatrné, sešlé
stavení (hovor. & lid.)

barácký = pocházející z baráku
(Rais):
baráček, -čku, m., zdrob. k ba
rák;
baračisko || -čiště, stř. = barak
(zhrub.);
baráčnický [-cky; -ctví], přid.
k baráčník: -cká. rodina..: pře
nes. (hovor.) = zaostalý, „sou

lupa bez polí n. jen s málo poli;
3. = bídná. chalupa. vůbec dům
(lid. a hovor.); barákový (kolo
nie, nemocnice)

barbar [-rka], -a. m., u Řeků ná.
zev cizinců, pak = příslušník ne
vzdělaného národa, nevzdělaný
jednotlivec v kulturním národě,
člověk bezcitný, ukrutný, suro
Vý:
barbar-isace <<-za-», ž. = barba
risování;
barbarismus <<-ryz-»,-mu. m. =
barbarství; v mluvn. = hrubá.
chyba proti duchu jazyka vlivem
jazyka cizího;
-r1'.sovati <<-zo-» = počínati si
barbarsky, dávati barbarský ráz,
užívati barbarismů;
barbarský [-sky; -skost; -stvž]:
-ský národ = nevzdělaný; -ský
člověk = necitelný, ukrutný,
hrubý: -ský čin = svědčící 0 ne
vzdělanosti n. o- špatném srdci,
nešlechetný, ukrutný: -sk.ý sloh
= nevytříbený; -ství = nevzdě
lanost, ukrutnost, necitelnost,
hrubost:
-rstvo, stř. = barbaři || = -rství;
barbarštčti, -tčjí = stávati se
barbarský; slož. dokon. z-;
barbarština, ž. = barbarský ja
zyk (Čelak.):
barbafřiti = barbarisovatí (Če
lak.)

barbíř, -e, m., z něm. Barbier &
to z lat. barba (= vousy) = ho
lič, 'lazebník (zastar.); -řský
[-řství]

barbiton, -u, m., starořec. lýrovitý
hudeb. nástroj

Barbora, ž., křest. jm.; zdrob.
-rka, ž.;
barbora, 2., druh brzdy; = basa
(žen.); nadavka ženě; zdrob.
barborka, ž., rostlina

sedský“, diletantský; barcarola, V. barkarola
baráčník [miceL -a, m. = kdo Barča, -či, ž., domác. tvar k Bar
ma barak 2.: přenes. (hovor.) = bora.
zaostalec; _ bard, -a, m., keltský pěvec ná.
barák, -u, m., z franc. baraque rodní, přenes. pěvec, básník vů



*bardáma barometr

bec: porobeného národa b. (Bez
ruč)

'bardáma, 2. = barová dáma, číš
nice (nečes.)

'bardický <<-dyc-»= bardský
bnrdoun, -u, m., starý strunový

nástroj
bardský, přid. k bard
barel, -u, m., z angl. barrel.

míra na tekutiny, sud asi na
163'5 1

barelijéf, v. basrelief
barém, -u, m. = výpočetní tabul
-ky (podle franc. počtáře jménem
Barréme)

Bareš, —eše, m., přijm. z Bartolo
měj:
bareš, -e, m., z franc. barěge,
lněná hrubá látka; -šový

baret, '-u, m.. z franc.“ barrette =
plochá čepice n. s rohy (soud
covská...)

barevka, ž., jeden druh plátna
(zast.) '

barevna, -ven, ž. = barvirna
(Bezr.)

barovnice, zdrob. míčku, ž. = kra.
blce na barvy 

barevný [-'no; mě; -nost], přid.
k barva = zbarvený (papir, obrá
zek...), na barvení (tužka),
pestrý, živý..:r -no, stř. = barev
né 'misto (Zev-) '

barchán, -u, m., 1. v geologii =
písečný přesyp, duna; 2. = bar- 
chet—(lid.);
*barchant, -u, m. = barchet

'barchenka, -nek, 2. = barchetka
(šlej.): barchent, -u, m. = bar—

.. chet (lid.); barchentky, ětek, ž.
pomn. = barchetové kalhoty
(šlej.)

barches, -su <<-su», m. .= nekva
šený židov. chléb

barchet, -u, m., silná teplá látka;
-tář, -e, m. = kupec s barche
tem... (T. Nov.); -tka, -tek, ž. =
barchetové. sukně (lid.);- -tov:ú =
z barchetu

bariéra, ž., z franc. barriěre n.
z it. —iera = přehrada, ohrada,
zábradlí, přirozená. vojens. pře
kážka; zdrob. bariérka, -rek, ž.

barikáda, ž., z franc. barricade =
zatarasení (ulice), narychlo zří
zená ochranná hradba; přenes.
= vůbec něco navršeného, hro
mada, kupa; zdrob. -dka, -dek,
ž.; -dn£ boj = na barikádách
(Masar.); -dnik, -a, m. = bojov
ník na barikádách;
barikádo'vati = stavět! barikády.
tarasiti (řid.); obyč. slož. dok.
za- cestu; za—se = postaviti sl
barikády;
bartkádo'vy', přid. k barikáda

“bál-in, -a, m., rus. = pán
Barka, ž., zdrob. k Bára
bal-ka, -rek. ž. = veslová n. pla

chetni lodice; = mostní pilíř
barkarola, ž. = píseň ital. lodni

ků; = skladba ji podobná
bárkář, -e, m. = majitel. bárky;

bárkový, přid. k bárka
Bai-la, ž., domác. tvar k Barbora

(Němc.)
*barman, -a, m. = barový číšník;

'barmistr, -a, m. = správce ba
ru (hovor.)

'barna, 2. = černé mračno (Zey..
nářečí.)

barnabita [—tka], m. = člen kon
gregace řeholních kleriků, pau
lán; -tka, symb. osamělé, mlče
livé ženy (hovor.); -tský

'barnavý = tmavohnědý (Zey..
nářeč.); v. barna

barnumSký [-sky], přid. k (Phl
neas Taylor) Barnum, zakladatel
cirkusu, proslulý nezřízenou re
klamou = neslýchaný, nezřízený.
dryáčnický, o reklamě; —mština,
ž. = barnumská reklama, dryáč
nictvi, humbuk '

barok, -u, m. || -ko, stř., z franc.
nebo z lt., umělecký sloh v 17.
a 18. stol., jeho doba; barok'iso—
vatž <<-zo-»= napodobovati ba
roko; barokní [-ně; -nost] || ba
rokový [-vě; -vost]: -kní, -ková
doba = doba baroka; = v duchu
baroka (sloh, stavba, literatura
...); přenes. —kni= umělkovaný.
nepřirozený

barometr, -u, _m.,
měr; přenes. (h0vor.)

z řeč. = tlako
= měřít—



barOn 49

ko, na př. b. niterných stavů
(Vr.); -t'r'ický tlak

baron [-nka], —a,m., nejnižší titul
šlechtický; přenes. (hovor. a lid.)
= vlivný člověk, magnát, bohač;
symb. dobrého bydla, štědrosti

- baronát, -u, m. = baron
ství; baroňátko, -tek, stř. || ba
'ro'nče, -čete, stř. = baronské
dítě: baronesa <<-sa.», zdrob.
-neska., !. = baronská dcera.;
baromle <<-nyje», ž. = baronství,
baronské panství; baronisovati
q-nyzo-» = povýšit na baronství
(řid.): '
*barom'ti = býti baronem;
baronský [-sky; -ství], přid. k
baron

barový, přid. k bar 1: b. zpěvák,
-va tanečnice... "

baršč, -a, m. = boršč
Bárta || Barta, m., domác. tvary k

Bartoloměj, přijm.: zdrob. Bár
tek || Bartek, -tka, Bartík, -a,
m., příjm.

Bartocha, m., přijm., z ,Bartolo
měj

bartolomčjský, přid. ]: Bartoloměj;
-ska noc v boji s hugenoty (s
23. na 24. srpen r. 1572); přenes.
-ská noc = hromadné vraždění

Bartoň, -ně, měla, -ňka, míček,
-čka, m., přijm;, z Bartoloměj

Bartoš, -e, zdrob. -šek, -ška, m..
přijm., z Bartoloměj '

'bártošna, —šen, z. “= torba, (Ho
leč., nař.)

Bártů, m. neskl., příjm., od pův.
přivlast. přidav. k Bárta: přid.
jm. přivlast. Bártů/v, -ova, žen.
příjm. Bártová || řidč. Bártů
(nesk1.)

Barum, časť. zdrob. mica, Baruša,
zdrob. -ška, ž., domac. tvary k
Barbora; bamška = kočička.
jehněda (Herb., nař.)

barva, -rev, 2., z něm. Farbe =
vlastnost věcí vnímaná, zrakem;
= barvicí látka, barvidlo: =
krev lovné zvěře (mySliV.): hráti
všemi barvami = býti pestrý:
přenes. (lid. a hovor.) = stří
davě se červenat, blednout...

barvit!

(o člověku) || = být ošumělý (o
oděvu...); barva = červenost na
tvářích (šmll.); barva n. dobrá
b. = přirozená barva tváří, pleti
(lid. &.hovor.); líčiti... co růžo
vými... barvami = jako krásné...,
příznivě: barva přátelství = rouš
ka (Wlnt.); přiznat... barvu =
říci pravdu (lid. &.h0vor.); s bar
vou ven! = přiznej(te) prav
du (t.); malovat bez barvy =
lhát, klamat (t.); = odstín: b.
tónu; v kartách barva = karty
stejného rázu (žaludy, piky...);
barvář, -e, m., 1. = výrobce ba
rev; 2. = lovecký pes sledující
postřelenou zvěř (mysliv.); -'ř8ký
[—řství]: -řský průmysl...

*barvené, stř. = černé pivo (zast.,
Jir.); barveny' = zbarvený

barvící = na barvení
barvič, -e, m. = barviř
bai-víčka, -če'k, ž., zdrob. k barva;

== barvicí látka, tyčinka... líčid—
lo, hra v karty; -čká'ř [-řka],
-e, m. = hrač barvičky; přezdív
ka malířům: -čkářský [-8tví] =
malířský (žen., hani.); -ství =
záliba v barvách (Mah)

barvidlo, —dei, stř. = prostředek
na barvení '

barvínek, -nku, m., z lat. pervinca
(přichýlením k barva), róstlina

barvírna, -ren, ž. = barvířská díl
na, -ský závod“ "

barvíř [-'řka], -e, 1. z barviti =
kdo barvi,'barvič; v umělec. han
týr. = malíř; — 2. z něm. Bar
bier a to z franc. = bradýř, ho
lič, lazebník (zam.); -řský
[-řství]

barviti = natírati barvou; = pouš
těti barvu, dávati barevný od—
stín; o lovné zvěři = krváceti
(mysliv.): b. se, 1. “obyč. zbarvo
vati se = dostávati barevný od
stín; 2. obyč. vybarvovati se =
dostavati jiný raz;
slož. dok. do- = dokončit bar
vení; na- = natřít barvou;
na— se (mnoho): od- = zbavit
barvy: pře- = znova, jinak na.—;
pří- co, přenes. = trochu za- 2.:



barvitý 50 Bask

vy- = uvnitř na-; vy- se, přenes.
= ukazati pravou tvářnost, pova
hu (lid. a hovor.); vybarvený, o
živočišich = plné zbarvený; z
se do červena.... = dostati bar
vu; býti zbarven; zbarvená zprá
va = za—(Palac.); za—,1. = za
krýti barvou; 2. za- zpravu... (hu
moristicky_ stranicky...) = vloži
ti do ní nějakOu tendenci, dát ji
ráz ap.; stranické... zabarvení,
humoristický... zabarvený;
-barvovati, slož. nedok. do-, od-,
pře-. při-, vll-, z-, za—;
barvivati, opak.

barvitý [-tě; -tost] = pestrobarev
ný, barevné plný, sytý: -té sny

divoké (Majer.); -tě líčiti
bídu = sytými barvami (Olbr.)

barvívati, v. barviti
barvivo, stř. = to, co barví, bar

vidlo, z čeho se připravují bar
vy; barvivý [-vě; -vost]
snadno barvící, schopný barviti:
-v'ivě vypracovat = barvité, syté
(Mach.): -vivost iniciál = barev—
nost (Třeb.)

barvoslepý [-post]., podle ném. far—
benblind = nerozeznávající bar
vy; -post ' = neschopnost roze
znávati barvy

barvotisk, -u, m. = barevný tisk;
-tiskovy' [-vě]

-barvovati, v. barviti
*barvový = barevný; -ve slepý

= barvoslepý (Ner.)
*báryňa, ž., rus. = paní; báryš

ňa, -šeň, ž., rus. = slečna
baryt, -u, m., téživec
barytOn, -u, m., z řeč. = střední

mužský hlas; b., -a, m. = bary
tonista; mista <<—nys-»,m. = kdo
zpívá. baryton; mom), přid. k ba
ryton

baryum, -rya, stř., prvek
barzoj, -e, m., z ruš. = rus. chrt
*bařenisko || *bařeniště, stř., obyč.

bařina || bažinu, ž. || bařisko
„ bažisko, stř. = vlhké, mokré,
bahnité misto, menší močál;
bařinatý, kniž. bařiwný || ba—
žinatý, bažinný = močálovitý

*bařtipán, -a, m. = tlouštik, na

dutec (vulg.); zdrob. mak, -nka,
m.; -nský brusky; mat/vi), přid.
k bařtipán

bas, -su, <<-su»,m., z franc. = hlu
boký mužský hlas;
= hudeb. nástroj basový; = hlu
boké tóny; generální b., star
ší notace, při které se vypiso
valy jen základní tóny; přenes.
(hovor.) = první, hlavni slovo:
bas, -sa, m. = basista:
basa x-sa», ž., hudební nástroj;
= vězení (lid.)

basální <<-zál-».přid. k base = zá.
kladni (odb.)

basalt q-zalb), -u, m. = čedič;
-tový || '-tný, přid. k tomu

basama, v. teremtete; basamato
vat! || -mátovati || -mtiti = lá
teřiti

basař, -e_ m. = výrobce bas: =
hráč na basu (lid.)

basátko, -tek, stř. = violoncello
(lid.)

base <<-ze>>!| baze, ž., z řec. basis
= základ, základna, podklad;
v mluvn. = kořen slova, obyčej
ně dvouslabičný

basedov teze-», -a, m. = Basedo
wova nemoc

basén || bazén, -u, m., z franc.
bassin = vodojem, nádržka, u
mělé koupaliště; v zeměpise =
vodní okruh řeky; zdrob. mak,
—nku, m.

báseň, -sně, ž. umělecký slo
vesný výtvor; přenes. = něco
krásného, ušlechtilého, vzneše
ného; = dobré jidlo..., krásné
šaty... (jen hovor.); = smyšlen
ka, výmysl (t.)

Basilej <<-zi-»,-e, ž., švýcar. město;
basilejský

basilián <-zi-», -a, m. =, člen
mniš. řádu založeného Basiliem
Velikým; msky' řád

basilika (bzi->>, ž., z řeč., druh
chrámové stavby; -kový sloh...

basista [-stka], m. = basový zpě
vák, hráč na basu

Bask, -a, m. = příslušník národa
v Pyrenejích; baskický jazyk
neboli baskičtina, ž.



*básnice *baťák

*básnice, v. básnik;
básnický boky; -ckost; -ct'v'i],
přid. k básnik: b. jazyk, vzlet,
ráz, -cká literatura, -cké povo
lání; -ckost = básnický ráz
(Zey.); -ctví = skládání básní,
básně, básnické výtvory; -ctvo,
stř. hromad. = básníci (řid.)

"'báSníček, -čka, m., zdrob. k bá
sník (hanl., šal.);
básnička, -ček, ž., zdrob. k bá
seň: *bágm'čkář, -e, m. = kdo
skládá básničky

básník ["-nice, Baar],
kdo skládá básně;
člověk básnického ducha,

-a, m. =
přenes. =

cítě
ní;
básnilek, -lka, m. =
malý básnik:
'básnilkovatz' =

špatný,

býti básnílkem

básniř, -e, m. = básník (za
dnes někdy ve významu

snižujícim; -řka, —řek,ž., běžný
žen. protějšek k básník, nik. ve
významu snižujícim ; -řský
[—řstvi], přid. k básníř (zastan)

básnlti = skládat básně, umělec
ky tvořiti': = bájit (hovor.):
slož. dokon. do- co = dokončit
zbásnění čeho, dotvořit básnicky;
do- = přestat básnit; na- se
(mnoho); *o- krásami = básnic
ky nadatl krásami (Čap.); pře
= znovu z-: při— si co = při
bájit; 1711-= vybájit; z- = bá
snicky zpracovat; za- si;
-básňo'vati, slož. nedokon. do- ži
vot = dotvářeti básnicky (Sal.),
pře-, při-;
básnivati, opak.;
básnivý [-'vě; -'vost] = básníci,
básnicky tvořící, nadaný

basou <<-son»,-u, m. = fagot
basovati, 1. <<-so-»,k basa, = zpí

vati basem; přenes. (hovor.) =
přizvukovat ;
2. basovatl <<-zo-» || bazovat, k
base " baze: b. na čem. o lidech
= stavět jako na základě, opí
rati se; o věcech = zakládatl se,
opírati Se

basový, přid. k bas

4.

basrellet <<bareliéf». -u, z
franc. = polovypouklá plargtika:
-fn£ || -fový, přid. k tomu

basta, citoslov., z franc. =
konec ( lid. a hovor.);
bastant || baštant, -a, m. = ka
brňák, chlapák, velký pán (lid.):

dost,

*basta'ntiti : počínati si jako
bastant, furiantsky (šrám.);
bastantský. ]] bašt- [—sky; -ství],
o výměnku = veliký, ohromný
(Vr.). o ruce = pádný (č.-Chod)

bastard, -a, m., z franc. = ne
manželské dítě, kříženec, vůbec
něco nepodařeného: v nauce o
dědičnosti = mišenec; -dn£ =
vzniklý mišenim, křížením

bastilla || -la <<-sty-», ž., z franc.
= pevnůstka, stát. vězení

bastion, -u, m., z franc. n. 2 ital.
= bašta 1

bastonáda || bašta-, ž. = výplata
rákoskou na chodidla, na záda
(pův. u Turků)

baša, m. obyč. paša, v. tam
baše, -šete, stř. = baša (říd.)

bašibozuk || -buzuk, -a, m. = vo
jin z tureckého nepravidelného
vojska: (hovor. &.lid.) = divoch,
ukrutník...

bašlik, -u, m.. turec. = přikrýv
ka hlavy, kapuce, v záp. Evro
pě = dámská a vojenská kápě;
v. bažlik

bašta, ž., z románš., 1. = vyční—
vající část opevnění: přenes. =
hradba. ochrana, opora; v ryb—
nikářstvi = baštýřowo obydlí;
2. = jídlo (lid.)

baštant, 481017,v. basta
baštecký, přid. k bašta = co je.

kdo bydli u bašty (zastan)
baštiti = hOJ'ně & s chutí jisti

(lid.); slož. dokon. na- se; s-;
baštivati, opak.

baštonáda, v. bastonáda
baštýř, -e. m. = rybnikářský do

zorce
*bašus, -a. m. =
bat, v. ba
báťa (nář. ba—),m. = dobrák, po

hodlný člověk, nepříliš vtipný
*baťák, -u. m. = batalion (lid.)

tlusťoch (hanl.)
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batalion, '-u, m., z franc. bataillon
= prapor vojska, přenes. = množ
ství, zástup; -on'n£, přid. k tomu

batata, ž., povijnice jedlá., zvl.
její hlíza, zvaná sladký n. in
dický brambor; batatový kořen

baterie, ž., z franc. = skupina
děl jako dělostřelecká jednot
ka; = spojené galvanické člán
ky; = suchý článek do elek
tric. svítilny; zdrob. bate-rka,
-rek, ž. = vojen. baterie (ho
vor.); = suchý článek do elek
tric. svítilny, svítilna sama

bathofobie, ž., z řeč. = závrať při
pohledu na vysoké stavby...

bathometr, -u, m., z řeč. = hloub
komér

bati se, bojím se, 3. mn. bojí se,
'bál se, baní = míti bázeň, obavu.
strach, strachovatl se; b. se o
koho,_ oč (s významem zajmo
Vým) || b. se koho, čeho (s
význ. původce, příčiny); b. se co
říci; b. se. že se něco stane ||
aby se nic nestalo; slož. dokon.

'-u(bátl) se = pocítiti bázeň, lek
nouti se (Palac., Hen-m., říd.
knlž., nářeč.) || za- se (nové
říd.):
bávat'l se, opak.; slož. dokon. o
se = báti se; obávaný = koho se
bojíme

'batíček, -čka, m., vlast. zdrob. k
batík a to k báťa = otec, tatíček
(nař., Holeč.)

batik <<-tyk», -u, m. || Joa, ž., z
javaj. batik (= malba na. lat
kach voskem) = ruční barvení,
stříkání, stříkana malba; batiko
vati = barviti stříkaním; -vana
látka,; batikový tisk

batist aA-tysb) || někdy batyst, -u,
m., tkanina (podle franc. vyna
lezce jménem Baptiste Cham
bray), -stový .

batoh, nikoli baťoch, -u, m. =
vak na záda, ranecf uzel, v star
ší- dObě'-= provazec biče; zdrob.
batožek || batůžek, -žku, m._

batoláč, '—e,zdrob. -ček, -čka, m.
= kdo se batolí, obyč. o dítěti
(ří'd.).'

batolátko, -tek, stř., zdrob. ]:
batole, -ete, stř. = malé dítě,
které se batolí;
batoliti se = kolísavě, nejistě.
klativě, kolébavě, pohodlně jíti,

..pohybovati- se. nejčasť. o malých
dětech; slož. dokon. do- se, při
se kam: v- se (Majer.): batolíva
ti, opak.;
batoh/vý [-vě; -vost] = batolíci
se, kolísavý, klativý, kolébaVÝ;
batolka, -lek, ž. = děvčátko (říd.)

baton, -u, m., z franc. = šermova
cí hůl; batono'vati = šermovatl
holí

baťovák [-vačka], -a, m. = dělník
u Bati;
baťovky, -vek, ž. pomn. = obuv
z Baťovy továrny;
baťovna, -ven, ž. = prodejna Ba
ťovy obuvi (lid. a. hovor.)

batožek, v. batoh
baťuška n. bzi-, m., rus. = otec,

(důvěr.); důvěr. pojmenování
milé, vážené osoby

batůžek, v. batoh
batyst, v. batlst
Baudiš, -e, m., příjm., od pův. do

mac. tvar k Budislav (Baud- sta
rým pravopisem m. Boud-)

Bauše, m., příjm. z Bouše (—au
starým pravopisem) & to z Bo
huše

bauxit xbó- || bau-», -u, m., hor—
nina: —to'v'ý

'bavílek, -lka, m. = kdo (se) rád
baví

'bavitel [-lka], -e. m.
(Herrm., Tilsch.)

baviti, 1. b. koho (vyprávěním...)
= působit mu potěšení, z'á'bavu.
příjemné rozptýlení; bavíte mne
jako typ = zajímáte (č.-Chod);
b. se s kým o čem = zábavně
rozmlouvat; b. se čím = zabav
ně, se zálibou se s tím obírat;
2. b. koho = zdržovat jej, pře—
kážet mu (nařeč.); b. se kde =
zdržovati se. pobývat (zastar.);
3. b. komu co = odnímat, brat
(Jin, zastan), v. zabavití;
slož. dokon. na- se koho, s kým

= kdo baví



*bavivý 53 bažiti

(mnoho); od- co = vykonati, vy
říditi, odeslat: od- si“svých -osm
hodin = odpracovat (Masar.);
od- se, nespr. m. odbýti se,
na př. 0 slavnosti; 1:0—se, prostě
dokon. ve význ. 1.: 1231-co = od-;
vy-' co přístroji... = opatřit; vy
koho na cestu... = vypravit, o
patřit všemi potřebami; vy- dce
ru = dáti ji výbavu; z- koho, co
čeho = zprostit, osvobodit; za
co = právně zadržet, odníti ; za
koho, se = zdržet (nářeč.): pros
tě dokon. k baviti 1. = příjemně
zaměstnat, pobavit..:
-bavovatl, slož. nedokon. od-; po
se (Tilsch.) = baviti: vy-, z-,
za-; bavlvatž, opak.

'bavivý = zábavný, rád se bavící
bavlna, ž., z' něm. Baumwolle

(-wolle nahrazeno českým vlna)
= chmýří ze semen bavlníku;
bavlňák, -u. m. = bavlněný šá
tek (1id.): "
bavlnárna, -ren, ž. = výrobna
bavlny; -nář, -e, m. = Výrobce

bavlny; mářský [-nářství];
bavlněný = z bavlny;
bavlnický [-n'lctv£] = bavlnářský:
bavlník, -u, m., rostl.; -kový
(pole...);
bavlnka, -nek, ž., zdrob. k ba
vlna; '= vata (1id.); symb. péče,
pohodlí, úpravnosti: chovati... ko
ho, vyrůst jako v bavlnce, být
jakož -nky; -'
-nkový: -vé chmýří = jako ba
vlnka;
bavlnovitý [-tě; -tost] = podobný
bavlně;
bavlnový (průmysl...)

Bavor [-rka], -a, m., národ. jm.;
přijm.: Bavorák [—račka], -a, m.
= Bavor (lid. &hovor.); bavorák,
-a, 4. p. -a, čes. tanec kolový:
Bavory, -vor, -r'ům, -řich, -ry.
pomn. = Bavorsko; ves na Mor.,
6. p. -rech;
Bavorsko, -a, stř., země;
bavorský [—sky]; b. jazyk nebo
li -rština, ž.:
Bavořan [-nka], m. = Bavor

-bavovati, v. baviti '

bazalíč'ek, -čka, m. = bazilišek
(lid.. Sez.)

bazalička, ž., zdrob. k bazalka,
-lek, ž., z lat., květina; -lkový
květ

*bazamáty, -tů, m. pomn. = „ří—
kání basama", láteření (Herrm.)

bazar, -u, m., z perš. = trh, tržiša
tě, obchodní dům, prodejna

bazarovský duch, -ské smýšlení ne—
boli bazarovština, ž. (podle Tur
geněvova hrdiny Bazarova z Otců
a děti)

bazarový. přid. k bazar: b. lev =
lev bazaru (č.—Chod)

baze, ž., v. base
bazén, -nek, v. basěn
bázeň, —zně, ž. = bání, obava,

strach; b. o koho, oč, před kým,
před čim; b. boží = b. - před
bohem

bazilišek, -ška, m., z lat., ještěr
(odb.), bájeslovný, pohádkový
netvor, čes. ostrovid; přenes. =
záludný člověk, poťouchlík (lid.
& hovor.); -liščí || řldč. -liškový,
přenes. = ohyzdný, záludný, po
t'ouchlický (obličej, oko...)

bázlivec, -vce, m. =bázlivý člověk;
bázlivěti, -věji = stavati se baz—
livý (říd.); slož. dokon. z-;
bázlivý [-vě; -vost] = bojácný

bazovatl, v. basovatl 2.
bažant Ptice, '-tka], -a, m., z něm.

Fasan, pták; bažantl hnízdo, pé
ro;..; baža/ntlk, —a, m., zdrob. k
bažant; bažantnice, ž. = bažanti
obora; bažantnický [-ctvl], přid.
k bažantník, —a, m. = pěstitel
bažantů, správce bažantnice

baže(ť), v. ba
*bažllství, stř. = bažení
bažina, -natý, bažinný, bažisko, v.

bařenisko
'bažitel, -e, m. = kdo baží .
bažiti = velice toužit, dychtit; b.

po čem || zast. za čím. čeho; ba—
žen od sta jiných (Koll.) = baži—
vě, toužebně očekáván; slož. dok.
na—se čeho = nasytit se; za—=
-'zatoužit (říd. kniž.);
bažívatž, opak.;



*bažlík bedra

baži'v'ý [-vě; -vost] = bažící,
dychtivý, žádostivý

'bažlik, -u, m. = bašlik (lid.)
*bažný = baživý (Hol.)
'bdělec, -lce, m. = kdo bdí, nespí:

bdělý [-le; -lost] = bdici (Zey.),
ostražitý, bedlivý, pozorný

bdění, stř., v. bdíti
'bdíč, -e, m. = kdo bdí, nespí;

bditz', bdí, bdi, bděte_ bdě, bdic.
bděl, bdění = nespati (souvisí s
buditi); přenes. bditi nad kým.
nad čim = pečovati, starati se;
slož. dok. pr0(bditi || bdéti) ce
lou noc... = strávit bděnim, ne
spánim; probděná noc;
bdi'vati, opak.;
'bdi'vý = bdělý

bé, 1. vyslovované b;
2. citoslov. vystihující bečeni

beán, -a. m., z lat. beanus, ve stře
dověku = student nováček; pře
nes. (žert, han1.) = nováček v
něčem, nezkušený mladík, nedouk

beatifikace <<-ty->>,ž., z lat. = pro
hlášení za blahoslaveného, -nou

bebé, stř. neskl., dětský nažev
bolesti: míti, udělati si bebé;
zdrob. bebíčko, -ček, stř.

'beblati = koktati; beblavy'=kok
tavý

bečák, -a, m. = bečavé, ubrečené
dítě (lid.)

'bečátko, —tek,stř. = bečička (lid.,
RaiS)

beěetl = vydávat! zvuk bé, o koze,
teleti; = plakat (zhrub.); slož.
dokon. 'na—se (mnoho); nic ne
nabečiš = nic ti to nepomůže
(zhrub.); roz- se = dáti se do
silného bečeni; vy- si co = Vy—
moci pláčem (t.); za-, prostě
dokon.; beči'vati, opak.

bečevský, přid. k Bečva
bečico |! časť. bečička, ž., zdrob. k

bečka
bečlvý [-vě; -'vost] = bečici, beka

vý; = plačtlvý (zhrub.)
beěka, -ček, ž. = sud; *bečko'v'ity'

= podobný bečce
bečoun, -a, m. =

(zhrub.)
plačtivé dítě

Bečva, ž.. řeka, vsi (v místním zvy—
ku též Bečev):
bečvansky', přid. k tomu (lid.,
m. bečevský)

bečvář, -e, m. = bednář (zast.);
-řský [-řst'vi], přid. k tomu

Béda || Béďa, m. || ž., domác. tvary
\k Bedřich ll -řiška

bederní, přid. k bedra
bedla, -de1, ž., houba
*bedlitl = býti bedlivý, bditi, pe

čovati (Heyd.);
'bedlivec, -vce, m.
věk;
bedlivý [-'v; mé,- -vost], souvisí
s bditi = bdělý, ostražitý, peč
livý...: jm. tvary bedliv... jen
zřid. kniž.: bedlivý čeho

bedna, -den, ž. = jednoduchá., pů

= bedlivý člo

vod. prkenné. schránka: = po
kladna (hantýr.);
bednáma, -ren, ž. = dílna na
bedny;
bednář, -e, m. = výrobce dřevě
ného nádobi; -řský [-řsky; --řst'v£]

bednění, stř., 1. dějově k bedniti;
2. = prkenný obal, ohrada,
stěna;
bedněný = sbitý z prken: -né
schody (Jin), -ná pavlač (č.
Chod)

bednici = na bednění
bednlěka, -ček, ž., zdrob. k bedna
bedniti = pobijet, krýti prkny,

sbijeti z prken: b. okna, byt =
zavírat, neotvírat; b. šaty... =
dávati do bedny; slož. dokon. od
co = zbavit bednění; u—= za
krýt prkny: u- byt = zavřít v
něm všechna okna, neotvirat je;
za-, prostě dokon.; za- byt =
u-: v. zabedněný;
-bedňovati, slož. nedok. od—,u-,
za,-; bednivati, opak.

bednovltý [-tě; -tost] = podobný
bedně

bedra beder, stř. pomn., 3. bed
rům i bedrám, 6. bedrech i bed
rách, 7. bedry i bedrami (tva
rý podle vzoru ryba jsou zbyt—
kem staršího bedra, ž.) = část
zad proti břichu, záda. ramena.
boky; všechno leží na mých



Bedrč Benátky

bedrech = o všechno se musím
starat

Bedrč, -e, ž., ves v č.
*bedrnatý = se širokými bedry

(Č.-Chod)
bedrník, -u_ m., rostl.; -ko'vy' květ
bedrnňka., -něk, ž., lid. = slu

néčko (brouk)
Bedřich [-řiška], -a, m., kř. jm.,

z něm. Friedrich; zdrob. Bed
řišek || -řišek, -ška, m.

Beduin [mka] x-dujín», -a, m. =
kočovný Arab; b. = kočovník:
přenes. = chuďas (Klost.); be
duinský [-sky; -stvi]

bedýnka., -nek, ž., zdrob. k bedna
beefsteak ablfstekx> ]] zčešť. bif

stek, biftek (lid. piftek), -u,
m. = řízek z hovězího masa;
bif(s)tekový; zdrob. bif(s)teček,
-čku, m.

beg, -a, m., tur. = pán, vysoký
úředník

begonie <-gónyje», 2., z lat., kvě
tina

behaviorismus abihejvijorlzmusab,
-mu, m., amer. psychologický
směr

behemot, -u, m., hebr. = dobytek,
v knize Jobově = hroch; pře
nes. = obluda. netvor (štech)

bechyně, ž. = skladiště rud
(horn.): B., ž., čes. město; B.,
m., příjm. '

bej, -e, m. = beg
bejlí, v. býl
bejvák, v. bivak
I bek, v. back
II bek, -u, m. = bečení; = pláč

(zhrub.)
bekaný, v. bakaný
bekasina. <<-si—»_ž. = sluka, otavní
bekati = vydávati zvuk bě, beče

ti; = bečivě mluvit (zhrub.);
bekot, -u, m. = bekání; přenes.
= pláč (zhrub.); bekotatl = be
kat

bekyně, ž., 1. = členka nábožen
ské Společnosti begardů, v. pi
kart; = klášternice (Klost.): 2.
b. sosnová, motýl

bela, ž., v kartách = dáma & král;
stará b. = nic (lid.)

*beleš, -e, m. = vdolek z kynutého
těsta, plněný koláč (nářeč., Je
řáb.) '

beletrie, ž., z franc. belles lettres
= básnictví, u nás = krásná.
próza; beletrisovati <<—zo-»=
zpracovávati beletristicky (Nov.);
slož. dokon. z-; beletrista, m. =
spisovatel beletrie; -3tický [-cky]
<<-styc->>,přid. k beletrie; -stický
spisovatel, časopis..: zpracovatl
co -sticky; -stika <<sty-», ž. =
beletrie

Belg, —a,m. = příslušník jednoho
starého keltského kmene; bel—
gický [-cky], přid. k Belgie;
belga, ž., peněžní jednotka bel
gická; Belgičan [-nka.], -a, m.
= obyvatel Belgie; Belgie, ž..
země, stát

belháě, -e, m. = kdo se belhá
(zhrub.);
belhati, časť. b. se, belhám =
kulhat, pomalu, těžce jít; slož.
dokon. do- se kam; na- se (mno
ho): při- se, v- se kam; belha'
vati (se), opak.;
belhavy' Dvě; —vost] = belhající
se;
belhoun, -a, m. =
věk (zhrub.)

belladonna, ž., ital. = rulík
bellevue <<belvy»,neskl., franc. =

krásná vyhlídka, jméno zámku
atp.

belvedér, -u, m., z ital. belvedere
(= krásná vyhlídka) = letohrá—
dek na místě s krásným rozhle
dem; B. (v Praze) = letohrá—
dek královny Anny; B. vatikán
ský; belvedérský Apollon (ve va
tikán. Belvedéru)

belvy, v. bellevue
Belzebub, -a, m. = kníže ďáblů

(blblic.); b., symb. zamračené
ho, nevrlého člověka (lid. & ho
vor.)

benakibovský, přid. k ben Akiba,
učený rabín. který se ničemu ne
divil: -ská moudrost = ničemu
se nediviti

Benátky, -tek, ž. pomn., ital. měs
to, vsi v č., ves na M.: Benát

belhavý člo—



Benda berce

čan [-nka], -a, m. = obyvatel
Benátek; benátecký, přid. k Be
nátky v č. a na M. || benátský,
k ital. Benátkám

Benda, m., příjm. z Benedikt
benditl, -dění, z lat. bene = PO“

píjet, vesele žit, utrácet (lid. a
hovor.); slož. dokon. na- se
(mnoho); 1770-= propít, za- si;
bendí'vati, opakov.

bendžo, v. banjo
bene, lat. = dobře; udělati si be

ne. míti bene, o dobrém živobytí
benediktin [-'nka] <<-dyktýn», -.a;,

m. = člen mnišského řádu sv.
Benedikta: -ktinka, ž. = bene
diktinský likér; -ktinský klášter,
likér...

benefice ll zast. -cí (Nar.), ž., z lat.
= divadelní představení ve DPO
spěch jednoho herce;
beneficiqnt [-tka], -a, m. = kdo
má benefici;
beneficiát, -a_ m. = obročník,
_kdo má beneficium;
beneficium, -ia, stř. = duchovní
obročí;
benefiční, přid. k benefice: b.,
přestavení

Beneš, -neše, m., příjm. z Bene
dikt

benevolence, ž., z lat. = blahovůle,
shovívavost, laskavost; -lentni
[-ně; -nost] = blahovolný, sho
vívavý... "

bengál, -u, m. = bengálský oheň.
umělé osvětlení; přenes. = osl
ňující osvětlení, okázalost (ho—
vor.)

Bengálce [-lka], -lce, m. = oby
vatel Bengálska;
Bengálsko, stř., kraj v Indii;
bengálský tygr, oheň; Bengálský
záliv

benigní <<-nyg-», z lat. = ne
škodný, na př. novotvar (lék.)

Benjamin, -a, m., osob. jméno bi
blic.; benjamvin || -in = nej
mladší člen rodiny, společnosti
(lid. & hovor.); zdrob. -m£nek,
-nka, m.

Benoni x-ny», -iho, m., přijm.:
přid. Benoniův

benzin <<zín»,-u, m.. pohonná, čis
ticí, hořlavá látka; -no'uý

benzoe <<-zo-e», stř. neskl., druh
pryskyřice

beran, -a, m. = ovčí samec; pře
nes. = umíněný, tvrdohlavý člo
věk (zhrub.); přezdívka nekatolí
kům, evangelíkům, čes. bratřím;
= bořidlo;
beránek, -nka, m.. zdrob. k to
mu; přenes. = ovčí kožišina; =
mírný, tichý, trpělivý člověk; B.
Boží = Kristus; beránci || neživ.
beránky, -nků, m. pomn. = bílé

.mráčky podobné beránčí srsti;
beránčí, přid. k beránek; přenes.
= mírný, tichý, trpělivý (člo
Věk): b. úsměv = prostomyslný
(šrám.) b. trpělivost = velká;
b., stř. = beránči kožišina: =
beránci, —nky (Rais);
beránčt'na, ž. = beránčí kožišina;
beránčiti = bráti nadarmo jmé
no Beránka Božího;
beraní, přid. k beran (roh...);
beranice, ž. = čepice s berán

chlupatá; zdrob.kem, huňatá,
máčka, -ček, ž.

beranidla, -del, stř. = přístroj na
zatloukání pilot, beran

beranina, ž. = beraní maso, zá
pach

beranití = zatloukati beranem;
slož. dokon. za- do čeho = vra
zit (lid.); za- se do čeho = za
bratl se do čeho, zakousnoutl se
(t.)

boranka, —nek, ž. = evangelička
(přezdívkou) ;
beránkovitý [-tě] = podobný be
ránku. zvlněný;
berdnkový = beránčí;
beránky, v. beran;
bera'rwvity' [-tě] = podobný be
ranu; přenes. = neuvědomělý
(kniž.);
beransky' [-sky] = nekatolický,
evangelický (zhrub.)

berce, stř. (nik. herec,--rce, m.)
= holeň s lýtkem; bércový



*berdo beseda

*berdo, stř.: dáti si berdo, do ber
da... = popřati si, vyhoditl si z
kopýtka (lid.)

bergamotka, -tek, ž., z franc. -te
(= druh citronu), druh hrušky;
-motový olej = z citronové kůry

bergéra <<-žéra»,z, z franc. = le
noška

bergerie a-žeryjem ž., z franc. =
pastýřské. píseň, povídka, -ský
život, -ské prostředí

bergsonismus <<-sonyz->>,-mu, m. =
Bergsonova filosofie; -novec, -vce,
m. = její stoupenec; mský
[-sky] = v Bergsonově duchu

berka, m. = kdo bere, sr. mluv
ka..., lupič (stč., Jir.): B., příjm.

berla, -rel. ž., 1. = pastýřské.,
hlasatelská, žebrácka hůl: od
znak důstojnosti, moci, povolání:
biskupská, panovnická... b. ;
rostl.: ' ."
2. berla || berle, ž., mn. nejčast'.
berle, berlí = hůlpro nemocné
k Opírání pod paždí; zdrob. ber
Zíčka, -ček, ž. '

Berlín, -a, m., město; berlina ||
-nka, ž., kočár; Berlíňan [-nka],
-na. m. = obyvatel Berlína;
berlínský

berlonoš, -e, m. = nosič berly (sr.
listo-noš);
berlovítý [—tě;-tost] = podobný
berle;
berlovládce, m. = kdo má berlu
jako odznak moci, vládce (kniž.);
-vládný = vládnoucí berlou (t.);
berlový, přid. k berla

bernardin <<-dýn», -a, m. = člen
řádu sv. Bernarda; —dýn, -a, m.
= pes, nazvaný podle mnichů
bernardlnů; dánský pes

berně, ž., obyčej. pomn. berně, -ní
= daň (zastar.); berní úřad..:
berní, -ího, m. = berní před
nosta; bemíctví, stř. = berní
zřízení; berníční || -n'ý = berní
(zast.); berník, -a, m. = Vý
běrčí berní (zastat)

bernoláčtina || řidč. -čína, ž. =
slovenština, kterou psal Bernolák

"berňová, ž., paní b. =paní berní,
žena berního (lid.)

berný [most] peníz, -ná. mince =
který, -rá. se bere, platí, je běž
ný, -ná; brati- co za bernou minci
= věřiti tomu; přijímati to s dů
věrou, bez kritiky; = rád beroucí
(zastar.); -nost peněz = to, že
jsou berné

Beroun, -a, m., město v č.: Mor.
B.; býti od Berouna, z B. = rád
bráti (slovní hříčka)

beroušek, -ška_ m. = beránek,
tichý... člověk; = miláček

.bersagliér || podle výslov. -salíér,
—a,m. = ital. ostrostřelec

berserk(r), -a, m.. bájeslovný b_o
jovník nordický, silák—(liter.);
-k9'o'vský || Jarový hněv (t.)

Berta, m. " Ž., “2 Albert, Alberta,
Englbert; tlustá. berta = dělo
veliké ráže (vojen. hantýr.)

bertrám, '-u, m., rostl.
Bertramka, ž. = víla se sadem v

Praze, kde bydlil Mozart (podle
majetnice paní Bertramské)

beru, v. bráti
berunka, -nek, z. = hodné děvče;

lid. m. slunéčko (brouk)
beruška, -šek, ž. = ovečka; pře

nes. = hodné děvče, miláček,
„brouček“; korýš; lid. m. slu
néčko (brouk) a m. svatojanska
muška; = bílý obláček. beránek
(lid.) ;

beryl, -u, m., drahý kámen: daný

beržéra., v. bergéra
běs, bésa, v. baisse
besaliér, v. besagllér.
Besarabie a-sará-», ž., sovět. úze—

mí; besarabský, přid. k tomu
..beseda, ž. = družný hovor doma,

přátelské posedění: chodit na
besedu, být na besedě: = spo
lečenská zábava; = spolek, sdru
žení poučné i zábavní, jeho míst
nost, budova; tanec; název časo
pisů, liter-ár. sbírek:
besedář, -e, m. = účastník be—
sedy, společník (Herrm.);
besední dům = kde je beseda:
besedník, [-níce], -a, m. = be
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sedář; besedník, -u, m. = zá- betlemovitý [-tě] = podobný
bavná. sbírka (Ner.); betlemu (Herrm.);
besedovati = být na besedě, betlemový arch = s malbou bet
družně rozmlouvat, baviti se: lemu (Jir.); b. tvar města (Neu
slož. dokon. na- se (mnoho); po- mann);
= skončit besedování; D0— Si betlemský, přid. k Betlem; Bet
(trochu, mnoho): besedovávati. Zemská kaple v Praze

SPS-k.: _ beton, -u, m., stavivo; přenes.: je
besedo'vnžk, -a, m. = besedník, to na b. = zcela jisté, zaručené

'besedo'vý: -vá horečka (čech) (hovor.)'
= horečka pořádat besedy betonář -e m : výrobce be

lbesídka, -dek, ž., zdrob. k beseda
= družný hovor...; = spolek,
sdružení poučné i zábavné; =
zábavná část, příloha novin, ča
sopisu, p0vídka, fejeton v ní; =
altán, loubí: besidká'ř, -e, m. =
spisovatel besídek; besídkovitý
= podobný besídce, altánu;
besídkový = v besídce, pro be
sídku

Beskyd, -u || -dek, -dku, m., hora;
beskyd, -u, m. = horské sedlo,
holý horský hřbet (nářeč.); Bes
kydy, -d, -dům || -dá.m. -dech ||
-dá.ch, -dy || —dami, pomn., po
hoří; beskydsky', přid. k tomu

bestia <<-styja>>,ž., lat. = šelma;
b. triumphans <tryjumfans>> =
jásajíci, vítězná š.;
bestialita, ž. = bestialnost;
bestiální [-ně; -nost] = zvířec
ky ukrutný, surový, na př. čin,
vražda:
bestie a-styje», ž., zčeštěné bes
tia = šelma, dravec; přenes.
(zhrub.) o vášních...; = zlý člo
věk, surovec, .,potvora"

beta, ž., název řec. písmene b
*beťah, -a, m. = zlá. bytost, ďas

(sloven., Jir.)
*beťár, -a, m., z maď. = povaleč

tulák, ničema (sloven.); beťárský
beti, 2., 4. p. —a, m., z něm. =

žebrák v kartách
Betlem, -a, m., bibl. město. vsi

v č.; přenes. B. naší slávy, o
Husinci, Husově rodišti (Ner.);
betlem, -a. II -u, m. = plastický
obraz narození Páně, jesličky;
betlemák, -a, zdrob. -máček,
-čka, m. = figurka v betlemě
(lid.);

tonu, dělník pracující s betonem;
-řský [natož]; betonka, -nek, 2.
= přístroj na míchání betonu:
betonovatí = dělati, .stavěti z
betonu; slož. dokon. vy- = vy
zdíti betonem;
betonový = z betonu

bez, bezu, m., keř
bez || beze, předl. s 2. p., zna

mená něčí nepřítomnost, nedosta
tek, to, že něco není. něco nemá.
me...: (udělat to) bez tebe, bez
peněz, bez milosti, bez rozdílu.
bez váhání, beze všeho..: — o p &
kuje se, vztahuje-li se ke dvě
ma, n. i k více jménům, na př.:
bez těla a bez duše, bez jídla a
bez pití, bez tebe i beze mne;
neopakuje se u dvou pří
vlastků téhož jména (bez dneš
ních i včerejších novin) a u jmen,
která. tvoří významovou jednot
ku: bez ladu & skladu (= nepo
řádně apod.), bez hlavy & paty:
výpustkou: jedna bez (t. j. káva
bez smetany atp.)

bez-, beze- ve složeninách hlavně
přídavných, řidč. podstatných,
jako bezbolestný, bezhlavý, bez
pečí, vzniklých z předložk. Vý
razů bez hlavy, bez péče.... a
stále n0vě tvořených, často jen
individuálně, a znamenajících
bez toho, nemající to. nedosta
tek toho, co vyjadřuje jméno. -—
Příslovce tvořená. ze složených
přid. jmen mají týž význam ja—
ko předložkové výrazy základní:
bezhlavě = bez hlavy; někdy se
vyjadřujeme obojím způsobem:
jsem jako bez hlavy || bezhlavý,
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dědeček bez zubů|| bezzubý: na
př.:
-alkoholový nápoj = bez alko—
holu:
-barevno, stř. (Jin) || -ba'rvo
(Vr.) = něco bezbarvého, bezbar
vý prostor;
-bare1mý Dne; -nost] || častěji
-ba.rvý [-vě; -vost] = bez bar
vy. bez výrazného zabarvení, ne
výrazný; přenes. = bez vyhraně—
ného názoru, přesvědčeni: poli
ticky bezbarvý;
-bawity' [-tě; -tost] = bez bar
vitosti (Ner., Nov.);
hbiskupt, stř. = stav diecése bez
biskupa.:
'-bohý bez boha. (Mas.);
-boký =bez boků, o ženě (říd.);
-bolest'n,ý [-'ně; -nost] = bez bo
lesti: -né tahání zubů;
-božec, -žce, m. = neznaboh, ne
věrec (říd. 1iter.) ; božecký
[-cky, -ctvi] (t.); -božnický
[-cky, -ct'v£], přid. k -božntk
[-nice], -a, m. = bezbožný člo
věk; -božný [dně,- -nost] = „bez
boha.“, bohaprázdný_ hříšný, ne
hodný: -božstvt, stř. = nezna
bozstvi (říd.);
-bra.dy' = bez brady, bezvousý;
-branný [-nně; mnost) bez
braně (staré braň = zbraň), be
ze zbraně, nemohoucí se brániti
(i slovy...);
-b'r'vy' bez brv;
-břehý = bez břehů, na. př. ryb
ník (liter.) || -břežný [most] (t.);
-celný || bezeclý = bez cla:
cenný [-nně; -nnost] = bez ce
ny, bez hodnoty, bezvýznamný;
-cestž, stř. nedostatek cest:
-cestí lesa (Vanč.); = místo, kde
není cesta; mastný ]] -cestý kraj
(řid.);
-cilný [—ně; —nost], na př. člo
věk = bez cile (kniž.);
—cz't, -u, m. = necitelnost
(Heyd.) ; -cita, m. = neclta
(Dyk) ; witný [-ně; -nost] =
bez citu, necitelný, necitlivý;
“časi, stř. = stav bez času, ča
sově neomezený (Kub.): '

-časový || -časý (Hal.) = časově
neomezený (řid. liter.);
-čestný [-ně; -nost]
(Heyd.);
-četný [-ně,' -nost] (říd. kniž.),
n e s p r. tvořeno = nesčetný, ne—
sčislný;
-četněkrát(e),
nesčíslněkrát;
'-činný [-ně; mostJ = nečinný;
*-č£slněkrát(e) nesčetněkrát ;
'-čtslný, z výrazu bez čísla. (=
mnoho) nesčíslný (zastan),
Jir.);
'-člověcký = nelidský (Med.);
*-dech, —u.m. = stav bez dechu:
zardousiti do -dechu (Čap.):
-dechý ['Ldešel bez dechu,
nedýchajicí (člověk); -ché ticho
= kdy nedýcháme = úplně, na.
pjaté: '-dešný bezdechý
(Nor.);
dešti, stř. = stav, doba. bez deš
tě. nedostatek dešťů (odb.); -dešt
ný kraj (t.);
-děčný [-ně; -nost], z „bez děky"
(v. bezděky), původ. nedobro—
volný. nucený, dnes = proti vůli,
nerad, mimovolný: b. pohyb; -ně
se koho dotknout..:
'-dějový [měj-vosa = bez děje.
nedějový;
-děky, přislov. ze starého před
lož. Výrazu bez děky = bez libo—
sti (sr. za-v—děkvzíti co) = proti
vůli, nechtě, nerad, bezděčně; k
tomu říd. kniž. -děký = bezděčný;
*-děl'ný [—ně; -nost] = bez díla,
nečinný;
děložní: = bez dělohy, o rostl.;
-dětek, -tka, m. || cítí se za. přid.
jm. m. = bezdětný (muž.), -dět
kyně, ž. = bezdětná žena; -dětny'
[-tnost] = bez děti, bez potomků;
dětství, stř. = bezdětnost

bezectný

m. nesčetněkrát,

Bezděz, -e ][ -u, m., hrad i ves;
z osob. jm. Bezděd

bez-dno, -dný (řid. kniž.), zprav.
bezedno, -dný, v. tam;
-domek, -mka, m. = kdo nemá.
domu; -domovec, -vce, m. = člo
věk bez domova; -domový ||
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.-domý (říd.) = nemající domov;
-drátový: -vá, telegrafie;
-dře1mý kraj = bez dřeva, bez
dříví (Ner.); -dřevný papír ||
-dřevý'; 
—duchý[-duch; duše; -duchost]
|| řidč. -dušný [-ně; -nost] = bez
ducha, bez duše, v bezvědomí,
mrtvý; = bez dechu, udýchaný;
přenes. = duchaprázdný, neodu
ševnělý; klesnoutl bezduch. jmen—
ný tvar (č.-Chod, ojediň.);
—důkazný=bez důkazu, -zů (říd.);
-důrazný [-ně; -nost] = bez dů
razu, nedůrazný (říd.);
áduše, -dušný, v. bezduchý;
—důvodný [-ně; -nost] = bez dů
vodu, -dů, neodůvodněný: -né
0bvinění...;
'—d/veH = nemající dvéře (č.
Chod);
-dýmny' [%; mostJ = bez dý
mu: —ný střelný prach, . -né to
pení;
-dyšný -[-ně; -nost] = bez dechu,
dýchání, neslyšný, tichý (říd. li
ter.) *

beze, v. bez (předl)
beze-clý, v. bezcelný;

-ct£, stř. = bezectnost (Vrchl.);
-ctný [ctně; -ctnost] “= jsoucí
beze cti, nemající čest, nečestný;
-dný [-dno; -dnč; -dnost] = bez
dna. (nádoba); = jako bez dna.,
velmi hluboký: -dný tok (Erb.);
-dná. kapsa (běž.); = nenasytný,
o dětech (šimáč.): = propastný,
velký, nevýslovný, nekonečným:
-dná vášeň (Mrš.). bída (Vl—chl.),
zoufalost (Dyk); -dno,- stř. = ne

- smírná hloubka., hluboká. propast.
nekonečnost... (liter.);
-jmenný [—mzě; -nnost] = bez
jména, neznámý, anonymní, ne
výSIOvný, nevýstižný;
-lhút(n)ý = bez lhůty;
-Zstný [—ně; -nost] = beze lsti,
přímý, upřímný, poctivý;
-rty' = „bez rtů;
“"-sklý = bez skla, nezasklený
(Sab.);
'-skvrnny' [—nně;-nnost] = beze

skvrny, poskvrny, neposkvrněný
(liter.);
-sZastn:ý = bez slasti, -stí (lit.);
“"-sledý = bez sledu, st0py (říd.
liter.):

--slov'(n)1] [-1mě] || bezslovmm
= beze slova. slov, mlčky, ne
vyslovitelný (liter.);
-slunn'ý || časť. bezslunný = bek
slunce;
-3mlu1mí stav = bez smlouvy;
-sný' [most] = beze snu, t. j.
beze spánku (sr. probuditi se ze
sna), na př. -sná noc; '= beze
snů: -sný spánek (Dur-.):
-spoječný " ;jkový = beze spoj
ky: -ječné spojení (Ertl);
-spomý [mě] = nesporný (kniž.);
-stopý = bez stop, kde nejsou
stopy, po čem nejsou 'stopy (li
ter.); '
-strunný = bez strun (mt);
-švý = bez švu, švů:
'-zpěvný = beze zpěvu. o tichu
(šim., R. Svob.); __
-zwčný, -zvuký || časť. bezzvuč
'ný [-ně; -nost], -zvuký = bez
zvuku, -ků, nezvučný, nehlasný.
nehlučný, tichý (liter.)

bez-faremní || -fo'remmj || -formy'
= bez formy, bez tvaru:
-grámotný Vně; mostJ = negrá
motný (Holeč.):
-hlas(n)ý [-se, -sně; -sost, -snost]
= bez hlasu, zvuku, tichý (lit.):

._-hlavec, -vce, m. = bezhlavý člo
věk (Třeb., šmll.); _
-hlavý [-vě; -vost] = bez hlavy
(rytíř..J; přenes. = bezradný.
nemyslící, nerozvážný, neuváže
ný, ukvapený. neúčelný:
-hlesny' [-ně] || :hlesý = bez hle
su,._tichý, mlčky (liter.);
-hlučný [-ně; most) = bez hlu
ku, tichý, neokázalý;
—hmotný = nehmotný (říd.):
-horečný [-ně; -'nost] = bez ho
rečky;
hraniční! [%ě; —nost] = bez
hranic, nekonečný, neomezený
(liter.);
-hrdli, stř. = to, že jsme bez



bezina 61 bez—

hrdla, bezživotí (Vanč.); -h'rdlý
= bez hrdla (nádoba);
*-hrob'y' = bez hrobu (Hál.);
-hříšlný [-ně; -nost] = bez hří—
chu (liter.):
*-h'řmotný = nehřmotný;
-humor'ní (Ner.) || -hum0'mý (R.
Svob.) = bez humoru;
-hvězdný [-ně; —nost] = bez
hvězd;
-charaktem£ [-ně; —no$t] = bez
charakteru, nevýrazný, obyč. =
bez mravních zásad, nečestný, ne
poctivý;
*-chleb£, stř.' = to." že jsme bez
chleba, nedostatek chleba, za
městnání (Třebíz, č.-Chod);
-chmum:ú = nezachmuřený, ne
zamračený, veselý;
-1'deálnost, -i, ž. = to, že jsme
bez ideálů, nedostatek jich;
-idejný || wideovy'[-vě; wosa =
bez ideí;
-ilusi1mý [-ně ; -nost] <-zív—»=
bez ilusí (šal.)

bezina, ž. = bezový keř (Kosm.);
bezinka, -nek, ž. _= plod bezu:
bezinko'uý, příd. k tomu

bez-jaderný || -jádr:ú = bez jader;
-jed'ý (lak..) = bez jedu;
-kalhotka " -kalhotník, -a. m.,
překlad franc. sansculotte = ra
dikální revolucionář za franc. re
voluce; -kalhotný (Mach.);
-kališný květ = bez kalichu;
*-kapesný [most] = bez kapes;
-nost = nedostatek kapes (Dr.)
II "kolmý (t.):
Jdidný = bez klidu, neklidný
(Slád.):
-kloubý = bez kloubů;
-kolejný = bez kolejí: má do
prava;
-konečný [-no; -ně; -nost] =
bez konce, nekonečný (llter.);
—konečno,stř. = nekonečno (t.):
*—konfese, ž. = bezkonfesijnost;
-konfesíjn£ || řidč. -ko'nfesní,
-konfesionálm [-ně; -nost] =
bez konfese, bez nábožen. vy
znání; zříd. = bez politic. rázu,
nestranický ;

'
—konkurenčn£= bez konkurence.
s čím nelze konkurovat;
'0-k0ntrolný [most] = bez .kon
troly, nekontrolovaný;
*—konvenční= bez konvence, ne
ustálený;
»-komwný-= bezkoruny, o rostl.;
-ko'ry' = bez kůry; -_
-kořewny' = bez kořene, -nů;
'-kostný = bez kosti (Rais);
-kouřný = bez kouře, nekouřící;
-k'rálo'ví, stř. =' stav, kdy není
krále, králů; -královský stav;
-kretmý [-ně; -nost] || řldč.
-krvy' = bez krve, jako bez krve.
bledý; -krevný boj = nekrvavý
(Havlíč.): přenes. = malátný,
mdlý. málo živý:
*—krýtka,--tek, 2. = nádoba bez
krytu, nekrytá (nář., Hol.);
-k'ř£dlý hmyz;
'-kultum£ = nekultumí;
-k'větný || -květy' = bez květů;
přenes. -květná teorie (Masar.)
= neplodná 

Bezkydy (hory), zprav. Bes-, v. tam
bez-ladí, stř. = nelad (šmll.);

"-ladný = neladný, nepořádný;
Jest, stř. = úplný nedostatek
lesů;
—leskl'y' || deska? = bez lesku;
Jeana? || -lesy' = bez lesa,. lesů;
Jidny' [-no; -ně; -nost] = lidu
prázdný (šmil.', Sova, čap.); je
-dno (Sova):
Jistý strom || řidč. Jistný = bez
listů, bez listí;
-Mtostný [-nč; -nost] = bez lí
tosti, nelítostný (liter.);
Junny' = bez luny, bez měsíce
(básníc)

bezmála, přísl. = téměř, skoro:
b. rok, b. všecko...

bez-masy' oběd, den = bez masa;
*-mezerý = bez mezer, úplný;
-mezí, stř. = bezmeznost (li
ter.); -mez'ný [-no; -ně; most)
= bez mezi, bez hranlc, neko
nečný..., nesmírný (1áska...)_ na—
prostý, úplný (oddanost):
-měmý [-ně; -nost] = bez míry.
neobsáhlý, nekonečný, nesmírný
(liter.);
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-mčsíčný = bez měsíce, kdy ne
svítí měsíc:
-milostný = bez milosti,
tostný (liter.);
“mírný = bezměrný;
-mizný = bez mízy (Vrchl.);
"-mlwv'ný =.Tbez mluvy, bez mlu

nelí

vení (Čap.);
-moc, -1, ž. = bezmocnost (říd.
líter.); -mocny' ["-cen; -cně;
-cnost] = bez mocí, bez síly,
nemohoucí (pomoci...), slabý;
*-mostý = bez mostu;
-motorový = bez motoru: -vé
letadlo;
'-mozkovitý || -mozký = bez
mozku, nemyslící;
'-mráčkový bez mráčku, -ků;
—mračný [-ně,' -nost] || řidč.
-mraký = bez mraků;
'—mrazný = bez mrazu, -zů;
-mysl'ný [-ně; most) = zbavený
smyslů, nesmyslný, bezmyšlenko
vltý (říd. llter.); '
-myšlenkovitý [-tě; -;ost] || zříd.
-myšlenkový [-vě; -vost] = bez
myšlenek, bez myšlení, nemyslící;
-náboženský [-sky; -skost ||
-swž] = bez náboženství, ne
mající náboženswí; -nábožnost,
-i, ž. = beznáboženskost (Ma
sar.); '-nabožstvi, str. nezna
božství (nař., Herb.):
-naděje || -naděj, -e, ž. = bez
nadějnost (říd. liter.); maděj
ný [-ně; -nosn = bez naděje,
nemající naději (na úspěch, na
zlepšení...), marný, zoufalý, ne—
šťastný (o lásce);
—náročný= nenáročný, (říd.);
márodní [most] = bez narod
ností, nenárodní. neuznávající ná.
rodnost (Masar., Neum., So.);
*márokový = nenáročný:
*-návratný = nenávratný;
'-nebezpečný ne nebezpečný;
—nehtý bez nehtů:
'-nervní || -nervný [-ně; -nost]
= bez nervů, nevýrazný, ztrnu
lý... (říd. liter.):
-nohý bez noh:
—noska, m. beznosý člověk
(lid.); -nosý = bez nosu:

možka, ž.
tvor (lid.);
-obalný = bez obalu; přenes.
přímý, o jednání (Zey.);
*-obavný bez obav,
(šlej.):
-oblačný [—no; —nost] = bez ob
laků; -no, 1. příslov.: je -no;
2. stř. = stav, kdy je obloha bez
oblaků;

beznohý člověk,

klidný

'-obra/nný = bezbranný;
-obratlý = bez obratlů;
-obrazný [-ně; -nost] = bez
obrazů, o mluvě, o slohu (liter.):
'-obřadny' = neobřadný;
-obsažný [-ně; -nost] = bez ob
sahu, prázdný, planý;
-ocasy' = bez ocasu;
*-oddechý || -oddyšný [mě] =
bez oddechu;
-odkladný [-ně; -nost] = bez
odkladu, bez otálení, váhání.
okamžitý, nutný;
*-odmlu1mý bez odmluvy, ne
trpící odmluvu, ji neschOpný (říd.
liter.);
'-odpomý = bez odporu
naný), netrpící odpor:
*-odpovčdný = neodpovědný;
'-odvážný [-ně; -nost] = bez od
vahy, nesmělý;
halda—912|| -ohlasný [-ně; most)
= nemající ohlas;
'-ohledník, -a, m. = bezohledný
člověk; -ohledný [-ně; -nosť] =
bez ohledu, bez zřetele, na. nic, na
nikoho se neohlížející, nešetrný,
příkrý_ přísný:
*—ochrcmný= bez ochrany:

(ko—

"-oke1mí || -okewný = bez okna,
bez oken;
-okras(n)ý = bez okrasy, bez
okras;
-ok'ý = bez oka, bez očí;
"-opomý = bez opory;
*—osobní || -osobný [-ně; most)
= neosobní;
matný = bez ostnů (odbor.);
—ostyšný [-ně,' -nost] = bez
ostychu (liter.)

bezoví, stř. = bezové keře;
bezovitý = podobný bezu

*bezovocný = bez ovoce
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bezový, přid. k bez
*bez-ozdobný = bez ozdob;

***—ozvěwný= bez ozvěny. bez
ohlasu: přenes. — lhostejný;
*-oz1mlcý = bez ozvuku, bez
ohlasu:
hpaměť, -ti, ž. = bezpamětnost:
—pamětný[most] = nemající pa
měť; -ná. tma (R. Svob.) = tma
zapomenutí;
-parlamentní vláda = bez parla
mentu;
mort/tým e-tyj-» || -pa'rtijný (Dyk),
z ruš. = nestranický;
*-pary' = bez pary, bez par;
*-pásý = bez pásu:
-páteřmk, -a, m. = člověk bez
páteřný (Mach.); -páteřný [-ně;
-nost] = bez páteře, přenes. =
nemající pevné zásady;
*-peč, -e_ n. -pečka, -ček, z.. na
vrhovalo se jako čes. název franc.
refuge; v. ostrov;
-pečenství, stř., (zastat, Jin) ||
meči, stř. = bezpečné místo; =
bezpečnost (Palac)

bezpečiti = jistit, ubezpečowat
(Vrba); b. se na koho, čím =
býti bezpečen, spoléhatl (říd.
1iter.); slož. dokon. u- koho =
ujistiti (běžné); býti ubezpečen
= jist; za—koho, co = zajistit!
(t.); -bezpečovati, slož. nedok.
u-, za

bezpečka, v. bezpeč
bezpečně, v. bezpečný
bezpečnost, -i, ž.. podst. k bezpeč

ný = jistota; mostní opatření
= ochranné, za účelem bezpeč
nosti; -nostní předpis... = týkající
se bezpečnosti; -nostní schránka
(v bance) = safe

bezpečný [-čen; -čně], vlast. =
jsoucí bez péče, t. j. bez starosti,
bez obav, nemuslcí se obávat.
klidný: b. o koho, čím (Jin.
Vrchl.); obyčej. býti kde -ný =
v bezpečí, bez obav o život, o
zdraví || *-čen (Svět.): -ný před
kým, životem (zříd. jm. tvary
—čen...)= jist; -ný úkryt, -né
misto... = kde jsme, můžeme býti

bez starosti, jisti, skýtající ochra—
nu, bezpečí;
často = jistý, nepochybný, zaru—
čený, zajištěný, s jistotou...: bez
pečná. zpráva, -né vědomosti...,
věděti co -ně (vlivem něm. a n e
v h o d n e pro zcela jiný význam
než v ostatních případech)

-bezpečovatl, v. bezpečitl
“=bez-peněžní " mý = bez peněz.

ne za peníze, ne za odměnu;
-perák, -a, m., pták -perák =
bez peří (v říkánce);
'-perspektivní <<—týv->>=bez per
spektivy;
me?—umí:= bez perutí (liter.);
—per'y'= bez peří;
měnn'ý = bez pěny;
-plánovitý [-tě; -tost] = bez
planu, nepromyšlený;
—platny' L-ně; -nost] = bez pla
tu, nedostávající plat, služné; =
neplacený: -platna dovolené.; =
bez placení. zdarma, na př.
-platné léčení:
'-plodny' || mladý = neplodný.
marný;
'-počasí, stř. = nečas, nepohoda
(Holeč.):
-počet, -čtu, m. = veliké, ne
sčetné množství (říd. kniž.);
'-početněkrát = mnohokrát:
-početný [-ně; -nost] = nesčet
ný, nesčíslný (kniž.);
-počtukrát = mnohokrát, ne
sčíslněkrat;
-podmětý = bez podmětu (mluv
nic.);
'-podminečno, stř. = bezpodmí
nečná. oblast. absolutne (Čap.):
-podmi'nečný [-'ně; -nost] = bez
podmínky, bez výhrady, bezvý
hradný, naprostý, na př. -né od—
souzení. -ná oddanost, odsouditi
-ně; nevhod. ve významu ne
zbytnosti, jistoty: musíš přijítl
-ně m. jisté, najisto; -ná po
třeba m. nezbytná;
-podstamý E-ně; -nost] = bez
podstaty, nepodstatný, neodů
vodněný, lichý, planý (důvod,
námitka...);
mohlavni [-ně; -nost] = bez po
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hlaví, nemající pohlavi (odb.):
přenes. = nevýrazný, neosobitý
(hrubší kniž.):
*-pochybný [-ně; -nost] = nepo
chybný, nesporný, jistýr (říd.
kniž.); -ně, obyč. bezpochyby

bezpochyby, příslov.. z bez pochyby
= bez pochybnosti, nepochybně,
asi

'bezpokoj, -e_ m. || -:i£, stř. = ne
klid (šmil.);
'bezpokojitz' (se), z ruš. = zne
pokojovati (se)

bez-polární [-ně; -nost] = bez po
larity, nemající žádný směr (šal.);
-pomoc, -1, ž. = bezradnost (říd.
1iter.): —pomocný[-'ně; -nost] =
jsoucí bez pomoci: -ná. žena (R.
Svob.); = nevědoucí si pomoci,
bezradný (kniž.): poddávatl se
zcela. -ně osudu;
—póro'vitý= bez pórů;
*-poskvmný = bez poskvrny, ne
poskvrněný:
*-potěšný = bez potěchy, bez

“útěchy (Holeč.);
-potřebný [-ně] = bez potřeby.
zbytečný, nepotřebný: -ně = bez
potřeby;
*-poutý = bez pout (Vrch1.);
-požitkov'ý, na př. stav = bez
požitků (odbor.);
mracný [-ně;-—nost] = bez prá.
ce, získaný bez práce, bez ná.
mahy, na př-xzisk, příjem;
-prašný = bez prachu, kde se
nepráší', na př. 0 silnici;
'-právce, m. = kdo se dopouští
bezpráví (zast., Jir.);
-práv£, -í, stř., z bez práva = ne
pravost, křivda: děje se mu bez
práví, páchati na kom bezpráví;
-prá1mí || -p'rá1mý [-nč; -nost],
z bez práva = proti právu, od
porující právu, neoprávněný; =

- -právý (Staš.); '-p'rá1m€k, -a, m.
= kdo se dopouští bezpráví
(zast., Palac.):
-P7'ávý = bez prav, nemající
žádná. práva (Mach.),
-z>7'og'ramový [-vě; -vost] = bez
programu, nepromyšlený, nepři
pravený ;

-p'roměnný [-nnost] = bez pro—
měny, neproměnný_ neměnný;
-prospěšný = bez prospěchu, ne
prospěšný, neužitečný;
-prostorný || -prostoro'vý = bez
prostoru (říd. 1iter.):
*-prostřed£, stř. = nejbliůí okolí:
-prostředn£ [-ně,' -nost] || řidč.
-prostředn'ý; nemá. přirozený zá.
klad čes., neboť bez prostředu,
z kterého by se bylo mohlo vy
vinouti, v češ. není; vzniklo pře
kladem něm. unmittelbar, ale
velmi se rozšířilo; doporučuje se
proto užívati ho jen ve významu
bez prostřednictví, nezprostřed
kovaný, přímý, neodvozený, na.
př. -prostřední vyjednávání (=
bez prostředníků), pozorovaní, do
jem...; všudy jinde jsou lepší
slova jiná: v nejbližším okolí
m. v, bezprostředním; u samého
domu m. v bezprostřední blíz
kosti domu.. n. „bezprostředně u
domu; šel mu v patách. hned
za ním m. bezprostředně za

.ním;J je prostý, přímý, upřímný
m. bezprostřední; nehledaná., ne—
umělkovaná řeč m. bezprostřední;
-proud(n)ý = bez proudu (od—
bor.);
-pr_stý = bez prstů, bez prstu;
'prsy' = bez prsů;
'-průkazný [-ně; -nost] = ne
průkazný:
-předložkový = bez předložky,
na př. pad (mluvnic.);
-předmětny' [ma,- -nč; -nost] =
bez předmětu, formální (říd.);
= bez předmětu v řeči, při po
zorovaní: mluviti -ně = o všem
možném, o ničem (R. Svob.); tě
katí -ně očima = aniž něco zvlášť
pozorujeme (šrám.); zahleděti se
do -na = do neurčita (R. Svob.)
|| -předmětný = co nemůže být!
předmětem jednání, vadný, ne—
vyhovující, marný, na př. žá.—
dost (pro nějakou závadu), podle
něm. gegenstandlos; = zbytečný
(Holeč.); = bezpředmětý;
-předmětý (řidč. -p'ředmětný) =
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bez mluvnic. předmětu, na př.
-té sloveso;
'-představný = bez představ;
-p'řed8udečmí [-ně; -nost] || *Před—
sudwý || zříd. -wdkový [-vě;
mostJ = bez předsudku, bez -ků,
nezaujatý;
*-příč'inný [mně; -nnost] = bez
příčiny, bez důvodu, neodůvod
nčný (říd. liter.): -nný pocit
(Arb.): —nné p0vídačky (Vr.);

'-příkladny' [-ně; -nost] = co je
bez příkladu, co nemá. příkladu.
neobyčejný. neslýchaný;
'-př£8třešenec [-nka,], -nce =
člověk bez přístřeší;
-př$střeší, stř. = to, že nemáme
přístřeší, domov (Dur.): '-při
střešník, -a, m. = člověk bez
přístřeší; -př£střešny' = nemající
přístřeší, domov (říd.):
-př£znaký = bez příznaku, o slo
vesích (mluvnic.);
-příz'vučný [-ně; masu [] mří
zvuký = bez přízvuku;
myska? = bez pysků;
wadný [-ně; -nost] || '--radý =
nevědoucí si rady; '
-radostný [-ně; -nost] = bez
radosti, neradostný (liter.);
-ra.dý, v. bezradný;
'-retný || -rety' = beze rtů;
'-revolučn£ = bez revoluce (Mas.);
'—rodinný= bez rodiny (Mas.);
-'rodý = nevyjadřující mluvnic.
rod: -rodá zájmena.:
-rohý = bez rohu, bez rohů;
'-rosý = bez rosy:
-roučka, v. Bezruč;
*-rouchý = bez roucha;
'-rozměrno, stř. = prostor bez
rozměrů, nekonečno;
-rozmě1mý = bez rozměrů, bez
prosodle, o básnlc. (Jireč.) ||
-rozměrový (ojediň.):
-rozumný [-ně; -nost] " —rozumo
037 || l-rozumý = bez rozumu, ne
rozumný (říd.)

Bezruč, —e,7m., osob. jméno, z obec.
bezmč = člověk bezruký nebo
neobratný; bezmčka, m. || ž. =
bezruč (Kolm.) || bezroučka (lid.)

bez-mký = bez ruky, bez rukou;
přenes. = jako bez rukou (když
nemáme co držet), neobratný;
-rybný = bez ryb;
-řasý = bez řas:
-semenn'ý = bez semena.;
*-senný = bezesný;
Lem, stř. = to, že jsme bez sil,
bezmocnost, chabost (Sez.);
-silný [mě] = bez sil, chabý.
malátný... (Holeč.);
-skelný = nezasklený (Zápot.);
-slcmny' || -slový, v. bezeslov(n)ý;
-slunečny' || -sluwný = bezeslunný;
'-slyšný = neslyšný (Theer);
'-slz£, stř. = úplný nedostatek
slz (Třebíz.); -slz(n)ý = bez slz
(říd. líter.):
'-směr(n)ý [-ně; -nost] = bez
určitého směru: -rá. duše (Slád.):
-směrný, též = nesmírný (Vrchl.):
'-smrtný [-ně; -nost] = nes-mr
telný (říd. llter.);
—smyslný [-ně; -nost] || *-smys
10012 = beze smyslu, nemající
smysl. nesmyslný (knlž.);
'-srdečný [%; -1wst] = bez
srdce, bez citu, nesrdečný (kniž.);
'-starost£, stř. = bezstarostnost:
'-3tarostlívý [-'vě; man = bez
starostný; bezstarostnik, -a. m.
= bezstarostný člověk (hovor.);
-starostný [-no; mě; —nost] =
bez starostí, -stí; v duši je -no
(Mach.); -ně žití:
*-státn£ [mě] = „bez státu“,
uspořádaný ne státně (Masar.);
*-stinn'ý [-nnost] = bez stínu;
'-stoudný [-ně; -nost] = bez
studu (říd. kniž.);
l'-st7'a'nxn,ý [-nně ; -nnost] = ne—
stranný, nezaujatý (šal.);
*-stra.9tný = bez strasti;
'-stromý = bez strOmů;
*-stydný [-ně; -nost] = bez studu;
“Msta/lom;[-'vě; most1=bez stylu;
*-světl£, stř. = temno (Jů-.):
“"-světlý = bez světla, temný:
'-svitný = bez svitu;
'-škodný = neškodný;
-šupi1mý = bez šupin

'beztak, příslov. = beztoho (mor.)
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bez-taktm [:ně; -nost] = bez.
Společen. taktu. nešetrný. bez
ohledný.;
-taktý = bez taktů (hudeb.);
*-talentn£ || talentný [-nč ; —nost]
= bez talentu;
*-temperamentn£ = bez tempe
ramentu; 
-tcndenčn£ [-'ně; -nost] = ne

_ tendenční; »
*-těchý = bezútěšný;

;'*-těles'ný Plně; -nost] = netě
lesný; » .
'-tělí,. stř. = nedostatek těla
(Hal.); *-těl(n)ý : bez těla;
-tělě zvuky = nevydávané tělem
(liter.) '

beztoho, příslov. = stejně, tak
jako tak, zajisté: b. to nic ne
pomůže; jsi b. unaven apod.

bez-toužny' = bez touhy. (R.
Svob.);
*-tra1mý = bez trávy;
*rtresti, stř. = beztrestnost;
—trestny' -[-ně; -nost] = bez
trestu, trestu nepodléhající;
*-tř£dn$ = bez (společen.) tříd:

' -třídní společnost;
"-třpytný = bez třpytu (J. Čap.);
-tvámy" vně; -nost] || -tvarý
[-ře; —rost] = bez 'tvaru, ne—
mající tvar, nevzhledný, nefo

-remný;»
'*-účast, -i, “ž. || *-účastenstv£,

stř. || *-účastí, stř. = neúčast,
.' nezájem, lhostejnost; —účastný

„[-ně; -nost] = bez účasti, bez
zájmu, lhostejný;
-účelnýi [-'ně; vnosu = bez úče
lu, nemající účel, cíl; odch'yl.
m. bezvýsledný, neúspěšný, “na
př. 0 .pátrálni;
*-účžnný = bez účinku, marný;
-úhonný [-nně; -7most] = bez
úhony, zachovalý;

--uchý = bez ucha, bez uší:
*-úle1mý [-ně] = bez úlevy, ne
ustávající (šal.); = nepřinášející
úlevu, o slzách (Čap-);
*-úmrt£, stř. = nemožnost umřiti
(Vrch1.);

. *-úmyslny' = neúmyslný;

—únavný= bez únavy, neúnavný;
'-úročitel'ný || zprav. -ú'ročný [-ně;
rnost1 = bez' úroků;
*-úsměvný [—ně; —nost]' .-= bez
úsměvu :
-úspěšný -[-ně; -nost] = bez
úspěchu, nemající úspěch

bezustání; správ. bez ustání
bez-útěšný *I-ně; -nost] = bez

útěchy; neútěšný: = neutěšený:
'-ná krajina (liter.);
-uzdný [-ně;l -nost] || řidč.
-uzdy' = bez uzdy,' nevázaný,
nezkrotný (kniž.): -'ni' vojáci
(Jír.); -ná. fantastičnOSt (Vrchl'.):
—vadný [-ně; -nost] = “bez“vady,
bez vad, dokonalý: '

' '-vědomé, -r“ného, stř. = stav bez
vědomí (kniž.); '
dvědom/i, stř. =' stav bez vědomí,
úplné “ochabnutí smyslů. mdlo—
by-r—býti v -vědomí,' upadnout!
do -vědomí,' 'probrati se z -vě
domí; = neuvědomělost- (Mrš.);
'Jvědomky = nevědomky;
*—vědomo,'stř. = bezvědomí:
-vědomý [-mě; -most] = jsoucí \'
bezvědomí, 'v' mdlobách (říd.
kniž.):' dítě vyšlo z lůna -vě
domé matky (Vrchlic.):"= co si
neuvědomujeme: -věd0mé před
stavy; vyvijeti se- -vědomě =

'neuvědoměle (Masar.); '
—vě'nny'= nemající věno;
wěrec, -rce, m. = kdo je bez
víry, bez nábožen. vyznání; mě
recký [cky; -ct1>£], přid. k to
mu; *-1)ě'mý = bezvěrecký, ne
věrecký (Masar.);
*-věstný = bezejmenný, nezná
mý;
-větmý [mo] = bez větrů: je
-no || -no, stř. = bezvětří; -'větří,
stř. =' počasí bez větrů;
*—1rinmý[-nně; mmsq = bez
viny, nevinný;
-vláda, ž. || časť. a. správněji
mládí, stř. = stav bez vlády
(státní): = ochablost (údů):
—vlád'ný[-ně; -nost] = ochablý,
nehybný: = bez (státní) vlády
(Palac.) :
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-vlasý = bez vlasů: významu, nevýznamný, nedůle
-'vl'ivný [-nč; —nost] = bez vlivu žitý:
(knlž.) ; '-vzduchy = bez vzduchu
"-1madný = bez vnady, ne- (Herrm.) *-vzduš£, stř. = ne
vzhledný (Svět., šmil.); dostatek vzduchu; *wzdušn' =
*-vodí, stř. = nedostatek vody; bez vzduchu: přenes. -vzdušná
přenes.: sláva umírá na -vodí poesie (šal.):
(Třebíz.); -vodwý || -vodý=bez
vody: -vodné skály (Čáp.); -vodá
koryta, (Dur.); -vod.ná, -vodá
sloučenina... (odbor.);
hodky, příslov. = mani, bez
děky (Třebíz.); dvolný [-ně;
-nost] = bez vůle, trpný
(kniž.); —volný úsměv = bez
děký (Opol.); -volné otroctví
(Mach.) = v kterém nemá člo
věk svou vůli:
*mowný = bez vůně;
-vou8ý [-8e; —so$t]= bez vousu,
bez vousů; '
'-vrásčitý [—tě; —tost]=bez vrá
sek:
tvárný [-ně; -nost] = bez vti
pu (Ner.): .
mýdělečný [-ně; -m>st] = bez vý
dělku, nemající výdělek (odb.):
=i-iJzúlaled'rLý[-ně; -nost] = bez
výhledu (na. úspěch), marný,
beznadějný;
mým-adm? [-ně; -nost] = bez
výhrady, bez výhrad, naprostý,
na př. poslušnost;
—'východný [most] bez vý
chodu, nikam nevedoucí, o pě
šince (R. Svob.); = z čeho ne
lze vyváznoutj, beznadějný, po
dle ruš.:
-výjimečný [—ně; -nost] = bez
výjimky, zcela pravidelný, vždy
platný || -vy'minečn'ý;
*-výkazný bez výkazu, bez
legitimace (Ner.); '
-výminečný [-ně; -mst], v. bez
výjimečný;
mýnosný [-nost]
nevýnosný;
-výrazný [-ně; -nost] = bez Vý—
razu, bez výraznosti, nevýrazný;

bez výnosu,

-výsledný [-ně; -nost] = bez
Výsledku, marný, neúspěšný;
-významný [-'ně; -nost] = bez

*-vzrušný [mě] bez vzruchu,
bez vzrušení (Hlaváč.);
-watový || -watý bez wattů;
*-zájmový [-vě; JvostJ bez
zájmu, bez zájmů, lhostejný, ne
zlštný;
*-zákonný [mně; —nnost] = bez
zákonů, bez pravidel;
*-záměrový [-vost]
ný, netendenční;
*-zápasný = bez zápasu;
*—zá'řný= bez záře;
-zásadn£, -zásadný [most] || -zá—
sadovitý [-tost] || -zásadový
[most] =.bez zásady. bez zásad
(kniž.);

nezáměr

*-zásluž'ný = nemající zásluhy,
nabytý bez zásluhy;
*-závadný [-ně; r-nostJ = bez
závady. ' nezávadný;
*-závazný = nezávazný;
*-záva.žný = nezávazný;
'-zemec, -mce, m. (Třebíz. Slád.)
|| -zemek, -mka, m. = kdo je bez
země, —nemá vlastní půdu, pol
nosti; *-zemný nemající své
polnosti || *-zemý = bez vlasti;
*-zištny' [-ně; -nost] nezišt
ný;
- bá, ž. smrt (lid.);
-zubý [-bě; -bost] bez zubů;
-zvučný || -zvuký, v. bezezvučný;
-žebemý = bez žeber;
*-ženec, -nce, m.
ženy,- neženatý
nek, -nka, m. (šmil.); '-žewný

neženatý; “ženství, stř.
celibát (Masar.):
—žilný = bez žil;
*-ž12tí, stř. || -žž'votž = smrt, zá.
huba. (kniž., zast.); přenes.
lhostejnost k životu, naprostý
nezájem (č.-Chod); kšivotwí ||
-životný [-ně; -nost] || -živý
(Theer) = bez života;
—žlazý = bez žláz

člověk bez
(kniž.) || Lže



běž běhnouti

běž, neskl. přid., z franc. beige ||
zčešť. béžový [-vě] = pískový,
narůžovělý

bě, bje, bije, -jo, -ju..., v. hyje
běda," 1. podst. ž. = bida., utrpení,

-strast, neštěstí (kniž, nář.);
2. příslov. = zle: je mi běda,:

*3. citoslov. bolesti, strachu, zou
falství = zle. hoře: běda mi!;
až běda = až hrůza || na běd'y
(šmil.)

*bědák, -a. m. = ubožák (Rais)
*bědavý [mě] = naříkavý (Zey.)
'bědec, -dce, m. = ubožák (Heyd.)
bědně, v. bědný
bědný [-no; -ně; -nost] = bídný,

žalostný, ubohý (kniž.); bědno=
bolestno, žalno (Ner., Vrba)

bědovatí = volati běda, naříkat;
b. nač; b. se ve světě'= bídně
se" světem protloukat (zastar.);

f Slož. dokon. na- se (mnoho); za-,
prostě: dokon.; bědovávati, opak.

'bědujícný [-ně] = bědující, na
říkavý (Dr.)

běh, -u, m. = běžení. běhání.
velmi rychlá, chůze: dáti se do
běhu...; = oběh, dráha, postup.
průběh,“vývoj: b. hvězd, života,
událostí...; = pololetí, semestr;

:--"stroj “je v běhu = běží " něco
*je v běhu = běží. chystá.- se,
- připravuje, pracuje se o tom...:
'běh = noha“ srstnaté, pernaté

- zvěře (mys“liv.): v. během
běhací = na běhání: b. dět. pa

nenka.
běhač, —e,m. = „kdo běhá“, děl
í ník. horník vozící na kolečku

běhíček, -ěka, m., zdrob. k běhák
běhačka, -ček, ž., 1. = běhání,
'běhanice'(lid.); = běhavka (t.);
2. = kráva, která. se často bě

' há— (t.)
běhák, —u,m., část ptačí nohy (od

bor.); = ptačí “noha (myslivec.)
běhal, -a, m. = kdo stále běhá.
běhanice, ž. = velké běhání, shá—

nění (lid. a hovor.)
běhati, opět. k běžeti = sem tam.

často běžet, chodit, shánět, mít
pochůzky, toulat se; b. po úřa
dech, po lékařích...; = chodit:

dítě začíná. b.; o sítu ve stroji...
= pohybovati se...; b. se, o kra
vách = projevovat pud k páření;
slož. dokon. do- = dokončit bě
hání; o- všecky úřady, známé =
-z-; po- krajinu, celé město... =
prochodit || pro-; pro- se = bě
háním se osvěžit; 14—si nohy =
unavit, zničit běháním: u- se:
vy- co = běháním vyřídit, obsta
rat: vy- se = na- se dosyta, bě
háním zhubnout; z- všecky ob
chody, celý svět... = zajít, pro
chodit, navštívit, „zbrousit“; za
se, o stroji, přenes. o úřadování,
o obchodu = dostati se do správ
ného chodu;
běhávati, opakov., slož nedokon.
na- se (mnoho) atpod.:
v. běhnouti

běhavlco, ž. = běhavka (lid.)
běhavka, ž. = průjem (lid.)
běhavý [-vě; -vost] = rád. často

běhající, toulavý (Ner.): -vá
kráva = která. se často běhá.

' během, příslov. povahy předlož.:
během času = když poběží, u
plyne nějaký čas, za, čas, postu
pem času: během roku se mno
ho změnilo = v průběhu roku,
za. rok; během prázdnin jsem se
uzdravil;
nespí—av. je během tam, kde
nejde o význam časového běžení,
trvání: během prázdnin se ože—
nil, m. o prázdninách, v době
prazdnin: během rozmluvy jsme
si to vysvětlili, m. za _rozmluvy,
v rozmluvě, při rozmluvě, rozmlu
vou (tím, že jsme o tom rozmlou—
vali): během roku to neuděláš,
m. za. rok (jde o určení časové
míry): během krátkých týdnů se
to ukáže m. za několik (málo)
neděl, po několika nedělích

běhna, -hen, ž. = toulavá žena, po
běhlice, nevěstka. (hovor. a lid.)

-běhnoutí, —hl,-hnuv, -hnut(í), do
kon. k běžetí (ojediň.);
obyč. slož. dokon.
do- (cíle, k cíli); do- ke kupci...
= rychle zajít, zaskočit; do- koho
= dostihnout během; přenes.



běhoun bělka

(lid. a hovor.) = oklamat, „vyzrát
naň“; m1- na strom... = při běhu
narazit; přenes. na- komu = dáti
se jím oklamat, „nalítnout“ (lid.
a hovor.); špatně u něho naběhla.
= pochodila (šmil.); = natéci.
vniknout. o vodě, o zimě; = oté
ci, o ruce...; o husí kůži = na—
skočit; na- do modra... = dostat
modrý nádech; md- komu =
zkrácením cesty, oklikou jej před
běhnout; o- koho, co; o- všecky
známé... = zběhat; od- = rych
le, na. chvíli odejít: zao-, 0 ne
dokon. budoucnosti = pobéžeti;
= z- (zast., blbl., šafař.): Pod—
(pod) co'; pro- co, čím, skrze
co; přenes. pro- = míti průběh;
pře-; před- koho = předstihnout
během; při- = během, rychle
přijít; 702- se = dáti se do rych
lého běhu. do rychlé chůze; o dí
těti = začít chodltl (šmll.); =
rozprchnouti se: přenes. o pe
nězích; rozběhlý = 'rozprchlý;
r. stroj = v běhu;
s- s čeho dolů; 'v- km; vy: (od
kud: o mléce = vykypět (lid.);
z- ze studií, z vojny = svévolně
opustit, utéci; z- se = udati se,
přihodlti se; za- kam = zajítl,
zatoulati se; za—ke kupci... =
rychle zajít, zaskočit: za—se =
zatoulati se; za—se, o stroji, v.
běhati

běhoun, -a, m. = běžec; = pO
běhlík, tulák (Mrš., Slád.):
b., -u, m. = nástolník, okrasný
pás na, stůl; = pruhovitý kobe
rec: = vrchní mlýnský kámen;
součástka (pří)strojů; zdrob. bě
hounek, -nku, m.; = největší
brok (mysliv.): běhounkový ná
boj = s běhounky;
běhounský [-sky;
k běhoun, -a

$běhule, ž. = běhna (mor.)
*běhutý [-tě] = běžící, tekutý, o

vodě (Jin, Vr., Těsnohl.): b. po
žár = rychle se šířící (Jir.); -tě
se obrátit = v běhu (č.-Chod)

běl, -i || -e, ž. = bílá barva, bě—
lost (kniž.); = bílé barvivo; =

-ství], příd.

“Bělehrad, -u, m.,

bílá mouka,; = lůj vysoké zvěře
(myslim)

Běla, ž. jm. za lat. Albina; v. Bě
luše '

bělák, -a. m. = bílý zajíc
:bělásek, -ska, m., motýl
bělatl = stávati se bílý, běletí;

b. se = bíle probleskovati, býti.
jeviti se bílý; slož. dokon. z.;
za— se;
bělávati, opak.; slož. nedokosn.
pro- = bíle probleskovati; za
se = bělati se (Svět.)

bělavý [-'vo; mě; -vost] = ne úpl
ně bílý, do běla,; -vo, stř. = bé—
lavé světlo (Rais)

Bělboh, -a, m. = slovan. bůh svět
la, dobra,; z toho Bělbož'ice, -íc,
pomn., ves v Č.

*běle, příslov. = bíle .
město; —ďa/n,

[-ďanka], -a, m. = jeho obyva
tel; bělehradský, přid. k Běle
hrad '

bělejší, v. bílý
bělotl, bělejí = bělati; b. se .=

bělati se; slož. dokon. z—; za
se = bíle zakmitnoutl (Krásnoh)

*běležlutý = běložlutý
bělice, ž., ryba, třešně, slíva

'bělič [-čka], -e, m. = kdo bílí
bělíč'ka, ž., 1. žen. protějšek k bě

líč; 2. zdrob. k bělice
běličký = úplně bílý
běličaký [-stvi], přid. k bělič

:bělidlo, -del, stř. = místo na. bí
lení

bělima, ž. = povrchová. vrstva oční
bulvy

_bělina, ž. = bílé misto: = bělmo
(Rais); = kopretina (lid.)

bělírenský, přid. k bělírna, -ren,
ž. = bělidlo, běličský závod

bělistý = bílý (básním)
běliti = bíliti (říd.); b. se = bě

latl se (t.); slož. dokon. vy
(Ner.); z— co (R. Svob.); za,
se = zabělati se (říd.)

bělizna., ž. = bílá kožišina (Jir.):
= bélmo (Č.-Chod)

bělka, -lek, ž. = bílá káva., bílý
kůň, bílá houska. (Bezr.), třešně
běliCe (lid.)



bělmo 0 bělo

bělmo, stř. = bílá jizva na rohov
ce; = bílý zákal (lid.); symb.
duševní zaslepenosti: b. předsud
ků (Vrchl.); = bělost (So.. slejh.)

bělný, přid. k běl: -ná mouka
bělo, stř. = bělost, bílá. barva

(řid. kniž.): zátopa běla (Jir.);
do běla rozžhaviti... (běž)

bělo-, kmen k bílý, ve slož. typu
bělovlasý atp., v. dále

běloba, ž. = bělost. bílá. barva;
bělob'ný || -bo'vý, přid. k tomu

bělo-brad'ý = mající bílou bradu;
—brvý= s bílými brvami;
-čelý = s bílým čelem;
-červený = bílý a červený " bílo
červený;
-gvardějec, -jce, m.. rus. = člen
bílé gardy; -gvardějský [-ství];
'-hedvábný = bílý jako hedvábí;
-hlavec, -vce, m. = -h1á.vek
(zhrub.): ,
-hlávek [-vka.], -vka, m. = kdo
má bilou hlavu, kdo je bělovlasý;_
-hlavý = s bílou hlavou;
-hnědý = hnědý do běla, s bí—
lým odstínem;
—h0'rský, přid. k Bílá hora i k
Bílá Hora.;
-hrdlý = s bílým hrdlem;
-hříbek, -bku, m., druh hřibu;
—h'řžvý= s bílou hřívou;
-hubý = s bílou hubou

běloch [—Zoška],-a, m. = bílý člo
věk; = člověk bílé rasy

bělo-kadeřný = s bílými kadeře
mi (Čech):
-kamenný = z bílého kamene;

V—kmenný= s bílým kmenem (T.
Novák);
Jmívy' = s bílými kníry (řid.):
-korý = s bílou kůrou (Hlad.,
Kunět.);
-krevnost, -i, ž., krevní choroba;
Jcřídlý = s bílými křídly;
-k'včtý = s bílými květy;
-lesklý = s bílým leskem (čech);
—Zící= s bílými líci, líčky, tvá.
řemi (básn.);
Jistý = s bílými listy (t.);
-loktý = s bílými lokty (v pře
kladu z řeč.);

-modrý [-d'ře] = modrý do běla;
—ňadrý= s bílými ňadry (Mrš.)

běloninký = úplně bílý
bělo-očka, ž., druh bílého vína;

-oký = s bilýma očima;
-nohy' = s bilýma nohama;
-perutný (Bezn) || -perý = s
bílým peřím (básn.);
mému) = s bílými pěnami (bá
snic.);
*-plachetní || -plachtý = s bí
lými plachtami (loď):
-plavý = plavý do běla;
—prsý= s bílými prsy;
-mme7mý = s bílými rameny;.
-rouchý = s bílým rouchem
(Němc.) || bělrouchý (Hál.);
—rouný = s bílým rounem;
-mdý = bílý &rudý (Herrm.);
-ručka, ž. = žena s bílýma ru
kama; podle ruš. = člověk s bi
lýma. rukama, který nepracuje
rukama, buržoa; -mký = s bílý
ma rukama

Bělorus [-ska], -a, m. = přísluš
ník bělorus. národa; běloruský
[-sky].; .b. jazyk neboli mušká
na, ž.

běh-*růž'ny' !| zprav. -růžový = rů
žový do běla, bílý a růžový;
Jasa? = s bílými řasami;
-řit, --a, m. = _-řžtka, -tek, ž.,
ptá-k:
-s'i/ný = Siný do běla (Rais);
-si'vý = sivý do běla;
-sk'věly' || časť. -sk1)oucí = skvíci
se bělostí, bělostný (básnic.);
*-sněž'ný = bílý jako sníh;
-srstý = s bílou srstí;

bělost, —i,ž., k bílý = bílé zabar
vení; bělostný [-ně; -'nost] =
úplně, krásně bílý

Dělo-strakatý = bíle strakatý (Jí
rásek):
-stříbrný || -stříbrý = bílý do
střibrna (So.);
*-svitný = bile svítící, lesklý

běloška, v. běloch
běh-šedivý, -šedý = šedivý. šedý

do běla, s bílým odstínem
bělošský [-šsky], přid. k běloch
*bělota, ž. = bělost
bělo-tok, -u, m., ženská. choroba:



běloučký bianco

-t'řpytný = třpytící se bělostí běsovský [-sky; -ství],'příd. k běs
(Jin, Zey.); = ďábelský (kniž.) '
-tuářný = s bílými tvářemi Běta, ž., domác; tvar k Alžběta.:

běloučký, bělownký = úplně, zdrob. Bětka, Bětuli'nka, Bětunka,
krásně bílý

běloůstý = s bílými ústy
bělouš, -e, m. = bílý kůň, člověk

s bílými vlasy; = stříbrný pe
níz (zam.): zdrob. -šek, -ška.,
|| -šku, m., o minci

běh-vlásek, -ska, m._ = bělovlasý
hoch; -kaa, ž. = bělovlasé
děvče; dalas—37= s bílými vlasy;
*-vous, -a, m. = bělovousý muž;
-vousý = s bílými vousy;'
-zářka, ž.. rOS'tl.;
-z'elený = zelený do běla, bílý
a zelený;'
-zlaty" = světle zlatý;
-zor, -a (Jin) ll -zorec, -rce, m.
(Heyd.) = bílý sokol;
-zraký = s bílýma očima;
—zmý = s bílým zrnem;
-zubý = s bílými zuby;
-žámý = planoucí bílým žárem; .
—žhavý = řeřavý, rozžhavený do

ěla:
-žlutcwý || -žlutý = žlutavý, žlutý
do běla

*bělpuch -u_, m., přesmyknutím
ze středohornoněm. buochv'ěl. =
pergamen (stč., Holeč.)

bělrouchý, v. bělorouchý
běluha, ž., druh velryby
Běluše, zdrob. -ška, ž.,
' tvary k Běla
'běs, -a., 'm. = zlý duch, démon,

ďábel; = běsnění, rozlícený pří
rodní živel (kniž.)

*běsiti || 2).se (Klost, Mrs.) = běs
niti; běsi'uý = běsnivý

*běsna, -sen, ž. = vzteklice, zuři
vá. žena (šlejh.)

běsniti = počínati si, řádit jako
běs, zběsile; slož. dokon. na- se
(mnoho); 703- se = dáti se do
silného běsnění; rozbčsněný; vy—
se; běsnivati, opak.;
běsnivý [-'vě; -'vost]
zuřivý

*běsnota, ž. = běsnění (Čech)
běsný [-ně; —nost] = běsnící, zu—

řivý, zběsilý (kniž.)

domác.

= běsnící,

Bětuška,ž
běžec [běžkyněL -žce, m. = kdo

běží, závodník v běhu, pěší slu
ha, šachová figurka; běžci, řád
ptáků; běžecký výkon

běženec [-nka], -nce, m., z ruš.
= válečný, politický uprchlík;
mecky' [-ctvž], příd. k tomu;
-nectvo, stř. hromad. = běženci:
zdrob. -'neček,-čka, m.; běženství,
stř. = běženectví; '-nstvo, stř. =
běženectvo '

běžeti, -ží = rychle jít,. spěchat,
utíkat; léta, plat někomu běží =
plynou, jde; běžící rok=běžný;
běžící pás (ve filmu...) = roz
víjející se, pokračující stále se
otáčející; oč běží= oč jde, co se
děje: jak to leží (stojí) a běží
(lid. a hovor.) = jak to jde za
sebou, všecko šmahem; jak stádo
běží '(Mrš., lid.) : jak to je,
bylo..., bez uspořádání;
slož. dokon. na,- se (mnoho); 'po
0 nedok. budoucnosti; rozk. po
běž tam=zaběhni, zaskoč(lid.);
běživati, opak.; '
v. běhati, běhnouti

>Fběžisvět, -a, m. = světoběžník
(Holeč.) '

běžívati, v. běžeti
běžka, -žek, ž. = kotouč svinuté

ho papíru (poštov.)
běžkyně, v. běžec
běžný [-ně; -nost] = běžící: běž

ný“ rok; b. účet = který není
uzavřen, nýbrž běží dále; běžné
číslo = pořadové; běžná mince,
míra = platná, která je v oby
čeji; běžná vydání =drobná, na
běžné věci; běžný výraz = ob
vyklý, častý; běžný výkon = o
byčejný, všední; běžná ženka =
poběhlice, nevěstka (zastal—„J in):
běžný pohled...= zběžný, letmý
(zast.); -nost daru = obvyklost
(Hilb.)

bianco <<bjanko» || blanca q-ko»,
z ital. = nevyplněný, nepopsaný,



blbelot 72 'bičovatel

vlast. bílý; směnka b., in b. =
neúplně vyplněná; podepsati ně
co in bianco = aniž je to na
psáno (kancelář.)

bibelot e-bló || obyč. bibelot». -u,
m., z franc. = ozdobná cenná
drobnůstka

biblář || bibla'ř [-řka.], -e, m. =
horlivý čtenář bible (lid. a ho
V01'.);
bible, ž., z lat. = Písmo svaté,
přenes. = kdo, co má velikou
vážnost, „evengelium“; = velká
kniha vůbec ||
bibli, ž. (zastal.), jen ve význ.
Písmo svaté:
"biblícismus e-zmus», -mu, m.
= kladení velké váhy na bibli,
na život pOdle bible (Pek.);
biblický [—cky; -ckost], přid. k
bible ve význ. Písmo svaté = co
je v bibli, co má k ní vztah, co
je jako v bibli, v duchu bible; b.
jazyk = jazyk bible, jazyk díla
nebiblického, ale v duchu bible:
-cké dějiny, -cká postava.; —cký
věk = velmi vysoký;
biblička., ž., zdrob. k bible;
*biblfičnost, -i, ž. =biblický ráz;
bibličtina., ž. = biblická čeština
(u evangelic. Slováků)

bibliobus, -u, m. =_autobus 5 DO
jízanu knihovnou

bibliotil [-lka], -a, m., z řeč. =
knihomil, milovník vzácných vy
dání knih; Jine, ž. = bibliofil
ství, knihomilství; Jilská [zfil
-slay; -filstvi]: -filské vydání

*bibliofob, -a, m., z řeč. = „kdo
se boji knih", nemá Je rád (Hol.)

bibliOgmf, -a, m., z řeč. = kniho
pisec, kdo se obírá se soupisem
knih i prací nevyšiých knižně.
článků, statí aj.; -gra.fický [—cky]
= knihopisný: -g'raf'le, ž. =
knihopis, soupis slovesných pra
cí vůbec nebo v nějakém oboru,
o nějaké otázce

bibliolog, -a, m. = pěstitel biblio
logie; -logie, ž., z řeč. = kniho
sloví, teoretické knihovnictví,
nauka o knihách

biblioman [-nka], -a., m. = váš

nivý milovník, sběratel knih;
—man'le <<-nyje», ž. = vášnivé
sbírání knih, vášnivá záliba v
knihách " -ma'n8tví, stř.

blbliotéčka, ž., zdrob. k bibliotéka;
biblioteční = knihovní, na př.
komise:
bibliotéka, ž., z lat. = knihovna.
místnost n. budova, kde se účel—
ně ukládají knihy, sbírka. knih,
řada prací vydávaných pod jed-.
ním hlavním titulem; bíbliote
kář [-řka], -e, m. = knihovník;
—kářský [-sky ; -stvi] = knihov—
nický

bibiismus c-zmusm -mu, m. =
biblicismus (Urbán.); = biblické
slovo, rčení, -cký výraz;
"bibliaovati c-zo—»= vyjadřovati
se biblicky (Ner.);
biblista, m. = znalec. vykladač
bible (Písma svatého); -tikw
a-ty-», ž. = odborné vykládání
bible

bicí = co je k bití. na bití &co
bije: bicí nástroj, hodiny

bicykl, -u, m.. z franc. = jízdní
kolo, velociped; dieta [-stka],
m. = jezdec na bicyklu, obyč.
cyklista; Jistika. <<-sty-», ž. =
pěstování jízdy na bicyklu, obyč.
cyklistika.

bič, -e, m. (souvisí s bíti) = ná
stroj na bití, na. pohánění; umě
ti co, jako když bičem práská..
= rychle, hbitě; symb. ostrosti,
šlehavosti, nepříjemnosti, trápe
ní, soužení: bič satiry, povin
nosti (Vrchl.); plésti si na sebe
bič = připravovati si trápení:
to je bič na ně ap.; zdrob: bi—
čík, -u, bičíček, -čku, m.;
bžčičkář, -e, m. =výrobce bičíků
(Kunět.);
bičlkovitý [-tě] = podobný bi
číku;
*bič'lsko (mor.. Herb.) [] bičiště,
stř. (podle moře, lid. -štěte...)
= násadka biče;
bičnlk, -u, m. = pouzdro na. bič
(vojen.)

'bičovatel [—lka], -e, m. = kdo
bičuje



bičovati bigoterie

blčovatl = bíti bičem, vůbec šle
hat, mrskat; přenes. = trýznit.
mučit: b. pochybnostmi (Mas)
ap;; = povzbuzovat, popuzovat:
b. vášně; slož. dok. pro- učivo
= důkladně probrat, zopakovat
(hovor.): 'vy- vášně, půdu = do
krajnosti vzbudit, využltkovat; z
:. zmrskat; bičovávati, opak.

bičovltý =- podobný biči: bičový,
přid. k bič: -vá násadka (Jin)

bída, bídou, běd (odtud běda, v.
tam), ž. = nedostatek životních
potřeb. nouze; upadnout! do bí
dy; míti, tříti bídu; = chudina
(lid.); = vůbec nedostatek: b.
o vodu...: = trápení, pohroma.
nesnáz, svízel...: je to b.; přišla
na ně bída; = špatnost, zchát
ralost: b. veřejného života; mrav
ní b.; — s bídou co sehnatl... =
s námahou, sotva, stěží: v. bídoucí

bídácký [-cky; -ct'vi], přid. k bí
dák = nuzný, ubohý, bědný ||
= hanebný, ničemný; -ctví =
hanebnost...

bídáček, -čka, m., zdrob. k bídák:
bídačžti (se) = bídně, nuzně
žití, těžko pracovati, dříti se,
scházet, chátrat; slož. dokon. z-;
bídačka, v. bídák

bídak [-dačka], -a, m. = kdo má.
bídu, nuzák, chudák, ubožák, ne
šťastník; časť. = bídník, haneb—
ník, ničema, padouch

bidélko, stř., zdrob. k bidlo
bidet, -u, m., z franc. = nízké

umyvadlo
bidlo, -del, stř. = tyč, hůl, žerď

(z bí-ti, tedy původ. = to, čím
se bije): přenes. = dlouhý člo
věk (zhrub.);
bidlovína, ž. = bidlový les (Vr.):
bídlový = jako bidlo (Ner.)

bídně, v. bídný
bídněti, -nějí = stávat! se bídný

(Slád.)
*bídnický boky,- -ctv£], přid. k

bídník = bídácký;
bidnik' [-nžce], -a, m. = nuzák,
UbOŽák; Obyč. = hanebník, ni
čema, padouch, bídák

bídnost, v. bídný

-bídnoutl, v. nabídnouti, -po-, vy
"bídňoučký = velmi bídný
bídný [-ně; -nost] = mající bídu,

chudobný, nuzný: = s chatr
ným zdravím, ubohý, nešťastný,
chatrný. malý, směšný: b. člo
věk, plat, život, -né zdraví, -ná
cesta, práce...; = darebácký, bí
dacký, ničemný, hnusný: b. člo
věk, -ná lež, pomluva...

bídoucí, ve spójení bída b. = velká.
bída (lid., Baar)

bídrmajer, v. biedermann
bidýlko, stř., zdrob. k bidlo; v.

bidélko
biedermann, -a.. m., z něm. = řád

ný člověk, poctivec (šal.);
biedermeier || zčešť. bídrmajer,
-u, m. = německa kultura v do—
bě ponapoleonské; někdy = měš
ťanská útulnost, zaostalost, pro
stota; -'rovský || -rský sloh...

bienálka “bije-», -lek, ž., z lat. =
přídavek ke služnému po dvou
letech; -ální=po dvou letech se
opakující, dvouletý;
biennium <<-nyjum», -nia, stř.
= dvouletí

*bifl || bifla'nt, -a II bifli'ř, -e ll
biflown, -a, m. = velmi pilný
student, dříč, „pilník“ (stu—
dent.); biflovati, z něm. = píl
ně se učit, dřít, obyč. bez po
rozumění (t.); slož. dokon. na
něco; nabiflovaný = nadřený;
od—= odříkat! bez porozumění;
biflovávati, opak.

biformní, z lat. = dvoutvarý
blt(s)teček, -tek, -tekov'ý, v. beef

steak
bifurkace, ž., z lat. = rozdělení na.

dvě; -kační škola... = rozdělená
na dvě větve

bigamický, přid. k bigamie, ž..
z lat. = dvojženství, dvojnásobné
manželství; bigamista, m. = kdo
žije v bigamii. má. dvě ženy

big-otcrie, ž., z franc. = pobožnůst
kářství;
bigotista [-stka] <<-tys->>,m. =
bigotni člověk;
bigotní [—ně; -nost], z franc. —
pobožnůstkářský ;



-bíhati

*bžgotstvi, stř. = bigotnost
-bíhati, slož. nedokon. k dokon.

-běhnouti (v. tam):
do— (cíle. k cíli) = blížiti se
k němu; o lhůtě = docházet: a
úřady, známé: země obíhá slun
ce; peníze obíhají = jsou v obě
hu; od- od koho. od čeho; na
= otélcati; na- šedě... = dostá
vati šedý nádech, odstín; na
komu = posluhovat (Puchm.):
nabíhá mu = dostává strach
(lid.); nad—komu = předcházeti
si jej; nad- si = zkracovati si
cestu; po- = běhati sem a tam;
po—pravdy (Palac), práce (ša
fař.) = vyhýbati se (zastar.):
pod— co, pod co; pod- krví, o
očích (Hál., Krásnoh.) = zalé—
vati se; pro- co, čím skrze co
= během procházet; zpráva pro
bíhá. všemi novinami; o nemoci

. = míti průběh; pře
cestu; pře- k nepříteli, k jiné
straně; pře- se = předstihovat
v běhu (Svět.); před— koho, se
= v běhu předstihovat, před
hánět; hodiny se předbíhají =
zrychlují chod. takže jdou na
před; přenes. před- v debatě...
= zabíhati do- další věci; při—
ke komu...; roz—se, nedokon. k
rozběhnouti se; o cestách = bě
žet, jít různým směrem; v. roz
bíhavý;
s- s čeho (dolů); 5- se = shro
mažďovati se v běhu; čáry se
sbíhají = setkávají;
v- kam; vy- ven: vy- v hrot =
přecházet v hrot, končiti se jim;
les vybíhá do polí atp. = částeč
ně sahá do nich, mezi ně, tvoří
výběžek;
z-, nedok. ke zběhnout (říd.);
za- kam; přenes. za- do podrob
ností... = zacházet, pouštěti se;
za- až do praděda, (Jir.) = za
cházet ve vzpomínkách; stroj...
se zabíhá.:
-bíhávati, opakov., slož. nedok.
do-, 0- atp.

biják, -a, m. = kdo bije, rváč
(1id.); b., -u, m. = část cepu,

*bíledně

kterou se bije, mlátí; = bio, ki
no (vulg.)

*bijan, -a, m. =
Svob.)

“bijas, —u || zdrob. bijásak, -sku.
m. = biograf (vulg.)

*bijávati, opak. k bíti (nář.)
bijce, -e, m. = kdo bije, hubí, bo

jovník, zápasník (zastal—. kniž.)
bije, bijé, citosl. = hyj
bíjeti, -její, opět. kbíti (říd. zast.)z

srdce bijí (č.-chod); bíjela dva
náctá (Wint); obyč. slož. nedok.
do-... k dokon. dobíti..., v. bítí

bijo, bijó, citosl. = hyj
*bijou <<bižu>>,stř. neskl., franc. =

drobný klenot, šperk; *bijoutér,
-a, m. = klenotník; bijouterie
|| zčešť. bižuteňe a-ryje», ž. =
obchod s klenoty, klenotnictví,
drobné šperky, ozdoby, skleněné
ozdoby...: *bijouternž |! -térsky'
(Mášu-) = klenotnický

*blju, citosl. = hyj; *bijukati =
volati biju na dobytek (Baar)

bikamerální, z lat. = dvoukomo
rový: b. soustava, t. j. senát
nebo horní sněmovna vedle sně
movny poslanecké

bikonkávní, z lat. = dvojdutý
bikonvexní, z lat. = dvojvypouklý
bílá, v. bílý
Bílá Hora, ž., ves v č.; Bílá hora,

vrch; bělohorský, přid. k Bílá
Hora 1 k B. h.

bilabiální [—ně; -nost],
obouretný, retoretný,
oběma rty (b, p, m)

bilance, ž., z ital. bilancia (= vá
ha) = účetní rozvaha, finanční
přehled podniku; přenes. = pře
hled činnosti vůbec; bilancovatž
= sestavovati bilanci, oceňovati;
bilanční zisk...

biják, rváč (R.

z lat. =
tvořený

bilaterální [-ně; -nost], z lat. =
dvoustranný, oboustranný, vzá
jemný

bíle, bílé, v. bílý
*bílečervený = bílý a. červený
bílečnatý, -ný = s bílkem (odbor.)
*bíledně = za bílého dne (Čelak.);

= zřejmě (Stroupež.);
*bílední, stř. = bílý den (Klicp.)



bílek bim

bílek, -lku, m., část vejce bílo-modročervený = bílý, modrý
bílení, “ný, v. biliti & červený;
*bile-rudý = bílý a rudý; *-rezavý = rezavý do běla;

*-růžový = růžový do běla, světle
růžový:
*-šedý = šedý do běla

*bilet, -u, m., z franc. billet =
lístek, vstupenka, navštívenka,
jízdenka: *bileta, ž. = navští
venka:
biletá'ř [-řka], -e, m. = příjemce
lístků, uvaděč na místa v diva
dle...; -tářský [-st'v4];
'biletka, ž., zdrob. k bileta

biliár, -u. m., z franc. billard =
kulečník; zdrob. biliárek, -rku,
m.; bílím—istu[-stka], m. = hráč
biliáru; biliárooý = kulečníkový

bílicí = na. bílení
bílič [-čka], -e, m. = kdo bílí
Bílina, ž., město; bílinský <<obyč.

bi-»: -ská voda
billion, -u, m., z lat. = milion mi

lionů; biliontma, ž. = biliontá,
část; bilionkrát (zbyteč. -te),
násob. příslov.;
číslov. k bilion

biliti = činiti bílým, barvit, na—
tírat bíle; b. (obchody...) = ple
nit, vykrádat, drancovat (vulg.):
b. noviny = konfiskovat (hovor.);
b. komín sazemi = marně něco
dělat (lid., Kosm.); b. hroby,
přenes. = dělati- něco lepším, než
je: bílený hrob, obyč. obilený, v.
dále;
slož. dokon. m1- = bíle natřít;
0- = na.-; obílený hrob symb.
zdánlivé, předstírané dokonalosti,
ctnosti, krásy... ; vy- = na.-; vy

biliontý, řad.

obchody = vydrancovati; vy
noviny = zabaviti v nich mnoho
míst; za- : bílením zakrýti:
za- se = zamazati se bílou bar
vou; bmvati, opakov.

bílkovina, ž., důležitá sloučenina
v živočišněm a rostlinném ústro
jí; -1n'nny' " -v'itý, přid. k tomu

bílo, v. bílý;
bilobílý = úplně bílý (kniž.)

bíločervený = bílý a červený
bilokace, ž., z lat. = umístění, po

být současně na dvou místech

-mdý = bílý & rudý
bílounký = úplně bílý
Bílovice, -ic, pomn., vsi
bílozelený = bílý a. zelený
bílý [-le, -lo], o barvě; = šedivý.

0 vlasech; = bledý, o člověku
(lid.);
b. den = úplně světlý, jasný;
je, leží na bile d/ni = úplně jas
né, zřejmé, najevě = na. bfledwi
(šmil.) || nejlépe nabíledni;
= nevinný, mravně čistý, nepo—
skvrněný (kniž.);
bílé povolání=mlynářství (lid.);
bílý kabát, symb. vojančiny (za
star.); bílá. smrt = ve sněhu
(při lyžaření, sáňkování); bílé
opojení = vášnivé lyžaření; bílé
pohlaví !| časť. krásné = ženy;
bílá. káva = s mlékem; bílé pivo,
víno = světlé, proti černému, čer
venému; bílá polévka = zeleni
nová, drůbeží, proti hnědé;
bílý list... = nepopsaný; symb.
klidného vývoje, života; Bílá.
kniha. = sbírka dokumentů o
mezinárodní otázce v bílé obálce;
bílý = bělošský, proti černoš
ský; = buržoasní, fašistický;
v. sobota, vrána;
bílý, m. = bělogvardějec;
bílá, ž. = žitná kořalka (1id.):
bílé, -lěho, stř. = bělmo (lid.);
neodpovídati bílé ani černé =
nic (Holeč.); dáti komu co. je
to černé na bílém = písemně,
napsáno (lid. &.hovor.); v. černý;
bílo, stř. = bělost, bílá. barva
(říd.) " příslov. bílo: je bílo.
napadne—li sníh (ale: bíle natří
ti, vypadati...): v. bělo;
zesíl. bělžčký (říd.), běloučký,
bělounky', bělon'mký (R. Svob.);
2. stup. bělejšž (lid. bělší) [ali]

bim || bim bam, bžmbam, cito
slovce vystihující zvuk zvonu n.
ránu; bimbál, -a. m. = hlupák
(lid.); zdrob. Jak, -lka, m. =
zvonek (t.);



bimetalismus

bimbati = zvonit (lid.); = ký
vati se (Heyd.), klátiti se (Čap.)

bimetalismus a-zmus», -mu, m., z
lat. = soustava dvojité měny.
stříbrné i zlaté; -lista, m. =
stoupenec dvojité měny; distic
ký <<-styc-» = v duchu bimeta
lismu

bimillennium <<-nyjum>>. -ia, stř.,
lat. = dvoutisícileté jubileum

*binec, -nce, m. = bitka, rvačka
(vulg.)'

*Binka, ž., z Albinka (nářečí.)
"binknouti, -kl, —knutí = zaracho

titi (ši-am.)
Binko, m., přijm., z Albin
binokl, -u, m., z lat. = Skřipec,

kukátko (..pro obě oči“);
binokulární, na př. mikroskop
= s dvěma okuláry (očnicemi)

'binom', -u, m., z lat. = dvojčien;
binomický = dvojčlennýr

*binovač || -váč (Jir.), -e, m.
kdo binuje; -vačka, -ček, ž.
binování; -vati = koledovat, cho
diti s pomlázkou

bio <<bijo», bia, stř.,
z biograf, -u, m., v. tam

blodynamický, přid. k biodynami—
ka <<bijo-», ž., z řeč. = nauka o
silách v živých bytostech

biogenese c-ze», ž., z řeč. = vznik
všeho života;
biogenetický cbijo—tyc-m b. zá
kon = o vzniku všeho života

biogeografie, ž. = nauka o země
pisném rozšíření živých tvorů

biograf, -a, m., z řeč. = životo
pisec;
biograf, -u, m. = podnik na. pro
mítání filmů, kino: -fický [-cky]
= životopisný, biografový: 'fie,
ž. = životopis;
-fo'vý [měL přid. k biograf, 

biolog [-ložka], -a, m.. z řeč. =
kdo pěstuje biologii; biologický,
přid. k biologie, ž. = věda o ži
vých tělech; b. měšťáka = život,
životní názory (Konr.)

biomechanický any-», přid. k bio
mechanika, ž.. z řeč. = nauka o
mechanických silách v živých tě
lech

zkrácením 

biřic

bionomie, ž., z řeč.
konech života

biorisace <<za-»,ž. = dánská pasteu
risace mléka; -sátor, -u, m. =

= nauka o zá

přístroj na. biorisaci; -sovati
<<-zo-»= pasteurisovati dánským
způsobem

bloskop, -u, m., starši název bio
grafu, kina

biotický <<—tyc-»,přid. k biotika: b.
názor = vitalistický; biotika
<<-ty—»,ž., z řeč. = nauka o životě

biotit <<-tyt>>,-u, m.. slída
bipartice a-ty-», ž., z lat. =

dělení na dvě skupiny...
biplán, -u, m., z lat. = dvojploš—

nik
bipolární [-ně; -nost], z lat. =

dvojpólový. na obou pólech
-bírati, slož. nedok. ke slož. bráti,

v. tam: do- učivo, peníze; do- si
koho; na,- co nač, vodu; na- suk
ni; nabíraný = nabraný; na- =
chystati se k pláči (lid.), na- si
to kam; o- co; o— se s kým,
s čím (lépe než čím) = zabývati
se, věnovat pozornost;
od- || řidč. ode- časopis, ale jen
ode- se kam = odcházet...; po—
plat, neuměle úřed. m. brát;
pod— břehy, pod- se; pro- člá—
nek...: pro- se v knize = lis
tovat v ní; pro- se čim; pře-,
při-, roz-, 85 viz-, zel—;
dokon. hromad. 4100—= dokončit
obírání; dos- = dokončit sbírání;
pos- = všechno sebrat; vys- =
všechno vybrat; use-, v. tam;
-birá'vati, opak., slož. nedok. od
atp.

(roz) 

birdovna (bir-), -ven, ž. = šatlava
(zast., Jin)

biret || biryt (Jin), -u. m. = ba—
ret; = kvadrátek; zdrob. birý
tek, -tku, m.

'birka, -rek, ž. = ovce s krátkou
kučeravou vlnou (nař., dech);
pomn. birky = beránci, berán
ky (t.)

biryt, bi'rýtek, v. biret
biřic [—řička,šmil.], -e, m., z ital.

birro = dráb, pochop; biřický
[-cky; -ctoi] || biřičsky', přid. k



biřmovací

tomu; biř'icovati = být biřicem,
počínati si jako biřic (zast., Vlč.)

biřmovací formule = kterOu se
biřmuje; -vanec [-va:nka], -nce,
m. = kdo je biřmován; mati,
z lat. firmare = udelovati svatost
zvanou biřmování; = udělovat
nové jméno při biřmování; = lá.
teřit, hromovat, bit, tlouci (lid.
žert.)

biřtlář, -e, m. = prodavač biřtlí;
biřtle, ž., z něm. = viřtle, uzen
ka. (lid.)

bis, lat., dvakrát. volání v divadle
a. jinde = opakovati!

bisam a-zam», -u, m. = výměsek
různých zvířat. pižmo; obyč. =
kožišina z krysy pižmOvé, z
bobříka pižmového; bisamový
kožich...

biscuit || zčešť. biskyt, biskvit, -u,
m., franc. = pískot, suchar;
-tovú, přid. k tomu

bisexualita, ž., z lat. =
hlavnost; -áln£ [-dlwě;
= dvojpohlavni

biskup, -a., m., z ital. a tam z
řec. episkopos, vysoký hodno
stář církevní; = porce ze_zadku
drůbeže, hlav. husy; '-pč£k, -a,
m. = biskup (zhrub.): zdrob.
-pec, -pce, m. (zast. zhrub., Jir.);
“povati = býti biskupem; -pský
úřad..: -pský chlebíček = chle
bovitý biskvit (přichýlenim k
biskup); -pstv£, stř. = biskupská
hodnost, -ský okrsek, -ske sídlo

biskvit, biskyt, 40017, v. biscuit
bison e-zon», -a, m.. americký zubr
bisurman |: busur- azur-», -a, m.,

z pers. = mohamedán, nevěřící,
nekřesťan; -nský, přid. k tomu

“bitec, -tce, m. = bijce. rváč, zá"
pasnik, bojovník (zast., Třebíz,
čap.)

bitevní ll '-ný, přid. k bitva: b.
plán...

bíti, bijí, bij, bije, bljíc, biv, bil,
bit, bití = tlouci, bušiti, dávat
rány: b. koho, na dveře, do dve
ří...; blesk, hrom bije; krev.
srdce bije = tepe, buši; hodiny
bijí || odbíjeji pět hodin, pátou

dvojpo
-álnost]

bitva

hodinu..: biti (v novinách...—)do
čeho = ostře to posuzovati (ho
vor.); bití || přebíjeti co v kar—
tách; b. peníze = razit (zast.);
slunce bije = praží; vím, kam
bije = co má. na mysli (hovor.):
bije to do očí = je to nápadné;
.bíti se s kým, se životem... =
zápasit, bojovat, rvati se, prá
ti, míti souboj; bíti se za ko—
ho, zač = bojovat. působit. v
či prospěch, usilovat o něco;
v. bitý;
slož. dokon. do(bití) koho = ú
plně usmrtit polomrtvého; =
na- mu (lid.): na- komu = na
tlouci: na- ručnici = dáti do
ni náboj; na- baterii; býti na
bit vědomostmi = míti mnoho
vědomosti; o—co čim ' = kolem
dokola, připevnit, přitlouci; od-j
odbilo deset hodin = odtlouk
10; od- míč = odrazit; po- co
čím = přitlouci na to; po- ko—
ho = z-; pro—co čím = prora
zit; pro- peníze = rozházet,
daremně utratit (lid. & hovor.);
pro- se životem = přemoci ži
votní nesnáze, protlouci se: pro—
se skrze nepřítele, nepřátelským
vojskem = za boje Se dostati;
pře'- kartu; při- co k čemu, nač
= přitlouci, připevnit; při- co
na pranýř, v. pranýř; 702- = roz
tlouci; roz- jednani... = zmařiti;
s- co dohromady; v- co do
čeho; vy— okna = vytlouci; vy—
zvěř = vystřílet, „vytlouci“;
z- koho = ztlouci; býti zbit,
přenes. = utýrán, unaven, upra
cován; za- koho = usmrtit; za
čas = zbůhdarma ztrávit;
bivati, opak.;
v. bíjeti

bitka, -tek, ž. = půtka, rvačka,
menší bitva, šarvátka

'bitovati, z něm. = děliti kořist
(zastar.); slož. dok. roz—

"bituňk || (Jin) -tunk, -u, m. =
rozděleni kořisti, kořist (zastan)

bitva, -tev, ž. = boj ve smyslu
vojen. (souvisí s biti): bitvu
svésti; bitvou, v bitvě se utka
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ti; bitvu vyhrát, ztratit; pře- rážeti slabiky, trhaně mluvit,
nes. = zápas... tlachat, žvanit (zhrub.): slož. do

bitý, přič. od bití: bitý peníz = kon. na—se (mnoho); za—si (tro
ražený; bitý pás... = tepaný, ko- chu, mnoho); blafávati, opak.;
vaný; bitá. cesta = udupaná, blafka., v. výše blafal; *blafkatz'
tvrdá, pevná (Holeč., Staš.); bi
tý Moravec = kovaný (Bezn)

Bítýška, ž., Osová. a Veverská,
městyse na Mor.

bivak, -u, m., z franc. bivouac
nocleh, vojen. tábor pod širým
nebem; za. války bývák (lid.
bejvák), přikloněnim k bývati
= kryt

bivati, v. bíti
bizarerle a-ryje», ž.,

bizarnost; bizarní [—ně; -nost]
roztodivný, prapodivný; *bi—

zamůstka, -stek, ž. bizarní
drobnost; *bizarština, bi—
zarní mluva (šal.)

-bízeti, v. nabízeti, po-, pod-, vy—
bižu, bižuterie.., v. bijou
bjanko, v. bianco
bje, bjo, bju, citosl. = hyj ;

bjúkatz' = volati bju, bjú (Baar)
blabol " blábol, -u, m. blabo

lení (kniž.);
*blábolati || blábolit'i || bla
mluviti zmateně v horečce, v o
pilství..., nesrozumitelně, „páté
přes deváté“; = žvatlat. o di
těti (Herb.); slož. prostě dokon.
za—; blábolí'vat-i || bla-, opak.:
bláboli'vý || bla- [-vě; -'vost],
'blabolný (Ner.) blábolicí,
zmatený, nesrozumitelný

*bláb0niti || bla- = bláboliti
'blabuň || -'ně, -ně, obyč. zdrob.

blabwňka, -něk, ž. = bublinka;
blabuňka, m. = žblabuňka, tla
chal .

blaf, citoslov. napodobující psí ště
kání = haf; neřici ani-blaf
vůbec nic (zhrub.);
blaf, -u, m. blafaní, žvást.
tlach (zhrub.); zlatník, krej
car. vindra (vulg.) || blaf'ník, -u,
m.; .
blafal, -a ll blafka, m. = tlachal,
žvanil (zhrub.):
blafati = dělati blaf, štěkat; b.
(na koho) = štěkavě mluvit, vy

z franc.

ž.

= blafati (Mrš.);
blaf'ník, v. výše blaf;
hladina/un), -fl, -fnuv, „-fnutí.
dokon. = štěknout, probleptnout;
ani ne- ani nehlesnout
(zhruba; slož. dokon. o- koho =
ošidit, oklamat (zhrub.): vy
na koho vybafnout; v-y- co
= vybleptat;
blafoun, -a.,
chal (zhrub.)

*blaga, ž., z franc. blague
žvást, tlachání, posměvačnost
(šal.); blagé'r, -a, m. = posmě
vaček, tlachal, žvanil; -rský
Praky ; -rstvž], přid. k tomu

m. mluvka, tla

bláh, v. blahý
=blahaplný = plný blaha, blaže

nosti (Mach.)
blaho, stř., od blahý = blaženost,

úhrn všeho dobra, štěstí, rozkoš,
prospěch, zdar

blaho-, lunen ]: blahý ve slož.;
-byt, -u, m. = dostatek, nadby
tek všeho; zdrob. (citové) -by
teček, -čku. m. (Čap.); -bytnický
[-cky; —ctví], přid. k -bytník
[-m$ce], -a, m. = blahobytný člo
věk; —bytný [-ně; -nost] = ma—
jící blahobyt, žijící v něm: '
"-cit, -u, m. blahý cit (če
lak.);
*-čamý = čarující, vykouzlujicí
blaho (Zey.);
*-č'inný [-nně;- -nnost] = blaho
dárný, dobročinný;
*-dajný || obyč. -dámý [-ně;
-nost] = dávající, působící bla
ho (déšť, účinek, vliv); = vděč
ný (Jungm., z ruš.);
*-datný [-ně; —nost] ]] *-dějný
[-ně; -nost] = blahodárný;
'-dyšný [-ně;v -nost]
blahem (říd. kniž.);
*-mocný = mající blahou, bla
hodárnou moc (zastar.):
*-mrav, -u, m. = dobrý mrav.
dobré chování (zastar. kniž.);

dýšící
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hm?-av, -a, m. = člověk dobrých -slam'.ti koho, z círk.-Slovan.
mravů; *-m'ra1mý [—ně;masu = blagosloviti' přechýlením- k slá
s dobrými mravy; va. slavit = prohlásitl za hod
'-myslný [-ně; -nost] = dobro- něho veřejné pocty, za blaho
myslný, blahovolný; slaveného (cirk.); = veleblt'jej.
*-nadějný [-ně; -nost] = mající blahořečit mu; -slavitl komu =
blahou naději; žehnat mu (říd.);
masný = blahodárný (kniž.); '-slov, -u, m. = přání blaha, po
*-plodný || *-plody' =. plodící žehnání, o svatbě (Holeč.); *-slo
blaho; viti = přát blaho. žehnat:
'-pověstný = mající blahou. '-sni1;ý = snící o blahu:

„dobrou pověst, slavný; "-spa8ný = přinášející spásné
-přání, stř., podle něm. Gluck- blaho
wunsch = přání blaha, všeho blahost, —i,ž., k blahý = blaže
nejlepšího, gratulace; rp'řáti ko— nost, blaho; blahostný [mě;
mu = přáti mu blaho; epřávati, -nost] = blažený, blaživý (kniž.),
opak. (ujalo se): - ' na př. pocit (Č.-Chod), láska
-P'řej'ný [mě] = obsahující, vy- (Kunět)
slovující přání blaha (projev, te— *blaho-šumný = blaze šumící
legram....); *blahota, ž. = blahost, blaho (za
,-rod£, stř., podle něm. Wohlge- star.)
boren: Vaše Blahorodí, starší blaho-tajný = tající v sobě blaho
oslovení, hlavně pak titulové slo- (liter.); ' '
vo v dopisech; *přenes. = osoba '—tvomy' = tvořící, působící bla
vysoce postavená. (Sez.); ho, blahodárný;
'-rodost, -i, ž. = blahorodí; *-úst:ú =„výmluvný
—rodý ll zřídka wodný, -ro'zený Blahouš, ' -e, m., domac. tvar k
= urozený, vzácný, slovutný, Blahoslav; zdrob. -šek, -ška, m.:
v starších titulech, v osloveni; *blahoušek, -ška, m. = drahou
-rodý = blahodárný (Ner.), po- šek
dob. -rodný (řiti-): blahoveček, -čka, m., zdrob.. k
-řečiti komu, vlast. = říkati bláhovec, -vce. m. = blahový
blaho, přenes. = být mu velmi člověk
vděčen. velmi mu děkovat, ve- blaho-věří, stř. = pravověrnost;
lebit jej; -řečiti koho = pro- -věmý = pravověrný (zastar.);
hlásiti za blahoslaveného: měst, -a, m. = věrozvěst, apo
'-řečniti = přáti blaho, žehnati štol (říd. kniž.); = posel přiná
koho; * šející blahou zpravu (Třebíz.):
'-řečný = hodný blahořečení; -věst (OdCh- -věšť), —i. ž. =
-sklonný [-nně; -nnost] = vlíd- bla-há zpráva (liter.): = evange
ný, blahovolný, příznivě “naklo- lium (říd. kniž.):
něný; často s příhanOu = dáva- *-věstec, -tce, m. = věrozvěst;
jící najevo svou převahu, „děla— 8-'m'ástí,ti komu co = přinášeti
jící milost“; blahou zprávu;
-slavemtvi, stř. = blahoslave- *-věstn£k, -a, m. = věrozvěst. a
nost, křesťanská ctnost; : svr- poštol;
chovaná blaženost; *-věstný [-ně; -nost] = přináše
-sla,venec, —nce,m. = blahosla- jící blah0u zprávu; = věrozvěst
vený člověk; -slwvený [vně,- ný, apoštolský;
-nost], v katolic. církvi = uzna- *-věštec, -tce, m. = věrozvěst,
ný za hodného veřejné pocty (niž- apoštol
ší stupeň než svatý); = hodný blah0vičník, -u, m., strom, euca—
velebení, blažený (doba, život...); lythS
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blaho-volný [-ně; únosu = mající
blahou, dobrou vůli, příznivý,
vlídný, nezaslouženě příznivý,
shovívavý, blahosklonný;
“420117117= libovonný

bláhovost, v. bláhový
*bláhovství, stř. = bláhovost
blahovůlo, z. = blahá, dobrá vůle.

vlídnost, shovívavost, často neza
sloužená.

bláhový [-'vě; wosa = pošetilý,
zpozdilý, lichý (člověk, naděje)

'blahovzňatý = vzněcujíci blaho
(Vrchl.)

blaho-zvěst, -a, m. =
apoštol (říd. kniž.):
-z'věst, -i, ž. = evangelium (ll
ter.): '-zvěstný = zvěstující
blaho;
'-zvučn'y' [-ně; -nost], -zvuk, -u,
m. = libozvučný. libozvuk

blahý ['bláh; blaze; blahost, v.
ta.m] = blažený, šťastný, přiná
šející blaho, blažící. příznivý,
radostný, příjemný: bláh, kdo
pěstoval své vlasti jednu růži
(čelak.); blahý klid, život, -hé
vědomí, časy; -há. zvěst, přenes.
= evangelium; muž blahé pamě
ti: je mi blaze; 2. stup. blažší
[-žej1'] (Vrchl.)

blamatý = skvrnitý (botan.)
blamáž. -e, ž., z franc. blamage =

ostuda, hanba; blamovati koho.
se = udělati komu. utržiti si o
studu, zesměšnit, dělat ostudu...
|| dokon. blámnouti se, -ml,
-mnuv, -mnutí (hovor.)

blána, blanou, blan, 3. blanám...,
ž. = tenká kůže, mázdra

blanco, v. bianco
blanečka, blá-, ž., zdrob. ]: blanka
Blanda, m., příjm., od pův. domác.

tvar k Blažej
blanenský, Blaxnensko, v. Blansko
blanický, přid. k Blanik, -u II -a,

m., hora. v Č.
blanitý = z blány, opatřený z blá—

ny. jako blána (odbor.)
blanka, ž., zdrob. k blána;

Blanka, ž., žen. jméno = Běla
blanket, -u. m., z franc. = nevy

plněný tiskopis, formulář

věrozvěst,

blankovitý [-tě;
blanka

blankvers, -su <<-zu»,m., z franc.
= nerýmovaný pětistopý verš

-tost] = jako

jambický
blankyt, -u. m. = modrá. barva

(oblohy), azur; nebeský b. =
obloha; blankytný [—ně; -nost],
na. př. -né barvy, -ně modrý ll
'bla/nkyta'vý i| *blankyto'vý

'blanný = blanovitý
blanokřídlý hrnyz = s blanitými

křídly
blanovltý = podobný bláně;

blánový, příd. k blána
Blansko, stř., vsi v č., město na

Mor.; k tomu příd. jm. blanen
ský (i v místním zvyku) ll
blamký, jen Blanský les, poho
ří, část šumavy

blaseovanec, a-ze-», -nce, m. = bla
seovaný člověk;
blaseovaný [-ně; -nost], z franc.
= přesycený životem, unuděný,
nemající o nic zájem, otupělý, ne
tečný

blastemický [-cky], příd. k blaste
mle = rouhavý:
blasfemie, ž., z řeč. = rouhání
ve smyslu církevním i jiném.
neoprávněné znevažování, pod
ceňování, tupení

I Blata, ž., řeka
II blata, stř. pomn. = blátivý,
- bahnitý kraj; Blata, vsi v 6.,

kraj v již. č.: Blaťácko, stř. =
blaťácký kraj: blaťáck'ý, příd. k
Blaťák [Blatka, Blaťačkal, -a,
m. = obyvatel jihoč. Blat: Bla
ťan [-nka], -a, m. = obyvatel vsi
Blata

blatina, ž. =
krajina

blátiti (nař. bla-), -cen: b. se, o
cestě = stávati se blátivý, mě—
nitl se v bláto: neosob. blátí se
= dělá. se bláto (říd.): slož. do
kon. u- || za- = umazat blátem:
blátivý [-'uo; dvě; -vost] = po
krytý blátem, plný bláta, o ces
tě: přenes. = měkký, o duši
(Dyk), nevýrazný (R. Svob.): je
-v0: vypadati -vě

blátivá., močálovitá
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Blatka, ž., v. II blata bláznlček čertův, lid. název listů
Blatňák, -a, m. = Hanák u 010- rulíku

mouce bláznltl koho = činit bláznem.
blatní = rostoucí v blátě, v bla- plésti mu hlavu (lid. a hovor.);

tech: sleziník-b. (odb.) podmětově b. = býti blázen;
blatník, -u, m'. = zákolník, ochran- přenes. = počínat! si jako blá

ný rám u kol proti blátu; b., zen, nerozumné, DOŠetile, vý
-a, m., ryba, pták středně, dělat hlouposti (lid. a.

blatný = blátivý (m.); Blatná hovor.); zima blázni = je tuhá.
ulice (v Brně) hned tuhá, hned mírná, před

bláto (nářeč. bla-), stř. = rozmo- časná» OPOŽděná (hd-); b- " b
čená, rozměklá půda; jíti bláto 36“ Pro kOhO' Pmč. Po kom. za
nebláto = ať je tam bláto nebo kým = být „blázen“, neroz—
není nevyhýbat blátu; symb. umně horovat, zbožňovat, tou

' žit po kom...;mravní nečistoty: kdo se s bla
tem obírá, zamaže se (přísl.);
b. nemravnosti; b. ulic (Hlad.);
symb. hany, tupení: kydat b.
na koho; symb. potíží, nesnad
né situace: dostati se do bláta.
„pomoci komu z bláta... (lid. a
hovor.); v. louže

blátošlap " bla-, -a, m. = zahaleč, __
povaleč, darmošlap blžřgčšše, -vce, m. — bláznivý

3:22:32; 53 TáštJrosušiko-CŠÉZ bláznivina, ž. = bláznivost, bláz' ' ' = 1 ' čín lid..
*blátovky, -vek, ž. pumn. : obuv něn _ blázmvé po ání (

slož. na- se (mnoho); po- koho
= zmásti mu hlavu; po- se do
koho (Vrba): roz- psy = rozdi
vočiti; rozblázněn láskou (R.
Svob.); z- koho = po-: z- se =
státi se bláznem, po—se; za- si
(trochu, mnoho);
bláznlvati, opak.

Vanč.);
do MĚ“ bláznivý [-vě; -'vost] = bláznící,

*blátovy = blátiVý (NCR) blŠhOVý, ztřeštěný;
blatský, přid. k Blata, obyč. bla- 'bláznovi'na, ž. = bláznivina;

WW 'bláznov'ltý = bláznivý (Ner.);
blaze, V- Nahý bláznovský [_sky; _swa = šaš
blázen, -zna, m. = člověk bez roz- kovský; -ská čepice...; = ztřeš

umu, pomatený na rozumu; míti těný...: b. nápad; : ohromný:
kOhOza blázna = považovat jej -ská radost (Herrm.); blázen -ská.

, přenes. = tropiti si z něho = velký blázen: —ství = bláz
šašky: dělatl. tropitl si z koho
blázna [[ blázny = šašky, ne—
místné žerty; = šašek (zast.);
= bláhový člověk, pošetilec, blou
dek, ztřeštěnec, přílišný nadše
nec, zbožňovatel (lid. a hovor.);
nebuď blázen..: býti b. do tan
ce, na tanec, do koho;
blázinec, -nce, m. = léčebný
ústav pro blázny; učiněný b.,
hotový b. = dům, místo zmatků
(lid. & hovor.);
blázínek, -nka. m. = bloudek,
bláhový člověk (mírnější než blá
zen);
bláznice, ž. =_blázinec (lid.);

nění, ztřeštěnost...;
'blázno'vý = bláznivý

Blaža, Bláža, zdrob. Blažka, ž.,
domác. tvar k Blažena;
Blažej, -e, m. Il Blažena, ž., zdrob.
Blaženka, ž., os. jm., z lat. Bla
sius || Beatrix;
Blažek, -žka, zdrob. Blažíček,
-čka, m., přijm., z Blažej

*blaženec, -nce, m. = blažený člo
věk; *-necký, přid. k tomu

blaženě, v. blažený
Blaženka, v. Blaža
blaženství, stř. = blaženost (kniž.)
blažený [-n; -ně; -nost] = mající

pocit blaha, svrchovaně šťastný



bledoBlažíček

(člověk); = blahoslavený ve
smyslu círk.; = plynoucí z bla
ženosti (úsměv, štěstí), blaho
dárný (déšť, Jir.); býti blažen,
-na... || blažený člověk

Blažíček, v. Blaža
Blažim, —mě|| -mi, ž., ves v Č.
blažltl = blahoslavit (zastar.); =

činit blahým, blaženým, půso
bit blaho: láska blaží, blaží mě
vědomi dobrého skutku; b. se
čím (říd.); slož. prostě dokon.
o-; o- koho návštěvou..., někdy
ironic. = obšťastnit: oblažovati,
slož. nedokon. k tomu; oblažujici
pocit (Herrm.);
blaživati, opak.

bla/živý [-vě; -'vost] = blažící, bla
hý, na př. b. pocit

Blažka, v. Blaža
blb, —a || blbec, -bce, m. = blbý

člověk; zdrob. blbeček, -čka, m.;
*blbár'na, -ren, ž. = škola (zhru
běle student.):
'-blběti, —bějí= blbnouti;
dok. z— (šm.):
blbina, ž. = blbá, věc, hloupost:
zdrob. -nka, -nek, ž.;
*blbiti koho, co = dělat! blbým,
blbě; slož. dok. z—koho; z- co
= blbě provést (Tilsch.):
blbnouti, blbl. -bnuv, -bnutí =
stávati se blbý, hloupnouti; slož.
dokon. z-,'
blboun, -a, m., vyhynulý pták
(didus ineptus); = knedlík (vo
jen. hant.); = blb (nadávka);
zdrob. melo, —nka, m.; blboun
sk/ý, přid. k blboun;
blbovina, ž. = blbina; blbstiň,
stř. = blbost; vesměs zhrub.:
blbý [-bě,' -bost] =mající mdlý
rozum, hloupý: -bost = vlast
nost blbého člověka; = hloupá
věc, hloupost, nesmysl

*blčeti = hořet. plápolat (Mrs.,
nař.)

ble, bleble..., citoslov. vyjadřující
beěení, blábolení, koktání; ble
botat'l, blebtat'l, blebtnouti, obyč.
bleptati..., v. tam

slož.

bled, -da..., v. bledý; Bled, -u, m.,
ostrov .

*bledáček || -ďáček, -čka, m. =
bled'och

bledavý [-'vě; -vost] = do bleda,
slabě bledý

bledě-_ ve slož. -červený, -fia.lový,
-modry', -1-u,sý (Hlad.). 41150932,
-žlutý... = červený atd. s ble
dým, světlým" odstínem, bledě
červený... || blade-, v. tam

bledičký, bledinký = úplně bledý
bledna, ž. = vborax (zastan)
blednice, ž. = nedostatek zeleně

u rostlin; bledwička, -ček. ž. =
nemoc projevující se nepřiroze
nou bledostí; blednlčkovitý !|
—kový [-kově] = mající bled—
ničku; 'vypadati -kově = jako
když máme blednlcku

blednlvka, -vek, ž., květina
blednouti, -dl, —dnuv, -dnuti ——

stávati se bledý: b. závisti, roz—
paky...; hvězda bledne; přenes.
sláva, láska... bledne = klesá.,
potuchá, mizí, ztrácí se: slož.
dokon. 190-= trochu z-; pobledlý
[-le; -lost]; cry-, o barvě. o látce

'= ztratlti původní barevný od
stín; vybledlý; z-, prostě dokon.,

-orčlověku, o ránem: -zbledlý;
vybledatz', slož. nedokon.

bledo-, kmen k bledý, ve slož. ||
bledě-:
-hnědý = hnědý do bleda, bledě
hnědý

bled'och, -a. m. = bledý č10věk (lid.
a hovor.)

bledo-jasný (Zey.);
dlel = s bledými líci,
(kniž.);
-mod'rý = bledě modrý:
"'-oký = s bledýma očima:
*-rusý = bledě rusý:
-růžový = bledě růžový

bledost, v. bledý
bledo-šed'ý = bledě šedý
bleďoučký, bleďoulinký, bleďown

ký = úplně, velmi bledý
'bledoústý = s bledými ústy, rty
bledouš, -e, m. = bledý člověk
bledo-vlasy' = s bledými, světlými

vlasy;

tvářemi
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-zelený = bledě zelený;
*-zlatg] = světle zlatý, nazlatlý;
-žlutý = bledě žlutý

bledule, ž., rostl.; přenes. = bledé.
dívka

*bledušenký = velmi bledý (Herb.)
bledý [bled; bledě; bledost] =

nedosti sytě zbarvený, nemající
náležitou barvu, -té zabarvení.
nepřirozeně světlý; b. jako smrt,

' stěna; přenes. bledá. závist apod.
= velká, „působící blednutí“;
je to s ním -dé = špatné (lid.
a hovor.); vypadati -dě;
2. stup. bledší [bleději]

blecha, ž., cizopasný hmyz; symb.
malostl: písmena jako blechy
(lid. a hevor.); v. bleší, bleška:
blecháč, -e, m. = kdo má. hod
ně blech (lid. a hovor.);
blecháma, -ren. ž. = místnost,
kde je mnoho blech (t.);
blechatý = mající blechy, plný
blech

blejno, stř., ruda
blek || časť. blekot, -u, m. = be

čení ovcí atp.; blekati ][ časť.
blekotati = bečetl; = breptati,
bleptati, bláboliti: o světle =
blikat (Hlad.); slož. dokon. za.
(blekotati); '
blekotavý = blekotající: = bubla
jící (Vr.) || blekotný (Jin)

blept, -u, m., obyč. pomn. -ty =
plesky, tlachy;
blepta ll zříd. blebta, m. = kdo
bleptá:
bleptati = nesrozumitelně, ne—
smyslně mluvit, bručet, breptat,
tlachat...; slož. dokon. na- se
(mnoho); vy- = vyžvaniti; za-,
prostě dokon.;
bleptáfvat'í, opak.;
bleptavý [—'vě;-vost] = brepta
vý, žvanivý;
bleptna, ž. = tlachalka, klepna;
bleptnouti, -ptl, -ptnuv, -ptnut(í),
dokon. k bleptati; slož. dokon.
pro— = neprozřetelně říci. pro
zraditi, vyžvaniti (zhrub.) || 'vy

blesk, -u, m. = velká jiskra, svě—
telná. koule vzniklá vybitím elek
třiny za bouřky; = lesk, třpyt:

tolik krásy, tolik blesku (Erb.);
blesk oceli (Zey.)... (kniž.);
blesky boží! ap., zvolání, kleni;
symb. velké rychlosti: letět...
jako blesk || (básn.) bleskem

*bleskavý || časť. blesknavý = lesk
lý. třpytný

blesknouti, -skl, _sknuv, sknutí =
zablýsknouti se (říd.); b. || b. se
= zatřpytiti se, zazářit; blesklo
mi hlavou, v hlavě, bleskla. mi
myšlenka... = vytanulo v hlavě.
vytanula, kmitla se, mihla myš
lenka; blesknout pohledem (Čech)
= rychle se podívat; slož. dokon.
pro- = náhle blesknouti, kmit—
nouti se (o myšlence), prokmit—
nout; roz- se, časť. rozbřesknouti
se: 'v'y—se = zablesknoutl se při
tažení, o dýce (Čech); za—se =
zablýsknouti se. zatřpytit, zazářit

-blesko'va.t'i, slož. nedokon.
"do- = hasnoutl; pro- = pro
kmitávati

bleskný [-ně; —nost] = bleskový;
= jako blesk, okamžitý (nápad),
lesklý, třpytivý... (kniž.)

hlaska-, kmen k blesk _ve slož.
většinon kniž., liter.:
-bit£, stř. = údery blesku (Dl-.);
“"-deštný || -dšt£cí = dštící, me
tající blesky;
*-:ia8ný = jasný jako blesk;
*-kř£dlý = s křídly jako blesk,
bleskově rychlý (Heyd.);
*-letný || *-Zet:ú = letící jako

blesk;
*-met, -u, m. = zařízení na me
tání blesků;
*-metný = metající blesky;
*-nohý = s nohama rychlýma
jako blesk;
“"-nosný = přinášející blesky;
*-oký = s očima jako blesk;
“"-pem?= s lesklým peřím;
*arodý = vzbuzující blesky
(šmil.);
*-rychlý [-Ze; -lost] (Herrm.,
Ner., Č.-Chod...) = bleskurychlý;
*-skvouci = třpytící se jako
blesk
-8'vod, -u, m.. obyč. hromosvod
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bleskot, -u, m. = lesk, třpyt *blešivý [-vost] = blechatý;
(kniž.); = blýskání (zastar); bleška, ž., zdrob. k blecha; bleš
bleskotati (se) = lesknouti se. kovžtý = jako bleška, malinký:
třpytiti, svítiti; b. před sebou blešnik, -u, m., rostl.
hlavni pušky (Mrš.) = svítiti; blik, citoslov. vystihující blikání,
slož. dok. za- (se); bleskotávati, bliknutí;
opak.; blikačka, -ček, ž. ]] blikadlo, -del,
bleskotavý Dvě; -vost] = lesklý,
svítivý, třpytivý (kniž.)

*bleskotka, -tek, ž. = lesklá ozdo
ba, cetka (Jin)

bleskotný [-ně; -nost] = lesklý
třpytivý, zářivý; = bleskurychlý
(říd.)

-bleskovati, v. blesknouti
blesk0vě, v. bleskový
'blesko-věnec, -nce, m. = lesklý

věnec:
-věstný = věštíci blesky

bleskovice, ž. = doutnák na za
palování třaskavin

*bleskovitý [-tč; -tost] = podobný
blesku, bleskurychlý

bleskovka, -vek, 'ž., lampa; přenes.
= rychlá partie šachu (hovor.)

bleskovládce, m., o Diovi v pře—
kladech z klasických literatur,

_ též hromovládce
bleskový kvě; -vost], přid. k blesk:

—várána; -vá. lampa; = blesku
rychlý (kniž)

'blesknplný = plný blesků, lesku.
třpytu

bleskurychlý [-le; -lost] = rychlý
jako blesk [nespr. tvoření, ale
ujalo se, hlavně v přisloveč. po
době —le]

'bleskutný || *-tý = lesklý, třpy
tivý. bleskurychlý

'blésti, bledu... = breptati, blá
boliti (Holeč.)

blešák, -a, m. = bleší sameček
(lid. a hovor.)

bleší, přid. k blecha; b. štípnutí,
symb. nepatrného zraněni, malé
nepříjemnosti, drobného nezdaru

blešžna, ž. = bleší zápach;
bleší/nec, -nce, m. = bleší trus.
stopa, skvrna po píchnuti ble
chou; = blechárna:
'blešitý = blechatý;
blešivec, -vce, m., korýš;

stř. = blikavé světlo, -vá. lampa
(lid. a. hovor.);
blikati, o světle = mdle hořet.
svítit, mrkati; oči blikají =
mrkají, mhouraji; blikat očima;
slož. dokon. na- se (mnoho); za-,
prostě dokon.:
blikávatž, opak.;
blikavý [-vě; -vost] = blikající,
mrkavý, mžouravý:
bliknouti, -kl, -knuv. -knutí, do
kon. k blikati, o lampě: = mžik
nout, mrknout, rychle se podivat
(lid. & hovor.); slož. prostě do
kon. za-;
blikat, -u, m. = blikání;
blikotati = blikat; —tav:ú[-vč;
-vost] = blikavý || (kniž) -tný

bliktr, -u, m. || řidč. bliktra, ž.
= lesklé rybí vnadidlo, blyskač.
třpytka; = okázalost, okázalý
žert... (řid.)

blim || blnm, citoslov. =bim (říd.)
*blin, -u, m., rus. jidlo, asi náš

livanec
blín, -u, m., rostl.
*blina, ž.. souvisí s blíti = bliva—

nina, něco chatrného, ubožák
blink, citoslov. vystihující cinkavý

zvuk;
blinkdč, -e, m. = dobytčí zvo
nek (nářeč.);
blinkati = cinkat, cinkavě zvo
nit; b. (se) = bloumati (Mrš.,
nářeč.); b. čim = klátit (t.); o
dětech = zvracet; slož. dokon.
170- se. o dětech = potřisniti se
blinkáním; vy- = vyvrhnout, o
dětech; za- = zacinkat; blínká
vati, opak.;
blinknouti, -kl, -knuv, -knutí,
dokon.; b. očima = hoditi (Mrš.);
blinkot, -u, rn. = blinkání

blinovitý = podobný blínu; bláno
vý, přid. k blin

blít, —u,m., rostl.



blíti bloček

blíti, bliji, blij, blije, blijíc, blil,
bliv, blit(í) = vrhnout, zvracet
(zhrub.); slož. dokon. po- co. se;
z-: je to k zblití = špatné, že
by se z toho člověk poblil (vulg.)

blivanina, ž. = co vyvrhneme: pře
nes. = něco velmi špatného
(zhrub.)

'biízati = lízati (nářeč.); vzniklo
mylným rozložením z ob-lízati
(lid. čes.) _

blízce, blizek, blízko, v. blízký
blízký [-zek; -zce; -zko; -zkost]

= nedaleký, v nevelké vzdále
nosti (místní), nedaleký, brzký
(časově—):b. dům, -ká. doba...; b.
komu, čímu srdci = milý; b.
příbuzný = ne vzdálený: b. ob
sahem, b. obor... = podobný; je
mi to blízké = známé, běžné, o
bírám se s tím;
jmenné tv. blízek, -zka... ve
spoj.: býti blízek smrti, cíle. zá
huby, pravdy || záhubě, pravdě:
býti b. padesátky (Herr-m.):
blízce příbuzný, b. s čím souvi
seti || je to blízko; míti -ko do
města...; býti, státi... b. koho,
čeho; b. příbuzný; býti b. prav
dě: blízko. stř. = blízkost (kniž—
ně): v jeho blízku... II na jejím
blízku (č.-Chod):
2. stup. bližší [blíže, nik. bli
žejt'J: b. cíl, doba...; býti komu
b.; b. příbuzný; b. výklad, po
drobnosti... = podrobnější, dů
kladnější; nic bližšího nevědět:
chyb. bližší na vyhlášce... m.
bližší výklad, vysvětlení: míti
blíže do Brna než do Prahy;
státi... blíže koho; blíže poznat,
seznámiti se

blizna, -zen, ž. = vrchol pestíku
blizoučký [-čko], blizounký [-nko;

—nce] = zcela. velmi blízký
I *blíž, -e " blíže, ž. = blízkost

(básním) '
II blíž || blíže, příslov.. v. blízký
blíženec [—nka], -nce, m. = dvoj

če: = člověk jinému velmi blíz
ký, podobný; Blíženci, souhvězdí;
—necký [-necky; -nectvl], příd.
k tomu: -necký život...

*blíženský: -ská. láska = k bliž
nímu (Baar)

blížltl, rozk. blíž: b. komu = u
bližovat (lid.); = přibližovat
(říd. kniž.); obyč. b. se ke ko
mu, k čemu || řidč. komu, čemu
= přicházet, přijíždět... do čí
blízkosti ; vánoce, konec... se
blíží = jsou blízké. brzy nasta
nou, nastane, nadejde; b. se ke
konci; b. se pravdě = míti k ní
blízko; b. se komu. čemu = býti
podoben, podobat! se (říd.); b.
se komu, ke komu = sbližovati
se s ním (Zey.. Palac.);
slož. dokon. přl- se ke komu.
k čemu = dostati se do blíz
kosti; vanoce se přiblížily: při
co komu = učinit blízkým, pří—
stupným, zajímavým: přl—se_li
du... = zpřístupniti své výklady....
vmysliti se do lidového myšlení...;
s—se s kým = důvěrnéji se po
znat; u- komu, sl =ukřivdít, u
škoditi si (na zdraví...);
-bližovati, slož. nedok. při-, s-, u-;
bllžlvati, opak.

bližní, —ího, m., původ. = blízký,
pak = jiný. druhý člověk

-bližovati, v. blížiti
bližší, v. blízký
'blkati = blčeti (slovem, Heyd.)
'blkotati = bublati (Mrš.):

'-tavý || '-tny' = bublavý
bloc, franc.: en bloc can blok) né

co přijmoutl, odhlasovati = šma
hem, všecko. jako celek

bloček, -čku, m., zdrob. k
blok, -u, m., z franc. bloc = sku
pina. seskupení, svazek (domů,
států. politic. stran...); = sva
zek papíru, sešit; = úsek (želez
niční trati); = uzavírací zařízení;
blokáda, ž. = uzavření (přísta
vu, pobřeží atp.), osamocení
(politic. strany...); = prozatím
ní výplň místo sazby;
blokovací přístroj = na bloko
vání;
blokovali = uzavříti, uzavírati
(přístav...), osamotiti: = dávati
blokádu (sazeč.); b. příjem =



blond 86 bludíce

zanésti na. blok: slož. dokon. za-; bloudivý [-vě; -vost] = bloudící.
blokovávati, opak.; toulavý, těkavý, nejistý. bludný
blokový, přid. k blok: -Vá,signá— *bloudovský [-8ky; -stvi], *bloud—
lová soustava (železnič-> ský [-sky; mm, přid. k bloud

blond, neskl. přid., z franc. = = bláhový_ pošetilý
rusý, plavý, SVětlý: je blond, blouma m. = louda, tulák;
má blond Vlasy ("d- & hovor.): blounlati ]; b. se, bloumání =
*blonda, ž' = SVětlá kadeř; chodit bez cíle, loudati se, tou—
blonďáček, -čka, m. deb' k lati se, okounět; slož. dokon.
blonďák, -a, m. = člověk se na- se (mnoho); pro- celý den:
SVětlýmÍ, plavými Vlasy; bloumávat'í, opak.;
blondýn [-na II -nka], -a, m., z blouma/v'ý = bloumající
franc. blondin = člověk s pla— blouznění v blouzniti
vými, světlými vlasy; zdrob. ' '
mek, -nka., m. (říd.) blouznil [-lka], -a., zdrob. -'Mlek,

-lka, m. = kdo blouzní. snílek.'hloud, -a, ll bloudek, -dka. m. = _
zanícený horovatel; -mlský [-sky ;člověk „bloudící“, bláhovec, „blá

zínek“; zdrob. bloudeček, -čka, 'SWL Přid- k tomu
m.; “bloudí kůže = k. bloudova, blouzniti, neblouznl = zmateně
bloudovská (šrám.); v. bloudov- mluvit, míti fantastické před
ský stavy (v horečce, při duševní

*bloudilec, _Ice, m. = kdo „blou- chorobě); = nadšeně horovat.
diu, toulá se; sníti, toužebně si přát, býti za.
bloudžlek, -lka, m. = bloudilec, nícen (často pro něco nedostup
bloudek ného...); slož. dokon. na- se

bloaditi, rozk. blud', blouzen(í) || (mn0h0)= "* = Obloudit: PTO
celou noc = v blouznění strá.bloudění, v. dále; souvisí s blud

= býti v bludu, bloudně, ne
správně věřiti (Palac., Jir.); =
_mýliti se, chybovati, býti v ne- blouzní/vec, -vce, m. = blouznivý
jistotě, tápati: rozum, duch člOVěki“0“sz [—vě;-vost] =
bloudí; pravdu mám já a ty blouznící

vit; za- si (trochu, mnoho):
blouznívati, opak.;

bloudíš (šmil.); vědec, básník blud, -u, m. = nesprávné pojetí
bloudí...; = mýliti se v cestě. věci, omyl: uvésti koho, upad—
neznati ji, hledatl jl, choditl nouti v b., vyvésti z bludu; =
sem tam: =_0110diti bez cile, odchylné nábožen. učení, pře—

t—Oušklajísíe; OČI bloudí po čem svědčení; = nesprávný vědec. ná
zor (hovor.)slož. dokon. na- se (mnoho);

bludař [-řka], -e, m. = kdo bloudí::O-, jen pobloudilý, v. tam; dále
poblouzen " _„ý & poblouze'ni, ve víře, sektář; -řský [-řsky;
stř, : zmaten, -ný_ -ni; pro- -'řství „ '-řst'vo], přid. k tomu
celou noc = blouděním ztrávit: bludice, z, = planeta (zastat-.); =
z—,prostě dokon.: zbloudilý = meteor (Vrchl.); = bludička
kdo zabloudí; za- = ztratiti ces- (básnic.); = nevěstka (Herrm.);
tu; za- kam = náhodou, maně zdrob. bludička, -ček, ž. = blud
zajit, dostati se; zabloudila) = né světélko v bažinách; přenes.
kdo zabloudí; = cíl, ke kterému tápavě smě
*-bluzo'vati, slož. nedok. z- = řujeme; = přelud, klam; = ne—
šáliti, klamati (Holeč.); za.- = věstka, potulující se v noci po
blouditi (Kos.); ulicích; bludžčkový = podobný
bloudlvati, opak. bludičce || *blud'ič'ný



*bludisko

*blndisko (Zey.) !| obyč.
bludiště, stř. = „místo, kde blou—
díme". množství něčeho, v čem
se nevyznáme, spleť, labyrint: b.
cest, chodeb.... frázi (Hlad),
myšlenek..: část vnitřního ucha

bludivec, —vce,m. = bloudilec; =
bludný kámen (Třebíz.);
*bludivý = bludný. (kámen),
spletitý

bludný [-ně; -nost], příd. k blud
= nesprávný, mylný, chybný: b.
kruh, -né cesty; = odchylující se
od nábožen. víry; = bloudící
(Jir.); = potulný. toulavý: b.
rytíř (Holeč.): chodit jako má
ovce, duše = bez cíle, s jednoho
místa na druhé; -ná hvězda =
meteor (kniž.); bludný balvan,
kámen, v. balvan; -né světlo =
bludička (lid.)

bludovit, -u, m., hornina, erlán
blueta (bly-», zdrob. -tka, -tek, ž.,

z franc. .bluette = slovesné., hlav
ně dramatická drobnost

bluf(f), -u, m., z angl. = ohrome
ni na, oko, klam, předstírání

blum, v. blim
bluma, ž., z něm. Pflaume =_ slí

va; přenes., = troup, nekňuba
(lid.): loňské blumy = stará.
zpráva (hovor.); zdrob. blumka,
-mek, ž.; blumový, přid. k bluma

bluňk, citoslov. vystihující zvuk při
pádu předmětu do vody =
žbluňk; 'bluňka, -něk, ž. = bub
lína:
blu'ňkati, -knout1', = žbluňkati.
-knouti; blwňkavy' = žbluňkavý

bluza, <<blú-»_ž., z franc. blouse =
lehký kabátek muž. i žen., ha
lenka; zdrob. bluzka, -zek, -zič
ka, -ček, ž.

-bluzovatí, v. bloudit!
*blysk, -u, m. = zablesknutí,

třpyt
blyskač li blý- (Mail.), —e, m. =

plechové lesklé rybí vnadidlo,
třpytka; = lesklá. cetka (Koll.);
blýskáček, -čku, m., zdrob. k to
mu; b., -a: b. řepkový, brouk

blýskanice, ž. = blýskání, o bles

*blyštek

ku; = záblesky: b. šrapnelů
_ (Olbr.) , ,
blýskati = blýskati se (říd.): b.

očima, mečem... = způsobovat
lesk, záři, třpyt;
b. se, neosob. blýská. se... =
vzniká. blesk; blýskati se. o o—
čích. 0 meči... =_ blyštěti se, sví
titi, třpýtiti, lesknouti; přenes.
úsměv... blýská. v očích: b. se.
učeností... = stavět ji na odiv,
chl'ubiti se; slož. dokon. “'na- se
(mnoho); blýskávatl, blýskává
vatl (se), opakov.:
v. blýsknouti

blýskavě, v. blýskavý
blýskavice, ž. ."= blýskání bez

hřmění, na časy; = třpyt. lesk
(kniž.) '

blýskavka, "ž. = blýskavice (lid.)
blýskavý !| *blysklavý [-vě; -vost]

|| blysknavý (blýsk—) [-vě; —'vost]
= třpytivý, lesknoucí se, zářivý;
přenes. = okázalý, stavěný na..
odiv: b. vtip, -vá učenost...

blýsknouti, -skl, —sknuv, -sknutí,
dok. k blýskati, o blesku || obyč.
b. se; b. očima; b. ll b. se =
zalesknoutl se. zatřpytitl, zazáři
ti, zasvítiti; přenes. o úsměvu, o
hněvu...; blýsklo mu hlavou,
myšlenka... mu blýskla = blesk
lo, bleskla, kmitlo, kmitla: b.
se učeností; slož. dokon. *z- =
zahlédnouti (Majer.); za- se, o
blesku atp.; zablýsklo se mi v
očích

*blyskný [-ně; -nost] = blýskavý
blyskot " blý-, -u, m., blyskota ||

blý-, ž. = blýskání, třpyt, lesk
(kniž.); blyskota, blý-, též =
cetka (t.):
blyskotati (se) || blý- = blyštěti
se, třpytiti se, lesknouti se, záři
ti (t.):
blyskotavý ]] blý- [-vě,- -vost] =
blyštící se, blýskavý;
*blyskoti'na., ž. =
(Jungm.);
*blyskotfný [-ně; —nost] = blýs—
kavý

*blyštek, -štku,
ník (lid.)

blýskání

m. = pryskyř



blyštětl -b0čovatů

blyštětl, -štiti (říd.) || obyč. blyš
té“ se, -štiti se, 3. mn. -ští ||
zříd. blý- = lesknouti se. třpy
tlti se, zářit; b. se čistotou...;
b. se vědomostí = blýskati se;
slož. dokon. za- se; blyští'uati
se, opakov.:
blyštivý [-vě; -vost] = blýskavý.
třpytivý || bl'yštný

boa, z lat., 1. m. || řidč. ž. neskl..
z boa constrictor, hroznýš
(básnic.):
2. stř. || ž. neskl. = kožišína ko
lem krku, přes ramena

bob, -u. m., rostl. 1 její plod;
bobeček, -čku, m., zdrob. k bo

bek, -bku || b., -čka, m., k bobek,
-bka; _též = (hezká.) pisařka,
úřednice (jen hovor., žert. n.
hanl.):
bobek, -bku, m, = vavřín (za.
star.), jeho drobný plod, podobná

'drobná. věc, kozí, ovčí, zaječí...
trus: sedět na bobku, sednoutl si
na bobek = v dřepu, do dřepu;
bobek, -bka, m. = dítě; = malý
člověk (lid. a hovor.)

Bobeš, -bše || -beše, m., příjm. z
Josef

bobík, -a, m., zdrob. k bobek
bobiště, stř. = bobové pole
bobkovltý = podobný bobku;

bobkový list, též jako koření; b.
věnec = vavřínový (zastan, žer
tov.)

b0bovina, ž. = bobový Chrást;
-viště, stř. = bobiště; witý =
podobný bobu;
bobový, příd. k bob

bobr, -a, m., hlodavec; B., -u, ves
v Č.: bobrovžce, ž. = čepice z
bobroviny: bobrom'xna,ž. = bobří
kožišina; bobrový, přid. k bobr ||
bobři; bobří stroj, v. stroj:
bobřík, -a, m., zdrob. k bobr; b.
pižmový. hlodavec (jiný než
bobr), krysa pižmová:
bobřina, ž. = bobrovina

bobsleigh <<bobslej>>, -ghe a—je>>,m..
angl. = řiditelné rohačky, jízda
n. závodění na nich

“bobtavý = bobtnajicí

*bobtětl = bobtnati: slož. dok. nez-;
přenes. = zbohatnoutt (ojeď.)

bobtnati || často botnati = zvět
šovati se (vlhkem, při vaření), o
hrachu, o dřevě...; = nalévatí se,
o pupenech (Mach.); = vzdouva—
ti se, o vodách (Baar); = vzrůs
tati, o naději (č.-Chod); slož. do
kon. na-J- nabobtnalý;
bobtnávati, opakov.

bobule, ž. = dužnatý plod; zdrob.
-lka, -lek, ž.: dovítý = podobný
bobulí: domů: -va slupka...

boccacciovský xbokačov-io příběh...
= v duchu ital. spisovatele jmé
nem Boccaccio

boček, -čku, m. zdrob. k bok
bočltí, obyč. b. se = točití se, sta

větí se bokem. na bok, zabočo—
vat, nepadnouti dobře, 0 šatu
(Svět.), straniti se lidi (říd.); b.
se, o kohoutech = stavčti se bo
kem " b. se na koho = mračiti
se (lld.); slož. dokon. od- 5 ces—
ty. od cesty = dat! se bokem,
stranou, uhnout; od- od pro
gramu, v řeči od hlavního před
mětu = uchýliti se. od- se: oy
z programu, v řeči: za- kam =
zahnouti v cestě; přenes. v řeči
= od-;
-bočovat£, slož. nedok. oci-, vy-,
za

bočltý [-tě; -tost] = jdoucí, smě
řující na bok, zakřivený. křlvý

-(říd.); b. pohled = se strany
(č.-Chod); = bokatý (Vanč., Té
ver)

bočlvý [-vě; -vost], o chůzi = bo
kem (říd.)

*bočmo, příslov. = s boku, bo
kem

boční " řidč. bočný = na boku,
postranní (ulice. stěna...); boční,
bočný krok = na. bok, bokem
(Mrš.);
bočnice, ž. = boční stěna, prkno,
postranice:
bočník, -u, m., z pol. = brak.
šunt (elektrotech.)

bočný, v. boční
-bočovati, v. bočlti



bod 89 bodllce

bod, -u, m. (souvisící s bodnouti,
bodati) bodnutí (zbraní, lé
kař. nástrojem); nekonečně
malé místo v prostoru znázorňo
vané tečkou: v mluv. tečka
(zast.): bftání, mrazu, varu... =
hranice, mez; mrtvý bod vývoje.
jednání... = okamžik, doba, kdy
vývoj... ustane; světlý, choulo
stivý bod v životě... = okamžik
(kniž.); opěrný bod vojen.
místo hlavní opory, základna vo
jen. pohybů; jinak = to, oč se
opíráme, opora (při výkladech
...); styčný bod = bod, v kte
rém se něco stýká; přenes. = to
(vlastnost, stránka), co máme s
někým společného;

jednotka hodnocení výkonu
sportovního. školního a j.; prv
ní bod programu = část, oddíl
atp.; podob. bod diskuse; v tom
to bodě se shodujeme = v této
věci, po této stránce

bodací = na bodání
*bodadlo, -del, stř. = bodací ná

stroj (Erb.)
bodík, -u, m. bodlo, krátké.

bodná zbraň: bodákový útok
ú. bodáky

bodalka, -lek, ž., moucha
bodaná, ž., hra
bodati, -dám = pichat něčím

ostrým; = štípat, o hmyzu; o
očích = píchat: b. zrak v zem
(Zey.) = upírati do země; b.
slovy... = dráždit, popouzet, po
pichovat; = pobádat (So.);
slož. dokon. na- se (mnoho);
po- = popíchat, poštípat; roz
= rozpíchat;
bodávati, opak.; slož. nedokon.
na- co nač = napichovati; pro-,
při-, roz-, v-, za-;
v. bodnouti;
bodavý [-vě; -vost] = bodající,
pichlavý, štipavý, kousavý

*bodcovaný = s bodcem (Mrš.);
bodcom'tý = podobný bodci

bodden, -u, m. = plytká pánev za
plavené. mořem (zeměpis)

bodec, -dce, m. ostrý konec,
hrot, špička, nástroj k bodání

bodoěek, -čku. m., zdrob. k bod
bodega, ž., španěl. = vinárna
bodej ][ obyčej. bodejť, řidč. bodejž

(z bóh daj, dajť, dajž = bůh
dej). 1. potakací příslov. = ano.
ovšem, zajisté, jakpakby ne, toť
se rozumí: často ironicky = ni
koli. to se mýlíš, mýlíte: Byls
tam? Bodejť. no bodejť; — se
slovesem z předešlé věty: Byls
tam?;Bodejt', byl; Znáš ho? Bo
dejt', znám; se zápor. podmiňov.
způs. ve význ. přitakacím: Znáš
ho? Bodejt' bych neznal || Bodejt'
by ne, bodejť ne: — s klad.
podmiň. zp. ve význ. odmítavém:
Nechoď tam! Bodejt' bych šel:
— se spojkou že: Znáš ho? Bo—
dejt', že znám || (výpustkou slo
vesa) Bodejť že = no...; — s
příč. minul. (nářeč.): Máš-li ne—
věstu? Bodejt' neměl (Jir.);
2. přací částice kéž (zastat),
s ozn. zp. min.: bodej mu oči
vytekly! (Jir.); bodejž není...
(Dyk); s podmiň. zp.: bodejž by
tě husa kopla (lid.)

hodoní, stř. = píchání, bodnutí, od
původu podstat. jm. slovesné
k slovesu bůsti, bodu, v. tam

'bodený, z hoden od bůsti, bodu
= bodný, o ráně (Jin)

bodík, -u, m., zdrob. k bod
bodláček, -čku, m., zdrob. k bod—

lák: bodláčí, stř. hromad. = bod
láky; přenes. = útrapy, nesnáze—
(Mach.) || 'b., přid. k bodlák:
b. rod (R. Svob.);
bodlák, -u, m., ostnatá rostl.;
něca pichlavého, třísla, trn....
bodlina: bodlákomitý podobný
bodláku: bodlákový: -vá růže
= květ'bodláku: -Vý řád = skot-.
ský řád rytířský

bodlanka, -nek, ž., hmyz
bodlavý [[ *bodlivy' [-'vě; -vost] =

bodající, pichlavý; kousavý'
(vtip. ironie)

bodlice, časť. zdrob. bodllčka, -ček,
ž. = tuhý list jehličnatých stro—
mů, jehlice, jehlička; bodláčí,
stř. hromad. = bodlice_



bo'dlina bohdá

bodli'na., ž. =- ostrá. tenká věc. *bohaplný [-ně,- nost] = plný bo
která. bodá, osten. bodlák: ha, božský '(Zey.) '
bodlinatka—0,-tce', Ím., hlodavec boha-prázdný [—ně;-nost] = komu
(= „bodlinaté" zvíře); dnatý' = není nic svaté, bezbožný, hříšný,
s bodlinarhi:
bodlinká,' ž., zdrob. k bodlina

bodllvý, v.' bodlavý
bodlo,' -del. stř. = bodák
*bodmo, 'přísl'ov. = bodnutím, 'bo

daním, bodaje...'
*bodnatý = s hrotyj pichlavý
bodnoutl -d1, -dnuv, —dnut(í), do
' kon. k bodati: slož. dokon. na

co načf pro-, při-, roz-, v—,za;
bodný = bodací (zbraň); = vznik

lý bodnutím (rána)
bodoni <<-dóny>>,písmo b. = tis

kař. písmo nazvané" podle ital.
knihtiskaře jménem Bodoni '

bodovací systém = podle kterého
sebóduje: b. činitel:
bodovati = stanovit body při
klasifikaci hry atp.

bodový [-vost]: -vá. soustava =
- 5. bodů; —vost"'= nepatrný“ roz

měr, jako ma'bod, tečka (šal.)
1'bodrúcký [-cky] =:bodrý; *bbd

rák, -a, m. = bodrý člověk
*bodro-měšťácký, 'příd. k bodrý

měšťák == blederme'ierovský (č.
“Chod)'; *-myslný “= dobromyslný,
dobrácký

bodrý' [-ře; -rost], z ruš. (po prvé
v RK.) = čilý, bujarý, obyčej.
= dobrácký. dobromyslný

'bogomil, —a, m.
nábožen. sekty jihoslovan.: -lský
[--lsk1 ; -lství], příd. k tomu

bodu, v. bůsti
*bohabojnictví, stř. = život v bázni

boží...., opatrnictví;
bohabojný [-ně; -nost] = bojíci
se boha, zbožný, žijící v bázni :
boží (člověk),
(život)

-bohacovati, v. bohatiti
boháč [bohačka || *bohakynějl, _-e,

m. = bohatec, bohatý člověk;
*boháčský [-sky]: -ské způsoby

bohadle, příslov. z boha dle = pro
boha. (věřte mi), na mou věru
(staroč, Jir.)

bohakyně, v. boháč

řádný, spořádaný

= člen středověké .

rouhavý. nestoudný (člověk, řeč...) ;
-prostý = kde není bůh, o vzdu
chu (č.-Chod);

" úlu—SW,v. bohopustý
bohat, -tě, 'v. bohatý
bohatec, -tce, m. = “boháč, bohatý

člověk ' '
bohatěji;
*bohatětl,

Liší, v. bohatý'
-tějí = bohatnouti

bohatiti, bohacen = činiti boha
tým, 'rozhojňovat, rozmnožovat

'(říd. kniž), obyč. obohacovat;
" slož. dokon. o- jazyk novými

slovy...; o- se = nabýti bohat
ství; obohacovati, slož; nedokon.

*bohatkyně, ž. = bohačka (Tyl)
"bohatnOutL-tl, -tnuv, -tnutí = stá.

vati se bohatý; slož. dokon. z-;zbohatlý
bohatost, v. “bohatý
bohatství [[ '—stvo,—stř. = značné
'jm'ění, ' 'majetek, zámožnost: =

hojnost, veliké množství, bohatost
bohatý [-t;'-tě; -tost] = mající

velké jmění, velký majetek, ma
jetný, zámožný (člověk, rodi—
na...); býti bohat || bohatý člo'
věk- = mající něčeho hojnost,
množství, rozmanitý v něčem: b.

' ja'z'yk (= b. výrazovými prostřed
kY). b. život (= b. činy, udá—
lostmi...), b. 'klas, -tá knihovna,
-té sbírky...; bohatý čím || b.
nač: b. na statky; sv. Agata bývá.
na sníh bohata (pořek.) || řidč.
b. v čem: jazyk b. ve výrazových
prostředcích; 2. stup. bohatčjši
(kniž.) || bohatší [-těji]

bohatýr [-rka], -a, m., z ruš. =
hrdina, rek bájí a pověstíp pře
nes. bohatýr ducha = velký
duch, b. práce = 'kdo vykoná
něco velkého; b. myšlenky
-týrský [-sky; -st'ví] = hrdinný,
rekovnýí *-týrstvo, stř. hromad.
= bohatýři

bohdá, příslov. = bůh dá., dou—
fejme, zajisté: toho bohdá. nebu
de, aby..., to se bohdá nestane



Bohdal *bohpOmozi'

Bohdal, -a, m., vlast. „bóh, Bóh
(= bůh) dal“, za řec. Theodor,
muž. jm., ves v č.; odtud míst.
jm. Bohdalov, Bohdalom'ce, Boh
dalec, -lce, Bohdal/ice, Bohdaun

Bohdan [-na], -a, m., křest. jm.
za řec. Theodor [—ra.]; zdrob.
Bohdánek, -nka, m.

*bohdejť || -dejž = bodejť
bohém [-mka], -a., m.. z franc.

bohěme, vlast. = cikán, přenes.
= nespořádaně, bezstarostně ži
jící nadaný člověk: bohéma, ž.
= družina bohémů, bohémství,
bohémský život, -ské prostředí

bohemář, -e, m. = latin. slovník
s českými slovy

bohemikum, -ka, stř., obyč. pomn.
-ka, -k, z lat.., 1. = jazykové
čes. drobty v starých pramenech
cizích. na př. čes. jména v lat.
kronice Kosmově; 2. bohemikum
= český spis, česká kniha (v ci
zích knihovnách), cizojazyčný
spis o něčem českém, zpráva o
čechách, něco čistě českého

bohemismus <<-zmus»,_-mu, m. =
jazykový prvek (hláska, slovo,
tvar, vazba) v cizím jazyce,
vzniklý vlivem češtiny; na př.
bohemismy v církevnčslovan. ja—
zyce;
bohemisovati <<-zo-» = počešťo
vati;
bohemista, m. = filolog, obírající
se s českým jazykem a s litera
turou; -st1'.cký [-cky] = týkající
se bohemistiky; -stika <<-sty-»,
ž. = čes. filologie

bohémka, v. bohém
*bohémovati = žít bohémský: slož.

dokon. do- (Kronb.)
bohémský [-sky; -skost] : b. ži

vot... = jaký vedou bohémi, ne—
spořádaný, bezstarostný; -skost
= bohémský ráz; bohémst'vi, stř.
= bohémský život, -ské smýšlení

bohémstvo, stř. _hromad. =
bohémové

bobo-, kmen k bůh ve slož.:
*—bojný= bohabojný;
-člo'věctví, stř. = božská a. lidská.
podstata (teolog.);

-člověk, -a, m., o Kristu = bůh
a zároveň člověk (teolog.);
*-plodivý = plodný jako bůh
(Šm.):
-pocta, ž. = božská pocta, uctí
vání boha, jako boha; ,
l"-podob'n'ý [-ně; -nost] = podob—
ný bohu (Pal.);
*-pusta, ž. = spousta (čech);
mustý || řidč. bohapustý [-tě] :
„kdo se pustí, spustí boha“, bo
haprázdný; -stá práce = těžká,
tma = úplná (říd.); = pusto—
pustý, opuštěný, zpustlý (t.)
-rodz'ce, ž. || obyč. -'rod'ička =
Panna Maria;
-rod:ú = zrozený z boha, božský
(kniž.);
—ro1mý[-ně; -nost] = rovný bo—
hu, jako bůh, velebný, vzneše
ný, přenes. = nemírně sebevě—
domý, domýšlivý;
rslov, -a, m. (zastar.) || obyčej.
-slovec, —vce,m. = kdo se obírá
s bohoslovím, posluchač boho
sloví, teolog; -slovecký [-ck:y]'
seminář = pro bohoslovce: -cké
studium = s. bohosloví; -cká..
otázka = spadající do bohosloví;
-slo'ví, stř. = nauka o bohu,.
teologie;
-slo1mý= bohoslovecký, spadající
do bohosloví ll -slovský (Mas.):
-služba, -žeb, ž. = sloužení bo
hu, bohům, nábožen., církevní
obřad; -služebný [-ně,' ma.—n]=
týkající se bohoslužby

Bohouš, -e, zdrob. Bohoušek, -ška,
m., domác. tvary k Bohumil, Bo—
humír, Bohuslav

'bohovati = býti bohem, vládnouti
jako bůh (obroz., Holeč.)

bobo-věda, ž. = bohosloví (řidší
než toto); měďný = bohoslovný;
-vláda, ž. = vláda bohů, boha,
jejich, jeho zástupců na zemi,
theokracie; -vládný = v duchu.
bohovlády, theokratický ;
"-z'věst'ný = zvěstující boha.
(Vrchl.)

*bohpomozi [[ bopomoz'i, citoslov.
z věty bóh pomozi = bůh pomá—
hej, bože, běda (zastan)



bohudík(y) 92 bojkot

bohudík-(y), přislov. ze jmenné věty
bohu dík(y) = budiž bohu dík.
zaplať Pán Bůh: Jste zdravi?
Bohudik; nevětně, často s odstí
nem na. štěstí: jsem b. zdrav; nic
se b. nestalo

bohulibý [-bě; -bost] = libý, libí
cí se bohu, bohumilý, bohabojný,
zbožný, ctnostný (čin, úmysl, ži
vot...)

Bohumil [-Za], -a, m., křest.“ jm.
za řec. Theofil

Bohumileč, -'1če, ž., ves V (5.
bohumilý [-le; -Zost] = milý bohu,

bohulibý
Bohumír, [-m], -a, m., křest. jm.,

sr. něm. Gottfried
Bohuna, zdrob. Bohunka, ž., do

mác. tvary k Bohumila, Bohu
slava;
Bohunice, m. pomn., vsi

Bohuslav [-va], -a. m., osob. jm.:
B., -vě || -vi, ž., ves; mice, ž.
pomn., vsi

Bohuš- [-š_ka], -e, zdrob. Bohušek,
-ška, m., domác. tvary k Bohu—
mil, Bohumír, Bohuslav

bohužel, citoslov., původ. jmenné.
věta. budiž bohu žel, budiž
bohu žalováno: Je to pravda?
Bohužel; příslovečné: je to bohu

' žel pravda
bohyně, 2. mn. -ní || -ň, ž., žen.

protějšek k bůh = ženská. bytost
nadpřirozené.: b. svobody, módy...

svoboda, móda; symb. vzneše
nosti, krásy, pýchy: kráčet jako
b. ap.; odtud b. = vznešená,
krásná.. pyšná žena; = zbožňo
vaná. žena

'b0ch, -u, m. = trup zabitého do
bytčete, plát masa.: boch slaniny
(Jin)

bochan, -u, m. = velký bochník
(lid. a hovor-.);
bochánek, -nku, m. = malý boch
ník, velikonoční mazanec; bo
chánkovitý podobný bochanku

*bochnice, ž., pokrutiny (nař., Hol.)
bochníček, -čku, m., zdrob. k boch

ník; bochn/ičkom'tý podobný
bochníčku;
bochnik, -a II -u, m. = chléb ku

latého tvaru: něCOpodobného:
b. sýra...; bochníkovitý po
dobný bochníku

boj, -e, m. 1. = bojování, bitva:
krvavý, krutý... boj; boj vést.
svádět, svést, začít, vyhrát, pro
hrát; pustiti se do boje || (kniž.)
v boj; utkati se, sraziti se bo
jem; vypověděti boj; 2. = ne
v0jen. zapas, úsilí, snaha o ně

-co, přemáháni někoho. něčeho...:
umělecký, vědecký, třídní. život
ní, duševní boj : boj 'člověka s
přírodou; boj proti nákaze, proti
statu...; boj se smrti, 5 nemocí;
boj na život a, na, smrt = při
kterém jde o bytí a nebyti;

Boj, -e, m. psi jméno
"bojaclivý _" zprav. bojácný [-ně;

-nost] =“ bojicí'se, bázlivý
boja:- [-rka], -a, 1. mn. -ři (Čelak.

-ré), m., z ruš. 11. z jihoslov..
druh ruského, jihoslov. hrdiny,
šlechtice: = vůbec hrdina, šlech—
tic, statkář (kniž.);
bojarin (řid. kniž.) [] zčešť. bo
jařin, -a, m. (celek.), podle ruš.,
jen v jedn. č. bojar;
bojov-aký [-sky], přid. k bojar;
přenes. hrdinský, rekovný;
bojov-stvo, stř. hromad. = bojaři

I boje <<bó-»,ž., z něm. = plovák
v moři

II boje, v. hoje
'b0jec, -jce, m. = bojovník (hanl.)
b_ojechtivý [-vě; -vost] chtivý

boje. bojovný: '
hlučný [-ně; -nost] = lačný bo
je, bojechtivý;
-schopný [-ně; —nost]= schopný
boje

bojíček, -čku, m.. zdrob. k boj
(citové)

bojím se, v. báti se
bojínek, -nku, m., b. luční, tráva
bojiště || 'bojoviště, stř. = místo

boje vojen. ! jiného
bojka, -jek, ž. = pás (těloc.)
bojkot, -u, m., podle angl. kapitá

na. Jamesa Boycotta (? 1897). na
kterého Irové vyhlásili společen
skou klatbu = úmyslné pomijeni
podniku, odmítání jeho výrobků,



*bojný bolavěti

pomíjení státu, společenské vrst
vy, osoby, přerušení styků; vý
hlásiti bojkot proti komu, na ko
ho, nač, uvaliti bojkot na koho:
bojkotovati koho, co = prováděti
bojkot proti komu, čemu

'bojný = jsoucí k boji
Bojótan [-nka], -a, m. = obyvatel

starořec. Boiotie; zobec. b. = o
mezenec, hlupák (kniž.); bojó
Ifa/natož,stř. = hiupáctví, omeze
nost (t.)

*bojovatel, -e, m. = bojovník
(Havl.)

bojovati = vésti, míti boj, zápas:
b. s nepřáteli, se smrtí ; b. proti
někomu; b. za vlast, za svobodu,
o někoho, o něco: b._spravedlivý,
marný, zoufalý boj (ve vyšším
slohu); b. v životě = přemáhati
životní nesnáze...: b. s neporozu
měním... = přemáhati je; b. sám
se sebou = nemoci se rozhodnou—
ti,- být v rozpacích; slož., dokon.
do- = dokončiti boj, přenes. =
skonati; do- se čeho = bojem,
zápasem se domoci; na- se (mno
ho); pro- co = vy-; pro- se čím
= bojem to překonati; vy—co =
bojem toho dosíci, domoci se;
bojovávati, opak.

Bojové <Bó—», -jů, mn., keltský
kmen

bojově, v. bojový
bojoviitě, v. bojiště
bojovnický [-cky], přid. k bojovník:

-cká řada = řada bojovníků; =
zápasnický...: -cké nadšení...;
bojovnictvo, stř. hromad. = bo
jovníci;
bojovník [-m'.ce], -a, m. = kdo
bojuje, voják, kdo vede boj, zá
pas, usiluje o něco, zastánce..:
boží bojovníci = husité

bojovný [-ně; -nost] = chtivý, mi
lovný boje, zápasu (národ, člo
věk, řeč...): = sloužící boji: -né
vozy (Jir.); = jako v boji: ne
přátelský b. vztah (R. Svob.)

bojový [-vě], z ruš. = vztahující
se k boji, hotový k boji, bitevní:
b. oddíl, pochod, -vá řada

bojský, příd. k_Bojové

*bojůvka, -vek, ž. = bojový oddíl
politic. povahy; -kář, -e, m. =
člen bojůvky (Zápot.)

bok, -u, m. = postranní část těla
od paží ke kyělim; s boku na bok
se obracet..: podepřít si boky,
popadati se smíchy za boky; státi
komu, míti meč po boku: vpravo,
vlevo v bok!, tělocvič. povely;
státi komu po boku = býti mu
nápomocen; podob. postaviti se
komu po bok = přidati se k
němu; stavět koho po bok komu

na roveň; žít po boku muže
s mužem: dítě z levého boku

_ nemanželské, levoboček; jít
bok po boku = těsně vedle sebe:
= postranní část, křídlo, stěna

bok lodi, skříně, vojska; na
padnout nepřítele s boku, vpad
nout mu v bok, do boku; cesta
bokem (zříd. bok) vesnice =
stranou; hledět bokem = stranou.
úkosem (Bezr.); s boku = se
strany: '
bok, obyč. pomn. boky = kyčle;
v. boček, bůček

boka, ž., z ital. bocca.= zátoka
bokaěovský, v. boccacciovský
bokatěti, -tějí = stávati se bo

katý; slož. dokon. z—;bokatíoati,
opak.:
'bokatý [-tě; -tost] = mající vel
ké boky

lllll

' bokovnlco, 2., druh hrazení
bukovník, -u, m. = provaz do bo—

ků vozu
bokový, přid. k'bok = bokem (prů

řez); -vá rána = do boku
boky, pomn., v. bok
bol, -u, m. = dušemi bolest, žal.

zármutek (kniž.); b. nad čím;
způsobiti komu b.

boláček, -čku, m.. zdrob. k
bolák, -u, m. = bolavé místo,
bolavá rána

bolavěti, -vějí = stávati se bola
vý, bolet (říd.): bolavěl mu z to
ho charakter = bylo mu to proti
mysli (Č.-Chod); obyč. slož. do
kon. roz— se || 'rozboZa/viti se =
rozboleti se: rozbolavělý; přenes.
= zatrpklý, roztrpčený (Herb.)



*bolaví *bolinkati

*bolaví, stř. = bolek (č.-Chod) ||
*bolam'fna

bolavka, —vek, ž. = bolák (lid.)
bolavý [Joost] = bolící, Churavý

(ruka, noha...); = churavý, o
člověku (velmi řid.); přenes. -vá
otázka. = která. nás bolí, těžká.,
nepříjemná, choulostivá.. nerozře
šená.: podob. -vá. stránka. čeho,
-vé místo

bóle, v. bowle
Boleboř, -e, ž., ves v č.
bolehlav, -u, m., jedovatá, rostl..

šťáva z ní: symb. jedu, utrpení,
trpkosti; -hlávek, -vku, m.. rostl.;
-hlavov'ý jed '

Bolehošť, -tě, ž., ves v Č.
Bolech. -a._ Bolek, -lka, m., příjm.

z_ Boleslav
*bolemySIný [-ně; -nost] = jsoucí

„bolné mysli", zádumčivý (zast.)
bolen, —a,m., ryba
bolení, stř., v. boleti
*b'oleočko, -ček, stř. = blatouch

_(lid.) '
*boleráz, -u. m. = zimostráz (ná

řeč.)
bolerko, -rek, stř., zdrob. _\k bo—

lero 2;
bolerkový, přid. k tomu;
bole'ro, 1. m. || stř., španělský
tanec; 2. stř. = kabátek bez ru
kávů, špensr

Boleslav, .-a, m., krest. jm.; B.,
—vě || -vi. ž., Stará., Mladá. B.,
obce v č.; Boleslavsko, stř. =
boleslavský kraj; boleslavský,
přid. k Boleslav

bolest, —i,2. = bolení, bol, nepři
jemný tělesný pocit při úderu.
zraněni, nemoci: b. hlavy, v hla
vě, zubů; často množ. bolesti; =
rána. (lid.); = žal, zármutek: b.
nad smí—ti...; s —stí něco udělati
..: = starost, nesnáz, trampota

bolestín [-nka], —a,m. = kdo ze
sebe dělá.. trpítele, citlivůstkář;
někdy = to, co působí bolesti,
nesnáze, trampoty, bolest: zdrob.
bolestmek, -nka, m.; bolestinský
[-sky; -ství] = trpitelský, citli
vůstkářský, naříkaVÝ

bolestiplný = plný bolestí, strast
ný, bolestivý (kniž.): b. život
(Mrš.), pohled (Herrm.)

*bolestiti = naříkat, truchlit
bolestivý [-vě; -vost] = způsobu

jící bolest, zármutek, plynoucí z
bolesti, citlivý na bolest

'fbolestka, ž., zdrob. ]: bolest
bolestné, -ho, stř. = náhrada za

způsobenou bolest
bolestně, v. bolestný
*bolestněti, -nějí || JMti = bole

stiti; = nabývati bolestného Vý—
razu; slož. dokon. z- (Svob.)

bolestný [-ně; —nost]= způsobující
bolest, zármutek, bolestivý, bolící
(rána, operace...); -ná hodina =
h. bolestí, o porodu (Herit.); vůz
s bolestným nákladem =s raně
nými (Jir.); = svědčící o bolesti,
plynoucí z ní (pohled, úsměv,'vý
raz...); = strastiplný (život); -ně
se podívati, usmáti

boleta || lid. paleta, paf-, ž.. z ital.
bolletta = stvrzenka. o zaplacení
potravní daně, mýta. atp. '

boleti, 3. mn. bolejí i bolí, boleje
ll časť. bole, -íc = působit bo
lest tělesnou i duševní. rmoutit.
trápit; boli mě,. jej... .(se 4. p.)
hlava; bolí: mě, že... = rmoutí,
hněte; bolí 'mě z toho hlava, pře—
nes. = rmoutí mě to, tíží. sou
ží: už ho hlava neboli .= je
mrtev (lid.);
slož. dokon. *do- = boleti do
konce (JÍI'.); 0- = přestat bo
let, přestat působit zármutek: už
mě to obolelo; v. obolený; pře- =
o-; v. přebolený; 702- se = začíti
(silně) boletl; *roz- koho =
způsobiti mu bolest (Majer-.); v.
"rozbolený;
za—, prostě dokon.: zabolelo mě
v noze; zabolelo mě to = za.
rmoutilo; v. bolivati

boletka, ž., zdrob. k boleta.
bolid, -u, m., z řeč. = ohnivá.

koule vzniklá při průletu meteoru
ovzduším

*bolinkatl = boleti, mazlivě, jako
spinkati (Rais)



=b01ívati 95 bombovati

bolívati, opak. k boleti; slož. ne— bolzanismus <<-nyz=-»,—mu, m. =
dok. po—= trochu, chvílemi bo— filosofie. směr podle zásad B.
leti; 'roz- se, k rozboleti se Bolzana (1. p. -no); mista ||

'““(Svět1.); zesí1;bolffvávati movec, —vce,m. = jeho stoupe

Bolivie <<-livije»,ž., bohmjský, přid. nec; movský baky,- -sth = vk tomu
bollandista <<-dys-»,m. = člen je

suitské společnosti, nazvané po
dle jesuity'J'ana Bollanda

“bolně, b'olno, v. bolný
bolno-, kmen k bolný ve slož.:

-bla.hý = bolný a' přitom blahý',sladkobolný;

*-sladký, obyč. sladkobolný, v.
*-zvuký= .bolně zvučíci

bolný PLM“ —'n_ě](knlž.)=
(ojediň. );

-'je' mi -no; -ně se usmáti
-*bolobřich, -u, m. b=oleni břicha' (nářeč., 'Baar).
bolometr, -u, m., z řeč.

na měření záření
boloňský, přid.“ k“ Bologna <-ňa»

bolavý

*bolooký. = s bolavým okem “(c- '
Chod)

*bolšán [[ *bolšoun,
ševik, --vický (hrubě html.)

bolševický [-;cky —ctv£],přid. k
bolševik [-mčka],'-a. m., z ruš. = .

“\ člen komunistic. strany (z bolšij
' = větši, většinový, t. 1. člen vět

šiny bývalé rus. sociální demo-—
kracie, proti straně menševiků,
t. j. menšinové); přenes. = ne-—

- spokojenec, bouřlivák...- (zhrub.); :
bolševisace <<-za->>,ž. = bolše?
visování;' " '
*bolševismus a-zmus», -mu, m. =
bolševictví; *
bolšemsooati c—zo-»= dávati bol
ševický ráz, -visovati se = při

jímati bolševický ráz: slož. dokon. z- '
bolševník, -u, m., rostl.
bolšoun, v. bolšán
boltcOvý, přid. k

bol-tec, -tce, m. =
ucha

*boluplný [-'ně,' -nost] = plný bolu.
bolestný

*bolůstečka, ž.
(Heyd.)

vnější část

, zdrob. bolest

bolestný, žalostný;

=přístroj _

bombardovací

-ns'ký = 'bol

duchu Bolzanově
bomba, bomb, ž., z ital. = kulo
_vitá. střela s doutnákem nabitá.
výbušninou, puma: působilo to
jako b. = vzrušeně, jitřivě:
bomba = kovová.nádoba na plyny

bombardement a--dmá>>,stř. neskl.,
z franc. =bombardování;
bombardér, -a, m., z franc. = dě
lostřelec (zastav., J“ir.); = bom
bardovací letadlo; —rsk_y'= dělo
střelecký (Jir._)

*bombardista _<<-dys--», m. = bom
bardonlsta (lid.)

bombardon, -u, m., z _franc., de
chový "nástroj basový; rdonista
q-nys->>, m. =" hráč a bombar
don; Jonova? zvuk _

= na bombardování
'. (letadlo); _ .

bombardovatí, z franc., b. co =
. ostřelovati z děl: b. koho _dota—
,_zy...,= zahrnovat, zasypávat, do

tírat (hovor.); slož. dokon. na
se (mnoho); v. vybombardovaný

bombardový = bombardonový
bombast, —u, m. = nabubřelost,

prázdná mnohomluvnost,' frázo
vitost (podle lékaře a chemika
Theophrasta Paracelsa- Bombasta.
1493—1541): bombastický boky;
-čnost] <<-styc-», a-styč-» || ham/£
[stně; —stnost] = s bombastem,
nabubřelý;
bombastíka, ž. = bombastičnost

.bombička, —ček,ž., zdrob. k bom-ba
*bombík,

J iv.)
*bombilati se || bombolatž = bim—

bati se, houpati (nař.)

-u, m. = knoflík (nař..

*bombomet, -u, m., z ruš. = vrhač
bomb; —metčžk,-a, m., z ruš. =
vojak vrhající bomby

bombon, v. bonbon
bombovati co = dávati (dáti)

čemu tvar bomby, vypouklý
(odbor.)



IbOn Bordeaux

I bon, -u, m., z franc. = poukáz—
ka, zatímní stvrzenka

II bon, příslov., franc. = (je)
dobře, při souhlasu (hevorL)

I bona, bonna, ž., z franc. bonne
= chůva v buržoas. rodinách

II *bona, ž. = zimní čepice (nář,
Jin)

bona fide“ a-ná fí—».lat. = v dob
rém řúmyslu, v domnění, že to
není chybné, špatné

bonapart, -u. m. = tvrdý, stojatý
límec v starších dobách (MS):
podle Napoleonova rodinného
jména Bonaparte;
bonapartismus a-tyz—», -mu, m.
= hnutí pro dynastii Bonapartů
ve Francii, vládní soustava franc.
po revoluci; -t-ist x-tyst» (ho
vor.) || -tz'sta, -tovec, -vce, m. =
přivrženec bonapartismu; -tis
—ticky' ox-tystyc-» = v duchu bo
napartismu

bonbon (bom—bomb,-u_ m. z franc.
= cukrátko; přenes. = lichotka
(h0vor.); = bomba (žert,
Neum.);
bonbonář [-řka], -e, m. = děl
ník [-nice] v bonbónové továrně;
bonbonek || bonbó-, -nku, m.,
zdrob. k bonbon;
bonboniéra <<-ňjé-»_ž. = krabi
ce na. bonbony, na cukrovi;
zdrob. -rka, -rek, ž.:
bonbónka, -nek, ž. = továrna na
bonbony (hovor.);
bonbóno'vý, o řeči = sladký (ho
vor.)

bonhomíe, ž., z franc. = bonhom
nost; bonhomní [-ně; -nost] =
dobromyslný, dobrácký

Bonifác <<-ny-», —e,z lat., osob. jm.
bonifant <<-ny-»,-a, m., z lat. boni

infantes (= hodní hoši) = zpě
vák (zast.', Jin)

bonifikace <<-ny-»_ž., z lat. = ná
hrada, sleva s ceny, odměna:
-f1'.kačn£, přid. k tomu; -fikovatž
= nahraditi, nahrazovati

bonita <<—ny-»,ž., z lat. = „dob
rota“, dobrá jakost, vnitřní ce
na, na. př. bonita půdy: bonitace
|| bonitura (dů->>, ž. = zjišťová

ní, odhad bonity: —tačn£odhad;
bonitní třída...;
bonitovati = zjišťovati bonitu

bonmot <bonmó», -tu, m., z franc.
= vtipné slovo, rčení

bonna, v. Ibona
Bononie <<-nónyje», ž. = Bologna:

bononský (gastar)
bonton || —tón,"-u, m., z franc. =

dobré mravy, dobré chování (ho
vor.)

bonus, -su <-su», m., z lat. = pří—
platek, mimořádná odměna (ho
vor.)

bonvivant [-tka] c-vám, -a, m., z
franc. = požitkář, rozkošník;
-tský [-tsky; -tstv£] = požit
kářský, poživačný

bonz, —a, m., z franc. a. tam z ja—
pon. = budhistický kněz: pře—
nes. = politický, finanční pře
dák (hanl.);
bonzo, stř., druh DSE:
bonzovský [-sky ; -ství], k bonz
= obvyklý u bonzů, neomylnic
ký (hovor.)

bookmaker <<búkmejkr>>,-kra, m..
angl. = podnikatel přijímající
sázky při dostizích

bopomozi, v. bohpomozi
bor, -u, m. = borovice, borový

les; b., -a, m. (živ.) = krejcar,
halíř (lid., z hantýn)

bor || bór, -u, m., prvek
bora, v. 'búr
bóru., ž. = studený vitr na Jader

ském moři
Borač, -e, ž., ves na Mor.
*borák (ve Slez. drak), -a, m. =

neduživec, ubožák (nářeč., Mar
tín.)

borax, -u, m., prostředek na bí
lení; boraaco'vý, přid. k tomu

borcen(í) v. bortiti
I borčí, přid. = bořivý (řiď)
II borčí, stř. hromad. = borky

(lid.)
Bordeaux <<-dó»,stř. neskl., město

ve Francii; bordeaux, stř. neskl.
= víno z okolí B., bordeauxské,
zčešť. bordóské;
bordeaux || zčešť. bordó, neskl.
přid. jm. = tmavě červený



bořit!bordel

bordel, -u, m.. ze střed. lat. =
nevěstinec; -lář [-lářka], -e, m.
= majitel nevěstince, někdy =
jeho častý návštěvník

bordó, bordóský, v. Bordeaux
bordura <<-dú->>,ž., z franc. -re =

obruba, lem; zdrob. -rka., -rek,
z; -rový, přid. k bordura

bordýlck, -lka, m., zdrob. k bordel
borec [-rkyně], -rce, m., z ruš. =

zápasník, boj0vník
Boreč, -rče, ž., ves v Č.
boreč'ek, -čka., m., zdrob. k borek,

-rka.. m., zdrob. k bor
Boreš, —rše, ]] -reše, m.. osob. jm.

z Bořivoj, Bořislav
box-gis, -su <<-su», m., druh písma

(podle písmolijce Borgise);
borgiska, -sek, ž. = článek v no
vinách tištěný borgisem (hovor.);
borgisový: —vépísmo

*bórina, z. = bóra (Ner.)
borka, -rek, ž. = borová šiška

(lid.); = odumřelé.kůra na stro
mech; = rašelinná. cihla:
*borko'viště, stř. = rašeliniště

borkyně, v. borec
bornovaný [mě; most), z franc. =

bomýrovaný
*borný = bořivý (Staš)
bornýrovaný [-ně,' -nost],' podle

něm. = omezený, tupý, zabedně
ný (hovor.) _ _

boromejka, -jek, ž. = členka, řádu
sv. Karla Boromejského: -mejský
řád

bomvě, v. borový
borovi, stř. hromad. = borový les
bor0vice, ž., strom; wicový les;

míči, stř. hromad. = borovice;
-m'čka, -ček, ž., zdrob. k bor0vice
= jalovcová, kořalka (podle slov.
borovec = jaiovec); -vičkář, -e,
m. = výrobce. prodavač boro
vičky; '-vičnatý || am'čný= boro
vicový _

bomvina, z. = borové dříví, -vý
les; = borovice (Ram: zdrob.
-'nka, -nek_ ž.

*borovisko = borový les (Mácha)
borovnice, 2., 1. housenka; 2. =

borůvka. (nař.)
borovník, —a,m., brouk. houba

borový [-'vě], přid. k bor;
borový || bó-, přid. k bor ll bór

boršč, -e, m. národní polévka
ruská.

bon-ta, v. II porta
*bortina, 2. = zřícenina (Nor.)
bortiti, borcen (odch. bortěn),

= kroutit, ohýbat, křivit, ká
cet (říd.); obyč. b. se = krou
titi se...: dveře se bortí; vše
chno se bortí = boří, hroutí, ha
tí; slož. dokon. 0:11-se = pokři
viti se ven; z- (se) = zbořiti
(se), zhroutit, zhatit; borti'vati
se,_ opak.;
borti'vý [-'vě; —vost] = bořivý,
rozkladný, ničivý (kniž.)

borůvčí, 1. přid. = borůvkový
(říd.): 2. stř. hromad. = borův
kové keře Il “činu, ž.

borůvka, -vek, ž., rostl. i její plod;
borůvkový koláč, -vé víno

boryt, -u_ m., rostl.; -tový
Bořek, -řka, m., domác.

Bořivoj _
*bořenisko || —m'ště, stř. = zboře—

niště
boří, stř. hromad. = borový les
bořící, přid. = na boření
bořič [-čka], -e, m. = kdo boří

tvar k

bořidlo, -del, stř. = bořici ná.—
stroj

Bořlm, -mě n. -mi, ž., ves v Č.
bořina, ž. = boří; zdrob. —nka,

—nek, ž.
Bořislav, -vě n. -ví, ž., ves v č. _
bořitel [-llca], -e, m. = kdo 'boří
bořit! zeď, město... = bourat, str

hávat, ničit; přenes. b. ta se—
bou mosty = pálit, v. most; b.
staré řady:
b. hlavu do peřin = vtlaěovati,
vtiskovatí;
b. se = bourati se, rozpadávati
se, 0 domě..: b. se do sněhu, do
blata = zapadat: b. se do pe—
řin;
slož. dokon. 'o- =-zbořiti (zast.);
o—se na koho, v. tam: pro- se
kam = spadnouti otvorem vznik
lým tíhou, zchátralostí; strop se
probořil = vznikl v něm otvor;
702- = úplně rozbouratí, strh
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nouti...; z-, prostě dekou.; za— *bosorka, -rek, ž. = čarodějnice
se do peřin, do bláta.; (slovem., Němc.)
-bořooati, slož. nedokon. 0- se, bogoyati = pracovat bosáži
v. obořiti se; pro- se, za- se; (č.-Chod.)
bořívati, opak.

Bořitov, -a„ m., ves v č. l na M..
z os. jm. Bořita

bořivý [-vě; -vost] = boříci, ni
čivý; = do čeho se zabořujeme
(Jin)

-boř0vati, v. bořiti
img, -a..., v. bosý; bosá, v. I pudl
bosácký, přid. k bosák;

basák, -a, m. = kdo chodi bos;
= člen mnišského řádu, který
nařizuje chození bosky: = kned
lík ze syrových bramborů
(Herrm.)

*b0satý = bosý
bosáž <<-sáž», -e, ž., z franc. bos

sage = kvádrování; = hrubé
sochař. zpracováni

Boseň, —ně,ž., ves v č.
bosenský,přid. k Bosna,;“3th

= bosenský původ, ráz (Kol.)
boskati, v. bozkati
basket, -u, m., z franc. -quet =

skupina stromů, křoví (v zahra.
dě, před domem)

I bosko, -a., m. = eskamotér (po
dle ital. eskamotéra jménem
Bosco)

II bosko, příslov., v. bosý
boskovický || lid. -vský, přid. k

Boskovice
bosky, bosmo, v. bosý
BOSna, ž., země;

bosňácký, přid. k Bosňák, bos
ňák, -a: bosňačka, -ček, ž., druh
sedla:
Bosňák [-ňačka], -a, m. = oby
vatel Bosny, rodák z ní; bos
ňák, —a,m. = podomni obchod
ník z Bosny, z Jugoslavie; b.,
—u || -a. (život.), m. = chléb v
podobě žemle;
Bosňa/n [-nka], m. = Bosňák

bosonohý = bosý (kniž.); přenes.
= obnažený, o srdci (šrám.);
-há. němčina = nedosti jistá, při
které si dáváme pozor na. chyby
(R. Svob.)

boston, -u, m., tanec, hra. v karty
(podle amer. města Bostonu);
-nový, přid. k tomu

bosý [bos...] = bez obuvi, neobu
tý: býti bos... || bosý hoch, -sé
nohy...; = neokovaný, o koni
(1id.); = bez punčoch; = ne
zkušený, nedospělý (t.);
příslov. 1. na boso || naboso; 2.
bosky; 3.*bosko (lid.)

Bosyně, ž., ves v č. .
boš, -e, m., franc. přezdívka Něm—

cům
bota, ž., pomn. boty, bot (nář. bot,

-u, pomn. boty, botů), z franc.
= vysoká. kožená obuv, obuv
vůbec; přenes. prásknouti do bot
= utéci (lid. a, hovor.); teče mu
(voda) do bot = je s ním zle
(t.); boty jsou nám úzké, úží se
= je nám zle (lid., šimáč.); vě
děti, kde nás bota. tlačí = znáti
své potíže, bolesti (lid. & ho—
vor.); znáti co jako své boty =
velice dobře (lid.); vyndat ko—
mu boty = propustit (lid.);
symb. hloupostí, nesmyslu (zhru
běle): hloupý jako boty; to je
bota.... (podle něm. pošetilého
faráře Stiefla);
= něco podobného botě: trubice
u čerpadla, zarážka pod kola vo
zu, pivní nádoba...

botanický [-cky], přid. k botanik,
botanika;
botanik [máčka] a-nyk, -nyč->>,
-a, m., z řeč. = kdo se obirá. s
botanikou, rostlinOpisec, rostli
nozpytec;
botanika, z. = rostlinopis, rost
linozpyt; žert. = ševcovstvi:
botanžsovatfi <<-nyzo-» = sbírat
rostliny; slož. dokon. na- se
(mnoho); za- si (trochu, mnoho);
misovávati, opak.

botečka, botička, botinka, ž., zdrob.
!( bota



*botisko bouillon

*botisko, stř. = velká. bota (nař.,
Kosm.); 'botiště, stř. = botisko,
bota (Staš.)

botku, -tek, ž., zdrob. k bota
botnati, v. bobtnati
bowvina, ž. = kůže na, boty, zá.

pach z bot; botový; -vá. kůže =
na boty

botulismus <<-zmus>>,-mu, m., lat.
= otrava klobásovým jedem

boubel, -e, m. = nádor, larva ta
semnice, uher;
*boubela, m. = boubelaté dítě,
-tý člověk (nář.);
boubeláček, -čka, m. = boube
laté dítě, -tý člověk; b., -čku.
m. = baňaté. nádoba (lid.);
boubelatý [-tě; -tost] = s kula
tými tvářemi;
boubelek, -lku, m., zdrob. k bou
bel;
boubelka, ž., rostl. (lid.);
boubelom'tý [-tě] = podobný
boubeli .

*boublík, -u, m., zdrob. k boubel
= záhyb (hovor.)

*bouc, citoslov. = buc, bác; *bou
catf. = hltati (lid.)

bouček, m., zdrob. k buk; v. buček;
boučí, stř., hromad. k buk; v.
bučí

*boud, -u. m. = čmoud; neslušný
b. = příchuť, odstín neslušnosti
(ojediň.)

bouda, ž. = stavení, stánek z pr
ken; kramářská, hlídačská, psí
b.; = turistická. chata, útulna
(hlav. v Krkonoších); zalézti do
boudy. přenes. = nemluvit do
něčeho, neplésti se (zhrub.); =
vůbec dům, stavení (zhrub.); =
škola (stud.); = střecha u ko
čáru; = tmavé, černé mraky
(lid.); = chytačka, léčka (t.)

*boudař, -e, m.. = trhovec (v bou—
dě)

boudička, -ček, ž., zdrob. k bouda
*bouditi se, o mračnech = sesku

povati se „v boudy“ (lid.)
boudka, -dek, ž.. zdrob. k bouda;

v. budka
boudoir <<budoár>>]] zčešť. budoá'r,

v. tam

bouch, citoslov.

boucharon <<-ón»,

bouchnouti,

bondovitý [-tě; -tost] || -dový .=
podobný boudě

bougio <<buží>>, ž. ne'skl. || zčešť.
bužie, ž. = tyčinka (lékař.)

vystihující zvuk
při pádu n. při úderu = bac;
bouchač, -e. m. = kdo bouchá,
nemíří, špatný střelec;
bouchačku, -ček, ž. = hračka
na bouchání; = střelná zbraň
(žert, hanl.):
bouchal, -a, m. = bouchač
(Bezr.); dostati na chrám Páně
sv. Bouchala = do zad (žen.);
bouchtmec, -nce, m. = bouchnu
tí, rána;
boucha'nice, ž. = bouchání (lid.
a hovor.), střelba (žert, hanl.)

-u, m. = bou
chačka, dělo (utvořil V. Rosa v
,.Čechořečnosti“ z r. 1672);
boucha/ron, -a, m. = křikloun,
mluvka, hlav. politický (vzniklo
v 2. polov. 19. stol.) II I)., -u, m.
= „bouchačka“, dělo (Herrm.);
boucha'ronský [-sky; -stvž], přid.
k boucharon, -a

bouchati = bušit, tlouci, bít, třís
kat; b. do čeho, nač, čím; =
střílet (lid. &. hovor.); slož. do—
kon. na—se (mnoho); přenes. =
najísti se (zhrub.); po- = po
biti; roz- = roztlouci, rozbít;
za- ne, dvéře = zatlouci;
bouchávati, opak. :
v. bouchnouti

bouchavec, -vce, meček, —čku, m.,
rostl.

bouchavý [-vé; —vost] = boucha—
jící, hlučný, hřmotný

-ch1, -chnuv, -chnu
t(í). dokon. k bouchati = zabu
šit, uhodit, udeřit...; b. do čeho,
přenes. = rázně ukončit, provést
(lid.); slož. dokon. při- dvéře =
bouchnutím přivřit, zavřít; z
dívku (vulg.); za—dvéře = bouch
nutím zavřít

bouchoř, -e, m. = zkažená švest—
ka, zkaženec; =
(hovor.)

tlustá. kniha

bouillon <<bujon>>,-u, m., z franc.,
1. = hovězí polévka; 2. = vý—
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živná půda. pro pěstování bak
terií; -nový, přid. k tomu

boukati se, o svini = běhati se
boulanžlsmus <bu-zmus>>, -mu, m.

= politic. směr v duchu franc.
generála a ministra vojenství v
r. 1886 G. Boulangera; -žista, m.
= stoupenec boulanžismu; -žis
tický <<-styc-» = v duchu bou
lanžlsmu

boulatý = mající boule
boule, ž. = kulatá vyvýšenina,

zduřenina, nádor; v. bowle
boulevard cbulvár», -du, -d'nž =

bulvár, -rni
b0ulička, -ček, ž., zdrob. k boule
bouliti, rozk. bul = prohýbati do

kulatá; obyč. b. oči = kullt, vy
valovat || řidč. b. se, o kou
ři = vallti se v chumáčích; slož.
dokon. vy- co, oči; vy- se, o
zdí... = vydouti se: boul'ivati,
opak.

Boulogne <<buloň», -gne, ž., franc.
město: Boulogneský lesík, o b y č.
Bouloňský

boulovatý = mající boule;
boulovina, ž. = boulovlté vý
čnělky;
boulo'vitý [-tě; -tost] =
ný bouli, boulovatý

bouquot abuké», -tu, m., franc. =
3 vůně (vína), kytice: sr. buket
bouquinista, v. bukinlsta

podob

bourací = na bourání;
bourač, -e, m. = kdo bourá:
bouračka, ček, ž. = bourání
starého domu: '-čkový systém:
bouranice, ž. = bourání;
bouratel [-Zka], -e, m. = kdo
bourá

bourat! = bořit (zeď, dům); b.
staré řády, stát = ničit, usilo
vat o zhroucení; b. ceny = stla
čovat, snižovat; b. = buráceti
(Tábor.);
slož. dokon. na- auto, se = po
hmoždit, rozbít auto, mít ne
hodu. srážku; od- zeď (od če
ho); od- ceny = snížit, stlačit
(hovor.); roz— = rozbořit; vy
zeď: z-, prostě dokon.; bourá
vati, opak.: slož. nedok. od-, vy

bouřlti

z'bouravý [-vě; -uost] = bořivý,
ničící, zhoubný; = burácivý
(Tábor.)

Bourbon <<bur-»,-a. m. = člen bý
valé franc. dynastie; bourbon
ka, -nek, ž., růže; bourbonský
rod, -ská dynastie

bourcový, přid. k bourec
bourdon <<burdon», -u, m.. varha—

nový rejstřík
bourec, -rce. m., hmyz; b. moru

šový = hedvábník
bourgeols..., obyčej. ve zčeštěné

podobě buržoa atd., v. tam
bourovec, -vce, m., motýl
bouře [[ básnic. bouř, -ře, ž., pří

rodní jev: strhla se b., b. na.
moři, mořská, sněhová; přenes.
b. pochvaly, potlesku, odpor-u...;
= pozdvižení, vzrušení, nepokoj.
rozbroj: b. v rodině.., husitské.
politic.: b. ve sklenici vody =
pro malichernost

*bouřenosný = přinášející bouři,
o mračnu (Č.—Chod)

*bouřeplný = bouřlivý (kniž)
bouřil, -a, m. =4kdo bouří. po

puzuje, štve, bouřlivák
bouřiti, rozk. buř, 1. neosob. bou

ří... = je bouřka, hřmí; 2. pod
mětově hrom bouří = burácí.
moře bouří = je bouřlivé; o člo
věku b. = hlučně, lomozně sl
počínat, bouchat (na dvéře...);
= býti rozhněván, rozčllen, zu
řiti, rozhorlovati se, křičetl...,
řádit, bujně hodovat, veselitl
se; b. koho (ze spánku) = bur
covat; b. koho proti komu, čemu
= popuzovat, dráždit, popichovat:
b. se proti komu, čemu = prud
ce odporovat, vzpírati se, po
vstávat; všecko se ve mně bouří
= vzpírá se (proti něčemu), vře.
vzniká ve mně živelný odpor, ve
liké rozhořčení;
slož. dokon. do- = přestati bou
řit; do- se = dotlouci se (Vr.):
na- se (mnoho); po- koho. se =
rozhořčit, popudit, podráždit; Toz
lid = popudit...; roz—se = dáti
se do silného bouření, vy- se =
do vůle se nabouřit &přestat bou
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řiti; vz—koho = vyburcovat; vz—
se proti komu = vzepřiti se, po
vstati; všecko se ve mně vzbou
řilo; vz—prach = zvířiti (Herit.);
v. vzbouření; za- si (trochu, mno
ho); za- na dvéře:
-buřovati, slož. nedokon. "do- =
přestávati bouřiti (Havlíč.): po
= popuzovati, rozhořčovati; po
buřující řeč...;- bouří'vatz', opak.

'bouřivý = bouřlivý
bouřka„ -řek, ž. = bouře: též =

jelitový prejt (lid.); = tvrdý klo—
bouk (žert.); bouřkový: -vé za
blýsknutí = při bouřce (řid.);
-vé mraky = přinášející bouřku;
přenes. =hlučný, hlomozný (šel.)

bouřlivácký [-cky; -ctv£], příd. k
bouřlivak = bouřlivý, buřičský;
bouřliváček, -čka, m., zdrob. k
bouřlivák;
bouřlivák [—vačka.], —a, m. =
bouřlivý člověk, pták;
bouřlivec, -vce, m. = bouřlivák:
bouřlivý [—vo; -'vě; -'vost]: -vé
počasí... = s častými bouřemi;
je -vo; -vá plavba = za. bouře,
za bouří: -vá, doba = doba bouří,
nepokojů.... neklidná; = hlučný.
lomozný (potlesk, jásot, schů
ze...); = prudký, vášnivý (po
libek), vznětlivý, neklidný, prud
ký, bouřící (člověk, povaha)

bonřňák, -a, m., pták
bonřný [-ně; -nost] = bouřkový,

bouřlivý, hlučný (knlž.); -ně si
zahulati (Bezr.)

'bonřtička, ž., zdrob. k bouře
Bonša, Bouše, -šek, -šík, -ška, m.,

příjm., z Bohuslav
bonton ll zčešť. buton, -u, m., z

franc. = knoflíkovitý drahokam.
náušnice s ním

-bouzeti, v. buditi
b0wle cboule || bóle», ž., angl. =

velká. nádoba na chlazené ná.
poje, chlazené víno s ovocnou
šťávou

box, -u, m., angl., 1. = ohrazený
stůl v hostinské a. v podobné
místností; 2. = rohování; 3. =
hovězí kůže na. obuv;

boží

boxer, -a, m. = rohovník, pěst
ní zápasník: = čínský povstalec
proti křesťanům, cizincům; b.,
—u, m. = kloubník, nápěstník:
boxerský [-sky; -st'ví] = rohov
nický;
bearing, -u, m., angl. = roho
vání;
bon,-match x-meč || -mač», -e, m.,
angl. = rohovnický zápas;
boxovat! = rohovat: b. koho =
bíti pěstmi; slož. dokon. na- se
(mnoho); z—koho = zbíti pěstmi:
boxovávati, opak.

bOykot, v. bojkot
"bozkati (odch. bos-) = líbat

(slov., Němc., Herrm., Majer.)
Boža., m. || ž., domác. tvar k Bo

huslav, Bohumír ll k Božena, Bo—
huslava, Bohumíra

bože, 5. p. od bůh, citoslov. vy
jadřující údiv, překvapení. stesk,
bolest; bože, to je krása!. bože,
to je trápení!, bože, bože, už
přestaňl; též pwne bože, milý

-žce, m. = psotník (snad
od toho, že se nemoc přičítala
zlému božci = bůžkovi)

božekati = volati bože, hořekovati
(řídké)

Božena, zdrob. mica, -nek, ž., žen.
Jm.

boží || Boží, přid. !: bůh || Bůh
(nábož.): syn, milost, vůle... B.;
B. požehnání; B. hod, tělo, v.
hod, tělo; s Boží pomocí; bázeň
boží = před Bohem; boží úroda
= Bohem daná.; b. pole = hřbi
tOV: býti na pravdě b. = mrtev;
b. muka, milosti, rány, bojovníci,
v. muka, milost, rána, bojovník;
b. dar = dar od boha, nadání,
vzácná, schopnost; = chléb; -b.
posel = hrom, blesk; slovo b.
= kázání, mše: s odstínem zbož
nosti, zbožné úcty, spokojenosti:
b. neděle, slunéčko, kostelíček...:
celý b. den (zesiluje); od božího
rána = od samého;
vypadati k obrazu božímu =
slušně (lid.); opíti se pod obraz
b. = úplně, do němoty (t):
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b. dřevo, dárek, přenes. = lou
da, nekňuba: b. člověk = prostě,
zbožně žijící, zasluhující úcty;
b. dopuštění = hrůza, zmatek,
křik: b. mír = úplný mír, pře
rušení bojů, nepřátelství

božičku. božíčku, citosl. = bože
božíhodový [-vě] ]] *-hodn£: b. o—

běd... = o Božím hodu; přenes.
= sváteční, slavnostní

božíneč'ku, božínku, citoslov. = bože
božiště, stř. = svatyně
božítělový = o Božím těle: b. vě

nec (Majer)
*božiti = uctívati jako boha (ob

roz.); b. se = zapřisahati se bo
hem; slož. dokon. z- koho (Zey.);
za- se (SOR.—Tůma)

Božka, ž., zdrob. k Boža = Božena;
'božka, -žek, ž. = bohyně

'božnlce, ž. = chrám, svatyně (za
star.)

*božný [-ně; -nost] = zbožný (Pa
lac., Masar.)

božská, ž.: říci, „kápnout" bož
skou = říci pravdu (lid. &hovor.)

*božskolidský = božský a lidský
(šm.)

božský baky; -skost] =boží: bož
ská podstata. sláva, ctnost; =
vznešený. velebný (klid. podíva
ná...); = překrásný, velmi dobrý,
velký... (bez odstínu vznešenosti,
jen hovor.)z -ská hloupost, žena

-ská. pravda = úplná, na
prostá; -sky se pobavit (Jir.);
božkost = božský ráz;
2. stup. božtější [-těji] : nejbož
tější úsměv (Č.-Chod)

božství, stř. = božská podstata;
= božstvo

božstvo, -stev, stř., původ. hromad.
= bohové jako celek, pak i vý—
znamu jednotlivého = bůh, bož—
ská bytost

božtější, v. božský
bósendorfer xbézndorfr>>, —fru, m.,

jeden druh klavíru (podle vý
robce Bósendorfra)

br, citoslov. vyjadřující pocit zi—
my, ošklivosti; br, to je zima;
br, to páchne: r se někdy vyslo
vuje dlouze a píše rr (brr)

brabancový olej = z Brabantska (v
Belgii)

brabantka., —tek, ž. =druh krmné
řepy, brabantská slepice

'brabec, -bce, zdrob. -beček, -čka,
m. = vrabec (lid.)

brabenec |! -blenec,
mravenec (lid.)

hrací, přid. = na braní, odbírání
I bráč, -e, m. = kdo bere: mno

ho ženichů, žádný b. (přísl.)
II bráč || hrač, -e, m., z it. braccio,

hudeb. nástroj, viola; bračžsta,
m. = hráč na bráč

hračka, -ček, ž., polní plevel
brada, ž. = část obličeje pod ústy;

míti mléko na. bradě = býti pří
liš mlád, nezkušený (lid. a ho
vor.): podob. teče mu mléko po
bradě; míti čeho po bradu =
hojnost (Jir.); nosit bradu vy
soko = být pyšný (lid., Herr
mann); býti bradou vzhůru (lid.,
zhrub.) = mrtev;
= vousy na bradě, bradka;
kozí b., rostl., houba

bradáč, -e, m. = bradatý muž;
zdrob. -ček, -čka, m. || -ček, -čku,
m., rostl.

bradatec, -tce, m., rostl.
bradatice [[ bradatka, -tek, ž. =

široká sekera (zastan, Jin)
bradatý [-tě; -t08t] = mající vel

kou bradu, vousy na bradě

-nce, m. =

bmdavčitý [-tě; -tost] = mající
bradavice

bradavice, ž. = chorobný kožní
Výrůstek;
bradavicovatý = mající bradavi
ce; -co'vitý = podobný bradavici;
bradavička, -ček, ž., zdrob. k
bradavice;
bradavičnatý [-tě; -tost] = ma
jící bradavice; —vičny'= bradavi
covitý

bradavka., -vek, ž. = bradavice;
= kožní výstupek jako část ú
strojí (odb.): prsní, chuťová b.:
bradavkatec, -tce, m., houba;
-katý = mající bradavky, pokry
tý jimi; -kom'.tý= podobný bra
davce
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bradička, -dinka, —dka, ž., zdrob.
k brada; bradka, též = krátká
dýmka (Baar)

bradla, v. bradlo
*bradlení, stř. = zábradlí
bradla, -del, stř. = skalní útes.

úskalí; = rukojeť hole (Jir.):
= zábradlí (Ner., č.-Chod): po
mn. bradla, -del, tělocvič. nářadí

bradýř, -e, m. = holič, lazebnik.
z něm. Barbier přizpůsobením k
brada (zastar.): -řsky' [-řsky;
-řst1ri], přid. k tomu

brahman [[ brahm'in <brah>>, -a,
m. = kněz indického boha Brah
my; brahmanismus <<-nyz-»,-mu,
m. = brahmanské náboženství;
brahma/ruský, přid. k brahman

hrach, -a, m., od původu domácké
podoba slova bratr (jako kmoch
z kmotr) = přítel, druh, kama
rád; v důvěrném oslovení: milý,
milá. brachu;
brácha, m., rovněž domac. tvar
k bratr ve smyslu příbuzenském
(čes. lid.); v. hrášek

brachiální [-ně], lat. = ruční, ru
kou způsobený. hrubý: b. výkon,
násilí

brachykefal(os), -la, m., z řeč. =
člověk s krátkou lebkou, kratko
1ebý; -falický || časť. -falni =
krátkolebý; Julie, ž. = krátko—
lebost

brachylogický Laicky; -gič'nost]=
stručný, úsečný, s výpustkou;
brachylogie, ž.. z řeč. = stručné
vyjádření, stručný výraz, zkrá
cení plného výrazu výpustkou
(na př. stáhnouti zajíce m. stah
nouti kůži se zajíce)

*brajgl Il zříd. breughel (So.). -u.
m. = vřava, zmatek, výtržnost,
rvačka, pustý výjev (zhrub.);
vzniklo snad ze jména. holand
ského malíře strašidelných, pus
tých výjevů Petra Breughla

brak, —u, m., z angl. 11. z franc.
= vyloučené vadné zboží, šmejd

brakický: -ká. voda = mořská. srní
šená s říční

brakovací, na př. komise = vylu
čující vadné zboží

brambor, -u, m. || -ra, ž.,

„ brána, branou (zastar.)

brakovatl = vybírati, vylučovati,
prohledávatl (lid. a hovor.); =
drancovati, vykrádati (hovor.) ;
slož. dokon. vy- zásuvky... = pro
hlédnouti je a, vybrati z nich, co
se hodí; vy- obchody = vydran
covati, vy- zboží = vyřaditi

brakovní, mý [[ obyč. brakový,
příd. k brak = vyřaděný, vadný,
bezcenný

brakteat || -át, -u, m., z lat. =
plíškovitá (staré.) mince

'brálek, -lka, m. = kdo rád bere:
kočičí dárek, a zas brálek (pořek.)

bramarbas, -sa <<-sa», m., z něm.
= mluvka, tlachal, dryáčník (u—
čené hovor.); -basiáda a-sijá->>.
ž. = tlachalství; -basovati <<-so-»
= tlachatl; -bášský [-sky; -stv£]
= tlachalský, dryačnický

rostl. i
její hlízy (z branibor, přinesena.
z Braniborska); bramboračka,
-ček || -ro'vka, -vek, ž. = bram—
borová. polévka (lid.); bramborář
[-ka], -e, m. = pěstitel bram
borů; = kdo rad jí brambory
(lid. a hovor.); -rářský [-stv£];
bramborovitý = podobný bram—
boru; bramborový = z bram
borů, s brambory (škrob, těsto.
knedlík, polévka...); b. kraj =
kde se daří brambory; b. sklep
= na brambory; býti b. = rád
jíst brambory (lid. a, hovor.);
-vé divadlo = s loutkami z bram
bor; -vá. válka v r. 1778 (lid. a
hovor., Jir.);
brambořenka, —nek. ž. = listek,
poukázka na brambory (za.války) :
brambořík, -u, rostl.; bramboří
na, ž. = bramborová nať; bram
bořiště, stř. = bramborové pole;
*brambořiti = bublati jako va.
řící se brambory. bručeti, o ženě
(sm.)í
brambůrek, —rku, m. || -bůrka,
-rek, ž., zdrob. k brambor

*braň, -ně, ž. = zbraň (zastar.)
|| branou,

mn. 2. bran, 3. atd. bra-. ž. (vlast.
= „co 'brání“), 1. = široký prů
chod, vchod, vjezd do stavení,
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do zahrady, do města..., to, čím
je uzavřen; za (městskou) brá—
nou = mimo vnitřní město, za
městem (v starších dobách); =
misto přechodu, cesta do země:
zemská b.; Moravská. brána =
skleslina mezi Odrou a Bečvou;
přenes. klepati... kde na bránu
= dovolávatl .se pomoci, podpo
ry; = neodbytně se hlásit, o o
tázkách; b. života, o smrti; brá
ny pekelné = peklo:
2. = nářadí na vláčení polí, čas
to pomn. brány

*bránce, m. = obrance
Brande(n)burk, -a, m. = Prus (v

národ. pisnich); Brande(n)bur
sko, stř. = Branibory, -rsko
(lid.)

brandy amen-». neskl. ž. || stř.,
angl. likér, náhrada-za koňak

bmndýský_ přid. k Brandýs
brance, -nce, m. = k odvodu p0vo

laný mladý muž, rekrut; sokol
ský branec = rekrut sokol: bra
_necký zákon...

bránečka, ž., zdrob. k brána, bran
ka

bráněnka, -nek, ž., moucha
braní, stř., v. bráti“
Braniborsko, -ka, stř., kraj ||

Brambory, -bor. -bořich, ž. mn.
bránice,- ž. = přepážka mezi du

tinou hrudní a břišní; útočit
na bránící = popouzet k smíchu
(hovor—.); bránicový |! bráničný,
přid. k tomu .

hranický, lid. brd-, přid. k
Braník, -a, m., .část Prahy

Braniš, -e, m., příjm. z Branisúd,
Branislav

*branitel [-lka] ,-e, m. = obránce
bránitl, braň (souvisivse. zbraň) =

hájit, chránit, střežit: b. koho
(4. p., arch. 2.), co (čeho) před
kým, před čim, proti komu.
čemu;
b. komu, čemu v čem = překá
žet, zdržovat, nedov010vat: brání
mi to v praci, nebrání mu v ni
čem...; b., aby..., se zápor. slo
vesem, řidč. s klad.:
aby tam (ne)chodil...;

prudký..._ až Bůh bráni = straš
ně, hrozně (lid. a hovor.);
b. se = hájiti se, chránit. hle
dět překaziti, znemožnit, potla
čit...: b. se proti výtkám, proti
soutěži; b. se nemoci, slzám,
smichu;b. se komu, před kým,
proti komu; b. se, aby..., se zá—
por. slovesem, řidč. s klad.: b.
se, aby se to (ne)stalo, aby sem
nikdo (ne)vkročil;
slož. dokon. mz—se koho (2. p.),
čeho (mnoho); o-, prostě dokon.
= uhájit. uchránit; u- koho, co
= 0-: u- se komu, proti komu,
slzám...; za,- čemu = překaziti
co, znemožnit:
-braňovati, slož. nedokon. o-; z—
komu v čem, aby co nedělal Il
řidč. aaa-; bránivati, opak.

'bránivý = bránící: -vá. sila
branka, -nek, ž., zdrob. k brána:

oslí branka = reparát (stud.,
hovor.); branka v kopané, při
házené = jednoduše ohrazené
místo, na které se točí míčem:
= vkopnutí míče do branky, goal:
brankař || -kář, -e, m. = hráč
stojící v brance: vřský, přid. k
tomu

brankoviště, stř. = místo u bran
ky ve sportu

brankový, přid. ]: branka
I branný [-nně; -nnost], přid. k

“braň = ozbrojený, na př. branný
lid; -nná moc = vojsko; = týka

jící se zbraně, ozbrojení, vojen.
služby: branná povinnost, bran
ný zákon, přispěvek; branné dů
ležitý = pro obranu; -nnost' =
úhrn branných sil, branná. schOp
nost; den -nnosti = den zájmu
o brannost

II *branný, přid. k brána (zastar.):
-nná věž (J'ir.); branný, -nného.
m. = vrátný (zastar., Vanč.)

-braňovati, v. braniti
branše, ž. = branže 1, 2 (řid.)
brant, -u, m., z něm. = zápal (lid.)
brány, pomn., v. brána.
branzol, -u, m. || —le, ž.. z něm.

Brandsohle = vnitřní podešev
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branže, ž., z franc. branche, 1. =
obchodní, průmyslové odvětví
(hovor.); 2. = druh vojska (za
star.); 3. = darebáci, sebranka.,
banda, čeládka (lid.)

Brazilec [-lka], Brasilie, brazilka,
brazilský, v. Brasilec

brášek, -ška., m. || bráška, m.,
zdrob. ]: bracha, podle ruš. (dů
věr. leg.); bráškovský, přid. k to
mu: b. poměr

brašna, -šen, ž. = mošna, taška;
brašnář [-řka], -e, m. = výrobce
brašen, obchodník s nimi; Jaký
[-stv£], přid. k tomu;
brašnička, -ček, ž., zdrob. k
brašna

brášule, -lete, stř. = hrášek (říd.)
'brat, -a, m. = bratr (nářeč., říd.

básn.): zdrob. bratec, —tce,bra
tek, -tka, m.

*braterák, -a, m. = člen bratrstva
(lid.. Rais)

bráti (ve slož. -brati), beru, bereš
berou (zastar. bereš, béře, bé

řeme, béřete), rozk. ber, berme.
berte (zastar. beř, beřme, beřte).
braní, ve slož. —brání (sehrání
atp.): b. komu co = odnímatl,
upírati, odcizovati...: b. co komu
z ruky: b_. komu chuť. odvahu:
zloděj bere všecko, nač přijde:
bráti komu právo, zásluhy = u
pirati;
= sahati, chápati se, dotýkati,
klástl, dávat. napichovat, oblé—
kat...: b. koho za ruku, co do
ruky, na sebe. na vidličku; pře
nes. b. co za (ne)pravý konec =
dělat, provádět (ne)spravně; b.
koho na. mušku, Skřipec, na paš
kál, v. muška, skřlpec, paškál:
bráti si co na starost; b. co na
sebe = uvolovati se v to, pře
jimati za to odpovědnost;
b. co, koho s sebou = dávati si
to do kapes.... jako zavazadlo,
přizvat jako průvodce, společ
níka...;
bráti koho za slovo = připomí
nati mu slib, považovati za vá.
zaného slibem;
b. míru = provádět míru, mě

ření, měřit; podob. bráti radu
s kým = raditi se (zastar.); b.
co na dlouhé lokte = zdlouhavě
vykonávat; b. koho na milost
= dávat milost, odpouštět;
bralo ji pokušení (Mrš.) = zmoc
ňovalo se jí, byla v pokušení;
bráti něco v pochybnost = po
chybovat o tom; b. ohled, zřetel
= ohlížetl se, přihlížeti, mít
ohled. zřetel; b. koho v potaz, na
potaz = dotazovatl se; b. podíl,
účast(enství) = účastniti se; bráti
dva schody najednou = vynecha
vat jeden; b. jméno boží nadar
mo = vyslovovat je nadarmo.
láteřitl, kliti; b. konec = končiti
se, b. začátek = začínati se;
b. roh (roba), nohy na ramena
= utíkat (lid.);
= přijímat, získávat. čerpat,
nabývat, zvát...: bráti dary,
úplatky, služné, vodu odkud; b.
na vojnu = odvádět; b. stu—
denty na byt; b. co na vědomí;
b. peníze odkud, b. z hotového,
z úroků; b. si příklad z koho, z
čeho; b. si koho na. pomoc. za
svědka; b. koho do služby, do
práce; b. si koho (za muže, za
ženu) = uzavírati manželství:
b. na. sebe jistý ráz; b. koho
na. slovo = „zvát na radu“, u
znávati ho, vážiti si ho (zast.);
b. vrch = nabývat vrchu (za
star.); b. škodu, úhonu...=býti
postihován škodou... (t.); b. ro
zum = nabývat rozumu (Erb.):
b. _u koho, od koho hodiny =
„přijímat učení, poučení“, učitl
se; b. od koho, u koho zboží =
odbírat, kupovat;
bráti co ve škole = probírati,
procvičovat...; b. koho = foto
grafovati, vyobrazovati; čert ho
bere = je rozezlen, rozhořčen.
vzteká. se (lid. a hovor.);
ryby berou = jdou na vnadidlo;
žaludek nebere = netráví (lid.);
brát na sebe = přibírati, tloust—
nouti (lid.);
=. chápat, pokládat, považovat.
vykládat..: b. slovo v jistém
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významu; b. koho, co vážně. se = zotaviti se, vzpamatovati
žertovné...; b. co komu za zlé se (při zkoušce atp.); sebrané
= zazlívat; b. si co (k srdci) spisy, (zastar.) sebraní spisů =
= pokládati za, vážné, rmoutiti
se, trápití; b. co za bernou min
ci = pokládati za správné; b. co
na lehkou váhu;
b. na koho = citit k němu na
klonnost, lásku, stát oň (lld.):
b. se (kníž.) || časť. ubírati se,
směřovat, jít; = míti původ,
příčinu, pocházet, vznikat: kde.
odkud se v něm bere ta pýcha?;
kde se tu bereš = odkud pří—
cházíš?; b. se o koho = starati
se, zastávati se (1id.);
slož. dokon. do- učivo (do kon
ce); do- si koho = ztropiti si
z něho žert, poškádlit (1id.);
do- se pravdy = dopátrati se,
dopídit; na- vody, dechu, co
nač; na- sukni = sdrhnout;
na- si to kam = namířit (lid.
a hovor.); o- kost, husu, hou—
senky se stromu; o- koho = o
loupiti; 0- si co za povolání =
zvolit; ode- (odeberu || od-) ko
mu co, co od koho; ode- se kam
= odejít, odjet, uchýlit se:
po- všechno = ukrást, vzít (do
náručí...); pode-: voda podebra
la. břehy; přenes. podebralo se
mu to = začalo hnisat: pro
šatstvo = prohlédnouti kus za.
kusem; pro- otazku = celou o
světliti; pro- učivo ve škole; pro
se ze spaní, ze mdloby = pře
konat, přemoci spaní, mdlobu;
pro- se čím = prohlédnout ně
co nesnadného, nepřehledného;
pře- hrach, čočku = vybrati
špatná zrnka; pře- = mnoho se
napít, najíst (lid. a hovor.);
při- si pomocníky; při- (na vá—
ze) = ztloustnout; roze- (ro
z(e)beru) stan, most = rozlo
žit; roz- spis, otázku = důklad
ně probrat; roze- koho = říci
mu pernou pravdu. vyčinit mu
(lid.); někdy = přivésti na jiné
myšlenky; se- peníze na školu;
se- se a odejít... = bez váhání.
bez odkladu, hned odejít; se—

soubor spisů; u- včelám medu,
zaměstnancům platu; u- se kam
= odebrati se (zast.): vy- peníze
ze záložny. vy- si nevěstu, dob
rého přítele: vy- se = vyčasiti
se; vybrané spisy (proti sebra
né), v. vybraný; vy- se na ces
tu; za.. území = obsadit, zmoc—
niti se; za- volná místa = ob—
sadit. zaujmout; zabere to mno
ho času = pohltí; za—se do
práce = ponořiti se; za- při
zkoušce = odpovědět, začít od
povídat; ani neza- = nehles—
nouti (hovor.); nápadník, ženich
zabral = setrvává ve známosti;
brávati, opak.;
v. -bírati

Bratislava., -vy, 3., 6. -vě, 7. -vou.
ž., sloven. město; Bratislavan
[-'nka], -a, m. = obyvatel Bra
tislavy. rodák z ni; bratislavský,
přid. k Bratislava

bratr, -a, m. = mužský souroze
nec; = člen řádu, bratrstva;

bratří || -ři = Jednota
(česko)bratrska, nábožen. bra
trstvo; český bratr _= člen Jed—
noty bratrské:
bratr = příslušník příbuzného
kmene, národa; = bližní;
= příslušník. spolučlen politic
organisací, těles, Sokola apod.:
= příslušník stejného stavu, ko
lega: b. v Kristu = spolučlen
katol. církve; b. z mokré čtvrti
= piják, pijan;
= něco velmi příbuzného, bliz
kého, stejného druhu

bratranec, -nce || bratránek, -nka,
m. = strýcův, tetin syn; brat—
ránek, též = bratr, druh, ko
lega; zdrob. bratraneček || -trá
neček, -čka, m. ;
bratra/necký vztah, poměr nebo
li -nectv£, stř.

*bratrnice, ž. = řádová. sestra (č.
Chod)

*bratrobijce, m. = bratrovrah (za
star.)
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bratrovati komu, b. se s kým, b.
36 = nazývati bratrem, oslovo
vatl se vzájemně bratře, přáteli—
ti se

1'bra.tr4:>vac, -vce, m. = bratrův
syn, synovec; Luka/ně || ="-1rn,a,ž.
= bratrova dcera, neteř

bratrovrah, -a, m. = kdo zavraždí
bratra; mražda, -žd, ž. = za
vraždění bratra; —vra.žedný boj
= mezi bratry, soukmenovci_ lid
mi si blízkými

bratrský [-sk'y; -skost; -ství],
přid. k bratr: b. poměr, -ská
láska = mezi bratry; přenes. =
jako mezi bratry, přátelský, vře
lý; -ská jednota... = j. bratrů.
bratří; Jednota bratrská, v.
bratr; bratrský kmen, národ...
= blízce příbuzný;
bratrskost = bratrský vztah:
bratrství = bratrský poměr, 1
přenes.: = důvěrné přátelství,
členství v téže organisaci...; =
českobratrství

bratrstvo, stř. hromad. = bratří,
spolek...

"bratřenec, -nce, m. = bratranec
(zastar.)

bratřlcký, příd. k bratřík = ka
lišnický (Jin)

bratříček, -čka, m., zdrob. k bratr,
vlast. k bratřík;
*bratřičkářství, stř. =
kování;
bratřičkovatž komu, b. (si) s
kým = oslovovat bratříčku, dů
věrně se přátelit (říd.); obyč.
b. se s kým = důvěrně se přáte
lit; bratřičko'vský poměr = dů
věrný (říd.)

bratřík, -a, m., zdrob. k bratr
(říd.); = kališník

bratřiti = sbratřovat (říd.); b. se
= přáteliti se; slož. dokon. po

bratříč

= sblížit, důvěrně spřátelit
(Vr.); roz- = rozkmotřiti (lid.):
s- se, sbratření = důvěrně se
spřátelit, sblížit; sbratřo'vati (se)
= bratřiti (se);
bratřífvatž se, opak.

*braun, neskl. || braunový, z něm.
= hnědý (lid.)

, brbla, m.

bmunyng, v. browning
brav, -u, m. = drobný dobytek

(ovce, koza, VGDř): bravčo'vina,
ž. = maso z brávka, vepřové
(slov., Jlr.);
brávek, -vka, m. = vepřík (nár.)

bravissimo; v. II bravo
brávník, -a, m., pták, drozd
I bravo, m., z ital. = bandita
II bravo <<brá-», zesíl. bravissimo,

ital. = výborně
bravura <<-vú-», ž., z ital. = pří

lišná, lehkomyslná, šílená odva
ha, obratnost; *bravurista, m.
= člověk s bravurou; bravurní
[—ně; -nost] = příliš, lehkomysl—
ně, šíleně odvážný

brázda, brázdou, 2. mn. brázd, 3.
atd. hráz-, ž. = rýha, kterou
pluh vyryje v zemi; vyrýt, vy
orat hlubokou brázdu v svém
oboru = vykonat v něm velmi
mnoho, pronikavě do něho za
sáhnout; táhnouti svou brázdu =
pracovat; přenes. = rýha vůbec,
vráska; zdrob. brázdečka, bráz
dička, —ček, ž.

brázdicí stroj = na brázdění
brázdlčka, v. brázda
brázditi, rozk. brázdí, -děte, příč.

trp. brázděn = dělat brázdy na
poli; přenes. = dělat rýhy,
vrásky, rozrývat: vrásky brázdí
čelo;
loď brázdí moře; 1). (si) cestu =
razit; loď brázdí = pluje; o
člověku = toulati se (Sez.);
slož. dokon. roz-, z- = rozrýt...

brázditý = rozbrázděný, rýhovaný
brázdívati, opak. k brázditi
brázdní kůň = který chodí při

orání v brázdě
brázdovitý = brázditý
braz(e)let, brazolet, -u, m. ||

braz(e)leta, brazoleta, zdrob.
brazoletka, -tek, ž. = náramek
(1id.); pomn. -ty = pouta (han—
týr.)

Brazílie.., v. Brasilie
bražec, -žce, m. = rám se sítí na

chytání ptactva.
= kdo brblá, bručoun

(lid. a hovor.);
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brblatí, dám... || -lu = bručet, něco říkat; slož. dokon. na
nesrozumitelné mluvit, breptat (brebentiti) se (mnoho):

slož. dokon. 'na- se mno
všechno = ke všemu

brblat, s brbláním přijmout.
udělat; 170- si (trochu): Toz—
se = dáti se do silného brblání;
rozbrblaný; u-; ubrblaný = u
bručený; za—si (mnoho, trochu);
brblá'vati, opakov.:
brblavcc, -vce, m. =
člověk:
b'rblavý [wě; -vost] = brblající,
ubručený

brčadlo, -dla, stř. = setrvačník
brčál, -u, m., rostl.; zelený jako

brčál; brčálov'itý = podobný
brčálu; brčálový [-vě; wostJ =
jako brčál (zelený)

brček, -čku, m., zdrob. k brk
Brčekoly, -kol, pomn., ves v Č.
“bl-četl, -čí = bručetí, brumlati
brčko, stř., zdrob. k brko; přenes.

= noha (vulg.)
brd, -u, m. = vrch, vršek, kopec,

brdek (lid.)
brdce, stř.. vlast. zdrob. k brdo =

(t.);
ho): o

brblavý

rozporka
brdek, -u, m,. zdrob. k brd
brdečka, ž. (č.-Chod) || zprav.

brdečko, stř., vlast. zdrob. k
brdo, brdec = pupínek, <<husí
kůže))

'brdlení, stř. = brlení (nář.);
brdlínka, -nek, ž. = tyč, lať v
plotě (Hál.): brdlinkový = lať
kový (t.)

'brdlo, -del, stř. = tkalcovské
brdo (nař.)

brdo, stř., 1. = vrch, kopec; B.,
ves v Č.; 2. brdo tkalcovské,
část tkalcovského stavu; přenes.
je to všechno na jedno b. =
stejné: 3. b. 11 vozových vah.
= brdce. rozporka

'brďol, -u, m. = peníz, nepatrný
p., krejcar, halíř (vulg.)

Brdy, Brd, mn., pohoří; brdský
brebencovatl ||“ -nč1'ti, undíti, míti

|| nejčasť.
brebentiti, -tění = breptatí, dr
moliti, rychle, nesrozumitelně

brebenti'va-ti, opak.;
*brebenčivý= brebentlvý (čech);
brebentil [-lka], -a, m. = kdo
brebentí;
brebentivý [Jvě; most) = bre
bentící, drmolivý

"'breberice, -řice || obyčej. b'reber
ka, -rek, ž. = kořalka, veš
(lid.)

'brebonitl = brebentiti
brebt, -u, m. = brebtání, tlach.

žvást'
brebta " řídč. brebtal [-lka], -a
II brebtown, -a, m. = kdo brebtá:
brebtati, -tám = nezřetelně, ne
srozumitelně mluvit. mumlatl.
koktati, tlachatl; slož. dokon.
na— se (mnoho); vy- co = vy
koktati; za- = zamumlati, za
bručetl; brebtávati, opakov.:
brebtavy' kvě; wosa = brebta
jící, koktavý, mumlavý; brebtot,
-u, m. = brebtání;
brebtnouti, -tl, -tnuv, -tnut(í),
dokon.; slož. dokon. vy-, za,-;
brebtoun, v. výše

'bréca, -cl, 2. = brebtalka
brečák || řidč. brečán, -a, m. =

kdo často brečí, pláče, brečoun
(zhrub.);
brečavý [Jvě; -vost] = plačtivý
(zhrub.)

brcčeti, 3. mn. brečí = plakat,
vřeštět, naříkat (zhrub.); slož.
dokon. na- se (mnoho); o- vše
chno = oplakat; roz- se = dáti
se do velkého pláče; u- ; v. ubre
čený; vy- co = brečením vy
moci; za- (trochu, mnoho); bre
čwatž, opak.;
brečivy' [-vě; wosa = brečaVý

brečky, příslov. = s brekem, s
brekotem

brečlavý = brečavý
brečoun, -a, m. = brečák
brečtlvý [-vě; -vost] =

plačtivý
Brehm, zobec. brehm, -a, m. =

kniha o zvířatech od něm. pří—
rodopisce Alfreda Brehma

brečavý,
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Brejcha, zdrob. Brejška, m., příjm'.
(podle lid. výslovnosti m. Brý
cha, Brýška), z Brikcí

'brejchanlce, ž. = plískanice (nař..
Rais)

brejláč || řidčeji brý-, -e, m. =
člověk s brejlemi (lid.);
brejlatl = brejlit;
brcjlaty' = s brejlemi (hovor.)

brejle || brýle, —lí,pomn., sr. lat.
berillus (= křišťál) = oční skla;
symb. zraku, názoru, posuzová
ní: míti jiné brejle než... =
jinak posuzovat, dívati se nač;
dívati se... svými, cizími brej
lemi = svýma, cizima očima.
podle vlastního pozorování, ú
sudku...; hledět nač ostrými
brejlemi = ostře posuzovat atp.;
.. přes dvoje brejle = zaujaté,

Skresleně;
brejličky, -ček. ž.. zdrob. k tomu

brejliti == divati se „brejlemi“.
dychtivě, pátravě (lid. & ho
vor.): = nestoudně se dívat (t.):
slož. dokon. na- se (mnoho):
brejlifvati, opak.

brejlovec, -vce, m., had
Brejška, v. Brejcha.
brek || brekot, -u, m. = pláč

(zhrub.); s brekem, s brekotem
= s pláčem. plačky;
'brekati = brečeti, brečtivě mlu
vlti; *brekavý = brečtivý; 'bre
kotati = brečeti; 'brekotavý =
brečtivý

brendy, v. brandy
brepta, breptati... = brebta...
Bretagne <—taň», -ne || zčešť. Bre

taň, -ně, ž., kraj ve Francii:
bretaňský, přid. k tomu;
Bretoněc [-ňka], -ňce || časť.
-nec [-nka], -nce, m. = obyva
tel Bretaně, rodák z ní: bretaň
Sk'ý || mský [-nsky]; -nský ja
zyk neboli mátina, ž.

breughel, v. brajgl
breve, stř. neskl., lat. = papež

ský (krátký) list
breviář, -e, m., z lat. = kněžské

modlící knížky, brevíř
brevi ma/nu <<-vi-nú», lat. = zkrát

ka, bez okolků

brevíř, -e, m., “z něm. Brevler,
l é p e breviář

brh, -u, m., původ. = doupě, stoh,
chyše: = hromada, množství
(Holeč.); = bražec (myslim)

brhel, -hle || -hla, m. (zastat),
nyni brhlík, -a, m., pták

brlc-á-brac abrlkabralm, m., franc.
= šmejd

bridge <<brldž», -ge, m., hra v
karty

brign, ž., z angl. brig = dvoustěž—
ňová plachetnice

brigáda, ž., z franc., 1. = oddíl
vojska, dva pluky; 2. = pra
covní skupina, často dobrovolná.
Její práce: jít na -gádu, být na
-gádě; brigádčnka, -nek, ž. =
potvrzení o brigádě, o brigádnic—
ké práci; brigádní generál, ve
lltel; -d'n£cky' [-dnicky ; -dnict'vi],
přid. k brigádník 1. l 2.: -dnický
odznak, -dnická práce: -dfnik,
-a, m. = velitel brigády 1.,

“účastník brigady 2.
brlgandaž, -že, z franc. = brlgant

ství
brigant, -a, m., ze střed. lat. =

loupeživý voják, lupič
brlgantlna (dý->>, ž., z franc., ob

chodni plachetnice
brigantský [-sky; -stv£], přid. ]:

brigant = loupežný
Brichta || Brychta, m., příjm., z

Brikcí, sr. Brejcha
brikabrak, v. bric-a-brac
brlketa, ž., z angl. = uhelná. cihla:

-táma, -ren, ž. = továrna na
brikety; -tovat1' = dělati brike
ty; = napodobovati malbou cih—
lové zdivo; -to'vý lis

brlkule, v. brykule
bril(l)ant ]] briliwnt x-lijant», —u.

m., z franc. = broušený dia
mant; zdrob. brilantek, brilian
tek, -tku, m.;
brilantový, briliantový = z bri
liantu, s briliantem, jako brill
ant;
brila/ntin <<-týn», -u, m., pestrá
tkanina; '
brilantina a-tý-xo. ž., vonné ma—
zadlo;
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brilantní || “ný [-ně; -nost] =
skvělý, znamenitý, velmi zdařilý
(kousek, práce, sloh...)

briliant..., v. bril(l)ant
brlmborium a-bóryjum», -ia, stř.,

slovo z Goethova Fausta = ně
co špatného, slátanina, neurov
naná řeč (hovor.)

brio <<bryj0>>,con brio (<k0n», brio
so a-jozo», ital. = s 'ohněm, oh
nivě (hudeb.)

*briol <<bryjol>>,-u, m. = brynda
brloso, v. brio
brisa <<-za»:| bňza, ž., z franc. =

teplý vánek (na moři)
brisance (cum-», ž., z franc. =

drtící, tříštivá síla, výbuch ;
mění zkouška = z. brisance :
-ntní = drtivý, tříštivý: -ntní
ticho = hrozivé, před výbuchem;
-ntní člověk = výbušný

brisilový <<-zi-»tabák = druh šňu
pavého tabáku

briskní, v. bryskní
Brit [-tka], —a.,m. = obyvatel Bri

tanie, Angličan;
Britanie <<-nyje», ž., ostrov;
Velká B., stát; britansk'ý || obyč.
britský || nečes. (podle něm.)
britický

briza, v. brisa
brk, -u, m. = dutá. část ptačího

péra; = brkové péro psací; =
krejcar, halíř, „bor“; z brku vy
razit = zmást, poplést (1id.);
dáti co do brku = do péra =
říci, přesvědčiti (Svět.)

brkačka, -ček, ž. = frkačka (lid.)
*brkál, -u, m., obyč. pomn. -ly

= peníze (vulg.)
brkati, o ptácích = při letu pů

sobiti zvuk brky v křídlech (za
star.); o nohách = klesat; o
člověku = klopýtat (lid.); slož.
dokon. m- se (mnoho);
brkávati, opakov.;
*brkavý = klopýtavý:
brknouti, -kl, -knuv, -knutí, do
kon. k brkati = klopýtnouti;
slož. dokon. na- koho = navést
(vulg., Herrm.); z—se = náhle
se rozhodnouti, něco udělati; za
= brknouti; v. zbrklý

brko, stř. = brk (lid.)
'brkolatý = hrbolatý
brkoslav, -a, m., pták
brkotati = brkat, klopýtat; b.

(při mluvení) = zarážeti se,
koktat (Čech); slož. dokon. na
se (mnoho): brkotávati, opak.:
brkotavý [-vě; -vost] = klopý
tavý; -Vá ruka = třesoucí se
(Č.-Chod

brkovitý = podobný brku; brkový
= z brku

*brlavý = kulhavý (zast., lid.)
brlení, stř. = pažení, zábradlí
brloh, —u, m. ]] řidč. brloha, ž. =

zvířecí doupě; přenes. = pelech,
nevěstinec:

brlooký = šilhavý (zastav.)
br10žek || brlúžek, -žku, m.,

zdrob. k brloh ; brložný příbytek
= jako doupě (Herr-m.)

brmbr, citoslov. v dětské mluvě
= chci pít, nápoj

*brň, -ně, ž. = brnění (zast.,
Vanč.)

Brňák [BrňačkaL -a, m. (lid. a
hovor.) || Brňa/n [Brňa/nku, Br
něnkaJ, -a, m. = obyvatel Brna.
rodák z něho

*brňátko, -tek_ stř., 1. = dárek z
cesty do Brna (lid.); 2. 17. II
brně, -něte, stř. = dítě z brněn.
porodnice, opuštěné matkou

brňavka, -vek, ž., loketní nerv,
který při úderu zabrni

*brnavý = tmavohnědý (Jin)
brnčeti, -čí = brčeti, bzučeti, drn

četi
“bručivý = bzučivý, drnčivý
brně, v. brňátko
I brnění, stř. = středověký ochran

ný pancíř; = kazajka prošívaná
kosticemi pro psy štvouci čer
nou zvěř (mysliv.);

II brnění, v. brněti
Brněnka, v. Brňák
brněnský, přid. jm. k Brno;

B-sko, stř. = brněnský kraj
='brněný = opatřený brněním
brnětl, brní = trnouti: nohy, ruce,

hlava mě brní; slož. dokon. na
se (mnoho); 0- = přestat „br
nět“_ bolet. zapomenout na bo
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lest; už mu obrnělo; zap, prostě brod, -u, m. = mělké místo, kde
dokon., b'rní'vati, opak.

'brnik, -a, II *b'míř, -e, m, = vý—
robce brnění I (zastan)

lze přejití (přebřístl) vodu: B.,
6. p. Brodě, míst. jména: zdrob.
brodek, -dku, m.

brniti = dělati brň (stč.); k tomu brOdidlo, -del || hradiště, stř. =
I brnění; b. se = obrňovati se místo, kde se brodí dobytek, zvěř
(Jil'.): slož. dokon. 0- se, pře- broditi, -děn(í) = plavit (koně);
nes. o- se trpělivosti = ozbrojit
(běž.); nedok. obrňovati se

brnívati, v. brněti;
bmivý [-vě; -vost] = brnící, pů
sobící brnění (k bměti)

brnk_ citoslov. vystihující drnčivý
zvuk:
*bmkáč, -e, m. = zvonek (nař.);

vésti brodem = toulati se (zast.);
b. 86 bahnem, blátem... = jit,
brouzdatl se; b. se v bídě, v ne
řestech, v krvi = tonout, uta
pěti se: slož. dokon. na— se
(mnoho); Pře- vodu = přejít;
vy- koně = vyplavit;
brodivatz' (se), opakov.

brnkačka, -ček, ž. = bmkací brodivec, -vce. m. = brodivý pták:
hračka: = špatný strunový ná- brodivý = rádse brodící
stroj (hanl.); brodný = co lze přebroditi (odb.)
brnkadlo, -de1. Stř- = brnkačka; *broj, -e, m. || ž. = zbroj, rozbroj,
bmkal Hkal. -a. m. = kdo boj (na. básnlc.)
brnká; brojitel [-lka], -e, m. = kdo broji;
bmkanice, ž. = brnkání (lid.): brojiti proti komu, čemu = býti
brnkati = vyluzovati zvuky
brnk, brnkavé. drnkati, břlnkati;
= špatně hráti na strunovém ná
stroji (ha.nl.); slož. dokon. na
se (mnoho); po- si (trochu, mno
ho); roz- klavír, rozbrnkaný kla
vír = rozbřinkati, rozladiti, roz
skřipati...; za-, prostě dokon.;
brnkávati, opakov.:
brnka'uý [-vě; -'vost]: b. nástroj
= na. brnkani, vyluzujicí zvuky
brnk; přenes. = rozskřípaný,
rozladěný;
brnknouti, -kl, -knuv, -knut(í),
dokon. k brnkati; = ťuknouti:
b. komu = zatelefonovati (ho
vor.); slož. dokon. za.- = brnk
nouti;
brnkot, -u, m. = brnkání

Brno, stř., město na M., ves v Č.;
symb. velikosti (lid.): šibenice
jako B. (Olbr.); uzávěrka, „šlús"

nespokojen, reptat; slož. dokon.
na- se (mnoho);
brojí'vatž, opakov.:
"brojivý = brojící, odbojný

brok, -u, m., z němec. Brocken =
drobná. kulička do ručnice; prach
a broky!, Výraz podivu, překva
peni, rozhořčení; B., -a, jméno
osob. i psí

brokantér, -a, m., z franc. = ob—
chodnik s uměleckými výrobky;
-rský [-1'stv4], přid. k tomu

brokárna., -ren, ž. = dílna na broky
brokát, -u, m., z ital. = zlatohlav,

těžká hedvábná vyšívané. látka,
brokátová barva; brokátový, přid.
k tomu

brokovina., ž. = hmota, ze které se
líji broky;
brokovnice, ž. = ručnice, z které
se střílí broky;
brokový, přid. k brok: -vá. ránana B. = ko I'd.: i

praxe) nec ( 1 z lotern br0m <<bróm»,-u, m., prvek; -mový
*brnožiti se = šukat pO domě 'broň, -ně, m. = broný kůň, bě

(naň) louš (básn.)
brocanteur <<—kantér»,-a, m., franc. *brOněVik, -u, m., Z ruš. = obrněný

= obchodník s uměleckými před— automobil, vlak
měty (Č.-Chod); v. brokantér bronchiální = průduškový, na př.

broček, -čku, m., zdrob. k brok katar
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bronchitida <<-tý-», ž. || bronchitis
a-tys», ž. neskl., z řeč. = ět
průdušek (lékař.)

'broný = bílý, o koni (zastan)
bronz, -u, m., spěž;

bronzovou = barviti na bron
zovo; slož. dokon. po-,' *bronzo
vatý = zbarvený bronzové;
bronzovina, ž. = bronzové zabar—
vení (Herit.);
bronzový [-vě; -vost] = z bron—
zu, zbarvený jako bronz, do
bronzova; -vá doba. (archeol.)

'broom, -u, m. = brougham
broskev, -kve, ž., z lat. brassica.

původ. = zelí, ale už v stč. za
starší břeskev (v. břeskvový),
z lat. persica, strom, jeho plod:
*broskví = broskvový;
broskvička, -ček, ž., zdrob. k
broskva;
broskvoň, -ně, ž. = broskvový
strom;
broskvové, stř. hromad. = bros
kve (stromy);
broskvový [-vě; -vost] plod.
strom: = jako broskev

brotan, -u, brotánek, -nku, m.,
rostl., boží dřevec; brotanový

brotiti, -cen = třísniti (Staš.):
časť. slož. dok. z- = potřísniti
alter.)

'bronblti = vroubit (Mácha., lid.);
vzniklo mylným rozdělením slo
vesa. ob-roubiti v o-broubiti

brouče, -č'ete, stř. = brouček, pře
nes. = dítě; brouček, -čka, m..
zdrob. k brouk: přenes. = dítě;
broučí, příd. ]: brouk: b. larva...:
'broučiček, *brouči'nek, m. =
brouček

bmučkář || -kař, -e, m. = sběratel
brouků, odborník v nich (hovor.)

*broučkiáds x—kyjá-mž. = povídka
. o Broučkovi (čech)

brougham <<brúm>>,-u, m., z angl.
= dvousedadlový krytý Vůz

'brouhati se = broditi se, brouz
dati (Mrš.)

brouk, -a. m., hmyz (souvisí
s bručeti, původ. = bručoun);
= veš (vulg.); = mrzout, bru—

112 brousiti

čoun (lid. a hovor.); = dítě (t.);
= vrtoch (t.)

broukal [-Zka], -a, m. = kdo brou
ká, bručoun, mrzout

bronkatl = vydávati slabé ZVuky
bručivé, o dětech; = bručet, být
nabručen, reptat, hubovat; b. pí—
seň = sotva slyšitelně zpívat;
slož. dokon. na- se (mn0h0); 270
si (trochu, mnoho); roz- se = dá.
ti se do velkého broukání; za—,
prosté dokon.; broukávati, opak.;
slož. nedok. 110- (si) = broukati
(mírně, po chvílích);
broukavy' [-vě; -vost] = brouka
jící, bručivý, mrzoutský;
brouknouti, -kl, -knuv, -knutí.
dokon. ]: broukati; slož. dokon.
za

*bronkovitý = podobný brouku
*broulltl = brejliti, vyvalovatí oči
brousek, —sku, m., zdrob. k brus

= kámen k broušení; jazykový
b. = brus; b. v chlebě = zá
kalec

brousící, přid. = na. broušení
"'bronsílek, -1ka„ m. = jazykový

brusič
'bronsírna, -ren, ž. = brusírna
'brousíř, -e, m. = brusič
bronslti, rozk. bruS, broušen(í) =

ostřit (na brusu, brousku); b.
sklo = uhlazovat; přenes. b. s
jazyk, vtip o koho = dobírati s
koho, otírati se o koho, pom10u—
vati koho (lid. a. hovor.), b. si
zuby nač, na koho, b. se na koho
= dělati si laskominy (na dobré
jídlo), chystati se na koho (t.);
b. jazyk = vymycovati z něho
chyby, tříbiti; b. rozum = tří
biti, ostřit! (Nex-.):
b. (zastar. b. se) = toulati se
(lid. & hovor.); b.. o zvucích
cvrčků... (lld.);
slož. dokon. do- = dokončit
broušení: na-, prostě dokon.; 0—
= na povrchu, na. kraji na.-.
uhladiti; o- kabát = odříti, otře
pati; o- koho, se = umožnit ko
mu získat zkušenosti. nabýt jich.
společensky (se) vytříbit (lid. &
hovor.); 0- si jazyk = oblomit

........
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(t.); pře- = znova na.-; při- = brtnický [-ctv€] = včelařský;
ještě více na.-: s—= svrchu, se brtník, —a, m. = lesni včelař;
strany na-: m- = dobře na.-; v. medvěd;
vybroušený; z- kus světa... = "brtný, o včelách=žijici vbrtich
zchoditl, zjezditi: za- kosu = bruclek || bruslek, -u, m., selská
špatně na.-: za- kam = mani za- vesta (zast.)
jít. zablouditi; bručadlo, stř. = bručoun, mrzout:
-brušovatž, slož. nedokon. 0-, bručák || řidč. bmčál, bručá'n,
pře-, při-, 34, val-,- brousivati. -a, m. = bručavý člověk, bru
opak. čoun:

brouzdatl=špláchat nohy... (řiti-): bručavý [-vč; -vost] = mumlavý
b. llvobyč. b. se, ve vodě, vodou, (hlas); = bručivý, broukavý,
sněhem... = broditi se, chodlti; mrzoutský
= toulati se; slož. dokon. na—se brnčeti, -či = vydávat hluboké
(mnoho); u- šaty, se = umáčeti: zvuky, mumlat, reptat, hubovat:
01" se “3 _V0dě-"7 = sedět ve vězení (lid.);
brouzdávatt. opak.; slož. dokon. na- se (mnohem
brouzdaoý [-vě; -vost] = brouz- o- všechno = ke všemu bručet,
dajici se; 'Vé stopy = vzniklé všechno přijmout. udělat s bru
brouzdánim (Drn.) čenim, s reptánim; v. obručený,

browning cbraunyng'o, -u, m., druh po- si (trochu, mnoho): roz- se
“WWW“ (Dome Jeho vynálezce = dáti se do silného bručeni;
Browninga): -go'vý, přid. k tomu za—,prostě dokon.:

B'OŽ' 'e' deb' Brožek, 'žka' BTO" —bruóovati, slož. nedokon. po-;
žik, -a, m., přijm. z Ambrož 'při- (Majer.);

brož, —e|| brože, ž., z franc. bro
che = ozdobná sponka

brožec, -žce Il brožek, -žku, m. =
bražec; Brožek, v. Brož

brožlčka, brožka, ž., zdrob. k brože
brožovaný = nevázaný, jen sešitý:

brožovatž, z franc. = sešívati
(knihu)

brožura c-žú-», ž., z franc. bro

bmčívati, opakov.
bmčidlo, -del, stř. = bručadlo ||

'bručt'l [-lka], -a, m.;
bručivati, v. bručeti;
*bmčivo, stř. : bručldlo, bručoun;
bručivý poč; -vost] = bručici,
mumlavý, reptavý || 'bmčlavý

bručna, -čen, ž. = bručavá. žena.;
chure = sešitek, nevázaný menší bručoun, -a, m' = bručav'ý čIOVěk
spisek; brožurista, m. = spiso— -bručovati, V- bručeti
vatel brožur (Ner.); brožurka, b'ůdek. -dku, m. = brodek
-rek, ž.. zdrob. k brožura; -rkový, 'bruhaha, citosl. = chacha (Mršt.)
-rový formát, -vá. literatura. brukev, -kve, z DCI" rostl.

brr, v. br brukot, -u, m. = bručeni, brou
brslen, -u, m., rostl.: brslenka, káni (Md-)

-nek, ž. = brslenový plod; brukvový, přid. ]: brukev
brslenkář, -e, m. = kdo chodi brum, citoslov. vystihující bručeni
v brslenkách, sedlák (šm.); brúm. v. brousham
brslenky, -nek, pomn. ž. = sel- *brumajzl. -u, m.. z něm. Brumm
ské koženky; eisen = brumla
brslenový, přid. k brslen 'bl'umbál ][ -bá'ř, -a, m., z něm.

brsllce, ž., lid. též brš-, rostlina. Brummbar = brundibár, čmelák.
bršík, -a, m., ryba, candát volžský bručoun, mrzout (lid.); = vrtoch
bršlice, v. brslice (řiď-)
brt n. brť, -tl, ž., pův. = vyduti- brumla ][ '-láč, —e|| *—lal,-a, m. =

na, dutý strom (se včelami), úl, brumlavý člověk, bručoun (lid.);
jeden jeho dil; brumlati, -lám = bručet, mumlat;
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slož. prostě dokon. za,-; bruslna, ž. = odpadek při brou
b'mmlávat'l, opakov.: šení,
brumla'vý [-vě; -vost] = brum- brusinčž, stř. hromad. = brusin—
lající, mumlavý, bručavý; kové keře |! brusžni, stř. (Klost.,
brumla, ž. =jednoduchý nástroj, Řez.);
z kterého se vyluzují bručivé brusinka, -nek, ž., rostl., její
zvuky, brnkačka; plod; brusinkový (keř, koláč,
*brumloun, -a_ m. = brumla zavařenina) || 'bmsinový

*brums, citoslov. = bum(s) brusírna, -ren, ž. = dílna, kde se
*brumta, m. = brumla, brousí;
*brůna, ž. = broný, bílý kůň, bě— 'brusfř, —e,m. = brusič; -'řský

louš (zastar.); = kůň vůbec E-řstvn, přid. k tomu:
(básn.) brusivo, stř. = čím se brousí

brunát, -u, m. = červeň, nach. bruslař [-řka], —e,m. = výrobce
purpur, nachová. látka,; bruslí, kdo jezdí na. bruslích;
*brunatěti, -tějí = brunátnětl;
brunátněti, -nějí = stávati se
brunátný; slož. dok. z-;
brunátný [-no; -ně; —nost] =
tmavočervený, hnědočervený; -no,
stř. = brunátná. barva (Jlr.);
do -na;
*brunatý = brunátný

"'brunč, -e_ m.. pečivo
bruudibál ll -bár, —a,m. = čmelák

(lid.); = bručoun, mrzout (lid.
?. hovor.)

bmuet [-ta || -tka], -a, m., z franc.
= člověk snědé pleti & tmavo
vlasý; *bmnetní ]] bruneto'vý =
snědý

brůnlčka, ž., zdrob. k brůna.
brunolin <<-lín»,-u, m. =přípravek

na hnědý nátěr (truhlář-):
brunovati = natírati brunolinem

brus, -u, m. = nástroj na. brou
šení; přenes. = spis vytýkající
jazykové chyby; společenský b.
= chování (hovor.); = klihova
tina. v pečeném chlebě; v. zbrusu
?. brousek;
brusař, -e, m. = kdo dělá, pro
dává brusy; = brusič (nam.)

*bruscukr, -u, m., z něm. Brust
zucker = cukrátko (Herrm.)

*brusenka., -nek, ž. = schránka.
na. brus, krbec (náš.)

brusič, -e, m. = kdo brousí; pře
nes. = jazykový oprávce; bru
sičský Esky; -stvi], přid. k to
mu; přenes. -ské rady... = o
tříbení jazyka; -ství, přenes. =
tříbení jazyka

-řský [—řstv£], příd. k tomu
brusle, ž., často pomn. Je, -lí =

nástroj ke klouzání na ledě
bruslek, v. bruclek
'bruslenky, -nek, ž. = brslenky
brusllč [—čka], -e, m. = kdo jezdí

na bruslích, bruslař; -čsky'
[-čství], přid. k tomu;
bruslička, -ček, ž., 1. v. bruslič;
2. zdrob. k brusle

*bruslina, zdrob. -nk.a, -nek, ž. =
brusinka;
*bmslz'nčí, stř. hromad. = bru—
sinčí

bruslíř [-řka], -e. m. = bruslič.
bruslař (řidší než bruslař); -řský
[-'řstvl], příd. k němu

brusliti = jezdit na bruslích:
slož. dokon. do- = skončit brus—
lení; na- se (mnoho); za- si
(trochu, mnoho);
bmslívati, opakov.

brusnice, ž., 1. = brusinka; 2. =
podstavec, korýtko brusu neboli
brusnlk, -u, m.

*brusnoha, m. = „kdo brousí no
hy po zemi", kulhavec (nadáv
ka, J ir.) .

brusný [-nost], přid. k brus: b.
kámen = na. broušení: -nost ka
mene = schopnOSt k broušení;
-né dříví = krátké, průmyslové

*brust, citosl., snad z lat. prosit
= ať slouží ke zdraví (Jin)

-brušova.ti, v. brousiti
brutalisaco <-za-», ž. = hrubnutí,

surovění; *-lismus <<-liz-», -mu,
m. = brutalita;
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*bmtaliso'uati <<-zo-»koho = bru
tálně s ním nakládati;
brutalita, z. = brutalnost;
brutální [-ně; -nost] „ zříd. mý,
z franc. = drsný, hrubý, surový

brutnák, -u, m., rostl.
'brut(t)o, -a., stř., z ital. = hrubý

příjem, hrubá váha atp.
Brůža, —ži, zdrob. Brůžek, -žka,

m., přijm. z Brož & to z Ambrož
brva, brv, ž. = řasa na očním

víčku; ani brvou nehnout = za
chovati úplný klid, nedat na—
jevo své smýšlení, svůj duševní
stav:
*brvi, stř. hromad. = obrvi;
brvitý [-tě; -tost] = s brvami,
obrvený:
brvka, -vek, ž., zdrob. k brvu

bryčka ] lid- p'ryčka., -ček, ž., z
něm. = lehký vozík; bryčkář,
-e, m. = majitel bryčky

Brych, -a, m., příjm., z Brikcí
Brychta, V. Brichta
*bryjditi se = Svítati (nař., Baar)
'bryk, -u, m. = křik (Heyd.):

*brykač, —e.m. = křikloun (Rais);
*b'rykati = křičet! (t.):
*brykavy' = křiklavý (t.);
'bry'knouti, -kl, -knuv, -knuti=
vykřiknout (šlejh.)

brykule, -lí, ž. pomn., z franc.
bricole = vrtochy, cavyky (lid.
a hovor.)

*bnykyš, -e,
sukno (J'ir.)

brýláč, brýlatý, brýle, v. brejláč,
brejle

*brymburák, -a, m. = velký kol
vový knoflík (lid., Jir.)

*brymza, 2. = brynza
brynda, brynd, ž., asi z franc. brin—

de n. snad slovo domácí = ne—
chutný nápoj, vyvětralý, zkaže
ný, „břečka" (lid. a hovor.);
přenes. = nesnáze, nepříjemné
postaveni, „kaše“;
brynda, m. = bryndal;
bryndáček, -čku, m., zdrob. k
bryndák, -a, m. = slinták;
brynda! [-Zka], --a, m. = kdo
brynda nápoj, přezdívka hostin
skm; = kdo se často pobryndá:

m. = nizozemské

zdrob. bryndálek, —lka,m.;
bryndati = dělat bryndu (pře
léváním, naléváním vody...) z
dobrého nápoje, cmrndat; b. ša
ty, se = polévat, pokecávat;
slož. dokon. na— co = udělati z
toho bryndu; na—co do vína. =
nalít a. zkazit; po- stůl, se...
= polít, pokecat; 702- = roz
lit, rozkecat; z- co = zkazit;
bryndávati, opak.; slož. nedokon.
PO-J
*bryndavy' [mě] = bryndající,
nabryndaný;
bryndička, -ček, ž., zdrob. k
brynda, ž.

brynel, -u, m., z něm., tkanina na
obuv; brynela, ž. = sušená
švestka. (Ner.); brynelk'y, -lek,
vz. pomn. = brynelové botky:
brynelový, přid. k brynel

brynza, ž. = ovčí sýr; brynzárna,
-ren, ž. = výrobna brynzy;
brynzo'uý, přid. k brynza

bryskní [-ně; -nost], z franc.
brusque = příkrý, tvrdý, neše
trný; bryskovati koho = brysk
ně se k němu chovat (říd.)

*brýžďala, ž. = brynda
brzce, v. brzký
brzda, brzd, ž., z ruš. = zařízení,

kterým se zvolňuje nebo zasta
vuje pohyb kola; přenes. = zvol
nění činnosti, překážka. v ní;
brzdař, -e. m. = zřízenec u“ že
lezniční brzdy; přenes. = kdo
brzdí něco, překáží něčemu

brzdicí, přid. = na. brzdění;
brzdič || brzditel, -e, m. = kdo
brzdí, i přenes;
brzdní., -zděn(í) =
zastavovat brzdou; přenes. b.
činnost... = mírnit, zdržovat,
překážet; slož. prostě dokon. za-;
brzdivatž, opakov.:
*brzdiv'ý [-vě] = brzdicí

brzdový, přid. k brzda: b. válec.
-vá páka

Brzek, -zka, m.,
jm. tvar k brzký

brzičko, brz'inko, příslov. = velmi
brzo

zvolňovat,

přijm., od pův.
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brzký (chyb. -zský) [bv-zoe;brz
kost] = co bude, nastane brzo.
zakrátko: v brzké době; na brz
kou shledanou!;
*brzce, v brzce, v brzku ll obyč.
vbrzku = v brzké době: v brz
kosti = brzo

brzliček, -čku, m.. zdrob. k
brzlžk, -u, m., žláza; brzlikový,
přid. k tomu

brzo || brzy, přislov. = v brzké,
v nejbližší době, za krátkou do
bu: běž ke kupci, ale přijdi
brzo; odejiti brzo z návštěvy:
= časně: je brzo do školy...;
brzo-hf přijdeš? = kdy přijdeš?.
původ. = přijdeš brzo? (lid.);
brzo, brzy _ brzo, brzy = hned
— hned, jednou — po druhé...;
brzoučko, brzoul'inko = velmi
brzo

brže || brž, přislov. 2. stup. k brzo,
zachováno v ano-brž, ný-brž:
ojediň. samo brž = nýbrž (Heyd.)

Břeclav, -vě || -vi, ž.. město; lid.
Břeclava, -vy

'břečavý = brečavý (Jin)
břečka, -ček, ž. = špatný nápoj.

brynda; = kaše z rozmačkaného
ovoce atd.: břečkom'tý = jako
břečka, rozbředlý, kašovítý

břečtan ][ -t'an, -u, m., rostl.: mom,
stř. = břečťanovýporost: movitý,
-nový = podobný břečťanu

břečtivý = brečtivý
břednoutl, -dnu. -dl, -dení = bro

ditl se: proudem bředne (Heyd.);
loďky bředly (Bezn) = pomalu
pluly; = tonouti: b. v nehodách
(šmll.); bředouci postup = váz
noucí (Sez.); = rozbřidat (šrám.);
slož. dokon. *do- se břehu (Kra
mer.); pře- řeku (Zey.); roz- =
zřidnouti, zkašovatětl; zprav. jen
rozbředlý, v. tam;
12:11-z nehody, z dluhů = dostati
se, vyprostit; za- do-dluhů... =
dostati se, upadnout;
-bř£dat'i, slož. nedok. roz- =
řidnouti, kašovatětl, bahněti; vy
z čeho, za- do čeho

břeh, -u, m. = kraj země u vody:
břeh řeky, potoka. mořský břeh;

přenes. druhý břeh = záhrobí;
=. vyšší úbočí, stráň

břehouš, —e,m.. pták
břehovitý = mající břehy, svahy.

úbočí;
břehový: -vé doupě = v břehu
(říd.); -vá úprava. = ú. břehů:
(odb.)

břehule, ž., druh vlaštovky; zdrob.
-Zka, -lek, ž.

*břechatl, počeštěné slov. brechať
= štěkat (Koll.)

břek, -u, m., strom (druh jeřábu) ;“
břekyně, ž. = břek; = plod břeku.

'břem, -u, m. = břím, modřín (ná—
řeč., Bezr.)

břeménko, stř.. zdrob. k břemeno
'břemenný, přid. k břemeno =

těžký (sms.)
břemeno, stř. = „co se bere, most“,

něco těžkého na nesení; přenes.
= obtížná. věc, těžký úkol, těžká.
povinnost; obecná. břemena =
daně a. jiné veřejné dávky: dů
kazní břemeno = povinnost pro—
vésti důkaz; v. břímě

*břemíčko, břemmko,
k břemeno

Břeněk, —ňka, m., domác. tvar k
Břetislav

břesk, -u, m., 1. = vřesk, vříská
ni, ryk (lid., básn.): 2. = vřes
(nářeč.); 3. břesk (slunce) =
zasvitnuti, úsvit (zastar), v. roz
břesk, zá

stř., zdrob.

břesknouti, -skl, -sknuv, -sknutí
= zabřesknouti se (básn.): den
břeskne = rozbřeskne se; myš

' lenka. břeskne hlavou = kmitne:
b. se = lesknouti se (Hál.): slož.
dokon. roz- se, neosob. rozbřesk
ne se..—.= nastane úsvit (knlž.);
rozbřesklo se mi (v hlavě) =
vzpomněl jsem si, porozuměl,
svitlo mi || za—se: zabřesklo v ní
(Svět.) = zatanulo, vy- ji na.
mysli;
v. rozbřeskatl se a rozbřeskovatl.
se;
břeskný [-ně; -nost] = hlučný,
zvučný, ryčný (kniž.):
břeskot, -u, m. = vřeštěni, ryk
(kniž)
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'břeskvový = broskvový (zastat,
Jir.); v. broskev

břest, -u, m., strom, jilm: v. břís
tek:
břestovec, -vce, m., jilmovitý
strom

'břešťák, -šťavý, -štěti = vřešťák
(nářeč.)

břevno, -ven, stř. = trám, klada,
kus dřeva (kniž., lid.); břevnem,
stř. hromad. = trámy, klády...

březen, -zna, m. = třetí měsíc v
roce

I březí, stř. = břízi
II březí [-zost], přid. jm. = Oplod

něný, o zvířatech
březina, ž. = březí, březový les,

porost; zdrob. mica, -nek, ž.
březinovský [-sky] = v duchu

básníka O. Březiny
*březinový = březový
březivost, -i, ž. = schopnost být

březí
březňáček, -čka || -čku, m.

k březňák, -a " -u, m.;
březňák, -a, m. = člověk v břez
nu narozený, zajíc v březnu vrže
ný (lid. & hovor.): b., -u, m.,
druh piva; hřib (lid.) = (odb.)
křemenáč ,

březno, -zen, stř. =
vytvořená ledovcem,
kotel, kaz (odb.)

březnouti, -zl, -znuv, -znutí = stá
vati se březí

březnový [-vě], přid. k březen: b.
den, vítr, -vá. revoluce; vypadá.
to venku -vě = jako v březnu

březost, v. II březí
'březovák, -a, m. = březňák, hřib

(Herb.)
březovec, -vce, m.

zdrob.

prohlubeň
ledovcoVý

= březové, hůl,
-VÝ prut:
březovi, '-viště, stř. hromad. ||
mina, ž. = březí; březmrice ||
Juka, -vek, 2. = březové hůl.
metla; -vka, též = březové.voda;
*březovský: -ská. slečna = bře
zová metla (žert.);
březový, přid. k bříza: b. prut,
-vá kůra...

*břežiště, stř. = nábřeží (zastal-.)
'břežni, přid. k břeh = břehOVÝ

-břídatl, v. břísti
břidil || zprav. bři- [-Zka], -a, m. =

kdo všecko pokazí, špatný řeme
slník, umělec, neodborník, fu
šer: břidilský [—sky; -st'vi], přid.
k tomu;
'břiditi = kaziti; slož. dokon. z

*břidký [-kost] = rozbředlý, říd
ký, umazaný, hnusný, odporný

*břidla || obyč. břidlice, ž., horni
na, krytina; břidlice, též = ta
bulka na psaní (Rais);
břidlicový [-vě], přid. k tomu:
-vá. střecha, krytina; = jsoucí
jako břidlice;
břidličnatý [—tě; -tost] [[ -čný =
obsahující břidlici, břidlicový;
-čný, též = štěpný jako břid
lice;
břidlo'vý, přid. k břidla.: -vé
střechy (Ra), vrstvy (Olbr.)

břich, -a, m. = břicho (říd., lid.):
*břichabol, -u, m. = bolení bři
cha;
břicháč, -e || *břichatec, -tce, m.
= břichatý člověk (zhrub.): pře
nes. = boháě, blahobytník..
(hanlivě); zdrob. -ček, -ěka, m.:
břichatěti, -tějí = stávati se bři—
chatý; slož. dokon. z-;
břichatka, -tek. ž., houba. baňa—
tá. nádoba, druh pily;
bříchatý [-té; -tost] =
velké břicho

břicho, stř. = přední část těla od;
hrudníku po nohy; = baňaté.
část nádoby, lodi...; ležet na bři
še před kým, přenes. = báti se
ho, podlízavě se chovat (zhrub.);
přenes. (zhrub.) břicho = žalu
dek: sloužit jen břichu ap.

mající.

břichomluva, ž. = mluvení „bři
chem";
břichomluvec, -vce, m. = kdo
mluví „břichem"; -vecký [-'vec-—
tviJ, přid. k tomu

břichopas, -a II obyč. -pásek, -ska,
m. = kdo „pase“ své břicho, la
bužník, požitkář; -pasecký [-ctv£]
|| masný = labužnický, požitkář—
ský (kniž.)

'břichový = břišní
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'bříla, ž. (z břidla) = kamenité
pole (nař.), *břžlowtý = kame
nitý

*břím, -u, m. = modřín (nař.)
břímě, břemene, stř. = břemeno

(kniž.)
břinčetl, —čí = vydávati zvuk

břink, ostrý, vysoký, jasný zvuk,
řinčet, o meči, o skle...; slož. do
kon. roz- se = dáti se do silného
břinčení; za-, prostě dokon.;
břinčívati, Opakov.:
břinčivý [-'IJě; -'vost] = břinčicí

břink, 1. citoslov. vyjadřující ost
rý. vysoký, jasný zvuk: okno
břink = zabřinčelo při rozbití;
udělalo to břink;
2. břink, -u, m.: má. to břínk =
je to řízné, svižné (hovor.); b.
= ruch (Kosm.)

břinkačka, -ček, ž. = břinkací
nástroj: přenes. = špatný kla
vír (lid. a hovor.); = hůl (lid.);
= Průjem (vulg.);
bří/nkanice ll *-nina, ž. = břin—
kání (lid.);
břinkatž = břinčet: peníze...
břinkají; b. penězi, šavlí...; b.
na klavír = ' hrát, špatně hrat
(hanl.); práce jde ap., jen to
břinká. = rychle, dobře (lid.);
b. koho = poličkovat (t.); slož.
dokon. 'na- komu ——-nabít (lid.);
na- se na klavír (mnoho); roz
klavír = rozladit, rozskřípat;
z- koho = zpoličkovat; zm na
klavír, penězi; břinkávati, opak.:
břinkavý [-vě; -'vost] = břin
kající, řinčiV'ý;
břinknouti, -kl, -knuv, -knutí,
dokon. k břinkati; slož. dokon.
zzz-;
břinkot, -u, m. = břinkaní

břinkovice || Juka, -vek ||
*břžnkulice, ž. = hůl,
břínova (břin = modřín)

břískati, břískavy', břisknoutš =
vřiskati... (lid.)

břístek, -stku, m., zdrob. k břest
*břísti, bředu, —deš..., břeď, bředl,

bředení = břednouti, broditi se
(kniž).; bříst skrze krev a prach
(Vrchl.)

původ.

bříšek, —šku, m., zdrob. k břich;
bříško, stř., zd'rob. k břicho;
přenes. = tlustá část prstu, pís
mena;
břišní, příd. k břich, břicho

břit, -u, m. = ostří (zast., knlž.):
b. kosy (Herrm.): přenes. b.
pointy (Sez.); ostrý b. = pohled
(čap.); b. = ostrý, bolestný po
cit (č.-Chod); společen. b. =
švih, uhlazenost (štech.)

*břitkooký = bystrooký,
zraký

břitký [-tce; -tkost] = ostrý, na
př. meč (básn.); obyčej. přenes.
= řízný, jízlivý, kousavý (de—
batér, řeč, odpověď); = bystrý,
ostrý, o zraku (kniž.); = ostrý,
řezavý, o mrazu (Sez.); břitce
odpovědět...

*břltný = břitký
břitva, —tev, ž. = holicí nůž; pře

nes. jazyk jako břitva; sedět...
jako na. břitvách = nemíti klid,
být netrpělivý atp. (lid. a, ho
vor.);
břitva'ř, -e, m. = výrobce břitev;
břitvička, -ček, ž., zdrob. k břit
va

bříza, břízou, bříz, ž., strom; ve
vojen. slangu = ručnice; zdrob.
břízečka, -ček, břízka, -zek, ž.,
zdrob. k tomu;
břizí (březí), stř.
břízy, březový lesík;
břízovžtý = podobný bříze

břížek, -žku, m., zdrob. k břeh

bystro

hromad. =

bu, bú, citosl. napodobující zvi
řecí zvuk

bubácký boky,- -ct'ví], přid. k bu
bák = zachmuřený, mrzoutský;
bubač'iti = mračiti se, mrzoutit
(lid. a hovor.); slož. dokon. na
se (mnoho); bubačivati, opakov.;
bubák, -a, m., strašidlo, strašák:
přenes. = starost, obava. chmu—
ra, mraky (lid. a hovor.); mít
bubaky (v hlavě), vyhnat komu
b. ap.; = člověk vyhýbající se
lidem, společnosti, mrzout, bru
čoun (lid. a hovor.);
b., -u, (neživ.) II -a, (živ.), m. =
šušeň
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buben, -bnu, m., hudební bicí ná
stroj: bítl, tlouci na b.; podle
podoby o rozličných součást
kách strojů: b. u mlátičky...;
bubny v kartách; = kule; b. re
klamy, vlastenectví... = hlučná
reklama..: choditi s bubnem na
vrabce... = plašlt je; přenes.
: prozrazovati své úmysly...
(lid. a hovor.); podob. dáti co.
koho na. buben; přijít na. bu
ben =' do dražby, na mizinu (t.)

Bubeneč, -nče, m., část Prahy
(původ. Ovenec = místo, kde se
chovaly ovce)

bubenický [-ctv£], přid. k bube
ník;
bubeníček, -čka. m., zdrob. k
bubeník, -a, m. = kdo tluče na
buben

bubíneček, -čku, m., zdrob. k bu—
bínek;
bubínek, -nku, m., zdrob. k bu
ben; b. v uchu, u revolveru, na
vyšívání; = Ramínka podobná.
bubínku; bubínkouý revolver

bubla, m. = kdo bublá, bručoun
(lid.); bublač, -e, m. nádobka
na .čištění plynů; bublák, -a,
m. = bubla; holub: tetřívek
(lid.); bubZa/nina, ž. = bublání;
moučník s ovocem;
bublati, -blá.m " -blu, -bleš...
= vydávati zvuk bl: potůček,
voda při varu bublá; o dětském
broukání, o ptačích zvucích, o
přitlumeném zvuku zvonů; =
bručeti, mrzoutiti; slož. dokon.
na- se (mnoho); za,-, prostě do
kon.: za- hněvem (Vr.):
bublá'vati, opakov.:
bublavý [-'vě; -vost] = bublají
cí, bručivý, mrzoutský

bublina, ž. = vzdutá voda, mý
delná. pěna v podobě míčku; pře
nes. = něco pěkného jen na po
hled, planá. řeč, marná. naděje...;
nadávka;
bublinatka, -tek, ž., rostl.;
bublinatý = podobný bublině;
bublinka, ž., zdrob. k bublina;
-kovitý = podobný bublince;

*bublinný = bublinatý;
Dubh/nový klobouček = k. bub—
lin (Jin)

*bublot, -u. m. = bublání
bubňák, -a., m., holub
bubnikovec, -vce_ m. = stoupenec

rozvratníka KSČ Bubníka. za; 1.
republiky

bubnovati = bíti, tlouci na bu
ben; = vydávati, vyluzovati
zvuky jako buben, klepat...: b.
prsty, déšť bubnuje na okno:
b. co do světa = rozhlašovat
(lid. a. hovor.); slož. dokon. do
= dokončit bubnování; na- se
(mnoho); 3- koho, co = narych
lo svolatpsehnat, uspořádat (lid.
a hovor.); vy- co = bubnem.
bubnováním vyhlásit; přenes. =
rozhlásit (hanl.); za-, prostě do—
kon.; bubnovávati, opakov.

bubnovitý = podobný bubnu;
bubnový, příd. k buben: b. úder,
-vé vinutí; b. oheň, -vá. palba =
silná. kanonáda. (vojen.)

Bubny, —ben,pomn., část Prahy
bubřeti, -řejí = zvětšovati se.

vzdouvatí se, nadouvati se, na.
dýmati se; slož. dokon. na- =
zvětšiti se...; v. nabubřelý

'bubřil, -a, m. = nadutec
bubřlna, ž. = něco nabubřelého,

nafouklého; b., m. = nadutec.
měšťák (vulg.); zdrob. -nka., ž.
|| m.: -nka, ž., též = buřinka.
(žert.);
*bubřit'i, se = bubřeti;
bubři'vy' [-'vě,- —vost] = schopnír
bubřeti

bubu, bububu, citoslov. na stra—
šení dětí

bnc, búc, citoslov. označující úder
= buch, zprav. v dětské mluvě:
berany, berany buc!

bucek, -cka, m. = buclaté dítě
bucláček, -čka, m. zdrob. k buclák,

—a, m. = bucek
buclatěti, -tějí = stávati se buc

latý; slož. dokon. z-; buclatí'vati,
opakq
buclatý [-tě; -tost] = baculatý

buclíček, -čka, m., zdrob k buclík,
-a, m. = bucek
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'bucloušck, -ška, m. = bucek
bucnoutl si, -c1, -cnuv, -cnutí =

lehnouti si, hajnout (dět.)
buček, -čku, m., zdrob. k buk; v.

bouček
bůček, —čku.m., zdrob. k bok; =

vepřové maso z boku
bučeti, buči = vydávati zvuky bu.

bú, o dobytku; o podobných
zvucích; o hlasitém pláči
(zhrub.); b. hloupostí... = býti
strašně hloupý (t.); hloupý..., až
buči = velmi hloupý (t.); slož.
dokon. nd- se (mnoho); 170- si
(trochu, mnoho); 'roz- se = dáti
se do silného bučeni; za-, prostě
dokon.; bučí'vati, opak.

Ibučí, stř. hromad. k buk = buky,
mladý les bukový, boučí;
bučina, ž. = bukový les: zdrob.
mica, -nek, ž.; bučinkový || -no'vý
porost

fbučívati, v. bučeti;
bučivý [-'vě; -vost] = stale bu
čicí, podobný bučení

Bučovice, -ic. pomn., město na
M.; bučovžcký, lid. bučo'vský

I buď, rozk. zp. od býti, v. tam
11 bud', spojka rozlučovací z rozk.

způs. bud'; buď — buď: buď
mně, buď přátelům (zastan),
obyčej. buď — nebo, anebo
(odch. čž): bud' dnes nebo
zitra., buď všechno anebo nic;
výpustkou: buď — anebo = buď
to uděláš anebo... atp.; buď jak
buď, v. býti;
v. buďsi, buďto, buďže

Budapešť, -šti, ž., město; budapešt
ský || -šťský, přid. k tomu

Budčeves, -vsi, ž., ves v Č.
vod. = Budkova ves)

buddhismus " budh- a-zmusno,-mu,
m. = Bud(d)hovo náboženství;
mista, m. = jeho přivrženec;
-histický [-cky] a-styc-» = v
jeho duchu

Budeč, -dče. ž., ves v Č. 1 na M.;
z osob. jm. Budek

Bndějice, lid. m. Budějovice, -ic,
pomn., města; budějovický, lld.
budějovský

(pů

budget, v. budžet
budhiSmus, mista, -hžstický, v.

buddhismus
budicí, přid. = na buzení:

budič" [-čka], -e, m. = kdo. co
búdí;
budíček, -čku || -čka, m. (živ. i
neživ.), 1. = hodiny s bicím za
řízením, 2. = ranni znameni,
hudba vybízejíci ke vstávání;
budíčko'vý, přid. k tomu;
budík, -u || -a, m. (živ. i neživ.)
= budíček 1.: budíkov'ý, přid.
k němu

Budiš, —e, zdrob. Budíšek, -ška,
m., příjm. z Budivoj, Budislav

buditel [-ka], -e, m. = kdo budí,
probouzí; národní buditel= kdo
se zasloužil o probuzení našeho
národa. na. sklonku stol. 18. a
v stol. 19.: -telský Esky,- -stvi]:
-telský význam. -ská. práce...

buditi, buď, buzen(í): buditi koho
(ze spánku, ze spaní) = rušit ve
spaní, burcovat; b. se = probí
rati se ze spaní, procitat; pře
nes. budit. probouzet, vzbuzovati
zájem o něco, závist, důvěru atp.
= působit, rozněcovat, být při
činou; b. se = vznikat, vyvstá—
vat, o pochybnostech...;
slož. dokon. na- se koho (2 D.).
na- se ze spaní (mnoho);
vz- (nářeč., staroč.); povz—koho
k čemu = pobídnout, dodat mu
odvahy; pro— koho (ze spánku),

uo_ =

se; pro- u koho zájem... = vz—:
pro- se, o zájmu, o lásce =
vzniknout; 0 dní, o jaru = na
stati (kniž., básn.); vz- koho, se
= vyburcovati ze spaní; vz- zá.
jem, lásku... = způsobit, vznítit;
-buzovati, slož. nedokon. povz
koho; *pro- = buditi (Koll.);
vz- zájem....
-bouzeti, -zejí, slož. nedokon.
'po—= povzbuzovati (Zey.); pro
koho, se; den, jaro se probouzí;
172-= vzbuzovat (kniž.);
budivati, opakov.

budivý [Joost] =
buditi, vzbuzovati

schopný (se)



budiž buffet:

budiž, 1. zesílený rozkaz. zp. =
buď; 2. = buďsi, nechť: Udělám
to až zítra. Budiž (no budiž)

budižknlěemu, m. || ž. Il stř. neskl.
(z věty budiž k ničemu) = člo
věk. který se k ničemu nema.
nehodí, neschopný

buď jak buď, v. býti
budka, -dek, ž., zdrob. k bouda;

v. boudka
budníček, —čka,m., pták; b., -čku.

m., zdrob. k budnik
budnik, -u, m. = budka pro ptá

ky, přenes. (žert) = záchod
budoár, -u, m., z franc. boudolr =

dámský n. i pánský pokoj :
zdrob. -rek, —rku, m.; Jmí ||
-'ro1)ý, přid. k tomu

budoucí, přid. jm. z přechodu. přít.
buda. od budu = co bude, při
jde, nastane, příšti: b. čas
v mluvn.: b. hodina, na b. časy,
b. historik naši doby atp.;
zpodst. b., -cího, m. = budoucí
manžel, „nastávajici“, ženich
(lid.); = potomek (zastal-.) || b.,
2. = budoucí manželka, „nastá
vajíci“, nevěsta (lid.)

budoucně, příslov. = v budoucí
době, příště;
budoucna, stř. = budoucí doba,
budoucnost;
budoucnost, -i, ž. = budoucno;
v -sti; blízká, vzdálená. b.; =
postavení v budoucnosti: míti
b.; čeká ho skvělá. b.; hudba
budoucnosti, přenes. = něco pří
liš vzdáleného, možného až v da—
leké budoucnosti

budova, ž., z pol. = větší dům,
stavení, školní b., státní, zem
ská. atp.; přenes. budóva státu
= celé zřízeni státu; vědecká...
b. = soustava

budovatel [—lka.],-e, m. = kdo bu
duje; -telský [-sky; —ství], přid.
k tomu

budovati, původ. = “stavěti boudu,
stan (stě. b. se = stavěti stany),
dnes = stavěti budovu; buduje
se tam nova čtvrt ap.; přenes.
b. na starších pracich;.. = sta
věti, opírati se o ně; b. stát =

tvořiti...; slož. dokon. do- = do—
končiti budovani: na- se (mno-
ha); vy- = vystavěti; i přenes.:
Gebauer vybudoval historickou
mluvnici; z—= vystavěti:
budovávati, opak.

*bndovička || —vka,ž., zdrob. k bu-
dova

*bud0vní, přid. k budova (Ner.)
buďsi, spojka = II buď: přijdu..

buďsi pěkně nebo nepěkně (za
star.) = 3,1! bude...; buďsi —
buďsi = buď — (a)nebo (říd.):
obyčej. ve výrazu větném = ať,
nechť, budiž, dejme tomu, no
tedy ano atp.: Myslí si, že je
to správné. Buďsi. — Smím tam
jít? Buďsi (svolení ne zcela
dobrovolné)

buďto, spojka = II bud': buďto
dnes nebo zítra; buďto zvítězím.
nebo padnu

budu, v. býti
buduiínek, B., -nka, m., pohádko—

vý nenasyta
buďže, spojka = buď, buďto (řld.);

= protože buď: nepřišel, buďže
nemohl, nebo zapomněl

budžet cbydžé || bydžet», -tu, m.,
z franc. budget = rozpočet:
budžetni, -to'vý, přid. k tomu:.
-to'va,ti = dělati rozpočet

buť, citoslov. = uf (Klicp.); = fu,
o supění (šrám.)

bufa, ž. = teplá. bota, která se na—
zouvá. na obyčejnou obuv

bufalobilka, -lek, ž. = dobrodruž
ná povídka (hovor.); podle amer.
dobrodruha jménem_ Buffalo Bili“

*butan, -u, m. = visací zámek
(v zloděj. hantýrce)

bufet, -tář..., v. buffet
buffa, ž.: opera buffa = ital. ko—

mická. opera
buffet || zčešť. bufet, 1. “bytem

stř. neski., 2. abyfet», -tu, m.
(jen lid. <<bufet>>)= stůl na po
krmy, ochutnávárna, jídelna na
rychlé pojedení;
bufetář [—'řka],-e || bufetčík, -a,
m. (Tilsch.) || 'bufetka, —tek, ž.
= prodavač -vačka v bufetu
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buffa, ital., bas b. v komických
operách '

bufonxida, ž., ital. = fraška, šaš
kovina, šaškovství ]] bufonerie. ž.

bugatka, -tek, ž. = automobil na
zvaný podle výrobce Bugattiho

*bugr, -u, m. = povyk, kravál
(hantýr.)

bůh, boha, m. = v náboženském
pojetí nejvyšší bytost, tvůrce
světa; Bůh = křesťanský bůh;
při pozdravech: s (Pánem) Bo
hem, dejž to- Pán Bůh, naděl P.
B., zdař B.; při odporu: uchovej
B., nedej B. (Bože), chraň Bůh;
suď to B.; v. Pánbůh;
s Pánem Bohem jít = s boží
pomocí; 0 knězi = jíti zaopatřo
vati || spánembohem, v. tam;
s Bohem ,co počínati = 5 po
moci boží; dáti komu s Bohem
= rozloučiti se s ním ll příslo
več. sbohem, v. tam;
pro Pána Boha!, zvolání = pro—
boha, v. tam; pro boha prosit
= proboha;
za. boha, za. živého boha si ne
moci vzpomenouti... || zaboha =
zanic, vůbec ne:
do boha čeho míti ('Herb.) ||
doboha = hojně. hojnost;
je to u Boha = jen Bůh to ví.
je to nejisté; podívaná.... pro
bohy = strašná, k smíchu, smut
ná (hovor.); mela pro bohy
(Vr.);
bůh = milovaný č10věk, před
mět, modla;
bůh ví kdo... v. bůhví-;
tě bůh, z „pozdrav tě Bůh"
(praž. 'vulg.):
v. bohyně, božka, bůžátko, bů
že(k)

bůhví-, z bůh ví, ve slož. se zá
jmeny s význ. silné nejistoty,
neurčitosti: bůhvíco, bůhvíja
k(ý), búhoíkde, bůhvíkdo, bůh—
víproč...: bůhvíkdo to řekl =
jen bůh ví, kdo to řekl, vůbec se
neví || řidč. bůh ví co...

buch, 1. citoslov. vystihující zvuk
při ráně, při pádu: a tu na

dvéře buch, buch, buch = za
bušil (Erb.);
2. buch, -u, m. = bouchnutí, rána
(kniž.);
buchadlo, -del, stř. = velké hut
nické kladivo:
buchanka, -nek, ž., korýš;
buchu/r, -u, m. = strojní kla—
divo

buchatl, -chá.m = dělat buch, bou
chati, bušit, tlouci: buchající
srdéčko (Majer.); = střílet (lid.
a hovor.); slož. dokon. zzz-;
buchávatž, opakov.: slož. nedok.
vy- smíchem;
bucha'uý [-vě; -1)ost] = buchající

*buchcovati koho = dávat mu
„buchty“ do zad; = buchavě
kašlat (říd.); slož. dokon. na,
komu, z- koho

buchetka, -tek, ž., zdrob. k buchta
Buchlov, -a., m., hrad; poslati ko

ho do Buchlova. = nabít mu
(lid.)

buchnouti, -chl, -chnuv, -chnut(i),
dokon. k buchati = udělat buch,
zabušít, zatlouci; = padnout
(s buchnutím); = střelit (lid. a
hovor.); b. kým, čím = uhodit,
praštit;
slož. dokon. při— dvéře = při
bácnout; 'vy- = prudce a hlučně
se vzníti, vzplanout, vyrazit; vy
(hněvem...) = vzplanout, rozhor
liti se; vy- do řehotu = propuk
nouti v smích (Vr.):
slož. nedokon. vybuchovati

buchot, -u, m. = bouchání;
buchotati= buchati. o srdci (J'ir.)

buchta, -chet, ž., pečivo; = kned
lík (nář.); přenes. = rána do
zad, bouchanec; brát míru na
buchty = zívat (lid.): sedět...
jak buchta; z toho buchta =
vařbuchta, knedlík, líný člověk,
bez zájmu:
buchtař [-řka], -e, m. = kdo jí
rád buchty; = labužník (Rais);
buchtička, -ček, ž., zdrob. k
buchta;
buchtovati = péci, jísti často
buchty. dobře jist (Svět.): b
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koho = dávat mu ,.buchty", *bukev, -kve ][ bukva., ž. = bukvice
bouchance; bukinlsta || zříd. bouquinista
buchtovitý = jako buchta; buch- <<—nys-»,m., z franc. bouquiniste
tow pekáč...; b. člověk = který = antikvář
jí rad buchty (lid. a hovor.)

*bujan, -a, m. = bujný člověk,
rváč (nař.)

bujarý [-ře; -'rost] = bujný. ve
selý, plný Bílý: z ruš. v RK., u
jalo se
plný síly; z ruš. v RK., ujalo se

bujeti, -jeji, přech. -jeje, -jejíc II
-je, -jíc = být bujný, bujně
růsti, rozmáhati se (o plevelu,
o nepořádcích, neřestech); slož.
dokon. 702—= dáti se do silného
bujení; vy- = vyrůsti. rozmoci
se...; v. rozbujovati se:
bujívatž, opakov.: bujivy' [-vě;
-vost] = bujející, bujný (kniž.)

bujněti, -nějí = stávati se bujný;
slož. dokon. z—;zbujnělý, v. tam;
*bujno, stř. = bujnost, -ný růst;
bujný [-ně; -nost] = bujející,
rychle, bohatě rostoucí, vyrostlý,
rozkvetlý... (květ, strom, 1istí...):
= živý: -ná. fantasie; = kypící
zdravím, silami, velmi živý, ne
vázaný, bouřlivý (hoch, kůň,
mládež...)

bujon, v. bouillon
buk, -u, m., strom; symbol zdraví:

zdravý jako b.; spáti jako buk;
v. bouček, buček

bukač, -e. m., vodní pták
bukač, -e, m., 1. hudeb. nástroj

(hrnec, džbán potažený koži); 2.
= tlust'och (lid.); zdr0b. buká
ček, -čku || -čka (ve význ. 2.), m.

*bnkál, -u, m. = bukač 1. (Ner.)
bukanýr, -a., m., z angl. bucca—

neer = námořní pirát
bukati = vydávati zvuk bu, o bu

kačích, o holubech, o sovach;
slož. dokon. za-;
buka/vý [—vě; —vost] = bukající,
houkající

buké, v. bouquet
buket, -u, m., lid. pukét, pugét, z

franc. bouquet = kytice, vůně
vína, buké; zdrob. buketek ||
lid. pukýtek, -tku, m.; buketm
víno = mající bouquet

bukollcký, přid. k bukolik, -a, m.,
z řeč. = idylický básník; bukot
ské básnictví = pastýřské, idy
lické

bukot, -u, m. = bučení
buk0ví, stř. hromad. = buky, bu

kový les;
bukomlce || mica, ž. = buková
hůl; -vka, houba.:
buko'vina, ž. = bukový les: zdrob.
minka, ž.;
Bukem/na, vsi, země; bukovínský,
příd. k tomu; b. tabák = z bu
koviny (žert, váleč.);
bukom'ště, stř. = místo, kde
rostou buky;
bukov'itý = jako buk;
bukovka., v. bukovice;
bukový, přid. k buk: b. list, les

Bukurešť, -ti, ž., hlav. město ru—
munské; bukureštský " -šťský

bukva, ž., v. bukev; = cyril. pís—
meno

bukvice, ž. = plod, semeno buku;
větina; = cyrilské písmo v
Bosně; bukvičný !| bukvicový;
zdrob. bukvička, -ček, ž.

bula, || bulla, ž., z lat. = papežský,
někdy panovnický list

bulácký [-cky], příd. k bulák:
buláčtma, ž. = bulácké nářečí,
chodština (přezdívkou);
bulák [bulkaL -a, m., přezdívka
Chodům, poněvadž říkají bul m.
byl

bulanžismus, v. boulanžismus
bulbul, -a, m., z per. = slavík

(básnic.)
bulbus, -bu, m., lat. = bulva
bulčička, ž., zdrob. k bulka.
buldocký Doky; -ct'v£] = obvyklý

u buldoků;
buldoči, přid. k buldok;
buldok, -a, m., z angl. bulldog,
pes;
buldokovitý = podobný buldoku

Bulhar, —a,m., národ. jm.; bulhar
ský [-sky]; Bulharsko, stř., ze
mě; bulha'ršt'i/na, ž. = bulharský
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jazyk; stará. b. = buď vůbec bul
harština y starších dobách n.
jedno jeji nářečí, kterým hlásali
u nás křesťanství sv. Cyril a Me
toděj, t. zv. stará. církevní slo
vanština

bulíček, -čka, m., zdrob. k bulik
buličí, přid. jm. ]: bulik: b. oči =

jako bulik; přenes. b. oko = sa
zené vejce; rostl. = sasanka n.
upolín n. kopretina

bulička, ž., zdrob. k bulka
bulik, -a, m. = mladý vůl; pře

nes. = hlupák; pověsit, věšet ně
komu bulika, -ky na nos = mít
jej za blázny, klamat, balamutit
(zhrub.):
bulikovati koho = dělati si bu
lika z koho, našeptávati mu ne
pravdivé, nesmyslné věci. bala—
mutit; slož. dokon. MJ kOmu co;
0- koho

bulimie <<-límije», 2., z řeč. = cho
robná hladovost. vlčí hlad

*bnliti = nabirati k pláči (Pujm.)
buližník, -u, m., nerost, odruda

křemene; b., -a, m. = labužník
(žert.) 

bulka, -iek, ž., 1. = malá boule:
2. hra v karty; 3. v. bulák;
bulkař, -e, m. = hrač bulky;
-řský, přid. k tomu;—
bulkovatý = s bulkami 1.: Muit'y'
= podobný bulce 1.: bulkový,
přid. k bulka 2.

bulls, v. bula _
bulletin abyltén || byle-», -u, m., z

franc. = denni zpráva, oznámení,
zprávy o činnosti učených spo
lečnosti, věstník; lékařský b. =
zpráva o zdravotním stavu

bulský = bulacký (říd.)
bulva, ž., z lat. bulbus (= cibule)

= hliza; očni b. = oční jablko,
koule

bulvár, -u, m., z franc. boulevard
= široká městská. třida. prome—
náda; bulvární = bulvárový; b.
tisk = který hovi sensačni-mzáli
bám velkoměstské ulice; bulvá—
rwý = na. bulváru; v. boulevard,
-dní

bulvaitý, přid. = jako bulva

bulvuška, -šek, ž., rostl.
bum, bumbum, citoslov. napodo

bující zvuk při úderu na buben,
výstřel z děla atp.; přenes. o
úderu samém: bum ho do zad =
uhodil ho do zad

*bumága, ž.. rus. = úřední listina;
zdrob. bumážka, -žek, ž.

bumbal, —a,zdrob. bumbálek, —1ka,
m. = kdo rád bumbá, pije (lid.
a hovor.): *bumbálkovati = rad
píti:
bumbati, -bám = piti (v dět. ře
či): = oddávati se pití (lid. &
hovor.): slož. dokon. do- = do
končiti pití; na- se = napíti se:

—= vypít (vesměs v dět. ře
či); bumbá'vati, opakov.

*bumberda, m. = piják
bumbrlíčck, -čka, m., zdrob. k

bumbrlik, —a, m. = pohádkový
nenasyta; přenes. = chamtivec

bumbu, citoslov. v dět. řeči = chci
pit..., nápoj

bumbum, v. bum
bumerang, -u, m. = zbraň austral

ských divochů, vracející se tam,
odkud byla vymrštěna

buml, -u, m., z nemč. = procházka
německých studentů (za císař
stvi); u nás = demonstrace, často
s potyčkou, s nepokoji; bumlo
vatí = procházeti se, o němec—
kých studentech, demonstrativně
se procházeti, nic nedělat, klacko
vati se (lid. a hovor.)

bump, bumps „ nejčast'. bums, ci
tosl. = bum

bumstará, -stara'rá, citoslov. napo
dobující údery hudebni i jiné

'bumta, citosl. vystihující bručení
*bůna, ž., z něm. = bob, fazole

(nař.)
bunc, citoslov. = bác, buc
*bunclovka, -vek, 2., druh boty

(Jir.)
buncnoutl si, buncl = bucnouti

si (dět.)
bunčuk, -u, m. = turecký vojen

ský odznak
bund, v. bunt
bunda, ž. = krátký volný kabát

(lid.); zdrob. bundička, -ček, ž.:



buněčný burleska

bundovitý = podobný bundě;
bundovy': -ve šaty (Rais)

buněčný = složený z buněk: -nú
tkáň

bungalow abangelow), m. neskl. „
zčešť. bungalov, -u, m. = obydlí
v tropických krajích z lehkého
staviva

buničina, ž. = celulosa;
bunžčka, -ček, ž., zdrob. buňka

buňka, -něk, ž. = stavební jednot
ka živých těl: = otvor ve včelím
díle; = organisační jednotka:
anarchistická. b.; míti buňky pro
něco = smysl, pochopení, nedá.
ní, schopnost (hovor.),
*buňkařiti = tvořiti,
organisační buňky;
buňkom'tý = podobný buňce;
buňko'v'ý, přid. k buňka: b. sy
stém (organisačni)...

bunt, -u, m. || řidč. bund, z něm.
Bund = spolek němec. států, taj
ný spolek, spiknutí (lid. a ho—
vor.):
*buntar, -a, m. = spiklenec,
vzbouřenec: -rský [-rstv£],
buntovati se = spolčovati se
(tajně), umlouvati se (lid. & ho
vor.); b. koho = přemlouvati k
účasti při něčem; slož. dokon.
na- se (mnoh0): s- se = spik
nouti se; s- koho = přimětl k
účasti, sehnat, svolat, uspořádat
(lid. a. hovor.); buntovávatž (se),
opak.;
buntovník, -a., m. = kdo se bun
tuje, povstalec, spiklenec (lid. &
hovor.)

"Bar <<búr>>,-a, m. = holandský
usedlík jihoaím b., přenes. (žert)
= starý strážný vojín

zakládati

*bůr, -a., m. || bára, bora, ž. = 5 K
(v zloděj. hantýr.)

'bura || bú'ra., ž. = bouře (říd.
básn.)

buráceti, -cejí = dělati hluk jako
při bouři (kořen bar-. který je
v bouře), ra'chotit: hrom, vítr
burácí; o potlesku, o smíchu... =
hlasitě se rozléhat, zaznívat, o
zývati se; o hněvu, vášních... =

lomcovat, prudce propukat...;
o člověku = láteřit;
slož. dokon. na—se (mnoho): za,-,
buráci'vati, opak.;
buráci'vý buě; -uost] = buráce
jící, hlasitý, hřmotný, rachotlvý

burák, -u, m., z pol. = cukrová
řepa., cukrovka; buráko'vý

. buran || zčešť. buřan, -u = *buráš,
—e, m.. z ruš. = bouřlivý vítr
(kniž.)

*burc, citoslov. = buc, bum, duc;
*burcovač ][ burcovatel [-lka], -e,
m. = kdo burcuje;
burcovati = hřmotně buditi ze
spaní; přenes. b. lid, veřejnost
= důrazně upozorňovat na. něco,
buditi zájem; b. koho z klidu ==
rušit; b. svědomí = probouzet;
slož. dokon. na- se (mnoho): vy
ze spaní, z klidu; z- = vzbuditl:
burcouáuati, opukov.

burčák, -u, m. = mladé víno, ovoc
ný mošt (náš.)

I burda, ž., z něm. Burde = bří
mě, rozbroj, nepokoj (stč.): =
klepátko na dveře (zastal-.)

II barda, m., z lat. burdo = ne
pokojný člověk (zastal-.)

*burdití se = durditi se
'burdovatl koně = jezditi na něm

*burd'uk, -u, m. = měch (Heyd.)
bureau, v. byró
burel, -u, m., manganové. ruda:

burelovy' článek
Bureš, -rše = -reše, m., příjm. z

Burian
'biingerovství, stř., z něm. Bůrger

= měšťáctví
burgundka, -dek, ž. = burgundská

vinná, réva; = řepa (lid.)
Burgundové, -dů, m., germán.

kmen; Burgundsko, stř., kraj ve
Francii; burgundský, přid. k Bur
gundové i k Burgundsko

burka., -rek, ž. = (kozácký) plášť
burlácký, příd. k burlák, -a, m. =

plavec na Volze
burleska, -sek, ž., z ital.. hudební,

Slovesná skladba hrubšího zrna,
fraškovitá Opereta, veselá. próza,
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fraška; -skář, -e, m. = skladatel
burlesek; burleskni [—ně; -nost]
= fraškovitý, šaškovitý, hrubě
komický

'burmistr, -a, m., z něm. = sta
rosta (Slez., Bezr., Martin.)

bux-ně, most, v. burný
burnus, -su e-su», m., z arab. =

těžší plášť, zimník (lid.); zdrob.
-sek, -sku, m.

burný [-ně; -nost] = bouřlivý,
bujný, na př. čas, hněv, let, sila.,
mládí (básnic.)

bursa. <<-za», burs, ž., z řeč., pů
vod. = sáček na peníze, ve stře
dověku = mistrův (profesorův)
byt pro studenty, pensionát, ko—
lej, V nové době = trh na cenné
papíry, na obilí atp. (peněžní,
obilní, plodinová bursa), i bu
dova, kde se trh koná

Bursa <<-sa>>,m., přijm. z Burian
(v. Jirsa)

but-sian a-zijám, -a„ m. = obchod
nik na burse, bursovní speku
lant; -nský [-nstvi], přid. k tomu

Bursík <<-sik», -a, m., přijm. z
Bursa

burský, přid. 1. k Bur: -ská, válka;
2. b. ořech, oříšek = plod pod
zemnice olejnaté

bursovní [mé] <-zov-», přid. k
bursa.: b. spekulant, zpráva...;
mický [-m'ct'vi], přid. k mák,“ -a,
m. = bursián;
bursový, přid. k bursa

burš, -e, m., z něm. Bursch(e) & ,
to z lat. bursarius, sr. bursa, 1.
= němec. vysokoškol. student.
buršak (řid.); 2. za Rakouska =
důstojnický sluha

Barša, -ši, m., přijm. z Burian
buršácký Doky; —0tv'i],přid. k bur

šák, -a, m., z něm. Bursch =
burš 1.

Buršík, -a, m., přijm. z Burša
bunšikosní ][ -kósni [—ně; -nost]

<<-kóz->>,sr. burš, vlast. = ne
vázaně veselý, nezpůsobný obyč.
nápadný, odlišný, ale slušivý, ni
koli podivínský, mi př. b. klo—
bouk

buryna, ž., druh cukrové řepy, bu
ráku, krmná, řepa;
burz/nový Chrást

Burýšek, -ška„ m., přijm. z Bureš
burza, burzián, burzovní, v. bursa,

bursian, bursovní
bulvioa, -žoy, m., z franc. bour

geois = měšťan, měšťák, přísluš
ník buržoasie: = blahobytnik,
nesocialista, odpůrce socialismu
(hanl.);
'bwržoák, -a || 'buržoas [-sa.],
-53. || -se e-sa, -se» || buržoast,
buržoust [—stka], -a, m. = bur
žoa, blahobytník (hanl.);
buržoasíe <<-zije». ž. (|| 'buržoas—
mus <<-zmus», -mu, m.) = měš
ťanstvo, měšťáctvo, příslušníci
třídy vlastníci výrobní pro
středky;
"buržoácký, přid. k buržoák;
buržoasni [mě] c-zni» || *buržoas
tický x-styc-» = příslušející k
buržoasii: = blahobytný, neso
cialistický... :
'bu'ržoast'ni, 'buržoustni, přid. k
buržoast, buržoust;
buržuj [—jka], -e, m., přid. *bur
žujský [-sky; -stvi], z ruš. =
buržoa, buržoasní (hanl.)

buřan, -u, m., stepní travina; =
buran; buřáni, stř. hromad.
buřany (Holeč.)

buřeň, -ně, ž., plevel || lid. bwře
na, ž., buřeni, stř.;
*buřeniti = pramenit, míti zá
klad (Mrs.)

buřič [-čka], -e, m. = kdo bouři,
pobuřuje, odbojnik, vzbouřenec;
-čský [-čsky; -čst'vi] = pobuřu
jící, odbojnický, vzbouřenecký

buřík, -u, m., čes. název man
ganu

hui-ina, ž., rostl.; posměšně o tvr
dém klobouku; k tomu zdrob.
buřinka, —nek, ž.

'buřňácký [-cky; -ctvž] = bouřli
vácký;
buřňáček, -čka, m., zdrob k
buřňák, -a, m., vodní pták; pře—
nes. buřňák = bouřlivák

-buřovati, v. bouřiti
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'bnřt, -a II -u, zdrob. buřtžk, -a.
bumček, -čka || -čku, m. = vuřt
(lid.)

bug, —su <<-su», m., z angl. = vel
ký dopravní autobus, omnibus
(hlav. v amer. čes.)

busar ll buzar, -u, m., z franc.
bouser = vrh, strk koule na ku
lečníku, při kterém koule před
srážkou s druhou kouli narazí
na mantinel

busines || -man, v. byznys
busola. <<-so-»,ž., z it. = kompas;

přenes. = vodítko (říd.)
busta aby-», bust, ž., z franc. =

poprsí 2.
*bůstl, bodu, bodeš, boden(í) =

bodati (zastar. kniž., Erb.,
Vrchl.); slož. dokon. do- (F. S.
Proch.) = dobodatl; při-, v- =
přibodnout, připíchnout, vbod—
nout (Č.-Chod)

*bůstka, -stek, ž. = skleněná, ko
vová ozdůbka, cetka; bůstkový
= s bůstkami

busurman, -nský, v. blsurman
bušič, -e, m. = kdo buší;

bušidlo, -del, stř. = buchar;
bušiti, z buch = bouchat, hluč
ně, silně tlouci: b. pěstí na dvě
ře, kladivem do železa, srdce, ve
spáncích mi buší; slož. dokon.
na- se (mnoho); za- = zatlouci:
bušžvati, opak.;
bušivý = bušící, bouchavý, hř
motný

bušl, -u, m., z angl. bushel, angl.
dutá. míra.

Buštěhrad, -u, m., město v Č. (pů
vodně = Buškův hrad); buště
hradka, -dek, ž. = akcie buště
hradské dráhy (Herit.)

bůta, ž., obyč. pomn. bůty =
plstěná obuv, teplé přezůvky

*bůťa, m. = budižkničemu _
buťatý, o holubech = s nohama

porostlýma peřím
butela !| obyč. zdrob. butelka, -lek,

ž., z franc. bouteille = baňaté.
láhev

buton, v. bouton
butyka, Jcá-ř, obyč. putyka, -kář,

v. tam

buvol (nik. bů-), -a, m., z řeč.,
tur; buvolí hlava... || řidč. buvo
lový; buvolí kůže neboli buvo
Zčna, ž.

buzar, v. busar
buzdogan " buzdovan || buzdyga/n,

—a,m. = turecký železný palcát
*buzemnt || buzík, -a, m. = ho

mosexualni muž (vulg.); -tský
[-tstv£]; buzirovati = oddávati
se buzerantství

-buzovati, v. buditi
*bůžůtko, -tek, stř., zdrob. k bůže,

-ete, stř., zdrob. k bůh
bůžek, -žka, m., zdrob. k bůh =

pohanský bůh; = dobrý duch.
skřítek, zbožňovaný člověk, mod
la; domácí b. = kříž. krucifix
(Majer.)

bužie, v. bougíe
*bůžka, ž. podoba k bůžek (Koll.)
by, v. aby
*býče, -čete, stř. = býček;

búček, -čka, m., zdrob. k býk:
býčí, přid. k býk: b. hlava...;
býčána, ž. = býčí kůže, maso,
býkovice, -vina

bydlení, bydleti, v. bydliti
*bydlicí = obývací
*bydlíčko, -ček, stř. = obydlíčko
*bydlisko, -sek, stř. == obydlí (ná—

řeč., Herb.)
bydliště, stř. = místo bydlení, po

bytu
*bydlitel [-lka], —e,m. = obyvatel

(básnic.); Lichý = obyvatelný
bydliti || bydleti, 3. mn. bydlí ||

bydlejí, rozk. bydli, bydlil ||
bydlel, bydlen(í) = obývat, pře
bývat, sídlit; slož. dokon. 0
: osídlit, _osadit: krajina je
obydlena; obydlený kraj. byt;
za- chodby = ubytovati se na
nich (Majer.); byt je zabydlen
= už v něm někdo bydlil (ho
vor.); za- se = ubytovati se
(Majer.); v. zabydlený a zaby
dlovati; bydlívati, opakov.

bydlo, -del, stř., 1. = obydlí, pří
bytek; 2. = živobytí: dobré b.:
3. = pobyt (Herrm.)

bydžé_ bydžet, v. budžet
bytě, byfet, v. buffet
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I bych, bys, by, bychom, byste,
by, opisné tvary k tvoření pod
miň. zpús., dal bych...

II bych, -a, m., zpodstat. slovesný
tvar bych: pozdě bycha. honit =
je pozdě něco chtíti napravovat.
napravit, litovat, že jsme něco
udělali; moc bychů (Kosm.) =
litovaní

býk, —a. m. = samec turovitých
přežvýkavců; symbol síly, jaros
ti, zuřivosti: bujný, silný jako
b.: souhvězdí Býka;
býkovec, -vce, m. = hůl, kara
báč z býčí žíly, z býčího ohonu:
býkovice || dům:, 2. = býčí kůže.
maso

'býl, -u, m. || zprav.
býli (lid. a hovor. bejn), stř. =
rostlinný plevel; přenes. o špat
ných lidech, o špatných knihach,
pracích...

bylina, ž., 1. = nedřevnata rost
lina; 2. z ruš. = rus. národní
zkazka, pověst (o tOm, co bylo):
bylinář [-řka] || bylinkář [-řka,],
-e, m. = kdo sbírá. (léčivé) by
liny; bylinář, též = kniha o lé—
čivých bylinách, herbář (zastar.):
bylinař, -nkař = botanik (žen.);
-'nářský [-nářstvi], přid. k tomu;
'bylinečka, ž.. zdrob. k bylinka,
-nek, ž., zdrob. k bylina 1.:
bylinkový sýr; bylmný čaj, -nné
bohatství:
*bylinstvo, stř. hromad. = rost
linstvo

býložravec, —vce, m. = býložravé
zvíře;
býložravý = živící se jen rost
linnou potravou _

*bylý, přid. jm. z příč. byl = co
bylo, co se stalo

byneta, ž., z franc. burette = ná
dobka k měření (chemie.)

byl-ó, stř. neskl., z franc. bureau
= úřadovna, kancelář

byrokracie, ž., z řeč.,
vláda úřednictva, 'pak =
nictvo;
Byrokracius, -ia, m., sv. B., po
směšně zosobnění byrokracie:
byrokrat.L [-tka], -a., m. = úřed

původ. =
úřed

ník, často poněkud s příhanou
= úzkoprse lpící na předpisech,
na formalitách a nedbající věcné
stránky; -tický [-ticky; -tič'nost]
cx-tyc-, -tyč-» = úřední, často
s příhanou o úzkoprsém úřed
ním postupu;
byrokratisace <<-tyza-», ž. = by—
rokratisování :
-t1lsmus <<-tyz-»,
rokratický postup, jednaní,
da. byrokracie;
byrokratisovatí <-tyzo-» co = dá
vati tomu byrokratický ráz; b.
se = dostávati byrokratický ráz,
nabývati ho; slož. dokon. od
co = zbavit byrokratického rá.—
zu: 2—co = dáti tomu byrokra—
tický ráz || z- = státi se byro
kratický;
byrokratští/na, ž. = byrokracie

bymnismus <<bajrnyz- || bajernyz->>,
-mu, m. = básnictví v duchu
anglie. básníka, Byrona; byro
m'sta <<-nys—» || byronovec, -vce,

= stoupenec byronismu:
-nista, též = badatel o Byronovi;
byronský || byronovsky' [-sky]
= v duchu Byronově: byronov
ština, z. = byronský duch,
-nský světový nazor, světobol

bys, v. bych
bySSus (bysus), -ssu. m., z lat.

(a tam z řeč.) = výměsek mlžů.
iasturové hedvábí; byssový: -vé

-mu, m. = by
vlá

hedvábí
*bystrak, -a, m. = bystrý (rychlý)

kůň (Nemo.)
bystro-, kmen k bystrý ve slož.:

-duchý = mající bystrého ducha:
-hlavý; -nohý, -oký '(kniž.)

*bystrota, ž. = bystrost
bystro-vtip, -u, m. = ostrovtip

(ojediň.);
-z'ra.k, -u, m.
-zraký [—zra.ce;
jící bystrý zrak

bystrý [-fře,-rost] = rychlý, čerst
vý, křepký (krok, řeka...), =

= bystrý zrak;
-zrakost] = ma

ostrý, dobře vnímající (zrak,
sluch...): = dobře, rychle chá.
pající, usuzující, nadaný, svěd
čící o chápavosti, nadání (člo
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věk, duch, úsudek...);' = ostrý.
o chuti: vodka bystré dušky =
ostré chuti (Bezr.)

bystře, v. bystrý
'bystřeň, -ně. ž. = bystřina (básn.)
bystřice, ž. = bystřina (kniž.)
Bystřičan [-nka], -a, m. = obyva

tel Bystřice
bystřina, ž. = horský prudce te

koucí potok; bystřinný, přid. k
tomu

bystřiti = činiti bystrým: b. zrak,
sluch, rozum. pOZornost...; b. krok
___-.zrychlovati; slož. dokon. *na-,
z- zrak...; _bystřovati, slož. ne—
dok. *u- kroků = zmenšovati
(Erb.); z-,- bystřwati, opakov.

bysus, v. byssus
Býšť, -tě, ž., ves v Č.
byt, -u, m. = obydlí, obývaná část

domu (proti hospodářské části n.
proti dílně); XY, bytem v Brně
...; = bytí, životní soustava, sou—
hrn zvyků, obyčejů, práva: ná
rodní, lidov'ý byt; = živobytí
(Jin)

byt, 1. členská. připouštěcí spojka,
příslov. = třeba(s), třebaže, i
když (kniž.): je to dobré, byť ne
nejlepší: vděčen za všecko, byť
za. sebemenší drobnost || byťsi;
2. část podmiňovacího způsobu
ve význ. připouštěcím = i kdyby
(kniž.): byt' to nebyla pravda =
třeba to není pravda.; byť o tom
nic nevěděl;
3. nespráv. spojka připouště
cí, a) s oznam. způs. přít. času:
byt' to není pravda m. třeba to
není...; b) s podmiň. způs.: byť
by to nebyla pravda m. i kdyby
to nebyla pravda.

bytař, -e, m. = bytový zloděj
byteček, -čku, m., zdrob. k bzi/tek,

-tku, m., zdrob. k byt '
bytel, -e, m., rostl.
bytelný [-ně; -nost] = pevný, dů—

kladný, trvanlivý, na. př. stůl.
nábytek... (lid.); o člověku =
objemný, tlustý (t.); = obyva
telný (říd. kniž.); bytelnost =
bytelný tělesný stav, -né zdraví
(č.-Chod)

bythOmetr, -u, m., z řeč. = hloub
koměr; -t'rie, ž. = měření hloub
ky

bytí, stř. = jsoucnost, existence,
žití, život: jde o bytí & nebytí
(běž.); bytí pekla (Svět.); bytí
= život (Herrm.)

býti, přít. čas jsem. jsi, jest ||
obyč. je (knižní jestiť = neboť
je), jsme, jste, jsou (lid. sem...).
záporné tvary nejsem..., 3. os.
není (lid. néni, nejni), příč. byv,
byl, byt, podst. jm. bytí, pře
chod. přít. jsa, jsouc, jsouce,
budoucí čas budu, rozk. zp. buď,
dokon. přech. přít. buda, -ouc,
-ouce; podmiň. zp. byl bych...,
v. bych;
1. = trvat, existovat: Bůh je;
co bylo, již není; co je, nebude;
nic není na. věky; dokud svět
světem bude; co je Praha Pra.—
hou;
2. býti, budu = státi se, stanu,
vzniknout, vzejít: chce býti
lékařem: byl z něho pořádný
člověk; byla, bude z toho svat
ba.; z toho nic nebude = to se
neuskuteční, nevyplní; o dešti,
0 bouři = to se rozejde; z toho
mračna nebude déšť; byla. z to
ho všady radost;
3. sloveso sponové, s úkonem
mluvnickým, které lze chápat ve
věcném významu dliti, zůstati:
je doma, odpoledne musím býti
doma;
4. jsem (byl jsem, budu) ne
mocen, zdráv. vesel, smuten.
chytrý.., zdráva, nemocna, zdrá
vi..., nikoli nemocným, zdra
vou atd.;
5. je (bude, byl) učitelem, vo
jákem, řemeslníkem... (přísudek
k 1. p.), o povolání, o poslání,
o určení, o stavu II je to pravda.
lež, pomluva. (hodnocení, zařazo
vání někam), nikoli to je
pravdou, jak se dnes často říkává,
a. píše; podob. to je, byl učitel!
= dobrý učitel: to bude vojákl;
to je špatný voják; on je chudák,
dobrák...;
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6. Praha je Praha, vojak je vo
Ják... = Praha má, své zvlášt
nosti, nezapře se, je svá, oso
bitá.:
7. jsou tu zvát na koncert =
přišli, aby nás pozvali (Význam
účelový; jen 1id.); byl jsem se
koupat, projít, byli se tam po
dívat, o minulosti (běž.):
8. nelze mi býti veselu, není
dobré člověku býti samotnému,
t. j. k předmětu v 3. p. bývá.
někdy. archaisticky, přídavný
doplněk v 3. p., obyčej. však
v 7. p.: nelze mi býti veselým,
sluší ti býti skromným, radím ti
býti opatrným... (kniž.); radím
ti, abys byl opatrný atp.;
9. nelze mi býti kazatelem, ne
sluší se býti (mně, tobě, ni
komu) lhařem..., t. j. podst. jm.
doplňkové k předmětu v p. 3.,
někdy nevyjádřenému, je zpra—
vidla v p. 7.:
10. co je to za člověka = jaký
je to člověk (místy v nař.: za
člověk);
11. všem lidem je umříti, je mi
napsati dopis, je bedlivě hledě—
ti ke všem okolnostem.... ve Vý
znamu nutnosti, silně archais
tic'., lépe: mám. musím napsati
dopis, je třeba hleděti atp.;
12. je vidět, slyšet, poznat.., ve
významu možnosti;
horu (hory) je vidět, hudbu bylo
dobře slyšet, je mu špatně -ro
zumět..., vazba. neosobní ve Vý
znamu možnosti (v nař. hora je
viděti..., vazba osobní):
13. je (není, nebylo, nebude) mi
do smíchu, do pláče.... v. do;
je to k pláči.., k dostání, v. k;
jsem s to (sto), seč jsem, v. s:
býti o hladu, v. o, komu po vůli.
v. po; je to v tahu, v. tah. v pro
hře, v. prohra; jsem, nejsem od
toho, v. od; je na tobě, v. na;
býti v úzkých, v. úzký; je bez
sebe, při sobě, jsou v sobě, v.
se; bylo tma, zimam, v. tma...;
14. zdá. se býti smutný. nezdá,

se to býti správné...,
m. zdá. se smutný atp.;
15. bylo nebylo, v pohádkách =
ať to bylo (ať se to stalo) nebo
nebylo;
16. není (nebylo, nebude) vody,
t. j. po záporném sloveso bývá.
2. p., ale jen ve významu částeč
ností = nebylo ani trochu vody;
podob.: není peněz, vína. piva:
nebylo tam ani živé duše (ž.
duše má význam hromadný =
lidé); proti věku není léku; ne
bylo proslavenějšího milovníka
nad ně (R. Svob.); není času (=
ani trochu času): na jeho čele
není vrásek (šram.)..., ale: to
není voda, nýbrž ocet (nejde o
význam částečnosti), podobně to
není pivo...; nebývá vůbec 2. p.
11 jmen, která. nepřipouštějí po
jetí částečnosti, zejména u jmen
osobních: otce není, nebylo do—
ma, té knihy tam není, správ.
otec nebyl doma, ta kniha tam
není;
17. není co, kam, kde...: pil bych,
ale není co; šel bych, nevím kam
..., v. co, km...,
18. co jsme si, to jsme si, od
pusťme si, výpustkou = co jsme
si udělali, to jsme si udělali;
13. bud', rozk. k budu: buď hod
ný...; s význ. připouštěcím: buď
kdo buď = at' je to kdokoli:
buď jak buď = ať je (to, to
mu) jakkoli; buď si on kdokoli
(Zey.);
20. tak jest, to jest, v. tak, to;
slož. dokon. tio-, na..., s význa
my zvláštními, v. tam;
v. bývati

bytík, -u, m., zdrob. k byt
bytna, ž. = pronajimatelka bytu,

osoba, 11které jsme v podnájmu:
bytné, -ného, stř. = nájemné za
byt;
bytnějž, -jš£, v. bytný

bytněti, -nějí = stávati se bytný.
mohutněti (Č.-Chod); o předsta
vách = měniti se v bytosti (Sez.);
= chorobně se zvětšovati (lé

nespr.
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kař.); slož. dokon. z- = chorob
ně se zvětšiti; v. zbytnělý

*bytní = vztahující se k bytu, k
jsoucnu, k životu

bytnost, v. bytný
bytný [—ně; -nost], přid. k byt, 1.

b. poměr = bytový (č.-Chod);
2. = bytelný, obsažný, podstatný,
mocný (řid. kniž.);
bytně: souviseti s čím b. = svým
bytím, svou podstatou (Vlč.);
bytnost. -i, ž. = jsoucnost, bytí
(kniž.);
2. stup. bytnějš'í [-ji.];
bytný, -ného, m. = pronajímatel
bytu: můj bytný

bytosloví, stř. = nauka o bytu, o
bytí, o existenci

bytost, -i, ž. = co je, tvor, osoba:
lidská, božská, živá, neživá b.;
bytostní || bytostný [-ně; -nost]
= týkající se bytosti, hledající,
vystihující podstatu: -ní pravda
(Vodák); -né sk10ny = tkvící v
bytosti, od přírody (Konr.); cí
titi co -ně (Vrba) = v celé by
tosti, na své bytosti, živě

bytovati = bydliti (kniž.); = zdr
žovati se, o výru (Jir.); = trva
ti, existovati (filosof.); 'b. koho
= míti na bytě; slož. dokon. u
koho = vzíti na byt, poskytnouti
mu byt, bydlení; bytovávat'i, opa
kov.

*bytovník, -a, m. = obyvatel
bytový, přid. k byt = týkající se

bytu, bydlení, patřící k bytu...:
-vá otázka, -vé zařízení...

byťsi, v. byť
bytůstka, ž., zdrob. k bytost
bývalý ['“-Zostl = co bývalo, bylo

a už není, někdejší: b. ministr,
-lá. škola...

bývati, opak. k býti = bydliti
(nář.); slož. dokon. clo-, na-...,
v. dobýti...; bývávati, o ději
dávno minulém: bývávalo, b.
dobře (píseň)

*byvší, příd. jm. z přechodn. min.
byv_ v nové době napodobením
ruštiny, lépe bývalý, minulý:
to je byvší člověk = ztracený
(literát, hovor.)

9.

Byzanc, -ce, ž. = Byzantion, by
zantská říše ;“ *Byzantijec, -jce,
m., k tomu příd. byzanttjsky' =
Byzantinec, byzantinský (Mas.);
'byzantika <<-ty-»,ž. = byzantský
sloh (Ner.); Byzantinec [-nka]
q-ty—», -nce, m. = obyvatel by
zantské říše;
byzantinismus x-tynyz—iu,-mu, m.
= byzantský mrav, -ska kultura;
přenes. = patolízalství, podkuřo
vání;l byzantinsky <<-tyn->>[—sky;
—stvt], 1. = byzantský; 2. =
patolízalský; Byzantion <<-tyjon»,
-tia, stř., hlavní město bývalého
byzantského císařství, pozdější
Cařihrad ;
byzantolog, -a, m. = znalec by
zantské kultury; -logický, na př.
sjezd, -ká. práce; -logte, ž. = vě
da o byzants. kultuře;
byzantský, příd. k Byzantion
(panovník, říše, umění)

*byznys, -su <<-su»,m., z angl. =
práce, výdělek, honba za ním;
zdrob. -nýsek, -sku, m.;
byznysmen, v. businessman

bz, bzz, citoslov. vystihující bzu—
čení

*bzdina, ž. = pšouk; přenes. =
velmi málo, nic (lid.); zdrob.
bzdinka, -nek, ž.

bzditi, bzdil || lid. bzděl = pouštět
větry z těla (1id.); = pšoukat
při kouření, bafat (lid.); o mo
toru = vybuchovat (Majer.);
slož. dokon. na- (mnoho); za:-,
prostě dokon.; za- v kamnech =
trochu zatopit, „zavlažit“ (lld.);
bzdtvati, opak.

bzďoch, -a, m. = smraďoch (lid.)
*bzdumk, -a, m. = vzdorovitý člo

věk (slez., Martin.)
Bzenec, -nce, m., město na M. (od

vozeno z bezný a to z bez); bze
necky', přid. k tomu

bzi, bet..., citoslovce vystihující
bzučení;
*bz'ik, -u, m. = bzikaní, plašení,
plašivost (Holeč.);
bzikatá = bzučeti; kráva bziká
= střečkuje; slož. dokon. na,- se
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(mnoho); za-, prostě dokon.: bzučivý [-vě; -vost] = bzučící ||
bzikávati, opakov.; *bzučný [mě]
bzika'vka, -vek, ž., moucha; = *bzuk, -u, m. = bzučení; 'bzuka
splašenost; vý = bzučivý; bzukot, -u, m. =
bzikavý = bzikající. často se bzučení: *bzukotati = bzučeti
plašící; bzum, citoslov. vystihující bzučivý
bziknouti, -ki, -knuv, -knutí, do—
kon. k bzikati; slož. prostě do—
kon. za-;
bzikot, -u, m. = bzikání;
bz-ilcota, ž._ čes. národ. tanec

'bzinka, -nek, ž. = bezinka
'bzinkati = bzučeti
"'bzíti = bzučeti
bzučúk, —u, m. = druh elektr.

zvonku, bzučítko;
bzučák, -a, m. = bzučivý, bru
čivý člověk, bručoun (lid.)

'bzučalka, -lek, ž. = bručounka,
o včele (Svět.)

bzučeti, bzučí = vydávati zvuk bz,
sykavý; b. si písničku = bzučivě
zpívat; slož. dokon. 'na- se (mno
ho), za-, prostě dokon.: v. po
bzukovati;
bmčivati, opakov.

bzučítko, stř. = bzučák. -u

c <<cé>>_1. souhláska. její písmeno,
tón; 2. c, ce... citoslov. vystihu
jící cvrlikání;
C, zkratka = Celsius, stupeň
teploty: 100 C = deset stupňů
(tepla) podle Celsia: C = 100;
C. = candidatus, v. tam

ca, v. circa
cabaret, v. kabaret; 'cabaretier

<<-ťjé»,-rs., m., z franc. = kaba—
retní umělec

*cabiti = plakati
cabotage, v. kabotaž
'cabotin <<kabotén>>,-a, m., z franc.

= potulný herec; mství, stř. =
komediantství .

Fcabmti se = loudati se (lid.); =
chlubiti se (praž.)

cabriolet, zčešť. ka,-, -u. m. ||
cabriolka, lea-, —1ek,ž., z franc.,
druh karoserie, vůz se střechou

cacný, v. casný

hlas
*bzunčeti = bzučeti
bzunka, -nek, ž.. moucha
*bžodanec, -nce, m. = bodavec,

píchnutí, rýpnutí (nářeč.);
bžodati = píchati, rýpati... (L);
*bžoda/vý = pichlavý (t.);
bžodnouti, -dl, -dnuv, -dnutí,
dokon. ]: bžodati (t.)

*bžuch, citoslov. = bum, bums,
bác; 'bžuchnouti, -chl, -chnuv
= bácnouti

*bžun, citosl. vystihující zvuk basy
*bžunčeti = bzunčeti
bžunda, ž. = neštěstí, smůla, ne

zdar (lid. a hovor.); = brynda.:
b., m. = „smolař“

bžunk, citoslov. napodobující zvuk
při pádu předmětu do vody =
žbluňk; bžunkati, bžu'nknouti =
žblunkati, žblunknouti

cacorka || ctí-, -rek, ž. = konipa
sek, pták (lid.); přenes. = sviž
né děvče (Rais, Jir.)

cadenza., v. kadence
cadmium <<kad-», -mia, stř., prvek
*cadrnatý = ježatý, o obočí (Arb.)
caesar <<cézar>>|| ceš-, -a, m., titul

řím. panovníků, císař (podle
Caesara); caesaržsmus <<cézaryz-»,
-mu_ m. = caesar-ská, císařská
vláda:
caesaropapismus <-zmus», -mu,
m. = sloučení vlády světské, po
litic. s církevní;
caesarský [-sky; -stv£]: c. stát

caesura || cesura, <<cézú->>,z. =
přerývka.

*cáhot, -u, m, = chrastění (Ma—
jen)

*cahoty, -tů, m. pomn. = cavyky
(Rais)
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cáhovitý || ca- = tuhý, s tuhými (Scheinpfl.); vy- vodu z čeho =
vlákny, o mase vyšplichovat (šimačJ

*cachati = capati, šlapati *cákot, -u, m. = cákání
'cáchovati, z něm. = kontrolovati -cnkovatl, v. cakati

přítomnost (hornic.) cakra, cákra = sakra (lid.); calm-a
cachtanice ll mina, ž- = rozbředlý dente || cakrťa)ment(e) = sapr—

sníh, -lé bláto, čvachtanice. -nina ment; cakraholtský = kakraholt
*cachtati = čvachtati, cákatl; c. ský; cakramentský [-sky] =

se = čvachtati se, brouzdati se; sakramentský; cakryš = sakryš
slož. dokon. na- Se (mnoho); u- *calach, -u, m. = marast
(še) = ubrouzdati (se), umáče— *calapatlna, ž. = rozplesklý koláč
ti; CaChtáWCi,opakov.: (zast.); = capart, maličkost,
cachta'uý = rozbředlý, o sněhu drobnost (Herrm.)
(Rais) 'calatka, -tek, ž.. m. caletka,

cachucha <<kačuča>>,ž., národní zdrob. k calta = houska (nářečí.,
španělský tanec Baar)

Cichy, Cách, ž. mn., město; calcium <<kal->>,-ia, stř., lat., prvek,
cášský, příd. k tomu

caisson || zčešť. keson <<-son», (ké
zon, (š.-Chod), -u, m., z franc.
= potápěci zařízení na práci pod
vodou; caissonový || keso-: -vé
zařízení; -vá, nemoc = nemoc
dělníků pracujíCÍch v kesonu

*cajčka, -ček, ž. = cajkova sukně
(lid.);
cajk, -u, m., z něm. Zeug = ba
vlněná látka (lid.;) = řemeslnic.
nářadí (t.); cajkovice, -ic,
pomn. = cajkové kalhoty (t.);
cajkový= z cajku

cak, citoslov. vystihující
klokotání (Nera)

I *cák = copak (lid.)
II cák, citoslov. vystihující šplích

nutí
III cak, -u, m.,

potůček, proud potu...
struk u vemena (t.)

cákati = šplíchat, stříkat (lid. a
hovor.); slož. dokon. na- (mno
ho); na- si vod0u hlavu, vodu
na hlavu; po- = pošplíchat, po
bryndat; oy- všechnu vodu; za
= zašplíchat;

Slavičí

zpodst. II cak
(lid.) :

cakajícícákavý [-vě; -'vost] =
(lid. a hovor.);
cáknouti, -kl, -knuv, -knut(í),
dokon. k cákati = šplíchnoutl,
stříknouti;
-cakovati, slož. nedokon. o- my
dlinky do vody = pouštět

vápník
calembour akalambúm, -u, m..

franc. = slovní hříčka
calque, v. kalk
calta, calt, ž. = plochý koláč, plac

ka (zastar.); = vánočka (místy
lid.); caltář, -e. m. = kdo peče
calty (Jir.);
caltička, -ček, ž.,
též = cukrátko

camelot, v. kamelot
camembert xkamamběn, -u, m.,

sýr (podle franc. města Camem
bert)

camera aka-», lat. = komora.: in
0. caritatis něco říci cin -rá. ka
mna->> = důvěrně; c. obscura
<-kúra» = temné. komora

camíoun, -u, zdrob. -'rek, -rku, m.
= třáseň, přívěsek, cancour, „o
cásek“ (lid.)

cnmfrnoch, -u, m.
ostřižek;
c., -a, m. = dítě, které překáží
(lid.) _

camouflage || zčešť. kamufláž, -že,
ž., z franc. = zakrývání, masko
vání vojenských předmětů a po
hybů; = zpráva podle smluve
ného klíče

camping <<kem-» || zčešť. kumpány,
-u, m., z angl. = sportovní tá.
boření venku; kampo'vati = tá.
bořit pod širým nebem

campr, v. cimpr

zdrob. k calta;

= útržek šatu,
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cumi-a. “ cam'ral [-Zka], -a, m. =
kdo camrá;
cam-ranina, ž. = camrání;
camratí = cancati. žvaniti, žvás
tati, plácati, tlachati (zhrub.);
slož. dokon. m— se (mnoho); W
všechno; camrá'vat'i,_ opak.;
cam'ravý = žvaniVý:
camry, -rů, m. pomn. = tlachy,
žvasty

cán, -u, m. = podlouhlý kus ko
vu (lid)

canc, -u, m. = žvast, tlach (vulg.);
cam-a || cdmal [-lka], m. = kdo
cancá (t.)

'cancár, -u, m. = cancour
cancati = camrat, žvanit, žvástat,

tlachat; slož. dokon. na- se čeho
(mnoho); vy- = vyžvanit;
cancá'vat'i, opak.;
cancavý = žvanivý

cancor || obyč. -cou'r, -u, m. =
cár, hadr: zdrob. -rek, -rku, m.;
cancowrovitý = jako cancour,
roztřepený

'canda, m. = povaleč (lid.);
candavý = povalečský

candát, -a, m., z něm., ryba., čes.
lupice; = povaleč (na Chodsku);
zdrob. -tek, -tka., m.

candelales <<kan-lá-», z lat. = po
platek, příspěvek na. svíce, na
světlo (zastal-., Jir.)

canevas akanva», m. neskl., franc.,
tkanivo; přenes. = osnova dě
je... (říd. kniž.)

canlti = camrat, cancat, žvanit
(zhrub.)

'caňk, -u, m. = udldlo, z něm.
Zange (lid.)

canoe, v. kanoe
caň'on, caňon ll zčešť. kaňon, -u.

m., ze špaň. = prohloubené říč
ní koryto; kaňonmňtý [-tě;
-tost] = podobný kaňonu

Canessa “Ka-», ž., hrad v Italii,
kde se císař Jindřich IV. pokořil
papeži Řehoři VII.; odtud rčení
jíti do Canossy = pokořiti se,
podrobiti se; cesta do Canossy

cánový, přid. k cán
cant <<kent ll podle franc. kant»,

-u, m., angl. = pokrytecké uží
vání slov

cantabile <<kantá-», ca/ntando, ital.
= zpěvně (hudeb.)

canto <<ka-», ital., z lat. cantus
((kam-»= zpěv, hlas, který zpívá.
hlavní melodii

canzOna. || zčešt'. kanzona a-có-», ž.,
z ital. = píseň, zpěv; druh strofy

I *cap, —a, m. = kozel (nářečí.,
Mah.); ' v. cápek

II cap „ cáp, citoslov. vystihující
1. zvuk při těžkém šlápnutí, 2.
drobný krok; capy cap, o dě
tech

I cáp, -a, m. = huňatá ovce; od
tud cáp, -u, m. = chlup, peří
(nářečí.)

II cáp (cap), -u ]] cápa (odpa), ž.
= tlapa, šlépěje (lid.)

capal [-Zka], zdrob. capálek, -lka,
m. = kdo cape (lid.)

capart, -a, m.' = drobné, malé
dítě; 0., -u, m. = cucek, hadr,
cancour; roztrhat na. caparty
(lid.); = maličkost, malicher
nost, titěrnost: um svůj těmi bav
caparty (Čelak.); caparty =
mrzutosti, cavyky (Němc.) ;
zdrob. capartek, -tka, -teček,
-čka, -tžk, -a, m. || capartě, -těte,

capartí, přid. ]: capart
capati, -pu || -pám || capkati =

jíti drobnými kroky (o dětech),
o dospělých důvěrně m. šlapati.
jíti; slož. dokon. do- kam; na
se (mnoho); při-; 'roz- co=roz—
šlapati'; u- se = unavití se ca.
páním, capkáním. chůzí: ucapa
ný, ucapka/ný; za- si (trochu,
mnoho); capávati || capkávati, o
pakov.

cápati, -pu n. -pám, rozk. způs.
-pej_ přechod, -pa.je, -jíc = těž
ko, hřmotně, pomalu jíti, chodi
ti: c. se = sápati se, dotírati
(nářeč.); slož. dokon. do- se kam;
na—se (mnoho); při- se; „za-;
cápávati, opak.

*capatý = s velikými cápy, cápami,
v. II cáp (lid.)

capúvati, v. capati
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capavý Evě; —vost] =
cápavý [mě—;-vost] =
loudavý

'cape <<kejp»,-pu, m. || zčešť. 'kép,
kep, z angl. = pláštěnka

cňpeček, -čka, m., zdrob. cápek
capek, -pku, m., zdrob. k II cap

(cap); pomn. capky = tlapky
(lid.. Mrš.)

cápek, -pka., m., vlast. zdrob. 1: I
cap = hlupáček (lid.)

capka || cti—,—pek, ž., zdrob. k capa
|| (Já.—. v. 11 cap

capkati, v. capati
*capkatý = podobný tlapce
capkávati, v. capati
capky, V. capek
Capl, v. Petr
'caplovati, z něm. zappeln = koli

bati se při chůzi, přešlapovat,
být nerozhodný (lid.)

cápnouti, -pl. -pnuti, dokon. k cá
pati = šlápnout

capot, -u, m. = cápání
cápota, ž. = šlépěje (lid.)
*capouch || co-, -u, m., lid. ze so—

capajíci ;
cápající.

pouch = díra nad ohništěm pro 
kouř, dymník, otvor, kterým se
vkládá palivo na ohniště;
c., -a, m. = špinavý člověk (lid.)

'cápovlce, ž. = huňatá. čepice;
*cápovina, ž. = kozlí kůže;
cápo'vitý || cápov'ý = huňatý, 0
CVO).

cappa <<ka->>,ž., ital. = plášť, ob—
řadní roucho

capr, -u, m. = kousek, útržek,
campr (lid.); *cap'ratý =. chun
delatý

Capri <<Ka-», stř. neskl., ostrov
capriccio <<kapriččo>>, —ia, stř. ital.

= rozmarná skladba; capricciosa
<<kapríččózo>>,ital., 1. příslov. =
rozmarně (hudeb.); 2. -sa, stř. =
rozmarná skladba

caproni <<kapróny>>,-niho, m., druh
letadla (podle ital. inženýra jmé
nem Caproni)

captatio benevolentiae <<kaptáciobe
nevolencijé>>, lat. = uchazení se
o přízeň a jeho konkrétní projev
(řečí, ochotou atpod.)

*capuchon akapyšon», -u,
kapišon

capy, citoslov., v. II cap
car <<car || jen lid. cat—», -a, m. ||

zčešť. 'cdř, -e (Rais), z caesar.
příbuzné s naším císař = císař u
Rusú &. u již. Slovanů v starší
době

cár, -u, m. = útržek látky, šatu.
hadr; roztrhat něco na cáry, na
mancáry = na kousky, úplně;
cár papíru = bezcenný papír (o
smlouvě apod.); pomn. cáry s
kým dělat = cavyky, círaty

'cára, ž. = coura
*carát, -u, m. = carství
cámti = ploužiti se, loudati, cou

rati; = máchat, omývat; c. se
= loudati se, machati se; c. se
s kým = dělat! s ním cavyky:
slož. dokon. do- se = doloudatl
se; na- se (mnoho); pro- se =
projíti se (Herr-m.); cárávat'l, o
pakov.:
cáravý kvě; -vost] = couravý.
loudavý (o člověku); -vé mraky

m.=

(šrám.)
carcinom <<kar-nóm», -u, m. = ra

kovina. z lat. carcinus = krab
(rak)

cáreček, -čku, m., zdrob. k cárek,
-rku, m., zdrob. k car

*carevice, ž. = carova dcera:
carevžč, -e, m. = carův syn;
carevna, -ven, ž. = carova žena,
panovnice

carismus <—zmus»,-mu, m. =car
ská. vláda; ca'rísta, m. = přivr
ženec carismu; caristický <<-styo-)
= v duchu carismu, pro caris
mus

cannagnolo || zčešť. karmagnola,
kamna/ňom, ž., francouzský tanec,
píseň při něm zpívaná.

carofil [-lka], -a, m. = caromil;
Jilská Deky; -stv£] || caromil
[-lka], -a, m. = stoupenec ca—
rismu

caropapežství, stř. = vlada carství
a papežství

carova, ž. = carevna;
carovati = vládnout jako car
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cárovitý [-tě; -tost], přid. = jako
cár, v cárech, roztrhaný

carovrah, -a., m. = vrah cara.;
-vražda, -vra.žd, ž. = vražda. cara

'cárový = cárovitý
carpe diem akar- dyjem», lat. = u

žij, užívej dne, (po)přej si
carský [-sky], přid. k car;

carství, stř. = carská hodnost.
říše; c. slova = vláda (Mash
carstvo, stř. = carství; babí c.
= nadvláda žen (Šlejh., zhrub.);
c. boží, nebeské = nebe:
'carstvovati, podle ruš. =
vati

carte blanche <<kárt blanš», franc.
= bílý list, neomezená plná moc

cáry, v. cár
cář, v. car
'caří, přid. k car = carský

caro

'cáří, stř. hromad. = cáry
cařice, ž., podle ruš. = carevna:

'caříček, m., zdrob. k car
cásati, z něm. zeisen = (prudce)

trhat, škubatl (lid.); slož. dokon.
na- se (mnoho); za,-; cásávati,
opak.; cásavý [Jvě; -vost] =
škubavý, trhavý

'caska, -sek, ž., druh vesty
casně, casnost, v. casný
cáSnouti, -sl, —snuv, -snutí, dokon.

k cásati (lid.)
'casnovati se, sebou, kým = šku

bat. trhat... (lid., Herb., Mrs.)
'casný [-ně; -nost] = zvědavý, vše

tečný (východočes, Svět.) || cacný
casus belli (kázus be1í», lat. = pří—

čína, důvod k válce; přenes. =
příčina k nepřátelství

cášský, v. Cáchy
cathedra <<kate-», ž., řecko-lat. =

vysokoškolská stolice; mluviti...
ea: c. = jako učitel, sebevědomě,
neomylně, závazně; v. katedra

causa bíbendi akauza -dý», lat. =
příčina, podnět, záminka k pití

causerie <<kozrý», ž. neskl. || 2. p.
-rie <<-ryje», franc. = zábavný,
lehký výklad; causeur <<kozér»,
-a, m. = vypravěč, spisovatel
causerii; causem'sta [-stka] ako
zry-», m.. = spisovatel causerií;

Jistícký <<-styc-»[-cky] = v du
chu causerií

cavatina <<kavatýna.»,ž., ital. = ly
rlcká arie

caverna <<ka-» || zčešť. kaver'na, ž.,
lat. = podzemní vojen. kryt, dou
pě; při tuberkulose = dutina
vzniklá v plicích rozpadnutím
tkáně, čes. doupě

cnvyky, —ků, m. pomn. = vada,
hluk, rozbroje; časť. = okolky,
průtahy (lid. a hovor.)

Cebiv, -ě n. -i, ž., ves v č.
*cec, -e, m., 'cecák, -u, m. = cecek;

*cecatž = cucati; cecavý = cu—
caw:
cecek, -cku, m., cecík, cecíček,
-čku, m. = struk na vemeni, bra
davice na prsou (lid.);
cecky, -cků, pomn. =ženská prsa.
(zhrub.)

cecllianismug <<-nyz-», -mu, m. =
obrodné hnutí v církevní hudbě;
ceciliánský = v duchu cecilia—
nismu; ,
Cecilie a-cílije», ž., žen. jm.; sv.
C., ochránkyně církevní hudby;
Cecilka, ž., zdrob. k Cecilie; c.
= (cecilská) zábava, schůzka (č.—
Chod);
cec'ilsky' spolek, -ská zábava

ceckatý = s velikými struky; =
prsatý (zhrub.)

cecky, v. cec
ced'ak, -u, m. = cedník
cedent, -a, m., z lat. cedens =

kdo něco postoupí, postupuje; v.
cedovati

*ceděníce, ž. =
(lid.)

cedicí, příd. =

„cedění“, lijavec

na cezení ;
cedidlo, -del, stř. = nádoba na
cezení, cedník

cédille <<sedyj», -llu <<-1u», m..
franc. = znaménko (háček) pod
c značící výslovnost 5 (ve franc.,
v portug.)

cediti, cezen(í) = zřeď0vati hustou
tekutinu, hmotu, zbavovati jl ka
lu, vody...: c. polévku, omáčku.
nudle; cezené nudle: c. slova
skrze zuby = mluvíti se semknu
tými zuby; = prolévati: c. slzy,



cedítko 137 cek

krev; cedí (se) = hustě prší cechmistr, -a, m. = správce ce
(iid.); SlOŽ.dok. m- málo mléka: chu; —mistrovsk'ý úřad neboli
pro- co skrze co, něčím, přes -místrovství, stř.;
co; vy- krev za vlast; z-, prostě
dokon.; -cezovati, slož. nedokon.
try-, z-; cedi'vatí, opakov.

cedítko, -tek, stř., zdrob. k cedidlo
cedívati, v. cediti;

cedivo, stř. = látka, přes kterou
se cedi;
cedžvý [-vě; -vost]: c. déšť =
prudký; c. hlas = crčivý, hrčiv'ý

cedníček, -čku, m., zdrob. k cednik,
-u, m. = nádoba na cezení; hla—
va, paměť jako c. = děravá, za
pomnětlivá (lid. a hovor.)

cedovati, z lat. cedere = postupo
vat, postoupit (pohledávky)

cedr, -u, m. || 'cedra, ž. (Ner.),
strom

cedrát, -u, m., odruda citroniku
cedrel, -u, m., americ. strom; -10—

ve dřevo
cedroví, stř. hromad. = cedry:

cedrovina, ž. = cedrové dřevo;
cedrový, přid. k cedr

ccdulář [-řka], -e, m. = kdo roz
náší cedule

cedule, ž., z lat. = list, psaní ú
řední, bankovka (zastar.); =
oznámení, vývěska, plakát; ce
dule řezaná = listina popsaná
týmž textem na obou stranách a
rozřiznutá nerovné, klikaté: kaž
dá z obou stran dostala polo
vičku a při předložení listiny
byla shoda zářezů důkazem její
pravosti (zastan, Jir.); zdrob.
cedulka, -lek, -lička, nářeě. Ječ
ka, Janka, ž. = lístek, lísteček;
cedulkový = z cedulek, c. kalen
dář = lístkový (zastar.);
cedulový: -vá banka = mající
právo vydávati cedule, t. j. papi
rové peníze

cech, -u, m., z něm. Zeche =
středověké živnostenské sdružení
s vlastními stanovami a Výsada
mi; = společenská třida (hovor.);
mokrý c. = pijáci; = útrata (lid.
a. hovor.);
'cechař, -e, m. = cechovník;
-řský [-řství] = cechovnickýv;

cechovati s kým = popíjet;
'cechovství, stř. = cechovní zři
zení, cechovnictví;
cechovna, -ven, ž. = shromaždiště
horníků na dole;
cechovné, -ého, stř. =
za přijetí do cechu;
cechovní, v. cechový;
cechovnický [-cky], přid. k
cechovník, -a, m. = člen cechu;
cechový " cechovní, na př. síň;
= stavovský, stranický, řemeslný
(hovor. hanl.); -vni politika, kri
tika...

cejba, ž., americ. strOm
cejch, -u, m., z němec. Zeichen

= úřední značka ověřující správ

poplatek

nost měr, měřidel, vah a dra.
hých kovú; = značka na stro
mě, na vojen. koni; = znak, ráz:
c. modernosti,
(hovor. hanl.);
cejchmistr, -a, m. = úředník
provádějící cejchování (zastat-.);
-strovský: -ká zkouška;
cejchovací úřad, nástroj; cejcho
vač, -e, m. = kdo cejchuje; -čka,
-ček, 2. = sekera nebo jiný ná
troj na cejchování; cejchovadlo,
-del, stř. = cejchovací nástroj;
cejchovati = opatřovat, opatřiti
cejchem; přenes. c. koho zač,
jako co = označovat. označit
(hanl.); slož. prostě dokon. o-;
cejchová'vati, opakov.:
cejchovné, -ho. stř. = poplatek
od cejchování; cejchovní úřad;
cejchavnice, ž. = cejchovadlo;
míchá, stř. = cejchovní zřízení

'cejkati = cákati (lid.)
cejn, —a, m., ryba; zdrob. Jnek,

-nka. m. '
"cejpratl = cákati, šplíchati (Mrš.);

cejpra/vý = couravý (t.)
*cejtl, -u, m. = kruhadlo na zelí

(nářeč.); cejtlovati = krouhat
cek, -u, m. = hles: bez ceku =

bez hiesu (obrozen.); nikomu ani
cek = nic neříkej (Stas.);
cekati, jen zápor. 113-= neříkati

méněcennosti...
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ani slova, nemukati: slyšel to, celistvý [-vě; masu = tvořící ce
ale ani necekal (lid. a hovor-.): lek, ucelený, jednotný, celkový,
ceknoutl, -kl, -knuv, -knuti = celý (dojem, člověk...): vypadati
hlesnouti, promluviti: cekneš—li -vě; -vost = ucelenost, jednot
..: ani neceknout (lid.) nost, neporušenost “(státu, uni

cela, 2., z lat. cella = klášterní versíty): = celek
nebo Vězeňská kobka; = buňka celitl = dělat! celým, spojovat!
(šel.) (zastar.); c. se = spojovati se

celák, -u, m. = trus (hovor.) (t.): o ráně, obyč. zacelovati se;
Celda, m., domác. tvar k Celestin slož. dok. do- = u- (kniž.); s—
cele, v. celý co = spojiti, utvořiti z toho ce
celebrant, -a, m., z lat. = kněz lek; s- pozemky; u- = učiniti

celebrující mši celým, celistvým, dovršiti; v. u
celebrita, ž., z lat. = znamenitost, celený; za- se, o ráně = srůsti;

znamenitý odborník
celebrwati, z lat. = sloužiti (mši,

requiem)
'celeček, m., zdrob. kcelek
celek, -lku. m. = vyšší jednotka,

skládající se z několika částí;
v celku || vcelku, příslov. =ne v
kusech, celkem, úhrnem: práce
v jednotlivostech vadná, vcelku
dobrá; celkem = úhrnem, vše
ho všudy: bylo nás celkem sto;
sr. celkový

celer, —u, m., z něm., zelenina,
čes. miřík; celerový salát

Celestin c-stýn>>, -a, - m., osob.
jméno; 0. [mica] = člen mniš.
řádu sv. Damiana; celesti'nský
řád

*celeti, -lejí, od celý = hojiti se
'celetný, přid. k calta: Celetná uli

ce v Praze
celibát, -u, m., z lat. caelibatus =

svobodný stav, zvláště bezžen
ství katolických kněží;
celibatář, -e || zprav. celibátník,
-a. m. = kdo zachovává celibát;
celibátm ustanovení...

celičičký = zesílené celý
celička, ž., zdrob. k cela
celičký = zesílené celý
celidana., ž. = vlaštovičník (lid.)
celina, ž. = co je celé, pevnina.

mrtvá půda, čerstvý snih, ve fi
latelii = dopisnice, obálky atp.
s vytištěnOu poštovní známkou

celinký = zesílené celý
"celistlvý = zacelujici (Jin)
'celiston, -u. m. = celidana
'celistviti = dělati celistvým (šel.)

-celovatl, slož. nedok. s-, za- se
'celitý [-tě; -tost] = celistvý
celka, ž., zdrob. k cela.
celkem, v. celek
'celkovati = scelovati
celkově, v. celkový
*celkovitý [-tě; -tost] = celkový,

povšechný, celistvý
celkový [-'vě; -vost], přid. k celek:

c. pohled na město = p. na celé
město, na město jako na celek:
celkový dojem z něčeho = úhrn
ný, výsledný, konečný; c. pře
hled, -vá situace; -vé dveře =
vcelku, ne o dvou veřejích (Jir.);
-vě = vcelku, celkem, úhrnem;
-vost = celistvost (říd.)

cellista [-3tka] = hráč na cello;
cello <<če-», stř., ital., hudebni
strunný nástroj, violoncello;
cellomJ part

celné, stř. = celní poplatek
celní || 'celný [-ně], přid. k clo:

c. úřad, čára, unie;
celnice, ž. = dům, úřad, kde se
vybírá clo: celnicky', přid. k cel
ník; celnictvl, stř. = celní sou
stava, zřízení; celník, -u, m. =
jitrocel (lid.); c., -a, m. = zříze—
nec, úředník vybirající clo;
celniště, stř. = místo, kde se vy—
clívá:
'celný, -ného, m. = celník;

*celo, stř. = celina, o sněhu (Baar,
nářeč.); = vesmír (obroz.)

celo—,kmen k celý ve slož.:
'bytostný [—ně],přid. k celá by
tost;
-celý [-cele] = úplně celý, úplný;
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denní = trvající celý den, (na)
celý den (výlet, zaměstnání);
příslov. denně býti zaměstnán,
nečes. m. celý den;
-e'vropský, k celá Evropa

celofan || -fán, -u, m., průhledná
látka balicí; -fanový || -fá- obal

celo-hedvábný = celý z hedvábí,
jen z hedvábí;
*-hod'i7mý = trvající celou ho
dinu;
-kovový = jen z kovu;
-krajn'ý list = s rovnými kraji;
*-lán, -u, m. = celý lán; Já
ník, -a, m. = majitel celého lá
nu; Jánový;
*-letnž [] -letý = trvající celé léto;
Jistý = s celými, s nezoubkova
nými listy;
-lněný = jen ze lnu;
-měsíční = trvající celý měsíc;
márodní [—ně]= týkající se ce
lého národa;
mocní = trvající celou noc:
-plátěný = jen z plátna;
mřízný || -přezný = celý z příze:
-ročně || časť. celý rok (býti za
městnán), na celý rok (před
platné); '
-roční = trvající celý rok: c. za
městnání = celý rok, po c. rok;
c. 'výdělek = za celý rok, roční;
-řádkový, k celý řádek;
-slovanský, k celé Slovanstvo;
'-společenský = týkající se celé
společnosti

celost, -i, ž., 1. = celistvost, úpl
nost, neporušenost: darovat kni
hovnu v celosti = celou; zacho
vati čes. jazyk v celosti = celý,
neporušený; 2. = celek, několik
částí tvořících zvláštní útvar, jed
notu, struktura (odbor.)

celostátní [-ně] = týkající se ce—
lého státu, vztahující se na celý
stát: c. svátek, slavnost...

celostní, přid. k celost: c. psycho
logie... = vycházející z celosti,
hledící k ní

celo-stránkový = zabírající celou
stránku (inserát...) || "-stra/nný

*celot, -u, m. = celování;
*celota, ž. = celek, vesmír (Pal-)

celo-taktový = celý
takt:
-tómvý = obsahující celé tóny;
-týdewní = trvající celý týden;
»várečwi dům = s plným podí
lem várečním

celovati = líbat (kniž.); slož. do
kon. po- = políbit; za- se, _o
ráně, v. cellti;
-celo'vatí, v. celiti;
celová'vatz', opakov. k celovatl

celo-večerní kus... = trvající celý
večer;
wlněný = jen z vlny;
duozo'vý: -vá zásilka = vyplňu
jící celý vůz, vagon (železnič.):
'—zemský = vztahující \se na, ce
lou zem (Palac.):
-životn£ dílo = dílo celého živo
ta, životní; -životní podpora =
doživotní

Celsius a-zijus», -sla, m., švéd.
fysik; přenes. = jeho teploměr:
10 stupňů Celsia

zabírající

'celt, -u, m., z něm. = stan;
celta, celt, ž. = stanová plachta,
látka

eeltle || certle, ž. = pokroutka,
bonbon; zdrob. celtučka, -ček,
ž. (lid.)

celuloid, -u, m., celulosový výro
bek; domí, příd. k tomu

celulosa <<-lóza.»,ž., z franc. cellu
lose = buničina; celuloska, -sek
<<-zek»,ž. = továrna na celulosu;
celulosový, příd. k celulosa

celý [cele] = úplný ve všech čás
tech n. časově, nerozdělený, ce
listvý, neporušený: vrátit něco
celé; na celém světě (= všudy
na světě);
zkaziti si celé šaty; nespati ce—
lou noc, pracovati celý den. rok:
za celý život se mi to nestalo;
milovatl koho z celého srdce, z
celé duše = upřímně, horoucně;
— přenes. je celý otec = úplně
podoben otci: byl to celý muž
= muž po všech stránkách do
konalý; — je celý šťastný, ne—
šťastný... = velmi, nadmíru (ne
ní nespráv.); jsem celý bez sebe
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(není nespráv.); líd. jsem z toho
celý pryč, v. pryč;
= úplný, hotový, učiněný: byl
by z toho celý roman, je z toho
celé pobouření; to je tvá. celá.
výhra? atp. (výraz podivu nad
malosti, nepatrností), X se mi
líbí víc než celý Y (zdůraznění);
celá. řada = úplná,; n e spr. celá
řada m. řada, mnoho;
cele = zcela. úplně (kniž.): c.
oddaný, c. se komu, čemu věno
vati; docela, zcela, v. tam;
v. celost

cembalo dem-», stř., ital., původ
ně = cimbál, pak zkratkou m.
clavicembalo = klavír

cement, m, m., z lat., stavební
hmota vynikající tvrdostí; pře
nes. lid. je to na c. = pevné.
jisté. sr. beton:
dám, -ren, ž. = dílna. na ce
ment; -tář, -e. m. = výrobce ce
mentu, cementového zboží, dělník
pracující s cementem; -tářský
[-tářstv£], přid. k tomu;
cementovati = utvrzovati cemen
tem, tvořiti slitinu na povrchu
kovových předmětů; slož. dokon.
vy—= vyzdít'i cementem;
cementovna, -ven, ž. = cemento
vací pec: -tový = z cementu

cemr, -u, m., z něm. Ziemer =
hřbet zaječí, srnčí atp. (lid. &
hovor.)

cena, ž., 1. = hodnota věci mě
řená směnným předmětem n.
penězi: jaká, je cena toho zboží?
= co se za ně platí?; veliká,
vysoká, nízká, průměrná., při
měřená, cena; ceny stoupají, kle
sají, drží se; zvýšiti, snížitl ce

. ny; zboží klesá na ceně, v ceně;
.peníze mají velkou“ cenu =
mnoho se za ně koupí, dosta
ne; -— prodávati zboží pod ce
nou = lacinějl, než je jeho
běžná, cena; -—přenes. musím to
míti za každou cenu = ať to
stojí, co stojí, stůj co stůj (není
nespráv., sr. za tu cenu je to
drahé, laciné; je to jen spíše
lidové než spisovné); za žádnou

cenu to neudělám = zanic na
světě, za živý svět ne; udělal to
za cenu svého zdraví = zaplatil
to svým zdravím (rovněž není
nespráv.); — obilí je v ceně =
platí se za ně mnoho;
2. = peněžitá n. jiná. odměna:
cena za vědeckou práci, za ro
mán.., ceny při závodech;
3. = důležitost, význam (dne...)

*cendelín, -u, m. = sendal
ceník, -u, m. = seznam cen zboží;

ceníko'vý: -vá. smlouva;
cenina || cennina, ž. = cenná zá
silka, doporučený dopis (v poš—
tovnictví);
cenitel, -e, m. = kdo stanoví, od
haduje cenu

ceniti, 1. = určovati cenu, peněžní
hodnotu: cení své zboží vysoko,
cení si to draho; 2. = přikládati
význam, hodnotit. vážiti si: ce
niti koho (4. p.), co podle práce:
0. si koho (2. p.), čeho velmi...;
3. ceniti zuby (o psovi a pod.)
= ukazovati zuby, chystati se ke
kousnutí, šklebiti se; c. se = ce
niti zuby, smáti se (lid.) ; = škle
biti se (kniž.);
slož. dokon. do- co, koho = ú
plně, náležitě 0-:
n'edo- koho, co = neúplně zhod
notiti, přisouditi menší význam.
než má. ve skutečnosti;
o- statek, koho, čí význam =
určití, stanoviti cenu, hodnotu.
význam;
pod- koho, co = přisouditi ko—
mu, čemu neprávem malý, ne
patrný význam; pře- koho co
= přisouditi větší význam, než
má; vy- zuby; vy- co = odhad
nouti co do ceny:
-ceňovati, slož. nedok. do-, ne—
do-, o—,pod-, pře-, 1m-;
cenívati, opakov.

*cenivý = cenící se, smějící
cenně, cennější, v', cenný;

cenném, v. cenina;
cennost, v. cenný

cenný [—nně; -nnost] = co má. ce
nu ve smyslu peněžním, přenes.
= důležitý, významný: cenné
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papíry, cenná. práce, kniha, po
moc, cenný pokyn atp.: cenně
zdokonaliti = důležitě, vý
znamně (kniž.); cennost = hod—
nota; = cenná. hodnotná. věc

cenotat ll obyč. kenotaf, -u, m.,
z řeč. = symbolický hrob, po
mník na paměť padlých

cenotvorný = tvořící, určující
ceny, podle čeho se tvoří ceny

-ceňovati, v. ceniti
cenový [-vě], přid. k cena, na př.

index, ukazatel, -vé soudy, -vá
hladina, politika; cenová dohoda
= o cenách: cenově = co se tý
če ceny, cenou (říd. kniž.)

censor [-rka] <<-zor»,-a, m., z lat.,
v starém Římě = úředník dohlí
žející na. státní důchody, stavby
atpod.: později = vykonavatel
censury, dohližitel, posuzovatel:
censorský [-swi], přid. k tomu

censnra, <<-zú-»,ž. = úřední zkou
mání a posuzováni knih, divadel
ních kusů. filmů, zábavních pro
gramů atp. po stránce obsaho
vé se zřením k zájmům státním
a společenským, mravním; =
zpráva rodičům o špatném pro
Spěchu, chování žáka; = církev
ní trest; censurní [-ně] q-zur-»
opatření, praxe, list...; "'-ně chrá—
niti = censurou;
censuro'uati <<-zu-» co =
děti nad tím censuru

census <<-zus»,-—su, m., lat. = od
had, výše majetku, dani

cent, -u, m., z lat., 1. metrický
cent = 100 kg; = 100 liber (za
star.); těžký jako eent = velmi
těžký; 2. = drobný americký a
holand. peníz

centaur, v. kentaur
centaurea, ž.. z lat. = chrpa
ccntavo <<sen->>,stř., drobný peníz

v Portugalsku a. v Již. Americe
centesimálka. <<-zi-», 2. = váha

se stonásobným (centesimálním)
zmenšením závaží; -málni zmen
šení

centifolie a-ty-», ž., z lat. = růže
stolistá., stolístka.

prová

centigram “centy-», -u, m., z lat.
= setina gramu, značka cg

centík, -u, m., zdrob. k cent
centilitr (centy->>, —u,m., z lat. =

setina litru, značka cl
centim <<santym», -mu, franc. =

setina franku
centimetr, -u, m., z lat. = setina

metru, značka cm; -metrov'ý,
příd._ k tomu

*centimovatl = popravit, zabít
každého stého

*centnéř || -nýř, -e, m., z lat.
centenarius = sto liber (zastan.
Jir., (E.-Chod)

eent'ový = vážící cent, přenes. =
velmi těžký

centr, -ru, m., z centrum = střed
(ve sportu)

centrála, ž., z lat. centralis = ú
středna, hlavní závod;
centralisace <<-za—»,ž. = centra.
lisování; -sační = soustřeďovací,
na. př. snahy;
centralismus x—liz-»,-mu, m. =
soustředění, snaha po soustře
dění, soustava jediné ústřední
správy;
centralisovati <<-zo-»= soustře
ďovati, -diti: slož. dokon. z-;
centralista, m. = stoupenec cen
tralismu; Jistický [-cky] = v
duchu centralismu;
centrálĚa, -lek, ž. = centrální
úřad, závod, centrála (hovor.);
= ústřední hřbitov (v Brně):
centrální || řidč. -ny' [-ně; -nost]
= ústřední, hlavní (hřbitov,
úřad, ředitel)

centrický [—cky]= jsoucí ve stře
du, středový

centrifuga, ž., z lat. = odstře
divka; —fugálni [-nč,' -nost] =
odstředivý

centripetální [-'ně; -'n08t] = do
středivý

"centristický <<-styc-<( = hledící
stále k centru

*centromanie <<-nyje», ž. = příliš—
ná. snaha o centralisaci; -ma/n
ský, přid. k tomu

centr-ovací, přid. = na. centrování:
centrovati = stanovlti střed: ve
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sportu : hráti z křídla do středu
centrum, -ra, stř., z lat. = střed,

střediště, těžiště, jádro
cep, -u, m. = nástroj na mlácení

obilí; v starší době = bicí zbraň;
vzíti koho do cepu = cepovati
jej (Holeč.);
cepař, -e, m. = výrobce cepů:
= bojovník s cepem;
cepek, -pku, m., zdrob. k cep

ccpelin, v. zeppelin
cepeněti, -nějí = hynouti, zcípatl

(říd.); obyč. slož. dokon. z- =
zdechnouti, zcípnouti; v. zcepe
nělý

'cepík, -u. m. = cepový biják
. = bojovník s cepem

*cepovatei, -e, m. = kdo cepuje:
cepovati, vlast. = „mlátiti ce

přenes. o. koho = tvrdě
vychovávat; c. komu co

(do hlavy), do koho = „vtlou
kat“ (zhrub.); slož. dokon. na
se koho (2. p.), čeho (mnoho);
v- co do žáků; vy- koho = vy
chovat, vycvičit: vy- děti podle
svého (Majer.)

cepovitý, přid. = jako cep; c. zvuk
= jaký vydávají cepy;
cepovka, -vek, ž. = držadlo, biják
cepu;
cepo'vnik, -a.,
(Heini-):
cepový, o slámě = mlácený cepy

cer, -u, m., chemický prvek
'cerast, -a, m., zmije
*ceráty, -tů, m. pomn. = ciráty
Gerber-(us), -ra, m., v řím. báje

m. = cepník

s10ví = tříhlavý pes hlídající
vchod do podsvětí; cerber [-rka],
-a, m. = hlídač vůbec, domov
ník, ochránce, strážce (žert. ho
vor.) *cerberovati = hlídat,
střežit, cerberský = hlídačský,
ochranný (t.)

'cerbulát [[ cergulát, cervelát, cer
vulát, -u, m., druh uzeniny
(lid.); -to'v'ý, příd. k tomu

cel-clo || zčešť. cerkl <<serkl>>, -u,
m., franc. = uzavřená společnost,
kroužek, rozhovor v uzavřeném
kroužku

cerealie || -áZ'ie, -ií, ž. pomn. =
slavnost k poctě starořím. bo
hyně Cerery; přenes. = obilniny

cerebrála, ž. = cerebrální souhlás
ka; cerebrální [-ně; -nost], z lat.
= mozkový, na př. nerv; v
mluv. (ve fonetice) cerebrální n.
kakumináiní souhlásky = takové,
při jejichž článkování se špička
jazyka zvedá. k prostředku celé
ho patra, k jeho nejvyššímu bodu

ceremoniál [[ řidč. -'n'iel <<-nyjál,
-nyjel», -u, m., z lat. = soubor
předepsaných, obvyklých obřadů,
společen. zvyklostí, zvyků;
ceremoniální [—ně; -nost] " řidč.
-eZn£ = obřadný, slavnostní;
ceremoniář [-'řka] ]] '—ná'ř, -e, m.
= kdo pečuje o správné cere
monie, obřady, obřadník;

ceremonie <<-nyje», ž., obyčej.
pomn. -nie, -nií, z lat., původ. =
posvátné uctívání bohů, nábožná
úcta, pak = slavnostní obřad, ob
řady vůbec, zpravidla oficiální,
církevní, státní; přenes. = ob
řadnost, okázalost, škrobenost i
v soukromém životě (hovor.);
ceremoniel, -eln£, v. výše;
'ceremowlosní <<-nyjóz-»= obřad
ný:
*ce'remom't'l se s kým <<-niti» =
dělati ceremonie, okolky, cavyky
(hovor.)

*cerepetička, -ček, ž. = tretka, ti
těrná ozdoba

Ceres <<Cérés>> || Cerera <<Cére-».
-rery. ž., římská bohyně polní
úrody;
ce'res <<cé-», -su <<-su», m.. umělý
tuk

ceresin <<-zín>>,
skelný vosk

ccreviska, -sek, ž., z lat. = čapka
němec. akademiků

cergulát, v. cerbuiát
cerkl, v. cercle
cerový, přid. k cer: -vé železo
certifikát <<—ty-»,-u, m., z lat. =

potvrzení, průkaz, osvědčení;
-katžsta, m. = majitel certifikátu,
poddůstoij s nárokem na při
jetí do civilní služby

-u, m. = bílený
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certle, v. celtle
cervelát, v. cerbulát
cos, stř. neskl. = c snížené o půl

tónu
César atd., v. caesar
cese <<-se>>|| cesse, ž., z lat. cessio

= postoupení;
cesio'nář, -e, m. = komu se něco
postupuje, postoupí

cesmín, -u, m. || cesmína, ž., rostl.,
keř: mový, přid. k tomu

cesse, v. cese
cesta, cest, ž., 1. = místo, kudy se

chodí n. jezdí, vyšlapané, vy
ježděné n. zvlášť upravené: dob
rá... c.; cesta. jde, vede tam a
tam; kam vás vede cesta? = kam
jdete, míříte?; ukázat někomu
cestu; sejíti s pravé cesty, zblou—
dit (s cesty); uhnouti s cesty:
jíti cestou necestou n. cesta ne
cesta = po cestách i mimo cesty,
jak si namíříme; všichni chodí
po této cestě n. touto cestou;
všecko, co nám přijde do cesty
= co se ukáže na cestě, co se
vyskytne, co je; zastoupiti komu
cestu; je to na cestě = uprostřed
cesty " = blízko cesty, u samé
cesty, ne stranou, cesta. tudy
vede; je to s cesty = daleko od
cesty, stranou;
= místo, kudy teče voda, kudy
se plavíme...: řeka si prodírá
cestu; vodní cesta, c. po vodě...
2. = chůze, jízda někam: cesta
do města, do úřadu, do Prahy,
do hor, na jih; poslat pozdrav
z cesty; stalo se mu to na cestě
do školy (význam místní, kde?).
za cesty do školy. cestOu do ško
ly (význam časový, kdy?); sou
kromá, obchodní, vědecká cesta.:
_ pomn. cesty = cestování, řada
cest tvořících celek: jíti, vydatí
se na cesty do hor, po Sloven
sku, psátl, vrátiti se z cest, vy
právěti, přednášeti o svych ces
tách, onemocněl na cestách;
křížová cesta = chození od jed
noho obrázku s různými výjevy
umučení Páně k druhému, od
jedné kapličky k druhé s tako

vými obrázky, takové obrázky,
kapličky samy: přenes. = nepří
jemná cesta, —néchození, trýzeň,
muka.:
= dráha, oběh: země koná. cestu
kolem slunce ap.;
3. přenes. je to na dobré, na.
špatné cestě = dobře, špatně se
to vyvíjí atpod.: najíti si cestu
k někomu = dostati se k ně
komu; býti na. správné, nespráv
né cestě (při podnikání, vědecké
práci atpod.), volitl střední,
správnou, nesprávnou cestu =
postup, způsob (jednání atp.); u—
kázat někomu správnou cestu (=
jak si má správně počínat); ra.
ziti si cestu = klestit. upravo
vat, přenes. = odstraňovat pře
kážky podnikání, badání..., pro—
pracovávati se, probojovávat;
mluviti s cesty = ne zcela nor
málně, zmateně;
= způsob, prostředek: oznámiti
co písemnou, úřední cestou, do
rozuměti se smírnou cestou, po
stupovati zákonnou cestou, dosí
ci čeho krátkou cestou, zkoušet!
něco všemi cestami atpod.; v
podstatě nejsou tyto vazby ne
správné, ale příliš šablono
vité, často se lze vyjádříti
stručněji a výrazněji: oznámiti
písemně, úředně (úřední cesta =
skutečná cesta, pochůzka, jízda
ve věcech úředních); dorozuměti
se smírně; postupovati zákonně.
podle zákona; dosáhnouti krát
kým řízením, rázně; zkoušetí
všemi prostředky atp.;
suchá, mokrá cesta. (chemic.)

cesták || cesťák, -a, m. = cestář,
obchodní cestující (lid. a. hovor.)

cestář || lid. cesta'ř (Vrchl., Ma
jer.), -e, m. = kdo opravuje
cesty; cestařiti. = býti cestářem:
cestářský [-st'vž], přid. k cestář

*ccstí, stř. = cesta (Heyd.)
cestička, -ček, ž., zdrob. k cesta,

v týchž význ. jako cesta; cestič
kami, po cestičkách, přenes. =
oklikOu (lid.); c. ve vlasech =
pěšinka (t.)
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'cestiti = cestovati ceteris partbus <<-rýs»,lat. = za
'cestka, ž., zdrob. k cesta ostatních stejných okolností.
cestmistr, -a, m. = dozorce nad

cestami, nad silnicemi
cestné, -ného, stř. = poplatek za

užívání cest, silničné: = ces
tovni výdaje, cestovné (říd.)

cestní, přid. k cesta: 0. zábrana.
závora = přes cestu || zříd.
cestný

cestoměr, -u. m. = přístroj na
měření vykonané cesty

cestopis, -u, m. = popis cesty ja
ko slovesný útvar; zdrob. -pi—
sek, -sku, m.; mia—ec, -sce, m.
= původce cestopisu; -pisný
obrázek, -né dílo, -ná literatura

*cestovací Zběsilost = vášeň ces
tovati

cestovatel [-lka], -e. m. = kdo
koná cesty, obyčejně výzkum
né; -lský [-lstv£]: -lská vášeň.
-lské zkušenosti atp.

cestovati = konati cestu, cesty.
býti na cestě. na cestách: c. po
Čechách, světem; c. s kým = v
či společnosti; c. s čím (nik.
čím), s obrazy, s látkami... =
prodávati co jako obchodní ces
tující; slož. dokon. od- =
odjetí na cesty: na,- se (mno
ho); pro—zem = na cestách pro
jíti || 2- celý svět; býti zcesto
valy'; cestovávati, opak.

cestovné, -ho, stř. = náhrada útrat
na cestě

cestovní, na, př. paušál, útraty,
stipendium; "-vntk [-1mice], -a,
m. = cestující člověk, pasažér

cestující = konající cestu, cesty;
zpodstat. c., -ího, m.; obchodní
c., často prostě c. = kdo cestu
je a nabízí něco ke koupi, ob
chodní zástupce; c. s obrazy....
nik. obrazy; sr. cest'ák

cosura, v. caesura
ceta, ž., z german., původ. = drob

ný peníz, přenes. = ozdobný
plíšek, ozdobná tretka, bezcenná
drobnost; častěji zdrob. cetka,
-tek, ž.

podmínek, při rovnosti
cctka, v. ceta; cetkovitý = podob

ný cetce; cetkový = z cetek; -vé
stříbro = na. výrobu cetek

cetlík, -u, m. = kruhadlo na řepu
(lid.); cetlo'natz'= krouhati řepu

céva, ž., souborný název žil, tepen
a míznic; zdrob. cévka, -vek, ž.;
= rourka k odnímání moče...,
katetr; cévkovati = užívati cév
ky, odnímati (moč) cévkou; cév
kov'itý = podobný cévce; cévna
tý = obsahující cévy; -tka, -tek,
ž., část oka; cévní svazek...

cez, -u, m. = ceditko; cezák, —u,
m. = cedítko, hrnec na cezení

-cezovati, v. cediti
cf., v. confer
cg, v. centigram
ci, citoslovce vystihující slabý zvuk

podobný souhlásce c, slabice ci
cibeba || c-ibéba, ž. = velká hro

zinka
cíbel, -e || -u, m. = močová roura.

(zastar.)
cibetka, -tek, ž., šelma (zvíře)
ciborium <<-bó-», -ia, stř., lat. =

nádoba na hostie
cibulář [-řka], -e, m. = prodavač

cibulí; -'ř_ský[-řstvt], přid. k to
mu;
cibule, ž., z něm. a to z lat. cae
pa, zelinářské. rostlina a podzem
ní stonek, hlíza u některých
rostlin; přenes. (lid. a, hovor.)
= hodinky, hlava atp.;
cibulička, -ček, dz'/nku., -línek,
cibulka, -lek, ž., zdrob. k tomu;
cibulkatý || -Znatý = mající ci
bulky; cibulko'vý = cibulový;
cibulovitý = podobný cibuli;
cibulový = s cibulí...: -vá omáč
ka; = cibulový (říd.); = zbar
vený jako cibule

cic, —u, m., 1. =
= cec

cicati = cucati; slož. dokon. na- se
(mnoho); cicávati, opak.

cicero, -ra, stř., druh tiskacího pís
ma;
Cicerona [mica] <čičeró-»,

tenký katun, 2.

-na.
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m., ital. = průvodce cestujících:
zčeštčno: dělati komu Cicerona;
ciceronský [-st'vž], 1. <<čičer-», k
cicerone: -ské služby...; 2. <ci
ce->>, k Cicero = v duchu Cice
ronově;
cicero'vý, přid. k cicero: -vé pís
mo

cicisbea. txčičiz-», ž., ital. = zálet
nice; -beismus a—bejizmus», —mu_
m. = flirt s vdanými ženami:
-beo, -bea, m. = „přítel“ vdané
ženy, domáci přítel, záletník

cicový, přid. k cic = katunový
cicvár || citvar, -u, m., ze střlat. ci

tuarium, druh pelyňku; cíc'váro
vý || cicvárkový: -vé semínko

cídici = na. cidění;
cidič [-čka], -e, m. = kdo cidi;
cididlo, -del, stř. = prostředek
na ciděni;
cídi'ma, -ren, ž. = cídici podnik

cíditi, rozk. ciď, cíděn(i) = čistit,
leštit; slož. dokon. do- = dokon—
čiti cíděni; na- se (mnoho): vy
= vyčistit, vyleštit; cidivati, o
pakov.

cidivo, stř. = látka na cíděni
cial—asidn), -u, m., franc. = jableč

né víno '
ciferni |! '-ný [—'ně]= číselný;

cifemiček, m., zdrob. k ciferník,
-u, m. = číselník u hodin;
cifemikový, přid. k ciferník; =
jako na ciferníku

cifra, cifer, ž., z arab., 1. = čísli
ce; 2. = ozdoba na lidovém
kroji, na budově, v řeči, v písni
i v tanci (lid.);
cif'rovati = číslovat; =
ciframi 2. (lid.);
"cčfrový -[-vě] = ciferní;
cifřička, -ček, ž., zdrob. k cifra

'ciftla || -th, ž. = cigareta
cigán, -ně, “nití, -nský, V. cikán
cigára (cikáni), ž. || -'ro, stř., z

franc. a ze špan. = doutník (lid.
a hovor.)

zdobiti

cigareta, ž. || '-to, stř., z franc.
= smotek tabáku zavinutý do
jemného papíru; cigaretáma,
-ren, ž. = továrna na. cigarety;

10

—tář [-tářka], -e, m. = kuřák
cigaret; -tá'řsky', přid. k tomu;
cigaretku, -tek, ž., lid. zkráceno
v retka, zdrob. k cigareta; ciga
ret'ni „ častěji -to'vý tabák, papir,
kOuř

cigárka, ž. || -rko, stř., zdrob. k
cigára II -r0:
cigárový, přid. k cigára || -ro

'ciheum, z., zdrob. k cihla
cihelna, -len, ž. = výrobna cihel;

cihelňák, -a, m. = zaměstnanec
v cihelně; přenes. lid. = pobuda
(přespávajici v cihelnách)

cihelni, přid. k cihla;
cihelnička, ž., zdrob. k cihelna;
cihelný = cihelni

cihla, -hel, ž., z něm. a to z lat. te
gula = stavivo z vypálené hlíny;
symb. tihy; = něco podobného
cihle; = kryci taška (Ju—.);
cihlá'ř [-'řka.], -e, m. = výrobce
cihel, dělník v cihelně; cihla'řiti
= býti cihlářem (lid.); cihlářský
[—řstv'i], přid. k cihlář:
cihl'ička, -ček, ž., zdrob. k cihla:
též = žehlička (lid.); přezdívka
krejčím;
cihlovitý [-tě; -tost] = podob
ný cihle;
cihlový [-'vě; -vost] = z cihel:
-vá zeď; = pokrytý taškami
(Jir.); = na cihly (vůz); = v
podobě cihly (sw); = jako
cihla,_ co do barvy: -vá barva,
-vá látka...

cichu, ž. = povlak na peřiny;
symb. najedenostl, nafoukanosti
(lid.); šití na koho cichu = kla
mati (lid.); v. cíška

cichorie, cichorka, obyčej. cikorie,
cikorka_ v. tam

cichový, přid. k cicha
cikáda, ž., hmyz, čes. křís
cikán [-nka] || cigán, -a., m., při

slušník potulného národa; symb.
lživosti, zlodějskosti, toulavosti:
lháti, krásti, toulati se jako c.;
přenes. = taškář, lhář, podvod
ník, tulák (lid. a hovor.);
cikáňátko, -tek, stř., zdrob. k
cikáně;
'c'ikánče, -čete, stř. = cikáně;
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ciká'nčí, přid. k cikánka: c. oči...;
cikánek, [-nečka], —nka, m.,
zdrob. k cikán;
cikáně, -něte, stř. = cikánské
dítě; zhrub. = nezbedné dítě;
cikánitz'= klamati, podváděti (lid.
a hovor.); c. se, cikánění=tou
lati se, potloukati se mimo do
mov (t.); slož. dokon. na- se—
(mnoho); 0—= oklamati; vy- =
vymámiti, vylouditi; oikánívati,
opakov.;
cikáno'vati, obyč. c. se = potlou
kati se... mimo domov;
cikánský [-sky; —st'v'í] život,
vůz...; přenes. -ská pleť = snědá;
-ský život = tulácký, potulný,
mimo domov; -ský mráz (Jin)
= tuhý; -ské jednání = .podvod
né;
cikánstvo, stř. hromad. = cikáni;
= podvod, klam, cikánění (lid. &
hovor.);
cikánština, ž. = cikánský jazyk

cikán-a, -ro, -'rka, -rko, v. cigára
cikatl = vydávati zvuky c, ci, cvr

likati; = cekati, mukati, zprav.
jen zápor. ne-; slož. dokon. na
se (mnoho); cikávati, opakov.

cikcak, příslov., z něm. zickzack =
sem tam, klikaté, křivolace

ciknoutl, -k1, -knuv, -knutí, dok.
k cikati = zacikati; ani ne- =
neceknout, nehlesnout

clkorle <<-kó-»,cžko'rka, -rek || zříd.
acha-, ž., z lat. cichoreum = če
kanka, kávová náhražka, kávová
přísada; c'ikorkárna., -ren, ž. =
továrna na cikorku; cikorkový,
příd. k cikorka

cíl, -e, m., z něm. Zlel = místo,
bod, ke kterému směřujeme, kte
rého chceme dosáhnouti: ustano
viti, Vytknoutl, vyměřiti cíl: bě
žet, chvátat. dojít k cíli; cílem
jeho cesty je Moskva; jsme u
cíle své cesty; = terč, předmět,
na. nějž, do něhož se míří: za
sáhnouti c., uhoditi, trefiti do
cíle, chybiti se cíle, stříleti da—
leko od cíle, za cíl; = terč; pře
nes. = to, čeho chceme konečně
dosíci prací, jednáním, myšle

ním, úmysl, účel, záměr: jeho
cílem je profesura, umění; cíl
našeho života, konání; vysoký,
těžký, snadný cíl; životní cíl;
(ne)dospět1 k cíli: dosíci svého
cíle; k tomu cíli = za tím účelem

Gila, zdrob. Cílka, -1ek, ž., domác.
tvar k Cecilie

'cíleček, m., zdrob. k cíl
cílevědomý [-mě; -most], podle

něm. zielbewuBt = promyšlený,
účelný, záměrný

cilink || cililink..., citoslovce vysti—
hující zvuk zvenku = cink; cilin
kat'i = cinkati

cíliti, rozk. cil = 1. mířiti při stří—
lení; = jíti, mířiti, směřovati k
cíli, míti cíl; slož. dokon. do
čeho=dosáhnoutí; na- se mno—
ho); za- = zamířiti; slovo je za
cíleno = zaměřeno, chce vyjádři
ti, má cíl vyjádřiti; za- se = za.
mířiti se, najíti cíl;
—cilovati, slož. dokon. do- čeho
= dosahovati; za- slovo nač, za
se; cílívat'i, opakov.

Cílka, v. 0113
-cilovati, v. cíliti
cílovník, -u, m. = hledí (myslim)
cílový, přid. k cíl: -vá páska =

označující cíl (ve smyslu hmot
ném); v mluvn. -vý význam, da.
tiv = vyjadřující cil

cimbál || někdy Gym-, —u.m., z lat.,
bicí nástroj strunný; = bici za—
řízení (h0vor.); zdrob. -lek, -lku,
m.; cimbalista [-stka], m. ||
*cimbálník, -a, m. = hráč na
cimbál; cimbálový, přid. k clm
bál

cimbilim, citoslov. = cink, cilink
cimbolec, -lce, m., z něm. = krat

ŠÍ výsada na jeleních parozích
(mysliv.), lidově = rampouch.
střechýl

cimbuří, s'tř., z něm. = zubovíté
zakončení hradní věže, hradeb,
stavby. čes. též stínky

cimelie <<-mé-», ž., z řeč. = vzác
nost, hlavně knihovní

ciment, -u, m., podle franc. n.
ital. = cement (lid.); = plecho
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vá, nádoba (t.); -tovat'i = cej- cinknOuti, cinkl, -knuv, —knuti,
chovati (zastal—.) dokon. k cinkati = zacinkati; 'c.

'cimer, -u, m. = erb koho = dáti poliček (1id.); slož.
cimfrlich || -prlich, z něm., neskl. prostě dok0n. za-;

lid. přid. jm. = nedůtklivý, ma— cinkot, -u, m. = cinkání; cinko
licherný; -l'i/na || Jína, ž. = že- tam? = cinkavý
na, která je cimfrlich (lid.) cinky, cinky-linky (Herit.), cinky

cimpr campr || cimprcampr = na linky, citosl. = cilink, cink
Padfť. nadobro, úplně (lid.) cinobr, -u, m., z něm. = rumělka;

cimpriich, Jim, v. cimfrlich
cin, citoslov. = cink
cin, -u, m., kov; ciná'ma, -ren, ž.

= továrna na cín; cína'ř, -e, m.
= dělník pracující s cinem, vý
robce cínového zboží, obchodník
s nim; cínařství, stř. = výroba
cínového zboží. jeho prodej

'cindrie, -ete. stř. = tretka., cetka
cinelli <<či-»|| zčešt' činely, v. tam
*cíněný = cínový (zast.)
cingátko, -tek, stř. =

(lid.)
clngiling(y), citoslov. = cilink
cingotati = cinkati (lid.)
cingrlátko, —tek, stř. = cinkátko;

to je nevěsta, žádné kudrlinky,
pltominky, cingrlátka. (Maja-.)

cingulum, -1a_ stř. lat. = mnišský
& kněžský pás, šňůra na. opásání

I cink, citoslov. vyjadřující ostrý
zvuk zvonku, peněz apod.

II cínk, -u, m. = cinkání; hudební
nástroj; oční zákal (lid.), nej
dolejší dlouhá. výsada na paro
zích (myslim), peníze (v hant.)

cinkadlo, -del || obyč. zdrob. ci/n
kátko, -tek. stř. = předmět na
cinkání

cinkatl = vydávati ostrý, výsoký
zvuk, břinkati: zvonek cinká.,
peníze cinkají; lebkou mně to
lehce cinká. (Ner.) = zvoní, ozý
vá se; 0. pravdu = otevřeně ří
kati (lid.); c. koho = poličkova—
ti (t.); slož. dokon. m- se (mno
ho); na- komu = zpoličkovati
jej; prostě dokon. 'vy- komu =
vyčiniti, vyláti; zzz-, prostě dok.

cinkátko, v. cinkadlo;
cinkávati opakov. k cinkati;
cinkavý [-'vě; -vost] = cinkajici,
zvonivý (hlas...): -vé povinnosti
= peněžní (Vlček)

cinkátko

10'

cinobrový [-vě; mostL přid. k
tomu

cínolijec, -jce, m. = kdo líje před
měty z cínu

cínovati = potahovati cínem: slož.
dokon. po

cínovec, -vce, m. = cínová ruda:
cínový [-vě], přid. k cín

cinquecento <<činkvečen->>,-ta, stř.
= období uměleckého rozkvětu
v Italii 1500—1600; —tista <<-tys-»,
m. = umělec z tohoto období

cintáček, -čku, m., zdrob. k cinták,
—u, m. = slintáček, bryndáček:
cintati = slintati; = tlachati

"'cinter || -tor || —to1*in, —u, m.,
slov., z lat. coemeterium = hřbi
.tov (Jin) '

*cintovati se = třásti se (č.-Chod,
Baar); slož. dok. roz—(Baar) =
roztřásti

cip, v. zip
cip, -u, m., z něm. Zípfel = špičatý

konec n. roh šátku, ubrusu, zá
stěry atp.; = kousek pole... po
dobný cipu:
cípatka, -tek, ž. = kladkostroj
na rozprostíráni plachet;
cí/patý [-tě; -tost] = s cipy;
cí/peček, -čku, m., cípek, -pku,
m., zdrob. k cíp;
cípkování, stř. = cípkovitý okraj.
třepení, zoubky;
cípkomltý = s cipky, roztřepený,
zoubkovaný

cirát, -u, m., z němec. Zierat =
ozdoba (lid.) ; pomn- -ty = ca
vyky, okolky (lid. & hovor.);

*cirátný [—ně; -nost] = s ciráty,
s kudrlinkami...

circa, <<cirka.»|| zčešť. cirka, zkrat
ka ca., lat. = kolem, asi, přibliž
ně: circa 500 K
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circulus <<-ku-»,lat. = kruh: a. ví
tiosus <<vicijózus>>= bludný kruh,
kruh bludů, omylů, omyl na o
myl

clrcumflex(us) <<cirkum->>,-xu, m.,
lat. = průtažný řec. přízvuk, o
značovaným; v slovan. a srov
návací mluvn. = t. zv. tažené. in
tonace _

'círek, -rku, m. = courek (Major.)
cirka, v. circa
církev, —kve, ž., z řeč., původ. =

společenství křesťanů, pak vůbec
organisovana náboženská. společ
nost; přenes. (s hanl. odstínem)
= společnost, skupina lpící na
nějakých zásadách; = pravoslav
ný kostel (za rus. cerkov);
cirkevněslovanský [-sk:y], přid.
k církevní slovanština;
církevní [-ně], na př. hudba; cir
kevní slovanština, v. slovenština;
cirkevnicky' [-cky; -ctvi] = v du—
chu, ve smyslu církve (často
s hanl. odstinem): c. smýšlení;
-ctvi = církevní raz, lpění na
církevních předpisech...;
cirkevnik, —a,m. = člen cirkve;
'cirkevnost, -sti, ž. = církevní
ráz

cirkl, -u ][ -e. m., z němč. a tam
z lat. circulus = kolo, kruh, zpra
vidla jen jako řemeslnický název
= kružidlo

*cirkový, přid. k cirkus (kniž.)
cirkulace, ž., z lat. = oběh, na př.

krve; -lačni proces: _
cirkulárka, -rek, ž. = kotoučová.,
kruh0vá. pila;
cirkulární = obíhající, kruhOVÝ
(pila): c. nota neboli cirkulář,
-e, m. = oběžník;
cirkulovati = obíhat, kroužit:
krev cirkuluje v těle; něco cir
kuluje ve společnosti, ve sboru
atp. = jde od jednoho k druhému

cirkulus, v. circulus
cirkumpolární oblast =

zem. pólů
cirkus, -kusu <<-su» || -ku, m., z

lat. pův. = kruh, závodní dra
ha, pak = divadlo s cvičenou
zvěří_ s akrobaty apod.; přenes.

kolem

= zmatek, nedůstojné jednání,
shon (lid. a. hovor.); cirkusák
[-sačka], -a, m. = cirkusový ar—
tista, zaměstnanec (t.);
cirkusový [-vě; —vost], přid. k
cirkus '

cirkvička, -ček, ž. ||
zdrob. k církev

'-vinka., ž.,

*církvovatý, 2. stup. -tě:lšl: nej
církvovatější církev = nade
všecky církve (Havlič.)

*cirnk, citoslov. = břink
cirok aci->> „ zprav. či-, -u, m.,

travina
cirrhosa <<ciróza», 2., z řeč. =

svraštění, na př. jater (lékař.)
cis, tón c zvýšený o půl tónu
cisalpský = předalpský
císař, -e. m., z Caesar = samo

vládný panovník; zdrob. cisařik,
-a., m. (hanl.); c., -u, m., rostl.,
kořeni z ní;
Císařka, -řek, ž., švestka, hruš—
ka, houba;
*cisařová, ž. = císařovna;
cisařovatz' = býti císařem, pano
vati jako císař;
císařovna, -ven, 2. = císařova
choť; = císařova dcera (staro
čes., Palac.); = samovládná. pa
novnice:
cisařskokrálovský || císařský krá—
lovský, zkratka, c. k., na př. ú
řad, úředník, státni titul v sta
rém Rakousku:
císařský [-sky; -ství], přid. k cí
sař: c. titul, palác, -ská Milost...;
-ská silnice = říšská. (v starších
dobách); -ský kabát, v. kabát;
-ský řez = operativní porod;
přenes. = rozhodný zákrok (ho
V01'.);
-ství = císařský titul, -ská hod
nost; = císařova říše

ciSelace e-ze-», 2. = ciselováni;
-lačni práce...;
ciselér, -a_ m., z franc. = umě—
lec pracující ozdoby do kovu;
přenes. c. slova, jazyka = bru
sič, třibitel; -rský [ar-sky; -rstvi] ;
ciselovaný, k ciselovati, na př.
jazyk, -né kuti, -ná mluva;
ciselovati = ozdobně zpracová
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vati kovy, vytepávati v nich 0
zdoby; přenes. c. jazyk (řeč.) =
pěstiti, tříbiti, pilovati, brousiti,
hleděti si jeho správnosti, jem
nosti;
slož. dokon. na—se (mnoho): vil/',
přenes. = vybrousiti, vytříbitl;
ciselovávati, opakov.

cisiojanus, cisioján x-zijo-», -u, m.,
z lat. = středověký veršovaný
kalendář

Cislajtanio c-tányje», z. = Před
litavsko: v bývalém Rakousko
Uhersku = země ležící před ře
kou Litavou, Rakousko v užším
smyslu slova; cislajtámký, přid.
k tomu

cista, -st, ž., lat. =nádoba, schránka
cisterciácký, cistercký řád:

cisterciák [-ačka], -a, m. = mnich
řádu cisterciáckého (z lat. mist.
jm. Cistercium, franc. Citeaux)

cisterna, —ren,ž.. z lat. = vyhlou
bená nádrž na vodu v bezvodých
krajinách; = velký vůz na naftu,
petrolej...; mový vůz

cíška, -šek, ž., zdrob. k cícha
cit, -u, m., 1. = smyslově cítění,

vnímání, co cítíme: nemít v
prstech cit; 2. = prožívání vztahu
k osobám, věcem a jevům: nemít
pro nikoho c., c. pro krásu, pro
dobro, mravní cit

citace, ž., z lat. = obsílka k sou
du, půhon (zastan), dnes = do
slovné uvedení Výroku, psaného
textu, názvu knihy

citadela, ž., z ital.
pevnostní městská tvrz;
-lka, -lek, ž.

citam " časť. citem || někdy cz]-,
ž., z lat. cithara, strunový ná
stroj drnkací

citát, -u, m.. z lat. = doslovně u
vedený výrok, text: citát z Vrch
lického, z Husa, z bible...;
citátor [JrkaL -a, m. = kdo u
vádí citát, cituje

citeček, m., zdrob. k cit
citelný [-'ně; -nost], 1. = citlivý

(zastar.); 2. = co cítíme, bolest
ný: citelný trest, -né napomenu
tí, -ný nedostatek. -ná rána. (=

cittadella =
zdrob.

pohroma, neštěstí), ztráta atp.;
-ně potrestati...;
-nost = citlivost (zastan, Palac.,
Holeč.); = bolestnost

citem, v. citara; citerista [-stka],
m. = hráč na citeru || lid. cite—
rák, -a, m.; citerový, příd. k cl
tera

cltírovati, v. citýrovati
cítiti, rozk. ciť, cítěn(í) = posti—

hovati' citem, vnímati smysly: je
tu cítit vůni, zápach. cibuli atp.;
cítím se zdráv...; c. se matkou
= citit mateřství: c. se dítě
tem...; cítit bolest, radost, mdlo
bu, hlad, žízeň; nemoci koho, co
ani 0. = vystáti, nenávidět, sná
šet (lid. & hovor.); c. s někým
= míti proň porozumění, chá
pat jeho bolest, zármutek, ne—
snáze atp.; cítiti česky, vlaste
necky... = smýšleti česky..., míti
porozumění pro české věci...; c.
se jako v nebi = velice šťas
ten; c. se = býti si vědom své
síly, moci, vědomostí, býti sebe—
vědomý (lid. a hovor.); kdo se
cítí, ať se vtípí (přísl.) = kdo se
cítí dotčen, na koho se to vzta
huje; necititi se = neovládati se
(lid. a hovor.); též = necítit
nutkání k močení a k stolici;
s_lož. dokon. 'do- = úplně po
(Čap.): prostě dok. 110—|| nové
kniž. za- (šimáč. a j.); pro- co
= citem, citově postihnouti; pro
cítěný [-ně; —nost], na př. -ná
řeč = proniknutá citem. cito—
vostí; 17-se do čeho = citem co
poznati; u- = po-; vy- co z čeho
= citem poznati;
-oiťova,ti, slož. nedok. 'o-, ::O-,
PTO-, try-;
citžvati, opakov.

*cítivý [-vě; -'vost] =
citlivý (kniž.)

citlivěti, -vě;|i = stávati se citli
vý; pře—= státi se příliš citli
vý; roz- se = upadnouti do cit
livosti; z—,prostě dokon.

citlivka, -vek, ž., rostl. zvaná mi
mosa; přenes. = člověk příliš
citlivý, netýkavka; citlivkový

vnímavý,
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Dvě; -'vost], přenes. = jako cit
livka, přiliš citlivý, přecitlivělý:
-vá sebeúcta (šal.) || Jukovitý
[-tě; -tost]: -tě sláb (So.)

citlivůstka, -stek, ž. = přílišná cit—
livost, citovost, přecitlivělost, je
jí projev; 0., m. || ž., časť.
citlivůstkář [-řka], -e, m. = pře
citlivělý člověk; ařský [—řsky;
-řst1ň], přid. k tomu

citlivý [—vě;—vost] = mající cit ve
Významu smyslovém (= reagují
cí na podráždění): c. prst...; —vé
váhy = jemné: -vá. deska foto
grafická = dobře reagující na
světlo; = citelný, mraz (Jin) ap.
(řid).; o člověku = jemně cíticí,
jehož se všechno dotkne...

'citný, přid. k cit = citlivý (řid.
kniž.)

cito, lat. = rychle
'cltomalba, -leb, ž. = (vy)ličeni

citů
citometr, -u, m. = přístroj na mě

ření rychlosti
citoslovce || zastar. -slovo, stř. =

interjekce, neskl. slovo vyjad
řující 1. duševní hnutí, cit, po
cit (ach, aj, br, ej, fuj), 2. po
bídnuti n. upozorněni (na, hle,
vida apod.); 3. rozmanité zvuky
(bác, cink, hú, prásk aj.); cito
slovečný [mě] " -sZozmý [mě]
význam...;
citoslů'oko, -vek, stř., zdrob k
citoslovo (č.—Chod)

'citovatelný = co lze citovatl: c.
obsah (Butte)

citovati, z lat. citare = doslovně
opakovat, uvést, uvádět něčí
výrok, myšlenku atp.; c. duchy
= vyvolávat; c. koho kam =
předvolat, poslat (lid. a hovor.);
slož. dokon. na- se (mnoho);
za- si (trochu, mnoho); citová
vati, opak.

-ciťovati, v. cititi
citový [—vě,--vost], přid. k cit: c.

člověk= mající cit, zprav. jemný,
mnoho citu, u kterého převládá
citová stránka nad rozumovou.
člověk citově založený; někdy
= citlivý; = týkající se citu, za

sahující cit: -vé utrpení (No
vák); = vycházející z citu, ma
jici v něm původ: -vé pohnut
kY, -vá. nálada, -vé vzrušení;
= naplněný citem, procítěný:
-vá. řeč; = vystihující cit(y):
-vé slovo, -vý význam slova;
-vost = vlastnost _někoho. něče
ho citového, citová stránka. -vý
význam.... -vá. nálada, -vé vzru
šení: přílišná -vost něčí, -vost
slova, přízvuku, věty

citrin <<-rýn», -u, m. = žlutá od
ruda křemene

*cltrináda, ž. = citronáda (Ner.)
citron <<-ón»,-u, m., z řec. kitron

= plod citroniku;
citrónáda, ž. = citronová šťáva,
limonáda; -nář, -e, m. = pěsti
tel citronů, výrobce, prodavač
citronády; mát, -u, m. = v cuk
ru zavařená citronová kůra;
citronik, -u, m. = citronový
strom; -kový, přid. k tomu;
citronka, -nek, ž. = citronada
(lid.); = automobil nazývaný
podle Francouze jménem Citroěn
(lid. a hovor.):
*citronovati čaj “=
do něho citron;

dávati, dáti

citronov'ity' = podobný citronu;
citronovka, -vek, z. = citronka,
citronáda;
citronový Vně; -1)ost]: c. strom,
-vá, kůra. šťáva: = mající barvu
citronu, žlutý

*citrus, -su <<-su»,m. = citronik
(básuic.)

*citrýn, -u, m. = citronik:
cit'rýno'vý = z citrýnu; = citro
nově žlutý (So,)

cltnplný [-'ně; -nost] = plný citu,
citový, citlivý (kniž.)

*cituprázdný = nemající cit, neci
telný

citvar, v. cicvar; -rový, přid. k to
mu

city <<sity»,ž. neskl., angl. = měs
to; 0'. = stará část Londýna.
sídlo boháčů. boháči, finančníci

citýrovati (citi-), podle něm. = cl
tovat, obeslat, předvolat, zavo
lat (lid.); c. duchy = vyvolá
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vat (t.); slož. dokon. na— se c. lista = peníze, které dostává
(mnoho) panovník, hlava státu na osobní

cívčička, civečka., ž., zdrob. k cívka výdaje; přenes. (hovor.) c. =
cívečnice, ž. = stojan na cívky prostý, ne okázalý...
civěti, -vějí = nečinně, marně. civívati, v. civěti

zbůhdarma sedět, postávat, okou
nět, lelkovat (s odstínem nevo
le, nespokojenosti): stále tu ci
víme &.nic nevidíme; nač toto ci
vění? (Ner.); v novější litera
tuře někdy bez tohoto citového
odstínu = upřeně hledět: civěla
očima do tmy (Hlad.); civělo
mezi nimi zlobné nepřátelství
(Majer.) = vanulo, čišelo; o to
várnách = trčet : slož. dokon.
na—se (dlouho); 702- se, o očích
= upřitl se (č.-Chod); za- na
koho = upřeně se zadívati (říd.);
civivati, opak.

civil, -u, m., z lat., 1. = civilní ži
vot, 2. = civilní oblek .(lid. a
hovor.);
civil, -a, m. = clvllista (t.);
civilisace <<-za.-», z." = občan.
vzdělanost, vyšší stupeň hmot
ného blahobytu a společenské
organisace: -sa.č'n£, na př. vý
voj, poesie; -sátor, -a, m. =
kdo civillsuje; -sátor8ký baky;
-st'vi], příd. k tomu;
civilismus <<-zmus»,
civilní duch, směr;
civilisovany' [-ně; -nost] : -sova
ná země... = mající civilisaci:
podob. o člověku; přenes. =
slušně, vhodně oblečený (hovor.);
civilisovati <<-zo->>co = vnášeti,
vštěpovati civilisaci; c. se, pře
nes. = slušně, vhodné se oblé
kat. obléci (hovor.);
slož. dokon. z-;
civilistu [-stka], m. = civilní člo
věk, občan, nevoják; Jisticky'
<<-styc-» [-cky] = občanský, ne
vojenský; -Zistika <<-sty-», ž. =
nauka o občanském právu; *-lita,
ž. = občanství;
civilni [-ně; -nost] = nevojen
ský. občanský (osoba, šaty), ne
církevní (sňatek), neuniformova
ný (policista); c. právo, pře =
občanské, -ská (prOti trestní);

-mu, m. =

cívka, —vek,ž. = rourka na. naví
jení nití;
civkárna, -ren, z. = výrobna cí
vek: civkář [-'řka], -e, m. = děl
ník navíjející niti & Výrobce cí
vek; civko'vitý = podobný cívce;
cívkový: -vé vinutí (elektrotechn.)

ciz, -u, m. = pivní cedidlo
clzácký [-cky; -ct'vi], příd. k ci

zák = cizí (hanl.); cizáct'vo, stř.
hromad. = cizáci; cizáček, m.,
zdrob. k cizák [cizačkaL -a, m.
= cizinec (hanl.)

cizí [—ze;-zost] = ne náš, ne vlast
ní, náležející někomu jinému
(majetek, kniha...); = ne náš,
ne vlastní, rodný (národ, jazyk);
= ne domácí, ne příbuzný (člo—
věk, rodlna...); = ne domácí, ne
zdejší, z jiné vsi: = z jiné země,
cizozemský; = z jiného národa,
jinonárodní, z jiného státu (Dří
slušník...); = vzdálený, odlehlý:
obor činnosti... mi cizí; = ke
komu nemáme vřelejší poměr.
lhostejný: člověk mi cizí; jsou
si cizí; cizí čímu srdci; = no
známý, nezvyklý (řeč, slovo, jmé
no); = neobeznámený, nemohou—
cí se vyznat, zvyknouti si, opuš
těný: býti kde cizí; = vzdálený.
velmi rozdílný, odlišný: věci,
pojmy si cizí;
cize se dívat, mluvit, vypadat.
chovati se...:
cizost = cizí ráz, nezvyklost,
neznámost...;
2. stup. cizejší [-;ii]

cizina, ž. = cizí kraj, země;
cizinec [-nka], -nce, m. = pří
slušník cizí země, cizího národa..
státu; = člověk někomu cizí,
vzdálený... (říd. hovor.); -'necký
ruch = r. cizinců: -necká legie
= z cizinců; -necký svaz = sta
rající se o cizinecký ruch;
'ciziwný = cizí, z ciziny;
*cizi'nský Esky; -stvi] = cizí
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jinonárodní...; nický; -pasm'ctvo, stř. hromad.
'cžzmswo, stř. hromad. = ci- = cizopasníci;
zlnci “pa—Small“= cizopasiti (Staš.);

'cizinštění, stř. = napodobení ci- -pasník [-nice], ž. = parasit, or
zlny ganismus žijící z druhého (od

clziti se = odcizovati se (říd.); bor.); přeneS. = „kdo se přiži
slož. dokon. od- co = vzítl, u— vuje“, přížívník;
krásti; od- se příteli, rodině, ná- —paswý[mě,- -nost] = cizopasící,
rodu = stati se mu... cizí, lho- žijící cizopasnicky;
stejný k němu; z- co = převésti
do cizího majetku (právnic.);
-c'izovat4, slož. nedok. od-, 2

cho-, kmen k cizí ve slož.:
-jazyčný [-'nč; -nost] = psaný.
mluvící cizím jazykem;
'-jme'rmý = mající cizí jméno;
-krajný || uni [-ně,- -nost] =
pocházející z cizích krajů, vy
skytující se v cizích krajích;
'-ložec [-Zožka], -žce, m. = ci
zoložník;
dožití, z cizí lože = páchati ci
zoložství; slož .dokon. z-;
-Zožně, -něte, stř. = dítě z cizo
ložného styku;
-ložnický, příd. k cizoložník;
'-ložnictví, '-ložnictvo = cizo
ložství;
-Zožn£k [mice-?], -a, m. = kdo se
dopustí cizoložství; Jožn'ý [-ně;
"-nost] = dopouštějící se cizo
ložství (člověk), zaležející v cizo
ložství (styk); -nost = cizolož
ství;
-ložstv£ || '-ložstvo, stř. = mimo
manželský pohlavní styk žena
té, vdané osoby;
-m1',l,-a || -milec, -lce, m. = mi
lovník všeho cizího; -milný =
milující všechno cizí: umxilství,
stř. = záliba ve všem cizím;
4-mlwv, -u, m. = cizí, nečeský
výraz, cizí rčení; '-mlu1mý =
cizojazyčný:
má?-odm, = cizí, jinonárodní;
'-pan.9ky' = z jiného panství;
-pas, -a || zdrob. -pásek, -ska,
m. = kdo se pase na. cizím, při
žlvník (říd.); masitá = žíti jako
cizopasník;
"-pásmý = z jiného Pásma, dílu
světa, cizokrajný;
-pas'n'ick/ý [-cky ; -ctv£] = přiživ

'—pásný „ -pásý = z cizího pá—
su, dílu světa,;
-plemenný = z cizího plemene;
*-rodák [-rodačka], -a, m. =
rodák z cizího města, kraje...;
-'rodý [—dě;-dost] = jsoucí cizí
ho rodu, naroda, odlišného rázu
(prvek, součást, obyvatelstvo...);
"-'rouchý = s cizím rouchem

cizost, v. cizí
cize-*stra/nec, -nce, m. = cizinec;

-stranný = cizokrajný;
-škálný = skládající se z růz
ných škál

cizota || 'cizotí/na, ž. = cizost (slo
va., prostředí...); = cizí pro
středí; = opuštěnost: cítitl cl
zotu; 'c'izot'n'y' = cizí, lhostejný

cim-tvárný [-ně; most] || -tvar'ý
= cizího, neobvyklého tvaru, cl
zích, neobvyklých tvarů

-c1zovatl, v. ciziti
cim-*věrec, -rce, m. = jinověrec;

'-vláda, ž. = vláda, cizinců, ci
zích živlů, cizí kultury; mlád'ný;
'-zemčžk, -a, m. = clzozemec;
-zemec [-mka], -mce, m. = pří
chozí z cizí země, příslušník ci
zí země, cizinec; -zemsko, stř.
= cizí země, cizina; -zemsky' =
pocházející z cizích zemí, ob
vyklý v nich, cizí; '-zem8t'vo,
stř. hromad. = cizinci; '-zemští
na, ž. = cizí raz, mravy, řeč

clzma, ž., ciz'm'ik, -u, m., rostliny
cizura, <<-zú-»,ž., z lat. = odstři

žek kovů při ražbě mincí
c. k. = císařskokrálovský, v. císař
*ckáti = cekati, šveholiti
cl, v. centilitr
clairvoyance <<klérvoajans», -ce, ž.,

franc. = jasnovldnost; -voyant
= jasnovidný
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clan <<klen>>,-u, m. || zčešť. klán cla/nm = zastiňovati, zakrývati
= skotský &.irský kmen, rod, v (kniž.): 0. si zrak; přenes. =
sociologii = kmen, rod vůbec chrániti (t.); slož. dokon. zzz-,'

cláněti, Opět. k cloniti (řid. kniž.);
obyč. slož. nedok. za- = pře
kážeti komu ve vidění, stínitl
mu; za- si oči rukOu ap. = za
krývati

claque, claqueu'r, v. klak
clavecin <<klavsén>>, -u, 111. || zčešť.

klaves'in, -u, m. || -'na, ž., franc.
= první typ klavíru

clavicembalo eklavičembalo», stř.,
ital. = první typ klavíru, kla
vír

clearing <<klí-», -u, m., angl. =
účtovací řízení v mezinárodním
obchodu; -gový, přid. k tomu

clerk <<klárk>>,-a, m., angl. = ob
chodní pomocník, písař

cliftOnka akut-», -nek, ž. = de
tektivní povídka, příběh detek
tiva Cliftona.

cliché ll zčešt'. klišé, stř. neskl.
|| (hovor.) -šete = tiskařský
štoček; přenes. = otřelý umě
lecký prostředek bez osobitého
pojetí ; v mluvnic. = mnoho
značný, nevýstižný, otřelý vý
razový prostředek (slovo, vaz
ba) m. jiných přesnějších;
zdrob. klišátko, -tek, stř.

climacterium aklimakté-» || zčešť.
klimakte-, -ria, stř., lat. = do
ba. ženského pohlavního od
květu, přechodu

clíti, clen(í) = určovati n. platiti
clo; c. komu barvu = přisved
čovati mu (šmíl.); slož. dokon.
pro-, oy- zboží = podrobiti cel—
ní prohlídce, stanovit, zaplatiti
clo; wii/vatel, slož. nedok. pro-,
vy

clo, cel, stř., z něm. = státní
dávka ze zboží převáženého přes
hranice; vybírati clo, přenes.
= vymáhati výhody (Ner.); bez
cla = volně (Rais)

clona, ž. = co cloní, zaclání,
brání rozhledu, z(a)temňuje (pří
lišné, ostré světlo), zastírá, zá.
clona (básnic. a, odbor).;

-cloňo'vati, slož. nedok. při- si
oči = zaclaněti (So.); aaa-; clo
nž'vati, opak.;
clanku, ž., zdrob. k clona.

closet, v. klozet
clou <<klú>>,stř. neskl., franc. =

vrchol, hlavní přitažlivost, „šlág'r“
cloumanice, ž. = cloumání;

cloumati, -mám || -mu, -mej,
-maje = lomcovat, škubat, třást,
strkat: c. kým, čím || zříd. c.
co = tahat, táhnout škubavě;
c. sebou || se; c. se, též = klá
titl se, klátivě jít; slož. dokon.
'na- se (mnoho); u- = unavitl
cloumáním; zau-, prostě dokon.;
cloumávati, opak.;
cloumavý [-fvě; mostJ =
mající, škubavý, trhavý;
cloumnoutž, -ml, -mnuv, -mnutí,
dok. k cloumati

clown aklaum) || zčešť. kto/un, -a,
m., angl. = šašek; clownerle,
ž. = clownovství, šaškovství;
*clow'novatž = chovati se jako
clown; clownský || clownovsky'
[-sky; -st'vi], zčešt'. kla/wn- =
šaškovský

cm, zkratka = centimetr, cm! =
čtverečný centimetr, cma =
krychlový centimetr

cmírati = bryndat, cmrndat; =
špláchati; c. (se) = slabě téci;
c. se = špláchati se, ploužiti se

*cmírový = z podmáslí, o polévce
(Němc.), podle sloven. cmer,
cmar = podmáslí

cmrndati = bryndat (lid.): c. se
= špláchati se, brouzdati se;

clou

slož. dokon. na- = nabryndat;
vy- = vybryndat; mnrndávati,
opak.

*cmuditi = kuchtlt
_ *cnostisloví, stř. = nauka o ctno

sti (Drt.)
I co, čeho, čemu, čem, čím (nač.

načež, oč, pročež, zač, začež, za—
star. več, v. tam);
1. zájm. tázací: co je to?, co to
neseš?, čemu se směješ? atp.;
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včtně: a přec tě dneska bili. doby, od které...; trvalo to skoro
co? (sram, běž) = není—liž celý týden, co Jan Gryga řádil
pravda?; co dělat? = co mám (Mah.); mezitím, co se na sebe
(máme) dělat?; co teď?, výpust
kou m. co teď dělat?;
co je to za člověka?, co je to
za. lidi? (chybně co jsou...)
= jaký je to člověk...;
2, význ. tázací přechází ve zvo
lací n. jen citově oznamovací:
e (eh) co, ale co! = to nevadí,
to nic není, nic si z toho ne
dělej...; co dělat (t. zv. řečnic.
otáz.) = nedá .se nic dělat; co
naplat = nic to není platné; co
na tam = to nevadí...;
3. zvolaci co = kolik, jak mno
ho: co práce, námahy to stalo!;
co jsem se mu nadomlouval!,
co jsem se nastaral! atpod.,
4. zájmeno vztažné k střed.
zájmenům a k zpodstatnělým
přid. jménům: dělám (to), co
mohu; učíním všechno, co chceš;
první, co si babička, na starost
vzala, bylo pečení chleba
(Němc.); co se vleče, (to) ne
uteče; co není, může být; čemu
se člověk naučí v mládí, v stáří
jako když najde; co jsme si, to
jsme si. odpusťme si, v. býti 18.:
co Čech, to sokol = kdo je Č..
je sokol, každý Č. je sokol, kolik
čechů, tolik sokolů;
5. zájmeno neurčité: máš-li co,
dej to sem (= něco); je tam
co?, našels co?; pobrali, kde
co našli; výpustkou: pobrali
kdeco = všechno;
v. čemu a čím

II co ustrnulě, příslovečné;
1. tázací příslovce = proč: co
pláčeš?; co by ses báli; co by
ses styděla?;
2. vztaž. zájm.
který, která... (lid. a hovor.):
to je ten člověk, co byl včera
u nás; lampa ještě hořela., co
nad klekadlem visela (Erb.);
= kolik: co je dní do týdne ap.;
3. co vztažné k přísloveč. výra
zům: tři roky minuly, co nebož
tík leží (Erb.) = ...minuly od té

neshodné m.

dívala (Svob.); místo co by pra
coval, zahálí; co ho znám, bydlí
tam a tam = po celou tu dobu,
co ho znám...;
nepůjdu tam (tak dlouho), co
živ budu = dokud; jen co se
trochu uvolním = jen jakmile;
co já vím, je to jinak ap. =
pokud: co možná nejvíc, co mů
žeš... = pokud:
co nejlepší, nejlépe.... při 3.
stupni s význ. zesilovacím: u
dělati něco co nejlépe = pokud.
jak můžeme nejlépe; přijíti co
nejdříve apod.;
4. den co den, rok co rok atp.
= každý den, rok; je co den
mrzutější (Rais), neobvyklou vý
pustkou m. den co den; co chví
li (lid. -le) = každou chvíli;
5. co nevidět přijít = hned, za
chvilku;
co proto dostat, dát komu = za
vyučenou:
6. srovnávací příslovce = jako
(zastan, lid): co paní mě budou
ctíti (Erb.) atp.; nespráv.
coby: přišel coby vítěz;
7. co do = co se týče (kniž.):
co do velikosti...;
v. čemu, čím

coby, v. II co 6.
eOcktail <<koktél>>, -u, m.,

smíšený lihový nápoj
coček, -čku, m.. posměšně o uží

vání slava. co ve významu srov
návacím, v. II co 6.

*cočkovaný = zoubkovaný; v. cok

angl.,

coda. <<kó->>,ž., ital. = dodatek,
poslední část (hudební)

*Codenní [mně] = každodenní
(Ner.)

codex <<kodeks>>,-xu, m., jen v lat.
názvech, na př.'Codex diplomati
cus et epistolaris regni Bohe
miae, jinak zčešť. kodex, v. tam

co do, v. II co 7.
coelibát, v. celibát
cochce, v. chtíti 7.
cognac, v. koňak
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cochonnerio <<košonry», franc. =
dvojsmyslnost, necudnost, oplz
lost

coitus <<koj-» || zčešť. kaj-, -tu,
m., lat. = soulož; coitovati ll
koj- = souložit

'cok, -u, m. = zoubek u šatu,
zoubkovitá krajka (lid. zastara)

*cokařský příklad = kde je co ve
význ. jako; *cokati = užívati
zájm. co ve Význ. jako; v. coček

cokl, -U. m. = sokl
'cokna, -ken, zdrob. coknička, -ček,

cokýnka, -nek, ž. = cok
cokoli, div, Jávěk, cožkoli..., zájm.

neurč. = nezáleží na tom, co, ja
kákoli věc: ať děláš cokoli, je
mu se nezavděčíš; vezmi si cokoli

'cokrát(e) = kolikrát, mnohokrát.
často (zastan)

cokýnka, v. cokna
collegium, v. kolegium
collie <<kholi>>,m. neskl. = skot

ský ovčácký pes
collie: <<koljé>>,stř. neskl. || -ru,

111. || lid. golijé, franc. = ná—
hrdelník

collo ako-», stř., ital. = balík, ná
kladní kus

colloquium, .v. kolokvium
colombina, v. kolombina
combucha. || kombuča, -či, ž., čajová

houba
*coměsíční [-ně] = jsoucí... každý

měsíc (Jung)
commasacc, v. komasace
commis <<komi>>|| zčešt', kommžs,

obyčej. kami ("-m4), m. neskl. ||
-iho..., z franc. = obchodní pří
ručí; c. voyageur || commisvoya
geur <<-voajažé», -ra, m. = ob
chodní cestující

cammuníqué <<komynyké», || zčešť.
komuniké <<-muny->>,stř. neskl.,
franc. = úřední zpráva, ozná
mení

compagnon, obyč. zčešt'. kompaňon,
v. tam

compoundní <<kompaund-» || zčešť.
kompoundni, z angl. = sdružený,
složený (odbor.)

comptoir, v. kontoár
cOn <<kon»,ital. = s (hudeb.)

conditio sine qua non akondýcijo
...kvá» = podmínka, „bez které
ne“ (= není něco možné), ne
zbytná podmínka

condottiere <<kondotiére», -ra, m.,
ital. = náčelník, žoldnéř

co nevidět, v. co 8.
conter <<kon->>, lat. = srovnej ;

zkratka cf.
conférencier [-'rka] qkonferansié>>

|| zčešť. Jeanie—, -ra, m., franc.
= zábavný mluvčí v kabaretě

confiteor <<kon-»,lat. = vyznávám
se: zpodst. confiteor || zčešť.
kon-, -ru, stř. = zpověď. část
mše; = vyznání, konfese

conquistador <<konkis-dór», -a, m.,
špaň. = (španěl) dobyvatel (A
meriky); -'rský [-rství], přid. k
tOmu

consilium abeu'ndi <<konzílijum-dý»,
lat. = rada a pokyn žákovi, aby
opustil ústav

consortium ][zčešť. konsorcium, -tia
„ -cia, stř. = družstvo, společen
stvo, sdružení

contabernalis akon—ná-mm., lat. =
spolubydlící (Jin)

conto ako->>,stř., ital. = účet; v. a
conto; conto corrente <<koren-»=
běžný účet, kontokorent; v. konto

contra, <<kon-», lat. = proti; v.
kontra

contreadmirál <<kontr-ad-», -a, m.,
z franc. = námořní generál

contumacia <<kontumácija», lat.: od
soudit žn contumacia/m = v ne
přítomnosti

convoy, v. konvoj
cop, -u, m.. z něm. Zopf = Splete

né dlouhé vlasy ženské, dříve
též mužské; odtud c. symb. zpá
tečnictví, zaostalosti. zkostnatě
losti, přežitku, na př. byrokra
tický c.; = stavítelský sloh v
době vlády copu, rokoko

*copacký [-cky], příd. k copák =
copařský, zaostalý, zpátečm'cký;
*-ctvo, stř. = copařství, zpáteč—
nictví

copač, -e. m. = copař (hanl.)
copan, -u, m. = velký cop (lid.

a hovor., Vanč.); zdrob. copánek,
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-nku_ m. = maličký cop; další
zdrob. copáneček, -čku, m.

copak, čehopak..., z co pak, 1. zá
jméno tázací: copak chceš?, co—
pak se to děje?; má citový od
stín, vyjadřuje překvapení, zvě
davost, rozhořčení; 2. copak ||
cožpak s význ. zvolacím: copak,
cožpak to! = to není to nejhorší,
to je nejmenší potíž atp.; 3. co
pak [[ cožpak, částice tázací a
zvolací, vyjadřující podiv, roz
hořčení...: copak to nevíš?; což
pak jsi to neslyšel?; copak ten
hoch poslechne! (= je to s ním
trápení, on neposlechne); copak
ten! = ten se má dobře, ten to

copak, -a, m. = copař (html.)
copař [-řka], -e. m. = kdo nosí

cop; přenes. = zpátečník, zaosta—
lec; -řský [-řsky; —'řství]= zpá
tečnický, zaostalý

cOpatý [-tě; -tost] = nosící cop;
přenes. = zpátečnický. zaostalý;
= copový (říd.)

copek, 'copík, -u, m., zdrob. k cop;
v. coupek, cůpek

copouch, v. capouch
'c0povina, ž. = nevkus
covaitý = podobný copu;

copový, příd. k cop; c. sloh... =
rokokový

copyright <<kopyrajt>>, neskl. stř.,
angl., značka vyhrazující právo
k tisku, autorské, nakladatelské
právo; -tovati = chrániti před
nedovolený—m otiskováním

cornette, v. komet
'coroční [—ně]= každoroční
corona <<koró-» ][ zčešť. kamna,

., lat. = věnec, záře kolem
slunce při zatmění, svatozář,

corps <<kór>>,m., franc. = sbor, kór
corpus <<korpus»,lat. = tělo; c. de

licti a-liktý» = doličný nástroj,
předmět; c. iuris = sbírka práva

corso || zčešť. korso, korzo, v. tam
cosi || kniž. cos, čehosi..., zájm. ne

urč. = něco, ale nevím, neví se
co; v. kdesi a cosi

cotlllon <<kotyjon>>, franc.,
tanec; v. kotillon

Cotkytle, ž. jedn., ves na M.

-u, m.,

cottage <<kotydž || podle franc.
kotáž», -ge || zčešť. kotáž, -e,
ž., angl. = dřevěná chata, ro
dinný dům

*cotýdenní = jsoucí... každý týden
couiati, coufnoutí, v. couvati
coutný pes = poslušný (mysliv.)
couch <<kauč>>,-e, m., angl., pohov

ka, gauč
*couk, —u, m., z něm. Erzzug =

žíla rudy; coukový, přid. k tomu
coul, —e || zprav. -u, m., z něm.

Zoll = palec, zaniklá stará míra
couleur <<kulér» || zřešť. kulé'r,

-u. m., franc. = barva (říci.),
barevná čepička němec. stu
dentů; = zabarvení, směr (říd.);
kulérový student = člen spolku

coulník, -u, m. = coulové měřítko
couloir || zčešť. kuloár, -u, m.,

franc. = spojovací chodba, sráz
ná strž (v horolezectví); pomn.
-ry, -rů, nejčastěji sněmovní k.
= sněmovní chodba a vůbec míst
nosti mimo zasedací síň;
-m£ || -rooý (jednání...)

coulový, přid. k coul
coup, <<kú»,coupu aku-», m., franc.

= rána, pohyb, násilné rozuzle
ní

coupé, stř., v. kupé
coupek, m., zdrob. k cop
*cour, —u,m., 1. = courání; 2. =

cár;
coura, ž. = potulná. špinavá žena
(hanl.);
*couračka, -ček, ž., 1. = brynda.
zelná polévka (nářeč.); 2. = cou
ráni;
courák, -u, m. = dlouhý kabát
(lid. a hovor.); = pomalý vlak,
vlečňák (pražs.); c., -a, m. =
louda, povaleč;
coural [-lka], -a. zdrob. courálek,
-lka, m. = kdo' se courá

courant <<kurán» || zčešt'. kuranmí,
z franc. = běžný, obyčejný.
prodejní

com-ati, -rám. -rej = vléci, vláčet,
na př. sukni po zemi; = bryn
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dat, cmrndat; c. se = toulatl = kolik, jak mnoho: což paní—
se, přecházeti sem a tam; slož. cův... (Jin, zastar.);
dokon. na- = nabryndat: na- se krásné tělo, což? = není-llž
(mnoho); roz- vodu: 14—šaty = pravda (Mah.);
utahat. ubrouzdat; W“ teplo = což na tom, o to, naplat... = co;
stálým chozením vypustit; za— což div(u) = jaký div (řid.
se = u- se; courávati, opak. (ve- kniž);
směs lid. a hovor.);
couravý [-vě; -vost] = couraji
ci sc, plouhavý. loudavý

coureček, -čku, m., zdrob. k cau/rek,
-rku, m., 1. = slabý proud; cour
kem, courečkem téci (lid.); 2. =
cár, cárek (Paměti babičky Kava
lírové)

court <<kórt || obyč. kurt» || zčešt'.
kurt, -u, m., angl. = sportovní
hřiště

courtisána, v. kurtisána
courtoisie. v. kurtoasie
consin <kuzén», -a, m.,

bratranec; cousina
sestřenice

couvati, -vám n. -vu || coufati
jíti zpět, ustupovat; přenes.
ustupovat (od mínění, úmys
lu...), dělat ústupky; c. s vozem
= jeti s vozem zpět, tlačit jej
zpět; slož. dokon. na- se (mno
ho); couvávati [[ couvá-, opakov.;
couvavý [-oč; _vost] || coufa.. =
couvající; má, ž., tanec

convert, v. kuvert
cover—coat,v. koverkot

franc. =
<<-zí-», ž.

couvnouti || coufnouti, -vl || -fl,
-vnuv || -fnuv, -vnutí || -fnutí,
dokon. k couvati || coufati; slož.
dokon. u- = ustoupit, uhnout

cowb0y <<kauboj || zčešť. kovboj».
—ye, m., angl. = pasák, hlídač
stáda;
cowboyka, zčešť. ckovbojkaav,
-yek, ž. = povídka, film z cow
boyského života;
cowboyský, přid. ke cowboy

což, z co-ž, 1. zájmeno tázací (jen
archaistic.): což to asi může bý
ti? (Erb.) = co; živé je ve význ.
zvolacím: což || co, cožpak o to!
= o to by nebylo, to je nej
menší starost atp.; což, cožpak
ten...! = ten se vyzná., umí to
atp.;

2. zájm. vztaž. k přísloveč. urče
ní n. k střed. zájmenu, ale zpra—
vidla jen v 2., 3., 6. a 7. p. ll če
ho...: odpovidal dětem německy,
čemuž ony již rozuměly (Němc.);
není tam nic, z čehož bys mohl
něco získati; mluvíval o něm
málo a s jistou podrážděností, což
je pochopitelne (šram.); v 1. a
ve 4. p. zpravidla co: dám ti vše
chno, co chceš..., v. co;
vlivem lat. se klade což m. kte
rý: vykonal dalekou cestu, což
neprospělo jeho zdraví, m. kte
rá (totiž cesta) neprospěla [chce—
me-li naznačiti, že se vedlejší vě
ta vztahuje na obsah věty hlav
ní, klademe a to: vykonal dale
kou cestu a to neprospělo...]; u
uklouzl, při čemž si zlomil nohu,
n eč e s. m. & zlomil si: byl při
jat p. presidentem, při čemž roz
mluva trvala hodinu, 11espr..
m. a ten s ním rozmlouval...;
3. citová. táz. částice: což je to
tak těžké? = copak; což není na
světě spravedlnost?; což tu není
nikoho kolem? (Ner.); což mě
moje smysly šálí? (Erb.); — což
bych se bála.? (t.), obyč. proč,
co; 6 ty vrbo, vrbo bílá., což jsi
ty mne zarmoutila (Erb.), obyč.
jak;
4. jen což = o všecko pryč, o
sto šest; což tož = jakž takž
(zastan)

cože = 1. tázací co s náladovým,
citovým odstínem, vyjadřujícím
překvapení, podiv, zvědavost atp.;
cože?, cože to je?; — 2. ve
vedlejších větách i bez tohoto
odstínu: ptal se, cože to hrají
= co to hrají; — 3. příslovečné
= copak, pročpak: cože jsi ne
přišel?
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cožkoli, div, Jávěk, v. cokoli silného crčení; vy- = crčivě vy—
cožpak, v. copak, což téci; za-, prostě dok.; crči'vati,
cpací = na cpaní opak.
cpanice, ž. = tlačenice (lid. a. ho— crčlvý [-'vě; —vost] = crčíci

vor.), žranice (vulg.) credo <<kré>>][ zčešť. kredo, stř.,
*cpnnyko, stř. = ručně cpaná ciga- lat. = věřím, část mše; = vy

reta (váleč. žert) znání víry (ve smyslu křesťan
cpáti (nacpati...), cpu. cpeš..., cpi. ském), modlitba; přenes. = vy

cpěme, cpa, cpouc, cpav. cpal, znám, vyložení názorů, zásady.
cpán, cpaní (nacpání atd.) = tla
čit, vtiskovat, vmačkávat, strkat:
c. koho, co do čeho; c. dýmku...
= naplňovat ji tabákem...); c.
komu co = vnucovat (lid. a ho
vor.); c. do sebe jídlo = hltavě
& mnoho jisti: c. se = mnoho
jisti (zhrub.); c. se kam = pro
tlačovati se, přenes. = vtírati se,
jíti tam, kam nejsem zván, kde
nejsem rád viděn; slož. dokon.
do- = dokončiti cpaní; na- slam
ník, dýmku, kapSy něčím; na
se = příliš mnoho se najísti; na
cpaný jidlem, vědomostmi; pře
slamnik (Ner.) = znovu nacpati;
pře- se = přejísti se; roze- se
= zvyknouti si na přejídání; I'O
zecpaný; u-, za- otvor, ústa; za
komu ústa, přenes. = umlčeti ho_
(lid.); ve- co do kapes; ve- se
kam; vy- co čim, ptaka, zvíře;
vycpaný panák, pták, zvíře;
cpávati, opakov.: slož. nedok. na-,
pře-, u-, za—,vy

cpátko, -tek, stř. = nástroj na
cpaní

cpávati, v. cpáti;
cpavý [—vě; -vost] = cpoucí se,
vtiravý (lid. & hovor.)

cr, citoslov. vystihující zvuk při
tečení, při škrabání, ptačí hlas

crawl <<król>>,-u, m., angl., pla
vecký způsob; crawlo'vati. = pla
vati crawlem

crayon <<lu-ejon " krajon», -u, m.,
franc. = tužka s obalem

crček, -čku, m. = crčení, tenký
proud vydávající crkavý zvuk;
téci crčkem

crčeti, -čí, z citosl. cr = téci se
zvukem cr: voda mu crčí s klo
bouku, krev z nosu; slož. dok. na
se (mnoho); roz- se = dáti se do

názory: životní, filosofické, poli
tické k.: v. Pilát

crčme, v. I krém
cremonky <<kre—»,-nek, ž., neboli

cremonské housle || hre-, podle
ital. města Cremona

crep <<krep>>,-u, m. (Č.-Chod), oby
čej. krep, v. tam

crépe de chine, v. krepdešín
crescendo <<krešendo», ital. = stá

le silněji (hudeb.)
Crha, m., příjm., domác. tvar k

Cyril
cricket || zčešt'.

angl., hra míčem
crk, 1. citoslovce vystihující kapá

ní vody a podobné ptačí zvuky,

kriket, -u, m.,

= cr;
2. ork, -u, m. = crčení, crkání:
v. crček;
*crkálek, -lku, m. = ošuntělý
kabát.
crkati = vydávati zvuk crk, cr,
kapkami, po trošce téci; o zvu—
ku kobylek, cvrčků...; o zvuku
jader v jablku = chrastiti; slož.
dokon. na- se (mnoho); za-,
prostě dokon.; crkávati, opakov.;
slož. nedok. u- (Dr.);
erka/vý [—vě; -vost] = crkající,
crčivý, chrastivý: c. zvuk: c. let
včely (šal.); -vé jablko;
crknouti, -kl, -knuv, -knutí, do
kon. k crkati; slož. dokon. a
čeho = nalití toho několik kapek;
crkot, -u, m. = crkání (vody,
ptáků); slzy tekou, krev teče cr
kotem = crčkem;
crkotati = crčeti, crkati; crko
tavý [-'vě] = crkotající;
*crkůček, -čku, m. = crček. cr
kot; pot teče -čkem (Staž.)

*crlinkavý = cinkavý
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*crnčeti, -čí = cinkat, řinčet: sklo
crnčí; c. penězi (Jir.); *cmčtv'y'
[-vě; -'vost] = cinkavý, řinčivý

emk (c'rňk), citoslov. = crk, cink;
mkati = vydavatl zvuk crnk,
cink, o penězích...; slož. dokon.
na- se (mnoho); za-, prostě do
kon.: omkávatž, opakov.;
cmkavy' [-vě,- -'vost] = crnkající;
cmknouti, -kl, -knuv, -knutí, dok.
k crkati; slož. prostě dok. zzz-;
cmkot, -u, m. = cmkaní

cr0quet ][ zčešť. kroket, —u, m.,
angl. (ve franc. výslovnosti -ké)
= hra dřevěnými koulemi

croquette [[ zčešt'. kroketa, ž.,
franc. = smažená příloha k
masu atp.

croupier <<krupjé», -ra, m., franc.
= bankéřův zástupce ve hře

ctěný, -ná..., od ctiti = uctívaný;
slovo titulové = vážený: Ctě
ný pán... (na adrese), Ctěný pa.
ne! ( v dopise); uctivě v řeči:
co dělá. Vaše ctěná. rodina atp.;
zaniká

ctibažný [-'ně; -nost] = bažící po
cti, ctižádostivý

*ctidbalý = dbalý cti
ctihodný [-ně; -nost] = hodný cti,

úctyhodný, důstojný: c. kmet,
-né stáří (kniž.); titul duchov
ních, jeptišek; titul v dopisech,
na adresách (zastan)

ctitel [-lka; *ZkyněJ, -e, m. =
kdo cti, váží si (někoho, něčeho),
zbožňovatel: ctitel hudby, umě
ní, Březinův, žen atp.; *ctžtelský
tábor = tábor ctitelů

ctiti, cti, ctěte, ctě, ctíc, ctiv, ctil,
ctěn(i) = vzdávati čest, mít v
úctě, ve vážnosti, vážiti si: cti
otce svého i matku svou (nábož.):
Řekové ctili své bohy: velkou ctí
ctiti koho = velmi ctiti (básnic.);
to ho ctí = je mu ke cti; o.
koho = hostit, častovat (říd.);
= titulovat (lid. a. hovor.); c.
barvu v kartách = davat karty
téže barvy; v. ctěný; slož. do
kon. po- koho návštěvou = pro
kázat mu čest návštěvou; %“,
prostě dokon.: přenes. u- koho

= pohostit, vyčastovat; neu
koho čím = předložit mu, co ne
má příliš rád (lid. & hovor.);
zna-, zmen—, v. tam; cttvati,
opak.; obyč. slož. nedok. po-, u

ctižádost, -i, ž. = žádost, žádání,
chtivost cti, bažení po cti, snaha.
vyrovnati se druhým, vyniknou
ti nad jiné n. prostě snaha vy
konati něco dobrého, obtížného,
záslužného;
ctižádostivec, -vce, m. =
dostivý člověk;
ctižádostivý [-vě; -vost] || *-stný
= žádostivý cti, bažící po ní;
-vost = vlastnOSt ctižádostivěho
člověka, ctižádost;
*ctižádůstka, -stek, ž.. zdrob. ke
ctižádost

ctně, v. ctný
ctnost, -i, ž., původ. = vlastnost

ctného člověka, počestnost, po
ctivost, pak i jiná dobrá. vlast
nost, přednost v širším význa
mu mravním, láska, poslušnost,

ctižá

pokora atp.;
'ctnostnětt, -nějí = stávati se
ctnostný; slož. dokon. z- = stá.
ti se ctnostný;
otnostnický [-cky ; —ct1)t],přid. k
ctnostník = ctnostný (hanl.);
ctmstnik, -a, m. = ctnostný
člověk ( s hanl. odstínem);
ctnostný buě; moon = mající
ctnosti, ctnostmi obdařený, často
= mravný v užším smyslu (cud
ný atp.); o psovi c. = způsobný
a spolehlivý (lid.)

*ctnota, ž. = ctnost, nevinnost
ctný [ctněL z čest, cti = kdo má.

čest, kdo jedná čestně, člověk
počestný. poctivý, ctnostný, úcty
hodný (zastar.); ctně = počest
ně, se ctí

*cubus ll zčešt'. kubus, -busu
<<-su»|| -bu, m., z lat. = krychle,
kostka

c'ucácký, přid. k cucák;
cucáček, -čka ll -čku, m. zdrob.
k cucák, -a II -u;
cucák, -a, m. = kdo cucá, koje
nec, nedospělý člověk (hanl.);
cucák, -u, m. = co se cucá, dět
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ský cumel, mléčný zub; cucal, *cugrovo, stř. = cukroví (Pittner.,
—a, zdrob. cucálek, -1ka, m. = nař.)
cucák, -a cuchanice || mina, 2. = něco zcu

cucati = ssáti, cumlati, dumlatl chaného, zdrchaného, chumáč;
(lid.) slož. dokon. do-, na- se zdrob. minka, -nek, ž.: -nka,
(mnoho), o-, roz-, u-, 011-; cu- -nek, ž. = zcuchaná, zdrchaná.
cávati, opakov.; slož. nedokon. sláma.
clo-, o-...; v. cucnouti; cuchatl = chumlat, drchat, uváděti
cucavče || -cáv-, -ete, stř. = cu- do nepořádku, mačkat, žmollt.
cavé mládě; kazit: c. slámu, účes, šaty; pře
cucavý [-vě; mostJ = cucající nes. c. koho = přísně posuzovat,

cucek, -cka, m. = cucák, -a; činit mu výtky, pom10uvat (lid.
cucek, -cku, m. = co zůstane při 3 hovor.); slož. dokon. po- vlasy,
tření koudele, konopí, něco přenes. koho; roz- vlasy; z-,
schumlaného, zamotaného, chu- prostě dokon.; přenes. z- spis,
máč, cár; na cucky = na cáry, .koho:
na padrť; cuchávati, opakov.
cucžček, -čku, m., zdrob. k cucek;
cucíčko'vý = z cucíčků

'cucka, -cek, ž. = dýmka (v. cuc—
nouti si)

cuckati, k cucek = zaplétat, za
motávat, chumlat: bavlna.... se
cucká; slož. dokon. za—co;
cucká'vat'i, opakov.: slož. nedokon.
za- (se)

'cuckota, ž. = „motanlce“, bída,
živoření (Be.): cuclcotiti || *cuc
kovati řemeslo = živořivě pro
vozovat; —va.tise = žlvořit, pro
tloukati se

cuckovina, ž. = látka. z cucků,
z odpadků konopných, vlněných...;
cuckovitý [-tě; -tost] = jako
cucek, roztrhaný na cucky; pře
nes. = neuspořádaný...:
cuckovy' = jsoucí z cucků

cucnouti, -cl, -cnuv, -cnuti, dokon.
k cucati = zacucat, zadumlat; =
napíti se trochu, líznoutl (si):
dáti komu c., c. si; = zabafati si,
zakouřil:

*cud, -u, m. = cudnost, stud (za.
star., Vrchl.) ;
studu (přísl.) ;

nemá. cudu ani

"'cúda, ž. = zemský n. krajský
soud v st. době; cúdař || cu
(Vrchl.), -e, m. = sudí (stč.);
cudný [-ně; -nost], k cud = styd
livý (říd.); obyč. = mravný v
užším smyslu, mravně čistý

\'cudry, -der, ž. pomn. = chlupy,
vlasy (Jin)

cuchna, -chen || cuchta, -chet, ž.
= rozcuchaná. nepořádná žena,
cundra (zhrub.); zdrob. cuch—
tička, -ček, ž.

cuk, 1. citoslov. vystihující cuká
ní, cuknutí; 2. cuk, -u, m. =
cuknutí; v. let; = četa (z něm.,
zastar. vojen.)

cukati, z něm. = prudce a. krátce
trhat, škubat (lid. & hovor.):
c. čím; c. se, sebou; c. se na
koho = utrhovati se; cuká. mi v
ráně, v noze; míti v nohách cu
kání; přenes. míti cukání někam
jíti = nutkání, chuť (lid.); slož.
dokon. na— se (mnoho); zm,
prostě dokon.;
cukávatz', opakov.:
cuka'uý [-vě; -vost] = škubavý.
trhavý (pohyb...); -vé oči =
škubajicí... sebou (Sum.)

cukerin <<-rýn», -u, m. = sacha
rin, umělé sladidlo z dehtu;
-nový, přid. k tomu

cukernatěti, -tějí = stávati se cu
kernatý; slož. dokon. z-; zcu
kernatělý;
cukematý [-tě; -tost] = obsahu
jíci cukr

cukerní, příd. k cukr, na př. kam—
paň, průmysl;
*cukemik, -u, m. = cukřenka;
cukerný prach...

cuknouti, -k1, -knuv, —knutí,
dokon. k cukati; slož. dokon. s—
(lépe než z-) se = spřáhnoutl
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se, spolčiti (1id.); míti co scuknu- cukrovatětí -tějí = měniti se v
to = dobře zařízeno, připra- cukr: slož. dok. z
veno...: u- = utrhnouti, uškub- cukrovati = posypávati cukrem;
nouti (ruku, rukou); přenes. c. = sladce mluviti.

cukr, -u, m., z íiem., sladidlo; něžně si počínati, mazlitl se, o
symb. sladkosti, bělostl, čisto— milencích...; c. o hrdličce = vo
ty, úpravnosti: (sladký) jako lati cukru;
c.; děti jsou jako z cukru; c. slož. dokon. na- = po-; na- se
na. jazyku (Vrchl.) = sladká (mnoho), o hrdličce; o-, 130- =
slova: c. = cukrovka (lid.) posypati cukrem; cukrovávatž,

cukrnbant, u, m., čes. tanec (Ner.) opakov.
toulal-inka, -nek, z, = cukřenka cukroví, stř. hromad. = cukrové

(Vrchl., Herit.) pečivo. pamlsky:
cukrárenský, přid. k cukrárna; cukrovina, ž. = cukrová hmota;

cukrárna, -ren, 2. = místnost, pomn. miny = cukrovinky (za
kde se dělái prodává cukroví star-): Muka, -nek. ž. = cuk

cukrňř [-'řka], -e, m, : Výrobce rátko;
i prodavač cukr0ví: = nemocný cukro'vitý [-tě; 403“ =-18k0 cukr
cukrovkou (žen.); 'cukrařiti = . cukrOann -vek, Ž- = 1- CURTOVŠ
provozovali cukrárstw; cukrářský
[-sky] (obchod, dílna...); -st1ň,
stř. = výroba, prodejna cukrovi

cukrňtko, -tek, stř. = drobné cuk—
roví, které se oby'čej. ssaje, bon
bon: -tkový, o básni = nasládlý,
„limonádový“ (šal.)

cukrkaudl, -u, m. = kandis, kan
disový cukr: -dlový = z cukr
kandlu; přenes. = „limonádo
vý"; -vé vyžle, o mladé dívce
(Majer.)

cukrlňtko, -tek, stř., zdrob. k
cukrle, -ete, stř., z něm. = cuk
rátko (lid. a hovor.)

cuki-mistr, -a., m., cukrovarský
úředník

cukroměr, -u, m. "= přístroj na
měření cukru

cuki-ot, -u, m. = ptačí cukrování
(kniž.)

cukrutvorný = tvořící cukr
cukrouš, -e, zdrob. cukróušek, —ška,

m. = drahouSek, miláček, figur
ka z cukru (mazlivě): -škooati
= oslovovati cukroušku, mazlivě

cukrovaný [mě] = pocukrovaný:
-ně mluviti = sladce (kniž.):

cukrovar, -u, m. = továrna na
cu'1r; -rní || -rský [-rs,.y; -rsw£]
(úřednik...); -rm'cký [-cky; -ctvi],
příd. k mník, —a,m. = výrobce
cukru, majitel cukrovaru

11

řepa, 2. cukrová úplavice, ne—
moc; -kář, -e, m. = pěstitel cuk
rovky; = kdo trpí cukrovkou
(žert.); -kový, přid. k cukrovka

cukrovník, -u, m. = cukrová
třtina

cukrový [mě] = z cukru. 5 cuk
rem...: -vé pečivo, —vá řepa.
úplavice; -vá bába = prodáva
jící cukroví (lld.): = jako z
cukru, sladký, běloučký (zou
bek, ústa...); —vá.panenka, pře
nes. = útlé, slaboučké dítě;
mluviti, tvářlti se -vé = sladce,
nasládle

cukru, cukrů, citoslov. vystihující
hrdlicí zvuky; odtud cukruška,
-šek,_ž. = hrdlička (lid.)

cuki-caka., -nek, 2. = nádobka na
cukr: = poukázka na cukr

cukříček, -čku. m., zdrob. k cukr;
v. cukýrek

cukýrek, -rku, m., zdrob. k cukr;
hlav. v dět. řeči

'culena, ž. = tlachalka
culíčok- -čku, m. zdrob. k culík
*culifinda || cu'rifinda, -nd, ž. =

brynda, špatná káva ,
"cullfinka, -nek, ž. = cimfrlína,

koketa '
culík, -u, m. = rulík, pletenec

vlasů, cop (lid. a hovor.)
'culiti = tlachat; = „cucat“, popí

jet; c. se = usmívati se; = dé—
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lati culík, výstupek podobný cu
líku (ojediň.);
slož. dokon. na- se = napiti se
nemírně

culpa (kul-», lat. = vina.; mea
c. = má. vina, já. jsem vinen

cum grano sans <<kumgránó», lat.
= „se zrnkem soli", s jistým
omezením.

cumel, -mlu, m. = žvanec na
dumlání; kluk jako c. = hezký
(lld.); = dýmka, doutník (t.);
= cíp košile čouhajici vzadu z

-' kalhot; zdrob. cumílek, -1ku, m.
cumlati = ssáti, dumlat, cucat (lid.

a hovor.); slož. dokon. do-; na
se (mnoho); o-, roz-, vaj-, za- si;
cumlávati, opakov.

cumlíček,- dík, -u, m.,
cumel

cnmploch, -a, m., z něm. Zumpfloch
= rozcuchaná., nepořádná, špína.
vá. žena (zhrub.)

cunctator 'll zčešť. kufnktáto'r, -a.

zdrob. k

m., lat. = váhavec, louda; -'rský
[—rs!v€], přid. ]: tomu

cundra., -der, ž. = cuchna, cump
loch; = cár

“cupL'cum', cupy, mm;/..., citoslov.
vystihující zvuk při šlápnutí.
při běhu atp.

cupanlna, 2. = třepenina
bubntl. -pám ll -pu. -peš. -peJ'.

-paje. -pajíc = dělati cup, “du—
pat, capat; slož. dokon. do- =
docapat, dojít: na- se (mnoho);

'při- = přicapat, přijítr roz- =
rozdupat; u- = udupati; za- =
zadupnout; za— co = zadupat,
vtlsknouti do země...; cupávati,
opak.; slož. dokon. roz-, za,-...;
cupavý Dvě; -vost] = cupajicí,
dupavý

cupck, -pku, m. = cupání: jíti
cupkem (lid.); slezský tanec

cůpek, -pku, m., zdrob. k cop
' v. cup; *cupit, -u, m. = cu

cupitati, zdrob. cupati
= capkati; slož. dokon. do-; na
se (mnoho); při-; cupitávati,
opakov.:
cup/itavý [-vě; -vost] = cupita
jici, capkavý

cupity, v. cup
cupkati = capkati, cupitati;

oupkavý [mě,- -vost] = cupitavý,
capkavý

cupky, přislov. = cupkem, cupi
tavě

cupnouti, -pl, -pnul, -pnut(í), do—
kon. k cupati = zadupati; c. si
= dupnouti si, vzepříti se, rázně
se postaviti na. odpor (lid. a ho
vor.)

cupot, -u, m. = cupání; -tati =
cupat, cupitat: -tavý [-vě; -vost]
= cupitavý, capkavý

cupování, stř., 1. = třepení..., v.
cupovati: 2. = cupanina:
cupovati, z němč. = třepit, trhat,
načechrávat něco schumlaného,
na př. vatu, žíně;
slož. dokon. roz- = roztřepit...;
přenes. roz— tvrzeními = potřít
je (hovor.)

cupy, v. cup
*cúra, ž. = coura
curacao <<kyra.só>>,stř. neskl., likér

(podle holand. ostrova C.)
cun-aro || zčešť. kurare <<-rá-», stř.

neskl. = prudký jed na šípech
'cúreček, -čku. m., zdrob. k cúrek,

-rku, m. = courek 1.
curiflnda, v. culifinda.
curriculum vitae <<kurikulum vitép,

lat. = vypsání života, životopis
cnrůček || 'curýček, -čku, m. =

courek 1.
Curych, -u, 'm., švýcar. město;

curyšský, přid. k tomu
cutaway aketevej ]] zcešt'. kutavaj»,

—ye,m., angl. = žaket
*cvachati " cvachtatž = čvachtati;

*wachna, -chen, z. = klepna;
cvachtati, v. cvachati '

cvak || cvaky (mák, citoslov. vyjad
řující krátký, klapavý, zvonivý
zvuk, 0 hodinách, o klice, o zu
bech atp.; Cvak! Na. rameni ucí
til lehké udeření = udělalo to
cvak (čech); ' _
cvak, -u, m. —“cvaknutí

*cvůk, -u, m. dvacet krejcarů
(hantýr.) _

cvakati = dělati cvak, klapat, cin
kat, 0 hodinách, o podkově...;

ll
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o zubech = drkotat; slož. dokon.
na- se (mnoho), 70.2—se = dáti
se do silného cvakání; zzz-,prostě
dokon.; cvakávati, opakov.:
cvakavý [-vě; -vost] = cvakají
cí, klepavý, zvonivý;
cvaknoutž, -kl, -knuv, -knut(í),
dokon. k cvakati; slož. dokon. za.
cvakot, -u, m. = cvakání

cvaky, v. cvak _
cval || 'cvál (zastan, Mácha, Jin),

-u, m. = běh, mírný trysk koní.
lidský běh, rychlé plynutí času;
běžeti, jeti, hnáti koně cvalem

cválati, -lám = cvalem běžetl, jeti,
jíti; slož., dokon. do- kam; na
se (mnoho); W- = vychovati...,
obyč. nevycválaný, v. tam; cvá
Závati, opakov. '

cvalíček, -čka, m., zdrob. k cvqlik,
-a, m. =" tlusté, zavalité dítě
(lid.); -Zikovitý = jako cvalík

cvalníček, -čku, m., rostlina (lid.)
cvcček, cvek, v. cvok
evcklovico, 2. = cvika, -kla.
'cvekovati = cpáti: slož. dokon.

na- se = nacpati se (vulg.)
*cvíbach ll -bak || —bok, —u, m., z

něm. Zwiebáck = suchar (lid. a
hovor.); -kov:ú, _příd. ]: tomu

*cvicelka, ž. = .burák (řepa)
*cvičha, ž. = cvičení;

wičebna, -ben, ž. = cvičební
mísLtnost;
cvičební " mý, přid. k cvičba =
za účelem cvičení, k cvičení (vý
kon...,' místnost); c. kniha neboli
cvičebnice, ž.

cvičené. ž. = cvičení, ve spoj. na
cvičenou (jíti), na. -né (býti):
cvičenec [-n7ca], -nce, m. = kdo

.je cvičen. kdo (se) cvičí, zvl. v
tělocviku:
cvičeni, stř. k cvičiti. 1. ve Vý
znamu dějovém; 2. = cvičný člá—
nek ( v cvičebnici), cvičná'úloha.
n. soubor tělesných výkonů, na.
př. sokolské, hasičské c. atp.;
cvičenka, v. cvičenec;
cvičený [most] = vycvičený, zdo—
konalený, zkušený; -nost = zdo
konalení v něčem, vzdělanost
(zastan)

cvičiště, stř. = místo, obyčej. v pří
rodě, kde se cvičí

cvičitel [-lka], -e, m. = kdo cvičí;
-lský kurs, -lská. škola .

cvičiti: c. koho, se v čem = učit
jej, se tomu. zdokonalovati čas
tým prováděním_ opakováním; c.
co = učlti se tomu: podmětové
c. = prováděti cviky, tělocvik;
cvičení, v. tam;
slož. dokon. do- = dokončiti
cvičení; 'na- co (s kým) = cvi—
čením vštípit (komu), osvojiti si:“
na- se (mnoho): po- = do-; po
si (trochu, dovůle); pro- látku ve
škole; před— = napřed zacvičit.
na vzor; vy- koho, se = naučiti
(se), zdokonalit (se): za- si (tro
chu, dovůle); za- koho do čeho
= zaučit;
-cvičovati, slož. nedokon.
na-, pro-, před-, za-;
cvičívati, opakov.

cvičlvo, stř. = cvičební látka _
cvičim, -ček,„_ž.. obyč. mn.' -čky =

tělocvičné “střevíce
"cvičnost, -l, ž. = vycvičenost, vý

cvik (Pol.);
cvičný řád = týkající se cvičení;

, c. učitel = na. cvičné škole; -ná.
“škola = obecná. škola při učitel.

ústavech; c. let... = cvičební, za
účelem cvičení

-cvičovatl, v. cvičiti
cvik, -u, m. = cvičení, opakování,

časté provádění, sběhlost: osvo-'
jíti si něco cvikem: vyjití z cvi
ku; je k tomu potřeba cviku,
mít v něčem dobrý cvik; vzíti
koho do cviku = cvičit jej (lid.
a. hóvor.); = společenské vycho
vání (zastar.);
cvik, -a, m., hra. v karty

cviku, cvikla, ž., červená. řepa
cvikací, přid. = na cvikání, štípací;

wikadlo, -del, stř. = cvikaci
kleště; '
cvikaný, k cvikati 2. = zkušený,
„honěný“ (Tyl, lid.);
cvíkati, z něm. zwicken, 1. = ští
pat; 2. = cvičit (zastar.); slož.
dokon. na- se (mnoho); vy- =

do-J
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vyštípati: = vycvičit (Galaš, Tyl, zen, bláhovec; cvek = cervulát
šrám., Herrm.. lid.); (mor.)
cviká'vatz', opakov. cvokuř, -e, m. = cvočkář; ve vo

cvikéř || —kýř,-e, m., z něm. Zwlt- jen. slangu = svobodník (má.
ter = obojňák, hermafrodit

*cvlkl, -u, m., z něm. Zwickel =
klín, klínovltá, vsázka do látky
atp. (lid.)

evikla, v. cvlka
cviklíček, -čku,

zdrob. k cvlkl:
cviklovatz' = dávati cvlkly

cvikOvati, z něm. Zwick, 1. = drob
ným kamením nebo kousky cihel
vyplňovat mezery ve zdlvu, klí
novat (v zednictví), 2. = cvičit
(zastar., lld.); slož. dokon. vy
k cvikatl 1. i 2.: vycvikovaný =
vycvičený (Hlad., lid.)

cvikr, -u, m., z něm. = Skřipec
(na oči); *wikratý =. nosící
cvikr; cvikřík, -u, m.. zdrob. ]:
cvikr

cvlkýř, v. cvikěř .
cvilích || c'm'link, -u, m. = pytlo

vina, pevně, hrubé plátno; cválá
chový || cvilinko'vý: režné —kové
zaclony

'cvllikati = cvrlikati
cvlllnk, Jenom), v. cvilich
cvindy, -nd, ž. = cvičky (student.)

cviklík, -u, m.,

'cvinkatl = cinkat; *winknouti,
-kl, —knuv, -knutí = clnknouti;
'cv'i'nkot, -u, m. = cinkání

'cvirikati = čirikati
cvočck, -čku, m., zdrob. k II cvok:

cvočkárna, -ren, ž. = výrobna
cvočků; _
cvočkář [-'řka], -e, m. = výrob
ce, prodavač cvočků, dělník dě
lající cvočky; -čkář, -čkař ve
vojen. slangu = pěšák (má cvo
ky v podrážkách):
-čka'řina, 2. = cvočkářství;
-čkářský [-čkářstv£], příd. k cvoč
kář

I cvok, cvoky, citoslov. = cvak,
klap

II cvok || (lid.) c'vek, -u, m., z
něm. Zweck = hřebík s oblou
hlavičkou a s krátkou nožlčkou:
přenes. cvoky = peníze (lid. z
hantýr.): 'cvok v hantýr. = blá

jeden cvok, knoflík, frčku);
-'Hna, ž. = cvočkářství; -řský
[-'řst'ví], přid. k cvokař

cvokati = dělatl cvoky (lid.): =
cukat. škubat (c.-Chod);
cvoknouti, -kl, -knuv, -knutí, do
kon.; slož. dokon. 'na- se =
mnoho se najíst (líd.): nao'vok
nutý = najedený: n. sál = nabitý
(t.)

cvrčala, ž., pták
cvrččí (zvuk...), přid. k cvrček
cvrček, -čka, m., hmyz; přenes.

(lid. a. hovor.) = malý člověk:
jako by cvrčky jedl, louskal =
hubený (t.); "c.. čes. tanec

cvrěeti, -čí = vydávat chřestiVý
zvuk, cvrkat : hmyz cvrči
(Vrchl.): cvrček cvrčí (nazván
podle cvrčení); o ptácích; slož.
dokon. na- se (mnoho); za-,
prostě dokon.;
cvrč—ívat'i, opak.

cvrčíček, -čka, m., zdrob. k cvrček
cvrčívatl, v. cvrčeti;

cvrčivý [-'vě; -vost] = cvrčící
I cvrk, cvrky, citosl. vyjadřující

cvrčení
II cvrk, -a, m. = cvrček (říd.):

přenes. = malý člověk, dítě (lid.
a hovor.)

cvrkatl = cvrčeti, o cvrčku: o ptá
cích = cvrlikat; o vodě = crčeti;
c. boby, fazole = postrkovat
prstem; slož. dokon. na- se (mno
ho); za-, prostě dokon.; (rm-ká
vati, opakov.: _
cvrknouti, -k1, -knuv, -knut(í), 1.

_dokon. = zacvrkati; c. prstem
bob... = postrčitl; c. trochu vo
dy... = nalltl;
2. c. || c. se nedokon. : scvrkati
se (říd.), v. tam

cvrkot, -u, m. = cvrkání, cvrčení;
cvrkotatž = 'cvrlikati

cvrky, v. I cvrk
cvrlikatl = štěbetat, šveholit; už

to cvrlikají vrabci “na střeše =
je to obecně známo; slož. dokon.
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na- se (mnoho); za-, prostě do
kon.; cvrlikávati, opakov.;
cvrlikavý [-vě; -vost] =
kající, štěbetavý, šveholivý;

cvrli

cv'rliknouti, -kl, -knuv, -knutí
= zacvrlikati;
cvrlikot, -u. m. = cvrlikání;
'cvrlikovati = cvrnkati

*cvrlinkovati = cvrlikati, posměš.
o zpěvu

*cvrliti = cvrčeti (Nen)
cvrnčeti, -či = cmčeti, řinčeti, cin

kati: cv'rnčívat'l, opakov.;
cvmč'ívy' [-vě; -vost] = crnčivý

'cvrnivý = drnkavý
cvrnk, citosl. = crnk, cink: com

kati = crnkati; cvmkavy =
crnkavý; cv'mknouti = crnk
nouti: cvmkot, -u, m. = crnkot

cyankali, stř. neskl., prudký jed
c_vdonie <<-dónyje», ž., keř
cykas, -su <-su», m., rostl.
cykl, v. cyklus
*cyklama, zdrob. -mka, -mek, ž.

|| '-mina, ž. || cyklamen <<-klá-».
stř. neskl. || -nu, m., z lat. =
brambořík; -mový = bramboří
kový

cyklický Flicky; -ličnost] = ma
jící podobu cyklu, tvořící cyk
lus: —cké přednášky, dílo; -cký
básník; -cká. krise = dostavující
se s jistou pravidelností; -cké
sloučeniny (chemic.)

cyklista [-stka], m., z franc. =
jezdec na kole, bicyklista; cyklis- _
tický <<-sty-»: -cké závody; cyk
listika, ž. = jízda na kole jako
sport

cyklometr, -u, m., z řeč. = křivko
měr

cyk10n, -u, m., z řeč. = větrná
smršť; cyklona, ž. = nízký vzdu
chový tlak a jeho oblast;
cyklonálni, přid. k cyklona; cyk
Zonický, přid. k cyklon

Cyklop(s), podle lat. || obyč. Ky
klop(s), -pa, m., jednooký obr
v řec. bájesloví; cyklopsky' || ky
klopský || hpicky' = obrovitý,
ohromný, mohutný, nesnadný:
k. úkol; -ská síla (Vrchl.); -pické
kladivo (Nor.) 

Cyril

cykiorama. <<-rá.-», -matu, stř.
(Ner.) || -my, ž. = obrázky v
kruhu

cyklostyi, -u, m. = přístroj na roz
množování písemností;
-stylovati = rozmnožovati cyklo
stylem: slož. prostě dokon. *na-;
-stylový, přid. k cyklostyl

*cyklový, přid. k cyklus = cyk
lický

cyklus || *cykl, -klu. m., z lat. a
tam z řec. kyklos = kruh, řada
tvořící vyšší celek, ucelenou jed
notku: c. přednášek (o témž
předmětě); 'smetanovský, dvořá—
kovský c. = provedení řady děl
Smetanových, Dvořákových

cylindr, -u, m., z lat. = válec u
stroje, 11 lampy; = vysoký klo
bouk válcovitý: -drovitý [-tě;
—tost]= válcovitý; -drovky, -vek,
ž. = hodinky s cylindrovým stro
jem; -drovy' = válcový;
cylind'řiček, -čku, cylindřík, -u,
m., zdrob. k cylindr

cymbál, v. cimbál
cynický [micky ; mickost, -m'čnost]

<<-nyc-, -nyč-» = jsoucí v duchu
cynismu; přenes. = mravně
otrlý, necitelný... (člověk, vtip,
řeč...);
cynik <<-nyk»,-a, m., z lat. cyni
cus a z řec. kynikos = přívrže
nec cynismu: přenes. = člověk
pohrdajíci jemnějšími mravy, po
smívající se citům, otrlý atp.;
cynismus, -mu, m. = starořec.
filosofie hlásající prostý život,
opovrhující životem; přenes. =
mravní otrlost, necitelnost...

cyperský, přid. k Cypr
cyperus, -ru, m., rostl.
cypřiš, -e, m., jehličnatý strom

středomořský; zdrob. cypřišek,
—šku, m.; -ší, stř. hromad. =
cypřiše; cypřišovitý = podobný
cypřiši; -šový, přid. k cypřiš

Cyril, -a, m., z řec. Kyrillos (zla
tinisováno v Cy-), křest. jméno:
cyrilice || '-lika ]] někdy kym-,

= cyrilské písmo (podle sv.
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Cyrila, omylem, neboť ten vyna
lezl hlaholici, hlaholské písmo);
'cyňlometodéjec, -jce, h. = hla
satel, stoupenec cyrilometodějství;
cyrilometodějský [-st'v£] vzta
hující se k SV. Cyrilovi & Meto
dějovi; -ská doba, otázka; -ské
památky = Slovesná díla z doby
sv. C. a M.. nejstarší památky
psané církevní slovanštínou; -ství

č <<čé>>,hláska, písmeno; příklonné
zájmeno (nač...). v. co

č, čč..., citosl. = čici
či, citosl., kterým se pobízejí ta

houni
'čaba n. čabka, ž.

(hant.)
čabraček, -čku. m., zdrob. k čabrak,

-u. m., v lid. písních misto čabra
ka, ž., z franc. chabraque = po
krývka, zvl. na koně (zastar.)

"'čabratl se loudati se, máchatl
se ve vodě (lid.)

"čábřiti = buditi, prohaněti (nář.);
slož. dok. pro- (Neff)

čacký' Doky,— -ckost]
statný... (knlž., zast.)

čad, -u, m. čmoud (zastan,
Koll., Ner,)
Čada, čáda, m., přijm., ze staroč.
čada = ditě

čadidlo, -del, stř.

visací zamek

statečný

co čadí, špat
ná. lampa;
'čadilka, -1ek, ž. = čadidlo;
čadírna, -ren, ž. = učazená. míst
nost (lid.)

čaditi, čazen(í) = vydávati čad,
čmoud, čmouditi; = kouřiti z
dýmky... (lid. a hovor.); slož.
dokon. na—se (mnoho); o-=ko
lem, na povrchu za-; u- || za,-,
prostě dokon.; -čazovati, slož.
nedokon. o-, za-; čadívatí, opak.;
čadivý Dvě; -'vost] = čadici (pla
men, lampa)

čadlati = čmárati, nezřetelně psá
ti, škrábati (lid.); slož. dokon.
do- dokončiti čadlání: na.- co

v
C

čaj

= cyrilometodějské hnutí, -ská.
myšlenka;
cyrilský [-sky], přid. k (sv.)
Cyril: -ské písmo, v. cyrilice

cysta, ž., z řeč. = chorobná. du
tina v těle, často vyplněná te
kutinou

cytara, v. citara
cytis <<-tys», -su, <-su». m., z lat.

= čilimník

naškrábati'; na- se (mnoho);
čadlá'vati, opak.

*čadný = čadivý
'čad'och, -a, m.

s tmavou pletí
čngan, v. čakan
čahoun, -a, m.

hovor.); -nský [-nsky;
-nská postava _

*čáchati se brouzdati se, má
chat, čvachtat:
'čáchnouti, -chl, -chnuv, -chnutí
= uhodit. praštit

čachr ][ zříd. šachr, -u, m., zvl.
pomn. -ry, -rů, z něm. Schacher

Očadlý člověk,

dlouhan (lid. a.
-nstvi]:

= pokoutní obchod, umlouvání
se za něčími zády, nekalé, ne—
poctivé jednaní;
čachrář [-řka], -e, m. = kdo
s něčím čachruje: -řský [-řsky;
-řstvi], přid. k tOmu;
čach'rovati || řidč. čachrařz'ti (Stich-)
s něčím téžiti z něčeho ne
poctivé, využívat k nekalým, zišt
ným úmyslům; slož. dokon. na
se (mnoho); za- co = zašantro
čití; čach'ro'vávati [[ čach'řifvat'i
(ša-), opakov.

čaj, -e. m., sušené listy čajovníku,
odvar z nich na pití a také su
šené listí n. byliny jiné a. odvar
z nich;
čajáma, -ren, ž. || čaj'íma. [[ čáj
číma || čajna, -jen (lid.) [[ ča
jovná, -ven, ž. prodejna čaje
(nápoje);
čajař [-řka], -e, m. prodavač
čaje: = kdo rád pije čaj (lid. a
hovor.);
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'čajek, -jku (pOdle ruš.) || čaji
ček, -čku, m. || *čajka, -jek, ž..
zdrob. k čaj.

čajka, -jek, ž., 1. v. čaj;
člun (slov., J'ir.)

čajna, v. čajárna;
"čajní = čajový;
čajníček, -čku, m., zdrob. k čaj
nik, -u, m. = konévka na čaj;
'čajný = čajový

čajovati = pítl čaj, baviti se při
čaji: slož.. dokon. 'na- se (mnO
ho): 100- (trochu, mnoho); čajo
oá'vati, opakov.:

2.=

čajová-na, ž. = lihové. tresť s ča
jem, čajová náhražka;
čajovka, -vek, ž., růže: = uzeni—
na k čaji; = čajnik (ojediň.):
čajovna, v. čajárna;
čajovník, -u. m., 1. rostl.: 2. =
čajník (řid.): -kový, přid. k tomu:
čajový [-vě], přid. k čaj: č. keř,
list; -vé máslo = k čaji; -vý sto
lek = na pití čaje; -vá růže =
žlutá jako čaj; -vá pleť (R.
Svob.): -vě žlutý

čak, citosl. vystihující některé pta
čí hlasy, hlavně kvičal

čáka, ž.. 1.
očekáváni, naděje (kniž.);
2. čáka || čáko, stř., z maď. csákó ;
= vojenská slavnostní čapka

čakan (lid. čaga'n) || čekan, -u, rm
-; || čekam, ž. = hůl se sekyrkou,

s kladívkem; = hůl vůbec (lid.);
= flétna ve tvaru hole, hornic.
nástroj: = šibenice (zastar.)

čakánek, -nku, m., druh chrpy
čakanontel, -e, m. = kde čakanuje:

čakanovati = značkovat předmě
ty z drahých kovů

čakanovltý [-tě; -tost] =
ný čakanu

I čakati = vydávati zvuk čak
II čakati, v. čekati
Čakavec, -vce, m. = příslušník ča

kavštiny; čakavština, z. = srbo
charvátské nářečí, kde je ča =
co; čakavsky' [-sky], přid. k tomu

čakma, -kem, ž., opice
čáko, v. čaka 2.
="čale, citoslov. = hat (nářeč)
čalma, -lem, ž. = turban

podob

(souvisí s čekati) = .

čaloun, -u, m., ze starofranc. cha
lon, pův. = látka vyráběná v
Chálons Sur Marne, stč. = vel
ký kus látky, koberec, nyní 0
byčej. = tkanina n. papír na
krytí stěn, tapeta;
čalounický [-m'cky; -nictoí], přid.
k čalouník [-nice], -a, m. = ře
meslník dělající čalouny, čalou
nujíci; -nice, těž včela:
čalouniti [[ čalounovatz' = pokrý
vati čalouny; slož. dokon. vy-;
čalounový = s čalouny, pokrytý
jimi

čamara (-má-, Ner.), ž., 2 pol. a
tam z franc. = černý kabát se
šňůrami. starší čes. vlastenecký
kroj; '-rísta, m. = kde nosi
čamaru;
čamarka, -rek, ž., zdrob. k ča
mara; čamarkový || arový =
(jako) na čamaře; —rovitý = poa
dobný čamaře

čamburina, ž. = čamrda, vlk (hrač
ka); -nář, -e, m. = kde hraje
s čamburinou

čamek, -mka, m., opice
čampule, -ž. = špaliček na hraní;

přenes. o drdolu (Rais); Jik,
-u, m. = hra. s čampulí; Jinka,
-nek,- ž., zdrob. k čampule =
chumaček (č.-Chod)

čamrda, ž. = knoflík '(lid.)'; dět
ská: hračka; symb. čilosti, hbi
tosti: běhat jako čamrda (lid-.);
čamrdář, -e, m. = knoflikář; ,
čamrďák, -a, m. = brynda (ná—
řeč.);
čamrdka, -dek, ž., zdrob..k čamrda

*čamtati se = těžce chodit, hra
bati se (lid.)

*čána, 2. = dospělá dívka (zhrub.,
nářečí.) '

čananý || čžnaný „ činčaný [-ně;
-nost], v dětské mluvě = pěkný,
hezký

čančořík, -a, m. =
(lid.)

čankr || šankr, -u, m.,
chancre_ pohlavni vřed

I *čap, -u, m. = čep (nářeč.); ča—
pem = houfně (Vr.)

II čap " čáp || čapušky, citoslov.

rehek domácí

z franc.
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VYstihujici čapnuti, sednutí na
bobek, těžký krok (= cáp)

čáp [-pice], -a, m., pták; přenes. =
dlouhý člověk (lid.); symb. plo
zeni, narození dítěte: čáp jim
přinesl dítě = narodilo se jim
dítě: podob. čáp jim rozbil ok
no, zaklepal u nich na okno: čáp
u nich nezaklepal..., o bezdět
nosti

*čapa, ž. || 'čapák, -u, m. = noha
(lid., zhrub.)

'čapadlo, -del, stř. = čerpadlo
čapák, v. čapa
čapáry, -rů, m. pomn., karetní hra
čapati, 1. č. (si) = sedati (si) na

bobek (lid.); 2. č. = chytat, la
pat (t.); slož. do.-kon. nap se
(mnoho), k čapati 1.: na- koho
= nachytat, chytnout: čapá'vati.,
opak.: v. čapnouti

*čapatý_= vysokonohý, nohatý; =
malý. zavalitý; = nízký, roz
pláclý (Č.-Chod)

*čapeěka, -ček, ž., zdrob. k čapka
čápek, -pku_ m., zdrob. k I čap;

čápek, -pka, m., zdrob. k čáp
čňpě, —pěte, stř. = čápi mládě
čapěti, -pěji = seděti na bobku,

dřepěti; č. nazad, o hlavě = se
dět na krku nepřirozeně vzadu
(č.-Chod)

čapí || čápi hnízdo, zobák..: ča—
pi nůsek, rostl.; přenes. (lid.) =
dlouhý (krok, nohy)

čápice, v. čáp
čapina, ž. = kakost smrdutý, čapi

nůsek (lid.)
čápisko, .stř. = velký čáp || čáp

(zhrub.)
*čapiti, 1. = čapěti: 2. = čapnouti:

slož. dok. roz—:rozčapen na všech
čtyřech = roztažen (Dr.)

čapka., čapka, -pek, ž. z franc.
chap = přikrývka na hlavu bez
střechy

*čapkatý = pleskatý, o nose (lid.)
čapkovitý = podobný čapce
čapkovský = v duchu spisovatele

K. Čapka nebo Čapka-Choda
čapkOvý, přid. k čapka.
čapnouti, -pl, -pnuv, -pnuti, do

kon. k čapati (v obou významech),

slož. dokon. 17%- = sednouti si
na bobek

'čapotati, = šplouchati
čapušky, v. II čap
čar, -u, m.. zprav. pomn. čáry,

čárů = kouzelnictvi, kouzelnické,
neobyčejné, nadpřirozené kousky:
provozovat, prováděti čáry; chyt
rost nejs0u žádné čáry:
čár " čar, -u, m. = kouzlo, pů
vab (básnlc.): č. lásky...

čára, ž., čarou, mn. čáry, čar, ča
rám, čarách, čarami || časť. čá—
= souvislá řada bodů (napsaných,
nakreslených, vytištěných): =
rýha, řada vyrytých bodů; často
= myšlené. řada bodů; čára
přes rozpočet... = zmaření, zvrt
nutí; podob. udělat přes něco
čáru; bitevní čára = bojiště; =
mez, hranice: žit nad čáru =
nad své poměry (lid.); hlásko
vá změna se provedla přes čáru
= nad normální rozsah, mimo
normální podminky (Geb.): PO
travní čára = hranice pro vy
bíráni potravní daně; článek pod
čarou, v novinách = fejeton;
čárymáry = čury mury;

čárati = dělati čáry. čmárat: slož.
dokon. na- se (mnoho); PO
všecko; čárávati, opakov.

čárčička, -ček, ž, zdrob. k čára:
'čárčičkovati = kreslit, malovati
čárčičkami

čarda. -rd, ž., maď. = krčma (Jin)
čardak, -u, m., maď. = srub, dře—

věná strážnice... (Jir.)
čardáš, -e, m., z maď., maďar. ta

nec
čárečka, -ček, ž., zdrob. k čárka
čárka, -rek, ž., zdrob. k čára: v

pravopise = znaménko délky
samohlásek, oddechu v řeči; v
počtech desetinná a j. čárka: le
žatá č.. zvaná. pomlčka; spojovací
čárka, na př. česko—ruský... slov
ník; stará mira délková.

čárkovací = na čárkování (stroj);
mač, -e, m. = kdo čárkuje i čár
kovací stroj; mačka, —ček,ž. =
žena, který čárkuje, čárkovací
stroj:
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čárkovadlo, -de1, stř. = čárko- '-moc, 2. = čarovná moc;
vací přístroj -mocný = mající čarovnou moc

čárkovaný = označený, vyplněný... (básnic.);
čárkami; "něžný = čarovně něžný:
čárkovati = dělati čárky na Vý- '-pěvec, -ce, m. = čarovný pě
krese, na mapě atp., ve smyslu vec;
mluvnic.: čáTkO'Dá'nÍ,Stř. = dě— Ú-plný = plný čárů, kouzla;
lání čárek; = řada čárek, ozdo- '-sad, -u, m. = čarovný sad:
ba z nich: -skvělý = čarOvne skvelý || časť.

. slož. dokon. na- se (mnoho): 1:31- -skvouc4 (básních
vyplniti čárkami; čárkovávati, *-sladký : čarovně sladký;
opakov. "-snivý = čarovné snivý;

čárkovitý [-tě; -tost] = podobný '-spasný = čarovný;
čárce; *-strom, -u, m. = čarovný strom;
čárkový, Dřid- = jako čárka; 5- —střelec, -lce, m. = kouzelný
systém = s. čárek střelec

čáfně || “T“: V- čámý '-světlo, stř. = čarovné světlo;
čárnička, -ček. ž., rostl. *-sv'it, -u m. : čarovný svit;
*čárnoutí, dokon. k čárati = udě— '-tajný = tajemný

latl čárku *-tkli'v'y' = čarovně tklivý;
čňmy || čar- [-ně; “73030= čarov- *-třpyt -u m. = čarovný třpyt“

ný (básmc.) t-zoomý = dlvotvorný:
cam-_ kmen k čár, čáry ve slož.: .-„ábný [mě' mostJ = čarovně

-děJ' E-J'kal, -e || '—děJ'ec, -jce || „ábný '-dějnický [aka/; -cth = kouzel
nický; -cké umění neboli čaro
děínictví = kouzelnlctví;
-dějník [-m'ce], -a, m. kdo
dělá čáry (stč. dletl = dělati).
kouzelník: -nice, přenes. = oškli
vá. a zlá stará žena. babizna:
-dě_7"ný[-ně; -nost] působící
čáry, kouzelný, divotvorný ||
*-dějský r-skfu; -stv£]; *-dějstvo,
stř. = kouzelnické kousky:
'-há_1', -e, m. = čarovný háj (říd.
básnic.);
"-_1'as,-u, m. = čarovný jas (t.):
'-jemný = čarovně jemný (t.);
*Jcolo, stř. = čarokruh;
'-krása, ž. = čarovná krása:
-krásný [mě] = čarovně krásný
(knlž., básnic.);
“'“-kruh, -u, m. = čarovný kruh;
*-květ, —u,m. čarovný květ;
*-kv£tek, -tku, m. (Dr.);
*-lék, -u, m čarovný lék;
*-lesk, -u, m. čarovný lesk;
*-Zesklý [Je] čarovně lesklý;
*-let, —u,m. = čarovný let;
*-luz'ný = čarovně luzný;
*—milý [-le] čarovně milý;
'-mluva, ž. = čarovná mluva;

čárovatl = dělati čáry, čmárat;

čarovati = provozovati čáry, kouz
la; přenes. o dovedném počíná
ní, jednání: musí čarovat. že to
provedl apod.: slož. dokon. od
= zbavit kouzla, začarování: od
zkamenělou říší (Ner.); 0- =
okouzlit; při- = čáry, kouzly
přivolat, způsobit; roz- = zba
vltl čár, kouzla, nepříjemně pře
kvapit, zklamat; u- komu = o
kouzlit, úplne zaujmout, pod—
manit: 01/—= vykouzlit; za- =
čáry uškodit, proměnit; za- do
stromu, ve zvíře;
čarovávati, opakov.; slož. ne
dokon. od- atd.

rychle jít (lid.); o liščí chůzi
(mysliv.)

čaro-věník, -u, m. = chumáčovitá
znetvořenina na. keřích a. na
stromech;
"'-víd, -u, m. čarovné vidění,
kouzlo:
*-vládný = vládnoucí čáry. ča
rodějný;
"-1mada, ž. = čarovná vnada;
*-vnadný = čarovně vnadný
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'čarovník, -a, m. = čaroděj; č., atp.): trávit, mařit, mrhati čas;
—u,m., rostl. je na čase to skončit = je třeba,

čarovný [-ně; -nost] = čaroděj- je nejvyšší čas...; —
ný, kouzelný (proutek...): *č. svého času bylo to slovo běžné
kruh = začarovaný; = okouzlu- = v jisté době, sobě vlastní;
jící, kouzelně krásný SVým časem to uznáte; —

čarovonný [mně—,--mwst] = ča- = doba objektivní, stanovená.
rovně vonící někým jiným než mluvčím: je

čárový, příd. k čára = pásmový čas jíti do školy, na nádraží;
(odb.): č. zřízenec = u potravní
čáry (Herrm.)

čna-"zář, -e, ž. =
*-zjev, -u__m. =

čarovná záře:
čarovný zjev;

'-zpěv, -U.'m. = čarovný zpěv:
*—zrak, -u, m. = čarovný zrak;
*-z'aést, -l. ž. = čarovná zvěst;
'-zvučný = čarovně zvučící;
f—zmdc, -u, m. = čarovný zvuk;
“wm/„ký = čarozvučný

čaršija, -je, ž., jihoslov. z tur. =
trh, bazar

'čaruplný [mě] =
kouzla (Vrchl.)

čáry, pomn., v. čar
čas, -u, m. (souvisí s če-kati, čaka,

čáka) = doba: denní, noční, letní
č.: po čas prázdnin = v době
prazdnin, celé prázdniny: v ten
čas; za krátký čas, v krátkém čase
= zakrátko, brzo; za dlouhý čas,
po dlouhém čase: za ten čas se
mnoho změnilo; půjčit něco ně
komu na věčné časy = nečekat
vrácení, Splacení; za těch časů.
za časů n. za času krále Vác
lava; včera těml časy už byl
doma = tou dobOu, v té době;
na ten čas = na tento č., na.
nynější dobu; toho času = v té
době, 0 které se mluví; X. Y..
toho času předseda = tohoto
času, nyni, zkratka t. č.; —
býti čas doma, čas v cizině
nějaký čas, nějakou dobu;
tas, časem se to změní =
nějaký č.; půjčit něco jen
čas = na nějaký č., ne na dlou
ho; po čase nastane obrat =
po nějakém č., za dobu: před
časem = před nějakým časem:
před časy = před dávnými č., za
starodávna; —
= volná doba, vhodná (k práci

plný čárů.

EH"

je právě čas, máš právě čas, abys
tam doběhl; je pravý čas, nej
vyšší č. [proti tomu kdy = sub
jektivní čas, subjektivní možnost
časová: sr. kdy]; —
= život, živobytí: míti dobré,
zlaté časy, užíti dobrých časů; —
= počasí, povětrnost: pěkný,
špatný čas; blýská. se na ča
sy; — v. časem, občas, včas;
čas od času je to horší = čím
dále, tím...; —
čas v mluvnic.: přítomný, bu
doucí, minulý č. = doba 1 slo
vesný tvar ji vyjadřující; vedu
= přít. č., povedu = bud., vedl
jsem = min.

čásek, -sku, m., zdrob. k čas
časem, příslov. = chvílemi; = za

čas, za dobu
"časíce, ž. = blýskání na časy
'časínko, *příslov. = velmi časně
časínta, m. = stoupenec směru hlá—

saněho časopisem čas; časistický
<-styc-» = v duchu času

časlti se, o dělání se pěkného po
časí, vyjasňovati se; zprav. slož.
dokon. vy-, neosob. vyčasí se...
= udělá se pěkné počasí, vy

—jasní se, vybere se to
čáslav, -vě || —vi, ž., město v č.:

čáslavan [-nka], -a. m. = oby
vatel čáslavi, rodák z ní; čáslavm
ka, -vek, ž., hruška; čáslavsko,
stř. ves; = kraj kolem čáslavi;
čáslavský, přid. k Čáslav

časně, v. časný; čamvičko, přislov.
= velmi často

*časník, -u, m. = kalendář (zastan)
časninko, příslov. = velmi časně

(Němc.)
časný [-ně; -nost], 1. = co je na.

čas, trvající jen nějaký čas,
dočasný, pozemský, pomíjející:
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časné věci. časné dobro (bi
blic.); -ný život: 2. = raný
(jitro): = předčasný; býti č.
= raný, brzo vstávatl;
časně zrána = brzo; č. vstá
vati;
časnOSt = časný, pozemský život;
2. stup. časnější [-jí]

časoměr, -u, m. = přístroj na
měření času;
časoměmý [-ně; -nost]: -né ba
snictví = řídicí se časomírou;
časomě'řič, -e, m., 1. neživ. =
měřicí hodiny; 2. živ. = osoba
měřicí čas výkonu;
časomíra., ž., vlast. = měření. ur
čování času (říd.); = prosodický
princip záležející ve sřídaní dlou
hých a krátkých slabik

*časomorný = mařicí čas
'časopejsek, m., zdrob. k časopis

(hanl.)
časopis, -u, m. = tisk (někdy

sbírka članků psaných. hekto
grafovaných) vycházející v pra
videlných lhůtách týdenních, mě—
síčních atp.; = noviny (zastar.);
časopisec, -sce, m. = novinář
(zastar.); —secký [-cky; -ct'ví] ||
'-sny' [-sně] || '-so'vý. přid. =
co je v časopise, z časopisu...:
-secká. zpráva...; -sectví, stř. =
psaní, vydávání... časopisů; —sec
tvo, stř. hromad. = čaSOpisy

časoslov, —u, m. = bohoslužebná.
kniha cirkevněslovenska, u Vý
chod. křesťanů;
*časoslovo, stř. = sloveso (za

*-slo1mý =star.) ; slovesný
časovací vzor = podle kterého se

časuji slovesa: č. připona...;
časovati, v mluvn. = ohýbat! slo
veso, tvořit jeho ruzné tvary

časovka, —vek,ž. = lístek platný
na určitý čas

časovost, v. časový
časOvý [-vě,- -vost], přid. k čas:

1. časové odstavce = oddíly času
(Ner.); časové mezery, přestávky,
úseky = mezery... času: -va před—
stava = v čase, o čase; 2. ča—
sový postup (v úřadě) = jen
podle času (nezávislý na kvali

3. v mluvn. časová vě
ta, -vé přislov. = vyjadřující
čas; -vá spojka = v časových
větách; -vý význam; 4. č. = v
tomto čase, nyni n. v jisté době
důležitý, zajímavý, přetřasaný,
běžný: -vá. otazka; bylo to před
nějakou dobou časové;

fikaci) ;

časově = po časové stránce. se
zřením k času: č. nemožný..:
psati... č. = o časových věcech
(v. časový 4.), zajímavě v jisté
době;
časovost. k časový 4.: č. článku,
otázky... ll č. = časová. zpráva...

část, -i, ž. = díl (proti celku): č.
domu, části lidského těla, věty;
z větší části, z největší části;
vyplácet něco po částech; = část
ka, obnos (zastar.); = stranka
(t.); v. zčásti

částečka, -ček, ž., zdrob. k částka;
částečný [-ně], přid. k částka =
neúplný. necelý, týkající se jen
části něčeho: č. rozbor, výklad
otázky; -čně míti pravdu... =
zčásti, jen v něčem

částice, ž. .zdrob. k část = částeč
ka; v mluvn. = nesklonné slovo
mluvnic. významu, na př. -ť v
to-ť. -ž v dej-ž; zdrob. část/lčka,
-ček, ž.

'častltl = častovati
částka, -stek, ž., zdrob. k čast, nej

častěji ve smyslu peněžním =
obnos, suma; částkový: -vé tóny
= alikvotní

často, v. častý
častokrát (zbyteč. -te), příslov. =

často
častost, v. častý
*častotlivý = opětovaci, opakovací

(mluvn. zastar.)
častovatel [-Zka], -e, m. = kdo

častuje _
častovati koho = ctít, uctívat,

hostit; č. vinem...; ironic. č. ko
ho uražkami... = „obšťastňovat“;
čím ji osud častoval = co ji při
nesl, připravil (Majer.): slož.
dokon. na- se (mnoho): 90- || vy—
: uctít, pohostit; také ironie.;
častovávati, opakov.



častuška 172 čechožrout

častuška, -šek, ž. = příležitostný
rus. lidový popěvek

častý [-to; -tost] = v krátké do
bě několikrát přicházející, vy
skytující Se v mnohých přípa
dech. u mnohých lidí, věcí, opa
kujicí se,
host, -tá návštěva, -té deště:
často koho navštěvovat, vídat...:
často se mýlit... = v mnohých
případech:
"častost = časté vyskytování...;
2. stup. častější [-ji]

ČBSY, Čas, ž. pomn., ves
čauš, -e, m. = turecký rotmistr
-čazovati, v. čaditi
*čber, čberu, m. = džber (staroč.,

..., v. čber
čéče, vulg. zkratka z člověče
čečel, -u, m. = čéška.:
*čečelka, -lek, ž. = čočka
čečetka, -tek, ž., pták; symb. svě

žesti, hbitosti: běhati jako č.
(lid.); = děvče (t.)

čečule, ž., střízlík (lid.); zdrob.
-lka„ -lek, ž.: též = koneček
prstů, čepička (Holeč.)

čedič, -e, m., hornina; -čovitý
podobný čediči; -čofaý, příd.
čedič

Čedok, -u, m., zkratkové slovo z
-Česká dopravní kancelář

Čehona, m., přezdívka Čechů ra
kušácky smýšlejících (vzniklá z
počátku 3. slohy rakouské hym—
ny: Čeho nabyl občan pilný:
čtlo se: Čehona byl...); čehonský
[mak/y; -'nst'v4] = rakušácký

čehy (čeh'ý) || čihy, čžh'ý Il tihy, těhy
(tčhý) || *hý, citoslovce, kterým
se pobízí tažný dobytek k chůzi
nalevo; v. hat

wll

Čech [Češka; 'čechyněJ, -a, m.,
národ. & kmenové jméno = pří
slušník českého národa. jazyka,
obyvatel české země, českých
zemí;
čech, -a, m. = šumař (mor.);
čecháčství, stř. = češství (po
směš.); čechák, -a II obyčej. če—
cháček, -čka, m. = Čech (po
směš.); přijm.: v. Češe, Čížek

opětovaný, hojný: č._

čechel, -chle, m. = staroč. šat, ko
šile, sukně, prostěradlo, plachet—
ka (zastar.);
čechelné, -ného, stř. = poplatek.
Výkupné ženy při provdání na
jiné panství (v starší době)

Čechie <-chyje». ž. = Čechy (lite
rár.), název sportovních klubů

čechisace, <<-za-»,ž. = čechisování
čechismus <<-zmus>>,-mu, m. =

čes. slovo, čes. rčení v cizím ja
zyce, slovo přejaté z češtiny, od
chylka V" cizím jazyce vlivem
češtiny

čechisovatl <<-zo-» =
slož. dokon. z

čechlik, -u, m., zdrob. k čechel
*čechlo, -chel, stř. = plátěný obal,

-né pouzdro

počešťovat ;

čechman(t) ]] črchman(t) || 'čer
chan, -a, m., eufemist. = čert,
ďábel;
i -man(t)a!. zaklení; starého čech
man(t)a = starého čerta, ne.
kdepak, mýlíš se, mýlíte se;
čer-chmany = čertov5ké kousky,
potřeby (Tilsch.) ;
čerchman/ Uský [-sky ; -st1ň],
eufemistic. = čertovský, ďá
belský

čechoamerický, příd. k českoameri—
čan [-nka], 'a, m., lépe ame
rický Čech

čechofil [-lka], -a, m. = přítel Če
chů. člověk jim nakloněný;
-lský [-lsky; -lstv£] = přátelský
k Čechům, nakloněný jim

*Čechoněmec, -mce, m. = Němec
z Čech

'Čechosláva, ž. = Československo
(zastan)

čechoslovák [—vačka], -a, m. =
příslušník československého ná
roda, jazyka, státu v starším po
jetí

Čechoslovan, -a, m. = Čech, Čecho—
slovák (zastar.)

čechoslovenikum, -ka, stř. = česko—
slovenská kniha_ písemnost...

čechožrout, -a, m. = zarytý (nepří
tel Čechů (hanl.); čechožroutský
[-tsky; -tstvi], přid. k tomu



čechraci 173 čeklsta

čechraci, přid. = na čechráni čekatel [-lka], -e, m. = kdo čeká.
(stroj): na místo, uchazeč, kandidát:
čeCh'fač [-čka], -e, m. = dělník -telné, stř. = čekatelův plat;
čechrajíci (vlnu...); -čský [-čswí], = čekané;
přid. k tomu;
čechradlo, stř. čechraci stroj

čechrati (vlasy. šaty) = natřásat,
kypřit (aby nebyly splihlé, aby
neležely): = vlnit: č. len, vlnu
= česatl: slož. dokon. na,- na
třásti...; načechraná mluva = ne
přirozeně ozdobná, ale prázdná.,
málo obsažná; 702—= roztřásti,
rozdělati, rozcuchati; čechrávatl,
opakov.:
čechratka, -tek, ž., houba;
čechravy' = čechrajici

čechřice, ž., č. vonná, rostl.
čechy, čech, ž. pomn. = česká. ze

mě: ves na Mor. a na Slov.
Čechyně, 1. v. čech; 2. mor. ves
čejč, -e, ž., městys na M.
čejčí, přid. k čejka
čejčlík, -u, m. = sklenička (Jin)
čejka, -jek, ž., 1. pták; 2. = čaj

ka.
čejndž, v. change
ček, v. šek
Čaka, v. črezvyčajka
čekací lhůta = po kterou se čeká.
čekan || ma, v. čakan
čekaná, -né, ž. = čekání, obyč.

na zvěř; jit na čekanou, být
na čekané:
čekané, stř. = dočasný plat
místo pravidelného, při dočas
ném pensionováni, na d0volené
před pensionovánim, čekatelné

*čekanec, -nce, m. = čekatel (za
star., Holeč.)

čekaniště, stř.
vec čeká. na zvěř

čekanka, -nek, ž., rostl.: přenes.
= dívka čekající na vdáváni, ne

místo, kde 10—

věsta (žert.): čekankový [-vě;
—vost]: č. květ; = jako čekan
ka: -vé oči; -vá. slova. (Hal.):
-vě modrý

čekarenský, přid. k čekárna: č.
vzduch, -ské zařizení;
čekárna, -ren, ž. = mistnost,
kde se čeká. na dráze, u lékaře
atp.

-telský [-stv4], přid. k čekatel
čekati (stč. cla-, ojediň. u Svět.),

1. míti naději na něco, na
něčí příchod, naditi se koho,
čeho: č. odměnu, pěkné počasí,
hosty, návštěvu; čekal jsem, že
si o tom promluvíme; žena se
čeká. = je v naději;
2. zůstat. neodejit, až ně
kdo, něco přijde. nastane, mine:
č. na koho doma, před domem....
č. na poštu, na peníze: č., až
přejde průvod, nastane lepši po
časi...; c. na koho s obědem...
odkládati oběd až do jeho při
chodu; č. 5 placením... = od
kládat je, odsunovat, posho
věti s ním;
3. čeká mě práce, důležitý úkol

dolehne na mne, nastane
mi, mám před sebou práci, úkol;
v dokon. slož. 1. dočkati čeho:
dočkej času jako husa klasu
(přísl.); do— večera.... || časť. do
se čeho, koho (2. p.) čekat,
počkat, zastihnout. až přijde,
nastane || nemoci se koho, čeho
dočkat = netrpělivé očekávat,
čekat, až přijde..: do- se dlou
hého věku = dožití se; po-,
prostě dokon.: po- na koho, nač;
po-, až X přijde..: po- komu =
po- 9 vrácením, s placením; se
(Vr.) |! obyč. pose- = chvilku.
čásek počkat; pose- s placením...:
pře- zlé časy... = přetrvat, pře—
žít; vy- = po-: vy-, jak to do—
padne: vy— s čím:
2. -čekati: do- se (Jin, šrám.,
řid.): běž. na- se na koho, nač
(dlouho);
čekávati, opakov.; slož. nedokon.
na- se (dlouho); 0- = čekatl ||
-čkávati, slož. nedokon. pase-,
pře-, vy

*čekavné, stř. čekatelné;
'čekavý = čekající. plný očeká
vání

čekista, m. člen čeky



čekuláda. “174 čemkový

čekuláda, v. čokoláda
čekyně, ž., mor. ves
čeládka, -dek, ž., vlast. zdrob. k

čeleď = čeleď 1.: přenes. (dů
věr.) o dětech; = sebranka,
sběř, cháska

čelba, ž. = předek důlní chodby,
čelní dílo (horu.)

čeleď, -di || řidč. —dě,ž., 1. = do
máci služebnictvo. čeládka; 2. =
vyšší jednotka v přírod. vědách;
čeledím ['-nka], m. = hospodář
ský služebník; '-dínovati =
sloužit jako čeledín; dánský
[-stvž] = čelední; -d/í'n3tvo, stř.
hromad. = čeleď ;
čeledni [—ně], přid. k čeleď: č.
knížka; č. schody = pro čeleď
(Herrm.)'; -ně = jako čeleď
(Holeč.);
'čelednický, přid. k čelednik:
-cká otázka (Masar.) = týkající
se čeledi; čeledníček, -čku, m.,
zdrob. k čeledník, -u, m. = o
bytná mistnost pro čeleď ; "-dní
kovů = u čeledníku

.čelen, -u_ m. = šikmo položený
stožár na přídi;
čelenka, -nek, ž. = ozdobný pá
sek na čele lidí, koni;
čelenový, přid. k čelen

čelesno, stř. = otvor, ústí pece
, (Jin-, odbor.), úlu (zastat)
čelí, stř. = čelo, čelní část (vo

jens.):
čelíčko, stř., zdrob. k čelo

čelindž, v. challenge
čelist, -i, ž. = kost, v níž jsou za

sazeny zuby, sanice; č. brzdy.
soustruhu, svěráku, č. šroubová:
čelistní kost; čelistový: -vá
brzda,

čeliti = odporovat, vzdorovat,
stavěti se na. odpor, zabraňovat.
zamezovat : č. nebezpečí, zkáze,
nepříteli ; = směřovat k čemu,
usilovat oč, obraceti se kam :
snahy čelí k prospěchu obce; k
čemu to čelí; = býti obrácen
průčelím: č. čemu (říd.); čeli
vati, opak.

čeljuskinec, -nce, m. = trosečník

rus. ledoborce nazvaného čel
juskln

čelně, příslov., 1. v. čelný: 2. =
čelem (v povelech);
čelní, příd. k čelo: č. kost; č.
zrcadlo = v čele pokoje; č. vrata
= v čele budovy (Olbr.); = čel
ný (zastar.); '
čelnice, ž. = čelní stěna vozu:
čelník, -u, m. = čelní kolo, čelní
nosič, příční trámec s nárazníky
u železnič. vozu;
čelný ['mčJ, přid. k čelo = před
ní. význačný, důležitý (občan.
místo, postavení); = čelní (oje
diň.); čelně = Význačné (t.):
2. stup. čelnějšfí

čelo, stř., 1. = přední část hlavy:
rozbíjeti si čelo oč, přenes. =
marně se o něco pokoušet. plýt
v'ati silami: podob.“ čelem zdi ne
prorazíš (přísl.); mít hrdé čelo,
nésti hrdě čelo = být hrdý:
'zve'dati čelo, o reakci... = na
bývat - odvahy, sí-liti; postaviti
se čelem proti čemu = přímo,
nebojácně; 2. = přední část,
předek něčeho (postele, stolu);
č. stavení = průčelí; čelo u vo

? zu = předni prkno; 3. = čelné,
vedoucí postavení, místo: státi

. v čele-státu, vojska, úřadu; po
staviti se v čelo vojska, hnutí;
4. v. cello: v. čílko;
*čelový, přid. k čelo: -vá hesla
v= čelné. (Masar.)

čembalo, v. cembalo
*čemejrati se = hemžiti se
čemek, -mku, m. = střemcha

(lid.) .
*čemeliti se = hemžiti se: lid se

čemelí na trzích (Ner.); slož.
dokon. roz- se: kdyby se Kolár
(herec) sám se sebou sešel a
rozčemelil se (t.)

čemer, -u, m., lid. název vyrážky
a různých bolestí

čemerka, -rek, ž. = čemeřice, ký
chavý prášek z ni

čemeřice, ž., rostl.
*čemeSný [-ně; —nost] =

mrštný (nář.. Staš.)
čemkový, příd. k čemek

hbitý,



*čemu(ž) 175 čepýřiti

'čemn(ž), příslov. = proč (RK., bez střechy. čapka; zdrob. čepič
Cel.) ka, -ček, ž.; podle podoby če

čendelín, -u, m., lid. jméno lašto- pice. čepička = co něco kryje,
vičníku je nahoře na něčem: o svrchním

čcndž, v. change peří (ptačí červená.... čepička),
čeněk, -ňka, m., křest. jm. i pří

jmení, z Vincenc
čenich, -u, m. = nos psu a srst

naté zvěře; zhrub. = nos, čich;
čenichálek, -lka., m. = čmuchálek

čenichati = číti čenichem, větřitl;
přenes. (zhrub.) = čmuchati, sli
diti, vyzvídati; slož. dokon. na
se (mnoho): 12:11-co;
čenichavý [-vě; -vost] =
chající, slídivý

čenina, ž., -nář, -e, m. = čeština,
-nář (student.)

čep, -u, m., 1. = zátka sudu, vět-_
šinou dřevěná; pivo od čepu =
čerstvé. na čepu = čepované; 2.
= část hřídele uložená. v ložis
ku; č. = výstupek v dřevě ná.
bytku... zapadající do otvoru ji
ného dřeva; v. čípek

čepáček, -čku. m., zdrob. k čepák,
-u, m. = baňka, bandaska, kra.
jáč na mléko '(lid.)

čepcol, -lu, m., tuleň0vitý ploutvo
nožec

čepcovitý, -cový = podobný čepci
čepčář [—'řka], -e, m. = výrobce

čepců, čepic; Jaký [-'řstvt], příd.
k tomu

čepec, -pce, m.. 1. = žen. n. dět.
měkká. pokrývka hlavy: symbol
vdané ženy: přijíti, dostati se
pod č. = vdáti se: 2. = druhý
oddíl žaludku přežvýkavců; 3. č.

čeni

kladiva = hlavice; zdrob. čepe
ček, -čku, m.;
čepečmk [-nice], -a, m. = čep
čář, čepičař

čepejřiti se, v. čepýřiti se
čepel, -e, m. || ž = vlastní část

zbraně, nože, břitvy... s ostřím:
č. listu = plocha část listu;
čepelatka, -tek, ž., chaluha;
čepelka, -lek = nožik na holení

čepení, stř. = strojení do čepce,
příslušný obřad, úprava hlavy

*čepeníčko, -ček, stř. = preclík
čepice, ž. = pokrývka na hlavu

o chumáčích, trsich mechu; č.
kořenová. = zevní ochranná vrst—
va špičky kořenu: = zabroušený
poklop do hrdla lahví; likér s
čepičkou = s tlučeným cukrem
na citronovém řízku atp.;
čepicovitý || čepičkovitý = po'
dobný čepici, čepičce:
čepičář [-'řka] || -čkář [-čkářka],
-e, m. = výrobce čepic, čepiček;
-čářský || -čkářský [-čářstvi ||
-čkářstvi], přid. k tomu

čepirohy, -roh, pomn., ves v Č.
*č'epířnatý = čepýřnatý (Rais)
čopiti = strojiti nevěstu o svatbě

do čepce; v-. čepení; slož. “dokon.
zaf; čepivat'l, opakov.

čepka, v. čapka
čepnice || čepovlce, ž. =
čepu

ložisko

' čepobití, stř. = vojenu večerka
čepovati, 1. = spojovati čepem; 2.

= točit. nalévat nápoj, zvl. pl
vo; slož. dokon. do- pivo = do
točit; na- pivo = začít! čepova
ti: na— trochu piva = natočit.
nalít; od- láhev = odzatkovat;
od— trochu... piva. = odtočlt:
'vy- pivo = vytočit: za— dvéře
= dáti do čepů (šm.); čepová
vati, opakov.

čepovec, -vce, m. =
obratel;
čepovice, v. čepnice;
čepový, příd. k čep:

druhý krční

-vé ložisko
- *čepýr, -u, m.: č. prstu = čepič—

ka (Holeč.) || čepýř, -e, m. =
roztřepený čepec nebozezu

čepýřiti (lid., hovor., někdy ! spi
sov. čepej-) = ježit, čechrat,
natřásat. roztahovat peří, srst
atp.; vousy... se čepýří; přenes.
č. se = durditi se, zlobiti se;
slož. dokon. na- = načechrat;
roz- = rozježit, rozčechrat, roz
táhnout; roz- se, přenes. = roz-.
durditl se; z- = zježit; z- se;
zčepejřené pramínky vlasů



čerchan 176 černo

(Preiss.): přenes. z- se = roz- 'černavý [-'vě; -vost] = načer
durditi se (Jir.); nalý
čepýřitý [-tě; -tost] = čepýřící černé, -ného, stř. = černý bod
se, rozježený; v terči: trefiti do černého, pře
čepýří'vatí, opak. k čepýřiti; nes. = říci nepříjemnou pravdu
čepýřivý [-vě; -vost] = čepýřitý; (Mach.); říkati černé černému &
čepýřnatý [-tě,- -tost] = čepýřitý bílé bílému = označovat pra

č'erchan, v. čechman
'čerchaný: -ná čára = vlnovitě.:

*čerchati = čerkati
čerchman, -nský, v. čechman
čerchmant, v. čechman; _:m = po—

čínati si jako čerchmant, vyvá
dět (Šrám., lid.): —tský, v. čech
man

'čerchovaný [mě] = skládající se
střídavě z teček a čárek;
'čerchovat'i = délati střídavě teč
ky & čárky

Čerkas, v. Čerkes
'čerkati = dělati čáry, čmáratl

(zastar., Jir.): slož. dokon. z
= počmárati (Jin)

čerkes (zastar. -kas) [-ska], —a.m.
= příslušník jednoho kavkazské
ho kmene; čerkeský, přid. k to
mu

čermóček, -čka, m., zdrob. k čer
mák: "čermačí || čer—máčí, přid.
k čermák;
čermák, —a,m., pták: eufemistic.
m. čert, čerchmant; 1 čermáka!
= 1 čerta

čerň, -né || řidč. -ni, ž. = černá.
barva; = černý oblek (Čech)

černá, -né. ž. = černá káva, divo
ká vepřová zvěř; = smrt

Černá Hora, ž., země, městys na
M. a vsi v č.;
černá hora, vrch

černati = stávati se černý, 0
bramborech...; č. se = býti. je
viti se černý: lesy se černají
ap.: slož. dokon. z- = státi se
černý; čemávati, opakov.

černava, ž. = černá země, polab
ská bažinná louka; = černý
mrak (Roll., Jir.); = černo
(Těsnohl.)

černávati, v. černati
černavěti, -věji = stávati se, je—

vití černavý;
'černavo, stř. = černavost (So.);

vým názvem, nevyhýbati se na.
zvati něco výstižné. podle prav
dy: dělati z černého bílé a z bí
lého černé = převracet, překru
covat; černé na. bílém: v. bílý

černě, v. černý
*černěti se, -nějí = černati se
čel-nice, ž. = černá země, borůvka,

ostružina, třešně (lid.); v. čer
ník: čemice, -ic, pomn., ves v č.

čemící, příd. = na černění
čel-nič, -e, m. = kdo černí;

černíč, -e, ž., česká i mor. ves;
černičí, stř. hromad. = černice.
ostružiní;
čemička, -ček. ž., zdrob. k čer—
nice

černidlo, -del, stř. = čím se čer
ni; = inkoust (zastat—.)

*černík [—mlce], -a. m. = „černý
člověk“ (v. příjm. čemík), ci
kán (Holeč.)

černina, ž. = černá. skvrna, mou
ka (lid.): rostl. (t.)

černiti = barvit na černo: přenes.
= pomlouvat, špinit, osočovat.
zprav. očerňovat: slož. dukon.
na- boty...; o- koho = pomlu—
vit...; za- co = zakrýti černí; za

- koho, se = umazati černí: -čer
ňovati, slož. nedokon. o- koho
= pomlouvat...: při- si představy
= udělati si je černější, než jsou
(Řez.); černívati, opakov.

černiv, —ě.n. -i, 2., ves v č.
černívati, v.. černiti
černivka, -vek, ž., nemoc housenky

bource morušového
černo, jmenný tvar střed. od čer

ný, 1. stř. podst. = čerň, něco
černého: č. vlaků (Rais); obyč.
v přísloveč. výrazech: obarviti
něco na č.; ryba, zajíc na č.; ob
loha ztemnčla do černa; na č. =
tajně, bez lístku, bez povolení;
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2. příslov.: je černo: bylo jich
tam (až) černo = velice mnoho

černo-, kmen k černý ve slož.:
-bare'v'ný || —ba'r'vý= černě zbar
vený:
-bilý [-bile] = černý a. bílý, na
př. prapor;
'-boky' = s černými boky;
-bmdý = mající černou bradu.
černý vous na bradě;
'-brunátný = brunátný do čer
na:
-brvka, -vek, ž. = dívka, žena
s černými brvamí; -bwý = s čer
nými brvami (Bezn, R. Svob.);
'-brýlý -= s černými brýlemi:
'-bůh, -boha, m. = .,černý“,
zlý bůh;
-býl, -e || obyč. -u, m. || -býu,
stř. (Erb.), rostl.; -býlovy' ko
řen..

čel-noc, -ci n. -ce, ž., vsi v č.
černo-čemý = úplně černý (říd.):

-červenozlatý prapor = černý,
červený a zlatý;
-červenožlutý = černý, červený
a, žlutý;
i-červený = červený do černa;
*-divý = černý a divý;
'-dol, -u, m. = černě, lesnaté
údolí:
*-drcwec, —vce,m. = krutý dra
vec, nepřítel;
t-fialový = fialový do černa;
-hlávč£, přid. k černohlávek:
-hlávek_ -vku, m., rostlina; -hlá
'vek ["-hlávkaJ, -vka, m. = kdo
má černé vlasy; pták; -hlavy' =
černovlasý:
*-hled || -hlid, -a, m. = kdo
černě hledi, škarohlid: '-hlidský
[-sky; -swi] = škarohlidský;
-hnčdý = hnědý do černa

černohorec, -rce, m. = obyvatel
jihoslov. Černé Hory; černohor
ský, přid. k černá. Hora. 1 k Čer—
ná hora

černo-hřbetý =
tem;
-hřivý = s černou hřívou;
-hubý pes = s černou hubou

černoch [černoškaL -a, m. = člo
věk černého plemene; = velmi

s černým hřbe
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snědý, opálený člověk (lid. & ho
vor.)

černo-chudý =
tváři (Koll.);
-kabátn£k, -a, m. = kněz (han1.);
*—kadeřa'vý = s černými kade
řemi (Má.);
'-kněz, -e, m. [[ "-kněžík [-k'něž
km], -a, m. = černokněžník:
—kněž'nický [-cky; -ct'ví], přid. k
černokněžník ;
“"—kněžníček, -čka., m.. zdrob. k
-kněžník, -a, m. = čaroděj obira—
jící se s černým uměním, kouzel
ník: = kněz (Baarh
'-kněžný = čarodějný, čaroděj—
nický, kouzelnický;
*-knižnický Doky; —ctvž], -km'ž—

černý a chudý, o

nik, "-km'žný = Tkněžnlcký,
-kněžník, -kněžný;
“"-kořen, -u, m. = černý kořen,
rostl.:
'—košilatý = s černou košili
(čap.):
-kožec, -žce, m. = černoch;
-kř£dlý = s černými křídly; -dlá.
noc, smrt (básnic.);
-květ, -u, m., rostl.:
hlasku? = leskle černý;
'-lesý = s černými lesy;
“licí = s černými líci, tvářemi:
Jamný, o železe = které má čer
ný .lom:
-modravy' = zamodralý do čer
na; -modrý = modrý do černa

černomoři, stř. = krajiny při čer
ném moři; čemomořsk'y', přid. ]:
černé moře

černo-*mživý = omžený do černa;
-nohý = mající černé nohy;
-očka, —oček,ž. = černooká žena
(Herb.); -oký = s černýma oči
ma;
"-perý = s černým peřím;
-pláštnik, -a, m., motýl;
-prsý = s černými prsy;
*-pustý = černý a pustý, 0 nocí
(básnic.):
-rohý = s černými rohy;
-rouchý = s černým rouchem;
*-rowný = s černým rounem;
-mdý = rudý do černa,;
-mký = mající černé ruce;
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-řa„'=ý= s černými řasami:
-sžvý = sivý do černa: -sivi ho
lubi sv. Marka (Ner.);
'-skvělý || -skvouci = černo
lesklý;
-snědý = snědý do černa:
-sotěnec, -nce, m. = člen černé
sotně, protlrevolučni skupiny na.
Rusi, zpátečnik, reakcionář: -so
těnský [—sky; -st'vi] || '—sotněn
ský, přid. k tomu;
—srstnatý li obyč. -srstý = s čer
n0u srsti

čel-nost, v. černý
černo-strakatý'= strakatý do čer

na; 
-střibrý = černý se-střibrným
nádechem (Hal.);
*šat'ý =. s černým šatem:
nes. -šati dnové (Koll.),
noc (Vrchl.):
—šedivý,-šedý = šedivý, šedý do
černa

černošek, -ška, m., zdrob. k černoch
*černošerý = šerý do černa
'černoší, přid. = černošský:

černoška, v. černoch;
černošský [-šsky; -šstvi],
k černoch

čel-nota, 2. = černé zbarveni, čer
nost: č. komína (Jir.); = úplná.
tma (básním)

černo-temný, -tma'vý = temný, tma—
Vý do černa

čerňoučký = úplně černý
černo-uhelný = kamenouhelný

(řid.);
-uchý = s černýma ušima;
*-umělec, -lce, m. = čemokněž
nik (Čech)

čerňounký = pěkně, úplně černý
černouš [-ška], -e, m. = černý,

tmavý člověk; zdrob. čemoušek,
-ška, m.; též = umazané dítě

-čerňovati, v. černiti
'černověrec, -rce. m. =

pohan
černovice, -vic, pomn., město v Č.,

vsi v c. a na M., část Brna, kde
je blázinec, odtud: patřiti do čer
novic, utéci z C:.= patřiti do blá
zince, utéci 2 b., být blázen, po
šetilec

pře
-šatá.

přid.

nevěrec.

černo-vlásek [-ska], -ska, m. =
černovlasý člověk; miasý = ma—
jici černé vlasy;
'-vous, —a „ *-vousáč, -e, m. =
mousý člověk= s černými vousy;
-zelenavý, -zelený = zelenavý,
zelený do černa;
"-zem, -ě. ž. = černá„ úrodná
půda: -zemi, stř. = kraj, kde Je
černá půda; -zemni, -zemný,
-zemský kraj...; přenes. —zemni
sila = zemitá (Sez.):
-zlatý = černý a zlatý;
"-zraký = černooký;
-žluta'vý = žlutavý do černa;
-žlutý [-tě; -tost] =“ černý &
žlutý: přenes. = rakušácký (po
dle čemožlutého stat. praporu v
starém Rakousku)

čornuc, -e, ž., ves v č.
čemucha, ž. = černá. kráva., ovce.

žena (lid.); rostl.
černý [-né; '-nost], 1. o barvě, 0—

Pak k bílý = úplně temný, tma—
Vý: č. inkoust, -ná. barva„ káva,
noc, -né boty, šaty, vlasy, vou
sy; -né jahody = borůvky: -né
démantý= uhli (básnic.); č. člo
věk = s černými vlasy (vousy)
|| = snědý, opálený; černá, košl
le, část fašistické uniformy, pře
nes. = fašista: černé uhlí = ka
menné; černá. deska, -né prkno
na vyhlášky; v. hodinka;
2. přenes. o špatných vlastnos—
tech: černá duše = zkažená., zlo
činné.: č. člověk = padouch; č.
den = nešťastný, neblahý; čer
ná. kronika v novinách = zprá
vy 0 neštěstí, o nehodách, o ú
razech; černá. kniha = do které
se v starých dobách zapisovali
provinilci; = soupis poklesků' v
staré škole; č. kabinet, za poli
tic. reakce = tajne odděleni, kde
se otviraly dopisy: č. seznam.
-ná listina = soupis špatných
zákazníků;
zapsati... co černým písmem =
jako neštěstí, pohromu, zkázu;
= chmurný: černé myšlenky;
ličiti co černými barvami;



černý 179 čert

= hanebný, mrzký: č. nevděk,
černá zrada;
černá kuchyně = bez komína: 
= kouzelnictví, čarodějnictví, ji
nak černé umění, -ná mag-ie:
černá ruka = katolic. církev ja
ko politic. moc: černý šat..., hanl.
symb. katolictví, klerikalismusf
býti černý = klerikální:
Černá, neděle = 5. postní; černá
mše = zádušní:
černý kašel = dusivý:
= nepovolený, tajný, bez jízden—
ky: č. lihovar, pasažér; —
příslov. černě oblečený, nabar
vený; líčiti co č. = chmurné,
nepříznivě; v. černo;
v. černé., černé, černo;
2. stup. černější [-jž]

černý, -ného, m. = čert, ďábel;
černýš, -e, m., rostl.; = černoch,
černá. kočka (lid.)

'čerp, -u, m. = vědérko na čerpá
ní vody (zastar., Jir.);
čerpací, příd. = na čerpání;
čerpač [-čka], -e, m. = kdo čerpá;
čerpadlo, -de1, stř. = přístroj
na čerpání, pumpa; -dlový, přid.
k tomu;
čerpák, -u, m. = naběračkaf
čerpáme, —ren, 2. = místnost,
kde se čerpá;
čerpař, -e, m. = hlídač u čer
padla.

čerpati vodu... (ze studně...) =
vážit, vytahovat, nabírat: č.
vzduch do plic; přenes. č. pou—
čení. moudrost z knih, z lidu
atp. = bráti si, vážit, získávat,
nabývat: slož. dokon. od- vodu
(úplně), vody (částečně); 'na- vo
du, nové síly II (s Význ. částeč
nosti_ mnohosti) vody, nových
sil: na- se (mnoho); pře- vodu,
= znova, na.-; vy- vodu = úplně
vyvážit, vybrat; přenes. vy
všecku látku, všecky otázky =
probrat; práce mě vyčerpala =
vysílila, unavila; čerpávati, opa
kov.: slož. nedokon. od-, pře-,
vy-; přenes. vy- otázky; práce
vyčerpává = vysiluje
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*čerstva = zčerstva, rychle (Rais)
čerstvoučký, mounký = úplně

čerstvý
čerstvý [-'vě; Joo,- most; *-vota], 1.

= rychlý, bystrý: býti čerstvý:
jíti čerstvým krokem, zčerstva;
2. = svěží: č. vzduch; 3. = no
VÝ. nedávný, nedávno připrave
ný, vzniklý, napadlý...: č. chléb.
sníh, -vé máslo, pivo, -vá voda;
4. = neopotřebovaný, čistý, neu
navený, živý: čerstvé prádlo, -vý
kůň, za čerstvé paměti; čerstvě
jíti, pečený chléb...: je čerstvo
= svěží vzduch:
2. stup. čerstvější [-j'i]

čert [čerticeL -a, m. = zlý duch,
ďábel; koukat jako čert = zle,
posupně; hlídat neco jako čert
= velmi ostražitě; báti se práce
jako čert kříže = velice, strašně;

_nemaluj čerta na stěnu = nestraš.
nepřivolávej, nepředpokládej zlé
věci, neštěstí; čert nám to na
pískal' (o nerozmyšleném, ne
promyšleném skutku), podob. to
Spískal čert, čert nám to byl dlu
žen; kam ho sem čerti nesou
(nosí) = proč sem jde (chodí).
co zde chce, pohledává?; (vši
chni) čerti s ním šijí = je ne
poseda, nezbedník: co je s šep
tem, to je s čertem = to za nic
nestojí, je podezřelé etp.; čerti
se žení, v. ženiti se;
čert ví, čerti vědí, co v tom vězí
=nikdo to neví, co.... co asi v
tom vězí?: čert mu věř = nelze
mu věřiti; neříci a_ni čerte ani
ďáble =-nic;
vzal to čert! = ať to vezme č.,
na. tom nezáleží: čert to vem,
zadováděl bych si (K. (Jap.); tu
máš, čerte, kropáč, o nemilém
překvapení;
stojí to ze starého čerta. = je to
špatné, nepodařené; jdi s tím k
čertu, k šipku = nechej toho.
nemluv o tom atp.; posílat koho
ke všem čertům = do horoucích
pekel, proklínat, zlořečit; čert
nikdy nespí = vždy se může
přihodit něco neočekávaného, zlé
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hc: je to čert Jako ďábel =
obojí stejně zlé, špatné: vyháně
ti čerta ďáblem '= dělati dvě
stejně špatné věci (vesměs lid.
a hovor.);
(i) čerta, k čertu, u čerta, ký
ho čerta, na to bych byl zapo
mněl! atp., rozhorlené, rozhoř
čené zvolání = (i) hrome. čerch
manta...: = nic, pranic: čerta
o to dbá: starého čerta to pro
spěje (šal.); Máš něco?'I- čerta.
č. starého; Poznal byste mne?
čerta byste poznal = vůbec ne:
je to po čertech drahé = velmí,
nestydatě (rovněž lid. a hovor.);

_ v. čechman, čmert, ďábel
čertadlo, -del. stř. = nůž u plu

hu odřezávající půdu
čertí, přid. k čert = čertův. čertov

ský:
čertice, v. čert

čertíček, -čka, m., zdrob k čertík,
—a. m., zdrob. k čert: přenes.
čert, čertice, čertík, čertíček =
zlý člověk, zlá žena, zlé, nepo
sedné, nezbedné dítě

'čertisko, stř. = čert (zhrub.)
čertlti = vyvádět jako čert: 6. se

= zuřit, zlobiti se, rozčilovat;
slož. dokon. roz- se = rozzlobit
se, rozzuřit; čertívati se, opakov.

čertkus, -su <-su», m. = „čertův
kus“, rostl.

čertoušek, —ška, m. = čertík, 0
rozpustilém dítěti

čert0vina, ž., 1. = čertovská po
vaha, nezbednictvi atp.: ta č. v
něm stále vězí; 2. = čertovský
kousek, nezbednictví. darebáctví:
provésti někomu čertovinu: v tom
je nějaká čertovina; zdrob. čer
tov-inka, -nek, ž.: takou jako já
co živ nezažils čertovinku (čelak.);
kouti -nku (šrám.)

čertovský [-sky,- -ství] = čertův,
čertem způsobený: -ské dilo...;
= nezbedný, zpropadený...: -ský
kluk, -ská. holka; »ství = čerto
vina:
'čertovstvo, stř. hromad. = čerti;
= čertovina:
"čertov'ý = čertovský

čertův, -ova..., přid. k čert: přenes.
= čertovský, ďábelský, povede
ný, poťouchlý, nezbedný: č. chlap,
kluk, -ovo děvče; -ovo kopýtko
= čertovský člověk; = úskok,
klam, šalba: čertovo lejno, dro
ga; = zpropadený, zatrolený:
-ova. věc; —ovy začátky (Ner.);
čertův ostrov; čertovy skály (na.
Vltavě): Č. proudy = vltavské
peřeje; čertovo jezero (na šu
mavě)

čertyně, ž., ves v č.
červ, -a, m., živočich; sládnouti

červům = být na umření (lid.);
podob. čekají naň červi; červy
= hlísty (lid.); zvedl Se mu
červ, o říhání (lid.); Dřenes. č.
= slabý, ubohý, bezmocný člo
věk; vzíti komu červa = učiniti
jej neškodným (lid.); červ svě
domí = hryzení, výčitky svědo
mí; nasadit komu červa (do
hlavy, do mozku) = znepokojit,
postrašit (lid. a hovor.); červy
v hlavě = vrtochy

červa, 2. = červená kráva (Jir.)
"červan, -a, m. = červánek, rumě

nec; obyč. zdrob.
červánek, —nku, rn. || zprav.
pomn. -nky = červená, rudá zá
plava na obloze; přenes. = ru—
měnec; = začátky, náznaky ně
jakého hnutí: -nky národního
probuzení (Herb.): Třebízský.
V červáncích kalicha, Arbes, Čer-'
vánky svobody;
červánkový [mě] západ... = s
červánky; -vě rudý

červavěti, —vějí = stávati se čer
vavý; slož. dokon. z-;
červavý [-vě; -vost] = červivý

červcový, přid. k červec, -vce, m.,
hmyz

červen, -vna, m. = 6. měsíc
červeň, —ně || zříd. -ni. ž. = čer—

vená barva, červenost
červená, -né, ž., 1. = vysoká

(mysliv.); 2. = krev (lid.);
červenáč, -e, m. = červené jablko:
čeweňák, -u, m., chmel, červené
jablko
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červenati = stávati se červený, na
bývati červené barvy: tvář, ja
blka červenají; č. se = červenat;
= býti, jeviti se červený; = rdíti
se: č. se studem, hněvem, roz—
paky. horkem; slož. dokon. z
= stati se červený; za- se =
zčervenat, zardíti se; červenávati
(se), opakov.:
červenavy' r-vě; -vost] = slabě
červený, načervenalý

červenec, -nce, m. = 7. měsíc: =
červená. země: = měděný peníz
(lid.); červencový, přid. = v čer
venci. jako v č.

'červenčti, -něji = červenati se
čel-venice, ž. = červená země; hruš

ka, vrba; pomn. mice = červené

-kmenný = s červeným kme
nem;
460W = s červenou kůrou;
-Zíc£= s červenými líci, tvářemi:
-lící Dagmar (Svob.):
Jistý = s červenými listy;
—modrobilý = červený, modrý &
bílý:
-modrofialový = červený, modrý
s. fialový;
-modrý = červený a modrý;
-nosy' = s červeným nosem;
-peHce, ž. = perlín (ryba);
-pláštmk, -a, m. =kdo nosí čer—
vený plášť;
-plodý = s červenými plody:
-prstý = s červenými prsty;
-ruký = s červenýma rukama

kalhoty ("d'? _ červenost, v. červený
čel-vemu = činiti červeným, bar- červeňoučký —ňounký zesíl čer

vit na červeno: slož. dokon. na
= červeně natřiti; za—= zakrýt
natřením na červeno; za- se =
umazati se červenou barvou; -čer
oeňovati, slož. nedokon. z- = čer
veniti (Čelak.)

červenka, -nek, ž. = červená. ne
moc bravu, úplavice; pták; hruš
ka, kráva, pšenice

červeno, str. = červeň: obyč. v
přisloveč. výrazech: obarviti na
červeno: chléb do červena vype
čený_ obličej do červena lesklý,
oči do červena uplakané (Ner.)

červeno-, kmen k červený ve slož.:
-bělomodrý [-d;ře] " -bilomodr17
= červený, bílý a modrý;
-bžlozelený = červený, bílý a ze
lený; '
-bilý [-b£1e] = červený a bílý,
na. př. prapor;
-bradý = s červenou bradou, s
červenými vousy na bradě;
-če'rný = červený a černý;
-fialový = červený a. fialový;
-h.lávek, -vka, m. =člověk s čer
venou hlavou neboli -hlavý;
-hnedý = hnědý do červena;
-kabútn£k, -a, m. = kdo má čer
vený kabát;
'-kazajatý strážník = s červenou
kazajkou (Ner.);

vený = krásně, pěkně červený
červeno-vlasů = s červenými vlasy;

-zlaty' = červený a. zlatý;
-žha'uý = žhavý do červena:
(hutn.);'
-žluty' = červený a. žlutý

červenuchn, zdrob. muška, -šek, ž..
= červená. kráva. (lid.); ryba
(perlin)

červený [-ně; -nost], o barvě: č.
květ, -ná barva, -né víno, jablko,
tváře, oči (od pláče, od větru, za
nícené); červený studem, rozpa
ky, horkem: č. kohout, symb. po
žáru: poslali komu červeného ko
houta, posaditi komu červeného
kohouta na střechu = zapallti je
ho stavení (lid.); červené svátky
= velikonoce (lid.; podle červe
ných vajiček); červený inkoust.
-ná tužka, symb.. chyb, opravová—
ni_ censury; červená. nit, symb.
souvislosti; červená nemoc = čer—
venka (lid.); červený král = čmý
ra (vulg.); červená barva, -ný
šátek, -né sukno, symb. dráždě—
ní, dráždivost (podle toho, že
červená. barva dráždí krocany);
červenost, symb. socialismu, ko
munismu, radikalismu: červený
tisk..., býti červený ap.;
č. kříž, mezinarodni spolek; čer—
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vená sedma, kabaretní sdruženi;
Červená Rus:
2. stup. červenější [-ji],
červenši

čel-víček, -čka, m., zdrob. k červík,
-a_ m., zdrob. k červ; čenííčko
vitý [[ červíko'váty' = podobný
červičku. červíku

*červlna, ž. = červenka (kráva):

nik.

červinka, -nek, ž. = červená. ne
moc, hlina, hruška, pšenice, -né
jablko (krvavka): = červánky
(lid., Rais)

červlti, o slukách = hledati červy
(mysliv.)

červivěti, -vějí = stavati se červi
vý: slož. dokon- z-;
červivý [-vě; -vost] = prokou
saný, prožraný červy; -vost, pře
nes. = rozháranost, omrzelost
(Svob.)

červnový, přid. = v červnu (den,
večer): -vé počasí, též ve Vý
znamu podobnosti = jako v červnu

červončc, -ňce n. -nce, m.. sovět
ský papírový peníz = 10 rublů
(podle toho, že je červený)

červotoč, -e, m., brouk;
—toč1'na,ž. = moučka, kterou vy
vrtá červotoč: = něco prožraného
červotočem: zdrob. -točinka, -nek,
ž.; -toči'vy', přid. = s červotočem:
-člvé dřevo; -točový otvor

čorvovitý [-tě; -tost] = podobný
červu

čeřen, -u, m. = Síť na chytání ryb:
= pekelec; = hřbet, hřeben hory

; zdrob. mec, -nce, m.
čeřicí = na čeřeni; č. přístroj ne

boli če'říč, -e_ m.; čeřidlo, -del,
stř. = přístroj na čeřeni, kade
řeni; = čiřidlo:
če'ř'i'na, ž. = vlnovitá rýha

čeřínek, -nku, zdrob. k čeřen
čei-lti, 1. = uvádět! do pohybu, ro

zechvivat, vířit, vlnit: č. vodu,
obilí_ přenes. duši; č. se = vlniti
se. o vodě...; 2. = čiřit; slož.
dok. roz- || z- = rozvlnit, roze
chvít: rozčeřené moře (Ner.): ti
cho zčeřené zvukem vody (Ma
jer.); -čeřovati, nedok. roz-, z-;
čeřívat'l, opakov.:

čeř'itý = kadeřavý. vlnivý;
čeřivý [—'vě; -vost] = čeřici se.
vlnivý

česací = na česání, č. stroj;
česáč || -sač (č.-Chod aj.), -e, m.
= kdo češe: česačka, -ček, ž. =
žena, která češe, česaci stroj;
česa/nec, -nce, m. = zbylý pra
men při česání vlny, česaný
pramen;
česawina ]] česanka, ž. = Co se
vyčeše. výčesky:
česaný, o vlně, o přízi = který
projde česacím strojem;
česárm, -ren, ž. = mistnost, dil
na, kde se češe len, vlna apod.;
*česatel [-lka], -e, m. = česáč

česati, češi, -šeš, češ, češe, -šic ][
česám, -sáš, česej, česaje, -jíc:
č. vlasy, šatý... = urovnavat,
hladit, čistit (hřebenem, kar
táčem, rukou); č. ovoce = trhat;
přenes. č. koho = bit, tlouci,
.,trhat", zle posuzovat,... (lid. &
hovor.);
slož. dokon. do- = dokončiti če
sání; na- koho, si vlasy, ovoce;
na- se (mnoho); na- komu =
nabit mu; pro- vlasy; pře- =
znova u-; pří- = trochu na.-;
při- co k čemu; 702- = česáním
rozdělit; s- vlasy do čela; vy
prach z čeho, vypadané vlasy:
přenes. vy- = vyplisnit; za- =
česáním zakrýt;
česávati, opakov.: slož. nedokon.
tio-, pře-...;
v. čisati

česlna, z. = výčesek
české, -ého, stř., zpodstat. stř. tvar

od český: všecko č. chválit. ha
nit... = co je českého původu.
co má. český ráz...; přeložit ně
co z českého, nespr. podle
něm. m. z českého jazyka

česko, stř. = čechy nebo Čechy.
Morava a Slezsko, protějšek k
Slovensko (řid., obrozen., Koll.,
Erb., Chaloupec., Gottw.)

českoamerický = český v Americe
českobratrský [-sky; -ství], přid.

k Čeští bratří: -bratrský kancio
nál, -ské písně...; -ská. církev
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evangeliCká = SDOJ'ená evang. československý [-sky; -stoí] =
církev reformované. & luterská: vztahující se na čechy, Morava
Českobratrská jednota ny. Slezany, Slováky, zahrnující

česko-bulharský slovník = český je ap., na, př. stát, výrobek. při
s příslušnými bulharskými sIOVy slušník; československá repu

českočínský: -ská zeď = čínská blika;
zeď (v. čínský) mezi Čechy a česko-slovenský slovník = český
ostatním světem, čes. kulturní s příslušnými slovy sloven.: č.-sl.
uzavřenost (Machar)

českolatinský autor = čech píšící
latinsky (řiď-):
česko-latinský slovník =
s příslušnými slovy latin.

česko-lužický slovník = český s
příslušnými slovy lužickými

českomoravský: č. básník = český,
rodilý z Moravy (Ojediň.); -ské
nářečí = v jihových. čechách
při mor. hranicích;
česko-moravský = mezi čecha—
mi &.Moravou: -ské hranice;

český

Č-á, vysočina _
českonacionálni ll -národ/ní = na

cionální, národní v čes. duchu
česko-německý poměr = mezi če

chy a Němci; česko-německý
slovnik = český s příslušnými
slovy němec. II českoněmecký
básník = německý z čech

česko-polský slovník = český 5
pol. slovy; č. poměr = mezi če—
chy a Poláky

českorakouský = český v býv. Ra
kousku

česko-rumunský slovník = český
s příslušnými slow rumuns.

česko-ruský slovník || českomský
= český v Rusku, z Ruska, na
př. spisovatel

Českosaské švýcarsko,
Děčínské stěny

'českoslávský = slovanský, a to
český (zastar.)

českoslovácký, 1. nevhod. m. česko

stř., jinak

slovenský; 2. = moravskosloven
ský, slovácký (říd.)

českoslovanský [-sky; -ství] =
slovanský, a to český, česko
slovenský (zastar.); českoslovan
stvo, stř. = čechové, čechoslo
váci

československo, stř. = českoslo
venský stát

poměr = mezi čechy a Slováky;
českoslovenština, z. = českoslo—
venský jazyk v starším pojetí

česko-slovinský slovník = český
se sIOVy slovinskými

českosociallstický <<-styc-», příd. k
čes. socialista

česko-srbský slovník = český s
příslušnými slovy srbskými

českost, v. český
českožidovský [-sky,

k český žid
český [-sk'y; -skost], přid. k Čech,

čechy (z češský), s významem
národním nebo kmenovým: č.
jazyk, národ, -ká. literatura, DÍ—
seň, nářečí, -ká země...;
česky = českým jazykem, v čes
kém jazyce, smyslu, duchu;

-st'ví] , přid.

po česku = česky; přenes. =
srozumitelně, rázně (lid. a. ho—
vor.):
českost = český ráz;
v. češství

česle, ž., obyčej. pomn. Je, -lí ||
cesl'íce, z. =hustá bidla n. mříž
atp. před mlýnským kolem n.
před vodní turbínou (na zachy—
cování smetí apod.); plavební č.
= slup; česlicový jez

.česlo || česno, stř. = otvor v úlu,
kudy vyletují včely

česnáček, -čku, m., rostlina
česnečka, -ček, z. = česneková po

lévka.
česnek, -u, m., rostlina;

česnekář, -e, m. = pěstitel čes
neku, obchodník s ním, kdo má
rád česnek;
česnekovati = natírati... česne—
kem; slož. dokon. *na-; česneko
vávatž, opakov.:
česnekovice, ž. =
lévka;
česnekovity' = podobný česneku;

česneková po
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česnekotmtk, -u, m., rostlina:
česnekový list...; -vá polévka

'česno, v. česlo
*česný = co se dá dobře česatl
čest, cti, ž., 1. = mravní (v širo

kém smyslu) čistota, poctivost,
smysl pro ni: míti čest v těle, v
sobě: je to pod mou čest n. ctí
(důstojnost, -stí) = nesrovnává
se to s mou cti, pokládám to za
nedůstojné: míti smysl pro čest:
'dovolávati se své cti, dokládati
se svou ctí; slíbit něco na svou
čest:
2. = vnitřní čistoty ji

jméno, dobrá po
věst: přijíti ke cti: dotknouti
se něčí cti, na cti se někoho
dotknout; na cti někoho urazit,
na cti někomu ublížit, ubližovat.
utrhat; chudoba cti netratí
(přísl.)z hájit, chrániti svou čest,
:č. národa, státu, university atp.:
“na.mou čest, je to tak: dívčí čest

uznání
nými, dobré

= poctivost, nevinnost;
3. = úcta. pocta: komu čest, to
mu čest = komu náleží ě., tomu
i"budiž vzdána; čest někomu dáti,
vzdát, vzdávat, prokazovat, -ká—
-zat: dát něco někomu cti a da
rem; pokládati si něco za čest:
pokládám si za č. představit
Vám...; všechna čest! = náleží
“tomu všechna č., budiž vzdána
“plná, úcta; prokázat někomu po
.sledni č. = doprovodit k hrobu:
je mi ctí... = pokládám si za
čest;
s kým mám tu čest [mluviti]....
zdvořilá otázka

čestný [-ně; —nost],příd. k čest, 1.
= mající čest, srovnávající se se
ctí: č. člověk, -né jednání, za
chovati se čestně, obhájit něco
čestně; čestný dluh;
2. čestné sIOvo = s. čestného
člověka, slovo podepřené, zaru
čeně ctí: dávat někomu na ně
co č. 5.: čestné slovo! = dávám
-č. s.: půjčit něco někomu na č.
s.: držet, porušiti č. s.;
3. = jako projev cti, úcty, uzná
ní vyznamenání: čestný dokto'

rát; čestný úřad, -ná funkce =
neplacený, -ná;
čestně = s úctou, s poctou, s
poctami (řid.)

$čestovati = vzdávati čest, uctíva
ti (zastar.) '

čestr, v. chester
čem-ina, ž.. dub
*češátko, —tek, stř., zdrob. k

'češe, -ete. stř. = české dítě,
čecháček (žert., mile n. hanl.)

*čcšíř, -e, m. = výrobce čiší, po
hárů (zastara, Jin)

Ceska, v. Čech
čéška [[ *češka, —šek, ž. = kost

chránící vpředu kolenní kloub.
čečel

*češpivo, m. = piják (zastar.)
češství, stř. = čes. původ, souhrn

čes. znaků, rysů, čes. povaha,
čes. vlastenectví: je na něm vi
děti č.; zapříti č., hlásiti se k č.

*češstvo, stř. hromad. = Čechové
(Havlič.)

*češtěti, -štějí = stávatí se český,
nabývati čes. rázu; slož. dokon.
o- (Vlč.)

čeština, ž. = česká řeč: -nář
[—nářka], -e, m. = kdo učí češ
tině n. se obírá se studiem
češtiny

češtltl = mluviti česky (hlav. oká
zale); č. koho, co = počešťovat
(řid.): slož. dokon. po- koho, co
= učiniti českým, vtisknouti čes.
ráz: po- se = státi se český, vzít
na sebe čes. ráz: z—cizí slovo =
přizpůsobiti češtině: z- knihu =
přeložiti do češtiny (řid.); -češ
ťo'uati, slož. nedokon. po-, z-I
češtívati, opak.

češule, ž. = miskovitý obal plodů.
na. př. u žaludu: zdrob. -lka,
-lek, ž.; též = chocholka

četa, ž. = malý oddil, hlouček, vo—
jenská... jednotka; četař [-řka],
-e, m. = velitel čety

četba, ž. = čtení s významem dě—
jOVÝm2 četba básní, románů,
Březiny atp.; s významem kon—
krétním = to, co se čte, články,
knihy atp., čtivo
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včetina, ž. (souvisí se štětina) = dítě? (mor. čich): za či zahra—
chvojí, jehličí (lid.): u Bezr. dou je to pole?; do čich rukou
četyna; zdrob. četi'nka, ž. to přijde?: čich zájmů se to

*četivo, stř. = čtivo týče?; či chléb jiš, toho píseň
Cetka, ž., vzniklo čtením zkratky zpívej; nevíte, čiho ducha jste

CTK. = česká tisková kancelář (bibl.): náladové čiže: čiže je
*?etlný = co se dobře čte
četné, v. četný; 'četnékráue) =

mnohokrát
*četnice, ž. = četnikova žena (lid.,

Baar): četnický [-ctv£], přid. k
četník; četnictvo, stř. hromad.
= četnici, četnický sbor:
četník, -a, m. = člen státního
strážného sboru vojensky orga
nisovaného: přenes. být jako čet
ník = slídivý, přísný (lid.),
chytrý jako četník (t.)

četný [-ně,—-nost] = mnohý, hoj
ný: -ná návštěva, —néchyby atp.
(z RK.); ústav je četně navště—
vován = má mnoho žáků; lázně
jsou četně navštěvovány = mají
mnoho hostů

*četový, přid. k četa: č. strážmistr
(Jir.)

čevapčina, -e, ž., jihoslovan. ná
rodní jídlo, Opékané masové šiš
ky; též -pčík, -u, m.

čhý, v. čehy
či || zřid. čili, 1. větná a členská

vylučovací spojka v druhé části
tázaciho souvětí: mám tam jit,
či nemám?; je to pravda. či není
n. či ne, zastar. či(li) nic: být
či nebýt?; půjdeš tam dnes či
zítra?:
2. citová částice v otázce samo
statné; vyjadřuje rozpaky, ne
jistotu: Myslím, že je to jinak.
či bych se mýlil? = že bych se
mýlil? (rozpaky, nejistota). —
Slíbil, že přijde dnes. Či až zítra?
= že by přišel až zítra?:
3. řidčejia méně správ. m.
(a)nebo, neboli ve větách a spo
jenich netázacich: zastihneš mne
doma či na procházce; nauka o
krásnu čili estetika

či, 2. p. čiho atd. jako pěší, zájm.
přivlastňovací ke kdo, tázací &
vztažné: či je to chlapec, holka.

to děvče? (překvapení)
čibr || čubr, -u, m., z lat. cyperus,

rostlina (saturej)
čibuček, -čku, m. zdrob. k

čibuk, -u. m.. z tureč. = dýmka.
s krátkým vodorovným troube
lem, lulka; čibukový, přid. lc
číbuk

Číbuz, -e, ž., ves v Č.
čic, citoslov., kterým se odhání:

kočka
I číča, -či, m.. srb. = strýček
11 číča, —či,ž.. domác. tvar ke koč—

ka; nadávkou o ženě
'čičery, ž. pomn. = okolky, cirá—

ty (lid.)
člči || čičí, citoslovce. kterým se

volá na kočku: v dětské mluvě
= kočka; z toho čičik, -a, m.,
čičinka, -nek, ž.

*čičira, obyč. pomn. -ry = čičery,_
titěmosti

čičizbea..., v. clclsbea
čička, ž., zdrob. k II čiča
*člčmati se = muchlati se (lid.,.

J ir.)
čičorka, -rek, || zdrob. -rečka,.

-ček, ž.. rostlina
čidlo, -del. stř. = smyslové ústrojí.
člhač || či—, -e, m. = kdo číhá;

číhačka, ž. = číhání, okukování
(lid.): = krátká. dýmka (Baar);
čihadlo, -del, stř. = past, síť na.
ptáky a místo, kde se číhá;
číhat, -a. || zdrob. čihálek, -lka,.
m. = kdo číhá;
číhaná, -né, ž. = číhání na zvěř:
býti na číhané, jíti na číhanou;
býti na mé, též = ostražitě dá.-
vati pozor na někoho, na něco,.
sledovatl (lid.):
čihař, -e, m. = lovec ptáků;
čihařiti, = obírati se s čižbou:
čihařsky' [-stvi]: -řská bouda.
(J ir.

čihati = ostražitě, bděle, v úkry—
' tu čekat: č. na koho, nač (na při-
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hodnou chvíli, dobu, na vhodný
okamžik), na, zvěř; číhá. naň ne
štěstí = čeká naň, hrozí mu; =
čouhat (říd.); slož. dokon. na
se (dlouho): 90- si na. koho =
počkat; vy- koho, co = vyslí
dit;
číhávati, opakov.;
v. číhnouti

čihátko, -tek, stř., v loutkářství
= kruh, v kterém Kašpárek ci
tuje duchy

číllavý [-vě; -vost] = pátravý,
slídivý

'čihnouti, -h1, -hnuv, -hnutí, do
kon. 1: číhati = nahlédnouti;
slož. dok. 031- = vyčíhat;
-čiho'vati, slož. nedokon. vy-: dva
:lišáci vyčihují příhodnou chvíli
= číhající na... (Majer.)

číhošc, -tě, ž., ves v Č.
čihy, v. čehy
čich, —u,m. = smysl, kterým vní

máme vůni a zápach; jemný
čich, přenes. o bystrém a. správ
ném rozpoznání, postřehu, tuše—
ní něčeho (lid. & hovor.): jíti,
poznati něco po čichu = podle
vůně n. zápachu, i přenes.

čichati = čichem vnímat, cítit:
'č. ke květině atp. = vtahovati

do sebe vůni květiny, vonět k
ní; přenes. č. v něčem úskok
atpod. = tušit, cítit (lid. a ho
vor.); slož. dokon. m1- se něče
ho; o- co = ovonět; přenes. =
obhlédnout, okouknouti, vyzvě
děti (zhrub.): 1131-co. přenes. =
vyčíhat, -slídit, -pá.trat (lid. a
hovor.): prostě dokon. za- = či
chem postihnout, ucítit (nové &.
říd.); čichá'vati, opakov.: slož.
nedokon. 0- = obhlížet, vyzvídat
(zhrub.); vy- = vyprchávati;
v. čichnouti '

čichavec, -vce, m., ryba
čichnouti, čichl, čichnuv, čichnuti,

dokon. k čichati: č. si = přivo
něti si; na— něčím = býti tím
cítit; přenes. na— novými smě—
ry.__ = být proniknut, nasáklý;
Při- si k čemu; s- se = spojiti
Se (lid-); vy- = vyprchat; pře

nes. vyčichié umění = zastaralé.
přežiié (hovor.)

čichový, přid. k čich: č. pocit,
smysl

"čík || džžg, -a, m. = kousek ci
garety, doutníku, Oharek (vulg.)

čikoii(v) = přivlastňov. zájm. ne
určité s odstínem libovolnosti =
nezáleží na tom čí

*čikoš || -óš, -e, m., maď. = pas
týř koní; = hrubec; druh čapky

čile, v. Chile; čile, v. čilý
čili, v. či
čilimník, -u, m., keř; -ko'vý, přid.

k tomu
*číllti se = rozčilovatí se (vulg.);

slož. rozčiliti koho, se (lid. -čí-)
= rozzlobit, rozrušit, rozhorliti
se, vzplanout; rozčilený [-ně;
-nost] = rozzlobený...; rozčilo
vati, nedokon.

čílko, stř., zdrob. k čelo
'čilo, 1. stř. = čilost, čilý život;

2. příslov. = čile; čilost, v. čilý:
'č'iloun, -a„ m. = čilý člověk,
podvodník

čilský, v. Chile
čilý [-le; -lost] = kdo čil, čije.

čiperný, hbitý, živý atp.: č. člo
věk, duch, ruch. odbyt (zboží),
-lá. poptavka., čile pracovati

čím, přísloveč. 7. p. od co = oč.
v čím — tím: čím více, tím lépe;
čím více chodíš, tím je to horší
atpod. J e-li při čím -—tím jedno
sloveso, tím se vynechává.: prší
čím dál, tím více || prší čím
dál více; pracuje čím dál, tím
hůř(e) || p. čím dál hůř (čím
dál má tu Význam pořád = prší
pořád víc...); podob.: ty úlohy
jsou čím dál, tím horší || čím
dál horší; přicházeli do krajin
čím dál pustějšich

čim || čím || čimčaraha), cito
slovce vystihující ptačí, hlavně
vrabčí křik;
čim, -ě n. -i, ž.. ves v Č.

číman i| řidč. čiman, čimón, -a, m.
= čiperný člověk, chlapík, (lid.
a hovor., z hantýrky): zdrob.
čimáfnek, -nka., m.
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čimboraso <<-so»,stř., hora; symb.
velikosti, ohromnosti (lid.): pře
kvapeni veliké jako (5. (šmil.)

čimčaraua), v. čim; č-imčarati ||
časť. arm/“ati = vydávati zvuky
čimčara, cvrlikat

čimišník, -u, m., rostlina
čím -— tím, v. čím _
čimyšl, -e, ž., ves v č.
čin, -u, m., 1. = skutek: vyko

nati, provésti č.; hrdinský, za
služný, šlechetný č.; 2. čin =
hodnost, z ruš.

*čina. || činěmlce, ž. = nepohoda,
nečas (nářeč)

Čína, ž., stát; číňa/n [-nka], -a, m.
obyvatel Číny

činaný, činčaný, v. čananý
činči, dět. citoslov. vyjadřující li

bost, krásu
činčila, ž., hlodavec, kožišína. z

něho; -lový, přid. k tomu
činek, -nku, m., z něm. Schiene =

tyč u stavu, na které se upev
ňují nitěnky

činelista, m. = kdo bije na činely;
činely, -1ů, m. pomn. || zřid. -1, ž.
pomn., z ital., hudeb. bici ná
stroj. talíře

činěnice, v. čína
činidlo, -del, stř. = látka silně

reagující; = čisticí prostředek

činiti výjimku, obyčej. býti vý
jimkou:
mám, nemám s tím, s ním co.
činit || dělat = netýče se mne
to, nestýkam se s ním; to nemá
s tím co činit || dělat = to s
tím nesouvisí;
činí to tolik a tolik = dělá, je
to dohromady:
činiti v koželuž. = vydělávat;
č. = řadit, vyvádět; č. komu
= plísnití jej (říd.);
v běžném významu pracovati
zpravidla činiti nebývá.: konatí,
dělati praci, pracovat úlohu
atp., nik. činit;
li. se, = tužiti se, pilně praca-.
vat, namáhati se, přičiňovati se;.
činí se ini = zda se mi (Holeč.);
slož. dokon. 'do- se čeho = do-
pustiti se; od— křivdu... = na—
pravit; při- poznamku... = při—
pojit, přidat (kniž.): při- se..
dokon. k činiti se = pilně vy-
konati práci...: při- se oč, aby....
= vynasnažiti se; u- = vyko—
nat, udělat... : u- chybu, ná—
vrh...; cos to učinil?; učinil
jsem dobře, že...; učinilo to
dobrý dojem; vy- komu = vy
plísnit jej : vy- kůži = vydělat;
-čiňo'va.tí, slož. nedokon. od-,.
při- se, vil-; činívuti, opakov.

činitel [-lka], -e, m. = kdo něco činka, -nek. 2., z něm. Schiene n.
činí, vykonává. kdo n. co má
význam, vliv při něčem (fak
tor): veřejný činitel; hlavní či

spiše z franc. = spojené dvě
koule jako tělocvič. nářadí

'činkovati = „činit“, vyvádět, řádlt
nitel ve spolku; krisi způsobili činkvečento, „_ Cinquecento
různí činitelé (= okolnosti, pří "člnlivý = přičinlivý (Šm.)
činy); v aritmetice č. = společ- činně, „_ činný
né jméno násobence i násobitele;
-telský: jména -telská. (učitel,
rádce...) = označující činitele

činiti = konat. dělat, působit, jed
nat: č. dobrý... dojem, č. si ná.
roky..., častěji dělat; č. pokáníp
co mám činit?: č. díky (zastar.);
č. komu za pravé = býti spra
vedlivý, neubližovat (šmil., za
stat-.); činím tě pozorna = upo
zorňuji tě (zastar.);
svědomí mu činí Výčitky; činiti
si výčitky;

činnost, -i, ž., k činný = práce,.
učení, hra, působení, SOubor růz
ného jednaní: bohatá., rozsáhlá,.

„úřední č.; č. rozvíjet, vyvíjet;
"č. spolku; uvésti stroj v č.:
činostné, stř. = přídavek k pla—
tu v činné službě, obyč. činovné;
činnostní, přid. k činnost, na. př..
č. požitky; č. páka (odbor.)

činný [mně.] = vykonávající čin
nost, pracující, čilý, dělný, účast
nící se, projevující činnost: č
člověk, člen spolku, činná škola,—.
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vědecky, literárně činný: činná. čínšák, -u, m. = činžovní dům
služba == sloužení. vykonávání
služby, úřadu; č. stav vojska =
počet sloužícího vojska; v mluvn.
č. rod proti trpnému:
účastniti se činně čeho

'činolnerec, -rce, m. =
herec;
činoherní, příd. k činohra: č.

činoherní

představení, soubor: '-ník, -a,
.m. = činoherní herec, kdo se
robírá s činohrou;
činohra, -her, ž. = divadelní hra
mluvená (proti opeře...)

'činoplný život = plný činů, plod
ný, činorodý (K. Kálal)

činorodý [-dě; -dost] = „rodící“.
tvořící činy, tvořivý, účinný,
plodný: č. život, -dé nadšení

'člnosílný = silný k činům, v
činech (šm.)

činovaný || matý = tkaný ze tří
nití (odb.);
činovat', -ti || —tina, ž., tkanina.
cvilink

-čiňovati, v. činiti
činovatina, v. činovať; —tní, přid.

= z činovati;
čínovatý, v. činovaný _

činovné, -ho, stř. = přídavek k
platu úředníka v činné službě;
činovní přídavek = činovné;
činovnický = úřednický (rus.),
u nás = spolkový; -ctví, stř. =
rus. úřednictvo, úřady; -ctvo,
stř. hromad. = činovníci;
činovník, -a., m., z ruš. = úřed
ník. u nás = funkcionář spolku

čínský [-sky], příd. k Čína.; —ská.
zed“ = ochranná zeď v sev. Číně;
symb. přehrady, propasti. velkých
rozdílů, společen., kulturní uza
vřenosti, osamocenosti, zpáteč
nictví: -ská zeď mezi lidem a
šlechtici: —ská,zeď našeho kul
tur. života: -ské zvyky = zpá
tečnické (Holeč.); čínský jazyk
neboli čínština, ž.

*činuchtivý = chtivý činů;
*činuplný = činoplný
*činžácký. příd. k činžák = jako

činžák, jako v činžáku;
činžáček, -čku, m., zdrob. k

(lid. a hovor.) :
*činžáko'vý život = v činžácích

činže, 2., z něm. Zins = nájemné
z bytu:
čínžovné, stř. = dávka z činže,
přídavek k platu jako příspěvek
na činži: činžovní dům, daň

čípek, -pku_ m., zdrob. k čen =
jazýčkovité zakončení měkkého
patra; c. děložní, část dělohy; c.
objímavý, rostlina: přenes. č. =
něco podobného čípku: č. do no
su, na ucpání, na zastavení krve;
č. = zátka (nářeč)

čípera, m. = čiperný člověk:
zdrob. -'rka, -rek, m. || ž.;
čipemý [—ně; -nost] = hbitý,
čilý, svěží, čerstvý, na př. hoch:
č. vzduch (lid. & hovor.): bylo
-ně, -no (Jin)

'čipka, -pek, ž,
čípkatý ||

čípku:
čípkový: -vé r = vznikající chvě
ním čípku, nikoli špičky jazyka

čiplenka. -nek, ž. =: srnka před
prvním oplozenim (mysliv.)

čin-ik || čin, citoslov. vystihující
ptačí šveholení. švitoření;
čiríkati || -řikatí, -říkatí = vy
dávati zvuk čirik, šveholiti, ště
betati; -kavý hlas, zpěv; -kav
ka, -vek, ž. = koroptev (žert.)

čírka. -rek, ž., vodní pták
*čiro, stř. = čirost, čirý prostor;

'číročern'ý = úplně černý:
číročirý, zesíl. čirý = úplně čirý

čirok, -u, m., travina
čirost, v. čirý
*čirozlatý = jen ze zlata
čírtě, —těte,stř. = „čertovo dítě",

nezbeda, neposeda
čirůvka, -vek, ž., houba
čirý [-ře; -'rost] || "čí- (Má., čech)

= čistý, průhledný, pouhý, úpl—
ný. naprostý: čirá voda, tma,
noc, náhoda, (ne)pravda, závist,
-ré bláznovství

čiry čáry || číryčáry, ž. pomn., =
škrábanice, čmáranice

čiřidlo, -del, stř. = látka na či
ření

= krajka (slov.)
čípkoaritý = podobný



čiřik čísti

čii-ik, čiřikati, -ř£kati, v. čirik;
čiřiknt, -u, m. = čiřikání

'i'-ířlnčetl = člrikatí
čti-ití = dělati čirým, čistit (odb.)
'číHtí zuby = štířiti, ceniti (nář.);

č. se = zubiti se (t.):
'člřot, -u, m. = čiřikáni (Rais)

čís, zájm. = čísi (básn.)
čís, -u ll číž, -e. m. = morek

(zastar., Jlr.): v. číšek
čísati = česati (říd.). zprav. slož.

nedokon. pro- = pročesávati
(SO-): TOZ', vy

číselka, -lek, ž. = číselná hádanka;
čísélko, zdrob. k číslo (Ner.)

číselník, -u, m. = deska. hodin,
hodinek s číslicemi, ciferník

číselný [-ně], k číslo = vyjádřený
čislem, co do počtu, počtem: č.
poměru,.: = vyjadřující číslo: č.
výraz, -né slovo; -ně co vyjádří
ti = v číslech; -ně značný... =
počtem

čísi, přivlastňovací zájm. neurč. =
nevím, neví se čí

číslice, ž. = označení čísla v pís
mě _(v tisku), cifra: -cov'ý: —vé
písmo; zdrob. číslíčka, -ček, ž.

číslíčka, stř., zdrob. k číslo (Staž.,
Olbr.)

číslo, -sel, stř., 1. = počet, množ—
ství: bylo jich tam bez čísla =
bez počtu, mnoho (zastar.); 2. =
měna: groš rázu (ražení) & čís—
la českého (zastar.): 3. = počet
ní množství: č. celé, desetinné,
nekonečné, pomyslné atp.: do—
movní, popisné č. atp.: volebni
č. = určený nejmenší počet hla- .
sú ke zvolení; č. (měsíce) = da
tum: = část slavnosti atp.: hu
dební, zpěvní č.; = jednotlivý
spis, Výtisk novin, časopisu

číslovací = na; číslování, na př.
stroj: č. stroj, razítko neboli
číslovací, -e, m. || číslovačka,
-ček. ž. [[ číslovadlo, —del, stř.

číslovati = opatřovati číslem; slož.
dokon. o-; pře- = znova o-;
číslovávati, opak.: slož. nedok,
03 pře-; vy- = vyjadřovati čís
lem

čistě, čistější, v. č ý
čísti, čtu, čteš..., čti, čtěme, čtěte.

číslovka, -vek, ž. = slovo číselné—
ho významu (pět, deset, sto...);
číslovkový: -vé výrazy

čísnouti, -sl, -snuv, -snut(í), do
kon. k česati = hrábnout, přejet
hřebenem..: = uhodit. praštit
(lid.); = ošldit (t.); slož. dokon.

pro—, při- si vlasy, se, roz—...;
roz- strom = rozštípnout (Vr.)

'člstavina, ž. = místo ve vodě.
kde není rostlinstvo

čistcový, přid. k čistec = cínový
(zastar.);
čistec, -tce, m. = cín (zastav.),
stč. = očistec; = žumpa; rostl.

u-u "1"

čta, čtouc..., čet, četšl, přič. četl,
nik. čtl, čtla, čtlo, mn. čtli,
čtly, čtla || četla atd., čten(í).
chyb. čtěn(í):
1. = vnímat a chápat psaný jazy
kový projev: č. knihy, č. si v
knize, v navinách (zastar. na
kníže): č. mši, obyčej. sloužit:
č. komu“ levity, latinu (šimáč)
.. = plísnit jej, dělat mu vý

čitky (lid. a hovor.); č. = před
nášet na universitě: v. čtení;
přenes. = pozorovat. usuzovat,
hádat, předvídat: č. někomu
něco na, tváři, na očích, č. ve
hvězdách; č. komu myšlenky, v
čích myšlenkách;
2. -= počítat (zastar.): vlki
čtené (= počítané ovce) béře
(přísl.); zprav. jen ve slož.;
slož. dokon. a) ve význ. 1.: do
knihu, mši (do konce); do- se
něčeho = při četbě se dOVědět;
do- se, že...; na- se (mnoho);
po- si (trochu, dovůle...); pro—
co = celé pře-; pře- knihu....
prostě dokon.; při,- komu dílo,
co za zásluhu = přisoudit, při
řknout: roze— co = začiti číst.
ale nedočíst; vy- co z knih =
dověděti se, osvojiti si z knih
(ne ze zkušenosti); je to vyčte
no z knih; vy- co z čeho = u—
soudit, vyrozumět; vy- co ko
mu = vytknout, nepřát; za- se
do knihy = horlivě se oddati
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čtení, porozumět _knize až po čistívati, v. čistiti;
delším čtení; čistivý = schopný čistiti
I)) ve význ. počítati: od- || časť. *čistka, -stek, ž., rus. = čištění,
ode- co od čeho = odpočítat; zkoumání polit. spolehlivosti
při- co k čemu = připočítat; úředníků, straníků; = čištění na
se— co = spočítat; *dopo- co vojně; = očistná činnost (říd.)
_= dopočítat; 'dopo- se = dopo- čisto. jmenný tvar od čistý, 1. stř.
čitati se; napo- = napočítat: = čistota, jas (říd.); zprav. jen
odpo- = odpočítat; propo- = v příslovečných obratech: dočista

. propočítat;. prezzo-_ = přepočí- = úplně, docela; na čisto něco
tat; připo- = připočítat; rozpo- opsati || načisto nic neuměti... =
= rozpočítat; spo- = spočítat; docela nic, pranic (lid. & hovor.);
vypo- = vypočítat; zapo- = za- z čista jasna = náhle,. neočeká—
počítat; vaně: z č. j. uhodilo, odejít, vra—
čitati, opětov., v. tam

čisticí = na čištění, na př. prášek; '
čistič, -e, = kdo čistí, přístroj na „

žena ;čištění; -čka, -če_k, ž. =
' něco čistíci, stroj na čištění;

čistidla, -del, stř. = prostředek. ,
přístroj na čištění

čistík, —u,.m., rostl.
*člstilčík, -a, m., z rus. -lščik =

čistič "
'čístina, ž. =

tina
čistírenský, přid; k čistimá, -ren. Í

ž. = místnost, závod, kde se čistí
!člstitel, -e, m. = čistič (Ner.)
čístiti, čištěn(í) = dělati čistým,

zbavovat nečistoty, prachu.
skvrn, špíny, příměsků ap.; č.
šaty, obuv z prachu.... ránu;
hvězdy se. čistí = padají (lld.);
obloha se čistí = vyjasňuje se;
č. koho. přenes. = omlouvat.
ospravedlňovat; slož..dokon. do—
co = dokončiti' čištění;

.čeho (mnoho); o- co, koho, se
z prachu..: 0- se z podezření =
ospravedlnit;
skrz naskrz o—; voda se pročís
tila; pře- = znova o-: vy- 00 Z
prachu...;' za— něco ušitého =
obšít, aby se to netřepilo; zne
= učinit nečistým, zašpinit...;
-čišt'ovati, slož. nedokon. do-, o-,
pře-, iii—, za-, zna-; *z- (Elp.);
čisti'vati, opakov.: slož. nedokon.
na- se čeho (mnoho)

čistítko, -tek, stř., zdrob. ]: čisti
dlo = nástroj, předmět na čiš
tění

„čisté místo“, mý

na- se'

pro- co = uvnitř. _

titi se...;
2. přislov. = čistě (ojediň.)

čístočistč, -sty' = úplně čistě, úplně
čistý

čistokrevný || “ni [-ně; -nost] =
_“mající' čistou krev, na př. kůň.

pes; přenes. č. Hanák.;.'= pravý,
"plnokrevný

*ělstonitý [-tě] '(stč.): -té nic
= úplné, naprosté nic, pranic
(Čech), -tě holý =
prosto, docela: (Sez.)

čistopis,--u, m. = opis na čisto,
čistý opis 

'čistoskvoucí '= čistě skvoucí
*člstosrdečný [-ně; mostJ = dobro

srdečný
čistost, „i, z. = čistota '(ojediň.);

č. peněz = poměr stříbra'a mě
di (odbor.)

čistota, ž. = to, že je někdo čistý,
něco čisté, čistý stav: č. rukou.
zubů, těla..: udržovati co v čis
totě; č. jazyka = ryzost:
čistotný [-ně; -nost] = zachová.
vající, milující čistotu, jí dbalý
(člověk): = mravně čistý (říd.);
o věcech = čistý, udržovaný v
čistotě..: -ná, jizbicka (Ner.) atp.
(říd.): = úplný, naprostý (říd.);

úplně, na

čistotymilovný, nečes. m. čis
totný

čistoučký (-stouč-), -ťounký =
zcela čistý

*či-stoyanitě= čistonitě (stč., Wint.)
čistší, v. čistý
čistý [-tě; -t, -ta...] = jsoucí beze

ŠDÍHY.bez prachu, bez kalu, bez
poskvrny, hmotně i přenes.: č.
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stůl, čisté ruce, prádlo; čistý kdo obsluhuje v hostincích...
papír = nepopsaný: č. vzduch hosty
= jasný; čistá voda = nezkale— -čišťovati, v. čistiti
ná: č. krev, rasa = nesmíšená; čita, ž., z angl. cheetah = gepard
čisté zlato... = bez přimíšeniny asijský: cita, ž., město
jiného kovu; č. pravda = pou— čítací, přid. = počítací (přístroj);
há, úplná: č. láska = dokonalá, č. kniha = na čtení, čítanka (za
nesobecká; čistý příjem (proti stan); č. známka = záložka do
hrubý), důchod, zisk; čistá prá— knihy (čech); č. zkouška v di
ce = dokonalá, jemně provede- vadle = čtena (Ner.); v. čtecí
ná; ironic. čistý otec... = „pěk
ný“, špatný; č. ptáček = pove
dený: čistě svědomí = nezatí
žené ničím; čistý štít = čis
té svědomí, neposkvrněné jme-„
no, -ná pověst; čista panna =
poctivá, nevinná.; míti čisté ruce, _
přenes. = býti poctivý; býti čis
tý = bez peněz (lid. a hovor.),
nic neumět (student.): čistý sta
tek... = bez dluhů; č. tón = bez
pazvuků:
čistý čeho, od čeho: č. kouře
(Ner.)... (říd.);
jmenné tvary číst... jen zříd.
kniž.: v. čisto:
umýti se čistě; č. oblečený, č.
zpívati; celá. dědina byla čistě
svoje (Ner.) = úplné své., oso
bitá; č. české slovo = ryze;
2. stup. čistější " čistší [čistějí]

číše || básnic. číš, -še. 2. = koflík,
pohár na pití; č. utrpení atp.

číšek, -šku, m. = morek atp. (za
star.): ze stč. čies = tuk, morek

čišcti, čiší. z něm. zischen = fučet,
foukat: okny, dveřmi sem čiší;
ze sluji čišelo chladem || obyč.
čišel chlad; sníh čiší = je jej
cítiti, voní (Jir.); pára čiší —
syčí (šim.);
přenes. číší z něho nenávist, ne—.
přátelství, čiší to zpátečnictvím

_— vane. je z něho, z toho
cítiti; číšívatí, opakov.:
číši/vý [-vě; —vost] = čišící, stu
dený. mrazivý

číška, -šek, ž., zdrob. k číše; pře
nes. lůžko (miska) obalující
květy;
číško'vítý = podobný číšce

číšnický [mk/y; -ctví], přid. k číš—
ník [-níce], -a, m. sklepník, .

čítač, -e, m. = kdo počítá; = čí
tací přístroj neboli 'čítadlo, -del,
stř.

*čitalnice, ž. = čítárna, (Ner..
' podle jihoslovan.)
čítanka, -nek, ž. = kniha na čte—

ní, školní pomůcka podávající
vybrané stati z různých spiso
vatelů na čtení, výbor ukázek z
jediného spisovatele; -kář, -e,
m. sestavovatel čítanek (ho—
vor.); -kový [mě] = pro čítan
ky, v čítankách; = jako v čí
tankách, nepříliš cenný, prosto
duchý, šablonovltý (báseň, moud
rost...) || -kovítý [-tě]

čítárenský, příd. k čítárna: č. řád
-renství, stř. čítárenské

zřízení:
čítárna, -ren, ž. místnost na
čtení časopisů a knih

čitatel, -e, m. číslo ve zlomku
(nad čarou) vyjadřující počet
lomených jednotek: stč. = čte
nář; s tímto významem V mluvě
rus. legion. (z ruš.);
'-telný = čitelný _

čítati, opětov. k čistí, a) ve význ.
1: čítati básně..:
slož. nedokon. do
dokončovati její čtení;
do— se v novinách... čtením,
při čtení se dovídat; na— se
(mnoho); před- co komu = čísti
pro něho, že jen poslouchá; pří
co komu, čemu = přisuzovat;
vy- co z čeho vyrozumívat,
usuzovat, dohadovati se; vy- co
komu = nepřát, vytýkat: —
b) k čísti 2. = počítati; do
mnívati se, souditl (lid.); čítati
na, koho, nač, s kým, s čím
počítat, v. dále;

knihu...
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slož. dokon. do- se || časť.
dopo- se čeho = dojít k správ
nému počtu, výsledku: 'na- se [[
časť. napo- se (mnoho), odpo- co
od čeho; pře- || časť. přepo- co
= znovu spočítat: připo- co k če
mu: roz- || časť. rozpo- co = roz
vrhnout číselně; s- || časť. Spo
= sečíst: vypo- = vypočíst; zapo
co do čeho; nedokon. od- ||
ode- co od čeho; po- = obírati se
s čísly, vyjadřovati čísly, číselně;
přenes. po- koho k nejlepším
znalcům = řadit..., považovat,
pokládati za jednoho z nejlepších
znalcú; po-, že... = soudit, mí
nit: po- s kým = společně s
kým: přenes. po- s čí pomoci. s
kým, s horšími poměry = spolé
hat na či pomoc. na koho, pama
tovat na. koho, na horší poměry
(nepříliš vhodné pro různost vý
znamů): s- „ se- co (dohroma
dy): —
c) čítá.20 let..., správ. je mu;
město čítá tolik & tolik obyva
telů, správ. má.:
čitávati, opakov.: slož. nedokon.
a) na- se (mnoho); před- komu;
Při- co 'komu; vy- co komu;
b) dopo-, napo- se (mnoho).
odpo-, přepo-, připo—...

čitelný [—ně; most), původ. = či
jící, cítící, co lze čítí, cítit, po
zorovat, znatelný: č. symptom
(Masar.). dnes obyč. = co se dá.
číst, přečíst: čitelné písmo, —ný
rukOpis

číti, čiji, čiješ, čij, čije, -jíc, čil,
čit(í) = vnímati smysly; časť.
= čichat, cítit (říd. zastar.): číti
fial vůni (Bezr.); nemohu ho ani
čít = cítit. vystát (hovor.) || lid.
čout; čítí v čem úskok... = tušit
(hovor.); slož. dokon. *po- =
pocítit (Herrm.); u- = postřeh—
nouti smysly. ucítit

čiv, -u, m. [[ *či'va, ž. = nerv;
čitmi = nervový;
*čivnost, -i, ž. = chápavost čivy
(st.-Mar.)
"čivný = čijící ;

čivost, -i, ž. = schopnost číti,
mít počitky (odbor.):
*čivový [-vě]; = čivní;
čivstvo, stř. hromad. = nervová
soustava, nervy:
čivý = schopný míti počitky
(odbor.)

I číž, v. čís
II číž, -e, m. = čížek (kniž.)
člžba, 2. = chytání ptactva do ok.

do sítí apod.; čižbář || -ba,ř, -e,
m. = kdo Provozuje čižbu_ ptáč—
ník; -řský [-'řstv*í]; čižeb'né, stř.
= poplatek za čižbu: *čižebník,
-a, m. = čižbář

čížeček, -čka, m., zdrob. k
čížek, -žka, m., pták:
čížek, -žka, m. = Čech (hanl.);
čižíček, -čka, m., čížík, -a, m.,
zdrob. k čížek;
"'čížiti = provozovatí čižbu;
čižknvitý = podobný čížkovi;
čižkový, příd. k čížek

čižma, -žem, ž. = vysoká bota
(slov. z maď.); čižmář, -e, m. =
výrobce člžem: -řský || podle
slov. --rský (Němc.), příd. k tomu;
čižmička, -ček. ž., zdrob. k čižma

'čižmo, příslov. = chladno (Svět.)
"čkáti = čekati; -čkati, -čkávati,

v. čekati
čkmě, ž., ves V Č.
článeček, -čku, m., zdrob. k článek
článek, -nku, m., 1. = člen, část.,

oddíl, odstavec něčeho složeného
(prstů, řetězu, víry, zákona); 2.
= menší pojednání, stať v časo
pise, ve sborníku, v učebnici, v
novinách; 3. zdroj elektrického
proudu: galvanický č.;
článkář, -e, m. = kdo píše
články:
článková'ní, stř., 1. dějově = čle—
nění..., tvoření hlásek mluvidly;
2. = články řetězu (říd.):
článkovaný [-ně; -nost'| = (roz)
členěný, tvořený mluvidly; -nost
= členitost;
článkovati = dělit na články.
členit (říd.); v mluvn. = tvořit
hlásky mluvidly, artikulovat;
hlásky se článkují; slož. dokon.
roz- = rozčlenit;
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článkové, stř. hromad. = články
(galvanické) baterie; -ko1rit'ý [-tě;
-tost] || -ko'v:ú [-'vě] = skláda
jící se z článků, členitý; *-kově
= co se týče článků; -k01mík,
-u, m., druh hobliku
člen [-nka; '-nkyně], -a_ m. =
jedinec spolku, ústavu, společ
nosti atp. (zastar. úd): člen
Sokola., Akademie, politic. stra
ny, komise, divadla, rodiny...;
členka Sokola, strany, spolku...;
|| žena je člen, členem rodiny

II člen, -u, m. = článek: č. řady;
člen věty, větný = část věty;
mluvnický č. (určitý a neurčitý),
na. př. der, ein v něm.

H

členěný C-ně; -nost] = rozčleně
ný, členitý; slyšeti co -ně =
zřetelně ((jap.)

'č'lenidlo, -del, stř. = dělidlo
členité, v. členitý
členiti = dělit na členy, na části,

na odstavce.., rozdělovat, roztří
ďovat; slož. dokon. při- co k
čemu = připojit; prostě dokon.
roz- co = rozdělit; u- = utří
diti; 'v- = pojmout mezi členy,
zařadit: za-, totéž: za- litera
turu do západního světa (šal
da):' —čleň.o'vati, slož. nedokon.
při-, roz-, u-, v-, za:-; členívati,
opakov.

členitý [-tě; -tost] = rozdělený na
členy, na části

členívati, v. členiti
členka, _kyně, v. I člen
-čleňovati, v. členitl
členovec, -voe, -m. =

živočišných kmenů
členský [-sky; -ství], přid. k 1,

II člen: č. příspěvek = který
platí člen; -ská prémie = pro
členy...: -ská spojka = spojující
větné členy; -ství ve spolku... =
příslušnost ke spolku, to, že jsme
členem

členstva, stř. hromad. = členové
(spolku...)

*člověckostředný názor = pokláda
jící člověka. za střed světa (Drt.)

"člověcký [-cky; -ckost; -ct1ri] =
lidský (zastar.): -cká, podstata.

jedinec ze

13

mdloba (Sez.) ap.; -ckost || -ctvi
= člověčenství, lidské vlastnosti
(hlav. dobré), člověčenstvo

"člověctvo, stř. hromad. =
čenstvo (čech)

*člověčenský [-sky; -ství] = lid
ský; = nevolnický (říd. zastar.);
-ství lidství, lidská přiroze
nost; poddanství, nevolnictví;
člověčenstvo, stř. hromad. = lid
stvo (zastan)

člověčí, přid. k člověk: syn č. (za
star.) = syn člověka: č. inteli—
gence = lidská (Klíč.) ap. (kniž.);
*člooěčice, ž. = žena;
člověčína, ž. = lidský pach: či
chám, čichám člověčinu (v po

člově—

hádkách); přenes. čichati člově—
činu = tušit něco špatného
(Herb.); = lidské maso; = lid
ská přirozenost, lidské slabosti
(kniž.);
*člověčžsko, stř. = velký člověk;
= člověk (zhrub.)

člověk, -a, m., mn. lidé, v. tam =
lidská bytost proti žlvočichu &
v náboženství proti bohu; starý,
tělesný č. = neobrácený, nezmě—
něný č. n. starý život; nový č.
= obrácený, změněný č. n. nový
život; často se zdůrazněním lid
ských vlastností, buď slabosti:
č. je č. = slabý tvor, podrobený
chybám, nebo dobrých stránek:
zvítězil, ozval se v něm... č. =
dobré srdce..., soucit;
= muž. osoba: byl tu jeden, ja
kýsi člověk;
= manžel (lid.): to je náš člo
věk = našinec; .

poddaný (zastar.); dobrý č.
šlechtic (t.);
každý, kdokoli (něm. man, vše

obec. podmět, n e ní n e s p r.):
tu snadno člověk zabloudí (Klo
ster.); člověk by ani nevěřil, co
sněhu takový barák unese (Ra.);
člověk by si nepomyslil. jak je
to těžké = nikdo: také o mluvící
osobě; člověk neví, co má dělat.
co si má o tom myslit; z toho by
se člověk zbláznil; člověk se tak

||||
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Po těch poschodich utento = u
navi (Ner.);
5. p. člověče (vulg. čéče) v otáz
ce, ve zvolání buď poněkud o
povržlivě: č., co si to myslite?
ap., nebo důvěrně, citově, cito
slovečně: č., to bylo pěkné! ap.

'člověkopis, -u, m. || "'člo'věkosloví,
stř. '" člověkověda, ž. = anthro
pologie (zastar.);
*člověkovláda, ž. = vláda člově
ka, lidí

človíček, —čka, m. = malý člověk;
žert. o dítěti; nebylo tam ani člo
víčka = ani živé duše; opovržl.:
co. si ten č. myslí; co si to, člo—
víčku, myslíte; důvěr.: človíčku,
to je krása

*človisko, stř. = člověčisko (ojediň.)
'č10vrda, m. = člověk (vulg.)
člun, -u, m. = malé plavidlo;

člunař, -e || obyč. člunkář, —e,
m.\ = kdo se plaví v člunku;
čluneček, -čku, m., zdrob. k
člunek, -nku, m., zdrob. k člun:
podle“ podoby člunek u šicího
stroje, tkalcovského stavu, část
květu u motýlokvětých rostlin;
člunkomlty' [—tě; —tost] = po
dobný člunku '

člup || zdrob. -pec, -pce || -pek,
-pku, m. = kopec. kopeček, Ia.
vice u zdi, zídka u peci, pecin
ka (lid )

hovity' = šmouhovitý
'čmachtanice, ž. = čvachtanice
čmár, -u, m. || čmá'ra, ž. = čára.

škrt, šmouha; "čmárač, -e ||
čmáral, -a, m. = kdo čmárá,
pisálek; čmára/nec, -nce, m. =
čára, škrt, rýha; čmáranice, ž.
= čmáraní, něco načmáraněho;
čmáramlna, ž. = něco načmara
ného;
čmá'rat'i. = dělati čáry, kliky
haky: č. v knize, po zdi; 6. =
nedbale, špatně psati, kreslitl;
slož. dokon. na- úlohu, výkres,
co nač; po- celou tabuli...;
čmárávat'i, opakov.:
"čmáravý = čmárající;
čmárnoutž, -rl, -rnuv, -rnut(í).

dokon. k čmárati; slož. dokon.
*na-,
'čmaryka, 2. = čmáranina; *-kář,
-e, m. = škrabálek, pisálek;
*-kovati = čmárati: 40:11, 41131.
m. pomn. = čmáry, klikyháky

čmel, -a || -e, m., hmyz; čmeláček,
-čka, m., zdrob. k čmelák; čme
láčí " čmeu med;
čmelák, -e, m. hmyz;
čmelák, -a, m., hmyz; děti jako
čmelíků (Ner.);
'čmeliti se = hemžlti se (jako
čmelové, čmelíkové)

*čmert, -a, m. = čert (lid.)
*čmolouhati, -louchatď (se) = tou

lati se (Jin)
čmond || *čmud, -u, m. = dusivý

dým, kouř, čoud, zápach; č. z
lampy; uzené maso J'e cítiti
čmoudem;
'čmoudil, -a, m. = čmudil;
čmoud'it'i, čmuď, čmouděn(í) =

čmoud, čadit, čoudít;
dýmku... (zhrub.):

slož. dokon. na—J-na- se (mno
h0); za- = začadit, zakouřlt;
čmoudwati, opakov.:
čmoudivý [-vě; -vost] =. čmou
dící, čadivý || *čmoudný; čmou
do'vý zápach = po čmoudu

čmonha || šmouha, 2. = špinavá.
čára, -vý pruh (na obličeji, na
papíře atpod.) " čmouha'nec !|
Simon-, -nce, m.; čmouhatý, -ho—
vitý || Simon—, přid. = se čmou—
hami

*čmour, -u, m. = saze
čmud, v. čmoud; *čmudánek,

-nka, m. = ohníček; čmudil, -a,
zdrob. -dílek, -lka, m. = kdo
čmudi; dáma, -ren, ž. = za
čouzená. místnost, budova n.
místnost, budova. z které se ča
dí, kouří;
čmuditi, -děn(í) = čmoudit;
slož. dokon. na- se (mnoho): za
= začadit, zakouřit;
čmudivati, opakov.

čmnch, -u, m. = čich (zhrub.):
čmuchačka, -ček ll -cha/ná, ž. =
hra, na schovávanou (čmucha se
při ní. hledá.);
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čmuchal, -a, zdrob. -chálek,
-lka, m. = kdo čmuchá., slídil;
-chalský [-stv£] = slídilský;
čmuchati = čenichat (o psu, o
zvěři); šmejdit, slídit (zhrub.);
slož. dokon. do- se čeho = do
píditi se, vyslídlt; 'na- se (mno
ho); 0- = očenichat; = obhléd
nout, prozkoumat (zhrub.); vlil-,
přenes. = vyslídit; čmuchávati,
opakov.;
čmuchavý Evě; —vost] = čeni
chající; = slídivý (zhrub.)

čmýra, ž. = menstruace, perioda,
měsíčky

čmýmti = šlmrati (lid.): č. se =
hrabati se (Koll.); = šmejdlt;
= hemžiti se

'čmýř, -e, ž. || obyč. čmy'ři, stř.
= chmýří, chloupky (lid.);
zdrob. čmýříčko, stř.

čnělka, -lek, ž. = část pestíku za
končená bliznou; v lodnictví =
nástavec stožáru u plachetnic

čněti [[ čnit'i, čnějí || ční = strmět,
trčet, zvedati se: hora ční nad
město, nad městem; čnívatž,
opakov.; slož. nedokon. pře- =
přesahovatl; vy- = trčetl ven z
čeho

*čoban, -a, m. = pastýř
čočar, -u, m., druh vikve
čočička, -ček, ž., zdrob. k čočka
čočka, -ček, ž., luštěnina; v optice

= průhledné sklo broušené na
způsob čočky; část oka; = má.
10,nic: dostaneš, víš čočku (lid.):
čočkom'na, ž. = čočková. sláma;
čočkoviště, stř. = čočkové pole;
čočkovitý = mající podobu čočky;
čočkový: -vá. polévka;
čočovice, ž. = čočka (zastan)

čokl || čukl, -a, m., pes (z hantýr
ky a tam z cikánštiny); zdrob.
čoklík, -a, čoklíček, -čka, m. ||
*čokrl, -a, m. (podle něm.)

čokoláda ]] lid., v dět. řeči čeka-,
ž., z franc., kakaOVÝ přípravek
n. nápoj z něho; zdrob. -dka,
-dek || časť. -dička, -ček. ž.;
-dka = čokoládovna (líd.);
-dovna, -ven. 2. = dílna, továr
na. na čokoládu;

13'

—dový [-vě] : -dový dort; = ma
jící barvu jako čokoláda

čokrl, v. čokl
*čoleba, m. = pokrytec (Č.-Chod)
čolek, -lka, m., obojživelník
čór, -a, m. = zloděj (hantýr.)
čorba, ž., turec., též srbské narodni

jídlo
čoud, -u. m. = čmoud, dým;

'čouda, m. = začouzený. usmo
lený, ušpiněný člověk;
č., ž. = černě strakatá, tmavá,
kráva

čoudilka, -1ek, ž. = čoudící lam
pa (lid.);
čoudfih', čuď, čouzen(í) = vydá.
vatl čoud, dým, čaditi, čmouditi;
= kouříti z dýmky... (zhrub.);
slož. dokon. na- se (mnoho); u—
= pošpiniti čoudem, ukoptiti ||
za,-; vy- koho odkud = vypudit!
čmoudem; -čuzovati, slož. nedo
kon. u-, zzz—;čoudžvati, opakov.
čoudi'vý [-vě; -vost] = čoudící,
čadiv-ý

*čouluin, -a, na. = dlouhán (Med.)
čouhati, lid. podoba m. číhati, jen

přenes. = přesahovat, koukat,
vyčnívat: čouhá ti něco z kapsy;
z rukávů čouhají kostnaté ruce
(Ner.) atp.: čouhá. mu sláma z
bot (lid.), přenes. = je hrubec.
nevzdělanec; slož. dokon. na- se
(mnoho);
čouhnouti, -hl, -hnuv, -hnutí,
dokon. = nahlédnout (říd.); W—;
vyčouhlý =* vytahlý (Ner.):
-čuho'vati, slož. nedokon. pře
přečnívati, přesahovati; vy
čouhati;
čouhávati, opak.; čouhavý = čou—
hající; = pátravý: č. výraz (Ner.)

*čoušek, -šku, m. = zápach
čonti, v. číti
čpavek, -vku, m., čpící sloučenina

dusíku s vodíkem, amoniak:
symb. zápachu: židovské město
(v Praze) převzalo úkol být
čpavkem i fialkou (Ner.):
čpavkárna, —ren,ž. = továrna na
čpavek;
čpavkový: -vá voda;



čpěti 196 čtveračiti

čpavý [-*uě; -'vost] = čpící, štip—
lavý

čpěti || čpíti, čpí, rozk. čpí, čpěte,
přech. čpě, čpíc, čpěl, čpční, pů
vod. = štípat, pak hnísti, trá
pit (Puchm.), obyčej. = štip
lavě, dráždivě páchnout, pálit:
cibule, česnek, křen, čpavek čpí;
čpí to do očí; čpí to podvodem,
čpí z toho nezkušenost atp. =
zavání, je z toho cítit; slož. do
kon. na- kouřem... = nasáknout;
za-, 0 štiplavém zápachu (Dun)
= rozšířiti se; kořalka z něho
začpěla (R. Svob.); čpí'vati, opa
kov.

črezvyčajka, ž., zkratka čeka =
črezvyčajnaja komisslja (mimo—
řádná komise), býv. komise v So
větském svazu k potírání proti
revoluce

črt, -u, m. || obyč. črtu, ž., z rus.
čerta = čára, škrt; = malířský.
kreslířský náčrtek, skizza; = ná
stin, drobná próza; —
črtu/nice, 2. = črtání:
črtatz' = zhruba kresliti, malo
vati, skizzovat, slovesné zachy
covat;
slož. dokon. na— obrázek:
črtnouti, črtl, črtnuv, črtnut(í)
= škrtnout: _zprav. slož. dokon.
na- = načrtat;
črtamj [-vě; -vost] = črtající;
-vosti = načrtané drobnosti
(LidNov.\)

"čtecí metoda = m. čtení
*čtena, m. = písmeno (zastan.

Heyd.)
čtenář [—řka], -e, m. = kdo (rád)

čte; čtenářský [-sky; -stv£], příd.
k tomu: č. spolek, -ská vášeň:
-ství = záliba ve čtení; dřst'vo,
stř. hromad. = čtenáři

čtení, stř., podst. jm. k čísti, 1.
dějově: č. knihy, myšlenek..: č.
= universitní přednáška; slovo,
místo v rukopise má různá čtení

-= obměny, varianty; odtud růz—
nočtení; 2. = to, co se čte, kni
ha atp., čtivo, četba; zdrob. čte
Mčko, -ček, stř.

'čtenka, ž., zdrob. k čtena

'čtí = lačný (staroč.): na čti trobu
= na čti útrobu, na lačný žalu
dek (Jir.);
'čtitroba, ž., z čtí útroba = lač
ný žaludek (staroč., čech)

čtivo, stř. = četba, čtení 2. (ho
vor.);
*čtivý = co se rádo čte (novi

-)
CTK., viz četka
čtrnáct ][zastar. -cte, ni k oli -st,

-cti, základ. číslovka (14);
čtrnácterák, -a, m. = jelen se
14 výsadami na parozích;
čtmácterý, druhová číslov. k 14
(o tvarech v. čtverý)

čtrnáctl— ve slož.:
-člen'ný = skládající se ze 14
členů; denní = trvající čtrnáct
dní; deník, -u, m. = časopis
vycházející každých čtrnáct dní;
-dílný = mající 14 dílů; —letý=
trvající, starý čtrnáct let; -mě
síční = trvající, starý čtrnáct
měsíců

čtrnáctina, ž. = čtrnáctý díl;
čtrnáctka, -tek, 2. = číslice 14
n. 14 osob n. neco označeného
číslici 14 (místnost atp.);
čtmáctkrát, zbytečně -te, násob.
příslov. ke čtrnáct;
*čt'máctník, -a, m. = čtrnácterák

čtrnáctý, řad. číslov. ke 14
čtver-, kmen od čtverý, ve slože

nlnách || čtvero-, čtyr-, čtyř—;v.
čtverboký. ..

čtverácký boky; -ctví], přid. k
čtverák, -a = šelmovský, šibal
ský; -ctví = čtveračina, šibal
ství; '-ctvo, stř. = čtverácký
kousek

čtveráček, -čka, m. || -čku, m.,
zdrob. k čtverák, -a || -u

*čtveračilka, -1ek, ž. = čtveračka
čtveračina, ž. = čtveráctvi; zdrob.

-nka, -nek, ž.
čtveračiti = dělati čtveráctví, laš

kovat, žertovat, dovádět; slož.
dokon. na- se (mnoho); za- si
(trochu, mnoho); čtveračivat'i,
opakov.:
čtve'račivy' [-'uč; -vost] = čtverá
čící. šibalský, šelmovský
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čtverač'ka, v. čtverák, -a
"čtveračný = čtveračivý
čtverák, -u, m. = peníz platící 4

krejcary, stará rakous. mince:
čtverák [-'račka], -a, m. = kdo
čtveračí, šibal, dobrá kopa

*čtveraký = čtverý; = čtvernásob
ný (Vrchl.) '

čtverbočný, -boký || obyč. čtyřbo
ký, čtyr- = mající 4 boky

čtvercovaný [mě] = kostkovaný:
čtvercovati = dělati čtverec,
kostky

čtvercovitý [-tě] = mající podobu
čtverce, čtvercový

čtvercovka, -vek, ž. = hádanka se
čtvercovým složením hlásek

čtvercový [-vě] = mající podobu
čtverce

čtverčátko, -tek, stř., zdrob. ke
'čtverče, -čete, stř. = jedno dítě
ze čtyř spolu narozených

čtverčík, -u, m. = typografický
výplnčk v sazbě; -kova.ti = vy—
plňovati sazbu čtverčíky

*čtverdílný = čtyřdílný
čtverec, -rce, m. = obrazec mající

všechny 4 strany stejné &.kolmo
na sebe stojící, kvadrát; = čtver
cové těleso, kostka, čtvercový ú
tvar (č. lidí, vojska); = druhá
mocnina;
čtvereček, -čku, m., zdrob. k
tomu;
čtverečkovaný [] -vý = kostko
vaný; čtverečkovati = dělati
čtverečky, kostky, mřížkovat

čtvereční || -ný, příd. k čtverec: č.
metr... = čtverec. jehož strana
je jeden m, jiná plocha rovnající
se takovému čtverci

čtver-hlas „ čtvero- || obyč. čtyr
hlas || čtyř, -u, m. = zpěv čtyř
hlasů; -hlas(n)ý Il čtyrhlmý
[-ně], -hla.sový = pro čtyři hlasy,
zpívaný čtyřmi hlasy;
-hran " čtyrhran, čtyř-, -u, m.
= čtyřúhelník, čtverec (neod
bor.); = kostka: trachytové
-hrany (Nei-.); -h/ra/nný [-nně;
-nnost] || '-hrana.tý = mající
čtyři hrany

čtverka. " čtyrka, zříd. -'řka, -rek,
-řek, ž. = číslice 4, čtyři osoby
pospolu, pokoj... označený číslici
4; = čtvrtý stupeň školní znám
ky

čtverlist, -u, obyč. zdrob. distek,
-tku, m. !| čty'rlist, čtyř-, Jístek
ll *čtvero- = čtveřice lístků tvo
řících celek; = čtveřice lidí:
čtverlistý, Jístko'vý || čtyrlistý,
čtyř-, -l£stkový || čtvero- = ma
jící čtyři listy, lístky pohromadě

čtvermo, 1. přislov. = čtyřikrát:
č. něco opsati; = po čtyřech, po
rukou i nohou:
2. 'stř. = čtveřice (ojediň.)

čtver-mocný || čtyr-, čtyř- || čtve
ro-: -né tyčinky = čtyři, z. nich
dvě delší, dvě kratší; '-monohý
dupot = d. čtyř noh; '-monožec,.
-žce, m. = živočich se čtyřmi
nohami .

čtvernásob || čtvero- || čty'r-,
čtyř-, příslov. = čtveronásobně.
čtyřikrát (zastar.): čtvemásob
ný || čtvero- || čtyr-, čtyř
[-ně; most) = „čtyřikrát na.
sobě“, čtyřikrát složený, hojněj
ší, větší, silnější: č. užitek, -ná
přesila

*čtvernicc, ž. = čtveřice (nářeč.)
čtver-_nohý || čtýr-, čtyř-, čtvero

= se čtyřmi nohami: -hé zvíře
neboli čtvernožec, - žce, m.:
čtvernožka, -žek, 2. = čtvernožec
(ojediň.); = čtvernohá podnož
ka || čtý'možka, čtyř-,- čtvernož
ky [[ čtýr—, čtyř-, příslov. = po
čtyřech . ,

čtvero, stř. = čtveřice: čtvero roč
ních počasí; čtvero způsobů;
čtvero dětí (zastan)

čtvero-, kmen ]: čtverý ve slož. ][
často čtver—, čtyr-, čtyř—:
-ba're'vný || čtyr-, čtyř- = zbar
vený čtyřmi barvami;
-hlas, -hlas(n)ý, v. čtverhlas;
*-hlavý = se čtyřmi hlavami;
"'—hranný= čtverhranný;
Jan-boli, stř., část mozku;
*—hvězdí, stř. = skupina, čtyř
hvězd;
Jíst, Jistek, Jistý, v. čtverlist;
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-mocný, v. čtvermocný;
-násob, -násobný, v. čtvernásob;
-nohý, možec, v. čtvernohý;
-ok, -a, m., sladkovodní ryba:
—spřež" aver-, čtyr-, čtyř-, -že.
ž. !| —spřežem n. -spřeži, střed.
= spřežení čtyř tahounú; -spřež
ni vůz (Jesen.) || '-ný;
-verši, stř. (Vrchl.) || obyčej.
čtyr-, čtyř- = spojení čtyř ver
šů ve strofu;
-zpěv, -u, m. = zpěv čtyř osob,
skladba pro čtyři hlasy;
-zvuk, -u, m. = akord ze čtyř
tónů_ v hudbě septimový akord

čtver-rohy' || obyč. čtyr- = mající
čtyři rohy;
-sp'řež, -žení, -ži, -žfn£, v. čtve
rospřež

čtverý, číslovka druhová. ke 4 =
jsoucí čtyř různých druhů: č.
druh, papír, -ré sukno atp.;
tvary jmenné: jedn. č. čtvera ||
-rá., -ru " -rou, -ro || -ré, mn.
-ři || -ří, -ry " -ré, -ra " -rá: —
klade se 11 jmen pomnož. i ve
významu základním, v 1. a 4. p.
zprav. v tvaru jmenném: čtvery
dveře, hodiny, noviny, kalhoty,
šaty, nikoli čtyři; ——
zpodstat. střed. čtvero, v. tam

ětverylka, -lek, ž., tanec; -lkový_,
přid. k tomu

'č'tveř, -i (Vrchl.) || zprav. čtve
řice, 2. = čtyři předměty n. o
soby pospolu. čtyři geometrické
útvary téhož řadu; mlátitl ve

' čtveřici
čtvrt, -i, ž. = čtvrtý díl, čtvrtina

něčeho: č. roku, života; první,
posledni čtvrt měsíce; č. hodiny,
je čtvrt na dvě, tři čtvrti na
jednu: byl jsem tam do tři
čtvrti na jednu; (5. města =
část: vilová, úřednická č.; č.
obilí... = čtvrtina miry: č. ve
význ. plošném = čtvrtina miry;
č. = nádoba, do které se vejde
čtvrt míry; = čtvrtlan. časť.
čtvrtka; bratr, kamarád z mok
ré čtvrti = spolupijak

čtvrťák, -u, m. = čtvrt litru (lid.):
= čtvrtně (t.):

č., -a, m. = vojín čtvrtého pluku
(zaniká.)

čtvrtarch, -u, m. = čtvrtka ar
chu; -chový, přid. k tomu

čtvrtce, ž., vlast. zdrob. k čtvrt
= čtvrt miry duté n. plošné

_ (zastan, lid.)
čtvrtcicero, stř. = čtvrtina cicera,

vložka v tiskařské sazbě; -rové
pismo

čtvrtcový, přid. k čtvrtce
čtvrtečka, -ček, ž., zdrob. k čtvrtka
čtvrteční, přid. ke čtvrtek: č. schů—

ze... = konané ve čtvrtek
čtvrtek, -tka, m. = čtvrtý den v

týdnu; Zelený č. = č. před vcL
likonoční neděli; Tučný č. = č.
před masopustní neděli

čtvrt-hektolitr, -u, m., obyčej.
čtvrt hektolitru; -hektolítrový
(běž), přid. k tomu;
-hodina, ž. = čtvrtá část hodi
ny; zdrob. -nka, -nek, ž.; -ho
dínný || časť. -hod1'nový': -vá pře—
stavka

*čtvrtice, ž.: do -ce = čtyřikrát;
čtvrtička, -ček, ž., zdrob. k
čtvrtka,

čtvrtina, ž. = čtvrtý díl, čtvrt,
nejčasť. ve smyslu číselném: č.
z 8, 16 atd., č. členů, peněz.
majetku..: č. plic, kruhu (n i
koli č. hodiny, měsíce, města
...); čtvrtinka., -nek, ž., vlast.
zdrob., ale zprav. bez zdrob.
význ. : -nka kávy, masa... :
čtvrtinovy', přid. k čtvrtina: -vá
nota

čtvrtiti, čtvrcen(í) = dělit, řezat.
sekat na, čtyři dily; č. bochník
chleba, poražený kus dobytka;
č. člověka při mučeni = odtrhá
vat všecky čtyři údy; č. vlas =
dělat něco malicherného (lid. &
hovor.); slož. prostě dokon. roz-,
-čtvrco'vati, slož. nedok. roz-;
čtvrtivati, opakov.

čtvrtka, -tek, ž., vlast. zdrob. k
čtvrt = čtvrt, čtvrtina, jen v jis
tých případech: č. chleba.., kra
vy, telete...; krájeti jablka na
čtvrtky; č. papiru = čtvrt ar
chu; č. kořalky_ vína....= čtvrt
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litru || č. piva. kořalky = čtvrt
hektolitru, čtvrtně; č. v divadle
= každá. čtvrtá. hra, předplacení
na ni; č. = čtvrtlán;
čtvrtka'ř, -e, m. = majitel čtvrt
ky, čtvrtláník; = závodník v
běhu na 400 m;
čtwtkový, přid. 1. k čtvrtka, o
notě; 2. k čtvrtek (řid.)

čtvrt-kruh, -u, m. = čtvrtina
kruhu;
Ján, -u, m. = čtvrtina lánu;
zdrob. *-lá'nek, -nku, m.; -Zá
nik, -a. m. = majitel čtvrtlánu:
Jánem? statek;
Jeti, stř. = čtvrtina roku (lé
ta); -Zetn£ [mě] || '-lety' = sta
rý, trvající čtvrt roku, placený
za čtvrt roku, vycházející za
čtvrt roku (dítě, dovolená., ná
jemné, časopis); platiti nájem
né, vycházeti -letně = za čtvrt
roku; -Zetn£k, -u, m. = časopis
vycházející čtvrtletně; '-léto,
stř. = čtvrt roku;
-liberka, -rek, ž., zdrob. k -libra;
-liberni, přid. k Jan-a, -ber, ž.
= čtvrt libry;
-litr, -u, m. = čtvrt litru; dit
rovka, ž. = -litrová nádoba; Jit
Tový, přid. k -litr;
-Zoket, -kte, m. = čtvrt lokte;
-loketni, přid. k tomu;
'—mčsíc, -e, m. = čtvrt měsíce;
-měsičn£ = za čtvrt měsíce, trva
jící, starý čtvrt měsíce, na př.
nájemné, dítě, dovolená (běž.);
-ménuta, 2. = čtvrtina minuty

čtvrtňátko, -tek, stř., zdrob. ]:
čtvrtině, -něte, stř. = čtvrtina
hektolitru. čtvrtka, čtvrtnice

čtvrtní, přid. k čtvrt, část města:
č. lékař.... (zastan), č. událost
= ve čtvrti (Neu.m.); č. nota =
čtvrťová; zpodst. čtvrtní, -niho,
m. = správce měst. čtvrti (za
stal-.);
čtvrtnice, ž. = čtvrtně, čtvrtka
(lid.); dělo (zastar.);
čtwtnicky'., přid. k čtvrtnik;
čtvrtnik, -a, m. = čtvrtláník; =
čtvrtni (zastar.);

čtyrčátko

č., -u, m. = čtvrt litru (lid.),
kruhu (říd.)

čtvrtobrat, -u. m. = obrat o 45“
'čtvrtodenni = nastávající každý

čtvrtý den (Č.-Chod)
čtvrtohorní, přid. ke čtvrtohory, ž.

pomn., geologic. období, kvater—
nér

čtvrťový, přid. k čtvrt: -vá nota
čtvrt-petit <-tyt», -u, m. = čtvr—

tina petitu, vložka do tiskařské
sazby; -petitový, přid. k tomu;
-rok, -u, m. = čtvrtina roku:
-'ročn£ [—ně] = čtvrtletní; '-roč
nik, -u, m. = čtvrtletník;
-stolet4, stř. = čtvrt století:
-stoletý = starý, trvající čtvrt
století;
-tolar, -u, m. = čtvrt tolaru;
-tón, -u, m. = čtvrtina tónu:
-tónovy' klavír, -vá. hudba:
'—tucet, -ctu, m. = čtvrtina tuctu
(č.—Chod);
“"-vteřina, ž. = čtvrt vteřiny
(t):
(bez.)

čtvrtý, řad. čislov. ke 4; jmenné
tvary čtvrta, —tu, -tem: za půl
čtvrta roku, v půl čtvrtu roku,
před půl čtvrtem roku

čtvrt-zlaťák " -zlatn£k, -u, m. =
čtvrt zlatníku, stará stříbrná
mince;
-žejduk, -u, m. = čtvrtina žejd
liku; žejdlikový, přid. k tomu

čtyr- || čtyř-, kmen od čtyři ve
slož. ]] někdy aver-, čtvero-, v.
tam

čtyráček, -čku, m., zdrob. ke
čtyrák, —u, m. = čtverák, -u:
čtyrákový = za čtyrák

čtyr— || čtyř-aktovka, -vek, ž. =
divadelní kus o čtyřech aktech;
-akto'vý kus;

vvteřinový, přid. k tomu

-bare1mý || -barvý, v. čtveroba
revný;
-boký, v. čtverbočný;
-cice'ro, stř. = čtvrtcicero;
—cip'ý= se čtyřmi cípy

čtyrčátko, -tek, stř., zdrob. ke
čtyrče, -ete, střed. = jedno dítě
ze čtyř spolu narozených
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čtyl'- ll čtyř-číslo, -sel, stř. = čtyři
čísla (časopisu...) vjednom svazku;
-členny' = skládající se ze čtyř
členů (rodina...);
-čt'vrteční || -čtv'rt'ní takt = ma
jící čtyři čtvrtky;
denni = trvající čtyři dni (kurs,
cesta);
dílný = o čtyřech dílech:
—d0bý= trvající čtyři doby. za
řízený na čtyři doby

čtyrdohoda || čtyř-, ž. spolek
čtyř států (Francie, Anglie, Rus
ka, Italie) za, 1. světové války;
čtyrdohodový || čtyř-: -vé vojsko

čtyr- || čtyř-domek, -mku, m.
čtyři domky tvořící celek;
-dukát, -u, m. peníz platící
čtyři dukáty;
*-jackový klobouk
facky;
-hlas, -hlasny', -hlasový, v. čtver

na čtyři

—hlavňovka, -vek, ž. = -hlavňová
ručnice; -hlav'ňový ]] čtyř- = se
čtyřmi hlavněmi;
-hlavý = se čtyřmi hlavami
(drak...); =. čtyřčlenný (rodi
na...);
-hodinný || -hodž7wvý trvající
čtyři hodiny;
-ho'r_mýosevní postup = se 4 hony;
ihra, -her, ž. = hra dvou dvojic; .
-h1'a/n, -hranatý, -hra1my', v.
čtverhran;
Jin-otf; = se čtyřmi hroty;
—chlopňový = se čtyřmi chlop
němi;
"fw./čna) [-ně; -'n,ost] nápis,
slovník = ve čtyřech jazycích

čtyr- || čtyř-klam? = rozeklaný na
čtyři části, laloky, hroty, cípy;
“kOlefi'ny'= se čtyřmi kolejemi;
"-kolesný = se čtyřmi koly;
*-koM, stř. hromad. = čtyři ko
la, čtyřkolé vozidlo (Vanč.);
-kolka, -lek, ž. —kolývůz = se
čtyřmi koly || hladový;
-ko7rwrovy' = se čtyřmi komora
mi;
-kopytník, -a,
čtyřmi kopyty;
'-k0pytý = se čtyřmi kopyty;

m. = zvíře se

čtyrmecítma || čtyř

'čtyrmo, příslov.
čtyr- || čtyř-mocný, v. čtvermocný:

-krejca,r, —u,m. = čtverák, čty
rák || *—krejcarák, -u, m.; -krej
carový = za čtyři krejcary;
-krejcarový majetek = záležející
ve čtyřech krejcarech (Ner.);
-laločný = skládající se ze čtyř
laloků;
-lampovka, -vek, ž.
přístroj radiový;

-lamp0Vý

-lampo1)ý = o čtyřech lampách;
-leťák, -a, m. = čtyřletý kůň;
deti, s_tř.= doba čtyř let; -letni
|| -lety' = trvající, starý čtyři
léta;
Jihemí = vážící čtyři libry;
Jíst, Jistek, Jístko'vý, Jistý, v.
čtverlist;
-Zoketní
-lupenný
= čtyřlist;
-mázový = měřící čtyři mázy

dvacet čtyři

měřící čtyři lokte;
čtyřlistý; Jupinek

(staroč.; říd. kniž.);
mama-denní = čtyřiadvacetidenní
(t.); -c£tmalet£, stř. = doba čty
řiadvaceti let (t.); -c£tma.lety'
čtyřiadvacetiletý (t.);

čtyr- || čtyř-měsíční !| *-ný = sta
rý, trvající čtyři měsíce (dítě.
dovolená);
-miliono'vý obnos záležející ve
čtyřech milionech; -vé město =
se čtyřmi miliony obyvatelů;
-m£stny' || hmatový = se čtyřmi
místy (auto); -místné číslo = ti
sícové

čtvermo

-motorový = se čtyřmi motory;
-mipravový = se čtyřmi nápra
vami;
-násob, v. čtvernásob; -násobek,
-bku, m. = čtyřnásobný počet;
-násobný, v. čtvernásob;
meděl'ní = starý, trvající čtyři
neděle;
-nohý, možec, možka, možky,
v. čtvernohý;
-okenný = se čtyřmi okny;
—oký se čtyřma očima.
čtyřmi oky;
-osy' = se čtyřmi osami:

se



čtyr- 201 čtyřiar

Lpaterák || -patrák, —u,m. (lid.)
= -patrový dům = se čtyřmi
patry;
_-pokojový byt = o čtyřech po—
kojích:
-prame1mý = se čtyřmi pra
meny;
-procentn£ = vynášející... čtyři
procenta:
-prstý = se čtyřmi prsty

čtyr—ramen'ný (zříd. čtyř-) = se
čtyřmi rameny (věšák, svícen);
-roč'ni'= starý, trvající čtyři roky;
-rohý, v. čtverrohý:
-mčm = hraný čtyřma rukama, :
pro čtyři ruce (hra, skladba); '
—'ruký = mající čtyři ruce;
-řádkový = skládající se ze čtyř
řádek; -řadý || -řa,dov'ý = tvoří

-tabulkový || -tabulový = mající
čtyři tabulky, tabule, o okně
(Rais, R. Svob.):
Jiste-item = trvající, starý čtyři
tisíce let;
-třidka, -dek, ž. neboli -třždní
škola =.- o čtyřech třídách;
úhelník, -u II —a,m. = obrazec
o čtyřech úhlech;
Jválco'vý motor neboli -*válec, -lce,
m. = se čtyřmi válci;
me?-ší, v. čtveroverší;
= o čtyřech verších;
meslice, ž. neboli uveslo'vá loď
= se čtyřmi vesly; -vteři'nový =
trvající čtyři vteřiny;
-zlatový = za čtyři zlaté;
-zpě'v, v. čtverozpěv;
-zvuk, v. čtverozvuk

-veršavý

cí čtyři řady, ve čtyřech řadách; čtyř- ve slož. -aktovka, -barezmý
-řeminkový = mající čtyři ře- : ..., v. čtyraktovka...
mínky čtyři (nikdy čtYrY). čtyř, čtyřem.

čtyr- || čtyř-sedadlový = se čtyřmi čtyři, čtyřech, čtyřmi (n e čtyr.
sedadly; _ -rem, -rech, čtyrmi; ale říci co
-sešit, -u, 111.= svazek čtyř se- komu mezi čtyrma očima, rčení
šitů; lid. a hovor.), číslovka (4):
-slabičný [-ně; -nost] = sklá- čtyři holé stěny = prázdná míst—
dající se ze čtyř slabik;
-sloupcový = mající čtyři sloupce

čtyrspolek || čtyř-, -lku, m. =
spolek čtyř států (Rakouska, Ně
mecka, Bulharska a Turecka) za
1. světové války; čtyrspolkovy' ||
čtyř—, příd. k tomu

čtyr- || čtyř-spřež, -spřežen£, -3pře
ží, -Spřežni, v. čtverospřež;
-staletý ;" -stoletý = starý,'trva
jící čtyři sta let:
-stěn, -u, m. = těleso se čtyřmi
stěnami;
-stoletý, v. výše -staletý;
-stopý = skládající se ze čtyř
stop:
-stovkovú || *-stovový, -stový =
mající platu, vynášející čtyři sta;
-stra,n, -u, m. = obrazec o čty
řech stranách, čtyřúhelník;
-stránkový, -st'ranný = mající
čtyři stránky, strany;
-stup, -u, m. = čtyři osoby ve
dle sebe;
-stý, řad. číslov. ke 400;
-svazkový = o čtyřech svazcích;

'nost;. hrát (v karty) ve čtyři.
ve čtyřech;
už jsou čtyři = č. hodiny; lézti
po čtyřech = po rukou i po no
hou; pracovat, jísti za čtyři =
velmi pilně. mnoho (lid. & ho
vor.); hospodařit... od pěti k
čtyřem, od čtyř ke třem = špat
ně (lid. a hovor.); od čtyř k pě
ti = dobře (t.): pakt čtyř =
pakt, úmluva, spolek čtyř států

čtyřia-čtyřicet, -ceti || -cíti = 44:
—čtyřtcitka, -tek, ž. = číslice 44
a co jí označeno (pokoj...); = 44
let; -čtyřicámík mice), -a, m.
= komu je 44- let: -čtyřtcátý,
řad. číslov. k 44;
devadesát, -tka, -tn£k, -t'ý = 94
atd.;
dvacátý, řad. číslov. k 24;
dvacet, -ceti || -íti = 24; -dva—
cítka, -tek, ž. = číslice 24 a co

f_i

jí označeno (pokoj...); = 24 let:
-osmdesát, -tka, -tn£k, -tý; _
-padesát, -i = 54; -tka, -tn£k
[-tm'ce], 417,
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-sedmdesát, -tka, -tnik, -tý = *čučorietka, -tek, ž. = borůvka
74 atd.; (slov Heyd)
-šedesát, -tka, -tn£k, -t17= 64 atd. 'čud, -u, m. = čoud (Ner.):

'čtyřicátka, -tek, ž. = čtyřicítka; čuditi = čadit, čmouditi (lid.);
čtyřicátnik [miceL -a, m. = komu
je 40 let i více, ale ne ještě 50;
čtyřicátý, řad. číslov. k 40; -tá.
léta, na př. 19. století = léta od
1840—1849,t. j. ve čtvrté desítce;
čtyřicet, -ceti ]] -cíti, základ. čísl.
(40); -cetk'rát, zbytečně -te, ná
sob. příslov. k tomu;
čtyřiceti- || čtyřma-denni = tr
vající 40 dní; -hodinový = trva
jící 40 hodin, Jeti, stř. = obdo
bí 40 let: -Zetý = trvající, starý
40 let; atp.;
čtyřicítka, -tek, ž. = číslice 40.
co jí označeno (pokoj...); = čty
řicet let

čtyřikrát, zbyteč. -te, násob. čís10v.
ke 4

čtyřka, v. čtverka
čtyř-klanů, -kolejný..., v. čtyr
čnba, ž., 1. = psice, fena; přenes.

= poběhlice, běhna (zhrub.); 2.
= brzda.: 3. = šuba (říd.);
'čubajera, ž. = čuba, běhna;
čubčí, přid. k čubka; č. syn, na
dávka;
'čubč'ina, ž. = hanebnost;
-nce, m. = nevěstinec:
čubčiti se = povalovati se, vále
ti se, pelešit;
čubička, ž.. čubka, ž., zdrob. k
čuba.: čubička, čubka = deník
Národní politika (hanl)

'čnbnouti, -bl, -bnuv, -bnut(í) =
švihnout (nářečí.)

čubr, v. čibr
čubrněti, -ní = dívati se překva

peně, nechápavě, být překvapen
(lid. a hovor.); slož. dokon. na
se (mnoho);
čubmivati, opakov.

'čuc, citoslov. = kdepak, i toto!
'čučák, -a, m. = kdo čučí; 6., —u,

m. = vězení (hantýr.)
'čuček, -čku, m. = hlava (nářečí.,

Křič.)
čučeti', čučí = čubrnět, koukat.

civět (zhrub.); slož. dok. na- se
(mnoho); čučtvatz', opak.

mec,

čudt'vatí., opakov.:
"čudno, příslov. =
dusno

'čuha, ž. = číhadlo (Heyd.)
čuhajda, ž. = hubatá. nepočestná,

špinavá ženština (lid.)
čuhácký, přid. k čuhák; -cké ná.

řečí neboli čuhačtina, ž.;
'čuhák, -a, m., přezdívka Haná.
kům, kteří mají ú za, 6 (z ou)

*čuch, -u, m. = čich (lid. a nižší
hovor.)

*čucha || čú—, 2. = obuv 2 hader
(nářeč.)

'čuchař, -e, m. = kdo čuchá, čichá,
slídil (nářeč.);
čuchati = čichat (lid.
hovor.);
čuchnouti, -chl, -chnuv, -chnutí,
dokon.; slož. dokon. při- si =
přivonět; s- se = setkati se,
dostati se dohromady, spojiti se

Cuchonec, -nce, m. = Fin (zastar.);
č. = nos (žert.); čuchonsko,
stř. = Finsko (zastan)

čuchy, citoslov. vystihující čicháni
čujík || Jik, -a, m. = sýček (lid.)
'čujný = citlivý (Holeč.)
čukl, v. čokl
čulík, -u, m. = pletená. čepice pod

klobouk (lid.); č., -a = čujík
'čnm, -u, m. = čumění;

'čuma, ž., 1. = čumění; 2. = ču
mák; 3. = mor (Havlíč.. z ruš.):

čumáček, -čku, m., zdrob. k
čumák, -u, m. = zvířecí čenich.
rypák; přenes. (zhrub.) o lid.
nosu: dostat po čumáku = být
rázně odbyt, dostati co proto

'čumejdovati = čumět
čumená, ž. = čuměná. (Jin, č.—

plno čoudu,

a nižší

Chod);
čumenda, ž. = čuměná (vulg.)

'čuměč, -e, m. = čumil;
'čuměná, ž. = čumění, okounění:
(při svatbě) děti stály čuměnou
pro koláč (Majer.); chodit na
čuměnou (t.);
'čuměti, -mějí, nečum = okou—
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nět, zevlovat, při slavnosti, svat
bě atp.; někdy = zbytečně být,

čekat, civět (vulg.); slož.
dokon. na- se (dlouho); slož. ne
dokon. očumovati co, koho =

. okukovat; čumívati, opakov.
'čumič, -e, m. = čumil
čumička, -ček, ž., zdrob. k čuma

ve význ. 2.
*čumík, -u, m. = čuměná;

*čum'll [-lka], —a,zdrob. čumžlek,
-lka, m. = kdo čumí (zhrub.)

*čumpr, -u, m. = jumpr
*čuňa, ž. = čenich, huba,

(nářečí.)
čuňátko, stř., zdrob. k čuně
čunčátko, -tek, stř. zdrob. k

čunče, -čete, stř. = podsvinče.
sele, prasátko; zhrub. o opilém,
nečistém člověku; v kulečníkové
hře č. n. prase = vrh koulí s na.
hodile dobrým výsledkem (ho—
vor.)

čundatl = pleskati, plácatl rukama
(dět.); slož. dokon. za-; čundá—
vati, opakov.

čundr, -u, m. || čundračka, -ček, ž.
= klouzačka na ledě, lyžování na

-špatném místě, nedovolená vy
jížďka v cizím autě, toulka, vý
let (lid. & hovor.); čundrati se,
z něm. schindem, nářeč. tschun
dern = klouzatí se..., toulati se
(lid. a. hovor.); slož. dokon. na—
se (mnoh0); o- co = ledabyle
vykonat. odbýt; čundrávati, opa
kov.

čuně, -něte, stř. || čuník, -a, m. =
čunče

*čupati = škubatl
čupr, lid. a hovor. neskl. přid. jm.

= pěkný: č. holka, děvče atp.
*čuprena, *čupryna || obyč. čupřz'

ústa.

na, ž. = kštice, přední kadeře
nad čelem, chochol na. vrcholu
hlavy, vlasy; čupřinatý [-tě;
-tost] = s čupřinou. chundelatý,
kadeřavý; čupř'inka, -nek, ž.,
zdrob. k čupřina

čurák, -a, m. = muž. úd (vulg.);
čurafnim, zdrob. mica, -nek, ž. =
moč (dět.); = brynda (vulg.);
čuránky, -nek, ž. = moč (dět.);

ču'rato' (čú-) = močiti, lulati
(dět.); slož. dokon. 170- se, vy
se; čurá'vati, opakov.;

*čurda, ž. = pes
*čůrck, -rku, m. =

|| čúrek (nez.)
čurlnkatí = čurat
*čurka, ž. = čunč, prase (nářeč.);

příslovečné čurkou = courkem
čury mury, z něm. Schuri muri =

čáry máry (při čarování)
*čuřidlo, -del, stř. || *čuřík, -u, m.

(sr. příjm. č.) = Smíšek (nářeč.);
"'ču'řit'i se = smáti se (Herb.)

*čušat, -ím, slov. = mlčet; čuš =
mlč! || zčešť. *čušeti (Němc..
Heyd.)

čut, -u, m., 1. ve spoj. ani čutu
= ani slechu (řid. hovor.); 2. z
angl. to shoot = kop (sportov.);
čutaná || lin-, -né, z. = kopaná;
čutati „ šu- = kopati

čutera || čutora || *čutu'ra (Jin),
ž., z maď. = pleskatá láhev pol
ní, cestovni; zdrob. -rka, —rek,ž.

-čuzovati, v. čoud

courek (čap.)

čvachanice ]] obyč. čvachtanice,
mimo, ž. = čvachtání, řídké blá
to, rozmoklý sníh;
č'vachat'i || obyč. č'uachtati =
šplouchat, mlaskat: čvachtá. mi
v botách, voda -tá. v botách; č.
9 blátem, v blátě, v rozmoklém
sněhu = broditi se, brouzdat;
slož. prostě dokon. za-;
č'vachtá'vatž, opakov.:
č'vachtavý = čvachtající,
kavý;
čvachtot, -u, m. = čvachtání

čvančara, m., příjmení; z č. =tla—
chal. nešika. (lid.)

čvaňh, —u,m., obyč. pomn. -hy =
tlach, tlachy (vulg.);
čvaňha || čva/ňhal -a, m. = tlachal,
žvanil; čvaňhák, -a, m. = (hor—
ší) doutník (lid.); čva/ňhanina, ž.

mlas

= čvaňhy; čvaňhati = žvanit,
plácat; čvaňhavý = tlachavý.
žvanivý

*čvikot, -u, m. = šveholení, čiri
"č'víkota, ž. = kvíčala.

*čviřikati || —'ř£-|| —řinkati, čvířiti
= čiřikat, cvrlíkat



daimonion

D

d (<dé), hláska, pismeno. tón;
korektorská značka, z lat. de
leatur = budiž škrtnuto

D = 500 (řím. číslice)
ď aďé>>,hláska, pismeno
ďábel [ďábliceL -bla, m., z lat. a

tam z řeč. = zlá bytost, zlý
duch, čert; často v týchž význ.
a spojenich jako čert, v. tam:
ďábel nikdy nespí; po'silat koho
ke všem ďáblům; ďábel do toho,
aby to ďábel vzal...; neříci ani
čerte ani ďáble; je to čert jako
ďábel: vyháněti čerta ďáblem;
být na krejcar jako ďábel (čert)
na duši, o lakomém člověku:
symb. špatnosti, pokušení, vášni

.: bojovati s ďáblem, přemáhati
ďábla ap.;
ďábla ví, v. čert (čertá); Dáble!
Nemluvil řeč planou = k čertu
(Čech);
ďábel, ďáblice = zlý člověk,
čert; ďábel medvědovitý, ssavec;
zdrob. ďáblík, diblik, v. tam;
ďábelník [-m'.ce], -a, m. = ďá
blem posedlý. zlý člověk (říd.);
"ďábelný = ďábelský;
ďábelský [-sky; -skost; -st'vi],
přid. k ďábel: d'. čin = hrozný.
zlý; -ské štěstí = přílišné, nepří—
rozené; Dábelský ostrov;
-stvi = ďábelská moc, činnost,
posedlost ďáblem, tajemná, nad
přirozené, zlá moc, zlý čin, zlá
činnost;
ďáblátko, -tek, stř., zdrob. k
'ďáble, -1ete, stř. = ďábli mládě;
děti křičely jako ďábiata (Ra.):
ďáblž = ďábelský;
ďábl'lce, v. ďábel;
pomn., ves v č.;
ďáblík, -a., m., obyč. diblik, v.
tam; ďáblík, -u, m., rostl.;

Dáblice, -ic,

*ďábloslužebný = sloužící, za
.prodaný ďáblu;
'ďáblovatí = zaklínati se ďá
blem, volat ďábla.;
*ďáblovma, ž. = ďábelstvi;

ďáblovitý [-tě; -tost] = podob
ný ďáblu, jako ďábel;
'ďáblovský [-sky] || *ďáblový=
ďábelský;
ďáblův, -lova..., přid. přivlast. k
ďábel; = ďábelský, zlý...: d'.
člověk atp.

'dacan, -a, m. = sprostý člověk,
podezřelý darmošlap (zhrub.):
—nský [mstvíL přid. k tomu

da capo cda kápo», ital., zkratka
D. C. = od počátku, t. j. opa
kovat (hudeb.)

Dácle, ž., země, k tomu dácký,
přid.

dača, dci-, -čl, z., 1. jihoslov. =
pohřební hostina; 2. rus. = let
ni dům, vila

'ďáče, -ete, stř. || obyč. ďáček,
-čka, m., zdrob. ]: ďák

Dačice, -ic, pomn., město na M.
dáčný, přid. k dača: d. host =

jsoucí na dači
Dada, ž., domácká podoba jmen

Dagmar, Daniela, Drahomíra
dada, m. neskl., z franc., v dět.

řeči = kůň, přenes. = úpadkový
umělecký a liter. směr, uznávající
tvůrčí primitivismus; dadaismus
<<—zmus»,-mu, m. = směr dada:
dadaista [-stka] m. = stoupenec
dadaismu; dadaistický [-cky]
<<—styc-»= v duchu dadaismu.
týkající se ho

dadati, v dět. řeči = spát
Dagmar, ž. neskl. " -ry, -ře...,

křest. jm.: zdrob. -'rka, -rek, ž.
daguer(r)otyp a—gvero—m-u, m..

nejstarší druh fotografie (podle
vynálezce jménem Daguerre):
-t'yp'ie, ž., nejstarší způsob foto
grafování; = daguerotyp; 43/120—
vati = fotografovati daguero
typii

ďach || ďách || ďachant, (lá-, -a.
(nářeč., Bezn)

d'ach || ďách " ďachant, ďá-, -a,
m., domác. tvar k ďábel

daimonion <<-nyjon>>, -ía, stř. =
vnitřní božský hlas (u Sokrata)
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Dák, -a, m. = obyvatel Dácie
ask, -a, m., z řec. diakonos = pra

voslavný jáhen
da kápo, v. da capo
dak! || (lid.) dua,—ln. taal, "-a, m.,

z něm. = jezevčík; zdrob. da
klík i| daaclík, ta-, -a, daklíček,
|| damlíček, ta-, -čka, m.

Dakorumun, -a_ m. = Rumun z
území bývalé Dácie; dakorumu'n
ský [-sky]; mštlna, ž. = dako
rumunský jazyk

daktyl, -u, m., z řeč. (vlast. =
prst) = stopa. složená. z jedné“
slabiky dlouhé a ze dvou krát—
kých n. z jedné přízvučné a
ze dvou nepřízvučných: *-llcký
verš'

'daktylka, -lek, z. || 'daktylo, ž.
neskl. = písařka na stroji (zkrá
cením z franc. dactylographe =
psací stroj, písařka na. stroji)

daktylo-, kmen řec. slova daktylos
ve slož.:
-gram, -u, m. = otisk prstů;
-logie, ž. = řeč hluchoněmých
pohyby prstů;
-skoplcký [-cky], přid. k -skopie,
ž. = zjišťování totožnosti podle
otisků prstů;
-t'rochej, -e, m. = daktyl s tro
chejem; -chejský verš *

*daktylový ll flsky' verš, v. daktyl
dál, v. I, II dále
dalajlama, m. = duchovní 1 svět

ská hlava Tibetu
dalamánek, -nku, m., z franc.

pain d'Allemand = podlouhlý
bochníček chleba .

dálava, ž. = veliká dálka (básn'.
a lid.)

1 dále || dál, -e, ž. = dálka (kniž,
básnic.); časť. po předl.: v dáli
= v délce; 2 dáli = z dálky
(kniž.); zprav. jen v přísloveč.
spojenich opodál, zpovzdálí..., v.
tam

H dále || dál || (zastar.)'dáleji,
příslov. 2. stup. k zaniklemu
přid. jm. dáli, dálejí (= další),
ve smyslu místním i časovém:
J'íti, jet, stoupnouti si dále =
od. z toho místa, kde jsme. ji

nam; jíti dál a dál; dále!, výzva
po zaklepání ke vstupu (do míst
nosti); jít 0 dům dále; čtěte
dale atp. = pokračujte ve čtení
(není nespráv.); něco říci dále...
= jiným; být ve Vývoji dále než
někdo jiný = být pokročilejší;
tak to jde dále, o časové posloup
nosti, o časovém vývoji; co víte
dále? = ještě, kromě toho; pře—
devším (předně)..., dále = po
tOm, pak; nadále, v. tam

dalece, příslov. k daleký = daleko
(říd.): široce & d. = ze široka,
obšírně (Staš.); d. převážná vět
šina (č.—Chod) = daleko, velmi;
podob. d. převyšovati (Němc.):
tak dalece = konec konců: ne
míti z čeho t. d. nic; = do té
míry: t. d. tomu rozumím; měli
se t. d. informovat, aby...: jak
dalece = do jaké míry: nevim,

.j. d. má pravdu
dáleji, v. II dále
*dálejšek, -ška, m. = něco další—

ho, další část, pokračováni (kniž.)
dálejší = další (zast.)
dalek, -ka..., v. daleký
*dalekánský [-sko] = velmi daleký
daleko, 1. příslovce k daleký: tak

daleko nedojdu: viděti ci.; je
tam daleko; jsemod vás dale—
ko; d. široko (nik. d., š.) ne
nebylo živé duše, v. široký; da.
ieko od města, od pravdy; da
leko horší = mnohem h.; d.
nejhorší.-.. = ze všeho nejhorší
(není nespráv., už stč.); jíti da
leko v odsuzování, v závěrech...
= za náležitou, správnou mez.
hranici; daleko davu = vzdálen
davu (Zey.; v platnosti před
ložk.); to je mne daleko, v. da
leký:
2. podst. střed. = dálka: hledě
ti do -ka; býti v -ku; přichá
zeti z daleka || přísloveč. zdar
leka ; přenes. : zdaleka ne tak
špatné, jak si myslíš = docela.
dočista, naprosto

daleko-, kmen k daleký ve slož.:
-hled, -u, m. = přístroj na dí
vání do dálky, podle řec. te
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leskop: -hledka, -dek, ž., ryba;
-hledn'ý, příd. = na dívání do
dálky (říd.); = hledící, vidoucí
daleko, do budoucnosti (kniž.);
-hledový, příd. k dalekohled;
"-hledý = dalekozraký (Č.
Chod);
'-lesklý = lesknoucí se daleko;
masný = nesoucí daleko (dělo);
—sahajicí || obyč.
-sáhlý [-le; -Lost]: -sáh1ý běh
= daleký, do dálky (Má); oby
čej. -sáhlý = rozsáhlý, značný,
pronikavý (vliv, plán, následek);
-sáhlost (politic.) dobrodružství
(Gottw.);
'-saž'ný = dalekosáhlý

dalekost, v. daleký
daleko-sti/nný =

stín (básnic.);
*-střelec, -1ce, m. = kdo střílí
daleko, přívlastek řec. boha A
pollona; -st'řelný = střílející da
leko;
*-široký rozhled = r. daleko ši
roko (č.-Chod);

vrhající daleko

*—šumný= šumící daleko:
'-vídný [[ '-z£mý, '-zomý [-nč;
-nost] = vidoucí daleko, do bu
doucnosti, prozíravý;
-zraký [Joost] = vidoucí dobře
do dálky, opak ke krátkozraký;
'—zvučný = daleko znící

daleký [-k, ka...; *-kost] = od
lehlý, vzdálený: daleké krajiny;
dalekát' cesta má (Má—) = 0
do daleka, dlouhá; daleký skok
= do dálky, na dálku: d. pohled,
—ké-oči = pohled, oči upřené do
dálky (básnic.); d. příbuzný =
vzdálený; podob. -ká budouc
nost (nik. -ká minulost m.
dávná);
přenes. (se jm. tvary): jsem to
ho dalek, abych Se ho chtěl do
tknout... = vzdálen, docela, na
prosto jsem nechtěl atp. (kniž
ní); podob. to je mne daleko =
vzdáleno, není to můj úmysl,
příčí se mi to:
v. dalece, dálejši, daleko, další

'dálenlna, ž. = dálka, dálava (M.
Zd. Polák)

*dales, —su, <<-su», m., z žid. žar
gOnu = nedostatek peněz, pe—
něžní tíseň; míti d.;
dalesák, -a, m. = kdo má dales

Dalibor, -a, m., osob. jm.; v.
housti: Daliborka, ž., věž na
Hradčanech

Dalila, ž., biblic. jm., Filistinka,
která svedla Samsona; symb.
svůdkyně

*dálina, ž. = dálka (Čelak, Slád.)
*dáliti se, dal = vzdalovati se;

dnes zpravidla ve slož. oddána,
oddalovati, vzdáliti, vzdalovatž,
zadátz'ti si, v. tam

dálka, -lek, ž. = vzdálené místo.
vzdálenost: přijetí z dálky: na
takovou dálku nevidím; (časově)
dálka let (Břez.); dálky = ob—
zor

dálkoměr, -u, m. = přístroj na ur
čování vzdálenosti; -'mý daleko
hled

dálkopis, -u, m. = přístroj přená
šející písmo do dálky, dálnopis;
-sny' přístroj

dálkový, příd. k dálka = na. dál
ku: -vá plavba, silnice

Dalmácie, ž., země
dalmatlka atv-».

roucho jáhnů
Dalmatinec [mica] <—ty-», m. =

obyvatel Dalmácie;
dalmatinka, -nek, ž., druh včely.
čapka; _
dalmatinsky' || časť. dalmatský,
přid. k Dalmácie

dálnice, ž. = dálková silnice, auto
stráda

"'dálno, stř. = dálka
dálno-, kmen od dálný ve slož.:

—čet, —čtu, m. = ukazatel tlaku
plynu (odbor.);
-dálný, zesil. dálný;
-pis || -tisk, -u, m. = dálkopis;
'-vidný = dalekovldný;
Wchodní, příd. k Dálný východ;
uziv—ný= dalekovldný; '
*-zraký = dalekozraký

dálný (*dal—) = daleký, vzdálený
(básnic.); Dálný východ = VÝ
chodní Asie

Dalskabáty, -bát, pomn., ves v č.

2. = liturgické
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další, 2. stup. k daleký, původ. =
vzdálenější: blízké i další sou—
sedství (Jir.); sr. dále a Další
Lhota, ves v 6.: dnes obyčej. =
vedle stojici, ležící, sousední, po
kračující, následující, jiný atp.:
další žák, voják (v řadě). cviče
ní, článek (ve škole); vypůjčím
si další knihu; další důkaz, ná
mitka; postoupit věc k dalšímu
úřednímu jednání;
zpodstat. další je german.:
vyjednávání bylo až na další za
staveno, m. zatím, do dalšího
opatření; v dalším n. z dalšího
uvidíme, m. v dalším výkladě,
z dalšího výkladu; bez dalšího
je patrno, m. je samo seb0u pa
trno; bez dalšího si to vezmi, m.
beze všeho, bez ptaní; další za
řídíme, m. další n. potřebné o—
patřeni učiníme, všechno další za—
řídíme

dalt/Onismus (mW-». -mu, m. =
neschopnost rozlišovati barvy,
barvoslepost; mista [-tka], m. =
kdo trpí daltonismem

dáma, ž., z franc. dame, 1. = pani,
dospělejší slečna z „lepši“ spo
lečnosti; dělat velkou dámu,
hráti si na dámu; dáma s ka
melieml = nevěstka (hovor.); 2.
hra: hráti dámu; kuželka, jinak
tanka,

daman, -a., m., tlustoš, ssavec
damara || -roň, —rový,v. dammara
damascenka, ž. = damascenské.

šavle; damascenský = damašský
damaskovati = vykládat ocel... zla

tými nebo stříbrnými drátky,
nitkami

damastilka, -lek || -stinka, -nek, ž.,
švestka

'damašecký, přid. k Damašek =
damašský

Damašek, -šku, m., město v Syrii,
ves v Č. i na M.; d., vzorkovaná
tkanina; damaškwý, přid. k da.
mašek: damašský, přid. k Da
mašek

damazina, ž. = damastilka
dámička, -ček, ž.. zdrob. k dá.

ma, často hanl. = světačka, leh
ká žena, nevěstka

Damle, ž., ves na M.
dammara || -roň, -ně, ž., někdy

dama-, d. australská., též kauri,
strom; -ra, těž = pryskyřice
z něho; -rová pryskyřice

Damnice, -ic, pomn., ves na M.
Damokles, -k1a, m., pochlebník,

který lichotil řec. tyranovi Dio—
nysiovi: 4011211meč = který Dio
nysios zavěsil Damoklovi nad
hlavu, symbol nebezpečí

dámský [-sky], přid. k dáma: d.
krejčí, -ská. obuv... = pro dámy;
chovati se —sky = jako dama
(řid.); klobouk vypadá -sky =
jako dámský;
'dámstvo, stř. hromad. = dámy
(říd., Čech., (:.-Chod)

Dán [-nka], -a, m., národní jméno
daň, -ně. ž. = „co se dává“, ber

ně, veřejný poplatek státu, zemi
11. obcí; národní d. = příspěvek
na. národ. účely; platit, uložit,
vybirat, odváděti d.: uvalit na
poplatníky novou daň; d. z pří
jmu, ze zábav, důchodová d.

Dana, ž., domac. tvar k Bohdana,
Daniela; v. Danuše

Díňa, -ni, m. || žen., domác. tva
ry k Bohdan, Daniel. Danisiav ll
Bohdanka, Daniela, Danislava

danaida, ž. = přístroj na měření
slabého protékajícího proudu:
Danaida, ž., pův. Da/nais, -naidy,
2. = Danaovna, dcera řec. krále
Danaa, nymfa.

danajský dar = nebezpečný, zá.—
ludný, zahubný (z Vergiliových
slov „timeo Danaos et dona fe—
rentes“ = bojím se Řeků, i když
přinášejí dary)

dancing <<-sing || hovor. -cing», -u,
m., anglic. = taneční zábava.
síň

"'daňčík || dan-, —a,m. = krkonoš
ský horák (s přihanou, lid.)

daňčátko, —tek, stř., zdrob. k dan
če, -čete, stř. = dančí mládě; _
dančí, přid. k daněk: danč'ice,
v. daněk; daňčí-na, ž. = dančí
maso
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dandy <<dendy, dan->>, -dyho. řidč.
-dya, m., z angl. = muž oblečený
podle nejnovější módy, švihák,
světák, hejsek; literární d.;

zdrob. "damdýnek, -nka, m.:
-dyovský [-sky] =— švihácký,
světácký: -ská maska (Sez.);
-dysmus (-d'í.s-) <<-dyz-», -mu, m.
= šviháctvi, světáctvi, hejskov

dané, -ného, stř. = danost (kniž.)
Daneš, —neše, m., přijm., od pův.

domác. tvar k Daniel
daněk [daňčice, mysliv. danělkaL

-ňka, m., vysoká. zvěř; = kup—
ka sena (nářeč)

danělka, v. daněk
daní, v. dáti
Dánička, ž., zdrob. k Dáňa.
Daniel [-Za] <<-nijel», -e n. —a.,muž.

jméno; v. Dana, Dáňa.
Dánka, v. Dán
dáňka, řidč. dar, -něk, ž., zdrob.

k daň, lid. = daň
daňkOvý, přid. k daněk || 1: dáňka.
' daňka (lid., Herb.)
danost, -i, ž. = co je dáno, vroze—

no, něco daného, skutečnost
(odb., kniž.) '

daňový, přid. k daň: d. předpis,
., -vá osnova ,
danseusa a-sézaao, ž., franc. = ta

nečnice
dansing, v. dancing
Dánsko, stř., země, stát; dánský,

přid. k Dán; dánština, ž. = dán
Ský jazyk

Dante, -ta, (-teho), m'., ital. spis.
*dantes, —su<<-su»,m.: starý d. =

zlámaná grešle (Němc.); v. dan—
týsek, tantes

danteska, -sek, ž., z ital. = kres
ba k Dantovu dilu; danteskní
[mě] = dantovský (řid.): d.
znělka (Ner.); vypadati -ně (t.);
dantista <<-tys-», m. = dantov
ský badatel, znalec

dantovec, -vce, m. = dantista, při
vrženec Dantova. směru:
domovský: = jsoucí v Dantově
duchu, jako u Danta; Daman,
přid. přivlastňov. ]: Dante

dantýsek, -ska, m., zdrob. k dan
tes '

Danuše, zdrob.
doba k Dana

daný, přid. jm. z přič. slovesa.
dáti: dané slovo; list daný tehdy
a tehdy = vyhotovený, vyprave
ný, datovaný (zastar.): daná ve

-ška, domác. po

ličina '= zvolená, známá. (ma
tem.); = nastalý, to, co je, bylo,
nastane, tento: za daných okol—
nosti, v dané chvili, v daném
okamžiku;
v. daně a danost

dar, —u,m. = něco daného zadar—
mo, z dobré vůle: d. 1: naroze
ninám. svatební d., d. od něko
ho, někomu n. pro někoho; do—
stati, dáti co komu darem =
jako dar; kočičí d., zas mi to
vzal (přisl.)_ o daru, který dárce
žádá zpět; v. danajský; = chléb,
potraviny, plodiny, prirodni bo
hatství: boží dar; dary země..:
= vrozená. schopnost, vlohy, na

- dání: boží dar; dar jazyka, ře
či, ducha; prorocký dar

duáčok, -čka, m., zdrob. k 'darák,
-a, m. = „dárce“, figurka v bet
lemě

dárce [dárkyněL -e, m. = kdo da
ruje, dává., dá. dar, dary, něco
darem; dárcovství, stř.: d. krve
= to, že je někdo dárcem, daro

_ váni; 'dárčí = darovací
dardu., dard, ž. = kopi (stč.); hra

v karty; hráti dardu: dardář, -e,
'm. = kdo hraje dardu

Dardanely, -el, mn., neboli úžina
Dardanelská

dardička, ž., zdrob. k darda; da/r
.dista <<-dys-», m. = dardář

dareba, m.'|| zřid. ž. = darebný.
špatný člověk, darebák, ničema,
rozpustilec, nezbeda; i o ženě, o
děvčeti: je to veliký... d. || zřid.
ta... d. (obyč. ta, darebačka.
-bnice); d. darebácká, o muži, 0
chlapci s rozhořčenim; d. 5 da
rebou = velký dareba;
darebácký [-cky; '-ckost; -ctv£]
= špatný, ničemný, nezbedný;
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-ctví || *-ctvo, stř. = darebný.
darebácký čin, nezbednost...;
darebáček, -čka, m., zdrob. k da
rebák;
darebačina, ž. = darebáctví, ne
zbednost;
darebačiti = troplti darebačiny,
darebáctví; slož. dokon. na- se
(mnoho); za.- si (trochu, mno
ho; -čžvat'i, opak.;
darebák [-bačka], -a, m. = da
reba; i o ženě, o děvčeti || dare—
bačka;
darebník [-n'ice], -a, m. = dare
ba;
darebný [-ně; -nost] = darebác
ký; = špatný, nepatrný, malý
(1id.): -né zboži, -ný plat; =
Churavý, neduživý (t.); = marný,
zbytečný, o práci (lid.); -bné
naděje (Buzk.) = marné (lid.);
zachOVatise -ně = darebácky; je
mi -ně = nevolno, jsem nesvůj
(lid.):
-nost = darebáctví...; = dare-b
ná, zbytečná řeč, věc, zbytečnost
(lid.)

dáreček, -čku, m., zdrob. k dárek,
-rku, m., zdrob. k dar

daremník [-nice], -a, m. = da
remný člověk;
daremný [-ně; -nost] = nadarmo
daný, bez užitku, marný, planý
(lid. a hovor.)z -né řeči, -ná na
děje; = darebný, darebácký
(lid.); = neduživý, churavý (t.)

dárkyně, v. dárce
darmo, příslov. = darem (zastar.);

= zadarmo: ani kuře d. nehrabe
(přísl.); = nadarmo, marně,
zbytečně, neužitečně: darmo pá—
liti světlo; darmo všecko klopo
tění, d. kojíte se planou nadějí
-(Erb.): d. mluvit = škoda slov;
= bez příčiny, pro nic za nic,
nadarmo: darmo jsem ti neříkal,
abys tam nechodil; v. nadarmo

darmo- ve slož.:
'-ber, -a, m. = zloděj;
-dej, -e, m., zpodstat. darmo dej;
zosob. Darmodej: D. umřel, Kup
sobě nastal (přísl.) = nic nedo
staneš zadarmo;

14

'-hrdý = marně, bez příčiny
hrdý;
-chleb || -jed ['-jedka], -a, m. =
darmožrout;
Epich, -a, m. = kdo nadarmo
pichá (oštěpem), nadáv. (čech);
-šlap, -a,-m. = kdo darmo šlape,
chodí, povaleč, lenoch;
"-tlach, —a, m. = kdo darmo
mluví, tlachal; *-tlach, -u, m. =
daremné povídání, žvast;
—ž'rout, -a, m. = kdo jí darmo
chléb, lenoch, povaleč (zhrub.)

*darmý = daremný, zbytečný (Vr.)
*dňrný = štědrý (zastar.)
'darodárný = dávající dary, štěd

rý (Ner.)
darovací listina = kterou se daru

je; d. poplatek = za dar
darovaný = co dostaneme darem:

vážiti si mě věci; -nému koni
na zuby nehleď (přísl.) = přijmi
dar, jaký je, neposuzuj jej

darovatel [—lka],-e, m. = dárce
darovati = dávat, dáti darem; d.

komu dítě, d. dítěti život = po
rodit je, povít: d. komu co = od
pustit, prominout (lid. a hovor.);
d. komu život = prominouti trest
smrti;
slož. dokon. ob—koho čím = da
rovati mu to; po- komu co =
darovati, dáti darem; darová'vat'í,
opakov.: slož. nedokon. ob—

Daruše, zdrob. Damška, -šek, ž.,
dbmác. tvary k Drahomíra

darwinismus <<-ny2-», -mu, m. =
Darwinova vývojová. teorie; dar
wm'ista, m. = stoupenec darwi
nismu; -m'st1'cky' <<-nystyc->> ||
'-novský, '-nský = v duchu
darwinismu

dařbůh, hornický pozdrav = zdař
Bůh

*dařltel, -e, m. = dárce (zastar.)
dai-ití = dávati darem (zastar.):

d. koho čím (T. Novák., Staš.);
d. se: jak se vám daří? = vede
se; vše se mu daří = má ve
všem zdar, úspěch, štěstí; cuk
rovka se tam daří = dobře ros
te; stromům se tam daří; práce
se daří = se zdarem. úspěšně
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postupuje; pokusy se daří; d.
se po kom = být po kom, mít
jeho vlastnosti (čech):
slož. dokon. ob- koho čím = ob
darovati; po- se = pověsti se.
poštěstiti se: pokus se podařil;
podařilo se mi to nalézti ap.; v.
podařený; vy- se = pověsti se.
o slavnosti, o dětech...; vydařený
= co se vydaří; z- se = po- se;
zdař Bůh = dej Bůh zdar,
úspěch, štěstí: v. zdařilý;
slož. nedokon. obdařovatá;
dařívati koho čím = obdařovati
(říd.); d. se (běž.)

ďas, -a, m. = zlý duch, ďábel.
čert; v týchž význ., spojeních a
rčeních jako čert, ďábel: jdi k
ďasu; vzal to ďas; k ďasu, to
je divné; u ďasa, u všech ďasů,
kam jsem to dal?; zdrob. ďásek,
—ska, m.;
*ďáselm'ce, ž. = ďáselná žena
(Rais);
ďáselný = ďábelský, čertovský:
—náženská (Rais)

dáseň, -sně, ž. || ž. pomn. dámě,
—sní= sliznice kolem zubů; dás
ňový: -vé hlásky, při jejichž
článkování se zvedá n. přitlačuje
jazyk k dásním

ďasík, -a, m.. zdrob. k ďas
"ďasovský [-sky] = ďáselný
dasymetr <<-zy->>,-u, m., z řeč. =

přístroj k určování výtlaku v
plynech

Dáša., -ši, zdrob. Dášenka, -nek,
ž., domác. tvary k Dagmar, Da
niela

data, stř. pomn.. v. datum
datace, ž., lat. = datování
datel, -tla, m., pták, v zlodějské

hantýrce = paklič, ? kartář.
mluvě žertovně = kdo dává, roz
dává karty; v. I datle & datlí

dáti (ve slož. -dati), dám..., dají.
dej, dada, dadouc (zastan) ll
novější daje, —jíc. dav, davší.
dal, dán, dání; = položit, ulo—
žit, postavit, posadit, zařadit.
atp.: dáti vodu na stůl, knihu
na své místo. nůž do stolu, šaty
do skříně, do šatny; dej to sem

blíž; dej to pryč, ven, za dveře;
dáti (si) klobouk na hlavu, s
hlavy, dolů; dáti do vězení =
vsaditi; d. na stůl (ubrus, talí
ře...) = prostříti; —
= dáti do ruky, odevzdat: dej
mi tamtu knihu; dej mu to, až.
ho potkáš: —
= nabídnout (k jídlu, k' pití): da
li mi večeři, černou kávu atp.; —
dáti komu nač ruku = podáním
ruky potvrdit, slíbit; d. nač
(své) slovo, čestné slovo = zá
vazně slíbiti; —
dáti si dostaveníčko = umluviti
si, podob. schůzku; -—
dáti komu co na ruku, přenes. =
poradit, naznačit něco (lid.); —
dáti dobrý, špatný příklad
být příkladem; —
= darovat, poskytnout: dáti co
komu k svátku, k vánocům atp.;
d. na pivo, na knihu atp. (t. j.
peníze); dáti darem něco ně
komu; dáti komu milost, ne—
čes. omilostniti; dáti život dí
těti = povít, porodit; d. komu
co jíst, pít: dáti komu práci, al
mužnu, podporu, radu, pokyn,
návod, znameni; d. komu příleži
tost k něčemu. na př. žákovi.
aby si zlepšil známku; podob.
d. komu možnost, aby se osvěd—
čil; dáti komu oheň, ohně =
připáliti;
kráva dá tolik & tolik mléka. =
poskytne; —
dáti komu pokoj = nechati jej
na pokoji; —
dáti něco dohromady, na př. VÝ—
let, schůzku, zábavu = připravi
ti, uspořádat (lid. & hovor.); —
dá to mnoho práce, starostí... =
stojí to mnoho práce...; —
tys tomu dal (jídlu, práci)! =
málo dal, málo snědl, vykonal
(lid. &, hovor-.): —
dáti na koho (nic, málo) = spo—
lehnout na koho. důvěřovat
komu; podob. d. na něčí slova;
= prodat: dáti komu na úvěr,
na knížku: —
sloveso opisové: dáti pozdravení
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= pozdravit; d. dobrou noc atp.
popřáti; d. komu polibek =

políbit; d. potvrzení, rozhřešení
atp.; d. ránu ranit, střelit;
dalo to strašnou ránu = strašně
zadunělo, zahučelo atp.; přenes.:
nedati ani ránu = nehnouti s
něčím, neuměti to atp. (lid. &
hovor-.): —
-d. komu po hlavě, t. j. ránu, po
hlavek; d. komu to proto = V?
činiti mu: to jsem si dal! = se
špatnou se potázal, učinil ne
dobře atp. (lid. a hovor.); —
dáti komu, čemu přednost; d.
pozor na koho, nač; —
d. někomu něco na vůli = d.
“možnost volného rozhodnutí, vol
by, výběru; děti si na čas
nepospíchat; —
d. komu zprávu, výpověď; dáti
'komu co věděti, na vědomí, na
vědomost; —
-d. výraz své radosti, nespokoje
nosti = vyjádřit, vyslovit; —
dáti peníze do oběhu; dáti co
do lidu = postarati se, aby se
“to rozhlásllo (lid. & hovor.); '—
dáti komu lotrů... vynadat
(zastal-., Jir.); —
dejme tomu připusťme, před—
pokládejme, budiž: —
nedatl koho (totiž tráplti...) =
zastati se ho, bránit;- —
nedalo mi to (totiž pokoj)
nutkalo mě to, táhlo, „měl jsem
trhání"; nedalo mi to, abych...;
nedatl nepřipustltl, nedovo
liti; —
dáti na sebe dlouho čekat!
dlouho nejíti; dáti na sobě zá.
ležeti || časť. dáti si... = dbát!
na sebe, nezadati si;
dáti koho prohlédnout, popra
vit... = rozkázati, aby byl pro
hlédnut..., zaříditi, aby...;
dáti si šítl šaty, boty, vytrh
nouti zub.... nik. nechati. v.
tam; podob. dáti se oholit, ostří
hat...; děti si něco líbit
snésti to, strpěti (lid. a hovor.);
nedati se (totiž přemoci, okla
mati...) = brániti se: —

14*

dáti se do čeho (do práce, do
jídla...) = pustiti se; dalo se
do deště = začalo pršeti; d. se
do koho = pustiti se, začít mu
lati, plísniti jej...; d. se vlevo...
= pustiti se, namířiti si; dáti
se na pokání, na špatnou, na
dobrou cestu; dáti se na. vojnu.
za vojáka; lid. dáti. se na otce
atp. zděditi jeho vlastnosti;
d. se do čich služeb = vstou
piti; d. se na jinou víru... =
přestoupitl ; /
dáti (si), dáti se s význ. mož
nosti:
dá se, nedá se oklamat lze
(nelze), je (není) možno jej okla
mati; dá. si všecko namluvit;
dá., neda sl říci (správ.) = je,
není možné mu říci, poradit,
(ne)poslechne (rady, domluvy);
podob. dá. si poradit; krade, kde
se dá. (totiž krásti) kde je
možné, kde je příležitost: také
o věcech: dá se to napravit;
starý strom se nedá ohnout; po
staru se nedá žít; zde se nedá.
nic dělat: to se nedá. stručně říci,
vypravovat; telegram se nedal
doručit (správ.); bolest mu ne
dala spát; dáti se slyšet (jen lid.)
= vzkázat, rozhláslt;
nečes. dáti klesnout hlavě, d.
komu vstoupit, zmizeti svým o
bavám atp. ve významu faktitiv
ním, hojně v překladech z ro
mán. písemnictví, m. svěslt hla
vu, vpustit jej, rozptýlit! své
obavy; podob. dáti říci m. vzká
zat; dáti se vidět, v. viděti; —
něco je dáno něčím, to je dá.—
no denní zkušeností to vy—
plývá. je známo z denní zku
šenosti, to potvrzuje denní zku
šenost; podklad obrazů je dán
smyslovou zkušeností obrazy
zachycují smyslovou zkušenost,
smyslové dojmy atp.; sr. ds.
ný
slož. dokon. do- co = ještě něco
dáti, přidatl; přenes. připo
menout, poznamenat; do- dopis...

odevzdat, doručit: do- zboží

'
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poslati...; do- 3 2. p. (neob
vykle se 4.), chuti k jídlu, k práci

dáti, propůjčit jako znak,
vlastnost, zvětšit, zesílit; do
čemu, komu krásy, poetického
rázu; do- si odvahy; to mu do
dalo = velmi uškodllo (při ne
moci), úplně připravilo o roz
vahu, o naladu atp.;
na— " vyna- komu bláznů, do
blázna = vyspilat: na- klášter,
město důchody, statky, svoboda—
mi dat, opatřit, poskytnout,
propůjčit důchody atp.; v. na
dání, nadaný;
nadáti se, v. nadíti se;
ob—co čim, nečes. m. omotat,
obložit, obklopit, pokrýt atp.;
od—koho = prohláslti za man
že1y_ Spojiti manželstvím; od- se
komu, čemu = věnovati se; v.
oddaný; cdma-, v. pro-;
po- k0mu co, ruku; po- pomoc
nou ruku poskytnout pomoc:
po- žádost, prosbu, připis atp.:
pěkně co po- říci, vyřídit,
vystoupit (lid. a hovor.); látka
se podá = přizpůsobí se (těm).
na.-, roztáhne se atp.; to se ča
sem podá upraví, zlepší atp.;
pod- se = podrobiti se, dáti se
pod moc; v. poddaný;
pro- dáti za. peníze; pře
nes. dobře, prodati něco (ná
pod...) = uplatnit (hovor.);
jsme prodáni zrazeni; jsem
tu jako prodán, -aný = nevy
znám se, cítím se cizi, nemohu
jednati podle svého přesvěd
čení atp. (lid. a hovor.); — od
pro- kousek pole,.. pro- od
statku...; popro- všecko (hro
mad.); rozpro- co = po částech
všechno pro-; vypro- všecko
zboži... = úplně pro- (hromad.):
divadlo, představení je vyprodá
no = vyprodaly se všechny list
ky do něho, na ně; zapro— ko
ho, Se komu = dáti koho, se
úplně do či moci, komu na po
spas; býti úplně zaprodán, jako
zaprodaný;

Pře- se dáti více (Omylem n.
úmyslně): ten se nepředá. = ne
dá víc, než musí, nedá. příliš
mnoho; pře- komu co, dopis.
úřad atp., nečes. m. dáti, do
ručiti, poslati, odevzdati;
při— = dáti více: při
jídla: při- desítikorunu;
roz- dáti, darovati
lidem...; rozpro-, v. pro-;
14- falešný peníz = dáti jej do
oběhu jako pravý; přenes. (ho—
vor. a lid.) u- vtip atp.; = ozná
miti trestně, policejně: u- koho
u soudu, u policie, u úřadu: u
00 = oznámit, ohlásit, říci, obyč.
úředně, na př. jméno, zaměst
nání, příjmy, byt, adresu;
zry— peníze na něco, za ně
co = vynaložit, utratit, upotře—
bit jich na koupení...; mnoho v.
ap. (totiž peněz); v. se z pe
něz utratit všechny penize;
přenes. v. se ze sil vyčerpati
své síly; v. knihu... uveřejnit;
podob. vydati rozkaz, prohlášení:
V. komu zboží = odevzdat, umož—
nit mu odvésti si... je; v. vy
svědčení = vyhotovit, odevzdat :
v. svědectví vypověděti; v.
poslance = zprostiti jej imuni—
ty; v. koho komu na milost a ne
milost = dáti v šanc, na pospas;
v. zvuk, skřek vypraviti ze
sebe; vydá. to mnoho... = je to
vydatné, obsažné; v. se na
cesty... . vypraviti se;
031- dceru = provdati; časť. vy
se za. koho = pr0vdati se;
vyv- dceru, V. vdáti;
vzdáti, v. tam;
zdátž se, v. tam:
za- komu svá. práva = DOStOUDit.
ustoupit od nich; obyč. zápor
ne-;
za. srdce komu dáti, darovati
srdce, zamilovati si jej: srdce ne—
zadané volné (Erb.); býti
zadán = míti nevěstu, nápadní—
ka, ženicha; při tanci slíbiti
tanec jinému; za- práci, stavbu
komu svěřit její provedení;

soli do

různým
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za- si o něco k úřadu, u úřadu
= podati si žádost; za- si čím,
v čem před kým = nezachovati
se dosti vážně, důstojně a tím si
uškoditi; neza— komu v čem =
nezůstat (pozadu) za někým;
v. dávati

dativ <<-týv», -u, m., z lat. = 3.
pád: datami tvar, význam

I *datle, stř. = datlí mládě (Erb.)
II datle, ž. = plod datlovníku
datli, přid. k datel; datliček, -čka,

datlik, -a, m., zdrob. k datel
datlovka, -vek, ž., mořský mlž,

druh jablek
datlovník, -a II -u, m., strom
datlový, přid. k II datle: d. llst:

palma -vá = datlovník
datovací formule v starých listi

nách = které se užívá. při dato
vání

datovati dopis atp. = označiti da
tem, vročiti; dopis je, není da
tován; d. starou listinu, starý
spis = určití dobu napsání, často
jen neúplně. přibližně; d. (oje
diň.) || obyč. d. se = od nějakého
data se začinati, míti počátek,
vznik: od té doby se datuje úpa
dek, rozkvět...; slóž. dokon. *o-;
datovávati, opakov.

datový, přid. k datum: -vé razítko
datum <<da-, jen lid. dá.-», data.

stř., z lat. = „dáno", údaj do
by (dne, měsíce, roku) na dopi
sech, na. listinách apod., na př. v
Praze n. Praha (dne) 28. listopa
du (r.) 1934 (často číslicemi 28/XI
n. 28/11 1934, zbytečně 28./11. n.
XI.); = doba události..., vzniku,
sepsání, (datem určena); d. naro
zeni...; listina je pozdějšího data,
než se myslilo = z pozdější do
by, vznikla později; = začátek
něčeho, nového období, mezník
(šal.): pomn. data, dat = jaké
koli údaje, na př. životopisná d.;
'datumový = datový

Daubck, —bka, m., přijm., starším
pravopisem m. Dou-; podob.
Daubm'va, m., příjm., m. Dou

daun, z angl. down = lehni, o psu
(mysllv.); da/wno'vati, v amer.
češ. = sraziti, posunouti dolů

ďanr || džaur ["-rky'něJ, -a, m.,
mohamedánska přezdívka křesťa
nům; -'rsk'ý, přid. k tomu

dav, -u, m., původ. = tlačenice..
vřava_ zmatek (J'ir. ) , útisk
(Koll.), pak = velký shluk, zá.
stup lidí; v třídní společnosti =
nižší třídy; zřid. o věcech = trs,
roj... květin, myšlenek ap.

dávati, opak. k dáti: d. co na stůl,
komu co darem, komu pozdra
veni...; d. divadelní kus, oběd...
= pořádat; d. hodiny komu =
udíleti, vyučovatl jej; d. si, ko
mu .vinu = svalovat vinu, obvi—
ňovat;
slož. nedokon. do-, na,-, po-, pod
se, pro- (cdma-, rozpro-, vyp-rm,
zapro-), pře— se. při-, roz-, u-,
try-, za. k dokon. dodati...

*dávavý = rád, mnoho dávající,
štědrý

dávenina, ž. = vydávený pokrm n.
nápoj

dávicí prostředek = na dáveni
davič, -e, m. = kdo dáví, rdousi;

rostl. (vratič)
David, -a, m., kř. jm. i přijm.:

symb. harfenlctví (kniž.); zobec.
david, -a, m.: honit, chvalitl -da
= vrhnouti, zvraceti (lid., žert.);
zdrob. Davidek, -dka_ m.; davi
dek, m. = zbytek tužky (lid.)

dávldlo, -del. stř. = dávici pro
středek

'davista, m. = stoupenec kosmo
politic. a nacionalistic. literár.
směru sloven., nazvaného podle
listu Dav

dávní, neudav se = dusit, rdou
sit, škrtit: d. se jídlem = du
siti se (tím, že pokrm ucpe hr
tan); = vrhnout, zvracet; slož.
dokon. po-: kočka podávila mno—
ho myši; u- koho, se = zardou
sit, zadusit; vy- = vyvrhnout,
zvrátit; za- = zadusit, zakous
nout; pes zadávil zajíce; dávi
vati, opakov.
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dávivec, -vce, m., rostl.; ných časů; dávné věky, dávné
dávivý [JuěJ- -vost] = dávici; = přísloví; dávný přítel = od
rdousivý dávných let, dlouholetý, starý :

dávka, -vek, ž. = co se dává z pO
vinnosti, z uloženi obce apod.,
daň, poplatek; = množství léku,
jidla, pití na jedno požití; pře
nes. míti jistou dávku hrdosti...;
dávkovati = stanoviti dávku léku:
dávkový předpis = o dávkách

Davle, ž., městys v č.
davně, v. davný
*dávně, příslov. k dávný = staro

dávně, starobyle
'dávní = dávný (zast., Čelak.);

dávničko, příslov. = velmi dávno
(Němc.)

dávno, 1. příslovce k dávný =
před mnohým časem, dlouho:
d. se to stalo; otázka, je
dávno rozřešena; dávno něCOvě
dět; dávno jsem ho neviděl.

, dávno u nás nebyl = je tomu
d.. co jsem ho viděl, co u nás
byl; sr. dlouhý (-ho); = zcela.
docela, úplně, až příliš (lid. a
hovor.); je to proň dávno dob
ré ap.;
2. stř. podst. = dávnost, dávný
čas (kniž.): obyč. v přisloveč.
spoj. ode dávna II "od dávna =
od dávných časů (řid.): před
dávnem, v dávnu, za dávna =
před dávnými časy, v dávných
časech, za. dávných časů

'dávnodávný = velmi dávný
dávno-, kmen přid. dávný ve slož.:

-dobý = dávný, dávno minulý:
'-letý = dlouholetý, dávný;
-m1'.nulý čas, v mluvn. = minulý
před jiným, předminulý; jinak
= dávno minulý (řid.)

'dávnost, -i, ž. = dávná doba
'dávnOvěk, -u, m. = dávný, sta

rý věk, starověk; dávnověký
[-ky; -kost] = dávný, starově—
ký, starodávný; šero -kostl
(kniž.)

'davný [mě] = davový
dávný = co bylo před mnohým ča

sem, co se zachovalo ze starých
dob, starobylý, minulý: dávná
doba; před dávnými časy, za dáv

-né přátelství; 2. stup. dávnějši
dav0vý [-vě; —'vost],přid. k dav =

týkající se davu, davů, hromadný
d. jev, -vá psychologie; -vě

= v davech, hromadně
daxl, daxliček, dancclík,v. dakl
dazule, ž., brouk (zastar.)
dbalý [-le; -Zost], od pův. příč.

min. k dbáti = dbající, pozorný,
bedlivý, bdělý, pilný: d. žák,
čtenář; dbalý svých povinností ||
*oč

dbátl, dbám (zápor. nedbat'l) =
pečovati, stal-ati se o koho, oč,
všímati si čeho, hledět, dát
nač: d. své cti, pořádku || na svou
čest, na pořádek; ned. lidských
řečí II na lidské řeči; ned. koho,
na koho; nic ned. na zimu; na
nic ned. = ničeho si nevšímat,
k ničemu nehledět; dbáti svého
zevnějšku, na svůj zevnějšek, o
svůj z.; dbát o svůj majetek,
o svá pole, o rodinu atp.; pod
mětově (nic) nedbati = nepři
čiňovatl se (vůbec), býti nedba
lý: hospodář nedbá; = nevšimati
si: napominal ho, ale on nedbal:
slož. dokon. 'p'ro'ne- " obyč. za
ne- co = opominouti co udělat,
vykonat, vynechat, nevykonat...:
zane- školu, své povinnosti, po
vinnou péči " zane- co, koho =
nevěnovat péči. nevšimnouti si:
zane- nemoc, dítě;
dbá'vati, opakov.:
zana-;
"dbavý = dbalý

dcera. [] 'dcéra (Nei—„ podle lid.
céra, cira) ]] zastat. dci, 3. a
6. p. jedn. dceři, 4. p. dceru ||
zastar. dceř, ž. = dítě ženského
pohlaví; .
"dce'rečka, -ček. ž., zdrob. k
dcerka, -rek, ž., zdrob. k dcera:
*dcerunka, ž. || dceruška, -šek,
domác. tvary k dcera;
dceřín, —a..., přid. jm. jednotli
vě přivlast. || dceřiný (ni k.
-nný), obecně přivlast.: -ná buň

slož. nedokon.
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ka = vznikla dělením z matečné
(odb.)

de- <<dě- || de-», lat. příslov. a
předl. ve slož. s Význ. od-, zba
veni, opaku, pře- apod.:
*-a/utomatžsace q-tyza-», ž. =od
automatisovani

debakl, -u, m., z franc. débAclc
= úplná porážka, zkáza, nezdar,
prohra

debardeur || zčešť. -dé'r [-'rka], -a,
m., franc. = přístavní dělník

debata, ž., z franc. = rokování.
rozprava. rozhovor;
debatér [-rka], -a, m. = kdo
rad debatuje, umi debatovati;
-rský [Jr—sky; —'rstfvt]: —rské na
dání... = k debatováni: -rstvi =
záliba v debatováni;
*debattčka, ž„ zdrob. k debata:
debatní večer... = v. debaty, k
debatě || 'debato'vý;
debatovati = rokovat, rozprávět;
slož. dokon. na- se (mnoho):
pro- co důkladně = v debatě
probrat; za- si (trochu, mnoho);
debatovávatt, opakov.; slož. ne
dokon. na- se, pro

debet, -u, m., z lat. slovesa (= je
dlužen, má. dáti) = dluh; debetní
strana = dlužná

debilita, ž., z lat. = debilnost;
debilni [-ně; most) = méně
schOpný, slabomyslný

debit, -u, m., z franc. = prodej
v drobném, poštovní doprava

debrecínka, -nek, ž. = debreci'n
ská uzenka, paprikovaná (podle
maď. města Debrecina)

'debř, -i || -e, z. =' rokle, údoli
(zastar.); D., -e, 2., ves v č.;
Debřece, —řec, pomn., ves v č.

debsati, v. depsati
debut <<—by»,—tu, m., z franc. =

první veřejné vystoupení (spole
čenské, umělecké);
debutant [—tka], -a, m. = kdo
po prvé vystoupi umělecky ne
bo ve společnosti;
debutantský = začátečnický;
debutovati = vystoupit veřejně:
d. básněmi...;
*debutový, přid. ]: debut

decrescendo

*debužírka, -rek_ 2. = debužíro—'
vání; debužirovati, z něm. a
tam z franc. = hodovat, hýřit
(lid. a hovor.); slož. dokon. na
se (mnoho)

decembrista, m., z franc. = stou
penec Ludvika Napoleona, který
podporoval státní převrat v pro—
sinci 1851

decemvir, -a, m., lat. = člen de
cemvirátu; -'rát, -u, m. = vlada
desíti

decennium <<-cényjum», -ia, stř.,
lat. = desítiletí

decentní [-ně; most], z lat. =
slušný, jemný

decentralisace <<-zace».ž., z lat. =
decentralisování; -Z'isač'n£|| Jis
ttcký [-cky] c-tyc- = odstředi
vý (snahy, úsilí); Jie—ovacía-zo-»
= odsoustředit, -ďovat

decepce, ž., z lat. = zklamání (řid.)
'deci, stř. neski. = decilitr (slov.)
decidivní e-dýv-», z lat. = roz

hodný
decigram, -u, m. = desetina gra

mu, zkratka dg; zdrob. '-grá
mek, -mku, m.

decilitr, -u, m. = desetina litru;
zkratka dl: Jih-ový, přid. k to
mu

decima, ž._ lat. = „desátá“, špa—
nělská. rýmované strofa desíti
veršová.: desitistupňový interval,
varhanní hlas (hudeb.)

decimace, ž. = decimováni
decimálka, -lek, ž. = decima/nt

vaha, soustava = desetinná.
decimetr, -u, m. = desitina. met

ru (dm); -met'ro'vý, přid. k tomu
decimovati, z lat. decimus (= de

sátý) = popravit každého desá
tého; přenes. = silně ničit, hubit;
slož. dokon. z- vojsko... = silně,
značně zničit

decimový, přid. k decima
decisivní <<-zív-»= decidivní
decorum, v. dekorum
decrescendo <<dekrešendo», při

slov., ital. = postupně slaběji (v
hudbě); zpodstat. d., stř. = po
stupné oslabování, hudeb. skladba
v tomto tempu
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'dečička, dečka, ž., zdrob. k 1 deka;
psí dečky = gamaše (žert. ho
vor.)

dedek, -dka, m. = dudek
dedikaco <<-dy-»,ž., z lat. = věno

vání (knihy atp.); dedikační, na
př. přípis; dedikovati co komu
= věnovat, připsat

dedukce, ž., z lat. = odvozování,
vývod; dedukční || deduktivní
<<—týv-»[-ně], na př. postup, me
toda; dedukovati co z čeho =
odvozovat, vyvozovat; slož. pros
tě dokon. vy- = odvodit, vy

de facto <<défaktó», lat. = vskut
ku, skutečně, ve skutečnosti,
vlastně

defaitismus c—fetyz-», -mu, m., z
franc. défaitisme = strach z po

_rážky, neúspěchu, nedostatek se
bedůvěry, ustrašenost („nedá se
nic dělati“), poraženectví;
defaitista, m. = přivrženec de—
faitismu. poraženec; dietách?
[-cky] <<-tystyc-» = v duchu de—
faitismu, poraženecký

defekt, -u, m., z lat. = vada, po
rucha, na př. d. mravní, těles
ný, d. 11stroje atp.; defektní =
vadný, poškozený. neúplný., ne
celý, na př. starý rukopiS, tisk,
exemplář knihy; -ti'vní q-týv-»
slovo neboli -tivum <—tý-», -va.
stř. = slovo mající jen některé
tvary

defenestrace, ž., z lat. = svržení s
okna, v čes. dějinách _= svržení
místodržících s oken pražského
hradu 1618, počátek čes. povstání

defensiva c-zí-», ž., z lat. = obra.—
na, nejčastěji ve smyslu vojen.:
-si'vní [-ně] = obranný;
defenso'r, -a, m. = obránce (za.
star.); --rský, přid. k tomu

deficient, -a, m., z lat. = kněz
daný na odpočinek pro trvalou
nezpůsobilost ve službě

deficit, —u,m., z lat. = (peněžní)
schodek; -tní || dom?, o hospo
daření = se schodkem

defilé, stř. neskl., z franc. (původ.
= úzký průchod, průsmyk) =
pochod vojska. při přehlídce, lid.

defilžrka, -rek, ž.; defilovati =
pochodovat při přehlídce; pře
nes. o pochodu, o průvodu jiném,
o řadě (na. př. myšlenek, vzpo—
mínek)

definice <<-ny-», ž., z lat. = VY
mezení pojmu, slova, výměr

*definisovatl a-nyzo-m podle franc.
= ukončovati (se)

*deíinitlsovati a-nytyzo-» =
nit, jmen0vati definitivním

deflnitiva. <<-nytý-», ž. = trvalé u
stanovení ve službě: míti, dostati
definitivu; = konečná podoba
(říd.); definitivní || *-ný [-ně;
-nost] = trvale ustanovený: =
konečný, na. čem nelze nic měnit
atp.; d. znění zákona, vydání.
slovo, rozhodnutí; definitivum,
-va, stř. = definitivní stav;
definito'r, -a, m. = pomOcník
řádového provenciála n. generála

definovatelný = co lze definovati;

(u)či

-novati co = podati definici to
ho, vymezit

deflace, ž., z lat. = omezení, zmen—
šení oběživa větším zhodnocením
peněz, opak inflace; deflacionis
tický <<-nystyc-» = provádějící
deflaci; deflační opatření, po
litika

deflagrace, ž., z lat. = rychlé vzpla
nutí, přečištění, vznět (chem.);
-grační, příd. k tomu

deflektor, -u, m., lat. = nástavek
na. komíně proti vnikání větru

deflorace, ž., z lat. = zbavení pa.
nenství; deflorovati = zbavit
panenství, zprznit, zmrhat

deformace, ž., z lat. = znetvoření,
na př. lebky; přenes. d. karak
teru; = změna tvaru, přetvoření
(technic.); = skreslení (šal.);
v mluvn. a v estetice = záměrné
porušování, přetváření jazykové
normy pro estetický účinek; de
formační prostředek " deforma
ti'vnt <<-týv-»;- deformita, ž. =
znetvořenina; deformovati = zne
tvořit, skreslit, záměrně přetvo
řit; -movaný jazyk; -mova.ná
skutečnost (šel.)
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defraudace, ž., z lat. = zpronevě
ra (peněz), neodvedení vybraných
dani, neúplné přiznání příjmů za
účelem zdanění (daňová defrau
dace), defraudant [-tka.], -a, m.
= kdo se dopustí defraudace; de
fraudovato' = zpronevěřit || slož.
dok. z

degenerace, ž., z lat. = rodový,
vývojový úpadek, zrůdnost, zvrh
nutí; degenerační postup, činitel
...; hra/nt, -a, m. = degenero
vaný člověk; -ratžvní = úpad
kový: '
'degenerovanec, -nce, m. = de
generovaný člověk;
degenerovaný [—'ně; masu =
zrůdný, zvrhlý, úchylný;
degenerovatz' = rodově, vývojově
upadat, upadnout, zvrhatí se,
zvrhnoutl se

degont adegúm stř. neskl., franc. =
nechuť, ošklivost, odpor (lékař.)

degradace, z., z lat. = snížení hod
nosti nebo zbavení, sesazení (z
hodnosti, z úřadu), přenes. =
podceňování něčeho; -dovati ko
ho = snížit mu hodnost, sesadit,
podceňovat

deg;-eso <-se», 2., z lat. = klesání,
pokles

degrét, v. dekret
degu, v. degout
degnm0vatl = zbavit přírodního

klihu v hedvábí, odkližovati
de gustibus non est disputa/ndum

<<dé -sty- nón dys-», lat. = o
vkusu, o chuti se nelze příti, vkus
(chuť) je různý (různá)

dehet, -htu, m. = olejovitá tekuti
na vzniklá suchou destilací dře
va n. uhlí;
dehtárna, -ren || dehtovna, -ven,
ž. = palírna, továrna na dehet;
dehtář, -e, m. = dělník pálící
dehet, kolomazník;
dehtitz' [] časť. dehtovati = na
tírat_ napouštět dehtem;
dehtojem, -u, m. = sběrač dehtu,
jímka na dehet:
dehtovy' Dvě; -vost], přid. k
dehet

dech, -u, m. = vdechovaný & VY—
dechovaný vzduch, dýchání: dech
se mu zatajil = nemohl dýchat,
nemohl popadnouti dechu; na
brati dechu; hájiti co do posled
ního dechu = až padneme; při
běhnouti bez dechu = udýchán;
ležeti bez dechu = bez dýchání,
v mdlobách: vypít něco jedním
dechem = jedním douškem, na
jeden doušek, naráz; řícl něco
jedním d. = za jednoho výdechu
z plic, velmi rychle, naráz; pře
nes. říkati jedním d. to i ono =
tvrdit věci nestejné, odporující
si; není po něm (ani) slechu ani
dechu = zmizel beze stopy; pře—
nes. d. květů; ovanul ho dech
smrti = smrtelný vánek, zemřel;
dechy dřímajícího moře (Ner.);
pomn. dechy, -chů = dechové
nástroje

dechnouti, dechl, dechnuv, dech—
nutí = učiniti dech, obyčej. dý—
chnouti: dechnoutl na sklo (Jir.):
květy dechly svoji duši (Vrchl.);
dechnutá příze vzpomínky (šrá—
mek);
slož. dok. na- = nadýchati: V
nadechnutý; 'o- co = ovanouti:
od- si = oddychnouti si, odpo—
činout; — v- = vtáhnout! do
sebe dech; v- vůní, zápach (do
sebe); vy- = vypustiti dech: vz—
= vzdychnout, dechnout, vydati
dech: svalil se a už ani nevzdechl
= byl mrtev; přenes. ani nevz
= nic neříci (na výtky), ani ne
hlesnout (hovor. a, lid.): ani na.
to nevz- = ani nevzpomenout,
dOCelazapomenout; ani po matce
nevz- (Pujm.):
kratičké vzdechnutí = modlitbič
ka || povz- Si = vydechnouti bo

.lem, steskem, postesknouti si;
z-, pův. = vydechnouti (duší).
zemřít, dnes jen zhrub. || obyč.
= pojit, scípnout, o zvířatech:
v. zdechlý; za- = dechnout, dých
nout (kniž.): za- v tváře (Břez.):
v. zdechati:
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-dechovati, slož. nedokon. od- = dekalog, -u, m.. z řeč. = Desatero
oddychovat; povz- (Jin) = (božích přikázání); = zákoník
vzdychat, stýskatl si; v-, vy—

dechoměr, -u, m., Spirometr, pří
stroj na. měření dechu

'dechot, -u, m. = dýchání, dech
-dechovati, v. dechnouti
dechovka, -vek, Z. = dechová

hudba (hovor.)
dechový [-'vě], přid. k dech: -vé

cvičení = c. v dechu, v dýchání;
-vý hlas, odstín = jako dech
(kniž.); -vý nástroj hudební =
foukací

deifikaee <<deji-»,ž., z lat. = zbož
nění; -kač'ní, příd. k tomu

deiktický <<dejktyc-», z řeč. =
ukazovací, názorný, o vyučovací
metodě; v mluvn.: -cká. zájmena,
citoslovce = s významem ukazo
vacím a upozorňovacím; -cký vý—
znam

deismus <<dejizmus>>, -mu, m., z
lat. = víra. v jednoho Boha:
deista [-stka], m. = vyznavač
deismu: deisticky' <<-styc-» = v
duchu deismu

de iure <<dé„jů-», lat. = podle prá—
va, (s) právem

deixe <<dejkse>>,ž., z řeč. = uka
zování, upozorňování

“dek, -u, m. = I deka (Jin)
I deka, ž., z něm. = pokrývka

(lid. a. hovor.); v. mazati
II deka, stř. neskl. " lid. deko, stř.,

zkrácením z dekag'ram
dekabrista., v. děkabrista
dekáda, ž., z řeč. = desítka„ deset

let...: dekadický [-cky] <<-dyc-»
= desítkový, deSeti—nný: -c.ká
soustava

dekadence, ž., z lat. = úpadek,
úpadková doba; danění || obyč.
dentní [mě] " -dent8ký [-sky;
-ství] = úpadkový; -dent [-tka],
-a, m. = stoupenec dekadence,
člověk z doby dekadence; -den
tismus <<-tyz->>,-mu, m. = deka—
dentní směr

dekagram, -u, m. = deset gramů;
zkratka dkg

dekachord(on), -u, m., z řeč. =
hudební nástroj o desíti strunách

dekalumen <<—lú-»,-nu, m., řeclat.
= jednotka světelného toku

dekapitace, ž. = stětí hlavy; pře
nes. = odstranění z vedení

*dekapitalisaee <<—za.-»,2. = odka
pitalisování '

dekartovati = zapsat poštovní zá
silky do seznamů odváděných
úřadům

deklamace, ž.. z lat. = přednes,
reprodukce básně; přenes. =
nabubřelé, prázdné mluvení,
krasořečnění; _mačm'. [mě] ||
-matt'1mf <<-týv-»: -maňní umění;
-mátor [-rka], -a, m. = před
našeč; stč. = pomocný úředník
při zemských deskách (Ju-.):
-matomí_ umění = -mační; -má
torský [-sky; -ství] = dekla
mační; přenes. = nabubřelý, kra
sořečnický

*deklamovačka, ž. Il obyč. dekla
movánka, -nek, ž. || *-můvka.,
-vek, ž. = lehčí básnička, na de
klamování;
deklamovati = přednášet (bá
seň); = nepřirozeně výrazně, na.
bubřele, prázdné mluvit; slož.
dokon. na- se (mnoho); od- co
= odpřenášeti; za- sí (trochu.
dovůle); deklamvávati, opakov.

deklarace, ž., z lat. = veřejné.
slavnostní prohlášení, veřejný...
projev; = označení obsahu a
ceny zásilky:
-rační postup (poštov.. celní);
deklem/nt [-tka], -a, m. = kdo
deklaruje (zboží); politic. =
kde podepsal čes. deklaraci z r.
1868; Jaký [-tsky; -tství], přid.
k tomu;
deklarativní <-týv-» =
lovací;
deklarovatí = prohlásit, opovědět,
označit obsah a. cenu zásilky

deklasovanec <4-so-», -nce, m. =
-sovaný člověk (šal.); -sova,tz', z
franc. = společensky snížit. pře—
řadit do nižší třídy. vyřaditi ze
slušné společnosti

vysvět
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deklinace, ž.. z lat. = skloňování ustálené společenské formy; za
jmen; = odchýlení, vzdálenost chovati d.
hvězdy od nebeského rovníku;
d. magnetické střelky = úchyl
ka. od magnetického poledníku:
-nač'ní vzor, tabulky; mátor,
-u. m. = přístroj na měření de
klinace magnetické střelky

deko, v. II deka
dekokce, ž., z lat. = svaření;

dekokt, -u, m. = odvar
dekoletáž <<—1t-»|| obyč. -Ztáž, -e,

ž., z franc. décolletage = obna
žení šíje. ňader, výstřih u žen
ských šatů; dekol(e)to'vaný [-ně;
-nost] = mající dekoltáž; de
kol(e)twati se = provésti de
koltáž

dekomposice <<-zi-», ž., z lat. =
rozložení, rozklad, rozbor ; v
mluvn. mylná neboli falešná d.,
kterou vznikají nová. slova, na
př. bořitl z ob-ořitl rozdělením
na o-bořiti

'dekor <<-kór»,-u, m.. z franc. =
dekorace, ž., z lat. = výzdoba,
ozdoba, na př. sálu, jeviště; =
slavnostní odevzdání řádu, vy
znamenání; -rač'ní Plně,- -nost]:
-račni úprava, malíř = ú., m.
dekorací; -rační předmět = o
zdobný, okrasný;
-raté'r, -a, m. = okrašlovatel,
ozdobník, malíř dekorací; -.-ra
-térský baky; -st'ví], přid. k
tomu;
-rativismus e-tyviz-», —mu, m.
= umělec. směr libující si v o
zdobnictví; -rativžsta [-tka], m.
= stoupenec dekorativismu;
-mtívn£ [-ně; -nost] <<-týv-» ||
"-rati1my' = ozdobný, na ozdo
bu (malba), malebný; -rativní
stránka divadel. kusu = týka
jící se dekorace;
dekorovaný [-ně; -nost] = okrás
lený, vyzdobený, vyznamenaný;
dekorovati = ozdobit, vy-; d.
koho = slavnostně mu odevzdatí
řád, vyznamenání; slož. dokon.
mJ- sál...

dekorum eko-». -ra, stř.. z lat.
= slušnost, vážnost, důstojnost,

*dekovati, z něm. decken = skrý
vat, chránit; slož. dokon. z-; z
se = vyhnouti se válečnému ne
bezpečí, práci (lid. a hovor.)

dekret (lid. degrét), -u, m., z lat.
= ustanovovací list, nařízení;
dekretace, ž. = dekretování;
dekretál, -u, m., mn. -Zy || -Zie,
-lií, ž. = papežský dekret; -tál
ní [mě] = ustanovený dekretem:
dekretář, -e, m. = necechový ře
meslník (zastar.);
dekret/M list =
kret;
dekreto'vat'i. = nařizovat, naři
diti dekretem; slož. dokon. vuz-,
od—co = prostě naříditi (hovor.)

dekubitus, -tu, m., z lat. = pro
leželé místo na těle nemocného

dekupírka, —rek, ž., z něm. a tam
z franc., čes. rejdovačka =
krátká pila s jemnými zoubky

dekursivní [-'ně; -nost] a-zív-», z
lat. = po lhůtě, pozadu splatný,
zpětný

del., zkratka z delineavit (lat.) =
nakreslil

děl, v. II déle
delace, ž., z lat. = udání, odklad,

dědičný nápad: delátor, —a,m. =
udavač; -rský [-rsky; -'rst'ví] =
udavačský

I déle, ž. = délka, jen v přísloveč.
výrazech na dél || nadél (z na
déli), (Wada/i = na. délku, v.
tam, v příslov. a. v předl. podél,
v. tam

11 déle || 'dél (lid. dýl), příslov.
2. stupně k dlouho = delší dobu:

obsahující de—

déle než rok: nemoci se déle
zdržetl

delegace, ž., z lat. = přenesení
práva, zplnomocnění, zvolení zá
stupci, poselstvo;
delegačka, -ček, ž. = delegační
list (hovor.); delegacím list...;
delegát [-tka], -a, m. = zvolený
n. zmocněný zástupce; -tský
úspěch (ojediň.); -tstv£, stř. =
delegátský úkol; -tština, ž. =
delegátské zřízení (hanl.);
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delegovaný soud = na který delírafnt'ní [-ně; »nost] = třeštící,
byla přenesena věc jemu nepří- třeštivý, blouznivý || delirický
slušející; [-cky]; v. delirium
delegovati = zmocnit k nějakému delirium <<-líryjum», -ia, stř., lat.
úkonu, zvolitl za zástupce = třeštění, blouznění; delirium

delektor, -chtor, v. direkce
delekt0vati se, z lat. = baviti se.

kochatl se (hovor.) " lid. delek
týrovati se

délesloužící poddůstojník = slou
žící déle, přesluhující (starší
vojen.)

delfín, -a, m., mořský ssavec, plís
kavice; D., souhvězdí; delfíni
hlava || delfinový tuk

delfský, přid. k Delfy (Delfi),
Delf, pomn., řec. město s věš
tírnou

Déll, ž. neskl., domác. tvar k Adéla
deliberační lhůta, z lat. = čas na

rozmyšlenou k nastoupení dědic
tví; *delibe'ro'vati = uvažovat
(Net)

deliciésní (podle franc.) || -c'i»ozní,
--ciósní <<-zní»,z let. = lahodný.
půvabný. rozkošný;
delic'loso <<-čózo»,příslov., ital. =
lahodně, jemně (hudeb.)

delikates, -sa. <<-sa>>.m., z franc.
délicatesse, v mluvě starších
Pražanů = lahůdkář; delikatesa
<<-sa»,ž. = pochoutka, lahůdka:
—tesn£obchod = lahůdkářství

delikátní [-ně; -nost], z franc. dé
licat = chutný, lahodný, jemný.
na př. jídlo, slovo, způsob, člo
věk. práce: d. situace = chou—
lostivá || -kátský (lid.)

delikt, -u, m., z lat. = trestní čin,
poklesek

delikvent [-tka], -a, m., z lat. [[
(původ., ale říd.) delinkvent =
provinilec

delimitace, ž., z lat. = rozhrani
čení, úprava. hranic; -tač'ní komi
se; delimitovati = vytyčiti hra
nice, rozhraničiti

delineavit, v. del.
Délinka, ž., zdrob. k Dělí
delinkvent, v. delikvent
delirant, -a_ m. = delirantní člo

věk;

tremens = blouznění opllců s tře
savkou; přenes. d. lásky;
delirovati = býti v deliriu, třeš
titi, blouznlti

*délltl = činiti delším, prodlužo
vat, protahovat (Ner.); slož. do

pro- = prodloužit (Svět.)

délka, -lek, ž. = rozměr ve směru
osy: d. silnice, pokoje..: na dél
ku je to správné = co se týče
délky; položit co na délku, po
délce = ve směru osy, podélně:
= časový rozsah; délka života;
d. samohlásek (proti krátkosti);
zeměpisná d.;
dálkoměr, -u, m. = přístroj na
měření délky;
dálkový: -vá míra. = m. na —dél
ku, délky

='délný = dlouhý, dlouho trvající;
= podélný

-lu, m., ostr0v
deložovati koho, z franc. déloger

= vystěhóvat
délský, přid. k Délos
delší, 2. stup. k dlouhý; širší než

delší, v. široký
delta., 1. stř. neskl., řecký název

písmene“ d: 2. ž. = rozvětvené
ústí řek;
delto'vit'y' = podobný písmenu
delta; deltový, příd. k delta

demagOg, -a, m., z řeč., původ.
vůdce lidu, dnes zprav. = svůdce
lidu. kdo se mu chce zalichotit.
kdo jej pobuřuje, štváč;
adický [-g'icky] = snažící se za
lichotiti lidu, svádějící, pobuřu
jící, štváčský;
-gie, ž. || "'-gství, stř. = lichocení
lidu, svádění, pobuřovaní, štvaní

démant, -u, m. = diamant (básnic,
kniž.); zdrob. -tek, —tku, m.:
-to'vý [-vě, -vost] „ '-tny' [-tnč;
—tnost] = diamantový

demantý, v. dementi
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démarche <<-rš» || obyč. de-, -e.
z., franc. = diplomatické zakro
čení

demarkace, ž., z franc. = vytyčení
hranic, rozhraničení; —kační ča
ra, linie = rozhraničovací

demaskovatel, -e, m. = kdo de
maskuje;
damaskovati koho, co. z franc..
původ. = sníti masku, obyč. pře
nes. = odhalit

demarš, v. demarche
demence, ž., z lat. dementia. = du

ševní slabost, otupělost, blbost
dementi <<demanty ll obyč. -menty»,

stř. neskl., franc. = popření, vy
vrácení zprávy, nejčastěji úřední
n, novinářské

*dementní = slabomyslný, blbý
dementovati co = vyvrátit, po—

přít
Demeter, -try " -t'ra (Vrchl.), ž..

řecká bohyně zemské úrody
demijon || obyč. demižon ll 'demion,

-u, m., z angl. = větší Opletená
lahev na víno a na lihoviny (asi
desítilitrová); zdrob. -ó'nek, -nku,
m.

*demikát, -u, m. = polévka z ov
čího sýra (slov., Heyd.)

demilitarlsace, ž. = demilitariso
vání; demilitar'isačni, příd. 1: to—
mu; demilitarisovatí q—zo-»úze
mí = odvolati z něho vojsko, zba
vit je vojenské moci

demimondaina <-dé-» || obyč. de
mimondka, -dek, z., z franc. =
žena z polosvěta; demi-monde
amond»,- -du, m. = polosvět: de
mimo'ndni || '-dový = obvyklý
v polosvětě

deminutivní || di- cdy-týv-io, z lat.
= zdrobňující, zdrobnělý;
deminutivum || iii-, -va, stř. =
zdrobnělé slovo, zdrobnělina

demion, v. demijon
demise <<-se»,2., z lat. = odstou

pení z úřadu, z veřejné“ funkce,
0 ministrovi, o vládě...; nabíd
nout, podati demisi; *demisiono—
'uati = podati demisi

demiurg, -a, m., z řeč. = tvůrce
světa, tvůrce

demižon, v. demijon
demobilisace <<-za£e», z., z lat. =

zrušení válečného stavu armády;
-lisační plán, rozkaz; disovati
<<-zo-»= odzbrojiti

demografický [-cky] = lidopisný:
demografie <<-dé|| de-», ž., z řeč.
= věda, popisující lid, lidopis,
statistika obyvatelstva.

demokracie, 2., z řeč. = „vláda
lidu, lidovlada“, zásada společen
ské a státní rovnosti a volnosti,
demokratické zřízení, -cký stát,
-cké smýšlení, jednání, demokra
tismus: buržoasní, lidová... d.;
sociální d., politic. strana;
demokrat [-tka], —ta,m. = stou
penec demokracie, člověk jedna
jící v duchu demokracie; sociál
ní d.;
-kratický [-ticky; —tič'nost]

'<<—tyc-,atyč—» = souvisící s de
mokracií, vyplývající z ní. jsou
cí, jednající v duchu demokracie
(zřízení, vláda, člověk...);
demokratisace a-tyza—»_ž. = de
mokratisovaní ; 'demokratisáto-r
<<-tyzá.-»,-a, m. = kdo demokra
tisuje;
demkratismus <<—tyz-»,-mu, m.
= soustava demokracie, demokra
tické smýšlení, jednání;
demokratisovati a-tyzo-» = při
způsobovat, -blti duchu demo
kracie, zřizovat, zřídit, upravo
vat, -vit v jejím duchu. (u)činit
přístupným širokým vrstvám. li
dovým (školství...); d. se = bráti
na sebe demokratic. ráz, nabý
vat ho, stávati se obecně přístup
ným, lidovět; slož. dokon. z-;
'demokratský [-sky; -ství] =
demokratický

demokritovský = po způsobu De
mokritové

*demoliční, z franc. = bořivý, ni
čivý, rozkladný

demolovati, z lat. = zbořit, zpus—
tošit, zničit (ve válce, při vzbou
ření)

démon, -a, m., z lat. a tam z řeč.
= duch, zvl. zlý. zloduch
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demonetisace <<-tyza-»,ž., z lat.: d. demorallsace <<-za-», ž., z lat. =
stříbra = vyloučení stříbra ze. úpadek mravnosti, znemravně—
základu měny (v národ. hospod.) lost, zpustlost, úpadek“ smyslu

démonický [mic,-ky; -ničnost] pro pořádek. pro poctivost, ne
<<-nyc-, -nyč->> = mající tajem- dostatek pracovitosti atp.; -Zisač—
ný. zhoubný vliv, ďábelský; ni vliv... = znemravňující...; -li—
'démoničm'ce, ž. = démonická sovatl q-zo-» = míti demorali
žena: 'démonie a-nyjex—|| démo- sační vliv, znemravňovat, -vnit...;
nika, ž. || démonismus, -mu, m. slož. dokon. z
= démoničnost; démon'ik a-nyk», demorfinisace ox-nyzace», ž. = lé—
-a, m. = kdo zpracovává démo— čení morfinismu (odnětím mor—
nické látky (Nov.); fia)
démoniso'vati <<-nyzo-» = činiti démos, —mu, m., řec. = lid, obec
démonem, démonickýin, dávati
démonický ráz;
démonolatrie, ž. = uctívání dé
monů:
ďémonologický [-cky], přid. k
démonologie, ž. = nauka o dé
monech;
démonovitý [-tě; -tost] || démon
ský [-sky; -ství] = démonický

demonstrace, ž., z lat. = „ukázá
ní", názorná ukázka; přednáška
5 demonstracemi; d. ve veřejném
životě = okázalý veřejný projev,
často s výtržnostmi; námořní d.
= vyslání válečných lodí do cl
zích vod; -strační průvod, ráz,
přístroj;
demonstrant [-tka,], -a, m. =
účastník demonstrace, výtržník;
demonstrativní || "-ný [-ně;
-nost] vx-týv->>= názorný; d. po
tlesk... = okázalý; d. zájmeno,
význam =.- ukazovaci (mluvn.):
demonstrativum <<-tý-», -va, stř.,
lat. = ukazovací zájmeno;
demonstrátor [-rka], -a, m. =
pomocník profesora, který uka
zuje a vysvětluje přírodniny,
preparáty apod.;
demonstrovati = názorně ukázati
(chod nového stroje), názorně
vysvětlit; ve veřejném životě d.
= pořádati demonstraci, účast
niti se jí

démonství, v. démonský pod dé
monický

demontáž, -e, ž., z franc. = roze
brání stroje, rozmontování; de
montovati = provésti demontáž

Demosthenes, -na, m.. nejslavnější
řecký řečník; symb. řečníka;
-wův, přid. jm. přivlast. k tomu

demotlcký c-tyc-»_ příd._ k démos,
z řeč. = lidový

den, dne, m. = doba, kdy svítí
slunce, protějšek noci; = doba
24 hodin, den a noc (hvězdář-):
den Páně = neděle; dobrý den.r
(pozdrav); dne 2. února 1934 If
časť. jen 2. února; štědrý den;
je jako ve dne (0 světlé noci):
přijít někam za dne = pokud
svítí slunce: už je nedaleko do
dne = do východu slunce; při
jíti přede dnem = před výcho
dem slunce, velmi časně ráno;
na den, přes den bylo pěkně
= ve dne; pracuje ve dne v no
ci || kniž. dnem i nocí = stále,
bez uštání; den po dni, za
dnem ubíhá & já nejsem hotov
s prací; den po dni, d. za, dnem,
d. ze dne je to horší; žití ze
dne na den = z ruky do úst,
bez zabezpečení; den co den
k nám chodí || (výpustkou) co
den = každý den; podob. den
ode dne, den ze dne || méně často
ode dne ke dni; smutné „ode dne
ke dni" = odklady (Ner.); to
je na, bíle dni, v. nabíledni;
za osm dní ve významu za tý
den je nespr.:
to je jako den a noc = úplně
rozdílné: psí den, v. psí;
udělat komu dobrý den = zpří
jemniti den, způsobit mu radost;
(lid.) udělati si z koho dobrý



denacifikace 223 denominat'lvní

d, = vystřeliti si z něho; za na- deník (z -nn—), -u, m., 1. = kni—
šich dnů = v naší době; ha., do které se zapisují denni
Den, Dne || Dna, pseudonym události, výdaje atp.; 2. = ča

donacifikace, ž. = odnacisování sopis vycházející každý den;
denacionallsace <-za—>>,2. = od- denikář,- —e, m. = žurnalista

národnění; -sač'ni snahy, úsilí denního listu; -kářský [-sky;
denár, -u, m., stříbrná. mince, pů- -st'oí], příd. k tomu;

vodně římská, též stará. česká; *denikovity' = podobný deníku,
pomn. denáry = peníze (žert.); jako v deníku;
= jedna z barev ve špádech; deníkový zámam___: v deníku,
zdrob. denárek, -rku, m.: de- jako v deníku
"ÚT—97537(V kartách) *denlti se = rozednívatl se

denasalisace <<-zaliza->>, ž" V denivka, -vek. ž.., rostl., hmyz:
mluvn. = ztráta nosovosti sa- přenes. = časopis krátkého tr
mohlásek. změna 1105ch11 018- vání (č.-Chod: též denivka)
sahsovaných) .samohlasek v dénko " obyč. dýnko, -nek, stř.,
ústní; denasahsovatz se c-zo-nv
= ztratit nosovost...

denatalita, ž., z lat. = úbytek po
rodů

denaturaee,
rovaní

denaturalísace aaa-», ž., z lat. =
zbavení, ztráta občanství; -li
sovati <<-zo-» = zbavit občan
ského n. domovního práva

ž.. z lat. = denatu—

denaturát, -u, m. || '—Tálka, -lek,
ž. = denaturovaný líh; denatu
rovati = upravit (líh. cukr)
tak, aby se nehodil k účelu pod—
robenému dani, učiniti nepo
živatelným; d. přírodu = zbavit
přirozeného vzhledu (Neum)

dendrit, -u, m., z řeč. dendron =
keříčkovitý útvar na horninách,
kořenovitý výběžek nervových
buněk

dendrograf, -u, m., z řeč. = pří
stroj samočinně zaznamenávající
tloušťku kmene

rdendrolog, —a, m., z řeč. = kdo
se obíra s dendrologií. pěstitel
stromů; doga,-ký [-cky], příd, k
-logie, ž. = nauka, o stromech,
o dřevinách

*denežka, -žek, ž. = penízek (Če
lak.). z rus.

Adenice (z -nn-), ž. = denní hvěz
da, jitřenka

deníček, -čku, m., zdrob. denik
deníčku, -ček, ž., 1. zdrob. k deni

ce; 2. = denní zpráva (novinář.)

zdrob. ke dno = poklop nádoby,
víko, vršek klobouku

denní [denně], 1. = co je, děje
se... ve dne, ne v noci: d. světlo,

stráž, služba, doprava
d. pořádek = program

dne na, den; dáti něco na d.
p. (v sedění, ve schůzi) = k
projednávání; je to na denním
pořádku, přenes. = každý den
(lid. a. hovor.); d. práce = 1).
ve dne (proti noční) || = vy—
konaná. za. den; d. mzda =
za den; — 2. = každodenní
(vlivem něm. alltáglich, ale
ujalo se obec.) : denní práce.
úkol = kterou. který mám
vykonat každý den ; v tomto
významu i příslovce denně: list
vychází d. atp. ]] dosud častěji
každý den (jako k. týden, mě
síc, rok atp.)

*den(n)odenně, příslov. = každý
den (nečes, doslovný překlad
něm. tag'taglich)

*dennojasný = jasný jako den
*dennopls, -u, m. = deník (za

star.)
denodeně, v. dennodenně
denominace, ž., lat. = pojmeno

vání náboženské společnosti (pro
test'antské), nábož. společnost
sama

denominativni q-týv-», z lat. = od
vozený ze jména: d. slovo neboli
denominativum, -va, stř.
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*denščík || dě—, -a, m., z ruš. =
vojenský sluha

dentila, ž. = dentální souhláska:
dentální, z lat. = zubní

dentice <<-ty—»,ž. = prořezávání
zubů;
denti'n <<-tyn>>,-u, m. = zubovlna;
dentista [-stka] <-tys-», m., z
franc. = kdo odborně ošetřuje
zuby, lékař i nelékař (zubni
technik)

denudace, ž., z lat. = obnažení
(zubu, kosti, zem. povrchu)

denunciace, ž., z lat. = udání,
nařčení z něčeho; -c'iačm, přid.
k tomu; -ciant [-tka], -a, m. =
udavač; -cia/ntský Esky; -sw£]
= udavačský;
denuncovat'i = udat, nařknout

depalatalisace aaa-», ž. = změna
měkké souhlásky v tvrdou (od
palatallsovaní, ztvrdnutí);
disovatí se = ztratit měkkost.
ztvrdnout

departement x-tma-», stř. neskl. ||
-mentu <<-má.nu»,m. || 'depart
man, -u, m. (Nez.), franc. =
správní obvod, okres, u nás =
oddělení, odbor (úřadu); -men
tální = obvodový, okresový

dependance || "'de'nce adepandans
|| —danse, -dance», ž., franc. =
pobočka hotelu

depersonalisace <<-zace», ž., z lat.
= odosobnění

depersonitikace, ž., z lat. = ztráta
osobního významu slova a naby
tí významu věci, na př. lenoch
= líný člověk -— l. u židle

depeše, ž., z franc. = rychlá. zprá
va, telegram; -šák, -a, m. = roz
našeč telegramů (lid.); -šn£ kan
celář

depilace, ž., lat. = zbavení vlasů.
chloupků

deplacovati a-plaso-», „z franc. =
přemístit

depo, depo, v. depót
deponens <<-pó-»,neskl., mn. men

tla <<-cija», —tií, stř. = latinské
sloveso trpné formy, ale činné
ho významu

deponent [-tka], -a, m., z lat. =
schovatel, ukladatel;
deponentní sloveso = deponens

deponovati, lat. = uložitl, schovati
depopulace, ž., z lat. = odlidnění,

vy
deportace, ž., z lat. = deportová—

ni: -tačn£ územi = kam Se de—
portuje;
deportova/nec, -nce, m. = depor
tovaný člověk;
deportovati = vyvést, vystěho
vati z trestu do jiného kraje

deposedovati a-se-io, z lat. = sesa
dit, zbavit majetku

deposice bzi-», ž., z lat. = sesa
zení, složení_ uložení

deposit <<-zit»,-u, m. || depositum,
-ta, stř., lat. = schovaná., ulo
žená věc; deposit, též = schrán
ka, úschovna; depositář, -e, m.
= uschovatel; = úschovna: de
positnž listiny, úřad; -siton'um
a-zitóryjuxm. -ria_ stř. =úschov
na

depot || -pot adepó», stř. neskl. ||
-tu, m., franc. = skladiště, sklad,
uschovaná. věc ll lidově depo, -pa,
stř.

*depotati = dupati
depravace, ž., z lat. = zhoršení;

—vatz'1ml <-týv-» (slovo...) =
zhoršující, zhrubělý; -va,nt'ní =
zhoubný;
depra'vo'vati = zhoršovat, kazit

deprekace, ž., z lat. = odprošení
deprese a-se», ž., z lat. = stísně

nost, skleslost, sklíčenost; hos
podářská d. = tíseň; barometric
ká d. = klesnuti barometrického
tlaku; depresím [mě] osiv—>>
= skličující, tisnlvý

deprimovati, z lat. = sklíčit, skli—
čovat, zbavit, -vovat odvahy, ná
lady; býti deprimován || depri—
movaný člověk

deprivace, ž., z lat. = oloupení
depsati "deb-) = šlapati, dupati

(zast.); slož. dokon. za- (Svět.);
depsnoutž, -sl, -snuv, -snut(í),
dokon. (t.)

*dept, -u, m. = deptání, dupot;
deptati, -tá.m || zastar. depci, dep
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tej, přech. -taje = šlapat. du- dermatolog, -a. m., z řeč. = kož
pat (kniž.); slož. dokon. roz- = ní lékař; -gický, přid. k -gt'e,
rozšlapat; u- = udupat; z- prá- ž. = nauka o kožních nemocech
vo = pošlapat, pohanět; osud
ho zdeptal = zkrušil;
deptávati, opak.; slož. nedok.
roz-, z-;
*deptavý krok = dupavý;
'deptnouti, —ptl, -ptnuv, -ptnut,
dok. k deptati

deputace, ž., z lat. = očištění,
výmaz, zbavení statku knihov
ních závad; umění akt

depurgace, ž., z lat. = počištění
(lékař.)

depurovati = provést depuracl
deputace, ž., z lat. = poselství,

několik zástupců, mluvčích; přl
jmouti deputaci; vyslati depu—
tací ke komu; -tant [-tka], -a,
m. = člen deputace

deputát, -u, m., z lat. = důchod
v naturáliích, „příměnek“; —tát
ní, příd. k tomu; -tátnický, přid.
k -tátnžk [-nice], -a, m. = kdo
dostává. deputát

*deputovaný, -ného, m. = depu
tant, poslanec; *deputo'vati, sou
visí s deputace = vyslat, vysílat
jako zástupce, mluvčího

*deranžovaný [-ně; -nost] = roz
háraný, zmatený; "deranžo'vati,
z franc. = uvésti do nepořádku,
do zmatku

derby, stř. neskl. = anglické jar
ní dostihy v Epsomu

derelikce, ž., z lat. = puštění vě
cí z držby

*derenda, ž. = policejní direkce.
ředitelství (Nera, z hantýr.)

*dereš, -e, m., slov. z maď. = la
vice, na kterou léhali provinilcl
odsouzeni k bití (Jir.); = šat
lava (mor.)

derivace, ž., z lat. = odvození.
odvozování; = odvozená. funkce;
= odvedení zánětu na povrch;
= odchýlení; -vační úkon;
derivát, -u, m. = odvozenina,
odvozené slovo, odvozená látka.
odvozené ústrojí; derivativní
<<—týv-»= odvozovací; derivovati
= odvodit, odvozovat

dermatoplastika cesty-), ž. = plas
tická operace kůže, nahrazující
chorou n. zničenou část kůže
koží zdravou

derogace, ž., z lat. = zrušení zá
kona novým; -gační " -gatorn/í
moc; derogovati zákon = zru
šit nOVým

derouta ][ 'de'route (šel.) [] de
mta, ž., z franc. déroute =
náhlý pokles kursů, poplach z
něho; = rozklad vojska po po
rážce

dervlš, -e, m., z perš. = zebrak,
potulný islamský asketa; přenes.
někdy = potrhlec (hovor.); -šsky'
[-šství], přid. k tomu

des, stř. neskl. = o půl tónu sní
žené d; des dur, des moll, tó
niny

des— v přejatých slož. typu des-
organisace, z franc. dés (z lat.
de ex), znamenající zapor. opak.
nedostatek toho, co se vyslovuje
druhou částí slož.; někdy des
= lat. d'e

desant, -u, m., z franc. descente
= vysazení vojska, výsadek;
desantní vojsko = výsadkové

desitek, -tku, m., 1. = desítka,
dekáda (zastar.); = deset Otče
našů (Ra.); 2. (v starší době)
= desátý díl z úrody...; 3. =
svačina o desáté hodině

desaterak, -a, m. = jelen s desítl
výsadami na parozích, včelník s
desíti úly

desatero, stř. = deset lidí, před
mětů, věcí stejného druhu: d.
dětí, knih... (zastan) ; d. bo—
žích přikázání; zdravotní... d.
= deset rad, pokynů

desateronásob, příslov. = desa
teronásobně (kniž.); másabek,
—bku,m. = desetkrát větší číslo,
mnoktví; -násobný [—ně;masu
= „desetkrat na. sobě", deset—
krat složený, větší, hojnější: -né
příjmy ap.; vynahraditi co ko
mu -ně = desetkrát
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*desaterozvuký = vydávající desa- desetina " -sítina, ž. = desátý
tero zvuků (Ho,) díl: zdrob. mica, -nek, ž.; dese

desaterý (o tvarech v. pod čtverý). tinný zlomek = obsahující dese
druhová, číslovka k 10 = desíti tiny: -nná. tečka (2'5 ap.); -nná
různých druhů; v. desatero soustava = mající za základ

'desátiti = desátkovati číslo 10
desátkovati = vybírati desátek, desetkrát, zbyteč. -te, násob. pří

svačiti o desáté slov. k 10: přenes. = mnohem:
desátnícký, přid. k desátník, -a, d. lepší, horší... (lid.)

m.=„představený desíti mužů“, deSetníček, -čku, m., zdrob. k
poddůstojnická hodnost, kaprál; desetnik, -u, m. = peníz platící
= desatcrák; d., -u. m. = de
setník (zastar.)

desátý, řadová číslovka k 10: d.
den, díl atp.; desátá = d. hodl
na: říkati to po desáté; za prv
ní, za druhé..., za desáté, nik.
po d.

desaveu a-zavé», stř. neskl., franc.
= odvolání, popření;
desavouovati <<-zavuo-», -vouuji
|| zkrácené -vuji, odtud pak i
desa'vovati, z franc. désavouer =
popřít (zprávu, výrok); d. koho
= popříti to, co řekl, prohlásil

descartOvec <<dekárt-», -vce, m. =
stoupenec Descartovy filosofie:
—Ttovský [-sk:u] = v Descartově
duchu

descendence, ž., z lat. = posloup
nost; -de'nč'ni nauka = VÝVOJ'O
vá; —de'nt,-a, m. = potomek

desekvestrace <<-se-»,ž. = zrušení
sekvestrace; —rační nárok

desentér, v. desertér
desel-ce <<-zer-», ž., z lat. = zběh

nutí
desert <<-sér || obyč. -sert, -zert»,

-rtu, m., franc. = zákusek
desertér, <<-zer-» (lid. desenté'r

<<—zen-»),-a, m., z franc. = zběh;
-rský Praky; -'rstv4], příd. k tomu

desertní, přid. k desert: d. víno
desertovati <<—Zei'-)>= zběhnout
*desertový = desertní
deset, deseti || -síti, základ. čís

lovka (10): je... d. = deset ho
din; hospodařit od desíti k pěti
= špatně

desetí- || desíti— v hojných slož.
podstatných i_ přídavných, jako
desetiboj || desžtiboj...; pro zjed
nodušení uvedeny pod desíti.

10 nejmenších jednotek měny:
nyní = desítihaiéř; desetnilco'vý
= za desetník

*desettisíce, m. pomn. = deseti
tisíce, v. desíti-;
desettisžck'rát, násob. příslov. k
deset tisíc

deshabillé cdezabijém stř. neskl.,
franc. = nedbalky

*desiderát <<-zi-», -u. m. || —ratum
<<-rá—»,-ta, stř. || nejčasť. stř.
pomn. -mta, -rát, z lat. = žá.
daná věc, -né věci, požadavek,
“VRY;-rati'vn4 sloveso, význam =
snahové, -vý; -rati1mm (í—tý-»,
-va, stř. = sloveso vyjadřující
snahu, snahové 

desiderium edezidéryjumm -ria,
stř. = přání, tužba; pium <<pi
jum» d. = zbožné, často nesplni
teiné přání

designace <<-zi-|| -si-», ž., z lat. =
designování ;
designovou = předurčit: -gno
vaný nástupce...

desiluse <<-zi-ze», ž., z franc. =
vystřízlivění (z iluse), zklamání ||
-sžo'nismus a-zijonyz-m -mu, m.;
-s1'.onista (mys-». m. = kdo se
zbaví ilusí

desin, v. dessin
'desina, ž. = desítka
desinfekce <<-zin->>_ž., z franc. =

ničení nakažlivých zárodků:
-kč'n£ prostředek;
desinfikovati = provádět, pro
vésti desinfekci;
desinfektor, -u, m. = desinfekční
přístroj; -kto'r, -a, m. = kdo
desinfikuje

desintegrace <<-zin->>,ž. = rozpad,
na. př. tkané: -grač'n4 pochod
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desinteresován (-zin-», z franc.:
býti d. = nemíti zájem

desítečka, ž., zdrob. k desítka
desíti-boj, -e, m. = lehkoatletic.

závod 0 desíti oddílech;
deník, -u, m. = časopis vychá.
zející každých deset dní (říd.);
denní = trvající deset dní;
dílný = o desíti dílech;
-haléř, -halíř, -e, m. = peníz
platící deset halířů;
-hod'i'nný || -hodin017ý = trvající
deset hodin;
-koruna, z. = peníz platící deset
korun; zdrob. —komnka, -nek.
ž.; -koruno'vý = za deset ko
run; -vá. bankovka = mající
hodnotu 10 korun;
detí, stř. = doba desíti let; -letý
= starý, trvající deset let;
Jitro'vý = obsahujíci deset
litrů:
-měsžč'ní= starý, trvající deset
měsíců

desítina, v. desetina
desíti-násob, násobný [-ně; -nost]

= desateronásobně, -ný;
mohý = mající deset noh;
-ramenný = s desíti rameny;
-slabičný = o desíti slabikách;
-tisíc, -e, m., obyč. mn. -tis£ce,
-ců = desítky tisíců; -tisící,
řad. čísl. k 10.000; 412940003)ob
nos; —vá.věc = za 10.000;
-zlato'vý peníz, obnos...

desítka, -tek, z. = číslice deset.
skupina desíti lidí..., co číslicí
10 označeno (pokoj...), co platí
10 jednotek (peníz, karta);
desítká'ř, -e. m. = funkcionář
pečující o 10 členů || desítkový
důvěrník

desjatina, ž., ruská, polní míra
deska, -sk || -sek, ž. = 1. prkno

(větš. nářeč.); 2. = něco plo
chého: gramofonová d. ap.; d.
ů knihy = přední a zadní část
vazby: zemské d. = knihy. do
kterých se zapisovaly změny
nemovitého majetku:
deskovttý = podobný desce;
deskotmik, -u, m. = hřebík do
desek, prkcňák;

15.

deskový statek = zapsaný v
zemských knihách; -vá. hudba.
= na gramofonovych deskách

deskripce, ž., z lat. = popis; mění
[měně] = popisný (říd.):
deskriptíva c—tý-», 2. = zobra
zování geometrických útvarů v
rovině; -pti'vář [-'Hca], -e, m. =
profesor, posluchač deskriptivy
(hovor.); "-ptivita, ž. = deskrip
tivnost, popisný ráz; deskriptiv
ní lyrika, psychologie = popis
ná; d. geometrie = deskriptíva

Denni, -né, ž., městys & ves v č.:
Bílá., černá D., přítoky Jizery
(desný. původ. = pravý)

desodorisace <<dez-odoriza->>, z. =
ničení zápachu; desodorisovati
= odstraniti zápach

denolátní [-ně; -nost] adem-», z
lat. = neutěšený, rozháraný,
zoufalý, na př. stav, poměry

desorganisace <<-zor-nyza-», ž. ==
porušení organisace, pořádku,
zmatek, rozklad: misovany' [mé;
nost] = jsoucí v nepořádku, v
rozkladu; miso'vati = uvésti do
nepořádku. do zmatku, rozložit

desorientace, <<-zo-», ž. = nedo—
statek, ztráta orientace, bezrad
nost; desom'ento'vati = zmásti.
uvésti na scesti; býti desoriento
ván = ztratiti směr. cestu (v
horách, ve tmě...), nevěděti, jaká
je situace, býti bezradný; waný
[-nost]: -vaný turista, politik...

(lcSpekt ][ hovor. dcšpekt (Ner.),
—u, m., z lat. = opovržení, po
hrdání; despektní = pohrdaVÝ.
opovržlivý (říd.); -ktovati = po
hrdat, opovrhovat (t.)

desperace " lid. a hovor. dešpe-,
ž., z lat. = zoufalství; desperád,
-a, m., ze španěl. desperado =
zoufalec; *-rádský = zoufaleclrý;
desperátní = zoufalý (člověk).
beznadějný (stav)

deepocie || -tie, 2. = despotismus;
despot ll obyč. -ta ["-tkaL m.,
z řeč. = neobmezený vládce, ty
ran; přenes. = člověk velmi
přísný, tvrdý, krutý; 'despot—
čína, z. = despocie (Sez.);
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despotický boky; -čnost] a-tyc-.
-tyč-» = samovladný, krutý, ty
ranský; -tismus <<-tyz-»,-mu, m.
= despotická vláda, tyranie:
*despotský = despotický

dessin [[ des'm <<desén», -u, m.,
franc. = vzorek, kresba na tka
ninách

destička || dčštička, -ček, ž., zdrob.
k deska;
destičkovitý || deštič- = podob
ný destičce, deštičce

destilace <<-sty-», ž., z lat. = pře
kapování: suchá. d. = paleni v
uzavřených nádobách; '-lačnt pří
stroj; -Zát, -u, m. = látka získa
ná destilací: *-Z£rka, -rek, ž. =
destilovaná voda; dovati = pro
váděti destilaci; slož. dokon. oy
= získati destilací

destinace <<-sty—»,ž., lat. = určení
(říd.); mačnt stanice = s. ur
čení, kam se co posílá; -na,tář,
-e, m. = ustanovený příjemce;
destino'vatž = ustanovit, určit

destrukce, ž., z lat. = rozklad,
rozvrat, zmar, ničení; -kčn£ =
destruktivní; -ktim$smus <<-kty
viz-», -mu, m. = destruktivní
směr, snahy; -ktž'vní <<-týv-»
[-ně,' -nost] = ničivý, zhoubný.
rozkladný

dešarže, ž., z franc. = hromadný
výstřel, salva

dešifrovací, přid. : na dešifrová—
ní: d. klíč = souhrn rozluště
ných značek šifrovaného písma;
dešifrovatt, z franc. = rozluštit

dešpekt, v. despekt
dešperace, v. desperace
dešť || déšť, deště..., m. = voda

pršící z oblak: jarní, májový...
_ d.; jíti kam za deště, v dešti; je,

sbírá. se, chystá. na d.; z toho
mraku nebude d., přenes. = z
toho nebude nic (o zbytečné oba
vě n. o marné naději); z deště
pod okap (o dvou stejně nepří
jemných možnostech); po dešti
nastane pohoda, přenes. = bude
zase dobře _

deštění, mý, v. I deštiti

deštice, ž., zdrob. k deska || časť.
destička, deštička

deštíček, -čku, m., zdrob. k deštík,
déšť

deštička,'-ček, ž., v. destička; deš
tičko'v'itý, v. tamtéž

deštík, -u, m., zdrob. k déšť
deština, ž. = úzká deska, -ké prk

no; mový: -vá podlaha
I deštitl, -štěn(í) = obkládati des

kami; deštěný = obložený des
kami, z desek

II 'deštiti = pršeti (říd. kniž.)
deštivý [-'vo; -vě; -vost] = kdy je

déšť, jsou deště: d, den, -vé po
časí; je deštivo [[ —věvypadati;
-vo, stř. = deštivé počasí (říd.):
přenes. -vě a zimomřivě vypa
dat, o slávě (šel.)

dešťka [[ deštka, ž., zdrob. k des
ka (nař.)

'deštní : dešťový
deštníěck, -čku, m., zdrob. k

deštník, -u, m. = hůl s ochran
nou stříškou proti dešti; -'_—re—
volver (hantýr.); roztáhnouti
deštník = střílet (t.); deštní
káma, -ren, ž. = dílna na dešt
níky; —ká'ř, -e, m. = výrobce
deštníků; -ká'řský [-řst'ví], příd.
k tomu; deštníkom'tý = podobný
deštníku; -kový: -vá hůl =
deštník upravený jako hůl, dešt
ník v holi

*deštný = dešťový
dešťoměr, -u, m. = přístroj na

měření výšky spadlé vody, om
brometr; —'mý: —rná.stanice;
dešťonosný oblak, vítr = přiná
šející déšť (kniž.);
dešťopis, -u, m. = popis dešťů:
-zrisný, přid. k tomu;
"'dešt'ov'ity' [-tě] = jsoucí jako
déšť ;
dešťovka, -vek, ž. = dešťová
voda; = žížala;
dešťový ['-vě], příd. k déšť: -vá
kapka = k. deště; -vá. voda =
napršená.

detachement xdetašmáx stř. neskl.,
franc. =.-r vojenský oddíl se
zvláštním posláním



detail

detail <<-tajl»,-u, m., franc. = po
drobnost, jednotlivost; prodávat
en détaíl <<an»= v drobném; od—
tud detail = drobný prodej (ho
V01'.);
deta/ilek, -lku, —liček, -čku, m.,
zdrob. k tomu (říd.);
detailista, rn. = drobný,
obchodnik;
detailní [-ně; -nost] = podrob
ný, na př. plán, zpracování;
-nost, též = smysl pro detail(y);
detailo'uatž = (roz)členit, po
drobně popisovat: = prodávat
v drobném: poslední oddil poně
kud detailuje = zabíhá do po—
drobnosti (Ner.);
*deta'ilo'vý = detailní, hledící k
podrobnostem

detašmá, v. detachement;
detašovati, k detachement = po
věřit zvláštním posláním; deta
šovaný oddil = poslaný od svého
celku na jiné místo

detekce, ž., z lat. = detektivní
činnost: vášeň d. (Čap.): = za
chycování elektromagnetic. vln;
detektiv [Juka] <<-týv»,-a„ m. =
civilní strážník, tajný policista;
detektivka, též = detektivní po
vídka., film; detektivní [-ně]: d.
ústav = provádějící tajné zkou
mání, pátrání; d. povídka = ze
života detektivů; -n_ě zajímavý;
'detektivský [-sky; —stvi]= de
tektivní, slídilský

detektor, -u, m., lat. = usměrňo
vač frekvence (při radiu);
-ktorový přijímač

deteriorace || '-1'i01*isace <(-za-», ž.,
lat. = zhoršení, poškozování

determinace ll *-mim'sace <-za—»,ž.,
lat. = vymezení, určení; -m7'/ruzč
ni teorie; -m1'/nismus 4-nyz—>>,
-mu, m. = názor. že je lidský
život a všecko dění určeno Bo
hem, přírodou n. okolím, okol
nostmi; -minista [-stka] ((mys-»,
m. = stoupenec determinismu;
—mimlstický [-cky] = v duchu
determinismu;
determinovati =

malý

určit, vymezit

229 devatenáct

detonace, ž.. z lat. = zvuk při vý
buchu, výbuch; detonač'ni, přid.
k tomu: detonátor, -u, m. = roz
buška, kapsle; detonovati = vy
buchovat

detrakce, ž., z lat. = odnětí, vzetí
detronisace c-nyza-», ž., z lat. =

svržení, sesazení s trůnu; -sač—ni
úkon; -sovati = provésti detro
nisaci

dette (ditto), ital. = taktéž, totéž.
rovněž (hovor.): četník v tem—
ném fraku- & ditto spodcích
(Ner.)

Detva || podle sloven. spisov. vý
slov. Dě—,ž., národopisné svéráz
ná ves a kraj na Slov.; Detvcm,
Dě-, -a, || Detvanec, Dě- [-nka],
-nce, m. = obyvatel Detvy; det—
va/nský, dě—,přid. k tomu

denterokanonlcký a-nyc-» = uzna—
ný cirkvi později za kanonický

DeuterOnomium <-nó-», -ia, stř.,
lat. z řec. -ion, část Starého zá.
kona, 5. kniha Mojžíšova

devadesát (nik. -te), -i, základní
číslovka (90); —saterý (o tva
rech v. čtverý), druhová čisl.:
-sátiletý = starý 90 let; -sátiny,
-in, ž. pomn. = devadesáté naro
zeniny; -sátka, -tek, ž. = číslice
90, věk devadesáti let, co je ozna
čeno číslici 90 (pokoj v nemocni
ci, v hotelu...); -sátkrát (zby
teč. -te), násob. příslov.: -sát
nik [-nice], —a,m. = devadesáti
letý člověk; -sátý, řadová čís
lovka: -tá. léta minulého století
= doba. od 1890 do 1899 (sr. čty
řicátý)

devalorisace <<-za-», ž., "z lat. =
znehodnocení (měny); -sačni;
-sovati e-zo-» = provésti devalo—
risaci

devalvace, ž., z lat. = snižení ob
sahu kovu. v peněžní jednotce &
tim její hodnoty; musm, přid.
k tomu; devalvo'vati = provésti,
prováděti devalvaci

devastace, ž., z lat. = zpustošení;
-sto'vati =- zpustošit

devatenáct, ni k. -st || zastar. -cte,
—ti, základ. číslovka (19): -cteT17
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(o tvarech v. čtverý). druhová
číslovka; -ctflletý = starý 19 let;
-ctina-, 2. = devatenáctý díl:
-ct1'.stý, řad. čísl. k devatenáct
set; -ctka, -ctek, z. = číslice 19.
co jí označeno, skupina 19 lidí...:
-ctk'rát, zbyteč. -te, násob. pří
slov.: -ctý, řad. čísl. k devate
náct

devaterník, -u, m., rostlina
devatero, stř. = devět lidí, věcí

stejného druhu: d. dětí... (za
star.); d. řemesel, desátá bída
(přísl.)

devateronésob, příslov. = devate
ronásobně (zastar.); -násobný
[M] = „devětkrát na sobě", d.
složený, větší, hojnější

devaterý (o tvarech v. čtverý),
druhová číslovka k devět

devátý, řadová číslovka k devět;
páté přes deváté, v. pátý

'dever, -a, m. = děver
deverbativní sloveso = odvozené

od slovesa; deve'rbativum <<-tý-»,
-va, stř. = slovo odvozené od
slovesa

devět, -víti, základ. číslovka (9);
d. = devět hodin

devětadevadesát, -ti, zákl. čísl.
(99); -8átkrát, zbyteč. -te, ná
sob. přísl.

devětkrát, zbyteč. -te, násob. pří
slov. k devět

'devětmecítma = dvacet devět
(zastar.)

devětsetkrát, zbyteč; -te, násob.
příslov. k 900

devětsil, -u, m., rostlina; devětsi
Zácký kruh = kruh Devětsilu
(EaI., hanl.) || -silslcý; devětsizec,

' -lce, m. = člen skupiny čes.
umělců' a spisov., kteří vydávali
sborník Devětsil (Šal.); devět

„silovyz přid. k devětsil
deviace, ž., z lat. = odklon mag

netické jehly, úchylka od směru
—lodi; mění, příd. k tomu
devinkulace, ž., z lat. = zrušení
;vvinkulace; -lač'n£ doložka; Jovati

= provésti devinkulací
devlsa d-zaJ) ][ 'eSe <<-ze», ž., z
'-. franc.: =' heslo, zahraniční směn

ka., pohledávka na cizinu splat
ná v cizí měně; devísní || devíso
vý: -vá ústředna, -vé opatření

devíti-, kmen k devět v hojných
složeninách :
-bare1mý || -ba'rvý = mající de
vět barev; -členny' = skládající
se z devíti členů: denní = sta
rý, trvající devět dní; dílný,
-hZasý; -hod£nný || hodinový;
Jeti, stř. = doba devíti let: -lety'
= mající 9 let; Jistý; -loketn£;
—měsíční

devítina, ž. = devátý díl
devíti-nedělí, stř. = doba devíti

neděl; medělní = starý, trvají
cí devět neděl; -pouzdrý = s 9
pouzdry; -stmnný = s 9 stru—
nami; -sty', řad. čísl. k 900

devítka, -tek, ž., číslice devět a
co jí Označeno (devátý pokoj
atp.), čeho je devět

devítník, -u, m. = devátá neděle
před velikonocemi. septuagesima

devoce, ž., z lat. = pokorná, zbož—
ná úcta;
devocio'nálie, -lií, ž. pomn. = ná
boženské předměty, jako růže
nec a škapulíře, svátostky

devoluce, ž., z lat. = přesun kom—
petence, přechod práva.; -luč'n£
právo;
devovvo'uatž, o právu = příslu
šet

devon, -u, m. || devonský útvar
geologic. (podle anglie. hrabství
Devonu)

devotní [-ně; --nost] <<-vót-»,z lat.
= zcela oddaný, příliš pokomý,
ponížený (člověk, výraz, prosba)

dexiotropní, z řeč. = pravotočivý
deza'bijé, v. deshabillé
dezavé, v. desaveu
'dežurný || dě-, -ného, m.. z ruš.

'= vojín mající denní službu
*děckárna, -ren, ž. = mateřská.

škola (zhrub.)
* děcko (z dět-sko), stř. = dítě,

zpravidla již větší (lid.)
Děčansko, stř. = kraj starého

\ kmene Děčanů
děd, -a., m., 1. = otcův n. matčin

otec. n. ještě další předek; =
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domací bůžek (zastar.); 2. =
stařec:
děda, dčdáček, -čka„ m., domac.
tvary k tomu;
děde || dědí || děd'y, m. neskl. =
děd (dět.):
dědeček, -čka, m., zdrob. k děd,
dědek: dědečkovský [-sky],
přid. k tomu: d. poměr, dárek;
dědek, -dka, m., vlast. zdrob. k
děd = děd (nehanl., důvěr.): =
domácí bůžek (zastar.); = děd,
stařec (hanl.); = představený
(zhrub.); dědek, —dku, m. =
líhy, řezací stolice, louskěček;
dědí, v. výše

dědic, [-dička], -e, m. = kdo dědí,
má. dědický nárok: ustanovit ko
ho dědicem; = patron: ty (sv.
Václave) jsi dědic české země
(zastar.):
dědický, příd. k tomu: d. narok,
podíl... = nárok na dědictví, po—
díl z dědictví;
dědictví, stř. = zděděný maje
tek; právnic. = obecně stanove
ný podíl (proti odkazu): nastou—
piti d.; uvázati se v d.; připadlo
mu dědictví; = co přechází 5 po
kolení na pokolení, na př. čes.
jazyk je dědictví po našich
otcích, předcích

*dědíček, m., zdrob. k dědík, děd
dědičný [-ně; -'nost] = dědicí i
.děděný: d. pán, d. statek, -ná
nemoc; = dědický, o smlouvě
(řid.); nemoc získaná. -ně = zdě
děním; -nost = vlastnost, že se
něco dědí

*dědík, m., zdrob. k děd
dědina, ž., původ. = dědictví, dě

dičný statek (Jin), nyní = ves.
hlavně proti městu: žit na dědi
ně; (lid.) na dědině = na návsi:
*dědz'nečka, ž., zdrob. k dědinka,
-nek, ž. zdrob. k dědina;
dědiník, -a. m. = majitel dědi
ny; dědičného statku (zastar.);
dědinny' = dědičný (t.);
'dědifno'vý = na dědlnách obvyk
lý, vesnický || "dědinský

dědisko, m. = děd (zhrub.) ll =
velký stařec

děditelný [most] = co lze dědit!
(právn)

děditi, děděn = získávat, získati
dědictvím: dědlti po otci statek;
jazyk (báje, pohadky...) se dědí
= přechází s pokolení na poko—
lení; děditl = jít k duhu (lid.);
slož. dokon. po- co po kom =
Z-: po- se = zděditi dědovu po
vahu; vy- koho = zbaviti dě
dictví, vyloučiti z dědictví; pros—
tě dokon. z- co = získati dě
dictvím; zděděný statek, zdědě
ná práva, -né zvyky; dědívati,
opakov.,
dědivý [-vě; wostJ = schopný
děditi

'dědkovitý = starý (zhrub.);
dědkovský [-3ky; -sth = dě
dovský (důvěr. n. zhrub.)

*dědoun, -a. m. = děd, stařec
(zhrub.); dědounek, -nka, zdrob.
k tomu (nehanl.);
dědour, -a II dědous, -a, m. =
děd, stařec (zhrub.);
dědouš, -e, m. = děd, stařec
(důvěr., láskyplně); dědou—šek,
-ška, m., zdrob. k tomu;
dědouškovský Esky; -stvi] =
dědovský (důvěr.)

*dědovina, z. = dědina, dědičný
statek

dědovský [-sky; -stv£] = co patři
lo dědům, zděděný po dědech:
d. statek; -ská. kniha (R. Svob.);
d. poměr ke komu = poměr dě
da; d. hlas = hlas děda, dědů.
stařecký

'dědský [-sky; -st'v£] = dědovský,
stařecký

dčdulínek, děduška, m. = děd
(důvěr.)

děhel, -hlu n. -helu, m., rostl. .a.n
gelica

děj, -e, m. = co se děje, dalo,
udá., událost, příběh; v mluvnic.
přítomný, minulý, budoucí děj;
děje čes. národa. = dějiny (za
star.); duševní,. chemický děj =
proces, postup, dění

dějepis, -u, m. = popis. vypravo
vání dějů, dějin, vývoje národa.
některého oboru kulturního, hud
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by, slovesné tvorby (= literární
dějepis, slovesnost) atp., kniha
o dějinách, vyučovací předmět;
misce, -sce. m. = kdo se obírá
s dějepisem; misecky' boky;
-ctv£]; -ctví = dějepisná věda:
mis—ný[mě] spis, -ná otázka =
týkající se dějepisu, dějin

dějeprava, ž. = dějepis (říd.):
zprav. jen biblická dějeprava =
vypravování biblických příběhů:
'-pravec, -vce, m. = dějepisec;
'-pravný = dějepisný

*dějetvorný [—ně; -nost] = tvoří
cí děj: d. myslitel = tvořící dě
J'iny (čap.)

'dějevěda, ž.. -vědný = dějepis,
-pisný

“dějevládný = ovládající dějiny,
vládnoucí v nich (Pal.)

'dějezkumný = dějepisný
děJCZDyt, -u, m., -tec, -tný = dě—

jepis, -pisec, —pisný (říd.)
dějinný [-ně], přid. k dějiny: d.

život, vývoj = v dějinné době;
-nná doba = známá z písemných
zpráv; -nná pravda = potvrzená
dějinami; -nná událost = v ději—
nách velmi důležitá, rozhodující,
epochální; podob. -nná chvíle;
-nná skutečnost

"dějinstvo, stř. = dějiny
dějiny, -jin_ ž. pomn. = souhrn

dějů, vývoje, dějepis. historie:
Palackého D. národu českého, d.
hudby, lékařství apod.

dějiště, stř. = místo děje, dějů
*dějný = účinný: dějná láska
dějový [wě; -vost], přid. k děj:

d. význam (proti stavovému) =
význam děje; d. plán; -vá strán
ka; -vě = po dějové stránce:
= dějovým způsobem

dějství, stř. = divadelní jednání.
akt; 'dějstvo, stř. = děj

'dějstvovatl, z ruš. = jednat, vy
stupovat: osoby dějstvující v ro
máně (Sez.); d. || d. se: kniha
dějstvuje na venkově = její děj
je vzat z venkovského života. je
vištěm jejího děje je venkov:
román dějstvuje = odehrává se
(říd. .kniž.)

děkabrista |! de-, m. = účastník
prosincového petrohradského po
vstání 1825 (podle dekabr =
prosinec)

děkan, —a,m., z lat. decanus, dnes
titul katol. faráře; kapitulní dě
kan = kanovník s tímto titulem:
děkan fakulty na universitě
= její vedoucí představitel;
-mit, -u, m. " mství, stř. = dě
kanský úřad, —ská úřadovna:
wait/ní || -nský úřad;
děkanka, -nek, ž. = děkanská
fara (lid.); = choť děkana (v
anglikán. církví); hruška (lid.);
děkanovati = býti děkanem;
děkanský, -nství, v. výše

děkovací, na př. adresa, list = V)"
slovujíci díky

děkovati = vyslovovati díky; d.
komu z čeho (zastan) || obyč.
komu zač; děkovat na pozdrav
= odpovídat; pěkně děkuji, to
bude práce..., důvěrný povzdech;
děkovat komu zač. že... = býti
vděčen; d. šťastné náhodě, že...:
děkovati se (komu) = děkovat,
s díky odmítat; d. se obecen
stvu (v divadle...) = mlčky dě
kovat, ukláněti se:
nečes. děkovati komu co: dě
kujeme mu obohacení básnické
mluvy, m. děkujeme za...; často
nejde o význam děkování, nýbrž
o význam zásluhy, tedy správ.:
zasloužil se o obohacení..., jeho
zásluhou byla básnic. mluva
obohacena: podob. to máme (co)
děkovati tobě, m. to jsi způso
bil, zavinil ty; také o věcech je
tato vazba neSpr.: první novo
čes. mluva básnická děkuje svůj
vznik Puchmajerovi, m. první
novočes. mluvu básnic. vytvořil
P., k novočes. mluvě básnic. dal
první základ P. atp.;
slož. dokon. na- se (mnoho):
po- komu zač = vysloviti díky;
po- se komu, obecenstvu; po

'se (z úřadu...) = vzdáti se;
děkovávati, opakov.

*děkovník, —a,m. = kdo děkuje;
děkovný [mě] = obsahující, vy



děl 233 dělati

jadřující dík: d. dopis, -ná řeč,
píseň, -né kázání; '—ně=s díky

děl, v. I díti
tdělali, -e (Baar) || *dělák, -a,

m. (Č.-Chod) = dělník (nař.)
*dělaniko <<-ny—»|| -nyko, stř. =

dělaná cigareta (žert. válec.)
dělaný [-ně; -nost], přid. jm. z

příč. od dělati = umělý: -ná.
růže; = strojený, neupřímný
(hovor.)

dělanyko, v. dělaniko
'dělásek, -ska, m. = dělník (Ma

jer.)
'dělatel, -e, m. = kdo dělá.
dělati = činit, konat, působit,

zhotovovat, šít..., vyrábět..: d.
boty, sukno, buchty, oběd, hluk,
dluhy, dělá. nám to potíže, sta.
rosti, radost;
lid.: dělá. okna = utírá, umývá,
čistí; podob. dělá pokoj, postel
atd.;
d. komu těžké srdce = zarmu—
covat jej;
d. dobré obchody... = mít;
d. dobrotu, ostudu... = chovatl
se dobře... (lid. & hov.); dě
lati ze sebe šaška... = chovat!
se jako...;
nedělá.to dobrotu = není to dob
ré, vhodné, nevyhovuje (t.);
dělati s kým, jako kdyby... =
chovati se k němu; dělá., jako
by nic... = chová. se, tváři se;
d. drahotu, —ty, v. drahota;
dělati člověka = žíti jako člo
věk: šaty dělají člověka = při
spívají k náležité tvářnosti;
d. si smích, blázny... z koho =
tropit;
dělati sl naděje = mít, budit;
d. zkoušky = skládat; d. dob
rý dojem = budit; d. si svědo—
mí z čeho = 'vyčítati si;
dělat na dráze, v továrně, na
poli atp. = pracovat; d. úlohu.
knihu; d. jen ústy, hubou =
zahálet a, jen o práci mluvit
(lid.); co děláš? = pracuješ n.
jak žiješ;
co dělat, co mám dělat? = co
činit, počít? atp.; co dělat, mu

sím tam jíti = (není) nic platno;
= vyvádět: dělati (divy): ten
dělall; d. jako šílený...;
nic si z toho nedělat = nedbatl
toho, netrápiti se tím;
to nic nedělá = neznamená., ne
vadí; to dělá. mnoho = znamená,
má. význam; kolik to dělá.? =
kolik je to dohromady;

' dělá. mu to dobře = prospívá.
svědčí (po stránce zdravotní):
přenes. = llchotí (lid. & hovor.);
dělati se = tvářit! se, přetva—
řovati se, stavěti se: d. se
skromným, svatým, neviňátkem;
= stávat! se, vznikatl: dělá se
vítr, zima, pěkně; dělá, se na
déšť = chystá. se (hovor.); dělá
se prach = víří se: udělalo se
mu špatně, nevolno, nanic =
stihla jej nevolnost;
(ne)má.m s ním, s tím co dělat,
ským mám- co dělat (činit)?
v. míti 11.;
slož. dokon. do- co = dokončit:
= prací, námahou k smrti 11
naviti: to ho dodělalo; už dodě
lává = umírá (lid.); do- se če
ho = prací dosáhnout;
na- čeho = mnoho udělat; na.
málo slov = býti nemluva (lid.);
na- se = mnoho se napracovat;
na- do postele = pokálet postel
(1id.); nadělané buchty = z tu
hého těsta; je nadělaná = tlustá,
prsaté. (vulg.);
od- si dluh = prací splatit; =
zvednout, dát pryč; = odpra
vit, zabít (vulg.);
pa- : napodobit & vydávati za
pravě;
po- všechno = u- (s význ. hro
madným); nlc nepodělat = nic
nespravit; po- se = pokálet se;
podělaný. též = ustrašený (vulg.);
pro- těsto = promíslt, vypraco
vat; pro- na. čem = ztratit, 0—
pak k vydělat; pro- mnoho, vál
ku atp., nečes. m. zažít, pro
žít, zkusit, prožít válku; pře
= znovu, lépe udělat; pře- ko
ho = změnit jeho povahu; = u—
dělat, uvařit... přes náležitou
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míru: pře- masem: pře- se =
přepracovati se (lld.);
pH—co k čemu = připojit; při
čeho kousek... = jeětě udělat;
702- = začít a nedodělat; roz
dělané práce; = složenou věc
rozložit (hodiny, postel) ; roz
oheň = zanítit; 8- = sundat!
(mor.); 's- smlouvu, spolek atp.
= sepsati, udělat. uzavřít atp.;
u-, prostě dokon.: u- práci, ká
vu, oběd; udělalo se pěkně atp.;
všecko ti udělám = ve všem tl
vyhovím; nic mu neudělal = ne
ublížil; u- koho čím = ustano
viti, zvolitl, vybrati zač: udělali
Jiříka králem (Erb.); u- komu
= učarovat; u- se pro sebe
= osamostatniti se (lld.);
w— = děláním, prací získat; =
vyndat, vytáhnout (nářeě.); vy
kúži = zpracovat;
'z- (Jin, Svět.) || 1m- pole... =
zpracovat: vz- koho, se = kul
turně, duchovně povznést; z
koho, se = „zřídit“ (lid.);
za- otvor... = zakrýt, zahradít,
zandat; za- těsto, maso, za- na
buchty = připrav-lt k vaření, k
pečení, zaprášit moukou, jíškou
(maso):
dělána“ opak.: slož. nedokon.
na- se (mnoho), od-... k dokon.
nadělati se...; zesíl. dělávávatí

dělba, ž. = (roz)dělení; d. práce,
úkolů

'dělec, -lce, m., z ruš. = dělník,
pracovník

'dělcnů, -né, ž.: na -nou = na
rozdělení

dělenee, -nce, m. = číslo, které se
dělí

dělení, stř., k děliti
dělicí = na dělení (přístroj, zna

ménko)
dělič, -e, m. = kdo n. co dělí (za

star.); d. napětí (elektrotech.):
dělička, -ček, ž. = stroj na. dě
lení těsta.

dělíěko, stř., zdrob. k dělo
děiídlo, —del, stř. = čím, podle če

ho se dělí, co dělí
'dělitba, -teb, ž. =dělení (Holeč.)

dělitel, -e, m. = číslo, kterým se
dělí; -lný [-Znost] = co lze déliti

dělit! = dělati díly, části, členit
na díly, na. části, třídit: d. ko
řist, statek, dědictví, jídlo; d.
jména na podstatná. a přídavná...;
'd. koho = podělovat: d. co
mezi X a mezi Y; d. co s kým
|| obyč. d. se s kým oč = dá
vati část jinému, jiným, část si
nechati; řeka se dělí ve dvě ra
mena = rozdvojuje se:
= oddělovat, odlučovat, být mezi
čím, kým, ohraničovat: Dyje
dělí Moravu od Rakous; dělí nás
jen řeka..: = odlišovat: dělí
nás názor na. to;
dělit jedno číslo druhým = ur
čovat, kolikrát je dělitel obsažen
v dělenci;
slož. dokon. na- co = dát, da
rovat: naděl Pán Bůh, dík za
výslužku n. přání při dělání
chleba., buchet = naspoř P. B.
(1id.); to je pěkné nadělení (o
nemilé a nenadálé události);
na- se (mnoho);
od- = dát příslušnou část: od
dětem večeři; od- koho, co od
koho, od čeho = odloučit; od
se od koho = odloučiti se, opus
tlt jej, jit jinam:
170—dětí dárky;
pře- = rozdělit (kniž.); = zno
va rozdělit (Gottw.);
při- komu co = ustanovit, při—
řknout;
roz- co = rozčlenit, rozložit na.
díly, na části; roz- knihy mezi
děti. dětem; roz- se oč: srdce
by rozdělil = je příliš štědrý.
všecko by rozdal, učinil:
s- komu co, nik. s kým co,
ani s- se s kým oč = oznámit;
v. sdělení, sdělený;
14- co = poskytnouti, dáti;
—dělovati, SlOŽ. nedokon. na,-, od—,
po-, při-, roz-, s-, u- || -díleti,
slož. nedokon. 8- s kým co (mí
nění, těžký osud...) = společně
mít, trpět, snášet; u- = udě
lovat: dělívati, dělí'uávatž, -dě-,
Zovávati (na...), opakov.
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dělítko, -tek, stř., zdrob. k dělidlo
= rozdělovací znaménko (-)

dělivý [most] = co lze dělit, dě
litelný; d. genitiv = partitivní,
označující část něčeho (Ertl)

'dělňásek-, -ska, m. = dělník; d.,
-sku ll -ska, m. = dělnický
jízdní lístek (lid.)

dělnice, v. dělník
dělnický [-cky, -ckost, -ctví], příd.

]: dělník: d. vlak. -cká třída..:
-ckost = dělnický ráz; -ctví, stř.
= dělnický stav, ráz, -cké za
městnání;
dělnictva, stř. hromad. = dělníci

'dělníček, m., zdrob. k dělník
"dělm'čí = dělnický;

děl/ničí“ = konati dělnickou prá
ci, pracovat jako dělník:
'dělnička, ž. = včela dělnice

dělník [-nice], -a, m., z dělný =
kdo dělá., pracuje za mzdu; =
vůbec pracovník; přenes. d. na
vinici Páně = duchovní; včela
dělnice:
'dčlnikařítí = zdůrazňovat děl
nictví

dělný [-ně; -nost] = pracující,
dělnický: d. lid. člověk; -ná. dlaň
(Čech); -né ruce (Bezr.); = pra
covitý, pracovní, výkonný, schop
ný úspěšně pracovat; -nost =
pracovitost, výkonnost

dělo, stř. (od původu totéž slovo
jako dílo) = velká. střelná. zbraň

'dělobitna, -ten, ž. = baterie (za
star.)

děloha., ž., část rodidel, lid. mat—
ka; v botan. = první list;
dělohovy' || děložný, příd. k tomu

*dělolijce, -ce, m. = slevač děl;
*dělopalba, -leb, ž. = střílení z
děl(a);
dělostřelba, ž. = střílení z děl(a);
-st'řelec, -lce, m. = kdo střílí
z děla, dělostřelecký vojín, lid.
kanonýr: -střelecky' boj, vojín,
pluk...; -3třelectví, stř. = dělo
střelecký ohor, dovednost stříleti
z děl; -střelect'vo, stř. hromad.
= dělostřelecké vojsko

-dělovati, v. děliti

dělovina, ž., kov. na lití děl n. kov
získaný rozlitím děl;
dělovka, -vek, ž. = továrna na
děla (lid.); = prudká. rána v ko
pané (sport);
dělovod, -a, m., dělostřelecký pod—
důstojník;
dělový, přid. k dělo: d. náboj

= do děla; -vá. rána = z děla,
jako z děla

děložní, v. děloha
dění, v. I, II díti
děnščík, v. denščík
děrák, -u, m. = otvor, kterým se

sype do kruhových cihelných
pecí topivo (odbor.)

'děravec, -vce, m. = něco děra—
vého; = třezalka (lid.);
děravěti, -vějí = stávati se dě
ravý; odch. m. děraviti; slož.
dokon. pro-, z

*děravlna, ž. = děravé místo
(Staš.)

děraviti co = dělati v čem dí
ry. otvory: slož. dok. pro-, z-;
děravý || nářeč. díra,- [—vě;-vost]
= mající díru, díry. otvor(y);
-vé. pamět = nespolehlivá

děrkavcc, -vce, m. || aka, -vek.
ž., rostliny

děrnatka, -tek, ž.. druh pily;
měkkýš

*děrolez, -a, m., nadávka podlézav—
cům;
děroměr, -u, m. = přístroj na
měření děr

děrovač, -e, m. = dělník 1 ná
stroj, který dělá, díry:
děrovačka, -ček, ž. = přístroj
na dělání děr; -čky, -ček, pomn.
= děrovací kleště; děrovati =
prorážeti otvory (odb.):
'dčrovatý || witý = děravý;
děrovka, -vek, ž. = děrovaná.
deska (odb.)

děs, -u, m. = zděšení, úžas, hrů
za, častěji teprve u novočes. spi
sovatelů: anděl děsu (Ner.) apod.

*děsitelný = co může n. má, děsiti
děsiti, děšen(í) = působlti děs,

pouštět hrůzu, strašiti; d. koho
čim; ti. se koho, čeho n. nad
čím = hroziti se, obávat, stra
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chovat; slož. dokon. na,- se_
(mnoho); po- koho, se; přiběhl
na smrt poděšen: poděšem) [-ně;
mostJ = ustrašený; *pře- =
po-, z-; 'roz- koho, se = V?
(Čelak., Majer-.); u—koho (knlž.)
= PC“; u—se (Sova); u- se nad
čím (Č.-Chod): býti uděšen; u
děšeny' [mě,u -nost]; —= vy
strašiti; vy- se; býti vyděšen;
vyděšený [-nč; —nost]; z—se ko
ho. čeho = leknouti se; býti zdě—
šen = polekán, zdrcen; zděšená
Lině; moon; -ně prchat..:
slož. nedok. 'poděšo'vatz' = dě—
siti;
děsžvat'i, opakov.

děsivý [-vě; -vost] == děsící, děs
ný, strašný

děsně, v. děsný;
'děsno, stř. = děs, hrůza,:
děsnost, v. děsný;
'děs'nota, 2. = děsnost

'děsnozvuký = děsně, strašlivě
znící

děsný [—ně;-nost] = působící děs,
děsivý, hrozný, strašný (slovo
oblíbené teprve od doby obro
zenské): d. den (Čelak), v děs
něm tichu (Ner.); d. člověk;
dnes často v hovor. mluvě otře
le, bez odstínu děsivosti, ve Vý
znamu mnohosti, velikosti (jako
strašný): d. žár, děsné horko,
děsná otrava (o nudné přednáš
ce, zdlouhavé divadelní hře atp.):
děsný vzduch = prašpatný, úplně
zkažený; děsně krásný večer: d.
dlouho, mnoho; děsně rad cho
diti do divadla, d. rád něco jíst
atp.

'děsuplný [-ně; -nost] = plný dě
su, děsivý, strašný... (říd. kniž.)-:
-né večery (Ner.) ap.

'děsuplodný = plodící, působící
děs, děsivý...

děťátko, -tek, stř.. zdrob. k dítě
dětel, -u, m., rostl. (1id.): dětel

ník, -u, m., rostl.
"děteněi (Ner.) [] 'dčtenský

(Herrm., Těsnohl.) = dětský
děti, v. dítě; pomn. dětičky, -ček,

ž., zdrob. k tomu

dětina, m. " 2. = člověk myslící,
chovající se jako dítě, dětinský.
zpozdilý; velký d. || řidč. -ká. d.;
'dětinětž, -nějí = stávati se dě
tinský, dětinou, dětinštět; slož.
dokon. z- (Č.—Chod); zdětinělý;
dětinka, -nek, m. || ž., zdrob. k
dětina; dětinný [-nně; -nnost]
(původ. -tiný, tvořeno příponou
-iný z dět-, sr. Dětinice. čes. ves:
chápe se za odvoz. z dětina, od
tud psaní dětinný) = dětský,
dětinský (kniž.)

dětinský Esky; -skost; -stv£], pů
vod. = dětský, dnes zprav. ve
významu podobnosti: míti dě
tinskou radost = radovat se ja
ko dítě; být dětinský = chovati
se jako dítě; -skost = dětinský
ráz, -ské chování... (Ner.):
dětinstvi, 1. = dětství (zastar.):
2. = dětinskost;
'dětinstvo, stř. = dětinstvi 1.
(Ner.)

dětinštěti, -štějí = stávati se dě
tinský; slož. prostě dokon. *po
ll (bez.) z

'dětiště, stř. = dítko, dítě (nářečJ
*dětný: dětně děti = děti dětí

(Němc.)
dětský [-sky; -skost; -stv£], přid.

k dítě, dětí: dětská. hra, zabava
= hra dětí; d. hračka = h. dětí,
pro děti; d. nemoc = kterou mí—
vají děti; přenes., obyč. mn. dět
ské nemoci = začáteční potíže,
nesnáze, chyby; dětský věk =
kdy je člověk dítětem, dětství;
dětská. řeč = ř. dětí n. lidí do—
Spělých ve styku s dětmi, často
přizpůsobovana skutečné dětské
řeči; dětská. zahrádka = mateř
ské. školka, opatrovna, „školka“;
-skost = dětský ráz; -ství = dět
ský věk l| *dětstvo, stř.

Dětva, v. Detva
děva., ž. = panna, dívka (kniž.,

básnic.)
děvčátko, —tek, stř., zdrob. k

děvče, -čete, stř., k děvka =
mladá dívka; o mužích: mezi
námi děvčaty (v důvěrném ho
voru)
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'děvčenci ][ -nce, m. pomn. = děv
čata (nářeč.);
*děvčenský [-sky] = dívčí (ná.
řeč.)

děvčice = dívka (lid.); zdrob.
děvč'ička, -ček. ž. (Herb.);
'děvčina, zdrob. -nka, -nek, z.
= dívčina;
"'dě'včisko, stř. = větší děvče.
holka (lid., Neum.); někdy hanl.:
'dě'vč'iti = sloužiti za děvečku;
děvčat se = běhati za děvčaty
(lid.)

děvečka, -ček, ž., pův. = mladá
dívka., dívčina, holčička (bibllc.);
děvečko zlatá... = dívenko...
(mazlivě, něžně): přenes. = slu
žebná. (v dnešní spis. češ. ani v
pražské mluvě zprav. v tomo vý
znamu není, ale jako běžné je
má. Neruda a Herrmann);
děvečká'ř, -e, m. = kdo se honí
za děvečkami, služkami (zastar.);
'-čkovský: -ská prace (šlejh.)

děvenka, ž., domac. (mazlivý, něž
ný) tvar k děva = dívka, hol
čička: "'děvenský [-sky] = dívčí

*děver, -a, m. = švagr, družba.
(Hol., z jihoslov.: i staroč)

děví, přid. k deva = dívčí;
dě'mlce, ž. = dívka (říd. kniž.);
dává/n, —a, m. = dívčí kolonie
(žert.); = nevěstinec (č.-Chod);
'děvinka, -nek, ž., domác. tvar
k děva

děvka.. -vek, ž., pův. = dívka
(biblic.; místy v nař.); nyní jen
zhrub. o nepořádné dívce, ne
věstce; děvkář || -kař, -e, m. =
holkař; děvkařiti = choditl za
děvkami; = chovati se jako děv
ka (Vanč.); -řský [-řsky ; -'řst'v£]
= holkařský

*děvojenství || -jstv£, —jstva, stř.
= panenství (zastar.);
'děvojka || -:ina, -jek, -jen, ž. =
panna;
*děvojný [mě] = panenský

děvucha, 2. = divka (nářeč., kniž.,
Bezr., Martín.); zdrob. dámě
ka, —šek, ž.

děžurný, v. dežurný
dg, v. decigram

dchnouti, dchl (pův. dechl), dchnuv,
dchnut(í) = dechnouti (čech,
ojediň.): zprav. slož. dokon.
na- (nadchl..., nadšen, -šení) =
naplniti se dechem, načichnout
(říd.): hrnec nadchne octem,
šat dýmem...; zprav. přenes.
na— koho, se kým, čím, pro ko
ho, pro něco = silně (se) za—
ujmout. upoutat pozornost, zá.
jem na koho, nač. zapáliti (se),
roznítit, za- (se); v. nadšení.
nadšený, nadchnutý;
pro- = dechem proniknout, na
plnit: přenes. pro— svou řeč lás
kou k vlasti: slova prodchnuta
láskou = prolnutá., provanutá;
za—= zadusit (lid.)

diabas <<dyja-», -su c-su», m:, z
řeč. = zelenokam, vyvřelé. hor
nina; -so'v'ý, přid. k tomu

diabetes <<dyjabétés», ž. neskl., řec.
= úplavice cukrová, cukrovka;
diabetický: -cka strava... = pro
diabetiky; diabetik [-tžčka] c-be
tyk, -tyč-», -a, m. = chorý
cukrovkou

diabollcký [-cky] (dňa-», z řeč.
= ďábelský (říd. kniž.) -lismus
-zmus», -mu, m. = uctíváni
ďábla. satana

diabolo (dyk-», stř., dětská hračka
diadém xdyja-xv. -u, m., z řeč. =

čelenka
diaereso <dyjeréze» || *diai- " dié—

z řeč. = přerývka verše na roz
hraní dvou stop

diatanní <<dyja-», z řeč. = prů
svitný

dish—agma cdma-», -matu, stř., z
řeč. = přepážka, clona; d.
mříže (č.-Chod)

dlagnosa adyjagnóm, ž., z řeč.
= rozpoznání nemoci, příčiny
něčeho: -sovati <<-zo->>= pro
vésti diagnosu:
diagnostický význam... ; diagnos—
tik q-styk», -a, m. = kdo pro—
vádí diagnosu; -st1'ka, z. = na
uka o diagnose

diagonál <<dyja->>,-u, m., z řeč. =
příčné pruhování, látka příčně
pruhovaná;
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mála, ž. = úhlopříčka; —nálni
= úhlopříčný

diagram xdyjaq), -u, m., z řeč. =
schematický nákres: -matický,
přid. k tomu

diachronický [míchy] <<dyja-nyc—»,
přid. k diach'ro'náe <<dyja-nyje».
ž., z řeč. = časový princip, sle
dování časového vývoje: v mluvn.
d. = historická. metoda (DPOti
synchronii)

diairese, v. diaerese
diakolový <<dyja->>,přid. k diako

lum <<dyjá—»,-la, stř. = olověné
mýdlo, náplast

diakon <<dyja-», u našich evange
líků ť-kón), -a, m., z řeč. = já.
hen; -nát, -u, m. = jáhenství;
“wie x-nyjeii, ž. = sloužení chu
dým, nemocným, spolek, ústav
k tomuto účelu: diakonka, -nek,
ž., žen. protějšek k diakon ||
*-nisa <<-nysa» || zdrob. miska,
sek. ž.: -mtvi, stř. = jáhenství

diakritický edyja-tyc-», z řeč. =
rozlišovací, rozeznavací; -ká. zna
ménka = čárky, tečky apod.:
-ký pravopis = užívající znamé
nek (š, ž, a)

dialekt <<dyja-», -u, m., z řeč. =
nářečí

dialektický [-cky], 1. k dialekt =
nářeční; 2. k dialektik, -tika:
dialektický materialismus =
uznávající v přírodě a, v lid. spo
lečnosti stálý vývoj; -cké myšle
ní

dialektik xdyja-ktylv, -a, m., z
řeč., 1. = obratný, výmluvný
řečník, často s přihanou; 2. =
stoupenec dialektiky 2., její vy
kladač, použivatel; —ktika, ž., 1.
= obratnost v řeči, výmluvnost:
2. = učení o stálém pohybu, vý
voji přírody, lidské společnosti
a myšleni „ = toto dění samo:
d. přírody...

dialektolog, -a, m., z řeč. = sběra
tel n. znalec nárečí: -logický
spis; —Zogie,z. = nauka o náře
čích, popis nářečí

dialog <<dyja-», —u, m., z řeč. =
rozmluva, rozhovor; -gický [-gic

ky; -gič'nost] = rozhovorový:
—gická podoba || '-gov'ý; -giso—
vati e-zo-» co = davat, dáti čemu
podobu dialogu

diamant adyja-» || kniž. dé-, -u,
m., z řeč., drahokam; přenes. =
skvost, něco zářícího...; = „zla
tý“ člověk, „poklad": černý d.
= uhlí (básnic.); zdrob. -tek,
-tku, m.; -tový [-vě; -vost]: -to
vý prsten... = s diamantem, -ty;
= podobný diamantu, zářící lla
ko diamant; o člověku = „zla
tý"...- -vá. svatba = oslava její

ho šedesátého výročímdiamat cdyja-» -u, ruš.,
zkratka z dialektickýmmatzerialis
mus (hovor.)

diametr <<dyja-», -u, m., z řeč. =
průměr; diametrální ][ '-'ný [mě;
-nost] = co jde prostředkem.
průměrem; přenes. d. rozdil =
velký, podstatný, naprostý; -ně
se lišit = úplně, naprosto

Diana ((Dyja->>,ž., starořímská bo
hyně lovu a luny; žen. přijm.:
symb. ženy; psí jm.: Dia/Mn,
-na...: D. Srp = luna (básnic.)

dianoetický [-cky] cdyjano-etic-m
přid. k diametika e-etyka», ž., z
řeč. = učení o myšlení

diapositiv cdyjapozitýw, -u, m..
z lat., = fotografie na průhled
ném podkladě (na skle, na fil
mu), kterou lze promítat

diaré <<dyja-», stř. neskl., z franc.
= průjem, běhavka (lid. a ho
vor.)

diarium <<dyjárijum>>, -ia. stř. ||
zčešť. diář, -e, m., z lat. = de
ník

diaskop adyja-», -u, m., z řeč. =
přístroj na promítání diapositivů;
-ptcký, přid. k tomu

diaspora <<dyja-», ž., z řeč. = roz
ptýleni, odloučení od domova,
od celku. členové národa n. cír
kve žijící rozptýlené mezi jiným
národem n. mezi jinou církví;
-mi, přid. k tomu

diastola <<dyja-», ž., z řeč., v ča
soměrném básnictví = prodlou
žení krátké slabiky důrazem:
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roztažení srdečního svalu (lé
kař.); -lický šelest

diatermický [] -ther- [-cky] edy
ja-», přid. k diate'rmie || -ther-,

dietář, -e, m. = kdo shání diety
(hanl.); dietá'řka, z. = žena pe
čující o dietní jídla v nemocni
cích, zotavovnách...

ž., z řeč. = léčení teplem dietetický [-cky] <<dyjetetyc-»,
diatonická Gdyja-nyc-ii stupnice =

z celých tónů a z půltónů
dlatriba ((dyja-ib, z., z řeč. = útoč

ná, kritika, invektiva

přid. k
dietetika adyje-ty-», ž.. z řeč. =
nauka o životosprávě, o správ
né výživě

diblice, v. diblík; diblický [-cky; dietní l—něl, přid. k dieta 1.: d.
-ct'ui] = „ďábelský", rozpustilý,
neposedný... ;
diblžček, -čka., m., zdrob. k dib
lík; *dibliči = diblický;
diblič'ina, ž. = čertovina;

Chyba = chyba v dietě, v životo
správě; žiti, jísti -ně; k dieta 2.:
dietní třídy = rozdělení úřed—
nictva DOdle platu & hodnosti v
bývalém Rakousku

dibl'ič'íti = chovati se jako dib- difamace ady->>_ž.. z lat. = roz
lík; = ponocovat (říd.); dibi/i
čívati, opak.;
ďáblík [-lt'ce], -a, m. (m. dí-),
zdrob. k ďábel = ďáblík, čertík,
neposedné, rozpustilé, živé dítě;
dibWMtý = podobný diblíku

didaktický [-ck'y; -čnost] (dy
ktyc-. -ktyč-» = vyučovatelský:
-cký spis..: -ké básnictví = po

didaktik, -a, m., z řeč. = kdo
se obírá s didaktikou; Jaiku, ž.
= vyučovatelství, poučování;
—ktismus <<-ktyz-», -mu, m. =
didaktičnost, poučnost, poučná
snaha;
didame, z. = didaktická praxe.
vyučování, poučování

*didínko, stř. = miminko (Rais)
diecesální xdyjecezál-m přid. k

diecése; -cesán [-nka], m. =
příslušník diecése;
diecése, z., z řeč. = církevní ob
last spravovaná biskupem, bi
skupství; mém = diecesální

diěrese, v. diaerese
dieselwka <<dýzlov-», -vek, ž. (ho

hlášení, pomlouvání, utrhání na
cti; movati = pomlouvat, tu
pit; býti difamován = míti špat
nou pověst, -né jméno

diference zdy—», z pův. -ff-. ž., z
lat. = rozdíl, různost, neshoda,
rozmiška; -renčn£ obchod = VY
rovnávací; -renční psychologie
= zkoumající duševní rozdíly;
-renční slovník = rozdílový, ob
sahující jen zvláštnosti, na př.
-renční slovník slovensko-čes. =
uvádějící jen sloven. slova od
chylná od češtiny podobou n.
významem;
diferenciace, ž. = rozrůznění.
rozlišení; -ciač'ní teorie;
diferenciáhú slovník = diferenč
ní;
diferencovaný [-ně; most) =
rozrůzněný;
diferencovati = rozlišovat, roz—
lišit; slova se diferencují (Vý
znamem) = slova, která jsou od
původu totožná a měla původně
týž význam, nabývají významů
různých, na př. město a místo,
sedlo a sídlo

vor-) = Dieselův (Dýzlůw mo- diterovati <<dy-»,z lat. = lišiti se,
tor rozcházeti se

dieta xdyje-», ž., 1. z řeč. = žl- dlficilní [-ně; -nost] <<dy-»,z lat.
votospráva, způsob výživy, újma
v jídle ze zdravotních důvodů; —

= netrpělivý, nesnášelivý, vybí
ravý

2. d., zprav. ž. pomn. diety, -et, difrakce zdy->>,ž., z lat. = lámá
z lat. = denní náhrada za ko ní, lom (světla.)
nání služby mimo působiště, difterický <<dy—»,příd. k difte'r'ie,
poslanecký plat ; ž., z řeč. = mázdřivka, záškrt
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diftong, —u, m., z řeč. = dvoj
hláska; -gick'ý [-gicky; -gičnost]
= dvojhláskový; -gisace a-za-».
ž. = diftongisování; -gisovati
<-zo-» = měniti v diftong

dlfuse <<dyfúze»,ž., z lat. = prolí
nání, prostupování; -sní děj

digamie “dy-», ž. = druhé man
želství

digamma “dy-», stř. neskl. = dvo
jité gamma, řecké písmeno ozna
čuJicí v, vlastně neslabičně u

digesce <<dy-»,ž., z lat. = trávení,
zažívání; digestiva <<-stý-», -iv,
stř. pomn. = léky podporující
trávení; -stz'1m£ prostředek

digestoř <<dy->>-e, m., z „franc. =
stůl, skříň odvádějící plyny.
škodliviny

dig—italia <<dy-tá-», lat. = náprst
ník; digitalin <<-lín», -u, m. =
jed z náprstníku, lék

dlgnita edyg'ny-m ž., z lat. = hod
nost, důstojnost; -tář, -e, m. =

. hodnostář
digi-eso <<dy-se», ž., z lat. = od

chylka, odbočení (od hlavní věci)
dichotomický (dy-», příd. k dicho

tomie = rozdělený na dvě části,
dvojělenný, dvojdílný:
dichotomie, ž., z řeč. = rozpů
lení, dělení na dvě části, dvoj
dílnost

dichroísmus <<dychrojizmus», -mu,
m., z řeč. = dvojbarevnost;
—itický= dvojbarevný
dík, -u, m. || zastar. díka, ž..

zprav. pomn. m. díky, -ků =
(po)děkování, projev vděčnosti:
vyslovit, vyjádřit, projevit, vzdát
(vyslovovat...) dík, díky komu
zač (zastar. z čeho); býti komu
zavázán díkem, díky; díky vám!
= buďtež vám d., děkuji (-jeme)
vám; dík n. -ky Bohu, už je
zdráv

II dík, diky, předl. s 3. p.. ger
man. (nejde o- děkování, nýbrž
o zásluhu, pomoc, příčinu, zře
tel): dík tobě = tvou zásluhou;
dík jeho poctivosti, statečnosti,
náhodě se zachrániti ap. m.
správ.: jeho poctivostí, stateč

H.

ností, pro jeho statečnost, náho
dou: dík tomu m. proto, tak, ta
kovým způsobem; sr. děkovati

dikasterium adykastéryjumm -ia,
stř.. z řeč. = soud, soudní síň;
—riálnt = soudní

dikce <<dy-»,ž., z lat. = řeč, mlu
va jednotlivce, soubor jeho
zvláštností, osobitých prostředků
výrazových, sloh;
dikcionář <<dy-»,-e, m., z lat. =
slovník- (zastar.);
díkční [-ně] (dy-», příd. k dikce

dikobraz <<di-,nik. dy-», -a, m.,
z rus., hlodavec

dikolon <<dykólon>>,
= dvojverší

diktafon <<dy-», -u, m.. z řec. =
přístroj na zachycování a repro
dukci mluvy

*diktando “dy->>, stř., z lat. =
diktovaný úkol, diktát (zastan)

diktát <<dy-», —u, m., z lat. 1. =
předříkávání, předčítání něčeho,
co má někdo napsatí, nejčastěji
žáci, aby se cvičili v pravopise;
pravopisný diktát; 2. = rozkaz;
diktátor [-rka], -a, m. = kdo
diktuje (zastar.); = neobmezený
vládce; -rský praky; -rství] =
neobmezeně vládnoucí, panovač
ný, pánovitý, rozkazovačný;
diktatura <<-tú-», ž. = neome
zená moc, vláda jednotlivce n.
jedné politické strany, společen
ské třídy: d. proletariátu;
diktovací stroj = na diktování:

-la, stř., řec.

džktovati, 1. = předříkávat ně
co někomu „do péra“, t. j. aby
to napsal; 2. = nařizovat, uklá
dat, poroučet, rozkazovat; slož.
dokon. na- úlohu, příklady; na
pokutu = uložit; na- se (mno
ho); *za-: pan doktor mně za
diktuje = bude trochu diktovat
(Ner.); diktovávati, opakov.:
*diktum, -ta, stř. = povídání.
povídačky

díkůčinění || tuku-, stř. = vzdá
vání, vzdání díků, děkování, dě
kovný projev (kniž.);
*díkůpln'ý = vděčný;
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díkůvzdání „ dam-, stř., = díků
činění

díl, -u, m., 1. = část: rozdělit
něco na čtyři díly, na rovné díly;
z toho, co se vykládá, není ani
desátý díl pravda: díl knihy, ro
mán o dvou dílech; 2. = dědický
a jiný podil: dostal svůj díl,
přenes. = co proto, byl pokárán
atp.; mysllti si svůj díl = své
(mínění);
větším dílem z větší části,
většinou: jsou to v. d. věci zná
mé; přenes. = asi, bezpochyby,
nejspíše: větším dílem přijdu
zítra. (lid. a hovor.);
na větším díle = většinou (za.—
stan);
pro svůj díl s tím souhlasím.
nespráv. m. co se týče mne,
co je na mně

dilace <<dy-», ž., z lat. = odklad
dilacerace <<dy->>,ž., z lat. = roz

sápání
dilatace (dy-», ž., z lat. = rozší

ření (d. srdce), zvětšení obje
mu; -tač'ní, příd. k tomu

'dílcový = složený z dílců
dílčí, přid. k dílec = vztahující se

jen na díl, část něčeho: d. úkol;
d. zkouška díl, část celé
zkoušky, zkouška z části celého
předmětu

dílec, -lce, m., vlast. zdrob. k díl
= díl, část (zastar.): d. přírody
(čech); = díl polí..., záhon: po—
kositi svůj dílec (Olbr.)

díleček, -čku, m., zdrob. k dílec,
dilek

dílečko, stř., zdrob. k dílo
dilek, -lku, m., zdrob. k díl
dílem, příslov. od díl: dílem

dílem = zčásti, jednak: d. je
správné, d. nikoli

dilemma <<dy-», -matu, stř., řec. —
volba mezi dvěma věcmi tak, že
zvolí-li se jedna, zamítá se, vy
lučuje druhá, obtížná volba:
-mmatický [-cky] <<-tyc-»: -cká
volba, -ck6 postavení

dílenský, přid. k dílna: -ská rada
diletant [—tka] <<dy-», -a, m., ital.

milovník, ochotník, kdo se s

to

dílo, 2. mn. děl, stř., 1.

dimense <<dy-ze», ž., z lat.

něčím obírá jen ze záliby, ne
odborně, neodborník; d. v čem;
'-tický [-ticky] <<tyc-» || '-tní
[-tně] || zprav. -tsky' [-tsky;
-tství] = neodborný, neumělý;
-ti8mus <<tyz-», -mu, m. = dile—
tantství;
*diletisovato' „ diletovati = býti
diletantem, diletantsky pěstovat.
ochotničit

-díleti, v. děliti
diligence <dy-», ž., z lat. poš

tovní vůz na osobní dopravu v
starší době, dostavník

dílko, stř., zdrob. k dílo
dílna, —1en, ž. = místnost, kde se

dělá., pracuje, zvl. řemeslnicky,
továrnicky; přenes. d. lidskosti
(Komenský, o škole); básnická...
. = básnické zpracování; zdrob.

dílnička, -ček, ž.
práce,

činnost: míti se k dílu; být jak
k dílu, tak k jídlu (přísl.) _
v obojím stejně horlivý; d.
kvapně není platné (přísl.); dO—
kud síla, hleďme díla, (přisl.);
zpropadené dílo (nářeč. dělo) =
práce, věc (lid.); 2. = výsledek
činnosti, vykonaná práce, výtvor,
výrobek: dílo chválí mistra;
mistrně, mistrovské, životní d.:
napsati dílo = knihu (knihy);
hudební dílo atpod.: to je tvé
dílo = to jsi ty způsobil; pře
nes. dělati své dílo = vyvádět,
křičet (lid.); 3. způsob ře
meslnické práce: mřežováni ple
teným dílem, obruba dílem ta
ženým (zastar.);
dílovedoucí, -ho, m. = kdo vede
dílnu, mistr

diluviální <<dy->>,přid. k
diluvium qdyIú-», -ia, stř., z lat.

„zátOpa, potopa“, starší na—
plaveniny, nánosy

roz
měr, rozsah; dímensovati co =
rozměřovat, dát, dávat správné
rozměry; dimensovaný [most] =
rozměřený, mající rozměry; slož.
dokon. pře- = upřílišit rozměry:
předimenso'vaný podnik
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dlminnce endy->>,ž., z lat. = zmen— diplomat [-tka], -a_ m. = oso
šeni, zkrácení ba zastupující stát v meziná—

diminuendo <<dy-»,příslov., ital. = rodním styku; přenes. = člověk
s ubývající silou, postupně sla- chytře, obratně jednající;
bějl (hudeb.) diplomatář, -e, m. = souhrn

*diminutlvek <<dy-tý-», -vku, m. =
zdrobnělinka;
dávní, -tivum, v. deminutivni

dimorfio (dy-», ž., z řeč. = dvoj
tvarost, dvojtvarnost || dimor
fismus, -mu, m.; dimorfni =
dvojtvarý

dinar (dy-», -u, m., _peněžni jed
notka v Jugoslavil; divim-aký ||
dínár- typ, ' rasa: podle Dinar
ské (mar-) Alpy, hory, pohoří na
Balkáně

dinar xdyné>>, stř. neskl., franc.
= oběd, večerní hostina

dinosaurus <<dynos-», -ra, m., vy
mřelý ještěr; -safwfi vejce

diogenovský [-3ky] adyjo-xa = v
duchu řec. filosofa Diogena (1.
p. —nes)

dionysie <dyjonýzije», -slí, ž. po
množ. = slavnosti k poctě řec.
boha Dionysa ; dionysijský
[-sky; -stv£] = podobný Diony
sovi, smyslný, vášnivý (říd.);
dionyský [-sky; -st'v£]: d. kult:
= smyslný_ vášnivý

dioptrie <<dyjo-», z., z řeč. : jed
notka lomivosti čočky; brejle
s dvěma dioptriemi, stručně dvě
dioptrie

diorama <dyjorá—», -matu, stř. ||
-my, ž., z řeč. = velký obraz
doplněný plastickým popředím;
= panoráma; -'uat'ický <<-tyc-»,
přid. k tomu

'diorozený <<dyjo-»= narozený z
Dla

diplom (dy-», -u, m., z řec. di
ploma (= list dvakrát složený)
= důležitá listina, -té osvědče—
ní: doktorSký d. (o složení dok
torátu) ap.;
diplomacie endy->>,ž. = část vě
dy o mezinárodním právu, sou—
bor norem a obyčejů v mezi
národním styku; = diplomaté:
= diplomatické, obratné, vy
chytralé jednáni;

historických listin;
'džplomátek, -tka, m., zdrob. k
diplomat:
diplomatický [-t1',cky; -tičnost]
<<-tyc-, -tyč—», přid. k diplomat
a k diplomatika: d. sbor = sbor
diplomatů; -cké vyjednávání =
skrze diplomaty, mezi d.; pře
nes. = obratné, obezřelé...; -cké
vydání staré památky = úplně
věrné; jednat, vydat památku
-ticky;
diplomatů: [-t£čka], -a, m. =
kdo se obírá s diplomatikou 2.:
-tika, ž., 1. = diplomatické, ob
ratné... jednání, diplomacie; 2. =
zkoumáni historické ceny listin;
džplomatisovat'l c-tyzo—» = vy
jednávati diplomaticky; = pO
čínati si diplomaticky, obezřele,
obratně, vychytrale:
diplomovahý = mající diplom
(inženýr, zvěrolékař...) :
diplomovou koho = dát mu di—
plom (říd.); d. = vykonávati di
plomované povoláni (ojediň.);
diplomový, příd. k diplom

dipodie <<dy-dyje», ž., řec. = spo
jení dvou stop

dipsomanie ady-nyjeii, ž., z řeč.
= sklon k občasnému (.,kvar
tálnímu“) pijactví

diptych, -u, m. || diptychon endy-»,
-cha, stř., z řeč. = dvojité ta
bulky, dvojdílný obraz, oltář.
dvojdílná strofa, —né dílo slo
vesné

díra, děrou ll dírou, mn. č. 1., 4.
diry, 2. p. děr atd., ž. = otvor
vzniklý protržením, roztrženim
(v šatech, v botách, v klobouku
atp.), vrtáním, rytím, hrabáním,
prostřiženim atp., jáma, vyhlou
benina, mezera (d. v plotě); d.
= porus analis, řitní otvor
(vulg.); přenes. = malá., špatná
místnost, malé, zastrčené místo,
vesnice, město, vězení (lid. a ho
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vor.); kolik děr, tolik věr (přísl.)
= každý má svou víru: udělati
díru do světa = vykonati něco
velkého, často ironicky (hovor.);
díra do rozpočtu = nepředvída
né vydání (t.)

-dírati, v. dříti
direčka, ž., zdrob. k dírka, díra
direkce <<dy-».ž., z lat. = směr:

= ředitelství: policejní d. (lid.):
direkt, -u, m. = základní úder
v rohování; direkt, přísl. = dl
rektně, přímo (lid.);
direktář, -e, m. = řád církev
ních (katol.) hodinek a mší;
direktiva <<-tý-»,ž. = návod, pO
kyn, směrnice;
direkt'n/í [-ně] = přímý;
direktor I—Tka] || lid. delektor,
delechtor, -a, m. = ředitel (dnes
jen lid. a hovor.); čeští direk
toři = správcové čes. zemí na
začátku 17. stol.; 'direktorát ||
-r'iát, -u, m. = ředitelství, di
rektorium: direktorium, -ria, stř.
= ředitelství (říd.), sbor direk
torů:
direkto'rský [-sky; -stv£], přid.
k direktor

dirigent [-tka] <<dy-», -a., m., z
lat. = kdo řídí (orkestr, pě
vecký sbor, bankovní oddělení,
filiálku), pořadatel: -tský [-tstv£];
dirigovati = řídit (hudebni n.
zpěvní skladbu, směr dopravy...)

dirimovati (dy-», z lat. = rozho
dovat. rozhodnout; předseda di
rímuje (při rovnosti hlasů)

dírka, ž., zdrob. k díra:
dírkoměr, -u. m. = přístroj na
měření dírek

dírkovací, na př. kleště = na. dír
kování;
dávkovač, -e, m. = dírkující děl
ník i dirkovací přístroj; -čka,
-ček, ž. = přístroj na dírkování;
-čky, -ček, ž. pomnož. = dírko
vací kleště;
dírkami/l = dělati dírky, perfo
rovat; dírkovaný papír, -né "pun
čochy; dírkovatý || witý = s
dírkami

16'

dimdl <dyr—», -u, m. = němec.
žen. kroj

dis adys», tón d zvýšený o půl
tónu

dlsažio <dyza-», stř.. ital. = roz
díl vzniklý poklesem. zlevněním
peněz, devis, cenných papírů pod
jmenovitou hodnotu

disciplína adys-plí-m ž.. lat., 1. =
kázeň (vojenská, školní...); chodci
nemají žádnou disciplinu = ne—
umějí správně chodit (nové, ují
má, se); 2. = nauka., vědní obor;
disciplimárka, -rek, 2. = discipli—
nární vyšetřování;
disciplinární [mě] = kázeňský,
na př. řád, vyšetřování, trest;
disciplinovaný [-ně; -nost] = u
kázněný;
disclpI/inovatz'= potrestati za po
rušení kázně. podle kázeňského
řádu; = ukázňovat_ ukáznit

disertace <<dyser-», ž., z lat. diss
= vědecká rozprava k dosažení
doktorátu; -tační práce, spis

*disgrnentní <<dys-»,z lat. = ne
styčný, neshodný

*disgusto days-», stř. = nechuť,
rozmrzeni (Durd., Ner.);
disgustovati koho čím, z lat. =
znechutit komu co, rozmrzet
koho čím; býti disgustován =
znechucen, rozmrzen; mam? člo
věk

disharmonický [-cky] adys-nyc-ip,
přid. k disharmonie = nesou
zvučný, nesouhlasný, neshodný ;
disku?—mame, z., z lat. = opak
souzvuku, souladu, nelibozvuk.
nesoulad, neshoda;
movati = být v nesouladu, v
neshodě

disident <<dysi-», -a. m., z lat. =
člověk jiné víry než nejčastější,
různověrec; v politice = straník
který se rozejde se stranou, od
štěpenec, rozkolník; '-tn£ „ -tský
[-tsky; -tstv£] = odštěpenecký,
rozkolnický

disiecta <<dysjekta>>membra, čas
těji membra d., lat. = rozháze
né údy, nesouvislé části, drobty
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disimilace <<dysi-», ž. = opak asi- diskriminace <<dys->>,ž., z lat. =
milace, rozlišení dvou stejných
hlásek v témž slově (lejstra z
rejstra); = rozklad; -lační po—
chod, jev: disimilovati: hlásky
se disimilují

*disimulaco <<dysi-»,ž., z lat., opak
k simulace = zatajování; Jovan
= zatajovat

disjunkce <dys-», ž., z lat. = roz
pojení, rozluka; disjunktivm
[-ně; -nost] x-týv-» = rozlučo—
vací, vylučovací (otázka), vylu
čující se

disk adysk», -u, m., z řeč. = plo
chý kotouč k házení; přenes.
sluneční d. (liter.)

diSkant || d'iš- (dys- || dyš-», -u,
m., z lat. = saprán, nejvyšší
hlas; -tista [-tistka] (Mys-», m.
= kdo má diskant; -tový klíč ||
"'—t'ní

diskont <<dys-», -u, m., ital. =
srážka 9 ceny, srážka úroků při
předčasném placení, úrok z krát
kodobých půjček

diskontinuita adyskonty-», ž., z
lat. = nesouvislost, nespojitost;
-tn£ = nesouvislý, nespojitý

diskontní, přid. k diskout;
-tovati směnku = vyplatit před
lhůtou splatnou se srážkou ú
roků; -tový = -tní

diskový, přid. k disk = kotoučo
vitý

*diskrece <<dys-»,ž. = diskretnost
'diskredit edys-dytiv, —u, m. =

ztráta důvěry;
diskreditovati koho, co = zba
vit, zbavovati důvěry, připravit,
-vovat o ni; býti diskreditován
= pozbýti důvěry, nemíti důvěru
(jiných lidí); slož. dokon. z- ko
ho, Co

diskrepance ((dYS->>,ž. = neshoda,
nesrovnalost, nepoměr;
diskrepantm = odchylný, ne
shodný

diskretní [-ně; —nost] kdys->>, z
lat. = šetrný, mající ohled,
mlčelivý (člověk); d. věc = chou
lostivá; d. přepych... = nenápad
ný, nevtíravý

rozlišování, nepřiznáni stejných
práv; moč/ní tarif = výjimečný,
ustanovující odlišné dopravné

diskurs kdys-» || lid. -šku'rs, -su
a-zu», m., z lat. = rozmluva,
rozhovor: -rsivn£ [mě] <<—rzív-»
úvaha = záležející v rozpravě,
ve výkladu, v odvozování; -rslvní
myšlení = v pojmech, pojmové

diskuse cdyskuse, nik. -ze>> z
-sse, ž., z lat. = rokování, roz
hovor, přetřásání, debata; dis
kusní večer:
'diskutábl = o čem lze uvažo
vati (nižší hovor.):
diskutátor [-rka], -a, m. = kdo
rád diskutuje. umí diskutovati
(Klič.):
diskutér [-rka], -a, m. = účast
ník diskuse;
*dískutovatelny' = o čem lze dis
kutovati;
diskutovati o něčem " někdy ně
co (podle přetřásat, probírat ně
co) = rokovat, uvažovat o ně
čem, probírat, přetřásat něco;
slož. dokon. na- se (mnoho);
pro- co = důkladně probrat,
přetřást v diskusi; diskutovávati,
opakov.

diskvalifikace Mys-», z lat. =
ztráta schopnosti, způsobilosti,
vlastní projev neschopnosti, ne
způsobilosti, zbavení způsobi—
losti, hodnoty, prohlášení za ne
schopného, nezpůsobilěho, vylou
čení (ze soutěže. ze závodu atp.):
diskvalifikovati koho || se = pro
hlásiti za neschopného, nezpůso
bilého, ukázat jako neschopné
ho... || projeviti svou neschop
nost..., ukázati se neschOpným...

dislokaco <<dys-»,ž., z lat. = roz
ložení, rozmístění, umístění :
-kačn£ plán, komise; -kovati =
rozmístiti, umístiti

dismembrace <<dys-», ž., z lat. =
oddělení údu, odloučení části far
ního okrsku nebo jmění benefi
cia; -rátor, -u, m. = drtič uhlí,
písku apod.
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disociace <<dyso-».ž., z lat. = roz- na př. fond; -slční právo = p.
dělení, rozštěpení. od-, rozklad; disponovat: -sičně dobrý... =
-ciačni tlak; -cio'vati = rozdělo
vat. oddělovat...: dissociuje vě
ci posud sdružované (šal.)

disoluce <<dyso-», ž., z lat. = roz
klad

disonance <<dyso-». z., z lat. diss
= nesouzvuk, nelibozvuk; diso
na/nčni || -nantni = nesouzvučný,
nelibozvučný; disonovati = ne
být v souzvuku, znít nelibo—
zvučné

disparátní [-ně; -nost] <<dys-», z
lat. = nestejnorodý, různorodý

dlsparita. <<dys-». z., z lat. = ne
rovnost

dispeng (lid. (uš-) <<dys-» || -se
<<-ze»,ž., z lat. = prominutí né
čeho, osvobození od čeho, na. př.
od předepsaného věku; -sa.ce
x-za-», z. = udělení dispense;
-sa.čni právo, list... = dispensní
|| -so'vaci;
-sář, -e, m. = bezplatná. lékař
ská poradna; -sni právo = p. u
dělit, udělovati dispens; -so'vati
koho = dáti dispens

disperse adys-zem z., z lat.=roz
ptýlení, rozklad (světla)

disponent (dala-<<,-a, m., z lat. =
obchodní zmocněnec bez prokury;
disponibilita xdyspony—», ž. =
použitelnost, příkaznost; dáti do
disponibility;
disponibilní = čím lze volně dis
ponovat;
disponovati čím || s čím = volně
podle libosti něčeho užívat, s ně
čím nakládat; d. koho k čemu =
naladit, získat (říd.); býti dispo
nován = mít chuť, náladu; o
zpěváku = býti při hlase: obyč.
zápor. nebýti d. = nemíti chuť...

diSposice cdyspozi-», ž., lat. = dis
“ponování; d. (s) penězi...; dáti co

komu k -ci = k volnému použití;
dát, učinit, navrhnout atp. -ce
= opatření; d. románu, vědec
ké práce... = osnova,; d. k
hudbě = nadání, sklon: -sični
[-sičně] = k volnému použití.

co se týče disposice, rozvrhu...
diaprOporce <<dys—»,ž., z lat. = ne

dostatek úměrnostl, neúměmost,
nepoměr; '-porcovati co = dáti
tomu nesprávné proporce

*diSput (lid. diš—), -u, m. || '-ta,
ž. ]] obyč. disputace Mys-», z..
z lat. = učený, odborný rozho
vor.; -tačni; *disputant [-tka] ||
'-toka, -a., m. = účastník dis—
putace;
disputonati o čem = vésti dispu
taci; slož. dokon. na- se (mno
ho); od- co = disputací, řečí od
stranit; za- si (trochu, dovůle);
disputooávati, opakov.

distance mys-», ž., z lat. = vzdále
nost; lid. na dištanc, (dy) = na.
dálku; distanční = na dálku, na
vzdálenost... (závod, obchod...) ;

distwncovati koho = vyloučiti z
činnosti

distichon <<dysty-», -cha, stř., z řeč.
= dvojverší; eleg'lcké d. = spo
jeni verše hexametrického s pen
tametrickým

distingnovaný || -gvovaný [-ně;
-nost] adystyn-», z franc. =
ušlechtilý, jemný (člověk): -né
chování = jemné, vybrané

distlnkce <dystyn-», ž., z lat. =
rozlišování (slov, pojmů), roz
díl; = distinguovanost; = od
znak (vojenské...) hodnosti, hod—
nost; -kčni vlajka = jako od
znak, na rozlišení

distonace Mys-», ž., z lat. = disto
nování; distonický [—cky] <<-nyc-»
= tónově nečistý; distonovati =
nečisté inton0vati, zpívati

distribuce <<dy-».ž., z lat. = roz
dělení, rozdělování, rozvržení.
na př. důchodů, peněz, úkolů;
distribuční postup, řád:
distributivni [-ně; -nost] a-týv-x.:
d. význam = podílný, hromadný
(na. př. vyházeti, pozvyhazovati
proti vyhoditi)

distrikt <<dys-», -u, m., z lat. =
okres, obvod; -ktni = okrskový
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'diškerece || obyč. dišk'rece “dyš-»,
ž.. z lat. = Spropitné (lid. & ho
vor.

diškurs, v. diskurs; diškurovati "
diškurýrovatí = rozmlouvat, roz
pravět (lid.)

dlšpens, v. dispens
*dišputát, -u, m. = disputace,

diskurs (lid.); proti gustu žád
ný d. (pořek.)

dištanc, v. distance
dítě, dítěte, stř., mn. ž. děti =

lidské mládě; velké dítě = do
spělý člověk dětinský n. příliš
dobromyslný; nařízení je mrtvě
narozené dítě = bez účinku, ne
bude prováděno; naše děti = sy
nové a dcery, přenes. = příští
potomci; dítě své doby = syn,
odchovanec;
"'dítěcí = dětský

dithyramb endy-», —u, m. || “?“-ba,
ž. (Ner.), z řeč., pův. = slav—
nostní, bujný sborový zpěv k
poctě boha Dionysa: = slav
nostní báseň n. hudeb. skladba,
chvalozpěv: -b£ck:ú [-bicky; -bič
nost] = nadšeně velebící

I díti, dím, dis.... dějí, děv, děl.
dění = pravit. mluvit, říci, říkat
(říd. kniž.): tak děl anděl (Jung
mann); nejčast'. ba co dím = ne,
naopak. ba dokonce: je to sotva
možné, ať nedím nemožné = ba
spíše. dokonce nemožné; nápady
chlapecké, ať nedím uličnické
(Jil-.) = ba: v. přezdíti

II díti = činit, dělat, dávat... (ve
slož.); dni se || děje se, dějí se.
dělo se... || dále se = stávati se,
přiházeti se: děje se mu křívda,
ději se divné věci, zázraky; co
se to s ním děje?; děj se co děj
= ať se děje cokoli, za každých
okolností; uvidíme, co se bude
díti = co se stane;
doprava uhlí... se děje (říd., ne
obrat.) = uhlí se dopravuje;
kam se to děje? = ztrácí, mizí;
kam se to dělo? = podělo. zmi
zelo...;
slož. dokon. nadíti, o-, zao-, při-,
nedok. nadívati..., v. tam

dítko, stř., mn. dítky, ž., zdrob. 1:
dítě:
"dítkobžjce, m. = vrah dítek

ditrochej <<dy—»,-e, m., z řeč. =
dvojtrochej

ditto, v. detto
diurnista [-stka] <<dyjurnys->>,m..

z lat. = písař za. denní plat (za
starává); dí/umistství, stř. = pí
saření (Ner.) ; diumum, -rna,
stř. = denní plat

I div, -u, m., 1. = co budí podiv:
to je div, že přišel = je divné;
ký div, že... = jaký div. není
divné (kniž.); není, nebyl (žádný)
div [[ není, nebylo divu = není,
nebylo divné; d. = údiv (ojediň.);
div divoucí = (je, byl) veliký
div, velice podivná věc: krvácel
a d. d., že neuhořel (Jir.); d.
d., při všech těchto názorech
modlíval se (Staš.) || dive d'i
voucí (Jir.); příslovečné
div: když to vyprávěl, div ||
div že || divže neplakal = tak
tak (taktak), že neplakal, skoro
plakal; Pepička také div že ne
plakala (Herr-m.); zakopaval ně
kolikráte, div že nepadl (Rais):
na div mocný = kupodivu (Č.
Chod, Jir.); to je na divy (Ma
jer.) = kupodivu, velice divné;
2. = zázrak (v Písmě); dělati
divy = ,.zázraky“, velice dobře
hospodařit, mnoho, rychle, ú
spěšně pracovat (lid. a hovor.)
|| = vyvádět

II 'div, -a, m. = bájeslovný pták
(Erb.)

diva. <<dý-», 2., z lat., původně =
bohyně, přenes. = znamenitá.,
oblíbená umělkyně: divadelní,
filmová atp. diva

divácký [-cky; -ctví], příd., 1. k
divák, 2. k Diváky (na. Mor.):
-ctví, též = divoštví (Ra.):
diváctvo, stř. hromad. = diváci:
divačka, v. divák

divadélko, stř., zdrob. k divadlo
divadelní [-ně; -nost], přid. k di—

vadlo 2., 3.: d. společnost, lékař,
kus, vlak; přenes. = vypočítaný
na podiv, příliš okázalý, stroje
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ný; -nost = divadelní ráz; obyč.
přenes. = okázalost, strojenost...:
mit,—ký[-nicky; -nictv£] = vzta
hující se k divadlu, týkající se 110,
'-nič'iti = býti divadelníkem;
mik [-nžce], -a, m. = kdo rád.
horlivě chodí do divadla, kdo
má zájem o divadlo, znalec di
vadla

'divadlamilovný [-ně; most) =
milující divadlo

divadlo, -del, stř., 1. = podívaná
jako na divadle 2., dobře na—
strojená, sehraná věc; to bylo
divadlo!; 2. = hra, představení
na. podívání; v. bramborový;
3. = budova, kde se hrají diva—
delní hry

divagaco <<dy-»,ž., z lat. = uchý
lení, odbočení

divák ['wačkaL -a, m., 1. = kdo
se dívá, pozorovatel: 2. = divý,
divoký vepř, divočák (nářeč.);
= divous, divoch (lid.)

dlvan (dy—»,-u, m., z tur. = níz
ká pohovka; = turecká státní
rada; = sbírka. východních pís
ní; zdrob. divánek, -nku, m.;
dívanový potah...

-dívatí (na-, o-), v. II díti
dívati se = hledět, pozorovat: d.

se na koho, nač; d. se do oken,
z okna; d. se, jak pracují; je
se nač d. = stojí to za podíva
nou: nemohu se na to d. = ne—
mohu to snést; tak se dívej ||
podívej = považ si; d. se na
svět, přenes. = mít úsudek o
světě, o životě; dívání, nik. d.
se: už mne to d. unavuje;
slož. dokon. na- se (mnoho) ll
vyna- se = na- se dovůle a s
Iibostí; nemoci se nač vyna-;
prostě dokon. po- se; po- se,
kdo to je; po- se hněvivě: po
se do kanceláře. na pole = za
jít na chvilku, dohlédnout: do
Moskvy bych se rád podíval =
rád zajel a poznal ji; na to || to
bych se podíval, aby neposlechl
= to by bylo pěkné, aby.... mu
sí poslechnout (lid. a hovor.);
roz- se = dáti se do dívání; roz

dívwný: -né oči (ši-m.); za- se
= dlouho a pátravě se podívat,
zahleděti se; za- se do dívky =
zamilovati se do ni;
dívávati se, opakov.: slož. nedok.
na— se (mnoho)

*dívč'e, -čete, stř. II z. (č.-Chod) =
děvče (nářeč.):
*dívčenský = dívčí: -ská svo
boda (nár., Herb.)

dívčí, obecně, druhově přívlast.
přid. jm. k dívka: d. věk (=
v. dívek), d. tvář, d. válka, d.
touhy; s významem podobnosti:
dívčí tvář (= jako dívky), d.
chování:
dívčí, stř. = dívčí rysy, způsoby.
chování: nic dívčího, cosi dívčího:
*dívčí, stř. || 2. = děvče (nářeč.)

dívčice, -č'ička, -čina, zdrob. -čínka,
ž., zdrob. k dívka: často bez
zdrob. význ.: 'divčinský = dívčí;
dWčisko, stř. = děvčisko

dívečka, -ček, ž., zdrob. k dívka.
divenico, ž., rostlina
dívenka, ž.. zdrob. k dívka
divergence <<dy-»,ž., z lat. = roz

bíhání, odklon; = neshoda;
divergentm [mě] = rozbíhavý,
jdoucí, běžící různým Směrem,
neshodný: d. čáry, mínění; d.
změna v jazyce = změna na růz
ných částech jazykového území;
divergovati = rozbíhati se, roz
cházet se (v mínění)

diversa adyverza», stř. pomn., lat.
= různé věci podrobně nevyjme
novaně (zboží, pohledávky atp.)

diversant endy-zana, -a, m. = kdo
provádí diversi, rozvratník (po
lit.); -santský [-stvtí], příd. k to
mu;
diverse <<dy-ze», ž., z lat. = po—
stup, obrat jinam, čin, postup,
mající odvrátit něčí pozornost od
vlastního počínání;
'd'iversní = různý

dlvertimento <<dy—ty-», -ta, stř.,
ital. || divertissement <<dyvertys
má.>>,stř. neskl., franc. = zába
va, taneční vložka, cyklická ko
morní skladba lehčího rázu,
směs (hudeb.)
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divě, v. divý;
'divěti, -vějí = stávati se divý.
divočeti

dividenda (dy-», ž., z lat. = podíl
. ze zisku; -dový = podílový
"dividovati kdy-», z lat. = počtář

sky dělit (zastara)
divinace (dy-», ž., z lat. = Věštec

ký dar, schopnost uhádnout
pravdu, správné tušení, božské
vnuknutí; mančni síla, dar

divis cdy-», -su <<-zu», m., z lat.
divisus (= rozdělený) = rozdělo
vací znaménko (typogr.)

divise <<dy-ze>>,ž., z lat. = dělení
(zastal-.); = samostatná operační
jednotka vojen., větší jednotka
nevojenské., na př. sportovni;
divisionář, -e, m. = velitel di
vise;
diviswi soud, velitelství

..diviš, -e, m. = divour, divoch
(nářečí.)

diviti: to mě (ne)diví = tomu
se (ne)divim, je, není mi to div—
né (říd., podle něm.); zprav.
d. se, diveni (nik. d. se) = mít
pocit podivu a vyjadřovat jej;
d. se čemu, i nad čím (řídké),
chyb. přes co; není se čemu
d. = není příčina k divení, ne
ní to divné; to bylo divení! =
velmi se podivoval (-ali atp.).
všichni se divili; jaké pak di—
vení! = to není nic. divného, co

. se divíš, -víte?;
slož. dokon. na- se (mnoho);
1:0- se, prostě dokon.; podivem,
stř. = podiv; je s podivenim II
s podivem, že... = je divné; za
koho = naplnit údivem. uvést
v údiv; u- se = být překonán
divením, velmi se podivit: vy
pravoval povídky, že se až udi
vili (Ner.); moci se u- = nemoci
se vyna— (Vr.): u- se = po- se
(t.); v. udiven;
nemoci se vyna- = nemoci se
dosti na-; *z—= u-; zdivem? ci
zinec (Čelak.); -né oči (šrám.);

»-divovati, slož. nedokon. ob- se
komu, čemu, nik. ob—koho, co
= nadšeně, uctivě, někdy nekri

ticky se divit;
vován; po- se =
koho;
divivati se, opakov.

divizna <<di-»,ž., rostl.: diviznáček,
-čka, m., brouk

dívka, -vek, ž. = větši děvče; na.
Mor. též = služka.

divně, v. divný; divnědivný = vel
mi divný (lid. a. hovor.)

"divničiti = býti- divný, divně si
počínati (Staš.)

divno, v. divný; divnodivny' =
divnědivný

'divnotvarý = mající divné tvary
divný [-no; mě; -nost] = vzbu

zující podiv, podivný, překvapu
jící, neobyčejný, zvláštní: d.
obraz, dějí se divné věci; divná.
chuť jídla.; a. člověk = zvláštní,
podivínský; divně způsoby... =
podivné, nenáležité: divné jed
nání = podivné, nenáležité, po
dezřelé, nekalé;
je mi divno || divné;
vypadat, působiti divně; je mi
divně = zvláštně, nedobře

'divo, přísl. = divě, divně
divo-, kmen k divý ve slož., v.

dále || divu—
'divobujný = divoce bujný
divoce, v. divoký
'divoě, -e, ž. = divoká zvěř:

d/ivočák, -a, m. = divoký vepř,
-ká svině

divočeti, -čejí = stávati se divoký.
plašiti se: = pustnout (zevněj
škem, mravně), stávat! se ne
vázaný; slož. dokon. roz- se;
rozdívočelý = kdo, co se rozdi
voěi; z-, prostě dokon.: v. zdi
vočelý:
divočivati, opakov.

divočina, ž. = divoká. zvěř, -ký
kraj; = divokost: d. nešlechtě
ného sadu (Majer.), obličejů
(šrám.): = pach divoké zvěře;
= černá zvěřina.; = divošstvi,
nevázanost

divočiti = činiti divokým; = di
vočeti, divoce, neváZaně si po—
čínat; d. se = divočet; slož. do

býti kým obdi
diviti se; u
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kon. roz-; z-; zdivočily' (Čech)
|| časť. zdivočený;
-d/ivočovati, slož. nedokon. roz
koho (Šimač.); z- koho;
divočivati, opakov.

“diva-děsný = divný a. děsný;
'-divouc4 = velmi divný;
'-hrůzný = divný a hrůzný

divoch [-voška], -a, m., 1. = di—
voký, necivilisovaný. nekulturni
člověk; 2. = člověk divoký,
prudký, náhlý, nerozvážný..., di—
vour, divous

*divokant, -a, m. = divoch, divous
(Č.-Chod)

divoko, v. divoký
'divo-krása, ž. = divna, podivu

hodná krása; *-krásný [mě] =
podivuhodně krásný: -né melo
die (Ner.);
nkmtý = divý a krutý

divoký [-ko; -ce; -kost], 1-. = 0
pak ke vzdělaný, k usedlý =
nevzdělaný, volně žijící: d. ná.
rod: přenes. = bujný, neváza
ný, nezbedný, nezkrotný, vášni
vý, bezuzdný, prudký; d. život
= bujný, nespořádaný, nezříze
ný, výstřední, hýřivý; -ké po
měry = rozharané p., nepořá
dek; -ké manželství = volně; d.
poslanec =. p. mimo strany; —
2. opak k domáci, krotký = ži
jící volně v přírodě: d. holub,
kůň atp., -ka zvěř; — 3. = ne—
pěstovaný, neštěpovaný: -ká při
roda, -ké Víno, třešně atp.; — 4.
= nevhodně zbarvený, křiklavý:
d. vzorek;
divoko = divoce; maso na d. =
upravené jako zvěřina; žití s
kým na d. = v divokém man—
želství; z divoka = divoce || 'di
voko, stř. = divokost, divočina;
růsti divoce; d. prchati, žití...

divamocný [mě] = mající divou,
zázračnou moc (kniž.)

*divoň, -ně, m. = divous, podi
vín; '-ňsky' [-ňsky; -ňstvi], přid.
k tomu

'divo-plod'ný = dívomocný (Erb.);
'-pustý = divý a pustý;

'-romant£cký <-tyc-» = divoce
romantický;
'-různý = divně různý;
*-skvouci = divně skvouci;
*-smělý = divoce Smělý (Tré.);
*-strašný = hrůzostrašný

divošek, -ška, m., zdrob. k divoch;
divoška, z., v. divoch;
divošsky' [—šsky; -šst'v£], přid. k
divoch

*divo-tajný = tající divy;
*-toký = divoce tekoucí;
-tvá'mý = mající divné, podivu—
hodné tvary: -né postavy (Čech);
'-tvorecký [-ctvi], přid. k divo
tvorce; -tvorce || -t1růrce [-tvůr—
log/ně, '-tvorka, *-tvorky'né], m.
= kdo tvoři, koná. divy, dělá
zázraky;
-tvomy' [-ně; -nost] = tvořící
divy, zázračný || '-tvůrči pověst

divouci = udivený, užaslý (oje
diň.): div d., v. I div

divour " časť. divous, -a, m. = di
vý, divoký člověk, divoch 2.;
divousiti = počinati si jako di
vous, řadit, vyvádět;
divouský (z původ. -sský) [-sky ;
-stvi] = divoký, divošský ||
*-somltý

'divouš, —e, m. = divous; -šský
[-šsky; -šstvi], přid. k tomu

*divovábný = divně, podivuhodné
vábný

-divovati, v. diviti
divoženka, -nek, ž. = divá. (lesní)

žena '
divu-, 2. p. k div ve slož. || diva-:

*-hodný = podivuhodný;
'-jcmný = podivuhodné jemný;
-krásný [mě] = podivuhodné
krásný (kniž.);
*-lepý = podivuhodně lepý

divulgace “dy-», ž., z lat. = roz
hlášení mezi lid, uvedeni v obec
nou zná.!nost

'divu-luz'ný = podivuhodné luzný
(šm.); '-milý (t.);
'-něžný, -pestrý = podivuhodně
něžný, pestrý; '
'-ples, -u, m. = divoký ples:
*-plny' [mě] = plný divů, pře
divný;
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'-plodný || '-divůplodný = divo—
tvorný;
“skvostný, -skvouo£,
podivuhodné skvostný,
sladký

dlvý [-'vě; —vost] = divoký: divá
zvěř; divý muž, -vá žena = ži
jící v přírodě, stranou od lidí;
divá vášeň, divé spousty skal
(Vrchl.); je na to. na všecko ce
lý divý = velmi dychtivý (lid.)

díže, diž, -že, ž. = dřevěná nádo
ba na zadělávání chleba; symb.
tloušťky (zhrub.); zdrob. dížka,
-žek, ž.; též = dojaěka, nádob
ka na dojení mléka,

djaur, m. = ďaur, džaur
d'jó, potakující slovce (Ner.)
dkg, zkratka = dekagram
di, zkratka= decilitr
dlab, —u, m. = vydlabaný otvor

pro čep;
dlabací stroj = na. dlabání;
dlabač, -e, m. = kdo dlabe; -čka,
-ček, ž. = diabací stroj; dlaba
dlo, -del, stř. || —bák, -u, m. =
široké diáto dlabací

dlabati, dlabu, -beš..., dlabou ||
-bá.m..., -bají. dlab || dlabej, dla
baje, -jíc = dlátem... rýt, hlou

-sladký =
skvoucí,

bit; = jíst (vulg.);
slož. dokon. na- co = trochu VT:
na- se (mnoho): 031- = vyhlou
bit; za- co = dlabaním zapusti
ti do čeho; dlab'ávatž, opakov.:
slož. nedokon. vy-, za-; v. dlab
nouti

dlabatka, —tek,ž. = dlabací sekera
dlábek, m., zdrob. k dlab
'dlabiti = tisknout, škrtit (nářeč.);

slož. dokon. za
dlábnouti, —bl, -bnuv, -bnut(í),

dokon. k dlabati: slož. dokon.
na,-; na- se = najístl se mnoho
(zhrub.); iny-, za

dláha, dlahou, 2. mn. dlah, ž. =
deštička k obložení a. k upevnění
zlomeného údu; = trámec (pO-'
dlahy, mostu); v. dlážka;
dlahovati = pokládati dlahami

'dlachnitl = tisknout, tlačit, mač
kat (nářečí.)

dlakoš, -e. m., ssavec

dlaň, -ně, ž. = vnitřní část ruky
od zápěstí po konce prstů; je to
jako na dlani = je to dobře vi—
dět, patrně; svědí ho dlaň =
má naději na peníze n. chtěl by
se bít (lid.); vzíti si s dlaně
chlup, o marném vymáhání pe
něz na chudákovi (t.); peníze na
dlaň = na ruku, hotové; = ru
ka: pádná d.; o něčem malém:
chodníček jako d.; zdrob. dla
m'čka, -ěek, dlaňka, -něk, ž.;
dlanitý [-tě] = mající podobu
dlaně: -té listy; -tá koruna u
parohů (myslivec.); dlaňo'vý, na
př. hmat (tělocvič.), -vá plocha
prstů (lékař.) || dlanní

*dlapěti = dřepět (nářečí., Herb.)
dlask, -a, m., pták
dlaskati = mlaskat
*dlaška || dleška || dlášťka, ž. =

hrachový lusk (nářeě.); hubený
jako (1.

dlato, stř. = nástroj na dlabání;
zdrob. dlátko, —tek, stř.; dláta—
fv'ltý = mající podobu dláta.

dlažba, -žeb, ž. = dláždění: vyho
dit koho na dlažbu = propustiti
z práce (lid. a. hovor.); octnouti
se na dlažbě = bez práce, bez
místa. (t.); zdrob. dlažbička,
-ček, ž.

dlažbošlap, -a, m. = darmošlap,
povalovač

dláždění, stř. = dlažba, vykládání
ulic, cest a náměstí kamennými
n. dřevěnými kostkami, asfaltem
apod. a také to, čím jsou ulice
atp. vyloženy, po čem se chodí,
kryt cest; husy jim vyšlapaly d.,
posměšně o městě bez dláždění:
dlážděný = vydlážděný

dlaždice, ž. = kostka, cihla. na
dláždění;

dlaždici, přid. = na. dláždění, dla
žební

dlaždicovitý = podobný dlaždici;
-dfico'vý = z dlaždic, pokrytý
dlaždicemi

dlaždič, -e, m. = kdo dláždí:
[-čství];
dlaždička, zdrob. k dlaždice;
*dlaždičný = dlaždicovzí':
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dlaždžčský [-čství], přid. k dlaž
dlě

dlážditi = dělat! dláždění, dlažbu;
dláždění, v. tam; slož. dokon.
vy- = pokrýti dlažbou; za- co
= zakrýt, zandati dlažbou;
-dlažďovati, slož. nedok. vy-, za-;
dláždwati, opakov.

'dlážďka, ž. = dláždění, podlaha
(nářečí.)

-dlažďovati, v. dlážditi
dlažebné, -ho. stř. = poplatek za

užívání dlažby, za jízdu po dlaž
bě; dlažební kámen = na dláž
děni

*dlažlce, ž., zdrob. k dláha =
dlaždice: další zdrob. dlažička,
-ček, ž.:
'dlažina, ž. = parketa

dlážiti || dla- = pokrývati dlaha
mi, klást podlahu, obkládat des—
kami

dlážka, -žek, ž., zdrob. k dláha;
též = dlaždice: = dlažba, podla.—
ha; = poloparketa; dlážko'vat'l=
pokrývatl dlážkaml; dlážkovy' =
z dlážek, z dlaždic

dle, předložka s 2. p. (kniž.), obyč.
podle: dle zákona. = ve smyslu
zákona, jak to přikazuje zákon;
dle mého mínění: neobvykle
kniž. dle = podle ve význ. míst.:
dle řeky; hlava dle hlavy, m. h.
vedle hlavy

dleška, v. dlaška
dlévatl, v. dlitl
dll, dlidli, citoslov., kterým se vo

lá na kachny
dlíti, dleji, dll (nedli, prodli),

dleje, -jic, dlev, dlel, dleni =
býti, pobývat, meškat, zdržovati
se (kniž.): d. na cestách, někde.
u někoho duchem, v duchu,
v myšlenkách; = otálet (kniž.):
slož. dokon. pro(dlitl n. Ldleti)
= pobýt; pro- krokem = za
staviti se (Vrchl.); 'pro- ještě =
zůstat (Břez.); v. prodlení; 'co
se = pozdrže_ti se, omeškat (R.
Svob.);
dlévatí || dlwati, opakov.:
slož. nedokon. 1310—= dlitl

“Globatl = dloubat '

dloubal, -a, m. = kdo dlouhá.,
hloubá, rýpal:
dloubanec, -nce, m. = dloubnuti,
rýpanec; = kousavá. poznámka
(hovor.); -bam'ce, ž. = dloubání
(lid.);
dloubati, dloubám, -báš..., -baji
" -bu. -beš... dloubou. dlouhej.
dloubaje, —jic = rýpat, píchat.
šťárat: dloube mi v hlavě; d. se
v zubech; přenes. = rýpat. rýt.
dráždit. nepříjemně se dotýkati
slovy; slož. dokon. *na-'se (mno
ho); vy-; roz-; za-;
dloubávati, opakov.: slož. nedo
kon. roz-; 'vy-;
dloubavý = dloubající: -vé. bo
lest; = kousavý: -vá. poznámka;
= pátravý: -vé oči (č.—Chod);
dloubnouti, -bl, -bnuv, -bnut(í),
dokon. k dloubati = rýpnout...;
slož. dok. iroz- ; oy

dlouhán, -a, m. = dlouhý, vysoký
člověk (lid. &. hovor.)

dlouha'nácký (říd.) || -hananánský
|| -hanánský || -hatá'n8ký || '-ha
tý (Rais, Holeč.) || thytánský
= velice dlouhý (lid. & hovor.)

*dlouhavý = protáhlý
dlouho, příslov. k dlouhý, 1. časo

vě = dlouhý čas, dlouhou dobu:
dlouho seděli, vyprávěli; dlouho
jsi u nás nebyl; jak dlouho “to
trvalo?; nevím, jak d. tam budu;
tak dlouho jsi u nás nebyl (s dů
razem na. dlouho) = je tomu
dlouhý čas, co jsi u nás byl,
dávno.... před dlouhou dobou na
posled; dlouho u nás nebyl (s
důrazem na nebyl) = byl jen
krátko; '= pozdě (nářeč.); V.
dlouze; v přislovečných spoje
nich: na dlouho || nadlouho něco
položit (místně = na délku), od
jet (časově = na dlouhou dobu);
nedlouho tu byl = ne dlouhou do
bu, krátkou; nanedlouho = na.
krátkou dobu (Ner.); zanedlouho
v. za(ne)dlouho, zdlouha;
2. stup. déle, v. mm

dlouho-,- kmen k dlouhý ve slož.:
-bradý = s dlouhou bradou;
-brázdý-; -—brvý_:441127; -čel£stwý;
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-dechy' = s dlouhým dechem: jak je to dlouhé?; hůl dlouhá
přenes. = rozvláčný (říd.); 2 m; dosti dlouhý = mající do
*-dlouhý = velmi dlouhý; statečné rozměry...; 0 značné
-doby' = na dlouhou dobu (ú- délce: d. stůl, -h6 vlasy; míti
věr); = dlouho trvající (říd.): dlouhé prsty = krást (lid. &
-hlavý = s dlouhou, podlouhlou hovor.); dělat, odkládat vše
hlavou; cko na dlouhé lokte = býti
-hrdlý = s dlouhým hrdlem;
-hubý pes, kůň: -uhvost'y' pes;
'-chvilný působící dlouhou
chvíli (Ner.);
-kabátn£k, -a, m. = voják s dlou
hým kabátem;
Jaký: -krká bandaska (Ner.);
-kř£dlý pták, hmyz;
-lebý [-lebost] s dlouhou, po
dlouhlou lebkou;
-letý = trvající mnoho let;
mohý; -nos, -a, II dnosec; -sce.
m., brouk; mosý;
-prstý; -prsťák, -a, m. = ka
pesní zloděj, kapsář;
-ramenný svícen;
-'retka, -tek, ž., druh vosy;
-rohý skot; -ruký; -řasy';
-slabičný = s dlouhými slabi
kami;
-soska, -sek, ž.,
dlouhým sosákem:
"'-spáč, -e, m. = kdo dlouho spí,
ospalec:
-srstfnatý, -srstý pes;
-stopka, -pek, ž., druh zimních
jablek;
-šíjka, -jek, ž., druh hmyzu;
'-šosý kabát = s dlouhými šosy
(Šm.):
*-táhlý = velice táhlý, protáhlý;
'-trvajicí, nečes. spřežka
trvající dlouho, d10uhý, vleklý
(o nemoci) ll '-trva.lý-;
-uchý lovecký pes; -ušák, -a, m.
= pes... s dlouhýma, ušima;

druh much s

-věký = mající dlouhý věk,
trvalý:
-vlákný; —vlasý; -vl(n)ny'; -'vou
sý; -zobý;
*-živec, -vce, m. = kdo dlouho
žije (šal.); -živectví, stř. = dlou—
hý život (t.) .

dlouhý [dlouho; dlouzeJ, 1. o dél
ce prostorové = mající rozměry
od jednoho konce k druhému:

*dlubati,

dluh, -u, m., 1. = vypůjčené

zdlouhavý, váhavý; d. člověk =
VYSOký: d. obličej (údivem, z
překvapení); odejíti s dlouhým
nosem = s nepořízenou (lid.): —
2. o délce časově: d. čas, den.
divadelní kus, -há doba. noc, lé—
ta; za dlouhý čas jednou; míti
dlouhou chvíli = nemít práci,
nuditi se;
dlouho, v. tam; dlouze, 1. pro
storově: d. splývat... ve znač
né délce, do značné délky; 2.
časť. časově = dlouhou dobu: d_.
dýchat; vyslovovat hlásky d.;
d. co vyprávět zdlouha, ze
široka, rozvláčně; nebýti na d.
= netrvati dlouho (Jir.);
2. stup. další; v. déle a širší

dlouhytánský, v. dlouhanácký
dlouze, v. dlouhý
dlouž, -e, ž. = délka, dlouhé po

le, tesařská šňůra (lid.)
dloužek, m.. zdrob. k dluh
dloužiti, dluž = činiti dlouhým: (1.

kroky... (říd.); časť. d. se: dni
se dlouží; stín se dlouží (Vr.);
samohlásky se dlouží; slož. do
kon pro- lhůtu, život; prodlou
žená. taneční hodina, stručně
prodloužená, —né, ž.; z—: samo
hláska se zdloužila; zdloužení
samohlásky;
slož. nedokon. prodlužovati ; dlou
živatž, opakov.

-bnouti
dloubnouti

dloubati,

Pe
níze; míti dluh u někoho být
mu dlužen; dělati dluhy vy
půjčovati si peníze; d. platit,
splácet, \zapravit, zapravovat;
splátka na dluh ;_ nevycházeti z
dluhů, zabřednouti do dluhů:
tonout, vězet, v dluzích; žít,
brát, dávati zboží na d.; mám
za ním dluh = je mi dlužen; —
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2. = povinnost, závazek: máš u dlužen = čert mi to napískal
mne dluh = mám, slíbil jsem ti (lid. a hovor.); — 2. dlužný =
něco udělat, přinést atp. ll = vypůjčený: d. obnos; = co jsme
máš u mne vroubek, něco mě na
tebe mrzí

dluhopis, -u, m. =
dílčí úpis

dluhovati komu co = být! dlužen
(říd.); dluhující obnos, správ.
dlužný

*dluž, -e, ž. = prkénko
'dlužba, -žeb, ž. = dlužení, dluh
dlužen, v. dlužný

dlužní úpis,

dlužicha, ž., zahradní květina
(čap.)

dlužiti co- = býti dlužen, míti
dluh: dluží mi 10 K (nové. ale
ujalo se); = mít povinnost, zá
vazek něco zaplatit, učinit: d.
daně; dlužíš m1 odpověď; neob
vyklé je d. bez osobního před
mětu; dlužíme kritiku něčeho =
jsme dlužní;
d. se = dělati dluhy; d. se u ko
ho, od koho; d. si co || řidč. d. se
co = vypůjčovati si; slož. dokon.
od- koho = zbavit jej dluhů;
pro- se = udělat velký dluh;
být prodlužen = mít mnoho
dluhů; prodlužený obchodník;
pro- statek = vypůjčiti si naň
mnoho, zadlužit jej; pře- majetek
= příliš zatížiti dluhy; 702- vše
cky peníze = rozpůjčlt (lld.);
vy- si peníze nač = vypůjčiti si;
za- co = zatížiti dluhy; za—se
= udělat mnoho dluhů;
-dlužo'vati, SlOŽ. nedokon. od-,
pře—,Iny-, zor; dlužívat'i, opakov.

dlužní, příd. k dluh: d. úpis;
dlužnický [-ctv£], přid. k
dlužník [-nice], -a, m. = kdo
má. dluh, kdo je dlužen; jsem
tvůj dlužník = dlužím ti něco

dlužno, příslov. = (je) třeba, nut
no: (je) dlužno říci, uznati, že...
(přejato v době obrozen. z ruš.,
kniž.)

dlužný [Muže—n.,-na...], 1. = ma.
jící dluh, povinnost: je dlužen
300 K, daně, odpověď na. do
pisy; děti jsou dlužny rodičům
úctou (kniž.); čert mi to byl

povinni zaplatit: -né daně
-dlužovati, v. dloužiti a dlužlti
dm, zkratka. = decimetr; dm2 =

plošný, čtverečný decimetr; dma
= kubický (krychlový) decimetr

dmoutl, dmu, v. douti
dmuchavka, -vek, ž. = zařízení na

dmýchání, na- zvětšování plame
ne vháněním vzduchu; = lampa
na dobývání pokladen

dmuloret, —u,m., ozdobná květina
*dmych, -u, m. = (za)vanutí
dmýchací || dmy- = na dmýchání;

dmychač, -e, m. = kdo dmýchá
(hor'n.); -chačka, -ček, ž. ||
-chadlo, -del, stř. = čím se dmý
chá.

dmýchati || dmy— = foukat .(do
ohně atp.), nahánět vzduch: krev
dmýchaná nejvyšší vůlí = roz
prouďovaná. (Břez.); ústřední to
pení začalo dmychati .= vydávati
teplo, sálat (č.-Chod) ; výpust
dmychala = vyrážela vzduch...
(t.) ; slož. dokon. 'roz- oheň =
foukáním roznítit; roz- vzpouru...
= roznítlt, rozvířit...:
dmg/chovem, slož. nedok. roz
oheň, válku, svár; v- co kam
(Vanč.);
dmýchávatl ][ dmg-, opakov.:
slož. nedokon. roz-;
dmýchnouti " dmy-, -chl, -chnuv,
-chnut(í), dokon.: slož v(dmych
nouti) čemu slavnostnost = do
dati slavnostnostl (Vanč.)

dna„ ž., nemoc kloubů, pakostnlce,
podagra;
dnavec, -vce, m. = dnavý člověk
(č.-Chod); 'dna'vy' =“ stlžený
dnou

dnes || dneska (lid. &.hovor., Ra.,
Majer., Vrchl....) ll (nářečí.) dnes
ky, příslovce = tento den; zpod
stat.: lepší jedno dnes než dvoje
zítra (přísl.); = nyní, v nynější,
přítomné době; podnes, dodnes
= po dnešní den, do dnešního
dne, do dneška; nadnes, obyčej.
na dnešek
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dnešek, -ška, m. = dnešní den;
na dnešek (lépe než pro dne
šek) to stačí = na dnešní den:
do dneška nemám odpověď; ode
dneška za. týden; na. dnešek
jsem špatně spal = v noci před
dnešním dnem; = nynější do
ba. přítomnost; za dneška, o b y
čej. dnes, v dnešní době, za
našich časů

dnešní = co je, koná se, vyjde...
dnes: (1. den, schůze, noviny...;
d. doba, věk, svět = nynější;
nebýti dnešní = nezkušený (lid.
a hovor.)

dněperský, přid. k
Dněpr, -u, m., rus. řeka;
Dněprostroj, -e. m., z ruš.
vodní dílo na Dněpru

dníti Be, neosob. dní Se, dnělo se
||, obyč. dnilo se = nastávat (0
dni), rozbřeskovati se, svítat;
básnic. den se dní;
slož. dokon. roze- se = rozbřesk
nouti se; rozednění, stř. = roz
břesk, svítání (Suš.); rozedněný:
—néhory (Břez) = za, rozbřesku,
za svítání; slož. nedok. ro'zednž—
vati se

dno, 2. p. mn. den, stř. = spodek
nádoby, hlubiny..., vody: řeky
byly do dna zamrzlé (Svět.) II
na. dno; vypít něco, vyprázdniti
sklenici do dna II na dno; pře
nes. vypít, vyprázdnit kalich
utrpení (hořkosti) až do dna =
vytrpět až do konce, velmi mno—
ho vytrpěti; rád se dívat, hledět
na d. rád se napít (lid.):
octnouti se na dně, být na dně =
na mizině, u konce se svými si
lami, dohospodařit (lid._); přenes.
vidět komu až na dno duše
dobře jej chápat (Ner.);
*dnovládce, m. = vládce dne;
"'dnový = denní

do, předlož. s 2. p , znamená:
1. směr slovesného děje: jeti, jíti
do ciziny, do města," do lesa, do
kopce, do vrchu;
2. nitro, do kterého děj slóvesný
vniká, vstupuje: vstoupiti 'do
pokoje, hodit něco do jámy, do

vody; upadnouti do vody; dát
něco do stolu, položit mrtvolu do
rakve. do hrobu atp.; obléci se
do šatů;
3. krajní mez místní, prostoro
vou: řeky byly do dna. zamrzlé
(Svět.) = až ke dnu; rozbořit
město do základu; vody až do
pasu „ až po pás = k pasu;
holínky do půl lýtek (Ra.); svlé—
ci se do půl těla;
4. začáteční časovou mez vy—
lučovací: přijíti do oběda =
než bude oběd; býti kde do
rána., do soboty. do večeře =

do začátku rána.., ale celé
ráno už ne; budu u vás do ne
děle, do vánoc, do Nového roku.
sníh potrvá. do jara; prázdna do
středy = do začátku středy, ale
ve středu již ne, středu vyj í—
majíc, tedy včetně do úterka;
do smrti (do své s., do nejdelší
s.) tam nepůjdu; pracovati do
západu slunce = do té doby, až
nastane západ, po západu již ne:
být v divadle do konce = až na.
stane konec;
jinou mez vylučovací: přítel až
do peněz mimo peníze, co se
týče peněz už ne;
5. koncovou mez včetnou: opako
vat něco do slova = slova v to
počítajíc, doslovně; bojovat až do
těch hrdel a statků, do poslední
ho dechu; najísti se do sytosti,
do vůle; poraniti se do krve;
opíti se do němoty; obrat, obe
hrát koho do košile, do (posled
ního) haléře; vydati se do haléře
(do krejcaru); zmoknouti do niti,
do kůže; přišli všichni do jedno
ho; do písmene správný; do tře
tice všeho dobrého; chybný do
nemožnosti; počítati do sta:
6. přibližný počet: bylo jich do
dvou tisíc = nejvýše 2000 (vlast
ně mez co do množství); _
7. účel: lístek do divadla, šaty do
práce, plášť do deště, kůň do
tahu, boty do bláta,; = udělal ně
co do zásoby;' dáti co do prodeje;
8. výsledek: je mi do pláče
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tak, že bych plakal;
smíchu; —
9. vztah, zřetel: do počtu |! na
počet je nás dost : co se týče
počtu, se zřením ]: počtu: celá
matka do podoby a do povahy
= podobou a povahou (Svět.) ||
co do pOdOby.... v. co 10; co je ti
do toho = nic ti po tom není; co
je do toho = to nestojí za nic;
_- 10. podobu, způsob, jakost, od
stín: černý do hněda; červený
do ruda, modrý do fialova; vy
spati se do růžova; lavička do
podkovy (Nor.); mluviti do větru
_—_naplano; říci komu co do očí

je mi do

=. přímo; —
není mi do žertu, do smíchu,
do tance = není mi tak, nedaří
se mi tak, nemám takovou ná
ladu, abych žertoval...; je mi
do pláče, do zpěvu, do smíchu
(s odstínemnásledku = tak,
že bych plakal)

do-, sloves. předpona, znamená
1. dokončení děje: dočísti kni
hu = přečísti do konce; dopsat
úlohu, dohospodařit; — 2. plnou
míru děje: nemoci se dojíst (=
úplně, dosyta najíst), dosytit,
dosolit...; —- 3. změnu nedokona
ného děje v dokonaný (Význam
prostě dokonavý): dovědět se,
dokázati...

doajen, v. doyen
doba, ž. = čas, obdobi: d. letní,

zimní, kamenná, železná, histo
rická; naše d. = dnešní, přítom
ná; v té době, v těch dobách:
od té doby, od těch dob; tou
dobou; za tu dobu se nic ne
stalo; na. svou dobu je to dílo vy
nikající; za své doby to bylo
běžné, nespr. m. v své době.
svého času; za našich dob, časů,
v naší době; dohánět. -ma.řit.
utráceti dobu, nespráv. m.
čas; d. v hudeb. taktu, v časo
měměm básnictví = časová jed
notka: vydržet notu (na) dvě
doby atp.; v logice = forma (A.
Mar.)

ďobati, -bám.... -bají ||-bu..., -bou,
d'obej, ďobaje = klovat, zobat;
slož. dokon. 110- || řidč. z-: tváře
byly zďobány = měly dolíčky
(Ner.); d'obávati, opak.; v. ďob
nouti

Dobek, -bka, m., příjm., z Dobiáš
doberman, v dobrman
Dobeš, —beše || -bše, m., domác.

tvar k Dobiáš; příjm.
doběh, -u, m. = dobíhání, doběh

nutí, poslední část běhu; v
strojn. = doba mezi vypětím
stroje a jeho zastavením

doběhati, -hnout'i, v. běhati. -hnouti
do běla = do bělosti
doběrek, -rku, m. = částka. která

se dobírá (pošt0v.); okresy na
doběrku = zbývající, poslední
(čelak.); na doběrku století =
na zbytku (Vrchl.)

Dobiáš, -e, m.. přijm. z Tobiáš
dobíhací metoda = kterou se měří

zpoždění pohybu stroje
dobihati, v. -bíhati
dobíjeti, v. bíjeti
dobírati, dobirávati, v. —bírati;

dobíra'vý [-vě; -vost] = dobí
rající si, dráždící, škádlivý

dobírka, -rek, ž. = dobírání, pla—
cení zásilky až při dodání: po
slatl zboží na dobírku, dobír
kou; = dobírání' si, škádlení
(Č.-Chod); -ko'vý: -vá zásilka

do bleda = do bledosti. že jsme
bledí

*doblesk, -u, m. = poslední zá—
blesk, zbytek; doblesko'vati, v.
blesknouti

d'obnouti, -bl, -bnuv,
dokon. k ďobati

doboha, v. bůh
dobový [-vě; wost) = jsoucí, trva

jící v jisté době, časový, příznač
ný pro jistou dobu: d. dokument;
-vá. hesla. (Majer.); —věpříznačný
(šel.)

dobrá, -ré, ž. = dobrá známka:
= dobrá myšlenka (Vanč.); Já
to udělám tak. Dobrá = dobře,
souhlasím; potázatl se s dobrou
= dobře učinit, pochodit

-bnut(í).
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dobrácký [-cky; -ct'ui], příd. ]:
dobrák, -a.= dobromyslný, dobro
srdečný, shovívavý;
dobráček, -čka, m.. zdrob. k
dobrák; dobračisko, stř. =ve1ký
dobrák (lid. a hovor.); dobračka,
v. dobrák

dobrák [—račka], -a, m. = dobrý
člověk; velký d., někdy = sla
boch, i o ženách: je velký dob
rák || velká dobračka;
dobrák, -u, m. = starý krejcar
(Nex-.);
dobrákový = za dobrák

dobré, -ého, stř. = dobrá věc,
prospěch, dobro; obecné dobré
atp. (zastan), zpravidla dobro;
vykonat, zakusit mnoho dob
rého i zlého = mnoho dobrých
i zlých věcí, příhod; obrátilo se
to k dobrému; srovnat něco
po dobrém = smírně, vzájemnou
dohodou; v dobrém n. po d. =
v dobrotě, mírným způsobem,
smírně; rozejíti se v dobrém:
to už není po dobrém = není to
na dobré cestě atp.; býti s ně
kým za dobré n. zadobře = v
dobrém poměru; odplatit někomu
dobrým za zlé

dobrman " řidč. daher-, -a, m.,
druh psa

dobro, stř. = dobrá, prospěšná
věc, blaho, prospěch: učinit něco
pro dobro vlastí, státu, lidstva.;
svrchované, nejvyšší d.; připsati
peníze někomu k dobru = v je
ho prospěch; připsat n. přičíst
něco někomu k dobru = poklá
dati za přednost, za. výhodu

“dobrobyt, —u,m. = blahobyt; =
eubiotika

*dobročin, -u, m. = dobrodiní;
*dobročiniti = činiti dobro;
dobročinný [-nně; —7most]' =
dobře čínící, prokazující dobro
diní, směřující k němu: d. člo
věk, koncert, komitět; -nnost,
-i, ž. = prokazování dobrodiní

*dobrOděj [-jka], -e. m., asi 2
pol. = dobrodinec; '-dě:istv£, stř.
= prokazování dobrodiní, dobro
činnost: '-dějný [—ně;-nost] =

blahodárný:
dějně (Herb.)

dobrodinec [*nka (Holeč.); '-'nk:y
ně (Macháč.)], -nce. m. = kdo
koná dobro, prokazuje dobré
skutky, podporovatel; ironic.: to
je d. = rýpai atp. (lid. a hovor.);
zdrob. -neček, -čka, m., obyčej.
hanlivě, pohrdavě

dobrodiní, stř. = prokazování
dobrých skutků, dobrý skutek
sám, podpora: prokázat, pro
kazovat d.; smrt byla. proií
dobrodiním = ulehčením, vy
svobozením (z trápení)

dobrodinka, —nkyně, v. dobrodinec
*dobroditel, -e, m. = dobrodinec;

-telka, -lek (běžně) || -telkyně
(Němc.), žen. protějšek k tomu:

"-telstvž, stř. = dobročinnost
dobrodruh [-dmžka; *—druhyně],

-a, m., původ. = dobrý, t. j.
statečný druh, dobrý přítel.
nyní = člověk milující & vyhle
dávající zvláštní, vzrušující pří
hody: -často = tulák, podvod
ník; náv-užití = dobrodružně žít
(Jir.); družný [-ně; -nost] ||
*-družský, na př. život, román;
-dmžství „ *-dmžstvo, stř. =
divná, zvláštní, neobyčejná pří—
hoda; hledat, vyhledávati d.;
honiti se za dobrodružstvími; mi
lostné dobrodružství

*dobroduchý [-duše; -duchost] ||
obyčej. dobrodušný [-ně; -nost]

v podobě dobro

= mající dobrou duši, srdce,
srdečný, dobromyslný

'dobrohlasný, o pověsti = dobrý
(šm.)

*dobrohloupý [-pě] = hloupý ve
své dobrotě

Dobromil, —a, m., kř. jm.; -la,
2., z lat. Agata

"dobromluva, ž. = správná mluva
*dobromyslník, -a, m. = dobro

myslný člověk;
dobromyslný [-ně; -mst] = ma
jící dobrou mysl, bezelstný.
dobrácký, dobrosrdečný; -ně co
snášet = 's dobrou myslí; říci
něco -ně = v dobrém úmyslu
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*Dobropán, -a, m. = Merkur Dobrovíz, -e, ž., ves v Č.
(planeta) dobrovolec, -volce, m., z ruš. =

'dobropis, -u, m. = připsání, ú— dobrovolník; decký, přid. k tomu
čtování v něčí prospěch, něko
mu k dobru: = pravopis (za
star.) " -písemnost, -i, 2. (t.; Ra.)

*dobropočestný = počestný
*dobropřejný = přející dobro
dobrořečiti, překlad lat. benedi

cere = blahoslavit, velebit, dě
kovat (biblic., kniz.): duše má
dobrořečí pánu (Erb.)

Dobroslav [-va], -a, m., křest. jm.
dobrosrdečný [—ně; -nost] = ma

jící dobré srdce, dobrotivý, dob
rácký, laskavý, vlídný

dobrost, v. dobrý
dobrota, z., vlastnost někoho, ně

čeho dobrého, dobré vlastnosti,
dobrá jakost: rozdělovati co po—
dle dobroty (Jin, říd.); = dobro
tivost, laskavost, vlidnost: jeho
d. nezná mezí; ve své, při své
dobrotě; rozejíti se v dobrotě =

'dobrém, jako dobří přátelé;
srovnat něco po dobrotě n. v d.
: po dobrém, vzajemnou doho
dou, -ným dorozuměním; ty má
dobrota!, výraz údivu; (ne)dělati
dobrotu = (ne)chovati se dobře,
řádně (lid. a hovor.); nedělá to
dobrotu = nepůsobí to příznivě,
dělá to zlou krev (L): kamna
nedělají dobrotu atp.; učiněná d.
= dobrotisko:
= dobrá, chutná věc. mlsek, la
hůdka (lid. a hovor.)

dobrotisko, stř. = člověk až příliš
dobrý, dobromyslný, velký dob
rák; učiněné d.; často ironic.:
ty jsi d. = dobrodineček, dob
rodinec

dobrotivý [-vě; -vost] = plný
dobroty, laskavost, účinný; d.
božel, zvolání v zármutku, v
zoufalství

*dobroučký, -rounký = velmi
dobrý

*dobrověda, z. = mravouka, etika
*dobrověst || zvěst, —ti,ž. = evan

gelium
*dobrověštec, —štce, m. = věštec,

hlasatel dobra

*dobrovolenství', 'stř. = dobrá vůle
dobrovolnický [-ctví], přid. k

dobrovolník [-nice], -a, m. =
kdo z dobré vůle něco koná, k ně
čemu se zaváže; jednoroční d. (za
Rakousko-Uherska) = kdo slou
žil na vojně jen rok a mohl se
státi důstojníkem

dobrovolný [-'ně; -nost] = konaný,
daný z dobré vůle, nikoli nucený:
d. skutek, příspěvek, —ná,služba,
práce; = konající něco z dobré
vůle: sbor dobrovolných hasičů

dobrozdání, stř. = dobré zdání,
posudek (podle něm., ale ujalo
se obec.); podat, předložiti
své d.

dobrozvěst, v. dobrověst
Dobrunka, -nek. ž., domác. tvar k
“Dobromila

dobrý [dobře; *dobrost; —'rota,v.
tam]. 1. = urozený: d. člověk
= šlechtic, zeman (stč., Jir.);
2. = mající náležité vlastnosti
mravní, řádný. čestný, dobrotivý,
spravedlivý, přívětivý, i jiné
vlastnosti, schopný, dovedný.
hodící se, vyhovující: d. člověk,
manžel; d. skutek; d. chodec, u
mělec, dělník, sluch, zrak; -rá
práce...;
dobré slovo =" přívětivé, laska
vé; být na koho, ke komu dobrý
= laskavý, přívětivý, shovívavý;
dobrá hlava = nadaná, bystrá;
při dobrém rozumu = při zdra
vém: dobré peníze = pravé;
být komu dobrý = užitečný, pro
spěšný; je dobrý bratru za ti'síce
= možno mu půjčit. svěřiti tisice
(lid.):
ten dům je dobrý za sto tisíc =
má skutečně hodnotu sto tisíc
(lid. a hovor.); dobré jméno,
dobrá pověst; jméno má dobrý
zvuk; míti dobrou pamět: je to
v dobré paměti = v čerstvé;
dobrý prospěch, -ré mravy; žák
je v počtech... dobrý; dobrá
známka;



dobře 258 docela

= lahodný, příjemný, příznivý,
radostný, veselý: dobrá. chuť:
dobré víno, časy; dobrá zpráva,
dobrá novina; býti dobré mysli,
v dobré náladě, míře; dělati si
dobrý den, v. den; dobrý den.
-ré jitro, -rou noc!, pozdravy:
políbit koho na dobrou noc =
před spaním; —

.3. trvalo to dobrou hodinu = ne
slabou h., více než 11. || dobře hOF
dinu: přišel za. dobrou chvíli ll
za hodnou; byl u nás dobré půl
hodiny || dobře p. h.; je mu dob
rých 40 let = plných 40 let, spí
še víc; zaplatil za to dobrých
100 korun;
říci, udělat, napsat atp. co
dobře; má se, daří se mu d.: je.
není mi dobře; vyspati se d.:
dělá mu to dobře = prospívá,
má to rád; Půjdu do divadla.
Dobře = dobrá, je dobře, budiž,
souhlasím; král Dobře = Vla
dislav II., který na. všecko od
povídal dobře, dobře;
v. dobré., dobré, dobro;
2. stup. lepší, v. tam

dobře, v. dobrý
Dobříč, -e, ž., vsi v Č.
.*dobřičký = velmi dobrý
Dobříš, -e, ž., město v č.
dobřiti = chlácholit, upokojovat =

udobřovat (Němc.); d. se (R.
Svob.); slož. dokon. u- koho,-se
= uchlácholit, upokojit, usmířit
(běžné); slož. nedokon. udobřo
vati

Dobřív, -vě n. -Ví, ž., ves v Č.
dobudu, v. dobýti
dobůsti, v. bůsti
dobytčák, -u, m. = dobytčí vůz

železniční (lid.); u starých Pra
žanů D. m. Dobytčí trh = Kar
lovo náměstí

dobytčátko, stř., zdrob. k dobytče,
-ete, stř. = jeden kus dobytka;
dobytčí, na př. chlívek, trh, po
jišťovna; d. lékař = zvěrolékař
(zastar.): doba/tšina, ž. = do
bytčí zápach

dobyteček, -čku, m., zdrob. k
dobytek, -tka, m., původ. = to.

čeho je dobyto, co se získalo,
majetek, pak = domácí chovná
zvířata; hovězí, krmný, tažný.
drobný d.; hrubá nadávka. člo
věku chovajícímu se velmi ne
důstojně (pak i mn. č.)

*dobytelný = čeho lze dobýti
dobýti, dobudu..., v. býti, 1. d. co

= vykopat, vytěžit, vykutat atp.:
d. pařezy v lese, uhlí, rudu v
dole; d. meč (: pochvy) = tasit
(zastar.);
2. d. čeho = zmocniti se vo
jensky: d. města, hradu; města
bylo dobyto, nik. město bylo
d.; d. skvělého vítězství; přenes.
d. světa = udělat něco velkého
atp.;
= domoci se, získati si: do- vav
řínů spisovatelských (Čech); do—
čího srdce || čí srdce;
do- se kam, do čeho = násilím
se někam dostat, vloupat;
slož. dokon. vy- pařez... (častější
než dobýti);
dobývati., nedokon.: d. pařezy,
uhlí...; d. se do banky; slož. ne
dokon. na— se (mnoho, dlouho,
často); vy- pařezy...;
zesíl. dobývávato'

dobytkář, -e, m. = chovatel do
bytka, obchodník s ním; -řský
[-ství], přid. k tomu

dobytný = dobytelný
dobývací, přid. = na dobývání: d.

dělo, právo
dobyvač, -e, m. = kdo dobývá,

dobyvatel ]] dobývač: -či bram
borů (Ra); -čný [-čně; -čnost]
= rád dobývající, chtivý dobý
vání, získání, výbojný

dobyvatel [-lka, *-lkyně], -e, m.
= kdo něčeho dobývá., dobude,
podmanitel, vítěz; -telný = če
ho lze dobýt; -telský' Esky;
-stoí], příd. k dobyvatel;
dobývati, v. dobýti; -va;vy' [ma.vě;
-vavost] = dobyvačný

*dobyvek, -vku, m. = výtěžek,
zisk, vymoženost

docela, příslov. = cele, zcela, ú
plně. zhola: d. jedno, d. stejné,
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pěkné, d. nic; d. by chtěl... =
dokonce, ba

'docelitel, -e, m. = kdo docelí, do—
vršitel; Jiti, Jovan, v. celiti

doceň0vati, v. ceniti
docent [-tka], -a, m., z lat. = uči

tel, hlav. vysokoškolský; dříve:
soukromý d. = habilitovaný vy
sokoškolský učitel s právem a
s povinností přednášet, ale ještě
ne profesor || honorovaný d. (na
technice) = přednášející stano
vený menší obor; zdrob. (hanl.)
docentíček, -čka, m.;
docentský [-sky; netfun: d. plat,
-ská činnost, léta; -tu7'a <<-tú-»,

'ž; = docentská hodnost, činnost;
-tstvo, stř. hromad. = docenti

docilovati, v. cíliti
docírovati = býti docentem (hovor.)
dock, v. dok
dočasný [%; -nost] = jsoucí,

trvající jen do času, nějaký čas,
ne trvalý: d. stav, odpočinek,
-n6 zaměstnání, užívání majetku

do černa = do černosti
do červena. = do červenosti
dočesna, -né, ž. || -né, -ného, stř.

= slavnost po skončení česání
chmele

dočista, příslov. = úplně, zcela,
zhola: d. nic; d. dobrý, správný;
d. zapomenouti nač

dočišťovati, v. čistiti
dočkati, v. čekatl
dodací, příd. = k dodání. na d.

atp. (lístek, stanice, smlouva,
místo, lhůta)

*dodaná, ž.; na -nou = na dodání,
na vrácení (peněz)

*dodatečok, m., zdrob. k dodatek
dodatečný [mě] = učiněný do

datkem, až po něčem, pozdější:
d. přípis, příkaz, rozpočet

dodatek, —tku, m., z pol. = co se
dodá., přidá; d. ke spisu, ke
sm10uvě, k řeči atp.; dodatkem
připomenout = dodatečně, na
konec '

*dodatel [—lka], -e, m. = kdo ně
co dodá.: dna, -1en, ž. = míst
nost.. kam se dodávají, kde *se
třídí akta

17*

dodatkový -= dodatečný
*dodatný = dodatečný
dodávací lhůta = I. dodání;

*dodavač || zprav. dodavatel
HkaL -e, m. = kdo dodává.;
-telsky', na př. -ská firma.; dodá
vati, v. dávati

*dodavek, -vku, m. = dodatek
dodávka, -vek, ž. = dodávání (zbo—

ží), co se má. dodat; -kový: -vá.
cena, -vé řízení, vozy

dodekadický <<dó-dyc-», z řeč. =
dvanáctkový: -cká. soustava

dodekaedr adó-ka-ědn), -u, m., z
řeč. = dvanáctistěn

doderky || -děr-, -rek, pomn. ž. ||
doderná, -ně, ž. |! dně, -ného,
stř. = dokončení draní peří a
pohoštění při něm

dodělávati,. v. dělati;
dodělávka, -vek, ž. = dodělávání
práce, poslední práce před do—
končením díla

dodělná, —ně,ž. = pítka. zedníků
po dokonaní díla; Jiné, -ného,
stř. = plat za dodělání

doděrky, v. doderky
dodírati, v. dříti;

dodírka, -rek, ž. = doderky
dodnes, v. dnes; "'dodnešní = tr

vající dodnes, „dosavadní
dodrana, ž. = doderky
dodržovati, V. držeti
do íialova = do fialovosti
dog—a.,ž., z angl., druh psa
dogaressa <<-sa», ž., ital. = choť

dožete
dogcart cdokárt>>, -u. m. = an—

glický dvoukolový vůz se dvěma
sedadly

dogma., -matu, stř., z řeč. = po—
učka o náboženské víře, čla—
nek víry; přenes. mínění, do—
mněnka, tvrzení pokládané za
zcela jisté; dogmatický [—tic
ky; -t'ič'nost] a-tycq -tyč->> =
týkající se dogmat, dogmatiky;
přenes. -tický výklad... = podá
vaný tak. jako by bylo všechno
nepochybné;
dogmatik a-tyk», -a, m. = znalec
církevních dogmat; přenes. =
kdo něco hlásá, tvrdí, jako by to



dohad

bylo zcela nepochybné. doktrí
nář: Jika, ž. = soustava dogmat,
nauka o nich; -tikář, -e, m. =
dogmatik (posměšně, hanlivě);
-tiká'řský individualismus (šal.):
dogmatismus <<-tyz-»,-mu, m. =
dogmatický směr, lpění na dog
matech; -t'ista, m. = stoupenec
dogmatismu; = dogmatik (říd.);
-tisovat4' a-tyzo->> = hlásat! dog
mata. lpět na nich

dohad, -u, m. || *dohádka, -dek.
ž. (Roll., šafař.) = dohadování
se čehc, domněnka, domysl; sou
diti z dohadu; podle jeho do
hadu je to Správné

*dohádnouti, -hádl, -dnuv, —dnutí
= domyslit; d. se čeho = do
mysliti se

'dohadný = čeho se dohadujeme
(Mas)

*dohadomč'ka, -ček, ž. = dohado
Váni;
dohadovat'i se čeho = domýšleti
se; d. se s kým = domlouvati se,
dorozumívati

'dohadový [-'vost] = snadně se do
hadující (Majer.)

*dohán [[ Jaan, -u n. doháň, -ně,
m., ze slov., tam z mad. a tam
z tur. = tabák

doháněti, v. háněti ; *doháňka,
-něk, ž. = dohánění, přihánění
(dobytka); = dohánění (práce)

dohasínati, v. hasnouti
dohazovač [-čka.] ]] 'vatel [-lka],

-e, m. = kdo dohazuje; —'va.č
ský [-sky; —stv£],přid. k tomu;
dohazovati, v. házeti;
'—zo1ma,-ven, ž. = ústav na do
hazování; ýzovné, —vného, stř. =
odměna za. dohazování

dohlašovati, v. hlásiti
dohled, -u, m. = 1. dohlédnouti

zrakem: je to na d. = lze to
dohlédnout. ještě vidět; je to již
mimo d., ztratit neco z dohledu;
2. = dozor; být bez dohledu;
pracovat pod něčím dohledem

dohlédací = na dohledání, dozor
čí: d. úřad;
dohlédati, v. hlědati

260 dohra

dohledávka, -vek, ž. = sbírání
zvěře po honu

*dohledno, stř. = místo, kam lze
dohlédnouti; = dohledné. doba:
v -nu

dohledný [most] = co lze dohléd
nouti (říd.): o čase: v dohledné
době = v blízkém čase, brzy

dohlídka, -dek, ž. = dohled, do
zor

dohlížecí = dohlédací, dozorčí: d.
orgán: dohlížeti, v. -h1ížeti:
dohližitel [—lka], -e, m. = kdo
dohlíží, dozorce, -rkyně: -telský
[—stv£], příd. k tomu

dohmat, -u, m. = dohmátnutí (tě
locvič.), dosah

dohněda, v. hnědý
dohoda, ž. = dohodnutí, shoda,

úmluva. spolek: učinit něco v
dohodě s někým, podle vzájem
né dohody; uzavříti dohodu: D.
= spolek anglo-francouzsko—rus—
ký za 1. svět. vál.: Malá d. =
spolek československo—jihoslovan
sko-rumunský po 1. svět. válce

dohodce, -ce, m. = zprostředko
vatel, dohazovač; obchodní d.
= sensál; bursovní d.:
dohodčí = zprostředkující, zpro
středkovací

dohodné, -ného, stř. = dohodcova
odměna

dohodnouti se, -hod1, -dnuv, -dnut-,
-dnutí (nik. -dnutí se) = do—
mluviti se, smluvlt, shodnout.
sjednotit; d. se s někým o ně
čem; d. se na tom, že...; doho—
dovati se, nedokon.

dohodový, přid. ]: Dohoda
dokola, v. holý;

doholovatž, v. holitl
dohořovati, v. hořeti
dohovor, -u, m. =

úmluva, domluva
dohovořovatl se, v. hovořiti
*dohoz, -u, m. " *dohozená, ž. =

dohovoření,

dohození: blízký na dohoz ||
-zenou

dohra, ž. = zakončení divadelní,
hudební skladby; přenes. = do
zvuk, následek nějaké události:
ta věc měla nepříjemnou dohru
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'dohraná, -né || 'dohrávka, -vek,
ž. = poslední část hry, konec

dohromady, příslov. = v hromadu.
v jednotu; klade se všudy tam,
kde spojení není. nebo obyčejně
nebývá. a kde je proto potřebí
vytknouti je: svázat knihu || 3.
dvě knihy dohromady; svázati
slámu do Otýpek II s. několik otý
pek slámy dohromady; spočítám
to (jednu položku) || 5. to vše
cko (různé položky) d.; dáti
prádlo i šatstvo dohromady; do
hromady je to 100 K = úhrnem,
celkem; dohromady jsme se toho
mnoho nedověděli, d. neví nic
= celkem, „když se to vezme"
(lid. a hovor.)

dohrožovati Se, v. hroziti
dohřávati, dohřívati, v. hřáti
dohřmívatl, v. hřměti
doch, -u, m., z něm. = došek (říd.)
docházeti, v. -chá.zeti;

docházka, -zek, ž. = docházení:
školní, jednoduchá., dvojitá. d.;
docházkový, přid. k tomu

dochládati, v. chladnouti
dochlazovák, -u, m. =

při strojním chlazení
dochmios || dua, -ia, m., řec., jistý

rytmický celek v antické metrice

mřízení

dochovina, ž., dochový = doško
vina., doškový

*dochůzka, 2. = pochůzka
*dochvěv, -u, m. = dochvívání,

poslední záchvěv
dochvilný [—ně; -nost] = do chví

le, na čas přesný, zachovávající
přesně čas, lhůtu

doj !| důj, doje, m. || důje, ž. =
dojení: mléko z jednoho doje:
kráva je v doji = dojí (odbor.)

dojáček, m., zdrob. k doják;
dojačka, -ček, ž. = nádoba na
dojení; = žena, která. dojí: =
stolička při dojení (Svět.); =
dojka (Preiss.);
doják, -u, m. = nádoba na do
jení, dojačka

dojat, v. jmouti; dojatý [-tě; -tost]
= (citově) pohnutý

dojče, -čete. stř. = mladé tele

'dojednaná, ž. = dojednání, ve
výraze na dojednanou (Rais)

dojem, -jmu, m. (utvořil Ant. Ma
rek) = výsledek vnímaní, pozo
rování, uvažování o něčem, úci
nek na smysly: dojmy zrakové,
sluchové: příjemný, špatný, trap
ný d.; dojmy z cest, z přednáš
ky; působí to silným, hlubokým
dojmem; činí, dělá, učinilo, udě
lalo to na mne dobrý, špatný do
jem; mám dojem. že je to správné
= zdá se mi jen, ale nevím to
zcela jistě;
'dojemli'vý Plně; -vost] = pří
stupný dojmúm;
dojemný [-ně; -nost] = dojí
mavý, pohnutlivý, tklivý, teskný,
smutný

dojení, stř.. v. dojíti; = co se na
dojí; zdrob. míčko, stř. (Vr.)

dojetí, stř., 1. k jeti; 2. k dojmouti
= citové pohnutí; dojetím ne
moci mluvit

dojící = na dojení (přístroj);
dojič [-čka], -e. m. = kdo dojí;
-čsky' [-čst'v£], příd. k tomu

dojídati, v. jídati
dojímati, v. jímati;

dojimao'y' [-'0ě; -—vost] = co do—
jímá, dojemný

dojista, příslov. =
dozajista (říd.)

dojití, 1. podmětově = mít, dávat
mléko (o zvířatech); 2. předmět.

jistě, zajisté,

d. krávu... = odnímat od ní mlé
ko; d. lid = vyssávat, odírat
(vulg.): d. psa., kozla = zby
tečně, marně něco dělat (t.);
slož. dokon. do— krávu = do
končiti dojení; na- mnoho mlé
ka: na- se (mnoho); po—,prostě
dokon.; u- mléka = trochu ode—
brati dojením; vy- = úplně po-;
-dojo'vat'i, slož. nedokon. u-, vy-;
dojž'uati, opakov.

dojlvo, stř. = nadojené mléko;
dojivý [west] = dávající hojnost
mléka

dojížděti, v. -jížděti; dojižd'ka, ž.
= častější jeti, dojíždění

dojka, -jek, ž. = dojnice
dojmouti, v. jmouti '
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dojmový [-vě__--vost], přid. k do- opatření doklady, průkaznost
jem: d. ráz kritiky (Nov.) = po- (Sez.)
dle dojmu, dojmů; -vost románů dokojovati, v. kojiti
= dojmová náplň (t.) dokola, přísl. = do kola, do ko

dojna. ]] dojná, ž. || obyč. dojnice,
ž. = kráva, která. dojí;
dojnik, -u, m. = stáj pro doj
nice;
dojný = dojící, na dojení: dojná
kráva, dížka, služka; v. kráva

-dojovati, v. dojití
dok, -u, m. || deka, ž., z angl. dock

= umělá. vodní nádrž; = pří
stavní zařízení na opravy n. na *
čištění lodí

dokad, v. dokud
dokárt, v. dogcart
dokařský, přid. k dok: d. dělník
dokavad, -'váde, wadž, V. dokud
*doká'zaná, ž., ve Spoj. na -nou =

na důkaz
*dokázaně nesprávný... = jak lze

dokázati, zcela jistě
dokazatelný [-ně; -nost] = co lze

dokázati: -ná škoda; omyly jsou
snadno dokazatelné = lze je
snadno dokázat; -ně nesprávný
= jak lze dokázat (říd. kniž.)

dokázati, v. kázati
*dokazovací, na př. metoda;

*-zovačnost, -i, ž. = snaha do
kazovat (Mas.);
*-zovatel [-Zka], -e, m. =
dokazuje; —zovati, v. kázati

doklad, -u, m. = čím se dokla
dáme, něco dosvědčujeme, svě
dectví, důkaz: na d. čeho = na
důkaz, jako svědectví: osobní
doklady = průkazy, „papíry";
písemně doklady něčeho = listi
ny, dopisy atp.; v mluvnic. do
klad čeho. nač, zastar. čemu,
nik. proč = citát ze staršího
n. z nového písemnictví, z živé
mluvy; = dodatek, poznámka
(Staš.)

dokládací věta = nepřímá řeč (za
star.); dokládat'i, v. klásti

*dOkladnost, -i, ž. = dokladovost
dokladový [-vost], přid. k doklad:

d. materiál = opírající se 0 do—
klady; -vost u Čapka-Choda =

kdo

lečka, do kruhu, kolem: sednout!
si d.; pějme píseň d. = jeden
za druhým„všichnl; kolem (1. je

.les = na všech stranách; pře
nes.: když se to vezme kolem
d. = všechno dohromady (lid. a
hovor.); dokolečka, hlav. ve spo
jení dokolečka, dokola (pís.)

*dokona, přislov. = docela, úplně,
dokonale (č.-Chod)

*dokonaliti = zdokonalovati; obyč.
slož. z—,v. tam

dokonalost, v. dokonalý ; *-lost'n£
ideál = i. dokonalosti (ša1.,
hanl.); *-Zostnžk, -a, m. = do
konalý člověk, sama dokonalost
(t.); *-Zostnost= dokonalost (t.)

dokonalý [-Ze; -lost] = úplně bez
vady, bez chyby, bez poskvrny
(muž. dílo, -lá, láska...); = úpl
ný, naprostý: -lá. shoda, -lé ví
tězství...; -le co umět...

dokonaný ["-ně; *most], v. kona—
ti; -ně = dokonale, úplně;
—'nost= dokonalost

*dokonatel, -e, m. = kdo dokoná,
dovršitel

dokonavati, y. konati; '-návwvě ==
jako když dokonávame

dokonavý [-'vě; -vost] = vyjadřu
jící dokonání děje (sloveso, Vý—
znam, tvar)

dokonce, příslov. = ba: přišli
všichni, dokonce i XY; to do
konce nechci = to teprve, vů—
bec, naprosto

dokoncovati, v. koncovati
dokonč0vati, v. končiti
dokořán, příslov. || starši dokořen,

do kořen (Jin), původ. = do
kořen, do kořenů, přenes. = ú—
plně, zcela; d. otevříti dvéře,
vrata

dokoS, -u, m. = posledni kosení.
konec kosení

dokový, přid. k dok
dokračovati, v. kráčeti
dokrajovati, v. krájeti
dokreslovati, v. kresliti
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dokrm0vatl, v. krmiti
dokročovati, v. kročiti
dokrojek, -jku, m. = poslední kus

bochníku
dokrok, -u, m. =

locvič.)
doktor [-'rka], -a, m., z lat., vy

sokoškolský (akademický) titul,
zkratka dr.; d. filosofie, lékař
ství, práv atp., zastar. d. v lé—
kařství, v právech; -rka = žena
mající doktorský titul; lid. =
žena doktora: paní, slečna, -rka,
nik. paní, slečna. doktor;

dokročení (tě

doktorwnd, -a, m. = kandidát
doktorátu ;
doktorát, . -u, m. = doktorská
hodnost, doktorské zkoušky;
paní doktorová = choť doktora;
doktorovatfi = býti doktorem,
provozovati doktorskou, lékař
skou praxl (hovor.);
doktorský [-sky; -st'vt], na př.
diplom:
doktořtna, ž. = doktorská, lé
kařská praxe (hovor.); -řitt =
doktorovat

doktrína <<-rý-»,ž., z lat. = vědní
obor n. jednotlivá nauková pouč
ka, učení ; dokt'r'ínář [-'řka]
<<-ry->>,-e, m. = kdo lpí příliš
na. doktríně: -'řský [-'řsk/y;
-řstvt], na př. -řská neústupnost.
úzkostlivost

*doktůrče, stř. zdrob. k doktor:
doktůrek, -rka, m., zdrob. k dok
tor

dokud || řidč. dokudž, dokad(ž),
dokavad(ž) || "dokaváde, příslov.
vztažné, zříd. místně: podívám
se, dokud to sahá = až kam:
zprav. časově = do které do
by, jak dlouho, pokud: dokud
budu živ, nedovolím to; pracuj,
d. můžeš, d. je čas; neříkej hop,
dokud nepřeskočíš (Dřísl.); buď
tam, dokud nepřijdu;
*dokud(ž)koli = dokud

do kulata. = do kulatosti
dokument, -u, m., z lat. = listin

ný, písemný doklad, listina, svě
dectví, přesvědčivý důkaz: mít
na něco dokumenty; osobní d.

= listiny, doklady; d. doby, do
bový d. = v čem se obráží (jistá)
doba, z čeho poznáváme (jistou)
dobu; Lidské dokumenty od Aug.
šebestové = charakteristické ob
rázky z lidského života:
dokumentace, ž. = dokumento
vání, shromažďování a třídění
zpráv, časopisů. knih o někom,
o něčem k rychlému poučení, ke
studiu; -tačnt, příd. k tomu: -ní
materiál, středisko;
*dokumentarista, m. = kdo tvo
ří dokumentárně (šal.); -tá'mí
[—ně; —nost] = doložený listina
mi, důkladně zdůvodněný. dů
kladný: -tární svědectví, práce,
cena, význam čeho:
dokumentova/ný [mě,
Opřený o dokumenty;
dokumentovati = doložit, potvr
dit, často listinami

dokup, -u, m. = dokoupení: d.
služební doby do pense

dokusovati, v. kousati
dokvašovati, v. kvasiti
dokvétati, -k'v£tat'i, v. -kvétati
dokvět, -u, m. = dokvetení, úplné

vykvetení; na podzim růže často
nedospějí k dokvětu; přenes. d.
literatury O'. Hanuš)

dol, -u, m. = dolina, údolí (kniž.);
= důl (ojediň.); pomn. doly:
přes hory a doly; slibovat hory
doly = všecko možné

dolák [dolačka], -a, m. = obyvatel
doliny: Dolák = obyvatel kraje
11Napajedel na M.

dolan, -a, m. = dolák (Němc.):
dolanka, -nek, ž., druh švestky

dolar (z -ll-), -u, m., americká
měnová jednotka; zdrob. dolá—
rek, -rku, -reček, -čku, m.; do
Zarový: -vá měna, nevěsta

dolce <<-če>>,it. = sladce, líbezně
(hudeb.); dolce far niente <<něn
te, podle pravopisu nyjente» =
sladké je nic nedělati, sladká. za—

-nost] =

hálka; dolctssimo <-čisi-» = co
nejlíbezněji

dole, příslov. = „v dole", na niž
ším místě, na místě pod námi.
pod něčím, vespod. pod horou
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atp.: dole v knihovně = na spo
du; d. na první stránce knihy:
srovnej dole = srovnej, víz na
konci odstavce, kapitoly atp.:
dole pod námi býdlí XY: bydli
me d. = v přízemí; byl jsem d.
= na jihu (v Italii atp.); c h yb
ně: dole je obzor uzavřen, to.
tam vzadu, tam v dali (podle
franc. la-bas);
2. stup. dolejí; sr. dolejší, dolení,
dolní

'dolec, —lce,m., zdrob. k dol =
dolina, dolík (Jir.);
doleček, m., zdrob. ]: dolek ||
dolíček (říd.)

doléčovati, —Ze-,v. léčlti
doléhavý buě,- -vost] = doléhají

cí, naléhavý, neodbytný, důraz
ný (říd.)

doleji, v. dole
dolcjšek, -ška, m. = dolejší, spod

ní díl, část, spodek, opak ho
řejška; jíti dolejškem = dolní
cestou atp.

dolejší, přid. jm. k dole, opak k
hořejší = dolní, spodní: dolejší
konec, d. část vesnice atp.; ně
kdy se cítí za 2. stupeň. za příd.
jm. k doleji = dolnější. spod
nější: půjdu tou dolejší cestou;
odtud 3. stup. nejdolejší

dolek, -lku, m, = vdolek
dolem, přísl., od pův. 7. p. od důl

= dolní, spodní krajinou, ces
tou, dolejškem: jíti, jeti d.: ně
kdy d. = dole: papír je d. za—
mazán; horem dolem honit ne
přítele... = přes hory a. doly

dolendo, ital. = žalně, bolně, smut
ně (hudeb.)

dolení, přid. jm. k příslovci dole
= dolní, dolejší

dolepovati, v. lepiti
*dolepsaný, nečes. spřežka m.

dole podepsaný, podepsaný
dolet, -u, m. = doleténí (kniž.,

odb.); Dolet, -a, m., psí jméno;
dolétnouti, doletovati, v. létnouti
a letovati

doleva,. příslov. = na levou stra
nu, vlevo; i přenes.: vývoj jde d.

dolévati, v. lévati;
dolévka (-lí-), ž.
hor.)

doleza " doliza, m. = kdo dolézá,
dotěra (lid. a hovor.);
dolézati, v. lézatl;
dolézavec || -lí-,- -vce, m. = dolé—
zavý člověk;

= dolévání (od—

dolézavý || -lí- Dvě; -'vost] =
dolézající. dotěrný, vtíravý, ne
odbytný

doleželý, o ovoci = úplně uleželý
Dolfa, m. ll ž., domác. tvar k Adolf

|| Adolfina; Dolfi, ž. neskl. ||.
Dolfina, zdrob. -nka, —nek, ž.,
domác. tvary k Adolfina;
Dolfík, -a, zdrob. Dolfíček, -čka,
m., domác. tvary k Adolf

dolíček, m., zdrob. k dolík
*dolíčená, ž. = dolíčení, dotvrzení,

jen ve spoj. na dolíčenou
*dolíčítelný = dokazatelný (Č.

Chod); dolíčiti, v. líčiti
dolíčkovaný || zprav. watý, milý

= mající mnoho dolíčků: d. obli
čej; matěti, —tějí = dostávatí
dolíčky

dolíčný = doličující, dokazující:
doličné věcí (právnic.);
doličovati, v. I líčitl

dolichocovatl se, v. lichotiti
dolichokefaKos), -la, m., z_ řeč. =

člověk s dlouhou, podlouhlou
lebkou, dlouholeby; dolichoke
falže, -ie, ž. = dlouholebost;
-kefáln£ = dlouholebý, na př.
člověk, plémě

dolík, -u, m., zdrob. k důl, dol =
důlek, dolinka; d. na tváři (po
neštovlcích, po rané), na bradě:
dolíkovaty' = mající dolíky

dolina, ž. = dole, nízko ležící kraj,
horské údolí;
*doliňák, -a, m. = dol'ák || Jnář,
—e,m.: v hantýr. = kapsář

dolinečka, ž., zdrob. k dolinka, ž.,
zdrob. k dolina

*dolisovati se = lísati se, vtírati
dolívati, v. lévati;

dolívka, v. dolévka.
doliza, v. doleza: dolizati, v. lézatl

a II lízati; dolizavý, v. doleza;
dolizovati, v. II lízatl
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dolman || někdy dalo-, -u, m..
z tur. = vojenský (maďarský)
kabátec se šňůrami; zdrob.
dol/o)mánek, -nku. m.

11 dolman || -men, -u, m. = starý
keltský kámen obětní, náhrobní

dolňák || dolňan, -a, m. = obyva—
tel doliny, dolního konce osady

dolní = dolejší, dolení, spodní.
opak k horní; 2. stup. dolnějši

doan- v hojných přídavných slo
ženinách ke spojením podst. jmen
s dolni, Dolní:
-bečevský, k Dolní Bečva; -lu
.žický, k Dolní Lužice; -morav
.ský: D-slvý úval; -německý;
-rakouský; --rýnslcy'; -saský;
-slezský; -zemský, 1: Dolní ze
mě (Koll.) atp.

doloman, -mánek, v. I dolman
dolomit, -u, m., hornina; Dolomity,

-tů, m. pomn., horstvo
doloroso a-ózo», ital. = bolestně,

žalně
'dolov, -u, m. = skončení lovu.

honby (odbor.)
dolovací právo = p. dolovat;

*-dolo1:atel, -e, m. = kdo doluje;
dolovati = dělati důl, prac0vat
v dole, těžit nerosty, rudy, ku—
tati: doluje se tam na zlato, na
.stříbro atp. || d. se tam zlato...;
“v mysliv. dolovat = hrabat pa
rohy do země, hledati se skloně
nou hlavou (0 zvěři)

dolovina, ž. = dříví k zabezpeče
ni důlních chodeb;
"doloviště, stř. = místo, kde se '
-doluje:
dolomit, *dolový = důlní, dolo
vací

“doložena. 2.: na -nou = na do
tvrzeni, na důkaz;
“*doloženi, stř., v. ložiti; = do
vdatek. poznámka;
.doložený [most] = dosvědčený,
.opřený o doklady; '-nost = to.
-že je něco doloženo;
doložitelný = co lze doložiti;
.doložka, -žek, ž. = připisek, do
rdatek, klausule;
“ťdoložavati= dodávat (Suš.)

dolský, přid. k důl = dolní (říd.):
dolské nářečí = nář. Doláků

dolů, příslov. na otázku kam (||
dole na otázku kde) = pod něco,
směrem pod něco, do nížiny, do
spodu, na spodek, opak k na.
horu: jít, hleděti dolů; voda
teče d.; hodit něco d.; napsat
něco dolů (na papír atp.); n e ni
nespráv. tam, kde je směr
dolů naznačen slovesem (před
ponou s-) n. předložkovým pa
dem: spadnouti dolů; sběhnou
ti, sestoupiti d.: spadnouti dolů
hlavou: sestupovati dolů do
údolí;
dát kabát, klobouk, boty dolů
= svléci, smeknout, zout: klo
bouk dolů! = smekni, -něte!:
všem hlavy dolů! = buďtež všem
staty; přenes.: jde to s ním do
lů = s kapce. schází, špatně hos—
podaří atp. (lid. a hovor.): mě
síc jde dolů = ubývá ho (lid.);
ceny, kursy jdou dolů = klesají
(není nesprav.)

dóm, -u, m., z lat. = hlavni chrám
v biskupském sídle, katedrála;
podle podoby dóm v krápníko
vých jeskyních

doma, příslovce = v svém bytě,
domě, u rodiny, v místě pobytu.
ve své vlasti. ve svém státě, ni
koli v úřadě, v kavárně atp., ne
ve škole...; zůstati d. = nejiti
ven, do společnosti...: o prázdni
nách býti doma = nejeti do ci
ziny; neostýchejte se, jako do
ma = počinejte si jako d. (Ner..
lid. a hovor.): je tam jako do—
ma; už jsem d.. přenes. = už
je mi to jasné, chápu to (lid.
a hovor.); úcta byla tenkrát na
světě doma = byla obvyklá (Vi-.):
—- šaty na doma, nik. pro d.
= dOmácí

*domabylství, stř. = peciválství
domací, přid. jm. k doma: d. úloha

= pracovaná. doma, nikoli ve
škole; d. chléb = doma. pečený.
nikoli u pekaře; podob. d. strava
(opak hostinské); d. učitel =
který chodí učiti do, domu, do
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bytu; podob. d. lékař; d. ošetře
ní, -třovaní, proti v nemocnici;
je d. člověk = domácky, zdržuje
se dOma, u rodiny, nechodí do
kavárny, do hostince; d. pán, d.
paní n. pan, paní d. || zpodstat
nělé domácí (náš d., naše d.) =
majitel, -lka domu; d. nemoc =
stesk 'po domově, tesknice; d.
nauky = n. o domácnosti (o va
ření, šití...); = co je v našem
kraji, v naší zemi, v našem statě
v protivě k cizí: d. rostliny, voj
sko, průmysl atp.

*domácínek, -nka, m. =
pan

demický [-cky; -ckost] = na do
ma, doma, v domácnosti obvyklý,
dělaný, šitý...: d. šat: d. prů—
mysl = provozovaný doma., v do
mácnosti; d. člověk = domácí:
d. dělník = pracující mimo zá.
vod, doma; -cké chovaní = jako
doma; -cká. jména = mazlivá
jména, vznikající v důvěrném
styku, jako Fraňa., Tonda, Ku—
ba, Mařka z František, Antonín,
Jakub, Marie; -cky || po domác
ku oblečený; u nás je všecko
jen po d. = skromné

domacně, příslov. k domací = do
mácky, po domácku, pro domác

domácí

nost: d. co vyrábět; d. vycho
vávati dívky; 2. stup. domác
nějž

domacněti, -nějí = stávati se do
mácí, domacký, cítitl se jako do
ma, ujímati se (říd.); slož. dok.
u- ll časť. z- = stati se domá
cí..., přizpůsobiti se domácím po
měrům, zvyknout jim, ujmouti
se, rozšířiti se obecně (o slově...);
v. udomácnělý, zdomácnělý

*domácníček, -čka, m. = člověk,
který je nejraději doma

*domácno, příslov. = domácně: je
mi d.

domácnost, -i, ž. = úhrn domácího
zařízení, rodinné soukromí, ro
dinný život, domácí práce: čes
ká., starořímská. d.; v domác
nosti i veřejné; vésti d.; založiti
si d. = oženiti se; — přenes. d.

= veřejný, státní život; “nostru
= domácký;
'domácnůstka, ž., zdrob. k do
mácnost;
'domácný = domací, domácky

*domahač, -e, m. = kdo se něčeho
domáhá, šplhoun;
domáhati se, v. moci

domaina, v. doména
*domák, -u, m. = paklíč (hant.)
'domalíp, -a, m. = „komu je do

ma lépe než jinde“. domácníček;
D., příjm.

*domarád, -a, m. = kdo je rád,
nejraději doma, kdo sedí d.;
Domarád, příjm.

domař, -e, m. = majitel domu
(říd.)

domased, -a, m. = domarád
domdlívati, v. I mdliti
domeček, -čku, m., zdrob. k domek,

-mku, m., zdrob. k dům
domel, -u, m. = domletí, obilí na.

domletí
doména, ž., z franc. domaine =

panství, statek, přenes. = obor,
v kterém se dobře vyznáme, v
kterém hlavně pracujeme, obor
působnosti

domestik <<-styk», -a, m., z lat.
—cus = domácí sluha (hovor.);
= domovník (č'.-Chod);
d., -u, hrubá. tkanina;
-stikace, ž. = domestikovaní;
-stikovaný = ochočený, krotký;
-stikovati = zdomácnit, ochočit,
-čovat, zdomácnět

domědlovati, v. mědlice
doměr, -u „ doměrek, -rku, m. =

čím se něco dOměří, doplní
*doměrný = co je do míry. CO

lze změřiti
'domětek, -tku, m. = dodatek
Damien. <<—ca>>,-ce, ž.,

jeskyně na. Slovensku
domicil, -u, m., z lat. —cilium, stř.

= bydliště: mame, ž., z lat. =
umístění, zdomácnění (Vanč.):
milovatž směnku = umístit, uči—
niti splatnou na jiném místě než
v bydlišti směnečnika

*domík, -u, m., zdrob. k dům
domílati, v. mlíti

krápníkové.
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dominanta, ž., z lat. = vládnoucí,
převládající, nejčastější, domi
nující složka, prvek něčeho;
mezními = dominující, převláda
jící, na př. znak

dominikál (eny-», -u, m., z lat. =
panská půda; Jean.—ita,m. = do
minikální sedlák; —kálnistatek

dominikán [mica] <<-ny-»,-a, m. =
člen církevního řádu sv. Domi
nika; -nský řád, kostel

dominikát ceny-», -u, “m., z lat. =
panský dvůr

dominium <<-minyjum», -nia, stř.,
lat. = panství, anglická zámoř
ská osada samosprávná

domino, stř., z lat., 1. hra.; 2. maš
karní oblek; = kdo má domi
no 2.

dominovati, z lat. = panovat, pře
nes. = převládat, vynikat; d.
nad někým, v něčem; domí/nující
= vynikající, převládající, vůdčí

dominOvý, příd. k domino; 1: -vá
kostka

dornírati, v. mříti
*domka, -mek. ž. = (paní) domácí
domkář [-řka], -e, m. = vesnický

majitel domku, obyčejně s kous
kem pole, chalupník || Joař =
městský člověk mající vlastní
domek: domkařiti = býti dom—
kářem i -kařem, míti domek

domlacoti, -covati, v. mlátitl
domlatek, -tku, m., obyč. pomn.

-tky, -tků = poslední mlácení
s pohoštěním mlatců

domlouvati, v. mluv-ití;
domlouvavý [-'vě; —vost] = do
mlouvající (se), domluvný, na
př. hlas; šeptati -vě (Vf.)

domluva, ž., L = domlouvání, na—
pomenutí, napominání, přemlou
vání: upustit od čeho na či do
mluvu; nedat nic na čí d. = ne
dbati ji; 2. = ústní dojednání,
dojednávání, smlouvání, dohoda;
3. = závěr (ojediň.)

*domluvená, 2.: na. -nou = na do
mluvu

dOmInvný [-ně; -nost] = domlou—
vavý; = s kým se snadno do
mluvíme, smluvný (říd.)

267 domov

domnělý [-Ie; -Zost] = jsoucí jen
v něčím domnění, nikoli ve sku
tečnosti. čeho se jen domýšlíme:
d. prospěch, -lá smrt, křivda, -lé
přátelství

domnční „ zastar. důmněnž, stř. =
mínění, domněnka: jsem toho do
mnění, nik. jsem d., že... (bez
zájmena); domněni = podezření
(zastar.);
domněnka, -nek, ž. = čeho se jen
domýšlíme, mínění, předpoklad,
hypothesa: to jsou pouhé do
mněnky; vysloviti domněnku; po..
depřít, vyvrátit něčí domněnku;
přidati se k něčí domněnce; podle
jeho domněnky je to správné;
'domněnlivy' = domýšlivý (šm.)

domníti || -thi se, v. mníti =
pojmouti domněnku, pomyslit nač
(říd. kniž.); zprav. nedok.
domnívati se = mínit, míti do
mnění, domněnku, myslit: d. se,
že je to správně...; d. se co =
mínit, myslit (říd. kniž.); zastar.
d. se čeho do někoho n. na ně—
koho; domnívati se býti slavný,
n eč es. m. d. se, že jsme slavní;
podob. domnívati se slyšeti to
m. d. se, že to slyšíme;
'domnivavý [—vě; -'vost] = do
mýšlivý

domobrana, ž. = část branné mo
ci jen na hájení státu; mec,
-nce, m. = příslušník domo
brany; -necký, na př. zákon

domoci (se), v. moci
do modra. = do modrosti
Domoraz, -e, ž., ves v Č. 3. na M.
domorodec [-dka], -dce, m. = do—

morodý člověk;
*domorodný = domorodý;
domorodý [-dost] = doma ro
zený, domácí, na př. -dé obyvat—
telstvo

$domorostlý = rostlý, vzniklý do—
ma, domác

*domosed, -a, m. = domased
domov, -a. m. = místo, kde jsme

se narodili a. kde žijeme (dům,
ves, městys, město), rodinný
krb, život, země, stát, vlast:
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mým domovem je malá. víska, myslu: poznání z domyslu;
města..., Morava atp.; 'domysh'telný = co si lze do
být někde domovem, mít někde
domov; dostati psaní z domova.
býti bez domova; z domova ne—
spr. m. od původu, podle něm.
von Hause aus (šmil.);
"domovati kde = míti
býti usazen;
domovina, ž. (slovo nové, asi
z jihoslovan), 1. = domov ve
smyslu širším, rodný kraj, otči
na, vlast; 2. = místo, které má
nahraditi domov, útulek pro vo—
jaky, pro dívky atp.: 3. = sdru
žení domkářů a drobných rolníků
po 1. světové válce; 4. = domácí
tabák; zdrob. '-vinka, -nek, ž.:
'domooinný [-nně; -nnost] =
domácí, domácký, opak k svě
tový (Šal.);
*domoviště, stř. = domov

domovní, přid. k domov, vlast. k
dům: d. klíč, řád, dvéře...; 'd.,
-niho, m. = domovník;
domovnice, v. domovník; mický
[-nicwí], přid. k domovník;
domovníček, -čka, m., 1. zdrob.
k domovník: 2. = domácniček;
míči“ = býti domovnikem (lid.
& hovor-.);
domovník [-n£ce], -a. m. = o
patrovník domu, kdo jej člsti...;
domovský, přid. k domov: d. list,
-ské právo;
'domový = domovní

d6m0vý || dámský, přid. k dóm:
-va, -ská věž

damozolovati se, v. mozol
dómský, v. dómový
domů, příslov. = do svého do

mova, obydlí, do své vlasti
atp.; *z domů = z domova (Ra.):
dostat obilí... domů = pod stře
chu...; dostati penize... domů =
ziskat prohrané... penize

'domudnice, ž., potupné. nadávka
ženám (Stč., čech)

domykati, v. I mykati;
domykavý = domykajici se, do
virajíci se

domysl, -u, m. = domýšlení, do
mnění, dohad: soudit jen z do

domov,

myslit, čeho se lze domýšleti:
domyslný [mě] = co je jen z do—
myslu: že jsou ty příčiny hmot—
né, je nejen domyslno, nýbrž
známo (Ner.); = domýšlivý
(nářeč, Svět.)

domýšleti, v. mysliti
domýšlivec, -vce, m. = domýšlivý

člověk;
domýšli'vý [-vě; JoostJ = mnoho
o sobě myslici,
příliš sebevědomý

domyšlovatl, v. mysllti
Don, —u,m., rus. řeka
don [-d0ňa], -a, m., španěl. šlech

tický a čestný titul (z lat. do—
mínus)

přeceňující se.

doň, v. on
dona, v. donna; dona, v. don
donace, .ž., z lat. -tio = darování

majetku, peněz (klášteru, kos
telu...). nadaní, nadace

donaha, v. nahý
donašeč || řidč. -mi- [-čka], -e,

m. = kdo donaší (jídlo...), 11
davač; = zpravodaj (Ner.);
donašečský [-čsky; -čstv£], přid.
k tomu

donášetl, -šivati, v. -nášetí
donáška, —šek, ž. = donášení, do—

dávání na místo; prodávati uhli
s donáškou: přenes. = udání.
udavačství (řídké)

douator || mátor, -a, m., z lat. =
dárce

Donec, -nce, m.,- přítok Donu; =
donský kozák (říd. knlž.)

doněcovatl, v. nítlti
donchuan..., v. don Juan
donikati, v. niknouti; 'donika'vý

= pronikavý
donjon || podle výslovn. donžon,

-u, m., z franc. = hradní věž
don (Don) Juan <<Chuan» || nekdyr

jen Juan, -a, m., hrdina stejno
jmenné Byronovy básně; v lid.
a loutkových hrách don Saju,
don Zan, žán; symb. záletníka.
svčtáka; z toho zobec. donjuan.
|| DOdIe výslovn. donchuan, -a.
m. = záletnik. světák; mismus
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<<-nyz-»,-mu, m. = donjuanství dopadiště. stř. = misto dopadu;
(říd.); -novský || časť. mský = místo, kam zapadá. ptactvo
[-nsky; -nství] = světácký, zá.—
letnický || zříd. juanský, juanov
ský [-sk1; -stv£]

donkichoterie, -tiáda, -tovský, -tský,
v. don Quijot

donna, ž., ital. (z lat. domina) =
žena, paní. dáma; zčešt'. dona,
na př. divadelní d. = vynikající
herečka, zpěvačka

donos, -u, m. = zpráva (říd.);
= chod při hostině (ojediň.):
'donnsné, —ného,stř. = odměna
Za donesení;
donnsnost pušky... = vzdále
nost, kam donáší

don (Don) Quijote <<Kichot», do—
na -ta, m., hrdina stejnojmen
ného Cervantesova rOmanu; symb.
dobrodružného rytíře, člověka,
rytíře „smutné postavy", blouz
nílka. směšného dobráka; don
quijoterie || podle výslovn. don
kicho-, ž. = nerozvážně. dobro
družnost; donquijotiáda || Jacha
<-tyjá-». ž. = nerozvážně dobro
družství, honění za dobrodruž
stvím; do'nquz'jotský || Ja'ako
(Majer.) n. donquijctovský [-sky ;
-st1rí] = po vzoru dona Quijota,
směšně dobrácký...

doněcovati, v. nítiti
donský, přid. k Don
donucovací = co je na donuco

vání, čím se donucuje: d. moc.
prostředek, pracovna; watt, v.
nutitl

donžon, v. donjon
doobírati, v. -bírati
'd00pravdový = opravdový;

doopravdy, příslov. = opravdu.
podle pravdy, vskutku, vážně:
mysliti co, udělati d.; kolik to
váží d. atp.; ojediněle do prav
dy (šmíl.)

dopad, -u, m. = dopadnutí, na
př. d. vody na kola; rovina, úhel
dopadu

dopadávati, v. padati;
?dopadavý [mě] = dopadající

dcpaden, dopadem), v. padnouti

dopal, -u, m. = charek (Svět.);
*dopalek, -lku, m. = nedopalek
(Jin)

dopálený [-'nč; —ncst], k dopaliti
= úplně Spálený; přenes. = roz
hněvanýilid. a hovor.)

*dopálka, -lek, m. = kdo dopa
luje (nař., He..)

dopalovati, v. pálit!
dapékati, v. péci
dopětí, stř., v. pnouti
dopčv, -u || *-vek, -vku, m. =

konec, závěr zpěvu, básně, hu—
deb. díla;
dopěvo'vati, v. pěti

'dopián, -a, m. = pijan (Jin)
dopický, z ital. dopezza.: dopické

účetnictví = podvojné
dopichovati, v. píchati
'dOpiján, -a, m. = pijan
dopijeti, v. pijeti
dopíkatl, v. pěkati
*dopilkuba, m. ='

(Jir., Buzk.)
dopínati, v. pnouti
dopírati, v. práti
dopis, -u, m. = psani (vzniklo v

době obroz.): d. rodičům, bratro
vi, sestře...; d. od rodičů atp.;
můj, tvůj... d. = mnou... na
psaný n. mně adresovaný, mně
patřící; zdrob. "'dop'isek, m.;
'dopiska, -sek, ž. = dopisnice

*dOpísmenný = úplný do písmene
(Novot.)

dopisní, příd. k dopis: d. papír =
na dopisy; d. lístek neboli do—
pis—nice, ž.

dopisovatel [-lka], -e, m. = kdo
dopisuje komu, kam, zpravodaj;
-telský [-telstvt], přid. k tomu;
dopisovati, v. psáti

hloupý opilec

dopisový materiál = obsahujici
dopisy; d. sloh = sloh dopisů

'dopita, m. = pijan; D., příjm.
'dopítek, -tku, m. = dopíjení,

dopití
doplácetl, v. platiti
doplatek, -tku, m. = co se do

pláci do nějaké částky
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doplatné, -ho, stř. =
které se doplácí;
doplatní " -tny' = mající ráz do
platku, doplácený

doplétatí, v. plétatl
*doplna, příslov. = plně, úplně
dcplněk, -ňku, m. = co doplňuje.

čím se něco d.; d. úhlu; d. věty
(mluvnic.)

'doplněná, ž.: na -n0u = na dO
plnění

*doplnitel, -e, m. =
doplňuje

doplňkový, přid. k doplněk (vý
raz...)

doplňovací = na doplňování, z če
ho se doplňuje: d. okres, veli
telství (vojen.); d. zkouška =
kterou se doplňuje jiná,

doplňovatel [-lka], -e, m. = kdo
doplňuje; Jvatž, v. plnití

doplouvati, v. plavati
doplývati, v. plývati
dopočítati, v. čítati

poštovné,

kdo doplní,

dopodrobna, příslov. = do po
drobností, podrobně, zevrubně;
*—bný= podrobný

dopola ("'do pola), příslov., = do
polovice, napolo. neúplně; d. o
stříhaný; ovoce d. očesané

d0poledne, 1. příslov. = v době
mezi ránem a polednem; 2. stř.
|| nářeč. -dní = doba od rána
do poledne; -dní procházka... ;
*dníčko, stř., zdrob. k dopoledne

dopolou (zast.) || *dopolovic || do
polu (zast.) ll dopoly (nař.),
příslov. = dopola; vyprovodit ko
ho dopolou cesty

'dopOmahač || -hatel, -e, m. =kdo
dopomáhá, dopomůže ; -máha,t4,
v. pomoci

dopomoc, -i, ž. = dopomáhání, po—
mocný pohyb;
dopomoci, v. pomoci

doporoučetl, v. ručiti
doporučenec [—nka], -nce, m. =

kdo je někomu doporučen
doporučení (n i k. odpomčení),

stř. = poručení do přízně, do
ochrany, přímluva, příznivý po
pis vlastností, schopností; jít k
někomu s něčím doporučením;

dostat pěkné d.; přijmouti koho
na něčí d.

doporučenka, 1. v. doporučenec;
2. = deporučovací dopis, pří
mluvný

doporučený [-ně]: d. zaměstnanec...
= kterého někdo doporučí; d. do
pis = „doporučený do zvláštní
pozornosti pošty", poslaný se
zvláštním příplatkem pro jistotu
dodání, rekomandovaný; poslati
co -ně = rekomando

doporučitelný (nik. odpov-učitel
ný) = co lze, treba. doporuči
ti; tento prostředek je d., lé
pe; lze jej doporučit, doporu
čuje se, doporučuji jej;
doporučiti, y. ručiti;
dom?—učivo, stř. =
poštovní zásilky;
'doporučivý [-'vě] || -'ručn£, -ruč—
ný = doporouěející, přímluvný

doporučovati, v. ručiti
doposavad ("-vada, *-váde) " do

posud, příslov. = dosud, dosa
vad: *doposavadm' = dosavadní

*dOposled || -da || -du [] obyč. do
posledka, v. posledek

doposlouchati, v. slouchati
deposud, v. posavad
*dopotud, příslov. =

té doby
dopouštěti, v. pouštětl
*dopověď, -di, ž. = doslov
dopovídati, v. pověděti

doporučené

dotud, do

doprava, příslov. = napravo
doprava.; ž (levo n0vé) = dopra

vovaní; d. zboží, osob, osobní:
doprava se děje po železnici,
lépe zboží se dopravuje, vozí,
posílá po ž.;
dopravák, -a, m. = zaměstnanec
při dopravě (hovor.);
dopravce, m. = kdo dopravuje
osoby n. zboží;
dopraviště, stř. = místo,
se dopravuje;
dopravitelný = co lze dopraviti

dopraviti zboží, osoby = dovézti,
dodati; d. vozem, autem, dra
hou n. po dráze, po lodi atp.;
nedokon. dopravovatz'

kam
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dopravna, -ven, ž. = dopravní .chřice, bouře, pohroma, zmatek;
místnost. podnik; - přenes. = pusté výjevy, hádka.
dapravné, -ho, stř. = poplatek rvačka, nemravnost
za dopravu; Dor (Dóm, -a, m. = příslušník
dopravni = co souvisí s dopra- jednoho starořeckého kmene
vou, co je k dopravě: d. řád, Dora, ž., domác. tvar k Dorota
podnik, daň, podminky, pro- *doramek, -mku, m. = ženská
středek; košile bez rukávů,“ jen do ra—
dopraontcký [-ctví], přid. k men (lid.)
dopravn/ik, -a, m. = dopravce, doranče, v. durancie
dopravní zřízenec, strážník (řid.) doraz, -u, m. = úder, útok (řid.);

'dopravovatel, -e, m. = dopravce; = překážka, brzda (strojnic.)
Jvc/vati, v. dopraviti

'dopl'oslvý = doprošující se (Hor.)
'dOprosta = naprosto
doprostřed, 1. přislov. = do pro

středka.. do středu; 2. předlož
ka s 2. p.: stoupnouti si d.
dveří, náměstí

doprošovati, v. prositi
doprovázecí, přid. =

zení: d. služba; -*vazeč || obyč.
-vázeč [-čka], -e, m. = kdo do
provází; —'vázet'i,v. voditi

doprovod, -u, m. = osoba, osoby
někoho doprovázející, průvod,
suita.: čestný d.; jíti s doprovo
dem: v jeho doprovodu byli ti
a ti; = doprovázeni na klavíru.
na houslich...; slovni d. ke kres—
bám...;
doprovoditi, v. voditi;
'dop'rovodnž || -dný = doprová
zející, průvodní '

dapřádati, v. přádati
dopředu, přislov. = na přední

místo, do první řady, napřed:
přenes. nejde to d. = nepokra—
čuje to, nehýbe se “to; viděti d.
= do budoucnosti.

doptavárna, -ren, ž. = kancelář,
ústav, vyřizující doptávky;
doptávatt se, v. ptáti;
*doptávka, -vek, ž. = poptává
ni, dotaz

*dopůldne, 1. přislov.. 2. stř. =
dopoledne _ \

'dopust, —u,m. = dopuštění;
*dopustný -[—nč; -nost] = při

dopnštění, stř.: z božího dopuš
= z boži vůle; žertov. =

náhodou; boží dopuštění = vi

k doprová— 

doráž, -e, ž., z franc. dorage =
potažení plsti jemnou srstí (klo—
boučn.)

*doražeč, -e, m. =
útočník;
'doražená, ž.: na -nou = na do—
ražení, na ukončení;
dorážeti, v. rážeti

doráživý || -žlz'vý [-vě; -vost] =
dorážejici, vtiravý, útočný

*dorážka, -žek, ž. = dorážení: dů

kdo doráží,

vod na -žku (Jir.); kuželková
hra; = dorážení (slovy), útok,
útočení

dorážlivý, v. doráživý
Dorča, Dorenka, ž., domác. tvary

Darka, ž., zdrob. k Dora; dorka,
-rek, ž. = jelito (lid.)

Dorla, ž., domác. tvar k Dora
dormitář " —toř,-e, m., z lat. =

ložnice v klášteře...
' Doma, zdrob. Dornička, -ček, 'ž.,

domác. tvar k Dora.
' dorost, -u, m. = dorůstající mlá

dež, pracovnici atp.: školní, so
kolský, vědecký d.; d. v úřa
dech, ve veřejném životě atp.;
dorostenec [—nka], -nce, m. =
jednotlivec dorostu; sokolský d.;
mecký, přid. k tomu

' dorostlý [-le; -Zost] = kdo, co do
roste, vyrostlý, vyspělý

" dorostOvý, přid. k dorost
Dorota, ž., žen. jm.; zobecnělé

dorota, ž., přezdívka, někdy =
nevěstka (lid. a hovor.); = jeli-
to (1id.);
dorotž, přid. k Dorota, dorota: d.
kvíti = chudoblry (nář.);
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dorotiti = dělati dorotu (zhrub.):
Dorotka, -tek, ž.. dorotka, doro
tička, -ček, ž., zdrob. k Dorota.
dorota

dorozprávěti, v. praviti
'domzuměná, ž.: na -nou = na

dorozumění, na vysvětlení, na
srozuměnou;
'dnrozuměný [mě] : d. pohled =
svědčící o dorozumění (s:—m.);
-ně = na znamení dorozumění
(t.)

dorozumívací = na dorozumívání,
sdělovací, sdělný: d. prostředek;
dorozumívati se, v. rozuměti;
'dorozumívavý [-vě]: d. pohled
= za účelem dorozumění

dnrsňlni [-ně] a-rz-», z lat. =
hřbetní: d. hlásky = při jejichž
tvoření se zvedá. n. přitiskuje k
patru hřbet jazyka (i. d', ch)

dorský, přid. k Dor
don-sum a-rz-», -rsa.

záda, hřbet
dort, -u, m. II na Mor. dortu, ž.,

z lat. torta = cukrářské pečivo.
obyčejně kulaté; zdrob. dortík,
-u, dortíček, -čku, m.; dortový:
-vá. mouka, -vě těsto

doručením, —nek, 2. =
lístek

doručlště. stř. = místo doručení
doručitel [-lka], -e, m. = kdo něco

doručí, odevzdá: d. tohoto listu:
domčžtelný [mě; —nost]= co lze
doručiti: domčt'ti, v. ručit!

dornčné, -něho, stř. = poplatek za
doručení

doručovací = co je na doručování.

stř., lat. =

doručovací

co se týče d.: d. služba, list,
kniha. obvod

doručovatel [-lka], -e, m. = kdo
doručuje. doručí:
doručovati, v. ručitl

do ruda = do rudosti
dorůstatl, v. růst!
*dorůstck, -tku, m. = dorost
Doruše. zdrob. -ška, -šek, ž., do

mác. tvar k Dorota
do růžova = do růžovosti
*dorysný = úplně shodný (č.

Chod)
dorývati, v. rýti

dořešovatl, v. řešitl
dosa || podle výslov. dóza || řidč.

dose, dóze, z, z něm. Dose =
pouzdro, schránka, krabice, (niž
ší) váza.

dosah. —u,m. = místo, okruh, až
kam lze dosáhnout rukou, kam
něco, něčí působnost sahá: je to
na d. ruky; d. moci, působnosti;
věc velkého dosahu = významu

dosahati, „sáhatt v. sahati, -saho
vati, v. sáhnouti

dosavad „ dosud, příslov. = dopo—
savad, do nynějška, do dneš
ka. po tento čas; dosavadni pů
sobení...

dosázeti, -sazovati, v. sázeti
dosažitelný [ ně; -nost] = čeho lze

dosáhnouti, dostupný
dosažný [—ně; -nost] = dosažitel

ný: -né nářadí tělocvičné = na
které lze ze stoje dosahnout; =
důsažný (ojediň.)

dosbímti, v. -bírati
dose <<dóze», ž., 1. z řec. dosis =

dávka, zvláště léku; 2. v. dosa
dosek, -u, m. = doseknutí (v šer

mu)
doselné, -ho, stř. = poplatek za

dosílku
doshodnoutl se, v. shodnoutl se

* dosíci, v. sáhnouti a síci
dosický || dosový <<-zic-, -zo-» zá,

mek = patentní zamek Chubbův
dosička <<dózič-»,ž., zdrob. k dosa.

dose
dosílati, v. sílati; dosílka, -lek, 2.

= posílání zásilky na další adre
su, za někým

dosimotr a-zl—», -u, m. = dávko
měr

dosívati. v. síti;
dosí'vka, -vek, ž. = dosívaní, ko
nec setí

doskakovati, v. skákati
doskočiš'ě, stř. = místo doskoku:

'doskočka, -ček. m. = skákavé.
živé dítě:
doskočný, přid. k doskok, dosko
čiti: d. posel = na, ..doskočení",
na drobné posílky (Třeb.); -né
nářadí = na které se doskakuje,
vyskakuje
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doskok, -u, m. = doskočení, konec dospívati, v. spěti
skoku (tělocvič.); je to na d. d08p0d(u) || '-da, příslov. = ve
= blízko spod. na spodek. pod něco

doslati, v. sláti dosrkovati, v. srk
'dosledovatel, -e, m. = kdo dále dest, v. dosti

něco sleduje, pokračuje v tom dostačitelný [-ně; —nost]= co do
(Masar.) stačí, obyčej. dostatečný, dosta

doslech, -u, m. = doslechnutí: vě- čující
děti co jen z doslechu = jen to dOStačovati, v. stačit!
slyšet vyprávěti, ale nevidět; dosták, -a„ m. = dostatečná znám
ztratiti se z d. = tak, že není o ka (v žákovské hantýrce)
nás slyšet, nejsou o nás zprávy dostatečná, -né, ž. = dostatečná

doslechati, -sléchati, -slechnouti známka prospěchová;
(se), v. slechnoutl dostatečný [-ně; -nost] = kdo n.

'dosloužená, ž.: na -nou = na do- co dostačí, dostačující, vyhovu
sloužení jící: d. prospěch, -čná strava,

doslov, -u, m. = epilog, závěrečný -né prostředky
projev, (slovní) dodatek. přlpo— dostání, stř. (v. dostatl): je, není
menutí na konci knihy atp.

doslova. příslovce z do slova. =
slovo za slovem, s. od slova, věr
ně: opakovati něco d.; co to zna
mená. d.?; = opravdu, skutečně:
stát! se d. paní v domě (Baar—);
co to stojí d.? (lid.),
doslovný || hm [-ně,- most] =
zachovávající... všechno doslova,
věrný. přesný: d. překlad, opis...

dosluhovatl, v. sloužiti
doslýchati (se), v. slýchati
'doslyšný [mo] = co je na do

slech: být! v -nu = na doslech
dosmažovati, v. smažiti
dosmívati se, v. smátl se
'dosmrtný = trvající do smrti
dosolovati, v. solitl
dosoušetl, v. sušlti; dosoušečka,

-ček. ž. = stroj na dosoušení
*dosouvnoutl, -vl, -vnut(í) = při—

sunouti
dosovati <(dózo-» = měřiti, vážitl,

stanovovati dávky
dosový, v. dosický
dOSpávatl, V. spáti
*dospěch, -u. m. = spěch
*dospělec, —1ce,m. = dospělý člo

věk, tvor;
dospělý [-Ze; -lost] = kdo, co do
spěje. dorostlý, vyspělý: d. hoch,
-lá dívka: -lá pohledávka, směn
ka = splatná; Jost, -i, ž. (věku,
pohledávky)

dOSpíšitl, v. spišitl
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to k dostání, german. m.
(ne)dostane se to, (ne)lze to
dostat; podob. tam je všecko
k d. m. tam se všecko dostane,
tam všecko dostaneš atp.

dostatek, -tku, m. = dostačující
množství, míra atp.: už je to
ho d. || dosti: míti všeho (ve
všem) dostatek = hojnost:
& dostatek čeho || sdostatek
= dostatek, dosti

dostati, -stanu, -stal, -stav, -stání,
1. = získat něco, nabýtl čeho
bez práce. bez úsilí (dědictvím,
darem, náhodou);
= býti čím pojat, postižen: d.
hlad, žízeň, chuť na něco, strach,
vztek, bolení hlavy, břicha, zubů,
horečku, tyfus atp.;
2. = nabýti čeho zaslouženě
(ne-): d. pochvalu, vyznamenání,
plat, honorář. pensi, trest. doži
votní žalář, výprask; d. co proto
(v. co B.); d. přes ústa, t. j.
ránu, přenes. = býti zakřiknut,
odbyt (lid. a hovor.): d. přes
hřbet, po hřbetě, na hřbet (t.);
d. na, chrám Páně sv. Bouchala,
v. bouch; d. co u kupce... =
koupit, opatřiti si;
dostati vázaného, pouti, Nového
roku (= dar k Novému roku);
= dosíci čeho úsilím, prací. žá
dostí, pomocí. přičinitl se. aby...:
d. místo || obdržet (často s vý
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znamovým rozdílem, v. držeti);
d. syna. k poště, do minister
stva.... d. se k poště, do žaláře..:
. = dopravit, vstrčit, vsunout...:

d. obilí, seno do stodoly, pod
střechu; d. klíč do dírky, věci
do kufru; d. co ven = vyndat;
4. = chytit, lapit. dopadnout,
zmocniti se: d. zloděje, vraha;
d. koho do rukou. do své moci;
přenes. d. koho = ošiditi, pod
vést (lid. a hovor.);
5. d. kam = dosáhnout (Větši
nou jen nářeč.);
6. d. se = dojít, dojet, octnouti
se, přijít, odejít: pojď rychleji,
ať se tam dostaneme; nevím, jak
jsem se tam dostal; jak se dosta
neme do X?; nemohl jsem se
k vám dostat = neměl jsem kdy
k vám zajít " nemohl jsem přijít,
protože jste byli pryč, neslyšeli
zvonit; tak brzo se od nich ne
dostaneš = nebudeš moci ode
jít; d. se do řeči, do hanby...:
d. se vysoko... = vyjít, vylézt:
přenes. = domoci se vysokého
společen. postavení; d. se daleko
(ve výkladu) = příliš odbočit:
d. se kam = násilím vniknout,
dobýti se; přenes. dostati se ko
mu na. kobylku = vyzrát na. něho
(lid. a hovor.); ten se dostal!
= špatně pochodil; d. se do SPO"
ru, do nesnází, do nouze...;
dostala se mi do rukou kniha =
přišla do mých rukou (aniž jsem
se po ní pídi1);
= dospět, moci přikročit: d. se
]: slovu, k práci, k tomu, abych
ti napsal..:
7. d. se za. koho = provdati se;
(1. se (za. sebe) = oženitl se,
vzíti se; —
8. neosobně (ve spojení se slo
vy hromadnými &. abstraktními
n. s neurč. způs.): dostalo se
mu pochvaly, uznání, pomoci;
na každému se dřevu dostane
býti fládrem (přísl.); dostalo
se mi veliké cti, že... || to se
dostane (koupit) tam a tam;
dostávati nedokon.: d. podporu,

plat, pensi, dary..: d. se kam.
= dobývati se; d. se kupředu,
do nesnází...;
zápor, ne(dostávati se), v. tam

dostati, -stojím,. v. I státi = státi
až do konce, vytrvati; d. komu
= neutéci před ním (arch.); =
stačit mu duševně... (t.); d. v
slově, v Slibu || slovu, slibu, po
vinnostem... = dodržet, splniti
slovo, slib;
nedok. dostávati v slovu, slovu...

dostávati, v. dostati a dostati
dostavba, ž. = dokončení stavby
dostaveníčko, -ček, stř. = důvěr

ná. schůzka, místo schůzek: dátl
si někde d.; míti d. s někým;
naše d. je kavárna

dostaviti se kam = přijíti z po
vinnosti, na obsílku atp.: d. se
k soudu jako svědek n. jako ob
žalovaný. na schůzi; nevhod.
o prostém příchodu, zjevu: d. se
k obědu, na ples, na zábavu, na
koncert... m. přijít: k večeru se
dostavil liják, m. přlhnal se, při
šel:
2. = nastat, o něčem, co lze oče
kávat, co plyne z něčeho předchá—
zejícího: po cestě se dostavila
únava, dostavily se následky pře
stalé choroby, odsouzení ap.;
nedokon. dostavovat'i se

dostavnický, přid. k dostavník:
-cká sláva (čech);
dostavník, -u, m. = povoz na
osobní dopravu (zaniká); jetl do
stavníkem; mikový: —vájízda

dostavovati (se), v. dostaviti se a.
stavovati .

dosti || častěji dost, příslovce =
tolik, kolik je potřebí, s dosta.—
tek (v. dostatek), v dostatečné
míře: najísti se, napít, napra—
covatl d.; je toho d.; d. veliký,
bohatým; mít všeho d.; přenes.
mám toho dost = jsem toho syt,
nebaví mě to, je mi to odporné;
už d.! = stačí to n. přestaň(te);
mít na čem d. = býti s čím
spokojen (kniž.); obyčej. zá
por.: nemá. na. tom dost = není
s tím spokojen, nestačí mu to:
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(je) dost na, tOm, že... = je do—
sti toho, už to je dost;
ani dost malo, v. málo;
dost a dost míti všeho...
dost, velikou hojnost;
*co dost = jen což, mnoho: na
posmívati se komu co dost;
dosti (u)č1'nžt'i povinnostem.., v.
dostičiniti

dostičiniti čemu (povinnostem...) =
činiti dosti, zadost čemu, vyhovo
vat, dostati, splniti co (říd.
kniž.); d. za hříchy... = odči
ňovat je (nábožen) ; dokon. dosti
učiniti

= zcela

dostih, -u, m. = „dostižení, doho
nění“, zavod, obyč. pomn. do
stihy, -hů, pomn. = jezdecké
závody; jedn. dostih, 0 části do
stihů (neobvyklé)

dostihovati, v. stihnouti
dostihový, příd. k dostih, dostihy:

d. kůň; dostihy, v. dostih
dostiučinění, stř., k dostiučinlti: d.

povinnostem = splnění jich (říd.
kniž.); d. za hříchy (nábožen.);
d. komu zač = omluva. satis
fakce; dáti komu d. = omluviti
se mu:
dostiuč'í/niti, v. dostičiniti

dostižitelný || dostižfný = čeho lze
dostihnouti

dostrojovati, v. strojiti
dostrOpní '[-'ně] = sahající do

stropu (horn.); pracovati -ně (t.)
dostředivý [-'vě; -vost] = směřu

jící do středu, centripetalní: d.
pohyb, —vá.síla:
dostředny' = směřující do středu,
centrický: d. tlak

*dostřeh, -u, m. = místo, až kam
lze dostřehnouti, dohlédnouti, do
hled; zmizeti z dostřehu;
dostřeímouti, v. střehnouti

dostřel, —u,m. = vzdálenost, km
lze dostřelit: býti na dostřel; do
stati se z dostřelu;
dostřelitelný, -l'ný =
dostřelu;
dostřelo'vati, v. střeliti

dostřikovati, v. stříknouti
*dostučinění, stř. = dostiučinění
dostup, -u, m. = dostoupení, mož

jsoucí v

18'

nost dostoupení: d. samého ideá
lu života (Ner.); d. k moři =
přístup (ojediň.;) nalíčiti železa

d. = tak, aby zvěř mohla
do nich vstoupit

dostupati, v. stupati
dostupný [-ně; -nost] = kam lze

dostoupit: nesnadno d. vrchol;
přenes. = čeho lze dosíci, co lze
splnit (cíl, úkol...), přístupný;
-na cena = mírná., nevysoké.

dostupovati, v. stoupiti
dostýlatl, v. stláti
dosud, v dosavad
dosušomti, .v. sušiti
*dosvědčená, ž.: na. -nou = na

dosvědčení;
dosvědčovati, v. svědčiti

*dosvit, u, m. = konec svítání
(Čelak.);
*dos'v'itky, -ků, m. pomn. = noční
dostaveníčko s milou (Hol.)

dosycovati, v. sytiti
dOSychati, v. schnouti
dosýpati, -pá.m, nedok. k dosypati

(v. sypati); do— se, o čase =
docházet, končiti se (Jin)

dosypek, -pku, m. = obilí, kterým
se dosypává. míra

doSyta, příslov. = do sytosti: na
jísti se d.; chleba. je d.; přenes.
= do vůle (se naběhati...)

do šeda = do šedosti
došek, -šku, m., vlast. drob. k doch

= otýpka. snopek slámy na krytí
střech; došiček; —čku,m.. zdrob.
k tomu

došívati,
došivek,

v. šíti
-vku, obyč. pomn. Juicy,

-ků, m. = došívaní, poslední šití
doškář, -e_ m. = vazač došků, po

kryvač střechy došky;
'doško'vati = pokrývati došky;
doškovina, ž. = sláma z došků, na
došky; Juity' = podobný došku:
-vý = krytý došky: -vá, střecha

doškrabek, n-bku. m. = těsto vy
škrabané z díže; = poslední dí—
tě. obyč. výškrabek (lid.)

doškrcovati, v. škrtiti
doškrt, -u, m. = poslední část

podpisu
došlapovati, v. šlapati
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'došlina, ž. = co došlo, dojde;
došly' = kdo, co dojde: sirotek
d. let; došlé zprávy

dotace, ž., z lat. = peněžní příděl.
podpora ústavům...

dotáčeti, v. točiti
dotační, přid. k dotace
dotud, přislov. = dotud
dotah, -u. m. = dotažení, poslední

část podpisu ap.;
dotahovat-4 = čím se dotahuje: d.
přístroj, pohyb, čára;
dotahovač, -e, m. = přístroj na
dotahování || Jvadlo, -del, stř.;
dotahovatž, v. táhnouti

dotální, z lat. = věnný, k věnu
náležející

dotancovaná, -né, ž. = poslední
taneční hodina, poslední taneční
zábava v masopustě

dotavad, příslov. = dotud; dota
vadni = co bylo, trvalo do té
doby

dotaz, -u, m. = dotázaní, doptání.
otázka; mít, učinit, podati d. ve
sněmovně = interpelaci;
"dotázka, -zek, ž. = dotaz, otáz
ka (Erb.);
dotazné, -ho, stř. = poplatek za
dotaz;
dotazník, —u,-m.= tiskopis, oběž
ník s otázkami; rozeslat, vyřídit,
vyplniti d.; -k0'vý, na př. -ková
akCe, -kové sbírání materiálu =
akce, sbírání dotazníky:
'dotazný = obsahující dotaz, tá.
zavý

*dotazoncí, na př. list = dotaz
ný; -'vač, -e || watel [matelkaL
-e, m. = kdo se dotazuje;
-'va,ti se, v. tázati se:
dotazom, -ven, ž. = kancelář
na dotazy —

dotčený [-ně; -nost], přid. jm. z
příč. od dotknouti se = (Výše.
svrchu. předtím) uvedený, připo
menutý, řečený (v úřed. slohu):
zbyteč. m. ten, který: při auto
mobilové nehodě byl zraněn jeden
úředník...; d. úředník za převozu
do nemocnice zemřel; dotčený
na cti = uražený; k tomu -ně.
-nost = uraženě, -nost (říd.)

dotečník, -u, m. = místo doteku
do teďka, v. teď
*dotehdejší = dotavadní
dotek, -u, m. = dotknutí, dotyk
dotěra, m. || ž. = dotěrný, neod

bytný člověk || 'dotěravec, -vce,
m.; dotěravý [-'vě; wosa = do
těrný;
*dotěrce ]] 'dotěmík, -a, m. =
dotěra;
dotěrný [-ně; -nost] = vtírající
se, neodbytný, drzý

dotírač, -e, m. = dotěra;
dotirati, v. tříti:
dotiravec, —vce,m. = dotěravec:
dotíraoý Evě; -vost] = dotěrný

dotisk, -u, m. = dotiskování, dal
ší tisk. tištění (knihy atp.);
dotiskovati, v. tisknouti

dotknouti se, v. tknouti se
'dotknutelný = čeho se lze do

tknouti; zprav. zápor. ne-, v. tam
dotláčeti, v. tlačiti
*dotluk, -u, m. = poslední tlukot
do tmava = do tmavosti, do tma

vého odstínu
dotovatl co = dávati, dáti čemu

dotaci; bohatě dotovaný = s bo
hatou dotací

dotrubovati, v. troubiti
dotryskovatl, v. tryskatl
dotud, příslov. = do té doby, tak

dlouho (říd.): d. tebe čekám
(Bezr.): ve význ. měrovém = do
té míry, tolik; d. až potud (lid.
a hovor.) = všechno má. své me—
ze, nelze to přepínat

dotvářecí proces (Sal.) = dotváře
jící; -řeti, v. tvořiti

“dotvořitel [-Zka], -e, m. = kdo
dotvoří. dovršitel;
dotvořovati, v. tvořivtl

*dotvrzenú, ž.: na -nou = na do
tvrzení, dotvrzovati, v. tvrditl

dotyčný = styčný: d. bod, má.
plocha. přenes. (hlav. v úřed.
slohu) m. onen, připomenutý.
řečený, dotčený Il *dotýčný (Nen)

dotyk, -u, m. = dotek, styk
dotýkaný = sv'ěcený (lid.): d. rů

ženec...; dotýkati se, v. týkati;
*dotýkavý [mě] = dotýkající se
(cti), urážlivý; d. chlad = citelný
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dotykový, přid. k dotyk
'douanista cduanys-m m., z franc.

= celník (Nen)
d'oubal [—lka], -a, m., zdrob. d'ou

bálek, -lka„ m. = kdo rád d'oubá.
(lid.): ďoubati = dloubat, škád
lit, zlobit (t.); ď. se v zubech
= dloubati se, šťárat (t.)

donbčí, stř. = doubí;
'doubec, -bce, m. = doubek;
doubeček, -čku, m., zdrob. k
doubek, -bku, m., zdrob. k dub;
doubi, stř. hromad. = duby,
(mladý) dubový les

double <dubl», franc., 1. přid. =
dvojitý, dvojnásobný; 2. příslov.
= dvojitě, dvojmo... || doublé:
látka double, doublé = dvojitá;
podob. kov d.; double, -lu, m.
|| double, stř. neskl. = látka. kov
double, -lé; = hra dvou dvojic,
dvojhra; d. v kulečníkové hře
= dub];
doublette, v. dubleta;
doublooati adu-» = zdvojovat.
na př. přízi při tkaní;
v. dubl

doubrava, ž. = dubina, dubový les:
Doubrava, ž. jm., z Dobrwva (od
dObPÝ);
doubravák, -a, m. = „muž z
doubravy", lesní muž, strašidlo
(lid.):
'doubram', stř. = doubrava;
'doubravička, ž., zdrob. k Doub
rava;
'doubravina, ž. || dvísko, stř. =
doubrava:
'doubravka, ž., zdrob. k doubra
va; D., zdrob. k Doubrava;
doubravou, k doubrava = vysky
tující se, rostoucí v doubravě;
doubravnik, -u, m., hřib; D., -a,
m., městys na Mor.

douceur ((dusén. —u,m., franc. =
spropitné || obyč. zčešt'. dusé'r,
duzér, tuzér

'ďouče, stř. || ďouka, ž., východo
čes. nářeč. podoba. m. děvče, div
ka (T. Novák.)

doučovati, v. učit!
Doudlebi, -bů. m. pomn., starý

kmen čes.; Doudleby, -leb,

pomn., jihočes. ves; doudlebský
kraj; -ské nářečí n. doudlebšti—
na, 2.

'douhlý [-vě; masu = doufajíci,
důvěřivý

doufám, 1. os. od doufati, někdy
v platnosti přisloveč.: byl jsi
doufám spokojen (neodděluje se
čárka.-ni) = podle mého doufání,
přesvědčení

*doufanlivý [-vě__- -'vost] =—-doufa
jící

doufatl, -fá.m co, čel—n " časť. v
koho, več (nač) ——mít, skládat
naději, nadíti sc; ned. 0 kom =
pochybovat o jeho uzdravení
(lid.): bez předmětu: doufám,
že bude zítra. pěkně, že přijdeš,
že se to zlepší atp.;
slož. dok. za- (nové kniž., Vr.,
R. Svob.); doufámfi, opakov.;
*doufavý = plný J:,ufání (Nela)

d'ouka, v. ďouče
douklízeti, v, kliditi
doule, ž. = prázdná. medová plás

tev (lid.)
doumírati, v. mřítl
'doupa, ž. = doupě; doupátko,

-tek, stř., zdrob. k doupě, -pěte,
stř. = díra, pelech, zvířecí brloh;
v lékař-. = caverna

doupnáč, doupňák, doupnák, -a,
m.. holub

doupnatý, 'doupncwy', *doupni'uy'
= dutý, vyhnilý, vykotlaný

*ďoura, ž. = díra (lid.)
doušek, -šku, m., od původu

zdrob. k duch = jedno napití,
hlt, lok: d. vína...; vypít něco
jedním douškem, na. jeden dou
šek; píti plným douškem n. po
množně plnými doušky; zdrob.
doušžček, -čku, m.

douška, -šek, ž., vlast. zdrob. k
duše; 1. rostl.; mateří d. = „mat
čina duše" (Erb,) || mateřídouš
ka, v. tam; 2. = dodatek k do—
pisu, postskriptum; 3. = doušek
(nářeč.); = troška (t.);
'douško'vati = polykat a. vy
pouštět při kouření kouř (č.—
Chod);
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pomn. doušky, -šek = dozvuky
(svatby...)

douti, dují, duješ, duj, duje,
-jic, duv, dul, dut(í) ]] starší
tvary dmu, dmeš..., dmi, dměte.
příč. dma, dmouc, nový neurč.
způs. dmouti, dmuv, dmut(í).
dmul, takže se sloveso zdvoj
násobilo a většinou rozlišilo i
významem: douti, dují, dul, dut
= vát, foukat: vítr duje, dul.
začal dout; zaduj, větříčku! ||
dmouti se, dmu, dmul = zve
dati se: hruď se dme, prsa se
dmula (radostí, pýchou); zříd.
kniž. i jinak: vítr dmul plachty
(Zey.) = vzdouval, narukoval;
dmul, rtíky (Ra.); prapor duje =
vlá (Třebíz.); douti prsa. (šrám.);
slož. dokon. na-: vítr nadmul
plachty (Ner.); nadmutý měch;
kráva se nadula, je nadutá; v.
nadulý, nadutý, -tec:
0—= nadouti, otéci; v. odulý;
rozťe)—: vlna se rozedmula, roze
dmuté vlny (Ner.);
ily-: vydula rty (Č.-Chod); plach
ty se vydmuly; v. vydutý:
vz(douti), vze(dmu): voda se
vzdula: písek vzedmutý v nízké
vlny (Ner.);
za-: vítr zadul do plachet;
-dýmati, slož. nedok.
na.-: nadýmá mě to, míti nadý
mání; vlna za vlnou se nadýmá
la (Majer.); na- se = nafukovati
se. pyšnit: dokon. roz- oheň =
rozfoukati; nedok. vz-: vítr se
vzdýmá = zvedá (Krásnoh.);
prsa se vzdýmala (Bezr.);
jiné je dýmati, v. tam;
-dowvati, slož. nedokon. na.-: vítr
nadouval stany (Majer.); lid. na
douvá mě to = nadýmá; roz
(Majer.); vz- = na || z

doutnák, -u, m. = zápalná šňůra;
-ko'vý, přid. k tomu

doutnati, -nám = tlíti,
hořetl, ne plamenem: uhlí, jis
kra doutná; = mdle svítit
(kniž.); přenes. o pozvolném
vzniku, o začátcích duševního
hnutí: hněv, zrada, jiskra lásky

pozvolna

doutná v srdci; už tehdy to V
něm doutnalo; doutnala v ni
urážka (llter.); slož. dokon. (to-,
za,-;“ doutnávatž, opakov.; slož.
nedokon. do

doutnavka, -vek, ž. = ztrouchni
vělé dřevo;
doutnavy' [-vě] = doutnající

*doutnický = doutníkový (Ner.);
doutnžček, -čku, m., zdrob. k
doutník, —u,m. = cigaro. tabáko
vý smotek;
doutnikář, -e. m. = kuřák dout
níků; doutníkový kouř...

"'doutnivo, stř. = kuřlvo
donžívati, v. žíti
doužka, -žek, ž., zdrob. k duha

(bednář.); doužkovati co = dá
vati tomu duhové zabarvení; =
hrát duhovými barvami, skvíti se
(řid. kniž.)

dovadati, v. vadnouti
dováděti, —dějí,1. nedok. k dovésti,

v. vésti; 2. = vésti si bujně, roz
pustile, čtveračit, vyvádět, nej—
častěji o dětech; slož. dokon. v 2.
Význ. na- se (mnoho); roz- se =
dáti se do bujného dovádění; roz

'dováděný; za- si (trochu, do
vůle); dovádí'vatž, opakov.

*dovádilka, -1ek, ž. = dovádivé
děvče

dovádívatl, v. dováděti;
dovádi'vý [-'vě; -vost] = náchylný
k dovádění, čtveračivý, bujný

*dovádka., -dek, ž. = dovádění
*dovah, -u, m. || -ha, ž. = váha,

závažnost (Palac)
dovářeti, v. vařiti;

dovářka, -řek, ž. = dováření;_
dovařovat'i, v. vařiti

dovazná, -né, ž. || má, -ho, stř. =
slavnost po dovázání obilí

dovážecí předpisy = o dovážení
dovažek, -žku, m. = přídavek na

dovážení
dovážeti, v. vézti:

dovážka, -žek, ž. = dovážení, co
se dováží

dovažovati, v. vážlti
*dovčera, dovčira,

včerejška (lid.)
příslov. = do
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dovedný [-ně,' -nost] (slovo nové)
= který něco dovede, hbitý, ob—
ratný, zběhlý: d. řemeslník, pře
kladatel atp.; -ná práce = do
vedně provedená;
-nost, -i, z. = vlastnost d0ved
ného člověka, zautomisovaná vě
domá činnost: -nost v psaní, čte
ní...

*dovedoucí, příd. jm. z přechod.
slovesa dovésti: jinoch dovedou
cí vytušiti krásu, s p ráv. schop
ný,“ který dovede

dovésti, dovedu, v. vésti
"'dověcný = co náleží do věci, k

věci, meritorní (umělé, říd.)
*dověčný = trvající do věků, na.

věky: odvěčné a dověčné pravidlo
(Ner.)

*dovčd, -u, m.: z dovědu = z do
vědění, ze zprávy (Holeč.)

dověděti se, v. věděti
"'dověrný = důvěrný
dověřiti, —řovatž,v. důvěřiti, důvě

řovatl
dovětek, -tku, m. = dodatek, na př.

k článku, ke knize (kniž.); =
kodicil;
*dovětž, stř. = závětí, druhá část
souvětí (Durd.)

dovídati se, v. věděti
dovíjeti, v. víti
dovírati, v. -vříti
'd'ovírka, -rek, ž. = dírka (nářečí.)
dovívatl, v. váti
dovnitř, 1. příslov. = do nitra, do

vnitřku (do pokoje, bytu atp.);
d. prohnuté nohy = do x (Be.);
2. předložka s 2. p.: d. světni
ce ap.

'dovoditelný = ukazatelný (A.
Marek); dovoditi, v. voditi

dovolací stížnost = kterou se do
voláváme; d. úřad = kterého se
dovoláváme

dovolatel [-Zka], -e, m. = kdo se
dovolává (práva), stěžovatel ||
dovolavatel [-lka] ;
dovolávat'i, se, v. volatí

dovolená., -né, ž. = dovolení (oje
diň.); = dočasné osvobození od
práce, od zaměstnání na zotave
nou, dočasné prázdno: mít,

dostati dovolenou, jít na -nou;
být na. dovolené; trávitl dovo
lenou v horách; vrátiti se z do
volené; zdravotní d. = z pří
čin zdravotních

d0volenec, -nce, m. = kdo má do
volenou, hlav. voják; -necký vlak
= s dovolenci (Neum.)

dovoleně, v. dovolený;
dovolení, stř., k dovoliti: míti,
dostati d. (k něčemu, někam jíti,
něco udělati atp.); odejíti bez
dovolení; s dovolením = dovol,
dovolte!; vzíti si to s čím do
volením;
dovolenka, -nek, 2. = list s do
volením

dovolený [-ně; -nost] = co je do
voleno, přístupný: -ná rychlost,
-né namáhání (technic.); -ně se
poznati (Vr.)

dovoliti = dáti vůli, svolení, do
pustit, připustit; d. (komu) co
(chyb. čemu): d. komu, aby...:
dovolte ll račte dovolit, já. se na
to podívám, vezmu si to atp.
(zdvořilé požádáni o něco); do—
vol(te), abych ti (vám) předsta
vil pana XY, abych vám poděko—
val...; dovol(te)!, zdvořilý pro
jev nev'ůle, rozhořčení; poměry
to nedovolí = nepřipustí, vzhle
dem k poměrům to není možné;
d. si: dovoluji si vám předsta
vit pana. XY... (zdvořile); moci
si co d. = dopřáti si; d. si mno
ho; d. si co učinit = opovážiti
se, osmělit;
d. se = požádat o dovolení, vzíti
si dovolení; d. se domů, na ne
dělí...: d. se. abychOm mohli
jít..:
nedokon. dovolovati; slož. nedo—
kon. na- se (mnoho)

*dovolný = dovolený (šal.)
dovolovací = povolovací, na př.

list; dovolovati, v. dovoliti
dovoz, -u, m. = dovážení, dopra

va, dovážení odjinud, import;
dovozce, -ce, m. = kdo dováží,
importér;
dovozné, -ného, stř. = poplatek
za. odvoz: dovozní list, clo ]] mý;
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dovoznický [-ctv£], přid. k
dovozu/ik, -a, m. = dovozce;
dovozovati, v. voditl

dovrh, -u, m. = dálka vrhu
dovrchu, příslov. = směrem naho

ru, vzhůru. proti dolů; cesta. jde
d. = stoupá

*dovršená, —né, ž.: na, dovršenou
= na. dovršení

dovršitel [-lka], -e, m. = kdo do
vrší || dovršo'vatel [-lka], -e, m.
= kdo dovrší, dovršuje;
dom-šití, -šo'vati, v. vršiti; *dovr
ši'vý = dovršující

dovříti, v. vřítí a. -vříti
*dovtip, .n, m. = dovtípení;

*dovtžpená, -né, z.: na -nou =
na dovtípení;
dovtipžti se " vtipní. se, rozk.
“Vtip = vtipem, důvtipem postih
nout, bystře pochopit, domyslíti
se: d. se čeho; d. se, že...;
*dovtipný [-ně; -nost] = schop
ný se dovtípit (So.);
dovtipovati se, nedok. ]: dovtí
piti se

dovůle, V. Vůle
.d0wn, v. davu
doxograf, -a, m.,

spisovatel
losofů

doxologie, ž.. řec. = chvalozpěv
doyen <<doajen>>,-a, m., franc. =

nejstarší člen sboru profesor—
ského, diplomatického apod.

dóza, v. dosa
dozadu, příslov. = za někoho, za

něco, na zadní místo. nazad; set
nína šla d. = za bitevní čáru
(Olbr.)

dozajista (nik. —jisté,Jistě), pří
slov. = jisté: přijdu, udělám 1:0
d. (říd.): časť. = zajisté

dozapínati, v. pnouti
dozdívka, -vek, 2. =

zdění
dóze, v. dosa
do zelena = do zelenosti
dózičkn, ž, zdrob. k dóza., dose
dozíraci = na dozírání, dozorčí, na

př. úřad: dozírati, v. zírati:
*dozíravý [-vě; -vost] = dozíra
jící, dozorčí

řec. = antický
podávající nazory fl

dokončení

*dozírný = dohledný; -né důvody
= patrné (č.-Chod); obyč. za
por. ne-, v. tam

*doznaně, příslov. = podle doznání
doznati co, -znánl = přiznati: d.

se k čemu = přiznati se (říd.):
nedok. doznávati co, d. se k če
mu; nečes. doznati, -znávati
čeho (podle pol.): kniha doznala
velkého rozšíření, m. velice se
rozšířila; doznati zklamáni, ne
vděku, m. dožití se, dočkatl: d.,
-zná.vat mnoho utrpení, ústrků,
m. zažít, zakusit, zakoušet;
město doznalo velikých změn,
m. velmi se změnilo. nastaly v
něm veliké změny: jazyk doznal
velikého obohacení. m. byl velmi
obohacen

*dozněiý = co dozní:
doznívatž, v. zníti

dozor, -u, m. = dohled, dozírání.
dohlížení na někoho, na něco.
kontrola. inspekce: přísný, sla
bý d.: mítí d. nad někým, nad
něčim; vykonávati d.; být pod
něčím dozorem: pracovati za ně
čího dozoru: děti jsou bez do
zoru, nechati děti bez d.: pustit
někoho z dozoru:
dozorce [rkyněL m. = vykona
vatel dozoru, kdo dozírá, dohlí
žitel; školní d...;
'dozorcovati = býti dozorcem:
dozorčí = dohlížející, dozírajíci.
dohlížitelský: d. úřad, služba..:
d., -čího, m. = dozorce:
"dozo'ma, —ren, 2. =
místnost, kancelář. úřad;
*dozomý = dozorčí: 'dozorský
[-stvi] = dozorčí; -ství = dohlí
žení, dozor

*dozpátku, pří510v. = nazpět (Ho
leč.)

dozpěv, —u. m. = poslední část
básně, hudební skladby

dozrálý [dost] = co dozrá. zralý:

—lé hlasy;

dozorčí

dozrálé ovoce; přenes. = vyspě
lý, vyvinutý, dokonalý..: -ié
umění; -lé sny (Ho.); mužná
-lost (Bass)

dozrávati, v. zráti
dozváněti, v. zvoniti
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*dozvěd, -u, m. = poznání (Ner.):
dozvědětí se, dozvídatz' se, v. vě
dětí

dozvuk, -u, m. = doznívající zvuk;
přenes., obyč. pomn. -ky = po
kračování v menším rozsahu, na
sledek, poslední slabý projev,
doznívání: dozvuky posvícení,
masopustu, přestálé nemoci, hnu

dožábrati se, v. žábrati se
dožadovati (se), v. žádati
dožatá, -té, ž. = dožínky, obžínky

(lid.)
dože (někdy dó-), -že, m. (zastan,

na př. 2. p. mn. dóžů u Ner. ||
obyčej. -žete, m., z ital. doge =
nejvyšší úředník bývalé republi
ky benátské a janovské

dožebrúvatl se, v. žebrati
dožecí palác = p. dožat; dožectví,

v. dožetství
"dožeh, -u, m. = dožehnutí, po

slední žeh; dožehatí, v. žehati
'dožer, -u, m. = dopal, vztek;

"dožem, ž.. mor. a slov. = ne
příjemnost, mrzutost, zlost; d.,
m. = kdo dožírá., dopaluje, pro
tiva. (lid.)

dožetství (-ctví), stř. = dožecí hod—
nost, úřad

*dožilý [-le; -lost] =
přestane žíti,

dožínati, v. II žíti:
dožínkový, příd. k dožínky: -vá.
slavnost;
dožínky, -nek, ž. pomn. = ko
nec žatvy a jeho oslavování, ob
žinky

dožírati, v. žráti
dožití, v. I žíti; renta na d. = do

konce života, doživotní
dožívati, v. I žíti
doživotí, stř. = doba do konce ži

co dožije.

vota: odsouditi do žaláře na do
životí;
doživotní || -ný [-ně] = trvající
do konce života: d. smlouva, dů
chod, žalař; -ně odsouditi do ža.
láře = na. doživotí

do žluta, = do žlutosti
dóžový = dožecí (Ner.)

*dožraný [-ně,' masu = rozhně
vaný, rozzlobený (zhrub.); -ž'rati,
v. žráti

dr., Dr. zkratka = doktor [-rka];
dr. Novák, dr. Nováka... || řidč.
dra N., dru N. atd.

drab, -u, m. || drabí'na || drabka,
-bek, ž. = žebřina u vozu

dráb, -a, m., z něm. = pěší voják
(staroč.): = strážník (Ner.); =
lesní loupežník (Němc.); = do
zorce při pracích na panství, pan
ský služebník

drabant || tra-, -a, m., z něm. =
člen ochranného průvodu, stráž
ního sboru, pěší voják, strážce
(v starší době): = družice, sa
telit; = dítě (lid. žertov.)

drabař, -e, m. = dvouhrbý vel
bloud

drabčík, -a, m., brouk
drabec |: dní-, -bce, m. [[ drabíce,

dni-, ž. = oje u plužních kole
ček (lid.)

drabina, ž.. v. drab; drabí'ňák, -a,
m. = žebřiňak

drabka, V. drab
drábka, -bek, ž. =

(lid.)
drábky, v. drápky
dráhová, -vé, ž. = drábova žena ||

drába/Uko, -vek, ž. (lid.);

drábova žena

drábavna, -ven, ž. = drábovo
obydlí;
drábo'vský, příd. k dráb: -ská.
hůl...

dracéna, ž., z lat. = dračinec
(rostl.)

dracoun || někdy tra- <<-coun,nikoli
-koun», -u, m. = stříbrná. n.
zlatá. nitka, pozlátko; -'no'vý: -vá
ozdoba, -vé vyšívání

dráč, -e, m. = kdo dere, vyděrač,
lupič, násilník (zas-tar., Jir.); =
rváč; = dítě, které rychle dere.
roztrhává. šaty (lid. a hovor.)

dráče -čete, stř. = dračí mládě;
přenes. = nezbeda, neposeda;
dráček, -čka, m., zdrob. k drak;
dračí, přid. k drak;
dračice, ž., v. drak;
dračžnec, -nce, m., rostlina;
dračísko, stř. = velký drak
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dračku, -ček. ž. = 1. žena, která
dere peří; 2. = louč; 3. = dra
ní, hlavně peří (lid.), dračka. oč
= tahanice, rvačka, pranice:
zboží jde na dračku = jde vel
mi rychle na odbyt

dráčský [-stv£], příd. k dráě =
lupičský, vydřidušský

dragant " původ. 3. Odbor. tra-,
-u. m., z lat. = klovatina z kozin
ců; býti jako z dragantu (lid.) =
jako z cukru, jemný; někdy =
choulostivý, nedůtklivý; -tový:
—vá pryskyřice, -vé cukrovi;
přenes. = jemný, nedůtklivý

dragée <<dražé>>,stř. neskl., franc.,
druh cukrovinek

dragoman, -a, m., armen. = tlu
močník, konsulární pomocný
úředník v orientě

dragon, v. dragoun;
dragonáda, ž. = kárná výprava.
ubytování dragounů, vojska, ná—
silnictví

dragOun (zastar. -gon), -a, m.,
druh jezdeckého vojína; d., -u.
m. = širší pásek, proužek vza
du na kabátě; zdrob. dragou
nek, -nka || -nku, m.; mský pluk

Draha, ž., domác. tvar k Draho
míra

draha, stř. pomn., v. dráha
dráha, drahou || dra-, mn. dráhy,

drah, 3. p. atd. dra-, z. = zvlášť
upravená cesta: jízdní, pěší, zá
vodní, lanová... dráha; = želez—
nice: jíti po dráze (= po trati);
jezdit, poslat zboží drahou (drá-),
po dráze; sloužiti u dráhy, dosta—
ti se k dráze atp.; jít na dráhu
= na nádraží;
= místo pohybu, pohyb sám:
vodní, vzdušná d.; d. hvězd, mě
síce, země;
= cesta (přenes.), způsob živo
ta, práce..., povolání, činnost:
životní, umělecká, vědecká d.;
hledat nové dráhy...;
= nárazná plocha u kladiva a
kovadliny;
ž. pomn. dráhy || pomn. stř. dra
ha = široká neupravená polní
cesta, průhon, pastvina (lid.)

drahně, v. drahný
drahný [mě], přid. k dráha (stč.

= zástup, čeho je plná cesta.
velikost, moc) = velký. pěkný.
dobrý (zastar.): drahná summa
(Palac.); d. kus (Jir.); = (ča
sově) značný, dlouhý: trvalo 'to
drahný čas, drahnon dobu,
drahná léta.; před drahnými lety
= před dávnými; trvalo to
drahně let = mnoho; uplynulo
drahně chvil atp.

I draho, stř. = drahota: velké d.,
za, draha (lid.)

II draho || draze, příslov. k dra
hý = příliš mnoho peněz, za
drahé peníze, za, příliš vysokou
cenu: prodávatí, kupovati draho
|| řidč. draze; je draho (nik.
dráze); to přijde draho = je tO
drahé (lid. a hovor.); to ti při
jde draho = to si odpykáš (t.);
— přenes. draze milovaný (nik.
draho) = velmi; draze vykou
pená svoboda; draze (na př. ži
votem) co zaplatiti;
2. stup. dráž(e)

drahocenný [-1mě; —'nnost]= ma
jící drahou, velkou cenu; -nnost,
—1,ž. = drahocenná věc

drahokam, -u, m. " *drahokamen,
-e, m. = drahý kámen; *draho
kamový [-vě] lesk || 'drahoka
menný = z drahokamů

*drahokov, —u, m. = drahý kov
(č.-Chod)

drahomír [-ra], -a, m. = kdo „mě
ří", prodává draho (žen.);
Drahomír, -a, m. || Drahomíra, ž.,
křest. jm.; Drahomi'ř, -e. ž. =
Drahomíra, hlav. o české kněžně,
matce sv. Václava

(lrahorád, -a, m. = drahomiř (žert)
drahost, v. drahý
drahota, ž., podst. jm. k drahý =

velká cena jednotlivých věcí, časť.
všech životních potřeb, drahé ži
vobytí; přenes. dělat! (s čím)
drahotu n. -ty = zdráhati se (to
říci, udělat atp.), dělat milosti
(lid. a hovor.); _
drahami poměry; d. přídavek =
na drahotu
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'drahoučký, *drahounký = velmi drakonický [anicky; -n'ičnost]
drahý <<-nyc-, -nyč-» || řidč. drakonsk'ý

drahouš, -e, m. = drahá., milá by
tost; zdrob. -šek, -ška, m.

dráhový, přid. k dráha: d. řád, -vá
trať, závora.

Drahuše, ž., původ. ž. jméno z dra
há., dnes domac. podoba k Dra
homíra; zdrob. Drahuška, -šek, ž.

drahý [*-host] = cenný, vzácný:
d. kámen, -há. perla, -hé dary;
d. čas; = stojíci mnoho peněz
(proti laciný): d. oblek, -há. kni
ha...; přenes. = milý, milovaný:
d. syn, přítel, -hé dítě, drazí ro
diče; ta věc je mi drahá. (jako
památka atp.); = draho prodá.—
vající: ten kupec je d.; d. rok
= rok drahoty; za drahé pení
ze = za velké, za mnoho peněz;
vypadat jako sedm drahých let,
v. léto;
drahost =
(říd.);
2. stup. dražší; v. draho, drahota

drachma, —chem, ž., starořec. vá.
ha a peníz, nynější řec. peněžní
jednotka

“drachna. || dra-, -chen, ž. = tla—
chalka, klepna (zhrub.)

draisina, v. drezína
drajlink || dreý—|| drž-, -u, m., mí

ra na víno (zastan, Jin)
drak [dračiceL -a, m., plaz, ještěr,

bájeslovný tvor; druh letadla;
souhvězdí; (létací) d. = hračka
mající podobu draka: pouštěti
draka, draci se pouštějí (jako
život.)i přenes. drak, dračice =
zlá. osoba, hlavně žena. rozpus
tilé dítě; být, bojovat... jako
drak = být bdělý, přísný, zu
řivě bojovat (lid. a hovor.); =
ďábel: u všech draků ap.; = ně
co podobného draku: železný d.
= vlak (Mach.); brněnský drak
= motorový rychlík; drak pýchy
(F. X. Svob.);' = opilost, opice:
mít, koupit si draka (lid. a. ho
vor.)

drakobijce " (Zey.) -bijec, —jce,m.
= kdo zabije draka

cennost, drahota

[-sky] = tvrdý, neúprosný, přís
ný, krutý: d. trest, -cké opatře
ní (podle athenského zákonodár
ce Drakona)

drakovitý [-tě; -tost] = podobný
draku; drakov'ý trůn = drakovi
tý (Zey'.); -vé letadlo... (odb.)

*dralka, -lek, ž. = magnetická
střelka (zastat) ;,
dralo, stř. = magnetismus
(Presl)

I drama, stř. neskl. || drwmka,
-mek, ž., laciné cigarety za Ra
kouska

II drama, -matu, stř. || (zastar. a
lid.) drama, lid. <<drá->>,ž., z
řeč. = divadelní hra; = smutná.
hra, truchlohra, tragedie (lid.);
přenes. = rozbroje, nesvár, ne
štěstí: rodinné d. (rodinná. tra—
gedie);
dramatickoepický <<—tyc—>>= epic
ký a (zároveň) dramatický;
dramatickolyrický = lyrický &
dramatický;
dramatický [-ttoky; -tičnost]
a-tyc-, -tyč->>,přid. k II drama:
d. spisovatel, -cké dílo...; d. umě
lec = herec; -cká. škola = he
recká. = jako v dramatě, napí
navý, vzrušující...: d. výjev, zá.—
pas; —ticky co líčit; -tičnost dě—
Je...,
dramatik <<—tyk>>,-a, m. = autor
dramat;
dramatika <<-ty-», ž. = drama
tický “raz, dramatičnost; = dra—
matická. literatura;
dramatisace <<-tyza->>,ž. = dra
matisování;
dramatismus <<-tyz-»,-mu, m. =
dramatičnost ;
dramatiso'vatz' <<-tyzo-» co = dá.
vati tomu dramatický ráz, -ckou
podobu, úpravu; slož. dokon. z-;
*dramatista, m. = dramatik;
dramaturg, 'a, m. = znalec dra
matického umění jako divadelní
poradce; -gicky' [—gtcky], přid.
k dramaturgie; -cká činnost,
otázka; -gie, ž. = činnost dra



dramka

maturgova, nauka o dramatic
kém umění, o provozování dra
mat

dramka, v. I drama
*dramolet, -u, m. = jednoaktovka
'dramapisec, —sce,m. = dramatic

ký spisovatel (Šm.)
'draň, -ně, ž. = tříska,

tenké prkno, štípaná
(lid.)

dranc, -ce, m. (z původ. -nec =
dráč) = drancování (Jir.); =
něco rozedraného, jen ve spojení
na dranc || nadranc: šaty na
dranc ap. = úplně, na cáry POZ
trhané; zboží jde nadranc = na
dračku. rychle na. odbyt (lid.);
*drancíř, -e, m. = drancovnik;
dran-covatel, -e. || -c01mf.k, -a, m.
= kdo drancuje, plenitel;
drancovali = pusté, dravě plenit,
vykořisťovat; d. lesy = nemilo
srdně kácet: slož. dokon. vy-;
drancovávati, opakov.

*drančiti si to kam ——-drandatl
*drandati, o křiku křepelek (Dr.);

d. si to kam = pospíchat (Čap)

loučka.
lať atp.

dranlce, ž. = drani, dracka, taha
nice, rvačka (lid.)

*drant -a, m. = trhan, otrhanec
(o dětech deroucích šaty); = vy
dřiduch, neurvalec (lid.)

dranžírovatl, z franc. trancher po
dle něm. = odborně krájet, roz
řezávat maso (husu, srnce atp.)

I drap „ trap, neskl. přid. jm., z
franc. = pískově, režně zbarve
ný: látka je, šaty jsou d.; je to
do d.: v. drapový; drap, -u, m.
= drapová látka

II drap, citoslov. vystihující rych
lé chytnutí = chňap

dráp, -u, m. = rohovité zakonče
ní ptačích a. zvířecích prstů:
přenes. = nehet (zhrub.); dosta
ti se do čich drápů = do rukou.
do moci (t.): = zachycovaci za
řízení, přístroj

drapaě, -e, m. = soukenické. štět
ka (lid.): drapačka || drei-, ž. =
drani peří, hřhílko na koně, nim
ravá práce (lid.)

284 *draplavý

drapák, -u, m. = bagr, podrývací
radlička, hrubý brus: lid. o ky
selém vinu n. o špatném tabáku
(protože drápe, dráždí v krku)

drápal, -a || -la [-lka], m. = kdo
drápe, škrábe, neúhledně píše
(lid. a hovor.)

drápanec, -nce, m. = drápnutí, rý
ha, jizva po drápnuti

drápanice || mina, ž. = drápání,
neúhledné písmo (lid.)

drápatl, drápu, -peš... || řidč.
-pám..., drápej || zřídka drap =
škrábat, rýtl drápy, nehty, prsty:
kočka drápe na, dvéře ap.; =
neúhledně psát. mazat (lid.); d.
se = lézt a přidržovati se drá
py: kočka se drápe na strom;
= „hrabati se" (zhrub.); = se—
kati drápy:
slož. dokon. na- úlohu; po-:
kočka jej podrápala; po- tvář;
pO- se v jídle = ponimrat (lid.);
roz- = rozskrabat, rozdrásat: vy
se na skálu; vy- se (v životě)
o něco výše = vyšplhati se, do
stat (hovor., Čap.)

*drápatý = mající dlouhé drápy;
d. pohyb = jako když se drá—
peme (šrám.)

drápavý = drápající, ostnatý
drápec, -pce, m., zdrob. k dráp:

drápeček, -čku, m., další zdrob.;
drápek, m., zdrob. k dráp

draperie, ž., z franc. = látkoVý
závěs, řasa: = řasnatá ozdoba
tiskařská; = řasnaté roucho ma
lířských a. sochařských postav;
-r1',o'vy', přid. k tomu;
drupal-ování, stř., k draperovati;
též = draperle (malíř., sochař.);
draperovat'i = upravovat roucho
malíř. a. sochař. postav;
drapžrovati = drapovat (lid.)

drápkatý = mající drápky
drápkovitý = podobný drápkům.

zakončený drápky
drápky (drábky), m., 1. mn. k

drápek; 2. pomn. = dětská hra
kaménky, škrábaná, škra—

*draplavý = co drápe, drsný



drapnouti ."'85 drát!

drapnouti, —pl, -pnuv, —pnut(i) =
chytiti, chňapnouti (lid.)

drápnouti, -pl, -pnuv, -pnut(i),
dokon. k drápati; slož. dokon.
na- úlohu; roz-, vy-; -drapovatí,
slož. nedokon. roz- něco, vy- něco
z něčeho atp.

drapovaný = zřasený; dmpovati
= skládati do řas, řasovati

-drapovati, v. drápnouti
drápovitý [-tě; -tost] = podobný

drápu
drapový || tra-, zčešť. přid. drap
drásatl, -sám = škrábat, drápat.

rýt, rozdirat: d. kůži...; přenes.
: působit bolest, trýzeň, muka:
drásá to srdce...; slož. dokon. po
si kůži, ránu; roz—si nehty tvář;
z-: bolem zdrásané, roz- srdce;
drásávatž, opak.;
drásavý [-vě;_ —'vost]= drásajici:
-vá bolest

draselný, přid. k draslo
draslavec, -vce, m., rostl.;

*draslavěti, -věji = stávatl se
draslavý;
*draslavý Evě; wost] = drsný;
-vé chloupky na rostlině (odb.);
d. hlas = chraplavý

draslík, -u, m., prvek
draslo, stř. = salajka, potaš

(Presl.); draslový, přid. k tomu
*drasniti = ježiti
*drásnouti, -sl. —snuv,-snut(i), do

kon. k drásati
*drasta, ž. = nádobí (Holeč.); =

oděv, roucho. háv (Hanka)
*drásta, ž. = třiska, mrva (staroč,

Suš.)
drasticí = na drastěni
drastický [-t'ícky; '-tickost || -tič

nosu <<-tyc-, -tyč—», z řeč. =
silně, prudce účinný, působivý,
silný, obhroublý, krutý: d. lék,
výjev, -ké slovo, opatření

drastlč [-čka], -e, m. = kdo drasti:_.
-čka, též = přístroj na drastěni

“drastika <<-sty-»,ž. = drastičnost
drastidlo, -del, stř. = drastička

(přistroj):
drastiti = dělat! drsným (če
lak.); = uhlazovat (odb.); lát
ka se drasti = třepi (lid.)

drastítko, stř., zdrob. k drastidlo
*drastka, ž., zdrob. k drasta
drát, -u, m., z něm. = kovové

vlákno; d. na pletení = tyčin
ka: po drátě, po drátech = te
legraficky (lid.); mrkat na d. =
udiveně se dívat (vulg.);
drátu-ř, -e, m. = kdo drátuje
hrnce;
drátařina, ž. = drátařstvi: drá
tařský [-sky; -st'ví], přid. k drá—
tař;
drátek, -tku, m., zdrob. k drát;
jde to jako na drátkách, po
drátkách = přesně, rychle (lld.;
asi z loutkářstvi);
drátenický [mk/y; -ct'v£], přid. k
drátenik: d. oděv, -ckě ře
meslo...;
dráteníček, -čka, m. zdrob. k
drátenik; drátem'čiti = provo—
zovati drátenictvi;
drátenik [—nice], -a, m. = drá
tař; symb. chudáka, nepořádné
ho člověka (lid.)

dratev, —tve, ž. = ševcovská nit;
zdrob. dratévka, -vek, ž.

drátěnka, -nek, ž. = drátěná pod
ložka do postele;
drátěný = z drátu

dráti (ve slož. -drati), deru, de
reš... (starši déřeš...), derou.
der (starši deř), derte, dera, de
rouc, drav, dravši, dral, drán,
drani, ve slož. -dráni = trhat,
škubat: d. peři; d. šaty = trhat,
ničit: = obehrávat v kartách,
odirat (zhrub.); = olupovat (za
star.); d. se = tlačiti se, tisk—
nout, cpát, hrnout někam, odně—
kud, namáhavě se dostávat: d.
se houštim, skrze houštinu, do
mistnosti; kam se dereš? =
hrneš, hrabeš, drápeš (lid.);
vzdech se mu dral z prsou, z ňa—
der; slzy se derou do oči; dráti
se na či misto = tlačiti se: d.
se o někoho, o něco = rváti se:
slož. dokon. do- = dokončiti dra
ni, úplně sedrat: do- peři, šaty;
na,- se (mnoho); na- mnoho,
málo peří; na- se = opití se
(zhrub.); nadraný = opilý (t.):
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0- = kolem dokola otrhat, ošku- dravč'ice, v. dravec; dravčík, -a,
bat; odraný = otrhaný; 110- m., zdrob. k dravec
všecko peří; pro- kalhoty =
odříti tak, že je v nich dira;
pro— se houštinou, zástupem k
někomu; Toze- (rozederu || roz
deru) = roztrhat: roze- šaty:
rozedraná tvář = rozedřená:
pracovat až do rozedrání = do
roztrhání, do vyčerpání (lid.);
se- co s čeho = servat, seškubat;
'v'y- komu co z ruky = vyrvat.
vytrhnout; vzdech se vydral z
prsou; ze- = roztrhat, rozedřít:
bok stromů krou do dřeně zdrán
= zedrán (Hal.); ze- peří =
všechno odrat;
diu-ati (jako ke dřiti), slož. ne
dokon. do-, 0- atp.;
drá'vati, opakov.

drátivo, stř. = drátěné pletivo
drátkování, stř. = drátěná ozdoba
drátkovitý = podobný drátku;

drátkový, přid. k drátek
drátnice, ž. = zařízení na. dělání

drátu. drátová mira
drátovati = drátem stahovat, po

tahovat: d. hrnce; přenes. d.
koho = vyslýchat (lid.); d. ces
tu = „šněrova “ (t.); slož. do
kon. na.-; nadrátova/ný = opilý
(lid.); z-: zdrátovaná bandaska
(Ner.); za- hrnec

drátovec, -vce, m., lid. = larva ko
vařika. (vyhlíží jako kousek žlu
tého drátu)

drátoví, stř. hromad. = dráty, drá
těný povlak, -né pletivo;
drátmňtý = podobný drátu;
drátovky, -vek, ž. pomn. = kleště
na drát;
drátovna, -ven, ž. = výrobna
drátu;
drátový = drátěný (říd.); -vé
sklo = s drátěným pletivem

dratvič'ka., ž., zdrob. k dratev;
mistr D. = švec (žert.)

drávati, v. dráti
*dravcovitý = podobný dravci, dra

vý. krutý
dravči, přid. k dravec: d. spár...;

d. boj o život (Vr.) = krutý; d.
povaha = násilnické., chamtivá;

dravec [dravčžceL -vce, m. = dra
vé zvíře, dravý pták; o člověku
= násilník, ukrutnik, velký so
bec; *dra/vecký [-cky; -ct'v£] =
dravči, násilnický; dravect'vo, stř.
hromad. = dravci;
draveček, -čka, m., zdrob. k dra
vec

dravý [-vě; -1)ost] = „deroucí,
trhajicí, rvoucí"; o živočišich =
požírající jiné živočichy: d. pták,
-vá zvěř, ryba; o proudu (řece...)
= ničivý, zhoubný; d. pud, -vá
vášeň = ničivý..., nezkrotný; d.
člověk = násilný, ukrutný, velmi
sobecký

draze, v. draho
dražba, —žeb,ž. = dražení, veřej

ný prodej, při kterém se na. vy
volanou cenu přidává (přihazuje),
licitace: veřejná, dobrovolná, nu
cená (exekuční) d.; koupit, pro
dat něco v dražbě; dát něco do
dražby; přijít do dražby

drážďanský, přid. k Drážďany,
-ďan, pomn., město v Německu;
více je ženichů z Drážďan než
z Berouna (pOřek.) = ..., kteří
si namlouvaji, než kteří se ožení

dráždicí = na dráždění, dráždivý:
d. pokrm, látky;
draždič, drá-, -e, m. = kdo
dráždí;
dráždidlo, -del, stř. = dráždíci
prostředek, co dráždí;
dráždit [-lka], -'a, m. = kdo
dráždí; -lka, též = ženská zá
stěrka, košile (žert.) " drážditel
[-Zka], -e, m.,
drážditelný = dráždivý

drážditi = popouzet, škádlit, zne
pokojovat: d. psa: d. koho řeči,
skutky; dráždí mně to ke kašli
= nutká; d. chuť = vzbouzet,
zvyšovat; d. kůži... = působiti
silnou reakci;
slož. dokon. na—se (mnoho): zao-,
prostě dokon.; pře- = přiliš po
dráždit; býti předrážděn; uči
niti co z předráždění; roz- =
silně podráždit; vy- koho k če—
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mu = popudit, dohnat; za
(říd.): toto místo mne v první
chvili zvlášť zadráždilo (šimač.);
-dražďo'vati, slož. nedokon. roz-,
vy-; dráždi'vatž, opakov.

dráždivý Dvě; —vost],1. = dráždi
cí, dráždící, na. př. d. prostře
dek, kouř, —vaslova: 2. = kdo
snadno podléhá. dráždění, vznět
livý, popudlivý; = schOpný
reagovat na vnější popudy (o
kůži...)

dráž(e), v. draho
dražé, v. dragée
dražebna, -ben, ž. = dražební míst

nost;
dražební, na př. řád, síň; -žebník,
-a, m. = účastník dražby

*dražlště, stř. = drážní místo
dražitel [-lka], -e, m. = kdo draží
drážička, ž., zdrob. k dráha, o malé

železnici (Ner.)
dražiti = činiti drahým (jen ve

slož.) ll = prodávat v dražbě,
přihazovat při dražbě, licitovat:
draží se různé předměty; slož.
dokon. 110- = státi se dražší,
stoupnout v ceně; pro-: dovo
zem se zboží prodraží = zdraží;
pře—co = stanovit přemrštěnou
cenu; při- = po-; 17111-= v dražbě
prodat, koupit; z- co = zvýšiti
cenu toho;
-dražo'va,ti, slož.
zboží; vy-, 2- co;
opakov.

drážka, -žek,_ ž., zdrob. k dráha
= žlábek, rýha, „falc“;
drážkář, -e. m. kdo dělá drážky;
drážkovati = dělati drážky;
drážkovka, -vek, ž. = drážková
cihla;
drážkový = mající drážky

'drážlivý = dráždivý; = rozdráž
děný (RK.)

drážní = co náleží (k) dráze, že—
lezniční: d. domek, rozpočet

-dra.žova.ti, v. dražiti
dražší, v. drahý
drb, -u, m. = drhnutí, krátká rá

na, dotknutí (řídké); = klep (lid.)
*drbaný [-ně; -nost], k drbati =

mazaný, chytrý (lid.)

nedokon. pře
dražívati,

drbati, -bu, -beš |! -bá.m.... -bej,
-baje, -bajíc = lehce se dotýkat:
d. koho; přenes. = pomlouvat;
d. prádlo =.prát (t.); d. se v
hlavě, ve vlasech, za ušima, na
zádech; d. se v jídle = nimrati
se (lid.); d. se = drhnouti se,
umývat (t.); d. se (z rozpaků, z
rozhořčení atp.; lid.); dokon. na
se (mnoho); prostě dokon. po- se
na zádech, v jídle; roz- šaty =
roztrhat (lid.); 'vy- dobře prádlo
(lid.); z—koho = pcmluvit; za
se ve vlasech: —
drbávatfl, opakov.: slož. nedokon.
110—se na zádech;
"'d'rba/vy'= drbající

*drbka, ž. = „opička“
drbna., -ben, ž. = klepna (lid. a

hovor.)
drbnOuti, drbl, drbnuv, drbnut(í)

dokon. k drbati: d. koho (4. p.)
= lehce se dotknout; d. se jídla
= maličko sníst;
drbnutý = napllý (lid.);
*drbný = drbavý

I drc, -u, m. = závěr na. zadrhnu
ti, sdrhovací, sdrhovadlo, zip
(lid. a hovor.)

II drc, citoslovce vystihující krát
ký úder, strčení, náraz, roztržení;
drcálek, -lku, m. = dmcálek;
drcati, drcám = strkat: d. ko
ho, do koho; = drncat, drkotat;
drcá'vati, opakov.:
drcavý = drncavý, drkotavý

drcek, -cku, m. = drdol (lid. a
hovor.); na Chodsku d. = spí
nací knoflík, jehlice s „drcát
kem'" t. j. se sklíčkem (Vr.)

drcen(í), v. drtiti;
drcená, ž. || drcenka, -nek, ž. =
drcená., kapaná polivka (lid.);

drcnouti, drcl., dokon. k drcati =
zavaditi o někoho. strčltl do ně
koho;
-drco'vat'i, v. drtiti

drčeti = drnčet (říd.); = klábo
sit (šmil.); slož. dokon. na,- se
(mnoho); prostě dokon. za,-;
drči'vati, opakov.;
drč'ivy' [-'vě; -'vost] = drnčivý

*drč , -ček, ž. = rýpanec
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'drčna., -čen, ž. = klepna (lid.)
*drdáč, -e, m. = drdol (HOL)
*drdati, -dá.m = drndat, pohupo

vat, klátivě jít, kodrcati se, po
mlouvat (lid.); = třaslavě zpívat

drdol, -u._ m. = uzel vlasů, svinu
tý vrkoč; = chocholka (lid.);
zdrob. drdolek || obyč. drdůlek,
—lku, m.

"dl-důl, -u, m. = drdol;
v. drdol

*drdy, -dů, m. pomn..: míti d. —

drdůlek,

„trhání, škubání“; d. o. koho =
obavy (lid.)

dreadnought adrednót n. -tnót»,
-u, m. angl. = „hrozný“, obr
něná loď- bitevní; zčeštěno v
dretnout, -u, m.

drejlink, v. drajlink
*dremlovati = drmolit
drén, -u, m., z franc. = trativod:

drenáž, -e, ž. = jímání spodní
vody do drénů, odvodňování:
drenážní trubky, 'cihly || drená
žový; drenážnžk, —a,m. = dělník
provádějící drenáž; drenážovati
(lid.) || drenovati = prováděti
drenáž. odvodňovatí

'dreptiti = cupatl, cupitati
dres, -su <<-su»,m., z angl. = spor

tovní šat
dresér c-sém,

zvířat
dresína (-ZŽM), ž., z franc. drai

sienne = želez. služební vozík
dresírovati <<-sí- || obyč. -zí-» ||

řidč. dreso'vati, z něm. a tam z
franc. dresser = cvičiti zvířata;
zhruběle i o člověku: dokon.
slož. na- se koho (mnoh0); 172/—

dresový, příd. k dres
dresura <<-sú- || obyč. -zú-», ž. =

dresírování
dretnout, v. dreadnought
drezína, v. dresina

-a, m. = cvičitel

*drh, -u_ m. = třesení, záchvěv;
*drhati = třásti se, chvět; = za—
drhovat; slož. dok. *0- = odrh
nout, otrhat; drhávati, opakov.:
drhavý [-vě; -vost] = třaslavý,
trhavý

drhlen, -u, m. = hřeben na Odrho
vání lněných paliček

drhlice, ž. = drhlík, -u, m. = při—
stroj na. drhnutí, leštění; = řetěz
u vozu na drhnutí, zarážka.

drhlina, ž. = odpadek při drhnutí
lnu

drhlíř [—'řka],-e, m. = kdo drhne
len

drhliti = drhnouti, na př. len
drhlo, -hel, stř. = přístroj na o—

škrabování & uhlazování dřevě—
ného výrobku

drhnouti, drhl, drhnuv, -nut, drh—
nut(í) = dřít, silně třít, otírat:
d. len; d. strunu = třít; d. po
dlahu (kartáčem atp.) = čistit,
vymývat; d. se = důkladně se
umývat; d. píseň = omílat, odr—
hovat: d. koho = pomlouvat;
mráz, zima drhne = roztřásá;
slož. dokon. do- = dokončiti
drhnutí; na—se (mnoho): o- klas
= sedřítl s něho zrno; o— co
= dřením, třením vyčistit, omýt;
—co s čeho; s- látku = nabrat;

vy- podlahu: z- = tajně utéci,
upláchnout (lid.); za- uzel, smyč
ku = zatáhnout; hrdlo měl ma—
ličko zadrhnuto = sevřeno
(Olbr.); zadrhnutý hlas (t.); věc
se zadrhla = zamotala, stala. se
složitou;
-d'rhovati, slož. nedokon. o- pí—
seň... = stále zpívat, hrát, omí
lat, špatně hrát, zpívat; o- starý
klavír = břinkat naň (Č.-Chod);
s- co s čeho, sukni; za- uzel,
kličku; přenes. zadrhuje se to:
za- do němčiny... = plést s něm
činou jiný jazyk. zatrhovat;
-drhávati, slož. nedokon. o- atp.
(řídké): za- do němčiny (Vr.);
v. drhati

drchanice, ž. =

(o

muchlaní, drcha—
nina (lid.): = tlachání;
drchanina, ž. = něco zdrchaného,
zmuchlaného, hlavně sláma: unka,
ž. = zmuchlaná sláma; = roz
cuchané vlasy (č.-Chod)

drchatl, -chá.m = cuchat, muchlat,
na př. slámu, šaty; d. koho =
bít, pomlouvat, zle posuzovat;
slož. dokon. po- = pomuchlat: na
vozíku podrchaném = rozláma
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ném, chatrném (Nei-.);
slámu, šaty

'drchmati = drchat; = klimat (ná
řeč.); slož. dokon. roz-; rozdrch—
maná csta. = rozbitá. (šrám.); za
koleny (Nez.)

drchna, -chen, ž. = klepna; =
chatrné. peřina (lid.); zdrob.
drchnička, -ček, ž. = chatrné. pe
řinka; rostl.

*drchot—a,m. = tlachal;
drchotina, ž. = drchanka, bídné
stavení (lid.)

roz-, z

*drchta, ž., 1. = drchanka; 2. =
žvanilka

dribling, -u, m., z angl. = klič
kování (sport); driblovati =
kličkovati (t.)

dril, v. drill
drilink, v. drajlink
drill || dril -u, m., z něm. = cepo

váni, mechanický výcvik vojen
ský, přenes. i jiný; dHl(l)ovati
= prováděti drill

drink, -u, m., americ. alkoholický
nápoj

drkáč, -e. m. = zvonek na. koni,
rolnička (lid., Jir.); = drkotavý
vůz || (iv-kačka, -ček, ž. (lid.)

drhadlo, -del, stř. = kývavý vo
dorovný žlab pro dopravu zrní
apod., příční plátek u násady
nože .

*drkati, drkám do koho = strkat:
d. čím = chrastit; o vozu =
drkotat;
'drkavý [-vě] = trhavý; drko
tavý;
drknouti, -k1, —knuv, -knuti, do
kon. k drkati

'drkocati (se) = drkotat
drkot, -u, m. = drkotání;

drkotati, -tá.m || (zastan, lid.) —ci,
-ceš... = třásti se, klepat; zuby
drkotaji zimou; d. se zimou; d.
zuby = jektat; vůz... drkotá =
kodrcá, třaslavě se pohybuje, Vy—
skakuje (po nerovné cestě); stru—
ny... drkotaji = (otřásají se a)
drnčí (říd.); slož. dokon. do- se
kam; na— se (mnoho); roz- se
= dáti se do silného drkotání;
o zubech = rozjektati se; vy- =

19

drkotavě vyslovit. říci (Vi-.); za-,
prostě dokon.;
drkotávati, opakov.:
drkotavý kvě; wostJ = drkota—
jící, třaslavý, jektavý, kodrcavý,
drncavý: d. vůz, zvuk...; -vé Vy
pouštění slabik (Vr.)

drkotina, ž. -= něco, co se drkotá.,
třese, rosol (lid., Herb.); = bíd—
né pole;

*drkotiti, -cení = drnčeti;
'drkotný = drkotaVý

drmola, m. = kdo drmolí, brepta
(lld.):
"drmol'i/na, ž. = drmolení, drť;
drmoh'ti = rychle a nesrozumi
telně mluvit (hovor. a. lid.);' =
muchlat, žmolit, žmoulat; slož.
dokon. nez-: ten toho nadrmolil!;
od- modlitbu; s- všecko dohro
mady: za—,prostě dokon.;
drmoh'vy' [-vě; —vost]= drmolící

drn, -u, m. = kus trávníku vy
rytý i se zemí; býti pod drnem
= být pochován: d., -a, m. =
hlupák, nadávka.:
drnák, -u. m. = dub zimní;
dr'na'vec, -vce, m., rostlina

drncálek, -1ku, m. = malý mlýn,
drcálek, krcálek, malý dmcaVý
vůz (lid.); dmcál'nik, -a, m. =
majitel drncálku (mlýna) '

drncati, -cá.m = drnčet (říd.); =
drkocat, kodrcat: vůz drneá;
drncalo to strašně; slož. dokon.
na- se (mnoho);
dmcávati, opakov.: ;
dmavý [-vě; mostJ = drkotavý
drnc'noutfl, -cl, -cnuv, -cnutí, do
kon. k drcati = vyskočit (na ne
rovné cestě). o voze

drnčák. -u, m. = drncálek (lid.)
drnčeti, drnčí ]] *d'mč'itž (Nex-.) =
'hrčivě zvučet: vůz drnčí;- slož.

dokon. na,- se (mnoho); prostě
dokon. za-;
dmčžvati, opakov.;
dmčžvý [—vě;masu = drnčící

'drnda, ž. = klepna, běhna. (lid.);
d., m. = žvanil (lid.);
d'mdat'i (se) = hopkat, toulati
se (lld.);
drndcwy' = hopkavý: -vá. chůze
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drneček, -čka, m.. zdrob. k dmek,
m., zdrob. k drn

'drnčti = drnčet
"drní, stř. hromad. = drny
drnk, citoslov. vystihující drnkání,

zarlrnčení;
drnkací nástroj = na drnkání;
drnkáč, -e. m.. = hrubý, špatný
zvonek, špatný mlýn (lid.);
dmkačka, -ček, ž. = brnkačka,
brumle;
dmkati, —kám= budíti tón drh
nutím struny. prsty n. plektrem,
brnkat: d. nač; = drnčet;
slož. dokon. na. se (mnoho);
prostě dokon. zal—;
dmkávati, opakov.:
dmkavý [-'vě; -'vost] = drnkající,
brnkavý;
dmlc'nouti, -kl, -knuv, -knutí. do
kon. k drnkati: slož. dokon. za-;
dmkot, -u, m. = drnkání;
drnkotati = drnkat

*drnohryz [-zka], -a, m. = lako
mec, chamtivec; nadávka,

'drnomíst—r, -a, m., podle něm.
Rasenmeíster = pohodný,. ras

drnovačka, -ček, ž. = lopata, ná
drny;
drnovatí = zpevňovat náspy a
vykopy drny

drnoví, stř. hromad. = dmy;
drmm'ty' = porostlý drny (Baar);
dmovka, -vek, ž. = drnová země,
prsť; = drnové sedátko (říd.);
dmový, příd. k drn

drob, -u, obyčej. m. pomn. droby,
—bů= poživatelné části vyvrhnu
tých zvířecích vnitřností, plíce,
srdce, ledviny &játra

droba, ž., hornina
drobánek || drobinek, -nku, m. =

malý drobek (lid. &.hovor.)z je
toho jen d., malý d.: obyč. pří
sloveč.: ubrat, přidat! d. = tro
chu, trošičku, maličko; jen při
sloveč. drobánko (m. -bánek po
dle málo, mnoho atp.): d. času
(Ner.):
'drobátek, -tku, m. = drobánek;
obyč. přísloveč. drobátko: je mu
d. lépe: počkej ještě d. (Erb.) ll
drobátko, -tka, stř. = děťátko

drobeček. -čku, m. " '-čka, ž.,
zdrob. k drobek; drobeček., -čka,
m. = malé dítě;
drobečkový = co je z drobečka,
z drobků: -vá polévka; -vá po
litika = spokojující se s dro—
bečky, s drobnými úspěchy

drobek, -bku, m. = malý kousek,
drobet: d. chleba, masa; z drob—
ků lásky skládám věčnost (HaL)

drobení, stř. k drobitl; d. chle—
ba: d. na malé skupiny (k d.
se); d. do polévky, v polévce =
drobné kousky těsta; d. = drob—
né pečivo (lid.);
drobenka, -nek,- ž. = polivka
s drobením; = drobné kousky
těsta, pečiva

drobet, -bte ll -btu, m. „ 'drobta,
= malý kousek, drobek (za—

star. knižní) ; přísloveč. : měj
drobet strpení = trochu

drobidlo, del, stř. = nářadí na
drobení něčeho, na. kypření půdy

drobllka, -lek, ž. = stroj na dro
bení, drcení kamene

drobínek, v. drobánek
drobítek, -tku, m. zdrob. ]: dro

bet: d. trávy (Mah.); přísloveč.
= trošičku

'drobltel, -e, m. = kdo drobí. tříští
droblti = lámat, členlt_ na kous—

ky, drolit: d. chléb do kávy:
skála se drobí = rozpadává,
drolí; d. se = rozdělovatí se,
tříštlt na malé skupiny (opak
sdružovati se): drobí ho zimu.
= třese, lomcuje jím; d. (kroky_
4. p.) = jíti drobnými kroky;
slož. dokon. na- si chléb (chle
ba) do mléka; na- komu = za
soliti, způsobit nepříjemnosti,
osočit ho (lid.); od- = odštip
nout, oddělit; po— kuřatům
chléb. chleba = r0z- (jiné je
pod-robin), v. roblti); roz- =
rozdrolit; národ je rozdroben
= roztříštěn; 12:11-se = vydro
liti se;
-drobovatž, slož. nedokon.
pozornost (Ner.); vy- se;
drobí'vati, opakov.

TOZ
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drobivý [most] = co se snadno —měr, -u, m. = přístroj na. mě—
drobí, na př. chléb, hlína ření malých rozměrů:

odrobka, -bek, ž. = drobek; -oky' = s drobnýma očima;
drobkovity' [—tě; -tost] = jako mis, -u, m. = velmi drobné
drobky, roztříštěný psaní, něco velmi drobně napsa

drobné, -ného, stř.: prodávati v ného
drobném = na dr0bn0: drobnost, -i, ž. = drobné rozmě
drobné, -ných, ž- pomn. = dTOb- ry. malost (říd.); = drobný před
né peníze mět, maličkost; vědecká, lite

drobněti, měli = stávat! se dl'Ob- rární d. = kratičké pojednání,
ný, zmenšovatl se, zdáti se men- drobná báseň
ší: stromy drobněly (Č.-Chod): drObňoučký [—čce],-ňounký [moc]
SlOŽ.dok. z- (Jungm.); v. zdrob- = velmí drobný
nělý drobnozrn(n)ý = skládající se z

drobníce, ž. = otep drobné slá drobných zrn, mající drobná, zrna

mY: __bísgkg'ňnaššfmce (“d'“ drobnůstka, z., zdrob. k drobnost
ja:-g;? Štuk; Íček,.ž'. ' drobný ímé; most,_v.tam] = skla

drobničký = velmi drobný daJící se z malíčkých částí (0
_ . věcech hromadných opak hru

drobnma., ž' : drobná. rudnma, bý). malý vůbec: d., písek cukr,

Žízggžněšdlatíernzmgmbn ý drobná sůl, -né kamení, uhlí;
drobniti = člnitl drobným, zdrob- "ils ZÉOE'HÉ postava, bas—en;-né

ňovat (na); slož. dokon. z-; z- I.; Ěoé “3 "fi pro ellk— _“ V
slovo = dát mu zdrobnělou po- 170n m, pro ve ve ém' -ná.

šlechta = zemani proti pánům:
—nýlld = nezámožný. chudý; D0
dob. drobní rolníci, řemeslníci

dobu; slož. nedokon. zdrobňo
vatí slovo; slovo zdrobňuje =
vyzadřuje menší míru vlastnosti, atp.; drobné spisy = souhrn

Mrg.-21533;g:; Žvgošžššažgiidké) drobných “prací: drobné starosti
drobno-, kmen k drobný ve slož.: = menší, všední; dmbná vydání

—dlažba, -žeb, ž. = makadamo- = menší: drobné peníze = malé,
vá dlažba; menší hodnoty, proti velkým;
-hled, -u, m. = světelný zvětšo- prodávati na. drobno = V ma
vací přístroj, mikroskop; -hled- lém: nakrájeti co na drobno =
ný [-ně; masu || *-hledový = na drobné, "3816kousky:
mikroskopický, co je viděti jen mě co nakrájeti = na drobno
pod drobnohledem: = přiliš ze- *drobošt, -í. ž. = drobné věci
vrubný, mlkrologický, na př. _ná drůbtlť, -ti || dTObOta " obyč. d'l'O
vědecká, práce; -nost = přílišný botma, ž. = drobná. věc, drobný
zřetel k (po)drobnostem, mikro- předmět. drobná. práce slovesné.:
logie (J_ B. (Jap.); = (hromad.) drobné ptactvo,
t_kmý = s drobnými klasy: drobná. zvířata, drobné. malé dě—
-kresba, -seb, ž. ___miniatura; ti; = drobné peníze (říd.); zdrob.
-kresebny' = miniaturní; drobotinka, -nek, ž.; = pamlsek
"-k1'0ký : mající drobný krok; (řid.); = drobná. dívka (t.) "
-květ, -u, m., rostlina; -květý; 'dfobotka. —tek.1:
-Hcí = s drobnými líci, tvá. *drobotisko, stř. = drť (lid.);
řemi; *drobotný = drobný
Jistý = mající drobné listy; drobončký, droboulinkatý || dinký
-malba, -1eb, ž. = miniatura; = velmi drobný
malebný [—ně; -nost]; —malíř, *drobouňátko, -tek, stř. = drobe
-e, m. = miniaturista; ček (dítě);

19'
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drobounžnký, drobounký [-nce;
—nkost] = velmi drobný

-drob0vati, v. drobiti
drobový, 1. = z drobů: -vá. polév

ka: 2. k droba: -vé vrstvy
(Olbr.)

drobta, 2., v. drobet;
drobtek, -tku, m., zdrob. k dro
bet:
*drobto'vy' = drobečkový, velice
úzký, o umění (šal)

*drobulenka, -nek, 2. = drobný
tvor:
*-lenký || hlinky,? = velmi drobný

droby, —bů, m. pomn., v. drob
droga., ž. = surové léčivo
drogerie, ž., z franc. = obchod s

drogami; drogista, m. = obchod
ník s drogami; drogistický
x-styc-m přid. k tomu

*drochet, -chte, m. = drobet
(zast.); zdrob. drochýtek, -tku,m.

f'drol, -u, m.' ll *drote'nina || drolí
na, zdrob. mica, -nek, ž. = co se
udroli;
drolitelný = co lze drolit, co se
(samo) může drolit

droliti || řidč. t'ro- (Č.-Chod) =
' drobit, rozmačkávat na. kousky:

d; něco v prstech; d. se = dro
biti se. po kouscích se trhat: pe
čivo, skála se drolí; břeh se dro
lil při každém kroku (Majer.);
zrno se drolí = vydroluje se (t.);
drolí ho zima = drobí-, d. =
drmollt; slož. dok. o-, od—; roz
= rozdroblt; vy- se, o omítce
= po kouscích vypadnout; o zrní
= vymnouti se, vypadnout; -dro
lovati, slož. nedok. o—,od-, roz-,
1m-,- drolívati, opakOv.;
drol'ivý |! tro- Poe; -'vost] =
snadno se drolící, na př. kámen

dromedár ("-dar, Vrchl.), -a, ||-dář,
-e, m. = velbloud jednohrbý;
-dá'ří krk...; Jdářský, přid. k
tomu .

dronda, ž. (z něm. Dronte ?) :
stará žena (1id.); dýchavičné
drondy (kniž.) = staré rachoty
(o starých autech)

drop, -a, m., angl.,
přid. k tomu

pták; dropi,

*dJ-otár, —a,m., slov. = dráteník;
u Ho. drota/r; zdrob. drotáv'ek,
-rka, m.; drotárský, přid. k to
mu; drotaříma, ž. = drátenictvi

'drouh, -u, m. = bidlo
drouk, -u, m. = tyč
droužek, m., zdrob. k drouh
*droužka, -žek, ž. = družička (ná

řeč., Baar, mor.)
*drozan, -a. || drozen, -zna, m. (Ha.,

Staš.) = drozd (nářečí.)
drozd ["-died, -a. m. || nař. droz—

da, ž., pták;
drozďátko, -tek, stř., zdrob. ke
drozdě, -děte, stř. = drozdí mla
dě;
drozzůček, -čka, m., zdrob. k
drozd'ik, -a, m., zdrob. k drozd

drOZen, v. drozan;
droz'nž, přid. k drozen = drozd

drožďárna, -ren, ž. = dílna, továr
na na. droždí; drožďá'ř [-'řka], -e.
m. = výrobce kvasnic, kvasni
čář; -ďářský [-stvž], přid. k to
mu;
droždí, stř. = kvasnice

drožka, -žek, ž., z ruš. = nájemný
vůz osobní, původ. s koňským
potahem, nyní také = automobi
lová drožka, taxík; drožkář, -e.
m. = majitel n. vozka drožky:
—řskýkůň; -řství, stř. = drož
kářská živnost

dn- (dr'rr...), citoslov. vystihující
drnčení, drnčivý hlas, zpěv

drsek, -ska, m., ryba
*drslavý = drsný (č.—Chod)
*drsňák, -a, m. = drsný člověk

(Ra)
*drsnatěti, -tějí = stavati se drsna

tý, drsný: ruce praci -tějí; slož.
dok0n. z-; zdrsnatelý

*drsnatý [-tě; -tost] = drsný: 2.
stup. drsnatějši (Nar.)

drsněti, -nějí = stávati se drsný:
ruce drsněji; výraz, řeč drsní =
hrubne; slož. dok0n. z—

drsniti = činiti drsným (odbor.):
slož. nedokon. zdrsňovati

drsno, v. drsný
drsno-, kmen k drsný ve slož.:

“"-hlase?= mající drsný hlas;
-hlavý (odbor.):
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“hranný = s drsnými hranami;
-jazyčný (odbor.),
-kor'ý = s drsnou kůrou (šmil.);
Jistý, -srstý (odbor.)

*drsnota, ž. = drsnost
drsnozvuký = znějící drsné
drsný [-no; mě; -nost] = nerov

ný na povrchu, krabatý: d. po
vrch, kámen, papír: -ná kůže,
pleť; přenes. -ný hlas = hrubý;
podob. -ná řeč, -né mravy;
je drsno = je drsné počasí, pod
nebí || drsno, stř. = drsnost,
drsné podnebí, počasí

drška, ž., v. dršt'ka
drštičky, -ček, ž. pomn., zdrob. k

dršťky. dršt'ka
dršťka (často -tka» || lid. drška,

2, mn. -štěk, ž. = tlama, huba;
to je dršťka! = huba, člověk s
dobrou hubou (zhrub.); dát, do
stat přes dršt'ku (t.); d. krávy
atp. = bachor, břicho; ž. pomn.
dršťky = předžaludky skotu ja
ko poživatina;
dršťkáč, m. = dršťkář 2;
dršťkář, -e, m., 1. = prodavač
drštěk; 2. přenes. || (zhrub.)
= tlouštík, „pán“, blahobytnik;
dršťkatý = mající velkou dršť
ku, břicho, o krávě; přenes.
(zhrub.) = hubatý, břichatý;
*dršťko'vka, -vek, z. = dršťková
polévka;
dršťkový: -vá polévka; přenes.
= vyhubování (lid.)

*drt, -u, m.: na drt suchý = na
padrť; na. drt se opít = na. mol;
drtem obracet = na rubY, vzhů
ru nohama

drť, —ti,ž. = něco velmi na drob
no, na. prach rozdrceného (sou
visí s dřiti): dřevěná, papírová,
obilní. kamenná d.

“drteček, -čku, m., zdrob. k drtek,
-tku, m. = něco rozdrceného.
drobek; světlé drtky = hvězdy
(Ner.)

drtem, v. drt
drtící = na drcení;

drtič, -e, m. = kdo drtí, ničí, hu
.bi (čap.); = přístroj na drcení:

d. kamene, na. kámen |! drtička,
-ček, ž. || drtidlo, -de1, stř.

drtlna, ž., obyč. pomn. —ny = od
padky při drcení, zvláště při ře
zání dříví pilou, piliny (většinou
jen nářeč.); drtí/na, m. =. malý,
drobný člověk; D., příjm.:
*drtinák, -u, m. = plivátko s
drtinami;
drtinek, —nku, x_n. = nepatrná
částečka, drobínek, špetka: ani
d. soli... „ přísloveč. = trošičku,
kapánek (lid.):_
drtinka, -nek, ž., zdrob. k drtina;
"'d'rti/no'výchléb = z drtin

drtírna, -ren, ž. = dílna na drcení
'drtitel, -e, m_ = kdo drtí
drtiti, drcen(í) = rozbíjet, roztlou—

kat na prach, na drť; přenes. =
ničit (nepřátele); = skličovat;
slož. dokon. roz- ; přenes. roz
odpůrce = úplně potřít, zdeptat;
z-, přenes. = zkrušit; býti zdr
cen; rodiče zdrceni smrtí dítěte;
z—odpůrce;
-drcovati, slož. nedokon. roz- ,
rozdrcující moc veřejného míně—
ní (Ner.); z-; zdrcující dojem.
kritika, zpráva = drtivý, -vá;
drtivati, opakov.

drtivý [-vě; -vost] = drtící, na př.
síla; přenes. = zdrcující, ohro
mující, skličující, ničivý; drtivý
důkaz

*drtka, -tek, ž. = drtek;
*drtky' = drtící se, Sypký;
'drtný = drtivý

drůbek, -bku, m., zdrob. k drob
= drobek (řid.); obyč. pomn.
drůbky, -ků = drobečky, kal
doun, t. j. vnitřnosti a osekané
části z drůbeže-, hlavně z husy
a. z kachny .

drůbež, -e, ž., původ. = drobotina,
nejčastěji = pernatá zvěř domá
cí; drůbežárna, -ren, ž. = zaří
zení na chov drůbeže ve velkém:
drůbeží polévka || *drůbežni trh:
drůbežnický [-ct'vi], přid. k drů
bežntk [-nice], -a, m. = chovatel
drůbeže, obchodník s ni; drůbež
ník, -u, m. = kurnik, posada na.
drůbež
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drůbkový, přid. k drůbky: -vá. po
lévka = drobečkova; drůbky, v.
drůbek
druh [družka, v. tam], -a, m..

zpodstatnělý jmenný tvar číslov
ky druhý = přítel, společník
(kniž.); našel druh druha (přísl.)
= jaký šel, takového potkal; —
nikdež vůkol nevíděti druha =
jiného člověka (Erb.): ve význ.
vzájemnosti, vespolnosti: druh
druhu má pomáhati; druh druhu
nevěří; druh o druhu nevěděl.
dívali se d. druhu do očí; kaší
druh druha. ukydlí (Jir.): druh
druha se ptal (Slad.); silně ar
chaí stic., častějim. toho: po
máhejme jeden druhému, poma
hejme si, jeden druhému nevěří
atp.; nespr. dívatl se s druha
na druha m. s jednoho na dru
hého (první člen tohoto výrazu
Je vždy v 1. p.);

II druh, -u, m. = řada jedinců
majících jisté společné vlast
nosti, základní jednotka biologie.
třídění, oddělení, skupina, od
růda: d. rostlin, zvířat, sukna..
papíru...; = způsob: d. vlády..:
kniha... svého druhu; ovoce vše
ho druhu, lépe všech druhů.
všeliké '

druha, půl ti., v. druhý
druhak, -a, m. = druhý čeledín

(lid.); = druhý roj (včelař.); =
druhé víno

druhdy, příslov. !( druhý (které
znamenalo i některý) = někdy,
časem, občas, tu a tam (zastar.);
= dříve, jindy, v minulé době.
v minulosti (kníž.): hrady vévo—
dily druhdy krajině; už to není,
jak druhdy bývalo

draho-, kmen k druhý ve slož.:

H

"-domský = náležející druhému
domu (Be.);
-horní, příd. ke
-hory, -hor, ž. pomn.,
období po prahorach;

geologic.

'-jazyčný = psaný, mluvený...
druhým jazykem;
mis, -u, m. = jeden ze dvou n.
z několika úplně stejných znění,

druhý

textů (listiny, spisu), druhý ori
ginál:
-rozenec ['-nkyně] , -nce, m. =
druhorozený syn [-ná dceraJ :
-'rozenství, stř. = dědická. po
sloupnost druhorozených dětí,
sekundogenítura;
-rozený = narozený jako druhý;
Jadý [-řadost] || 'Jřadný =
méně důležitý_ podřadný, druhot
ný. podřadnější, horší

druhotiny, -tin, ž. pomn. = pade
sáté výročí kněžského svěcení

*druhotisk, -u, m. = druhý tisk,
otisk

druhotný ll řidč. má [—ně; -nost]
= co je až v druhé řadě, vedlejší.
sekundární, odvozený, proti
prvotní (primal-ní): d. význam
slova

*druho-třídní = druhořadý:
-t'var, -u, m. = vedlejší tvar
vzniklý vedle vlastního, zaklad
ního tvaru, dubleta

druhovací přístroj = na druhování;
druhovdní, stř. = míšení druhů,
na př. želez různého chemického
složení;
dmhovatž = rozdělovat na druhy.
podle druhů třídit, „sortírovat"
(odbor.)

druhový = označující, vyjadřující
druh: d. znak; -vá číslovka

druhý, 1. řad. číslov. k základni
číslov. dva, dvě: druha = druhá
hodina; ' sama druhá., samodruhá
= těhotná; druhý den = násle
dující, příští; d. břeh = protější:
, = jeden ze dvou n. z několika.

jiný: jeden dělá to, druhý ono;
jední se radují, druzí pláčí; je
den je za osmnáct, druhý bez
dvou za dvacet (přísl.) = oba
jsou stejní; žáci chodí jeden
za druhým, jeden po druhém;
jedna bída druhOu stíhá; křičeli
jeden přes druhého; jeden dru
hému nevěří; přišli jen tři, druzi
zůstali doma = jiní, ostatní: 3. =
nově získaný atp.: zvyk je druhé
přirození n. druhá. přirozenost; to
je můj druhý domov; 4. při vý
čtu: za první, za prvé, za druhé
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.. = předně, nejprve, pak, nik.
po prvé, po druhé: v. po druhé,
podruhé;
jmenný tvar druha, v půl d., n e
spis. m. půldruhého

*druhykrát, příslov. =
(Ner.)

druid [*-dka], -a, m., keltsldv kněz;
-dsky', přid. k tomu

*drumle, ž. = brumle
druza <<drú-» (nik. dni.-). ž. =

skupina, shluk krystalů, přenes.
i něčeho jiného; druzovitý =
podobající se druze; druzový,
přid. k druza

druž, -e, ž., 1. = družka, choť
(bibl., Heyd.); 2. = družina,
skupina, hlouček (básnic.): pá
nů druž (Bezr.)

I 'družba, ž., z ruš. = přátelství,
družnost (Čech)

11 družba, m. = ženichův druh,
svatební mládenec: = tlampač,
dohazovač sňatků

družbiti || d'ružbovati = býti druž
bou; družbiti, též = dohazovati
svatby (Staš.): d. koho s kým
= namlouvati koho komu (Svět.)

družbovský [-3ky; -stv£], přid. R
II družba

družebný [-ně; -nost], k I družba
= družný, přátelský (říd.); -ná
neděle = 4. v postě; -ně = druž
ně, -nost = družnost (říd.)

*druženka, -nek, ž. = družička
(Hanka)

družice, ž.. vlast. zdrob. k druž =
družka, družička (říd.): d. pla
nety = oběžnice planety;

-zdrob. družičku (nik. dni-),
-ček, ž. = nevěstina družka při
svatbě: = děvče, obyč. bíle odě
né, v pohřebním... průvodu;
'družiččí (Dr.) || dmžičkový,
přid. k družička

družina, ž. = druhové, průvod:
president s družinou; lovecká d.:

po druhé

= skupina; = čeleď (Němc.);
česká d. = první útvar rus.
legií;
družiník, -a, m. = člen družiny,
průvodu; *družinista, m. = člen
č. družiny;

družinka, ž., zdrob. k družina
družiti = připojovat, spojovat

(říd.); 'd. s kým, ke komu ||
časť. d. se s kým (ojediň. ke
komu) = přáteliti se: s nikým
se nedruží (Olbr.); přenes. k to
mu se druží ještě něco jiného =
přistupuje; slož. dokon. při- se
k někomu = připojiti se, přidat;
s-: to mě s ním sdružilo =
spřátelilo; s- se = utvořit vol—
nější organisaci než spolek; s
se, o představách = seskupiti se
v řadu;
-sdružovati, slož. nedokon. pří
se jeden ke druhému (říd.); s—
se (běžné);
air-užívati, opakov.

"druživý [-vě; -vost] = mající zá
libu ve sdružování, náchylný ke
sdružování

družka., -žek. ž. protějšek k druh
= přítelkyně; d. života. životní
d. = manželka, žena neoddaná
žijící ve společné domácnosti s
mužem; = družička (nař.)

družný [mě,- -nost] = družicí se
k jinému, pospolitý, společenský,
přátelský: d. hovor, -ná zábava.

—družovatl, v. družiti
družstevní, příd. k družstvo: d.

jmění... = j. družstva; d. hospo—
dářství = h.. v družstvu; mio—ký
[-nicky; mio—wu, příd. k druž
stevník: -nické zájmy...; -níctví,
stř. = družstevní zřízení, hnutí;
mik [miceL -a, m. = člen druž
stva, stoupenec družstevnictví

==družstevný [-ně; -nost] = druž
ný, pospolitý

*družství, stř. = přátelství, kama
rádství

družstvo, —stev,stř. = družina (za
star.); = sdružení osob k něja
kému společnému podnikání, úko—
lu, skupina: d. nákupní, byto—
vé, zemědělské. dělnické, tělocvič—
né atp.; = družnost (Němc.)

drva, v. drvo;
*d'rváma, -ren, ž. = dřevník

drvař, -e, m. = kdo dělá drva.
drvoštěp; Jiti = býti drvařem;
-ř8ký [-řství], příd. k drvař
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*drviti = rozbíjet; = civět
drvo, stř., častěji pomn. drva, 2.

p. původ. drnv || drv = poleno.
-na; = strom (nářeč)

drvodělka, -lek, ž., včela
*drvodělnictví, stř. = výroba dře

věného zboži (Holeč.); dálný:
-né nadání (t.)

'drvoIOm, -u, m. = polom
'drvoplavec, -vce, m. = kdo plaví

dříví
drv0pleň, -ně, m., motýl
'dl'vorubec, —bce,m. = dřevorubec
drvoštěp [-pka], -a, m. = kdo ští

pe dříví; drvař; -štěpka, též =
drvoštěpská. pila; -štěpský [-sky;

' —ství], příd. k tomu
dryjáčnický [-cky; -ctví] = křik

lounský...;
d'ryáčnik [mice] edryjáč-m -a, m.
= mastičkář; přenes. = křikloun,
tlachal. tlučhuba, šarlatán

dryada. <<dryja-», ž., z řeč. = lesní
víla: zdrob. -dka, -dek, ž.

dryák <<dryják», -u, m., z řeč. (ně—
mec. prostřednictvím) = zázrač
ný lék; = odvar, břečka

*drýbck, —bka,m. = drobinek (lid.,
Ra.

*dryěný = hezký, švarný (nářeč.,
sr. slov. driečny)

drzáček, -čka, m., zdrob. k drzák,
-a', m. = drzý člověk

drze, v. drzý;
"drzec, -zce, m. = drzák;
'drzký [-kost] = drzý;
drzost, v. drzý;
'drzota, ž. = drzost

drzoun, -a, m., zdrob. mele, -nka,
m. = drzák; mstm, stř. = drzost

drzý (nik, -z£) [-ze,- -zost] = pův.
smělý, statečný, odvážný, pak =
smělý ve významu hanlivém, opo
vážlivý, nestoudný, dotěrný: d.
člověk, -zá řeč, -zé'chovúní

držadlo, -del, stř. = část nářadí,
za kterou se něco drží, rukojeť.
topůrko .

držák, -u, m. = řetěz u chomoutu
na držení oje, vozu potahem; =
držadlo: míti dobrý d. n. dobré
ho držáka = dobře, dlouho držet
moč (lid. a hovor.)

*držaliště, stř. = držadlo (Havl.)
držátko, -tek. stř., zdrob. k držadlo,

obyč. v užším smyslu = držadlo
psacího pera, násadka

država, ž. (z ruš. n. z jihoslov.) =
území, které drží nějaký stát.
panství, říše; přenes. = hlavní
obor, doména. mocenské posta
vení

držba, -žeb, ž. = držení, v. držeti
4.,- držebnost, -i, ž. = majetek,
vlastnictví (odbor.); mostní pra—
vo; držebný !| mí, příd. k držba

'držemný = držící, pevný (zast.,

držeti, -ží, příč. trp. -žen, zastat.
-žán, podst. jm. držení,
1. = třímat. “mít v ruce, v ru
kou, v náručí, nepouštět, mít
uchopeno: d. knihu, dítě... v ru
ce, na rukou...; d. někoho za
ruku, psa za uši, krávu za ro
hy; d. zloděje... = nepouštět;
d. na něčem ruku = mít; pře
nes. d. nad někým n. nad něčím
(ochrannou) ruku = chránit ně—
koho, něco; d. někoho krátce n.
zkrátka = nedávat mu mnoho
volnosti, být naň přísný (lid. a
hovor.); d. někoho ve vazbě; d.
jazyk za zuby = neprozrazovat,
mlčet; d. hubu = mlčet (vulg.):
2. = podpírat (aby to nespadlo):
sloup to drží; přenes. d. koho =

"podporovat, starati se oň, bdít
nad ním;
3. d. se břehu, zábradlí, někoho
za ruku = držeti co, koho a tím
se podpírat, abychom nespadli.
opírati se oč, o koho;
sotva se d. na nohou; přenes. d.
se někoho = dát na někoho, u
držovati si jeho přízeň; d. se
místa = vážití si ho, hleděti si
je zachovat;
d. se někoho, přísloví, zasady =
říditi se jím (jí), jednat pOdle
něho (ní); d. se svého povolání
= zůstávat při něm; ševče, drž
se kopyta;
d. se dobře, špatně = hospoda
řit. chovati se, počínati si; d.
se, často bez určení ve smyslu
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dobrém = dobře hospodařiti,
chovati se...; jen se drž! =
dobře se chovej..., nedej se;
d. se nad vodou (při plavání),
přenes. = živořit (po stránce
zdravotní n. hospodářské); d.
se zpátky, german. m. zdr
žovati se, chovati se zdrželivě.
chladně;
4. d. něco = mít v držení,
vládnout, disponovat něčím
(třeba je to cizí);
5. d. = chovat, pěstOvat atp.:
d. krávy, koně, husy...; d. dům,
zahradu, pole v dobrém stavu:
držeti správně tělo, správné
držení těla.;
6. = obsahovat: nádoba drží
101 mm:
7. d. s kým = být na čí straně,
souhlasiti s kým, podporovat!
koho, chodit s kým, míti s kým
poměr: d. dohromady = neopouš—
těti se, společně co konat...;
8. = konat, pořádat, mít, slavit:
d. soud. (po)radu, sněm (zastar.);
d. úřad = zastávat (t.); d. po
svícení (není nespr.); d. řeč,
přednášku, rovněž není nespr.,
jen lid. = spisov. mít, konat;
9. = plnit, zachovávat: d. slovo,
slib, smlouvu, půst (není ne
správ.); d. krok (při pochodu)
i přenes., v. krok; —
10. d. na sebe = dobře si počí
nat, slušně se oblékat atp.; d.
na koho = dat na něj, důvěřo
vat mu;
11. = pokládat, považovat: d.
koho za blázna.... (lid.); —
12. = být pevný, mít pevnost:
hřebík, barva drží;
13. d. se = uchovávati se, trvat,
žít: slovo, zvyk se drží;
d. se doma = pobývat; ovocné
stromy se tam nedrží = nedaří
se jim, nerostou; —
slož. dokon. do- = vydržet, zů
stati do konce (říd.); do- lhůtu,
slovo, slib, předpis = splnit,
zachovat:
na— se koho, čeho (mnoho):
nadržená voda = nashromáždě

ná, déle zachycovaná; nadržený
hněv = potlačovaný; je nadrže
ný = odpočinutý, svěží. čilý
(lid. a. hovor.);
ob- co = dosíci něčeho, oč žá
dáme, usilujeme, na př. místo.
podpom; chyb. m. dostati, v.
tam (pod 1.);
po- co = chvilku držet;
pře- koho, co = přes čas za
držet; pře- [vyučování.„J = přes
čas prodloužit; —
při- koho k práci; při—se špat
ných přátel;
u- = moci zdržet: udržím to
v ruce; u—kázeň ve škole, u- si
přátelství s někým; u— se na
nohou, na. strmě skále, v sedle;
to slovo, vláda se neudrží; ne
mohl se udržeti smíchy; nemoci
se u- = zdržet, přemoci, ovlád
nout; —
vy—= snést, strpět, na. př. rá
nu; chyb. to není !: vydržení
m. to nelze, není možné vydržet.
snést; = zůstat, setrvat: nikde
dlouho nevydrží; = držením na
být: vy- právo, vydržené právo; -—
z- = zadržet, zaměstnat přes
stanovený, zamýšlený čas, déle:
z- koho do večera; zdrželo mě
to: z. se čím = obmeškat se.
být! tím zdržen; z- .se s prací =
neukončit, nedodat včas; z- se =
pobýt, zůstat; z- se čeho, od čeho
= zříci se čeho, odepříti si co:
z- se = udržeti se, přemoci, o
vládnout: nemohl se zdržet & na
pomenul ho ||, aby ho nenapo
menul;
po-z- (se) = trochu (se) zdržet; —
za- = zachytit: za— (padající)
vůz, (běžící) koně atp.; = potla
čit, zdržet, na, př. hněv. pláč.
moč; = neprávem, nespravedlivě
nedat: za- mzdu, plat: —
državou, slož. nedokon. do- lhů
tu, slovo...; na- k0mu = stránit,
napomáhat, přáti víc než jinému:
*ob-=dostávat (Ner.); pře- žáky
ve škole; při- někoho k práci,
při- se někoho, něčeho; u- kázeň,
pořádek, přátelství, dobré styky:
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u- se při životě: vy- koho = živit.
chovat; z- koho; zdržuje mě to;
z- se někde = pobývat; z- se
(od) pití; na-z- se koho = mnoho
zdržovat; za- hněv, pláč, mzdu;
drživati, opakov., zesil. drži'vá
vati

držgrešle, m. = kdo drží, nepoušti
grešli, peníze, skoupý člověk, la
komec (lid. & hovor.): -šl£cký
[-ctvi] = lakotný; -šlička, m.,
zdrob k držgrešle

držitel [-lka], -e. m. = kdo něco
drží, disponuje tím, třeba to ne
ní jeho (právnlc.); -telský

držívati, drživávati, v. držeti
"držmíšek, -ška, m. = držgrešle

(lid.)
-drž0vnti, v. držeti
'dřachatl || -chfati = tlachat;

'dřachna, -chen, ž., v. drachna.
dřemlík, -a, m., dravec (pták)
dřeň, -ně || -ní, 2. = výplň rost

linného stonku, „duše" stvolu
u péra; = měkký vnitřek zubu

dřenice, ž. = 1. dření, dřina, lo
pota '(lid.).; 2. = odřený, t. j.
osekaný. ořezaný trámec, dranice
(nářečí.)

dřeňový, přid. k dřeň: -vá. tkáň
dřev, -u, m. = poloha těla, při

které klesneme 'v kolenou a.
držíme se na špičkách. „bobek";
udělatl d., spustitl se do dřepu

dřcpěík, -a, m.. brouk
*dřepčiti = dřepěti. seděti v dře—

pu (Ner.); = křepčlti (mor.)
'dřepějka, -jek, ž. = stále, ráda

dřepějícl žena
dřepěti, -pi = „sedět v dřepu", ne

činně ležet, sedět. pobývat (lid.
& hovor.): fellahové na stráži
dřepící (Ner.); = civět (řid.):
dřepwati, opakov.

'dřeplč, -e, m. = kdo dřepí
dřepívati, v. dřepětl
dřepmo, příslov. = v dřepu
dřepnoutl, -pl. -pnuv, -pnutí =

sednouti si do dřepu, na bobek;
= sednoutí si (zhrub.); = do
padnout, o ráně (řid.)

'dřevúcký = dřevařský; =
obmezený

tupý.

dřeváček, -čku, m., zdrob. k dřevák;
dřeváčmk, -a, m. = dřevákář;
dřevák, -u, m. = dřevěný střevíc;
dřevákář, -e, m. = výrObce dře
vaků;
dřevákový průmysl

dřevárna, -ren, ž. = kůlna na dři
ví, dřevník, drvárna.

dřevař [—řka], -e, m. = kdo dělá
dříví, drvoštěp, prodavač dříví,
obchodník s nim:
dřevařína, ž. = dřevařstvi (lid.);
Jiti = býti dřevařem;
-řský průmysl, dělník; -'řstvi, stř.
= dřevařské zaměstnání, -ská
živnost

dřevce, stř., zdrob. k dřevo =
dřívko; = násadka kopí i kopí
samo (zastan, Jír.); boží d. ||
obyč. b. dřevec, -vce, m., rostl.

dřevěněti, -něji = stávati se dře—
věný, neohebný, trnout, o ruce...;
slož. dokon. z-; zdřevěnělý [-le;
-Zost]: z. jazyk...;
dřevěnivati, opakov.

dřevěnice, ž. = dřevěné stavení;
dřevénka, -nek, -ž. = dřevěný vý
robek, dýmka, střevíc, dřevák;
pomn. -nky = dřevěné hodiny;
= dřeváky (lld.);
-nkář, -e, m. =
nek, dřeváků;

výrobce dřevě—
-nká'řský [-st'o£],

přid. k tomu;
-nkovitý = podobný dřevěnce.
dřeváku

dřevěný = co je ze dřeva n.
v dřevě & co se z něho získává.:
d. most, -ná. truhla, chalupa
atp., -ný líh, olej, červ; přenea
(lid, a hovor.) chodit jako dře
věný =_ úplně zpříma: být jako
d. (jako ze dřeva.) = málo pruž
ný. ohebný

dřevič, -e, m. = důlní tesař (hor
nic.)

dřevíčko, stř., zdrob. k dřevo
dřevina, ž. = rostlina s dřevna—

tým kmenem (stromy a keře)
dřeviti = dřevem podpirat, ob

kládat, zajišťovat (odbor.);
slož. dok. vy- = vyložiti dřevem.
za- = podepřiti dřevem (Čap)
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dřevitý cement = smíchaný s dře— Jrub, -a || "-rubař, -e || -rubec,
věnými pilinami: -tá. vln'a = -bce, m. = drvoštěp; —rubecký:
jemné dřevěné hobliny -cká kolonie, mzda ][ *-mbský;

dřevnatěti, -tějí = stávati se dřev- -ryjec, -jce, m. = xyiograf, kdo
natý (tvrdý jako dřevo); dokon. ryje, dělá. vypouklé rytiny do
slož. z-; dřevěných desk; -ryt, -u, m. =
dřevnatívatí, opakov. obraz otištěný s dřevěné plochy:

*dřevnatina, ž. = dřevotina; —rytec, -tce, m. = dřevoryjec;
—rytecký [-ctví], příd. k tomu;
-rytina || '-'rytba, -teb, ž. =

dřevo,prostoupený dřevnýmibuň- dřevoryt; -rytinka, ž., zdi-ob. k
kami, zdřevnatělý dřevorytina; -1—ytový: -vá. tech

dřevní || dřevný, přid., 1. k dříve nika;
(stč. dřéve) = dřívější, starý "-řez, -u, m. || -řezba, -zeb, ž. =
(kniž.): bohové dřevních dob řezba, plastická. práce ze dřeva,
(Ner.); 2. k dřevo = co je v dřevoryt; -řezbář, -e, m.; černý
dřevě a co se z něho získává.: d. obrázek = dřevoryt (Ham.);
líh, ocet; -ní obchod = s dře- '-štčp, -a, m. = drvoštěp:
vem; -ná. buňka. tkáň; -štěp8ký, příd. k tomu
dřevnější, 2. stup. k dřevní 1. dřevotina, ž. = zdřevnatělé blány

dřevnatka, —tek,ž., druh hrušky;
dřezmatý [-tě; -tost] = tvrdý jako

= dřívější, starší buněčné; = drť z dříví; = le
*dřevnice, ž. = dřevník; penka z dřevoviny, lignin

dřevníček, -čku, m., zdrob. k dřevo—tisk,-u, m. = tisk na dřevě,
dřevník, -u, m. = kůlna na dřevoryt;
dříví, dřevárna, drvárna; letos -t0č, -e, m., brouk; —točina, ž.
se nám zima podívala do dřev-' = dřevěný prášek po dřevotoči

dřevovitý = dřevitý, dřevnatý
dřez, -u. m. = okrouhlá. dřevěná

nádoba, hlavně na. mytí nádobí;

níka = byla tuhá. zima a spálili
jsme mnoho dříví (lid.)

dřevný, v. dřevní
dřevo, stř. = vnitřní hmota stro- zdrob. dř'ízek, -zku, m.

mu pod korou; = strom (za- dřezovec_ -vce, m., strOm
star., iid.): = deska, prkno: pe- dříč [-čka], -e, m. = kdo (mnoho)
nize na dřevo = hotové (lid.): dře, těžko n. příliš pilně pra
: dřevěný hudeb. nástroj (t.); cuje; dříčský [-st'ví], přid. k
přenes. (zhrub.): hot0vé, učině- tomu
né d. = tupec; býti jako ze dře- dřík, -u, m. = kmen stromu; =
va = dřevěný, v. tam; spáti ja- trup, tělo bez hlavy a bez kon
ko dřevo = tvrdě: ne z každého četin; d. sloupu= část bez pat
dřeva sv. Václav (přísl.) = kaž- ky a bez hlavice
dému se nepodaří dostati se do *dřilka, -lek, ž. = dříčka
popředí, vyniknout; být z ji- *dřímalec, -lce, m. = kdo dřímá
ného dřeva ap. = mít jinou po- dřímati, -mu,. -meš... || -mám....
vahu, jiné založení (lid.); — slad- dřímej, -maje. -jíc = začínatl
ké d. = kořen lékořice: boží spáti, jen napolo spát, klímat:
dřevo || dřevec, rostl. d. nad knihou, při práci: ně

dřevo-, kmen k dřevo ve slož.: kdy i (božský) Homér dříme
dělník, -a. m. = dělník obrábě
jící dřevo;
-kaz, -a, m., cizopasná houba:
-mo'rka, -rek, ž. = dřevokaz,
houba dřevní;
-průmysl, -u, m. = průmysl na
zpracování dřeva, dřevěný:

(zdřímne) = i vynikající básník,
umělec, člověk dopustí se chyby;
dřímati sladký sen = dřímatí
sladce (básnic.); d. věčný sen =
odpočívati na věky, býti po
hřben; dříme v něm velká síla
= je skryta, u'tajena; zde dřímá
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smrt = čeká (Ner.); píseň v slu
chu mi dřime (llter.);
slož. dokon. na,- se (mnoho);
pro- se = trochu se prospat ll
vy- se; *za—: sladké zadřímání;
(Tablic.);
slož. nedokon. podřimo'vat =
dřímat;
dřimá'vati, opakov.: v. dřímnouti

dřímavý kvě; -vost] = dřímající
(říd.): bdící probuzuje dřímavé
(Koll.); -vé jiskerky (Ner.)

'dřímka, -mek, ž. = dřímáni
dřímnoutl = zdřímnouti si (říd.):

slož. dokon. *po- || běžné 2- (si)
*dřímobdělý = bdící za dřímání

(č.-Chod)
'dřímost, -i, ž. =

mání (Zam-ad.)
'dřímot, -u, m. || dřímota, ž., často

dřímota, dří—

pomn. dřimoty = dřímaní: při-—
šla na mne, přepadla mne dří
mota, přišly, přepadly mě dří
moty; probrati se z dřímot;
zdrob. -tičlca, de'/nku, -těnka,
-tka, ž. (říd.);
dřimotný [-'ně; masu = dříma
jící, duševně dřímající, nevšíma
vý, lhostejný. působící dřímotu,
uspávající, jako v dřímotách:
-ná bytost (šel.), mola (HD.),
vzestup -ně starovznešený (č.
Chod). -ně v ní rostlo tajemství
= ponenahlu, neuvědoměle (Sez.)

dřín, -u, m., keř
dřina, ž. = dření, těžká„ lopotná

práce (lld.); míti s čím dřinu
dřínek, m.. zdrob. k dřín
dřínka., -nek, ž. = plod dřínu:

dřinkovka, -vek (říd.) ||
dřínom'ce || mouka, -vek, ž. =
dřínová. hůl; dřínový = z dřínu

*dříp, -u, m. || dřípa., ž. = cíp,
cár (zastan)

'dřípati = tlachat
dřípatka, -tek, ž., rostl.;
dřípatý =—hluboce a ostře roze
klaný, cípatý: d. list (odbor.)

'di—íst, -u, m. = tlach
dřišťál, -u, m., keř; -lka, -lek, ž.

= plod dřišťalu; devátý = po
dobný dříšťálu_; -Zový, příd. k
dříšťál

dříti, dru || dřu, dřeš..., drou || dřou,
dra, drouc, dřev, dřel, dřen(í)
= loupat, stahovat: d. kůru se
stromu; d. někomu kůži, řemeny
(kůže) ze zad, d. 5 koho kůži, při
mučení; d. koho = odírat, vy
kořisťovat, nestoudně šldlt (lid.
a hovor.);
= třít: d. bídu: = tlačit, o
obuvi;
= otírat, drát: d. kabát, kal
hoty; přenes. = Velmi pilně. ale
mechanicky se učit: d. dějepis,
počty atd. (student.);
d. (se) = velmi se namáhat,
lopotně pracovat (lid. & hovor.);
dře jako kůň;
slož. dokon. do- se = velmi se
odřít (většinou jen nářeč.): —
na- na lidech mnoho peněz =
získat dřením; na- se (mnoho);
na- úlohu, dějepis atp.; — 0- =
sloupnout, stáhnout, dřením po
ranit: odřít kůru, 0. si ruku;
= ošidit, ,.natáhnout“; = po
dělat: všecko o- sám; — pře—
se = příliš mnoho a těžko pra
covat; — roz(e)- = dřením roz
trhnout (šaty); roze- si dlaň:
= otevřít (zastar.); se- = sloup
nout, stahnout kůru se stromu.
kůži: — u- se = těžkou prací
se unavit, zničit, zedříti se: —
011- = vytrhnout (někomu hůl
z ruky, dítě z náručí); = ne—
poctivé získat: vy- majetek na
chudácích; — za- si = dřením
zabodnouti: za- si třísku za ne
het, do prstu; — ze- koho, se
= prací unavit, zničit:
—d£1'a,ti(jako k dráti). slož. ne
dokon. *na- (se) = nadýmati (se),
vypínat, roztahovat; o—:šaty
odírají; o- hosty; 'roz- “ránu;
co čeho; *u- se prací, nedok.
udříti se (Ner.); 'vy- na kom
hrozbami vymáhat; za—se

dříve "dřív (nářeč. dřívej[c]), pří
slov., 1. = v dřívější době, před
stanoveným, zamýšleným časem:
čim dříve to bude, tím lépe; při
jdu dřív než v poledne = před
polednem; často 5 následující vě

II:—70.53
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tou: přišel dříve, než si myslíš;
smrt přijde dříve, než se naděješ;
vynechává se nebo se klade ně—
kdy do druhé věty k spojce než
(li): smrt přijde, (dříve) než se
naděješ; neškub ptáka, (dříve)
než ho lapíš; přijde pomoc s
nebe, dřív než zvíme (Čelak.);
odtud bývá spojení dříve než na
začátku souvětí: dřív než se
vrátil..: odchyl. bez než: ne
odpovídá. svíce spálená. za. vás,
dřív se rozednilo (Ho.);
2. = v minulé době, jindy: dříve
se u nás nosily kroje; dříve to
bylo jinak;
3. = spíše (lid.): bude to d.
něco jiného;
4. dříve času = předčasně (za
star.); d. konce = před kon
cem apod.;
zpodstatnělě dříve: známá od
dříve (Ner.). proti ci. je to lep
ší, obyč. od dřívějška, proti dří
vějšku;
3. stup. nejdřím/e) = nejprve,
předně, předevšim: nejdříve se
najím..., pak (potom); přijiti ze
všech nejdříve = první ze všech;
n. chtěl... = s počátku, nejprve

dřívějšek, -ška, m. = dřívější doba;
dřívější, přid. jm. k dříve = mi
nulý, bývalý, někdejší. za dří
vějších dob

dříví, stř. hromad. k dřevo = hro
mada dřev, dřeva; zdrob. 'dří
víčko, -ěek, stř.;
dřívko, -vek, stř., zdrob. k dřevo

'dřívý = pilně, lopotně pracující
(Scheinpflug.)

dřízck, V. dřez;
"dřízka, -zek, ž. = tříska (stě. a
nářeč.)

dětíti, dští, rozk. dšti, dštěte (od
vozeno z déšť) = pršet (kniž..
nářeč.); = padat jako déšť, hustě
(t.): dštící paprsky (Zey.): = se—
silat: d. oheň a. siru na koho (PO
dle Bible), přenes. = prudce jej
napadat, útočit naň

dtto = detto
du, dú, dudu, citoslov. vystihující

duděí hlas, táhlý zvuk temný

duál, -u, m., z lat. = dvojné číslo
(na př. dva, dvě, oči, ruce): dua
lismus <<-liz-». -mu, m. = dvoji—
tost, dvojnost: d. ve filosofii =
nauka předpokládající dva pro—
tivné principy; státní d. = spo
jení dvou samostatných státních
celků; správní d. = rozdělení ve
řejné správy mezi stát a samo
správu; Jásta [-tka], m. = stou
penec dualismu; Jistický [-cky]
<-styc-» ll *-lístní = v duchu dua
lismu: -1istický stát, -ká nauka;
dualita, ž. = dvojnost, dualismus:
duální || duálový, přid. k duál:
d. tvar, význam

duanysta, v. douanísta
dub, -u, m., strOm; symbol sily,

velikosti, zdraví: když dub
padne, ledakdos třísky sbírá
(přísl.); zdravý jako dub || buk;
= velký, neohrabaný, tupý člo
věk, kdo si nedá. říci, kdo se ne
dá oblomit: být, mlčet jako dub;
dubák, -a, m., hřib

ďubati = d'obati; slož. dokon. po-;
poďubaný = doličkovatý (Č.—
Ch0d);

'ďubatý = dolíčkovatý od neštovic
dubec, m., zdrob. k dub (zast.)
duben, -bna, m. = 4. měsíc v roce
dubený, v. dubiti
duběnka, -nek, ž. = dubová hál

ka; duběnko'vy' inkoust
dubí, 1. stř. hromad. k dub =

doubí; 2. přid. k dub = dubOVý
(zast.)

'ďubička, -ček, ž. = malá ďubka:
*ďubičkovatý = doliěkovatý

dublna, zdrob. mka, -nek, ž. -=
dubový les, doubrava

'ďubinka, -nek, ž. = ďubička,
ďubka

dubíosa ci:-6m, stř. mn., z lat. =
pochybné věci, pohledávky: du—
bios'ní || -ósn£ <<-zní»= pochyb
ný. na př. podnik

dubisko, stř. = velký dub: raději
k velikému přichyl tomu tam se
dublsku (Koll.);
dubiskový, přid. k tomu: -vé
mlází (Preiss)

dubiti = třislit; dubená kůže
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'd'ubka, -bek, ž. = drobný důlek
na tváři; *ďubkatý = dolíčkovatý

'dubkem: vlasy stojí d. = vzhůru,
zježlly se

ďubkovaný, dvitý = ďubkatý
dubl, zčešt'. franc. double, neskl.

přid. = dvojitý || lid. podle něm.
dupl s. tupl: je to d., t.;
dubl, -u, m. = double: v kuleč
nikové hře = více než poloviční
prohra:
duble n. duple, neskl. stř., v ku
lečníkové hře = strk, při kterém
vržená koule po srážce s první
kouli narazí jednou na mantinel;
dublé, v. double

dubleta, ž., z franc. doublette
= druhotvar, dvojtvar, jeden ze
dvou stejných kusů, exemplářů.
duplikát; dublety v jazyce =
hláskové. často i významové ||
dvojice téhož slova, na př. bába
i| baba, kostka. || kůstka; zdrob.
-tka, -tek, ž.

dublon, -u. m.,
zlatá mince

dublovntl, z franc. double = zdvo—
jovat, zdvojit (odbor.) [[ lid. po
dle něm. duplovati, tu

dublový = z látky, z kovu double,
doublé

dubňák, -a. m. = člověk naroze
ný v dubnu; = kožich (lid.)

ďubnoutl, -bl, -bnut(í), dokon. k
d'ubati

(stará.) španělská

dubnovn'r = co je v dubnu, jako
v d.: d. snih, den; dubnové po
časi = pOČaSÍ v dubnu || = ne
stálé, měnivé

*dubohlavý = s „dubovou“, tu
pou hlavou

*dubovec, -vce, m. = dubová. hůl
dubové, v. dubový
'dubOví. stř. = doubí;

dubovina, ž. = doubí, dubové
dřevo

dubovka, -vek, ž. 1. = dubová.
hůl: 2. houba || dubotmik, -u, m.

'dubsko, stř. = dubisko
dubový [mě] = z dubového dřeva,

na dubě. jako dub: d. stůl, -vá
vrata, -vé listi; -vý věnec = z
dubového listi; -vý spánek =

tvrdý (Jít-.); na hrubou otázku
odpověď -vá = drsná (přisl.);
být (jako) dubový = tupý, tvrdý,
zatvrzelý, necitelný; -vá. hlava.
= tupá., zabedněná; -vě mlčet
(Jil-.) = jako dub

duc, citoslov. v dětské mluvě =
drc: beran(y), beran(y) duc;
ducati = narážetl čelem (děts.):
chroustl ducajicí na stěny = na
rážejici (čech);
'ducatý = buclatý, boubelatý.
kulatý: -té líce (Jlr.);
ducnouti, -cl, -cnuv, -cnutí, do
kon. k ducati

*dučej, -e, ž. = kanálek v píštěli...
(lékař.)

dučeti = dřepět, krčiti se (Koll..
ze slov.)

dudácká, 2. = dudácká píseň; du
dácký, přid. k dudák:
dudáček, -ěka_ m., zdrob. k du
dák:
'dudáčí, přid. k dudák;
dudák [-dačka], -a. m. = hráč na
dudy; hra v karty; dudačka, též
= dudácká píseň (Ner.);
dudák, -u || -a, m. =
dumlik

dudati, -dá.m = hrát na dudy; pře
nes.: dudek dudá (mysliv.); slož.
dokon. m1- se (mnoho); iza-;
dudávati, opakov.; \;
dudavý [mé] = dudající, znící
jako dudy; zpívati -vě (Netu)

dudek, -dka, m., pták; spát jako
dudek = dobře. tvrdě; páchnout
jako d. (lid.)

*dudel, -dlu, m. = uzel (Jin)
dndičky, ž. pomn., zdrob. k dudy
'dudlácký = dudlavý (Ner.)
dudlati, -lu, -leš... || -lá.m..., -lají.

rozk. -li || —lej = dudat (řid.);
= bruěet: d. melodii (Č.-Chod):
nedudll již tolik (Koll.); = CU“
cat, dumlat; = vrkat, o holu
bech (Mrš.);
dudlavý = dudlajici, bručavý

dudlík, —u,m. = dumlík
'dudmtl = bručet
dudu, v. du
dudy, dud, ž. pomn._ hudební ná.

stroj, gajdy, kejdy (z tureč. při—

dudlák,
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způsobením k domácím slovům s
du-); v. nebe

duel, -u, m., z franc. = souboj;
duelant, -a, m. = účastník sou—
boje; duelovati se = bítl se v
souboji

dueňa || duenna (Krásnoh.), ž.,
špaň. = matrona

duet, -u. m. || dueto, stř., z ital.
duetto = duo, dvojzpěv, sklad
ba pro dva hlasy n. pro dva ná.
stroje; duetista [-stka] <<-tys->>,
m. = hráč, zpěvá.k dueta; dusto
W, přid. k dueto

duh, jen ve rčení: jde něco ně
komu k duhu = svědčí mu,
prospívá; přišlo mu to k duhu

duha, ž. = světelný oblouk na ob
loze po dešti; přenes. (lid. a ho
vor.) pít jako d. = mnoho (duha
prý pije vodu); = dužina;
duhák, -a, m. = pstruh duhový

duha-, kmen k duha ve slož. ve
směs kniž. (básnic.):
-barvy' = s duhovými barvami:
-ja8, -u. m. = jas duhy; —k'řid—
Zý: -lá víla (Čech): -Zesklý (t.);
-skvoucí; -tkaný (Vrchl.); -třpyt
ný; -t'vorný

'duhovák, -a, || 'duhovec, -vce, m.
= duhově zbarvený pták

duhovatětl, -tějí = stávati se duho—
vatý;
duhovatí = hrát duhovými bar
vami;
'duhovatý = duhové zbarvený

duhovec, v. duhovák
duhovina, ž. = dříví na. duhy; =

dužiny;
duhom'tý = jsoucí jako duha;
duhovka, -vek, ž., část oka

duhový [-'Dě; -vost], přid. k duha;
d. oblouk, -vé barvy; duhový pták
= duhové zbarvený (Nez.)

duch, -a, m., 1. = dech (zastar.,
lid.); = plyn ze zadnice (lid.);
2. Duch svatý = 3. osoba bož
ská v křesťan. nauce; dar Du
cha svatého = nadání;
svatý Duch = svatodušní svát
ky; na svatý Duch || na svatého
Ducha; o svatém Duchu (Duše);
3. = duše; vypustit ducha = duši

(zastar.); býti jako bez ducha;
4. = mysl, smýšlení, nalada, du
ševní schopnosti: souhlasiti s ně
kým, s něčím v duchu = v mysli,
v myšlenkách, mlčky (neprojeviti
to); býti někde, u někoho duchem
n. v duchu; (ne)přítomen du
chem; muž velkého. prozíravého
ducha; výpustkou: byl to velký
duch atp.; duch lásky, pomsty,
slovanský d.; klesnout na duchu;
člověk bez ducha = bez hlubšího
zájmu; vnést někam nový duch "
časť. nového ducha;
= celkový ráz. -vú povaha, vnitř
ní složení, podstata, smysl: duch
národa, jazyka, času, doby. zá—
konů; tvořiti slova, v duchu ja—
zyka; soudit podle ducha zakOnů;
míti obchodního... ducha; práce
bez ducha = bez hlubšího Smys
lu:
5. = duchova, beztělesna bytost
v nábožen. pojetí: d. zlý, nečistý_
věští; chodit jako duch = tiše,
o člověku nemocném n. duchem
nepřítomném; vyvolávati duchy
(ve spiritismu): Dřenes.= mluvit
o něčem strašném předčasně, bez
příčiny, býti příčinou neštěstí;
přenes. služebný duch = sluha
(hovor., neboť chodí jako duch);
6. = tekuté léčivo: kafrový, je
lení d. (lid.)

*ducha, ž.: na mou duchu ap. =
duši (lid.)

ducha,-, 2., 4. p. od duch ve slož.:
-morna, -ren, ž. = co moří du
cha, mučírna; -momý = mořící
ducha, únavný, zhoubný: -ná. čet
ba. práce;
-plní_cký [-cky; -ctv£], příd. k
duchaplník = duchaplný (hanl.),
okázale duchaplný, nutící se do
duchaplnosti: -plnické narážky
(Sez.);
'-plničití = počínatl si ducha
plnicky;
-pln£k, -a, m. = duchaplný člo
věk (hanl.), kdo chce býti ducha
plný, okázale duchaplný;
-plný [-plně; -plnost] = plný du—
cha, nadání, bystrosti, oduševně
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lý: -plný člověk, hovor, -ná. po
známka...;
-prázd'ný [-ně; -nost] = jsoucí
bez ducha., bez hlubšího smyslu,
neoduševnělý, jalový: -prá.zdný
člověk. má zábava, -né řeči; mří
tomný [-ně; -nost] = přítomný
duchem, pohotový, parátni

duchař [-'řka], -e, m. = kdo věří
v duchy, duchověrec, spiritista;
tři/na, ž. = duchařství (Med.);
duchaňtí = pěstovat duchařství;
Jaký [-řsky; Jawu: -řské schůz—
ky

'duchmatl = tutlat
duchna, -chen, ž., 1. = svrchní.

velká peřina, svrchnlce (místy,
hlavně v č., dnes neznámo); 2.
na mou duchnu = duši (lld.):
zdrob. duchnáčka, -Cek, ž.

duchoborci, -ců, m. pomn., nábo
ženská společnost na Rusi

důchod, -u, m., původ. = „co do
chodi, dochází", plat. příjem.
úhrn peněžních příjmů za něja
kou dobu: v starší době d. =
úřad důchodu, důchodenský;
důchodce, m. = kdo požívá dů
chodu;
důchodek, -dku, m., zdrob. ]: dů
chod (řid.); = nepřímá daň (za
stan);
důchodenský = důchodový (za.
star.):
důchodkový, přid. k důchodek;
důchodwí = co souvisí s důcho
dem: d. úřad; zpodstat. d., -niho,
m. = správce důchodu, výběrčí
dani; paní d. (lid. -dňová) ||
“dn/ice (Jlr.);
důchodu/lk, -a., m. = kdo dostá
vá. důchod, rentu: = důchodní;
důchodový, přid. k důchod: -vá.
daň = z důchodu, -dů

*duchOmorný = duchamorný
'duchopis, —u,m. = duchové vědy
*duchoslužba, -žeb, ž. = duchařstvi
duchovenský, přid. kpodst. duchov

ní: d. majetek...; Lvemtví, stř.
= duchovní život; = duchovní
hodnost; = duchovenstvo; men
stvo, stř. hromad. = duchovní.
kněží

duchověda., ž. = věda o duchu, du
chovní věda proti přírodovědě,
přírodní vědě; měďný. obor

duchověrec, -rce, m. = duchař, spi
ritista; —'recký [Jrect'ví] " '—7'8ký
[-'rství], přid. k tomu

duchověti, -vějí = stávati se du
chový; slož. dokon. z

*duchovldec, -dce. m. = spiritistaf
'-vždský [-sky; -st'ví], přid. k
tomu

'duchovitý [-tě; -tost] = duchový,
jako duch

duchovní || '-ný [—ně;-nost], 1. =
vztahující se k duchu, duševní.
proti tělesný: d. vědy, proti pří
rodním; d. otec, učitel, rádce.
vůdce, vzděláni; 2. = církevní,
náboženský, proti světský: d. pi
seň, d. soud, správa., statky;
-ně = po stránce duchovní, v du
chovním oboru; -nost = ducho
vý ráz, duchovost;
duchovní, -niho || “'“-ník, -a, in.
= kněz

duchový [mě; -vost], přid. k duch,
opak k tělesný. duševní: -vé krás
no (Dur.); -vá. práce = duševní
(Masar.); -vé zapraskání = jako
od ducha 5. (šel.)

důj, důje, v. doj
dují, v. douti, dmu;

'dujny' = dující, vějici
dukát, -u, m., z ital.. zlaté, mince,

podle doby a národů různé hod
noty; symb. cennosti: ani za d.
= za. nic; zdrob. *dukátec, -tce
|| obyč. -tek, -tku, m.;
dukátkový [-vč,- -vost]: -vé hlasy
= znějící jako dukátek, čisté
(Ner.):
dukáto'vý [-vě; -vost]: -vé zlato
= v dukátech, na dukáty; —vé
buchty, buchtičky = malé jako
dukát; -vá barva = žlutá, jakou
mají dukáty; -vá ozdoba = z du
kátového zlata; symb. cennosti

důkaz, -u, m. = dokázání, doka
zování, potvrzení, potvrzování: d.
pravdy. přímý, nepřímý d.:
důkazný [most] || -ní = dokazu
jící, průkazný...: -ná síla; -ní



dukla 805 duma

povinnost, pravidlo (prémie—); vaný obličej po neštovicích (Ma.—
důkazový postup jer.);

dnkla, -kel, 2., z němec. Duckel důlkovati = dělati důlky, síti do
= malá, nevystrojená šachtice
(horn.); Dukla, průsmyk

'důklad, -u, m. = důkladnost n.
dosah (zastan, Palac.);
důkladný [mě; -nost] = řádný.
dokonalý, zevrubný, podrobný,
apod., solidní: d. znalec. spis,
má práce; -né vědomosti; d. stůl

= pořádný, bytelný
duktus, -ktu, m., z lat. = tah

(písma): = ráz, povaha
důl, dolu, m., 1. = to, co je dole

(proti hoře), dolina, údolí; po
mn. doly: jíti přes hory a doly:
slibovat hory doly, v. dol; 2. =
hluboká jáma, šachta: d. na. ří
pu, na brambory atp.; uhelné do
ly n. doly na uhlí

dulcin <<-cín»,-u, m., z lat., umělé
sladidlo

dulcit, -u, m., druh alkoholu
důlčík, -u, m. = nástroj k vyrá

žení jemných důlků:
=důlčit1'se = tvořiti důlky

*důle, ž. = dolejšek, jen ve spoj.
v důli, s důli. k důli (říd. kniž.)

*důlec, -lce, důleček, -čku, důlek,
-lku, m., zdrob. k důl: důlek na
bradě; oční důlky; neštovicové
důlky (Ner.)

důležitost, v. důležitý;
i'dů,lfatš'ittost'ný[-ně; -nost] = děla.
jící se okázale důležitým

důležitý [-tě; -tost] = na kom,
na čem mnoho záleží, závažný,
významný, důsažný, potřebný.
podstatný: d. činitel, spis, -tá
věc. okolnost; důležitý význam,
nevhod. m. velký, značný: ta
kové rány nejsou důležité, m. na
takových ranách nesejde; -tost =
významnost...: = důležitá věc, zá
ležitOSt (zastar.);
jmenný tvar jen střed.: je -žito
!| -žité

*dulíčkovatý = dolíčkovatý
důlkatec, -tce, m., lišejník;

důlkatý = důlkovaný
důlkovaný " -vatý || aritý = ma

jící důlky, plný důlků: důlko
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důlků; slož. dok. roz- = rozrýt
(Dr.)

důlní, příd. k důl: d. lampa, plyn,
požár, dozorce, neštěstí; d., -ního,
m. = důlní úředník

dum, střela dum dum || *dum dum
ka, ž. = střela výbušná, trhavá
(podle indického města Dumdum
s továrnou na střelivo)

dům, domu,. m., 1. stavení, budo
va; d. (vy)stavět; dům smutku
n. zármutku = d., kde někdo
zemřel; d. Páně, Boží = chrám;
obecní d., často = radnice; ob
chodní d.; d. hedvábím, neče s.
m. d. 5 hedvábím (jako obchod
s něčím, nikoli něčím); dům služ
by = obchodní; vykřičený dům
= nevěstinec; přes dům prodá—
vat... || časť. přes ulici, v. ulice;
přenes. dům = obyvatelé domu:
celý dům byl vzhůru..:
2. = domov-, rodina, domácnost.,
hospodářství, rod, řád, správa:
otcovský dům; odejíti z domu;
vyhnat koho z domu; rád bych
ten stroj měl z domu = zbavil
se ho, prodal jej (hovor.); vést
veliký d.; řídit, spravovati d. ;
nechatí celý d. bez dozoru; býti
z dobrého domu; d. Izraelský
= Izrael, židé (bibl.); z domu
Davidova (t.) = z rodu; d. Ra
kouský = Habsburkové, habs
burský rod;
choditi z domu do demu || dům
od domu || od domu k domu
= z jednoho domu do druhého...
(není nespráv.)

duma, ž., 1. = ukrajinská výprav
ná báseň (i zdrob. dumka, -mek,
ž.): = bývalý ruský sněm; 2. v
novočes. literatuře (z rus.) =
dumání, zamyšlení, zasněni, hlou
bání, přemýšlení, úvaha (kniž.,
většinou jen básnic.); halit skrá
ně ve prorockou dumu (Vrchl.);
dumati, -mám, z rus. = hlou
bat, přemýšlet, zamýšleti se,
uvažovat, snít (kniž., básnic.):



dum dum 306 *dupkati

d. o něčem; dumal jsem nad tou
spoustou (Vrchl.);
slož. dokon. roz- se dáti se
do hlubokého dumání (Krásn.):
za— se; zas v okně zadumán?
_(Čech); zadumaný [mě; -nost]
= zahloubaný:
dumá'vati, opakov.:
'dumavec, -vce. m. = dumavý
člověk; dumav'y' [-vě; -vost] =
dumající, zamyšlený. hloubavý,
zasněný: co hoch byl jsem d.
(Nex-.); d. zrak (čech)

dum dum, d. dumka, v. dum
*důminka, -nek, ž. domněnka,

podezření (zastav.)
dumka, v. duma a dum
dumlatl, -lám... || 3. jedn. -le, rozk.

-lej, přech. -laje = cucat, žvý
kat; d. co; slož. dokon. na- se
(mnoho), o- co; vy-; za.- si;
dumlávati, opakov.

dumlíček, -ěku, m., zdrob. k dum
lík 2.:
dumlik, -u, m., 1. bílá řepa,
tuřin (lid.); 2. cumel;
dumlikový, přid. k d. 1.

dumně, v. dumný
důmnění, stř. || důmnčnka, —nek,

ž. = domnění, domněnka. pode
zření (zastan)

'důměnlivý Dvě; —vost]
zřívavý

'dunmo, 1. stř. dumná nálada.
zádumčivost; 2., v. dumný

dumný [-no; ; -nost], přid. k
duma = dumavý, teskný, snlvý
(básnic.): d. strOm (Nex—.); -ná
píseň (Vrchl.), -né oko (t.), -né
čelo (čech): d. mrak (T. Novák);
bylo tak ticho, tam dumno (Ner.)

dumplng edampin || často du'm
ping», -gu, m., angl. = úmyslně
značné snížení cen v zahraničním

pode

obchodě; -gový, na př. obchod,
podnik

důmysl, -u. m., stě. = dohad (za
star.); = schopnost domysliti se
čeho, vyšší bystrost. důvtip, vy
nalézavost: lidský d.: osvědčiti d.;
důmyslný [-'ně; -nost] = mající
důmysl, s důmyslem udělaný:
d. vynálezce. výklad, stroj atp.

duna || dy-, ž. = písečný násyp
pobřežní &.v pouštích '

Dunaj, -e. m. (nik. ž.), řeka;
dunajský, přid. k tomu

duněti, -ní = temně znít, hučet:
hrom duněl v dáli (Vrchl.); slož.
dokon. roz- se = dáti se do sil
ného dunění;
za—, prostě dokon..
dunivati, opakov.; slož. nedok.
do-, 0 hlase (Rez.);
dunidlo, -del, stř. = lodni píš
ťala;
dunívý t-vě; duost] = dunící,
huěicí: d. krok, zvuk, -vá rána

dunový, přid. k duna
duo, dua, stř., z ital. = dueto
dup, 1. citoslov. vystihující dupá

ní; 2. 'd., -u. m. = dupání, dup
nutí;
"dupačka, -ěek, ž. = dupárna:
dupák, -a, m.. tanec; = tanečník
(zhrub.); = četník (v hantýrce);
*dupa'nda, ž. dupání, tanco
vání, dupárna;
dupanína, ž.
(jako podlaha);

udupaná země

dupárna, -ren, ž. = tančíma
(zhrub.):

dupntl, -pu, -peš... || -pá.m..., rozk.
-pej, přech. -ps.je = tlouci nohou
o zem a vzbuzovati temné zvu
ky; slož. dokon. na—se (mnoho);
po- něco = pošlapat; roz- ně
co = roztlouci atp. dupáním;
u- oheň = dupáním zahasit; u—
trávu = dupáním zničit; u—člo
věka. ušlapat, dupáním u
smrtit; vy- něco ze země = VY
hrabat; přenes. = snadno udě
lat; hlav. zápor. nelze... něco
vy- ze země, za- = dupnout;
za- peníz = zašlapat, zatlačit
do země;
dupavá, ž. = dupák (tanec);'
dupá'vati, opakov. k dupati: slož.
nedokon. 130- (si) při zpěvu, při
tanci;
dupa/vý [dně]
-vá žena (Ner.)

*dnpčiti = dupatl, křepěiti
*dupín, -a, m. = delfín (Ner.)
*dupkati, podupávati

(rád) dupající:



dupl 307 dusatl

dupl, v. dubl;
*duplák, -u, m. = tuplá'k;
duple, v. dubl

duplicita, ž., z lat. = dvojitost
duplika, ž., lat. = odpověď na

repliku:
duplikát, —u, m., lat. = druhý
exemplář listiny, knihy apod.,
druhé vyhotovení po ztrátě ori
ginálu, na př. d. vysvědčení;
duplikovati = odpovědět, -vídat
na repliku

duplovatl, v. dublovatl
*dúpně, ž. n. -něte, stř. = doupě,

díra, jeskyně (zastar., Jin)
dupnouti, -pl, -pnuv, -pnut(í). do

kon. k dupati: d. sl = zadupat;
přenes. d. si (na někoho) =
ostře (na koho) dokročit, vze
přítl se

dupOt, -u, m. = dupání; dupotat'l,
-tá.m = dupat;
dupotavý = dupavý

dupy, citoslov. = dup, v. cup 1.
dur. stř. neskl., druh hudeb. stup

nice
důra, ž. = hloupá ženština, běhna

(zhrub.); zobecněním z Důra =
Dora, Dorota

duráček, -čka. m., zdrob. k du
rák, —a, m. = hlupák (podle
ruš.); hra v karty, někde = čer
ný Petr

durance || durancíe (do-), duv—anka,
-nek, ž. || 'duranče (do-), -čete,
stř., švestka, slíva

duratlvní a-týv-íb, z lat. = trvací:
d. význam; d. sloveso neboli du
rativum, -va, stř.

důraz. -u, m., 1. = doraz, posled
ní rána: mám-ll umřít, sem ten
důraz dejte = dorazte mě. za
bijte (Koll.): 2. zprav. = (zvlášt—
ní) důležitost. význam, váha.
vytčení čeho, pádnost: klást. po
ložit na něco d. = pokládat za
důležité, vytýkat jako důležité;
říci. povědět něco s důrazem:
v mluvnic. d. = citová důležitost
ve větě & její- vyjádření, nej
častěji zesílením hlasu: slovo má.
d., je na něm d.; v metrlce d.
= metrický přízvuk, iktus;

důrazniti, zprav. slož. dok. z
něco = položitl na to důraz,
vytknouti to; slož. nedokon. zdů
razňovatí;
důrazný [-ně; -nost] = mající
důraz, s důrazem vyslovený: -né
napomenutí. slovo; -ně = s dů
razem, pádné;
důrazov'y' přízvuk, -vé slovo, -vá
Výslovnost = jsoucí s důrazem,
při důrazu (mluvnic.)

durdíl [-lka], -a, m. = kdo se
často, snadno durdí; zdrob. dur
dílek, -lka, m.

durdltl se, durdění = mírně se
hněvat, zlobit. čepýřlt: d. se na
koho; d. se jako krocan (lid. a
hovor.); slož. dokon. roz-: roz
durdílo ho to: roz- se na koho;
rozdurděný [dně; -nost] ; duv—dí
vati se, opakov.:
durdivý [-vě; wosa = durdící
se, zloblvý, hněvlvý; -vě se ozva
tl (Vr.)

durch, -a, m., z něm. = hra. při
které hráč udělá. všechny zdvihy

durman, -u, m.. rostlina; “nový ||
vní, přid. k tomu

'durný = hloupý (Jungm. z praž
ské mluvy)

durový, příd. k dur
dui-etl, -řeji [[ -ří = nadouvati se,

opuchávat, nabíhat: dětem du
řely životy (Olbr.); slož. dokon.
na— || častěji z-: rána zduří;
zduření žlázy; zpřídavnělě nadu
řel'ý, zduřelý

dus, -u, m., 1. = dusot (zastar.);
2. = dusnost (Ner.); 3. = ne
příjemnost (Staš.)

dusadlo, -del, stř. = přístroj na
dusání, na pěchování

*důsah, -u, m. = dosah (Masar.)
dusanice, ž. = dusauá. podlaha;

dusaný, v. dusatl
dusati, -sá.m, 1. = dupat, způso

bovat hluk, klapat: dusaje no
hou (čap.); dusání koňských ko—
pyt. podkov; 2. = udupavat. pě
chovat; zpřídav. dusaný = udu
saný: d. asfalt, -ná podlaha, -né
zdivo; slož. dokon. u— = ušla
pat, upěchovat: udusaná podla



důsažný důstojnický

ha; podlaha z udusané hlíny
(Olbr.); za- = zadupat;
dusávati, opakov.:
dusavy' [-vě; -vost] = dusajicí,
dupavý

důsažný (*do-) [»ně; -nost] = ma
jící (velký) dosah, důležitý, vý
znamný (knižni): d. čin, -né roz
hodnutí

dusér, v. douceur
duslcí = na dušení;

dusáč, -e. m. = přístroj, náčiní
na dušení; = dush ko

dusík, -u, m., prvek; dusikový,
přid. k tomu

duslti, dušen(í) = brániti dechu,
dýchání (a. tím usmrcovat): d.
přepadeného; dusi mě kouř,
dým, zápach; d. se = nemíti
dechu, nemocí dýchat; d. maso.
zeleninu, rýži = připravovat na
tuku (ve vlastní šťávě); přenes.
d. v sobě zármutek, hněv, vášně
= potlačovat, tlumit, přemáhat;
d. tón, odstín barvy = tlumit;

nemoci, útrap, úrazu atp. m. ná
sledek, -dky; nápoj měl důsled—
kem, že..., m. způsobil, měl ten
následek, měl za následek;
v důsledku n. -dc'ich ]] vdal
předložka s 2. p., podle něm.
infolgedessen: v d. smlouvy uči
niti to a to = (častěji) podle
smlouvy; nespráv.: zemřít v
důsledku “útrap, úrazu atp. m.
útrapami, po úrazu, následkem
úrazu; v d. nepříznivého počasí
m. pro nepříznivé p.; v d. toho,
v důsledcích toho se odvolat m.
proto (jde tu buď o následek n.
o příčinu)

důsledný [-ně; -nost] = konse
kventní, věrný svým zásadám,
sobě, jednající Vždy podle zásad:
býti_ d.; d. postup: jednat, po
stupovat vždy. ve všem -ně; uží
vati -ně nějakého slova, lépe
stále, jen; chy b. m. proto, tedy
(vlivem něm. folglich): byla mu
vyslovena nedůvěra. -ně měl od

d. oheň = hasit; dušemi“ [-ně; stoupit
most): -né maso = udušené; d. dusno, 1. stř. = dusné počasí,
výkřik... = tlumený; dusný vzduch: 2. v. dusný;
slož. dokon. 'do- maso...; na- se *dusnota, ž. = dusno;
(mnoho); při- = trochu ztlumit: dusný [ma,- -ně; -nost] (slovo
vzdálenost barvu přidusila nové) = dusící, dusivý: d.
(Ner.): přždušený [mě; -nost] vzduch, pokoj, má atmosféra,
= přltlumený, ztlumený: p. hlas, má vedro; je dusno; dusné
pláč, odstín barvy; u- = duše- teplý...
ním usmrtit ll u- maso, zeleni- dusot, -u, m. = dusání, klapání:
nu- u- oheň; -u hněv, vášeň *dusotati = dusat, dupat, kla
= potlačit; z-: zdušený hlas pat
(Rub.); za- = dušením usmrtit; "'dtlSpivo, -a, m. = kdo rád pije
za- se; pivo (zastar., ($.-Chod)
-dušovati, slož. nedok. u-, při-,
za- (řídké); dusivatz', opakov.

dusítko, -tek, stř. = zařizení tlu
mící, zeslabující hudební tón

dusívati, v .dusiti;
dusivý [-vě; -'vost] = dusící: d.
kašel, -vé plyny

'důstatek, -tku, m. = dostatek
důstojenství || *-stvo, stř. = dů

stojnost, vyšší hodnost, úřad
(zastav.)

*důstojněti, -nějí = stávati se da
stojný; slož. dokon. z

důstojnický, přid. k důstojník: d.
'důsled, -u, m. || obyč. důsledek, čekatel, -cká škole...; mícwí,

-dku, m. (slovo nové, které není stř. = důstojnické. hodnost;
ještě u Jungm.), čes. náhrada -mlctvo, stř. hromad. = důstoj—
za lat. konsekvence = co z ně- nící, -nický sbor; důstojnžček,
čeho vyplývá: odvodit, vyvoditi -čka, m., zdrob. k
z něčeho d.. obyč. pomn. důsled- důstojník, -a, m. = vyšší vojen
ky: chybně důsledek, -dky ská osoba, ..oficír“
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důstojnost, -i, ž., 1. = důstojné
chování, vážnost: 'chovati se s
důstojnosti = důstojně; důstoj
nost stavu, stavovská. d.; d. chví
le, doby; zachovat, porušiti d.;
2. = důstojenství; D., titul ka
tolic. duchovních

důstojný [-ně; most, v. tam] =
původ. hoden, zasloužený, veleb
ný (bíblic.); odtud d. jako titul
duchovních = velebný; = vhod
ný, vybrané slušný. vážný, sho—
dující se s velikým významem,
s vážností někoho, něčeho: d.
projev, -na řeč, oslava., -né cho
vaní, jednání; -ně se chovat,
oslavovat někoho, žít

*dusvíno, m. = kdo rád pije víno
duš, -e, ž. = sprcha, obyčej. tuš,

v. tam
tdušavý = dušený, tlumený
duše, ž., 1. = podle idealistické-ho

pojetí nehmotná podstata lidské
bytosti, nositelka a příčina du
ševního života; — podle pojetí
materialistic. = duševno samo,
jedna vlastnost & Výtvor mozku:
je v něm malá. duše (dušička) =
má velký strach; být jedno srdce
a jedna d. = dobře si rozumět:
viset na kom celou duší = celou
svou bytostí, celým srdcem; mi
lovat koho jako svou duši = ja
ko sám sebe; přati z té duše =
opravdově, upřímně; na mou du
šil, silné ujištění = opravdu;
(za)styděti se do duše = velmi,
opravdově; v duši si něco mys—
lit atp. = v duchu: .
= mysl, nitro: řeč je výrazem
toho, co se děje v naší duši:
vojak... tělem i duší, v. tělo;
2. symb. života: výpustiti duši
(ducha) = zemřít; duši za ně
koho položit, dát: tělo bez du
še = mrtvé;
3. = tvor duší obdařený, člověk:
nebylo tam živé duše = ani člo
víčka; je to dobrá., poctiva d.:
bídná. d. = bídný člověk, bídák;
hříšná. d. = hříšník. člověk chy
bující; = dareba, šibal; je na
peníze jako čert na hříšnou duši

(lid.); má drahá. dušel, o člově-A
ku drahém, draze milovaném; i
bez draha: duše má!;
= člověk poddaný, nevolník (no—
vé z ruš.): patřilo mu 100 duší:
4. = hlavní činitel: býti duší
spolku; duše záložny (Her-b.);
5. = dřeň v rostlinách: bezová.
d.; duše míče, pneumatiky =
gumový vnitřní obal na vzduch;
6. = podstavec u smyčcových ná—
strojů, sloupek mezi jejich
svrchní a spodní deskou

duše-, kmen k duše ve slož.:
'-cvična, -čen, ž. = místo, kde
se cvičí duše, klášter, kostel
(Klič.);
*-grejka || zčešť. -hrej-, -hřej-,
-jek, ž., rus. = teplý kabátec bez
rukávů;
"-hubný = hubící duši;
*-jem'n:ú= dojemný;
*-kupectví, stř. = kupování duší;
'-malba„ -leb, ž. = líčení dušev—
ního života (Nov.); -malebný,
příd. k tomu;
"-morný = duchamorný

dušenka, ž., zdrob. k duše; má
dušenko!; v. duše 2.

dušený. v. dusiti
'duše-rvoucí = rozrývající duši :

'-sloví, stř. = nauka o duši,
psychologie (Nov.); -slovný =
psychologický || 'i'-věda, -vědný ;
'-vládný = vládnoucí duší (Ant.
Marek)

duševní || hm? [-ně; -nost] = tý
kající se duše atp., opak k tě
lesný: d. vlastnosti, choroby,
práce, majetek; -ně čilý, chorý;
pracovati —ně; -nost = duševní
ráz, duševno

duševno, stř. = duševní, duchovní
oblast, city, přání, představy a
myšlení člověka, vlastnost lidské
ho mozku, projevující se v obrá
žení se hmotného (vnějšího) svě
ta v něm

duše-zkumec, -mce. m., -zkumný
= psycholog, -gický (říd.);
“"-znalec, -lce, m. = znalec duše,
duší; “znalecký [-cky,— -ctví],
přid. k tomu;



*dušice 310 důvěrný

*'zpyt, -u, m., '-zpytec, -tce,
m., *-zpytny' = psycholog-le, -log,
-logický

*dnšice, ž., zdrob. k duše (zast.),
zprav. dušička, -ček, ž.; malá du
šička, v. duše 1., zalévati du
šičku = píti (lid.); ž. pomn. du
šičky, -ček = duše zemřelých,
zemřeli; D. = svátek dušiček;
dušičkový [mě]: d. den = Du
šičky; = jako o Dušičkách, po
šmourný..t

dušinka, ž., zdrob. k duše; má
dušlnko ap.

“*dnširvoucí = dušervouci
*dušitl se = dušovati se
duška, -šek, ž., 1. zdrob. k duše

(říd.); 2. vodka bystré dušky
(Bezr.) = ostrého doušku, ostré
chuti

dušiák, -u, m_. = záducha (lid.)i
= pekáě na. dušení

dušník, -a., m. = církevní poddaný:
d': -u. m., hoblík

"dnšno, 1. stř. =_ dusno, dusné po—
časi; 2. přísloveě. v. dušný

dušný [-no; mě; -nost] = těžce
dýchající. dýchavičný, astmatic
ký; = tlumený (ojediň.); d. po
koj = dusný, je dušno = dusno
(nářeč.)

1dnšovati = sprchovati; obyčej. tu
šovati

dušovati se = zaklínat se, ujišťo
vatl slovy na. mou duši; slož.
dokon. na— se (mnoho); prostě
dokon. za- se || = dušovatl se
(čech); dušooávatt se, opakov.

"'dut, citoslov. = muk

dutati, -tám, zprav. zápor. ne
= neozývati se, nic neříkat

-dutí, stř., v. douti
dutina, ž. = duté místo, vyhlou

benlna, otvor: břišní, prsní, úst
ní, nosní d.; zdrob. dutinka,
-nek, ž.; cigaretové. dutinka =
trublcový obal, do kterého se
cpe tabák

důtka, —tek, ž. = dotknutí slovy,
přísné napomenutí, pokárání;
důtky, obyč. dutky, —tek,pomn.

= bičík, karabáě s několika ře
mínky '

důtklivý Dvě; most] = co se mů
že dotknouti, přísný, káraVý (VÝ—
znam činný): -vá řeč, -vé napo
menutí; -vě připomenout, napo
menout, vyzývat; = nesnášejicí
dotknuti, příliš citlivý k napo
menutí, choulostivý na ně (VÝ
znam trpný) || obyčej. tue-, v.
tam

důtky, dutky, v. důtka
dutnouti, -tl, -tnutí, dokon. ]: du

tati: netroufatl si d. (Mach.);
obyč. 'ne

dutohlávka, -vek, ž., rod lišejníků
dutorohý = s dutými rohy; -hé

zvíře neboli dutorožec, -žce, m.
dutý [—tě; -tost], zpřídavnělé příč.

min. trp. slovesa douti, původ. =
nafouklý, vzdutý, pak = uvnitř
prázdný: d. strom, duté nádoby,
míry, sklo, perly atpod.: přenes.:
-tá. řeč = prázdná, planá.. jalová;
—tý kašel = jako by vycházel z
něčeho dutého, dunivý_ hluboký:
podob. dutý hlas, zvuk; d. pád
= s. dutým zvukem

důvěra, ž. = důvěřování někomu,
něčemu, víra v někoho, v něco:
míti důvěru k někomu || v něko
ho, več, ve vlastní gily ap.; obrá
titi se na někoho s (plnou) dů
věrou; učinit něco v důvěře
k někomu; učiniti co n. obrátit!
se na koho v důvěře, že... = dů
věřuje, doufaje, naděje se, že...;
= důvěrnost (říd.)

*důvěrněti, -něji = stávati se dů
věrný; d. s kým (So.); slož.
dokon. z

důvěrnice, v. důvěrník;
důvěmický Foton, příd. k
důvěrník [-m'ce], -a, m. = osoba,
které důvěřujeme, svěřujeme dů
věrné věci. úkoly

důvěrný [dně; mostJ, 1. = komu
důvěřujeme, při čem je vzájem
ná. důvěra: d. přítel, -né přátel
ství, styky: = přítulný, důvěři
vý (říd.); 2. = co se nemá pro—
zrazovat, tajný, diskretní, intim—
ní: d. hovor, má zpráva, schůze,
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-né jednání, styky; 3. = spoleh
livý, hodný důvěry (zastar.);
—něco říci komu = s důvěrou,
že to nebude prozrazeno, jako
tajnost; chovatl se k němu -ně
= jako k důvěrněmu příteli;
-nost = hodnověrnost (zastar.);
= důvěrný raz něčeho, tajnost:
-nost zpravy, jednání; někdy =
důvěřívost

důvěry hodný Il důvěryhodný [-ně;
mosn = hodný důvěry, zaslu
hující důvěry, spolehlivý

'důvěryplný [-ně; -nost] = plný
důvěry, důvěřivý

důvěřiti || do- (se) = důvěřovat
(zastan, Vr.) ; slož. nedok. “za.

*důvěřivec, -vce, m. = důvěřivý
člověk; důvěřivý ímé; —vost] ||
*-řlivý = mající důvěru, důvě
řující

důvěř0vati ("d. se) || do- (se) =
míti důvěru, věřit, spoléhat na
dobré vlastnosti, na schopnosti:
d; komu, si, v koho; (ne)důvěřo
vati si = (ne)miti důvěru v sebe,
v své síly, schopnosti

duvka, -vek, ž. = přístroj k roz
prašování vody

důvod, -u, m. = myšlenka, která
nás k něčemu vede (v. příčina).
to, čím lze něco dovésti. t. 1. do
kázat, vyvrátit. argument: pře
svědčivý, pochybný, lichý d.;
mít k tomu n. pro to důvody;
vyvrátltl důvody; tvrdit něco bez
důvodu, -dů; = důkaz (říd.):
nespr. ve významu příčinném,
někdy i jiném: z toho důvodu
odešel, m. proto; z důvodů lace,
zřetelnosti, m. pro láci, pro zře
telnost; odložitl soudní výkon z
důvodu paragrafu toho a. toho,
m. podle paragrafu, vzhledem, se
zřením k paragrafu; 
zdrob. důvodeček, -čku, důvodek,
-dku, -díček, m,

'důvoditl = uváděti důvody, doka
zovat

'důvodniti = důvodit; obyč. slož.
dokon. o- || kniž. z- = podepříti
důvodem, důvody: o— žádost..:

odůvodněný II z- požadavek; -dů
vodňovati, slož. nedokon. o—|| z

důvodný [—ně; -nost] = k čemu
jsou důvody. co lze dokázat, o
důvodnlt, odůvodněný, oprávně
ný; —nétvrzení, podezření, oba
vy, naděje; -ně podezřelý

důvodový = podávající, obsahující
důvody; -vá. zpráva, např. k ná—
vrhu zakona

důvtip, -u. m. = dovtípení. přiro-
zena bystrost mysli, důmysl:
lidský d.; probírat něco s vel
kým důvtipem;
'd'ů'vtipečný = důvtipný (hanl.);
důvtipný [—ně; -nost] = mající
důvtip, bystrý, důmyslný: d.
člověk, čin, způsob...

duzér, v. douceur
*duží = ohebný, měkký (a pevný),

dužina, ž. = deska dřevěných na
dob (bednář.); = dužnina; zdrob.
dužinka, -nek, 2.

Muži“ se, 1. = krmltl se, vy
krmovat, tučnětí; 2. =hrátí du
hovými barvami

dužnatěti, —tějí = stávati se duž—
natý; slož. dok. z-; v. zdužnatělý;
dužnatý [-tě; -tost] = masitý,
šťavnatý. o ovoci; d. stonek

dužněný = tučný, tlustý, vykrme
ný (č.-Chod)

dužnina, 2. = měkké. a šťavnatá
čast rostlinného těla

*dužný [-ně], přid. 1. k duh (jíti
k duhu) = tučný, masitý, šťav
natý, dužnatý; 2. k duha = du
hový (Čelak.)

dva, m., dvě, ž. a stř., 2. a 6. p.
dvou (nlk. dvouch). 3. a 7. p.
dvěma (nik. 3. dvoum, 7. dvě
mi, dvouma), základ. číslovka
(2): dvě hodiny || dvě; pracovatí
za dva = dvojnásobně;
dva tři dni... (nik. dva , tři) =
dva, nejvýše tři dni. několik má.
10 dní;
dva a dva, dvě a dvě = po dvou:
oba dva, v. oba:
11 jmen abstraktních a pomnož
ných klademe číslovku druho
vou: dvojí činnost, nik. dvě
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činnosti; dvojí, dvoje dveře, ho
diny, šaty, nikoli dvě

dvaačtyřicátý, lid. a hovor. <<dvá
šty-», řad. číslov. k Základ. dva
ačtyřicet (42); -cetkrát, násob.
příslovce: -cžtka, -tek, ž. = čís
lice 42, co jí označeno (pokoj...),
skupina 42 lidí...

dvaadevadesát, lid. a hovor. adva
de->> (92); —8átý

dvaadvacátý, -cet, -cetésát, -cttka,
lid. a hovor. cdvádva-zv (22)

dvaansmdesát, —sátka,
-sátý, lid. a hovor. adváosumm
(82)

dvaapadesát..., lid. a hovor. <<dvá
pa-» (52)

dvaašedesát..., lid. a hovor. ((dvá
še->> (62)

dvaatřicátý, -cet, -cetkrát,
lid. a hovor. <dvátři-» (32)

dvacaterák, -a, m. = jelen 5 dva
cíti výsadami na parozích

dvacatcronásobný = dvacetkrát na
sobě, dvacetkrát složený, větši;
příslov. másobně || kniž. másob;
dvacaterý (o tvarech v. čtverý).
druhová číslovka k dvacet

dvacátník [-nice], -a, m. = dva
cetiletý muž, -tá žena

dvacátý, řadová číslovka k dvacet
(ZO): -tá léta (na př. 19. století)
= léta 20—29 (1820—1829ap.)

dvacet, —ceti || -cíti, základni čí
slovka = 20

dvaceti- " mm,-, v hojných slož.
podstatných i přídavných:
-členný = mající dvacet členů:
-nná společnost:
denní = trvající dvacet dní:
-frank, -u, m. = peníz platící
dvacet franků;
-halé'ř || -halíř, -e, m.;

-cítka,

Jem—una, ž.;
Jeti, stř. = doba dvaceti let;
-letý = starý, trvající dvacet
let; sjezd -letých abiturlentů.
nevhod. m. abiturientů. kteří
maturovali před dvaceti lety

dvacetina || -c'it'i'na, ž. = dvacátý
díl (1/20)

dvaceti-násob =
(kniž.); másobek,

dvacetinásobně
-bku, m. =

-sátkrát,

dvacetkrát větší číslo, množství:
másobný [-ně; -nost] = dvacet
krát „na sobě“, větší, hojnější;
mástrojový orchestr = skládající
se z dvaceti nástrojů (Ner.)

dvacetkrát (nik. -te), násob.pří
slov. k dvacet

dvacetník, -u, m. = peníz platící
20 drobných jednotek měny

*dvaciňš, -e, m. = dvacetník; =
dvacítka (v kartách); zdrob. —šek,
-šku, m.

dvacíti- ve slož.
dvaceti—

dvacítina, v. dvacetina
dvacítka, —tek, ž. = číslice 20, co

(-členny'...), v.

jí označeno (pokoj...), dvacet
mužů...

dvakrát (ník, -te), násob. při
slov. k dva ; *dvakrátný = dva
krát učiněný, nastalý...

*dvamecítma, -tmý = dvaadvacet.
dvaadvacátý (zastan)

dvanáct, zastar. -cte (nářeč. -8t),
-cti, základ. číslov. = 12; dvanáct
(t. j. hodin);
-cterák, -a, m. = jelen 5 dva
nácti výsadami na parozich;
-cterka, ž., formát knihy;
-ctemík, || -ctn£k, -u, m. = první
oddíl tenkého střeva;
-ctefonásob = dvanácteronásobně
(kniž.) ; -cteronásobný [-ně;
-nost] = dvanáctkrát „na sobě“,
složený. hojnější, větší;

'-ctery', druhová číslov. k dva—
náct; o tvarech & užívání, "sr.
čtverý

dvanácti- ve slož.:
denní = trvající, starý dvanáct
dní;
-hla'0ý = s dvanácti hlavami;
detí, stř. = doba dvanácti let;
-Zetý = starý 12 let

dvanáctina, ž. = dvanáctý díl
('/12)

dvanácti-násob = dvanáctinásobně
(kniž.); vnásobný [-ně; masu =
dvanáctkrát „na sobě". složený,
větší, hojnější

dvanáctinka., ž., zdrob. k dvanác
tina:
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dvanáctmný, přld. k dvanáctina:
-nná soustava

dvanácti-stěn, -u, m. = těleso s
dvanácti stěnami;
-stupňový mráz...;
úhelník, -u, m. = obrazec 5 dva—
nácti úhly;
-válcový motor...; -válec, —lce,
m. auto s dvanáctiválcovým
motorem

dvanáctka, -tek, 2. = číslice 12, co
ji označeno, 12 osob...

dvanáctkrát (nik. -te), násob.
příslov. k 12

dvanáctník, -u, m. = dvanácterník,
-cterák

dvanáctý (nářeč. -stý), řad. číslov.
k dvanáct; dvanáctá (t. j. ho
dina); symb. nejvyššího času, pO
sledni chvíle: přijít... v" dva
náctou hodinu...

dvě, -ho, stř. (stažením z dvoje)
= dvě osoby, věci atp.. dvojice
(zastat, kniž.): dvé poutníčků
(Erb.); to dvě || častěji to dvojí;
na dvě, ve dvě || častěji na, ve
d'ví || nadvé... = na. dvě části,
polovice, na půlky, dvojnásobně,
dvojitě: prkno je ve dvi; síň dě
liti na dvi (Ner.); harmonie ži
vota, rozštípena vedví (Vr.): dát
něco ve dvi (= dvojnásobně,
dvojitě)

*dvénásob, -bně, příslov. = dvoj
násobně

dverce, dverce, dvěo'ečka, stř.
pomn.. zdrob. 1: dveře (nářečí.)

dveře || dvě-ře, ž. pomn. otvor
k vycházení a vcházení i to, čím
se místnost zavírá a otvírá: do
movní, hlavní... d.; d. do kuchy
ně, do sklepa, na půdu: vidět
koho rád za dveřmi = když od
chází (lid. a hovor.); raditi se
za zavřenými dveřmi = tajně;
lidé si tam podávají d. = chodí
jich tam velmi mnoho; pod. dvé
ře se tam netrhnou; vyraziti s
někým dveře = vyhodit, hrubě
odbýt; vánoce jsou za dveřmi
(Vanč.) || obyč. přede dveřmi =
brzo nastanou; v. dverce, dvě
rečka, dvírce, dvírečka, dvírka

*dveřej, —je || 'dveřeň, -ně, ž.
křídlo dveří; pomn. 'd've'řeje, —ji
= zárubeň, futro, veřeje

dveřní = co je ode dveří, co ná
leží ke dveřím: d. závora; d.
otvor (č.-Chod);
'dveřník [—nžce],-a, m. = vrátný
(zastan, č.-Chod); středověký
vysoký hodnostář

'dveřový = dveřní
dvě, v. dva
"dvěmecítma || dvě

(zastat)
dvěstěkrát (nik. —te),násob. pří

slov.'k 200

dvaadvacet

dvěstěletý || dvousetlet'ý || dvou
stoletý ('dvousta-) = trvající
200 let, po dvou stech letech
(památka. ..)

dvěstěprocentní zisk... zisk 200%
dví, na dví, ve dví, v. dvě
"dvíče, —čete,stř. = dvojče (lid.)
*dvih, -u, m. zdvih, zdviženL

pohyb, klesnutí
'dvírce, stř. pomn. = dverce
dvírečka Il *dvířečka, -ček, stř..

pomn., zdrob. k dvírka, dvířka
dvírka || časť. dvířka, -rek || -řek—,

stř. pomn., zdrob. 1: dveře, dvé
ře; zadní dvířka = zadní vrátka,
v. vrata

dvoj-, ve slož., často || dvou—, v
dále (pro zjednodušení uvádí se
zprav. jen podoba první)

dvojace, v. dvojaký
dvejáček, m., zdrob. k dvoják
dvojačka, -ček, ž., rostlina; = dvo—

jice (řid.)
dvoják, -u, m. dvojitý žebřík,

úl, puška se dvěma hlavněmi,
pluh se dvěma radlicemi, vidli
covitý strom ap.

dvojaký (nik. dvojjaký) [-ce;.
-ko; -kost] dvojí, dvojznačný
(výklad...); zaměřený na dvě
strany, obojetný, neupřímný: -ká
politika; -ký květ pohlavně
rozdělený; jednati -ce (Vr.):.
vykládati co -ko (Geb.) ,

*dvojan, -a, m. dvojče
dvoj-arch, -u, m. |! dvojaršt, stř.

dva archy pospolu; -archový
obsahujíci dva archy
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Advojatý [-tě; '-to; -tost] = dvo
jitý (říd.); = dvojaký, vyhýba
VÝ, neupřímný (t.)

dvoj-barevný || -barvý = mající
dvě barvy; '-barv£, stř. = dvo
jí barva, dvojbarevnost (Majer.);
-běh, -u, m. = běh tam a zpět
(sport);
-bod, -u, m. = dvojí bodnutí
“v šermu;
*—boj,-e, m. = souboj;
—-břitký|| '-b'řitnatý || Lbřitý =
s dvojím břitem, ostřím;
-'-byti, stř. = žití ve dvou;
'-bytost, -i, ž. = dvojí bytost;
-*-bytostný, přid. k tomu;
-cifemý; wipý;
-ctihodný, titul evangelických du
chovnich

-hmat, -u, m. = hmat obou ru
kou, současně vzbuzení dvou
tónů;
-howny' osevní postup. střídají-ll
se dvě plodiny na témž poli;
-h-ra, -her, ž. = hra dvojice; =
dvě hry jako celek;
-hra.zdž, stř. = dvě hrazdové
tyče nad sebou;
lhrbý velbloud;
-h'vězdí, stř. || -hvězda, ž. = sku
pina dvou blízkých hvězd

dvojí, -ho,' druhová číslovka ke
dva, dvě (2): d. papír, barva.,
sukno, víno atp.; = dvě (11
jmen pomnož. a pomysl.): dvoje
dvéře, noviny, šaty...;
d. sukno, přenes. = vojen. stej
nokroj (lid.); d. loket = dvě

dvojčátka, -tek, stř.. zdrob. k
dvojče (lid. dviče). -čete, stř. =
jedno ze dvou dětí spolu naroze—

různá měřítka;
zpodstat. stř. dvojí: vybrat! si
jedno z dvojího

ných; přenes. krystalové, ovoc- dvojice, ž. = dva předměty n.
né d. dvě osoby pospolu, pár: man

dvoj-čislo, -sel, stř.=dvojitě číslo: želská d., d. atomů; mlátit ve
-členny' = skládající se ze dvou dvojici
členů (výraz. rodina); dvojicí, přid. = na, dvojení
--děložný = s dvěma dělohami dvojltl, 1. = činiti dvojím, dva
-(botanic.); krát, dvojnásobně; zprav. ve

slož.: 2. = dělit na dva díly, roz
dělovat: cesty se dvojí (A. šrá

--deska, ž. (v optice);
—d£lný [-dílnost] splS, -ná. skříň.
-né vydání; mek); 3. = vykat (nářeč.); slož.
—dobýmotor, takt; dokon. 'roz- dva. lidi = způsobit
-domek, -mku, m. = dva domky mezi nimi roztržku: spor je roz
so společnou zdí: dvojil; roz—se = rozděliti se na
-domý = dvojaký na různých dvě: mínění se rozdvojilo; z
jedincích (botanic.); úsilí... = zdvojnásobit:
-duty' = na obou stranách dutý; -dvojo'óati, slož. nedokon. roz-:
-dyšn'ý = dýchající plícemi l rozpor rozdvojuje jeho básně
žábraml (Václav.); z—úsilí

dvoje, v. dvě, dvojí dvojitý [—tě,--tost], 1. = co je
dvojenec, -nce. m., 1. = jeden z dvakrát na. sobě. za sebou, ve

dvojice (tělocvič.); 2. = dvojník dle sebe, dvojnásobný. podvoj
(říd.); -'nectv£, stř. = dvojnictví ný: d. řetěz, -tá. dopisnlce; český
(t.) lev s dvojitým ocasem; -tá. nit',

dvoj-fázový proud; zeď, -tá. vrata, podšívka, -tě okno,
-háček, -čku, m. = dvojitá dvéře, účetnictví; 2. = obojetný.
udice; nespolehlivý (zastal-.)
f-hlas, -u, m. = dueto; dvoj-jazyč'ný [dně,- -nost], 1. o té—
-hláska, -sek, ž. = dvě samo- že osobě = mluvící běžně dvě
hlásky tvořící jednu slabiku; ma jazyky, bilinguis: 2. -ná ze
-hlasný [mě] || -hlasý zpěv: mě... = kde různí lidé mluví
-hlavý orel; dvěma, jazyky; -né úřadování =
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ve dvou jazycích; úřadovati krát delší (Herrm.); zprav. slož
-ně; -nost úřadování; dokon. z- = zdvojiti: 2- své úsilí;
'-jedinný = skládající se ze nedok. zdvojnásobovati;
dv0u částí: -nné Rakousko dvojnásobný [—ně;-nost] = dva—
(kniž.) krát na sobě, složený, větší, hoj

dvojka, -jek, ž. = číslice 2, co jí
označeno (pokoj...); = druhý
stupeň známky na vysvědčení;
též = nedostatečná.; = ručnice
se dvěma hlavněmi; = mouka
druhé jakosti; = dvojče (nářeč)

dvoj-kladka, -dek, ž. = kladka s
dvojím zářezem;
-klaný [-klanost], ník. -klanny'
= rozštěpený ve dvi; -nost ly
riky a teoretických výkladů (Vác
lav.);
-kmenný strom;
-kolejka, -jek, ž. = dvoukolejná
trať; -kol£, stř. = dvojice kol:
-kolka, -lek, ž. = vůz se dvěma
koly; dvojkolý vůz;
-komo'rn£ || časť. -komorový =
se dvěma komorami: -vá parla

'mentní soustava = s poslanec
kou sněmovnou i se senátem;
-křidláč, -e. m., rostl.; -křidlý
bmw:
-k'řížek, —žku, m. = dvojitý k.
(hudeb.);
Jíst, -u, -Mstek, -stku, m. || Jistž,
stř. = dvojice listů;
Jom, -u, m.: d. světla v krysta
lu; Jemný: -né nerosty:
match <<-meč |; obyčej. -mač»,
-e, m. = dvojice matchů

dvojmo (slovo nově), číselné pří
slov. = dvojnásobně, dvojitě;
podati žádost d. = ve dvou e
xemplářích

dvoj—moc, -1, II -mocn'ina„ ž. =
druhá mocnina. (matem.); -moc
ný: -ně prvky (chem.), tyčinky
(botan.)

'dvojmý člověk = žijící dvojmo,
jedním tělem, ale dvěma duchy

“dvojmyslný = dvoj-smyslný
dvojnásob, násob. příslov. = dvoj

násobně (kniž.); -násobek, -bku,
m. = dvojnásobně množství, -ně
větší číslo;
dvojnásobiti = zdvojovati: hodi
na se -násobila = zdála se dva

nější: d. zisk, objem, příjem...
dvojnický [-nictvž], přid. k dvoj

ník, -a, m. = člověk k neroze
znání podobný jinému, dvojí vtě—
lení téže osoby

dvojnohý = s dvěma nohama
dvojný = dvojí, dvojnásobný, dvo—

jitý. podvojný: -ná nejistota
(Koll.); má číslo (mluvnic.)

dvoj-obrat, -u, m. = dvojitý ob-
rat; -oca8ý = se dvěma ocasy;
-okemn = se dvěma okny;
'-ostři, stř. = ostří na obou
stranách: -ostří oceli (Pf1.-Mor.);
*-ostrý = na dvou stranách na,-
broušený, dvojsečný;
-osý = se dvěma osami;
-páka, ž. = dvojitá paka;
-palubnik, -u, m. = parník se
dvěma palubami;
-pz'lka, -lek, ž. = dvojitá pilka,:
-plochý || -plošný = se dvěma
plochami; -plošn£k, -u, m. =
aeroplan se dvěma nosnými plo
chami (křídly), biplán; -plošný',.
v. plochý;
-pohlatm£ [-nost] = se dvěma
pohlavími;
molární (mý) || mátový = ma.
jíci dva póly;
-polný: -polné hóspodářství =
dvojhonné (Olbr.):
-poschoďový dům = o dvou po.—
schodích; -pouzd'rý; -proudý:
'PTStý = se dvěma prsty:
-pytlik, -u, m. = pytlík, jehož'.
jedna půlka se nosí na prsou,
druhá na zádech (Olbr.):
-ra.menný = se dvěma rameny;
-rozměmy' [-ně; -nost] = mající"
dva rozměry;
-mb, -u, m.,'v rohování = rub..
úder oběma pažemi zaroveň;
-mčka, -ček, ž. neboli -ruční pila.
= pro dva;
-řad, -u, m. = dvojitá řada (tě-
locvió.. vojen.); -řad(ov)'y' ka
bát; -8ázka, -zek, ž. = dvojitá
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sázka; -sbo'r, -u, m. = spojení
dvou sborů v celek (hudeb.);
-sečný [-ně; -nost] = nabroušený
na obou stranách, o meči...; pře
nes. -sečná zbraň = nebezpečná
i pro. toho, kdo jí užívá;
-sedadlový: -vé auto;
-sek, -u, m. = dva seky za sebou
(v šermu);
-sešit, -u, m. = dvojitý sešit;
-slabičný = mající dvě slabiky;
-smě'my' = ve dvou směrech;
-smysl (|| "dvou—), —u.m. = dvojí
smysl, význam, nejasnost, dvoj
značnost; často = slovo, výraz.
projev kluzkého smyslu; -smysl
ný [-ně; -nost] = dvojznačný;
často = kluzký;
-sňatek, -tku, m. = dvojnásobné
manželství, bigamie;
-spolek, -lku, m. = spolek dvou;
—spřež, -e, z., -spřež£, -spřežen-í,
stř. = spřežení dvou tahounů;
_spřežný || má vůz;
-stěžnžk, -u, m. = loď se dvěma
stěžni;
*-stoletý = dvěstěíetý; -sto'pý =
zabírající dvě stopy (verš.);
mtm/nm? [dn/ně; -wnost] = mající
dvě strany; = ujednaný mezi
dvěma stranami; -nná smlouva.
bilaterální; = obojaký;
-stup, -u, m. = dvojice, řada
dvojic (tělocvič.. vojen.); '
-8'vazkový = ve dvou sVazcích:
*-wětlí, stř. ][ '-sm3t, -u, m. =
dvojí světlo;
-št£tek, -tku, m., rostl.;
-takt£, stř. = dva. takty jako jed
notka; -taktmrý, -takt'ni,_ o notě.
o motoru atp.;
-tečka (nik'. dvou-), -ček, ž. =
dvojí tečka (z);
-tón,.-u, m.; -tónový;
-trylek, -lku, m. = dvouhlasý
trylek (hudeb.);
-tvar, -u, m. (nik. dvou-), v
mluvnic. = slovo vzniklé z jiné—
ho, di'uhotvar. dubleta; -tvárný
i| —tva;rý= mající dva tvary;
-tvářný = s dvěma tvářemi:
-tvářný Janus ;

-uchý hrnec neboli -ucháč, -e, ||
—ušák„ -u, m.;
Jválcový stroj;
dvědomi, stř. = rozštěpené, dvojí,
dvojité vědomí, dvojí já;
hverš, -e, m. ll me?-ši, stř. = dva
verše jako celek;
-vesZice || -veslovka, -vek, z. =
loďka se dvěma vesly; -veslo'uý;
'-věžatý = s dvěma věžemi;
“"-věží,stř. = dvě věže vedle sebe
(čech); “věží || měžní, přid. =

dvojvěžatý;m-md, -u, miděnž, stř. =
dvojité vidění (oční choroba):
mrcholny' = mající dva vrcholy;
mypouklý || wypuklý = na. obou
stranách vypouklý;
—zápa3,-u, m. = dva zápasy ja
ko celek;
-značný [-ně; -nost] = mající
dvojí význam;
-zpěv, -u, m. = zpěvní dueto;
-zub, -u, m. n. -zubec, -bce, m.
= nástroj se dvěma zuby: -zu
bec, rostl.;
-zubý = se dvěma zuby, zobci,
hroty; -zvuk, -u, m. = souzvuk
dvou tónů;
-ženstv£, stř. =
dvěma ženami

dvor-ana., ž. = velká místnost, síň.
hala; nádražní d., d. v budově
školní, zábavní d. atp.

dvorec, -rce, m., od pův. zdrob. k
dvůr = malý dvůr, dvorek (říd.);
= větší hospodářství, statek (sr.
dvůr 2.); = hříště, court: teni—
sový dvorec; = okrouhlé místo
okolo rány n. okolo prsní bra.—
davky;
dvorecký: -_cká tvrz (J'ir.); d.,
-kého, m. = dohližltel na dvoře

dvoreček, -ěku, m., zdrob. k dvo
rek, —rka (—rku), m.. zdrob. k
dvůr; *d'oorko'vý, přid. k dvorek

dvorňácký [-cky; —ctv£],příd. k
dvorňák [-ňačka], -a, m. = děl
ník pracující na dvoře, při sklá—
dání a nakládání výrobků

dvorně, v. dvorný

manželství se
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dvorní, příd. k dvůr (panovnický): (nik. d. se); dvořívatz' se, opa—
d. dáma, dodavatel, rada... kov.;

*dvorn0mlnvný = mluvící dvorně _*dvořivý = dvořící se
(J ir.) dvořka, v. dvořan

dvornost, -i, ž., v dvorný; dvor— dvon- ve slož., nejčasť. || dvoj-,
nůstka, -stek, ž. = drobný pro— na př. -archový..., v. tam; ně
jev dvornosti kdy jen dvou-, v. dále:

dvorný [mě,- -nost], původ. = co -aktovka, -vek, ž. = hra o dvou
souvisí s dvorem (panovnickým, aktech; -aktový = mající dva
šlechtickým), nyní = vybrané akty
zdvořilý, uhlazený, zvláště k že- *dvouěek, -čku, m. = peníz pla—
nám: -ná slova, poklona, pozor- tící dva. krejcary (Holeč.)
nost; mluvit, chovati se -ně; *dvou-českán, -u, m. = peníz pla
-nost = dvorné chování, projev tící dva čes. groše;
dvornosti -čtv'rteční ("-ný) || -čtvrtní,

dvorský = dvorní: d. lékař, -ké -čt1rrtkový, -čtvrťový = trvající
desky, právo, básnictví; = dvo— dvě čtvrti (hudeb.);
recký (Jir.); d., -ského, m. = denní = starý, trvající dva dni;
šafař (t.) -groš, -e, || lid. -grošák, -u, m.

dvorstvo, stř. = dvorská družina, = peníz platící dva groše; -gro
dvořanstvo (zastar.) šový dluh (Ner.);

*dvořácký [-cky; -ctv£], přid. k -haléř || malíř, -e, m. = peníz
dvořák, -a, m., v starších dobách platící dva haléře: -halé'řový
= dvorský služebník, dvorský (dí-), přid. k tomu;
sedlák, šafář, dvořan; = svo— -hodi1mý ll -hodinový = trvající
bodný sedlák; = zdvořilý člo— dvě hodiny;
věk (Holeč.) -koly', v. dvojkolý || -kolový

dvořan [dvořanka; 'd'vo'řkaL -a, (Jir.);
m. = kdo žije 11 panovnického -k'rejca'r, -u, m. = peníz platící
dvora; = člověk uhlazeného cho- dva krejcary; -krejcarový;
vání (Jil-., Majer.); = dvorský Jeti, střý = doba dvou let;
nádenik (nářeč._ Herb.); Jatka, -tek, ž. = dvouletní
*dvořanin, -a, m. = dvořenín; hospodářský plán;
'dvořanínstvo, stř. = dvořanstvo; —letní || -letý = starý, trvající
*dvořam'ti = býti dvořanem; dvě léta:
dvořanský [-sky; -ství] = patří- -liberka, —rek, z. = -l£bem£ zá.
cí... dvořanům; -ství, stř. = hod- važí; -Zitr, -u, m.; Jitrový;
nost dvořana; uhlazené chování: -měsíční dítě, pobyt; -měsíčník,
dvořanstvo, stř. hromad. = dvo- ' -u, m. = časopis vycházející
řané každé dva měsíce;

dvoření, stř., v. dvořiti; metrový = měřicí dva. metry;
'dvoře'nín, mský, -stvo = dvo- -milionový = mající dva. milio
řan, dvořanský, dvořanstvo (zast.) ny (obyvatelů): -vé město;

*dvořil, -a, zdrob. dvořílek, -lka, -miliontý, řad. číslov. k dva, mi
m. = kdo se dvoří liony;

dvoříště, stř. = místo, na kterém -místný = mající dvě místa (zlo
stál dvůr; = nádvoří (Baar) mek, letoun);

*dvořitel, -e, m. = dvořil -motorový = se dvěma motory:
dv0řiti, původ. = sloužit u dvo- -neděl'ní dovolená;

ra: ti. se (ojediň. d.) komu. -patrový, -poschoďo'vý dům:
zvláště ženě = dvorně se k ní -proudní stříkačka = s dvěma
chevat, ucházeti se o její pří— proudy (Baar);
zeň; podst. jm. dvořané, stř. -ročák, —a,m. = dvouletý kůň
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apod.; -roč'n£ = starý, trvající 'dych, -u, m. = dech; schází mu
dva roky: dychu (Ner.)
-setletý || *-staletý [] -stoletý = dýchací = na dýchání: d. ústrojí
dvěstěletý: dychadla ll dji-, -dei, stř. pomn.
-stý, řad. číslov. k 200; = dýchací ústrojí; -dlo, stř. =
-svazko'vý = mající dva svazky; otvor V ledu
-šesták, -u, m. = dvacetnik (v dýchánek || řidčeji díl-, -nku, m.
starší době); -šestáko'vý;
dis—ici, řad. číslov. k 2000; disi
ciletý = trvající 2 tisíce let;
-t'řetinový: -vá většina;
-ty'deník, -u, m. = časopis vy
cházející každé dva týdny;
'-věžatý = s dvěma věžemi;
'wrší, stř. = dva vrchy vedle

= důvěrné. zábava, družné po
sedění; v mysliv. = místo, kde
koroptve v hromadě přenocují;
původ. = hadí kámen, na který
podle staré pověry dýchall hadi
a který staří čechové nosívali
jako amulet; odtud d. hadů =
peleš

sebe (Jil-.); dýchatelný = co lze dýchat: ne—
—zlatník, -u_ m. = starý rakous
ký stříbrňák v hodnotě dvou zla

byl tam d. vzduch (čap.); častě
ji zápor. ne—

tých dýchati, dýši, dýšeš..., dýšl || dý
dvůr, dvora, m., 1. = nepřikryté chám, _-cháš..., dýchej, dýše, -šíc

ohrazené místo u domu, jiné než " -chaje, -jíc, dýchání = nabí
zahrada, nádvoří; 2. = větší rati vzduch do phc (vdechovat)
hospodářská usedlost: selský,
panský, poplužní d.; 3. = sídlo
šlechtice, panovníka s družinou,
s nejvyššími úřady: královský
d.; býti kde dvorem = pobývati,
zdržovati se, míti svůj dvůr; 4.
= dvořané a jejich služebnictvo:
král přijel se svým dvorem; vy
držovat velký dvůr (sr. dům):
ctnost a pokora nemá místo u
dvora = mezi dvořany (přísl.);
5. název některých nejvyšších
úřadů: účetní d.; soudní d. =
sbor;
dělat někomu dvůr = dvořiti
se mu, nečes. podle něm.

dyas, —su <<—su», m.. z řeč. =
permský útvar (zastar.); dya
sový aso-», přid. k tomu

*dycinky, dycky = vždycky (lid.)
dýčka, -ček, ž., zdrob. k dýka
*dygyta ][ dykyta, ž. = taft: -tový
dýha || djl-, ž. = tenké prkénko

: ze vzácnějšího dřeva, k obkládá
ní nábytku; dýhá'ma || dy-, -ren,
ž. = továrna na dýhy;
dýhovati || dy- = obkládati dy
hami;
dyhovka, -vek, ž. = dýhová pila;
dýhový || dy-, přid. k dýha

a z nich jej vypouštět (vydecho
vat): d. lehce, těžce, zdlouha,
zhluboka; jen taktak dýchat =
živořit; poslouchat, ani nedý
chat; d. vůni, zápach, kouř =
vtahovati do sebe při dýchání:
d. = vypouštět, šiřiti teplo, pach,
zápach, vůní...: kamna dýchají
= sálají; dýchá. z něho klid...;
do tváře mu horce dýchala stáj
(knlž.); slož. dokon. do—,přenes.
= zemřít; dokon. na- se čerst—
vého vzduchu apod.; v. nadýcha
ný: nedok. 'od- = oddychovat
(So.); dokon. 14- se (při práci,
stoupání...) = unaviti se dýchá
ním; být udýchan; v. udýchaný:
vy- někde všechen vzduch =
dýcháním spotřebovat; vydýcha
ný vzduch; vy- se; za- pokoj,
postel = dýcháním zahřát; za
se = udýchati se;
-dychovati, slož. nedokon. od-:
.pe-: podychujem jen krkavě
(Nem) || '-povz-; v-, obyčej.
vdechovati, v. dechnouti; vy- =
nabírat vzduch z plic;
dýchávati, opakov.

dýchavičný [-ně; -nost] = mající
záduchu, astmatický, lid. dušný:
-né drondy, o chatrných autech
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*dýchavý = dýchající; = dýcha- dýměj II -je, ž.. obyč. pomn. -:ie
víčný = zánět tříselných žláz; 401217

dýchnoutl, dýchl, dýchnuv, dých- mor
nut(í), dokon. k dýchati; přenes. dymiňn, -u, m. = tymián
(loubí) v šum dýchne z nitra
(Hál.): nová vzpomínka dýchla
naň (Vr.); slož. dokon. 'do
(Č.-Chod): od- si ulehčeně (Vr.);
v- = vdechnout (Vanc.); vy- =
vytlačit vzduch z plic

dychtiti, dychtění = horlivě o něco
usi10vat, po něčem toužit : d. po
slávě, po cti, po penězích;
slož.. dokon. na- se (mnoho);
*roz- se: srdce je rozdychténo
(Vr.) : 'vy- : vydychtěná Paříž
(Majer.) = vytoužená; dychti
vati, opakov.

dychtivý [du,- -vě; uvost] = dych
tící, usilovné žádostívý: d. čeho,
někdy d. po něčem (podle slo
vesa.), nač, nik. o něco

dýka, ž., z něm., krátká bodná.
zbraň: dýko'vitý = jako dýka.

dykyta, -tovy', v. dygyta
dýl, v. II déle
dým, -u, m. = kouř, čoud; pře—

nes. = pára..: symb. pomíji
vosti: d. a báj (Hál.) apod.

dýma, m. = dýmač;
dýmaci = co je na dýmání:
dýmač, -e, m., v bájích = bez
hlavý ohnivý muž svádějíci pout
níky a cesty;
dymadlo, -del, stř. = dýmací
měch

—dýmati (na-...), v. douti
dýmati, -mám = dělat, pouštěti

dým, kouř, kouřit: komíny, lodi
dýmají; kuřák dýmá; dýmati
doutník (Hlad.); slož. dokon. na
= nadělati dýmu, kouře, na
čmoudit; na- se (mnoho); prostě
dokon. za-: komíny zadýmaly;
za- pokoj = naplniti dýmem;
dýmávatž, opakov.
dýmafvý = dýmající, čadivý: d.
plamen; -vé komíny (Jin)

'dýmčice, ž., zdrob. k dýmka ][
zprav. -č'ička, -ček, ž.; -čisko,
-čiště, stř. = dýmka (zhrub.)

'dýmčiti = kouřiti z dýmky
dýmečka, ž., zdrob. k dýmka

dýmiti (se) = dýmat: kraj se dý
mil (Mrš.) = kouřilo se z neho

dýmka, _mek, ž. = náčiní ke kou
ření tabáku: kouřlti z dýmky n.
dýmku: d. míru = d., kterou
Indiáni kouří na znamení pokoje
n. pohostinství; přenes. vykouři
ti dýmku míru = pokojně se do
hodnout, zanechat nepřátelství,
nevraživosti ;
dýmkář, -e m. = výrobce dý
mek: -řský l-řstviL přid. k to
mu;
dýmkový tabák = do dýmky

*dýmnatý = plný dýmu
dymník, -u, m. = otvor, násta

vec na. odváděni dýmu (u krbu.
u pece;..)

dymnivka, -vek, ž., rostl.
dýmnouti, -ml, -mnuv, -mnutí, do

kon. k dýmati
dýmný || dy-, příd. k dým = jako

dým (kniž.): -ná. mlha (Martin):
-ný sen (Nen) = který se roz—
plyne jako dým; -ná puma... =
působící dým (0dbor.)

dýmojem, -u, m. = zařízení na jí
mání dýmu

dýmotvorný = působící dým
*dýmovitý = jako dým;

dýmový, příd. k dým: d. sloup...
= sloup dýmu: -vá clona

dyn, —u, m. || dyna, ž., z“ franc.,
jednotka síly (fysik)

dyna, v. duna a dyn
dynamický [-mžcky; _mič'nostL z

řeč. = obsahující, projevující
sílu. pohyb, vývoj, všímajicí si
pohybu, vývoje. opak ke sta
tický: d. názor; -ké krásno
(Durd.); -ká. činnost = pohyb
svalů apod.; -ké zkoumání ja
zykových jevů: posuzovat, vy
kládat, zkoumat něco -mícky =
vývojově, se stanoviska dynamic
kého; -mlčnost, -i, ž. = sklon
k pohybu, dějový ráz

*dynamik, -a, m.: d. slova. = kdO
dovede užívati slova dynamicky,
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dovede jím vyjádřit pohyb, děj,
živě něco vystihnout;
d., -u, m., součást radiového pří
stroje;
dynamika, ž. = nauka a pohybu;
= dynamický ráz, dynamičnost:
d. hlasu, tónu = síla, odstup
ňování; d. slov, výrazů = schop
nost vyjadřovati děj, činnost; d.
jevu, života = to, že se vyvíjí,
že je v něm ruch, pohyb, že v
něm působí různé síly; d. dra
matu

dynamismus <<-zmus», -mu, m. =
názor vysvětlující přírodní jevy
působením vnitřních sil;
dynamisovati a—zo—>>= uvádět
v pohyb. v činnost; slož. dokon.
z-: hra zdynamisovaných před
stav (Pujm.)

dynamit, -u, m., výbušné. látka.:
symb. revolučnosti; *-ťák, -a II
-tá'ř, -e, m. = dělník v dyna
mitce; přenes. -tá.ř = revolu
cionář, terorista; dynamitka,
-tek, ž. = továrna na. dynamit;
-tniclc'ý = revolucionářský, bouř
livácký; -tn£k, -a, m. = dynami—
tář;
dynamito'vý: -vá. puma, -vé _dělo

dynamko, stř., zdrob. k
dyna/mo, stř., z řeč. = stroj na.
výrobu elektřiny;
dynamoelektrický stroj...

*dynasta, m., z řeč, = panovník;
dynastie a-styje>>, ž. = panující,
panovnický rod ; dynastický
[—sticky] <<-styc->>, přid. k dy
nastie: = ve prospěch dynastie,
příznivý, oddaný dynastii (hnutí,
smýšlení...); -stický rod = pa
novnický

dýně, ž. = tykev, lid. též turek
dýnko, v. dénko
dynovačka., -ček, ž. = pomlázka:

dynovati = choditi pomlázkou;
přenes. = žebronit (říd.).

dyňový || dýňová, přid. k dýně
dysenterický, přid. k dysenterie.

na př. -cká epidemie;
dysente'rie <<-zen-», ž.,
úplavice

z řeč. =

dyspepsie, ž., z řeč. = žaludeční
nechutenství; -ptický q-ptyc—»=
vzbuzující dyspepsii, odporný

dyšk(e)rece, v. diškerece
*dyšný [—ně] = dýchavičný; aspi—

rovaný, o souhlasce
dyštanc, v. distance
*dyť, příslov. = vždyť (lid.)

ák
. = hubice

dýzlovka, Dýzlův (motor), v. diese
lovka

*dyž, spojka = když (lid.)
dyžený = dýhovaný;

dužina, ž. = dyha;
dyž'iti = dyhovat

dyžka, -žek, ž., zdrob. k dýha
dzierzoňák, -u, m. = Dzierzonův

úl zásuvkový
dzin, citoslov. = cink; dzinkat'i =

clnkat
džamic, ž., arab. = mohamedán

ská modlitebna
džaur, -1'kyně, drsky', v. ďaur
džbán, -u, m. = nádoba s uchem

na tekutiny: d. na vodu, na pi
vo (pivní); tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu. až se ucho
utrhne = všecko se časem opotře—
buje; přenes. výstraha před nad—
užíváním něčí trpělivosti, od ne
bezpečí;
džbáneček, -čku, m., zdrob. ke
džbánek, —nku, m., zdrob. ke
džbán; d. piva. = půllitr (mor.);
džbánkový: -vá politika = u
džbánku, u piva;
džbánom'ty' = jako džbán

džber, -u, m. = velká. dřevěná, ná
doba; zdrob. -rek, -rku, m.

džeksny, -sen, ž. pomn., v obyčej.
výslovnosti šeksny = jackson
ské brusle

džem, v. jam
džemborý, v. jamboree
džempr, v. jumper
džentlmen, v. gentleman
džentrický [-cky; -ct'vi], přid. k

džent'rik, -a, m., slov. || v čes.
výslovnosti také -trik = jedinec
z gentry, šlechtic, velkostatkář,
inteligent aristokratického smýš
lení:
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džentry, ž. neskl., z angl. gentry
= nižší šlechta, zemanstvo

džersej, -s£, -zej, v. jersey
džet, v. jet: džez, v. jazz
*džgátl = cpát (mor.); slož. dok.

nadžgati
džig, v. ěík; džignout, -gl = bod—

nouti, píchnout (nářečí.)
džigolo, v. gigolo
džin, -a, m.. indic. = duch: dž'm,

-u. m.. pražský (františkovský) ná
zev turecké muziky (Ner.); v. gin

*džingischán, -a, m. = velký do—
byvatel (Vrchl.); zobecnělé jmé

e, é, 1. samohláska, písmeno, tón;
2. citoslov. podivu, podezření,
nevole, nezájmu: e, to je divné,
to se mi nelíbí; Chceš něco? E,
nic (Hlad.); é, špatná. věc (Olbr.);
nejčastěji s významem odporu:
e, to nechci; v dětské mluvě: e
|| to je e = nepěkně, ošklivé;
z toho přid. jm. eaný = bakaný,
bekaný

eben, -u, m., cizozemský strOm s
tvrdým dřevem, jeho dřevo; ebe
novati = vykládat ebenem n.
barvit na ebenovo: ebenový PM]:
—vé dřevo; přenes. e. vlas =
černý

ebonlt, <r-nyt», -u, m. = tvrdý vul
kanisovaný kaučuk; ebowbtový,
přid. k tomu

eburin cx-rín»,-u, m. = tvrdá. hmo
ta na výrobu ozdobného zboží

ecce homo xekce hó->>,lat, = ejhle
člověk, výrok Pllátův k židům o
zmučeném Kristu; v círk. umění
= obraz zbičovaněho Krista s
trnovou korunou

Eda, -dy, zdrob. Edáček, m., do
mác. tvary k Eduard

edamský || eid— &.eyd- <<ejd- || často
ajd->> sýr, holandský

Edánek, -nka, m., domác. tvar k
Eda.

eddický, příd. k Edda (= sbirka
sever. bájí) = jako v Eddě

Eden, -u, m., z hebrej., biblický
kraj s rájem;

21

no zakladatele mongol. říše Džín
gischána

džirandola, v. girandola
džiu-džitsu || jiu-jitsu, stř. neskl.

= japonské umění sebeobrany
džokej, džoky, v. jockey
džonka || džunka, -nek, ž. = čín

ská.. japonská plachetnice
džúlep, v. julep
džumpr, v. jumper
džungle, ž. = prales v Indii; pře

nes. = hustý porost. něco nepro
zkoumaného, divočina (hovor.)

džunka, v. džonka '

ede'n, -u, m. = ráj, rajský ži
vot; edemký = rajský: -ská. zář
(Vrchl.)

edice <x-dy-», ž., z lat. = vydání
(knihy), vydavatelstvo, knižní
sbírka; ediční = vydavatelský

edikt &-dykt», -u, m., z lat. = ve—
řejná. vyhláška úřední; ediktální
řízení

editor <<-dy-»[-rka], -a, m., z lat.
= vydavatel[-lka]

_ Edmund, -a, m., osob. jm. H podle
románštiny Edmond

*edukace, ž., z lat. = výchova;
edukační = výchovný

ef, v. I 1.
efata, v. efeta
efěb, -a, m., v st. Řecku = do—

spělý jinoch; efébi || '-bn£, -bsky'
[-bstv£] = jinošský

ef—ef, efef, z něm. = dokonale
(něco znát); to je ef-ef = dof
konalé (hovor.)

efekt, -u, m., z lat. effectus = Vý—
sledek: prace, řečí mnoho, e.
malý, žadný; = účinnost, půso—
bivost, úspěch, zejména vnější,
okázalost: dělat něco s efektem.
pro efekt; mělo to velký e.:
světelný e. = umělé působivé
osvětlení ; v umění e., obyčej.
pomn. -ty, -tů = vnější prostřed
ky bez vnitřní hodnoty, vnějšně
působivé; efekty = cenné papíry;
"'efekt'ik <<-tík», -u, m., zdrob. k
efekt;
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efektivní || Lný [-ně] (aw-» =
skutečný, skutečně vykonaný: e.
služba;
efektní Vně; -'nost] = (vnějšně)
účinný, působivý: e. přednes, za.
řízení, šaty;
'efektnický =
efekt;
efektový obchod = s efekty;

vypočítaný na

'efektuál, -a, m. = kdo usku
tečňuje;
'efektuovati = uskutečnit, pro
vést;
'efektuplný = efektní

efemera, ž., z řeč. = co trvá, žije
jeden den, pomíjejicí tvor, jev.
jepice. jednodenní horečka: =
rostlina někam přechodně zavle
čená (přirodov.);
efemerida, ž. = jepice; = efe
mer-ita;
efemerita, ž. = efememost, efe
memi, pomíjející věc, co má.
chvilkovou cenu;
efemérka, -rek, ž., zdrob. k efe
mera: trhanův cit je e. (Ner.):
efememt [—ně;-nost] = pomíje
jící, trvající jen velmi krátko,
chvilkový, dočasný

efendi <<-dy»,-ho, m., tur. = pan
(kněz, úřednik...)

efervescence, ž., z lat. = šumivost
eíeta || efata, biblic. = otevři se;

efeta, stř. neskl. = výmluvnost,
projev (hovor.); a., ž. = vyřídil
ka (lid.)

Efialtes, -ta, m., Řek, který zradil
Peršanům Sparťany v Thermo
pylách; symb. zrádce (pak též e.)

eflorescence, ž., z lat. = výkvět
nerostů, jemný povlak na nich z
vodních roztoků; kožní e. = vy
rážka

'efluvium e-flúvijumm -via,
lat. = výpar, prchavé. látka

efod, -u, m. = kněžský nárameník
(bibl.) _

efor, -a, m., z řeč. = statní dozor
ce ve Spartě; = starší student v
sloven. alumnátě

egal a-gáb, z franc.: jemu je to
všecko e. = všecko jedno (ho—
vor.) || zčešt'. egální (Ner.);

stř. ,

egalžsace aaa-», ž. = vyrovnání,
-nává.ní; = vojenské výložky a
jiné odznaky; -sační, přid. k to—
mu; *-satér [-'rka], -a, m. = vy
rovnavatel (šal.);
-so'va.t1'.= srovnat, vyrovnat, uči
nit stejným;
egal'ita, ž. = rovnost; -tář, -e.
m. = hlasatel rovnosti (hanl.);
-tářský [-tářst'vi], přid. k tomu

Egejské moře; negejský: -ská kul—
tura

egida (z lat. ae- a to z řec. ai-).
ž. = štít, záštita, ochrana: být.
dělat něco pod něčí egidou

egocentrlcký [-cky], z lat. = ma
jící sebe za střed jednání, myš
leni; = sobecký; -centrik, -a, m.
= egocentrický člověk;
-centrismus <<-zmus»,-mu, 'm. =
egocentrické myšlení, jednaní

egoiSmus <<egojizmus», -mu, m., z
lat. = sobectví, přílišná sebelás
ka: egoista [—stka], m. = sobec;
-stický [-st'icky] <<-styc-» || '-8tn$
[-stně] = sobecký

egotiSmus <-tyz-», -mu, m. = sta
věni- sebe do popředí. úsilí vy
světlit autora 2 jeho dila...; ego
tista, m. = stoupenec egotismu;
-tistický q-tystyc-iv || '-t'istni
a-tyst-» = v duchu egotismu

Egypt, -a., m., země, stát; Egyp
ťa/n [-nka], -a, m. = obyvatel
Egypta.:
egyptka, -tek, ž. = egyptská ci—
gareta, s egyptským tabákem;
egyptolog, -a, m. = badatel o
starém Egyptě; 1746, ž. = věda
o starém E.;
egyptský, přid. k Egypt: -ská
tma = úplná, neproniknutelná:
-ské hrnce, symb. hojnosti, bla
hobytu (podle bible); -ské cihly
= sušené. nepálené, promíchané
s pazdeřím

egz-, vyslovované v cizích slovech
(exaktní...), hledej pod ea:

eh, ech, citoslov. nelibosti, ne—
zájmu: eh, vezu révu-z Burgund
sem & takovouhle peluň mně z ní
svede ta velebená, čeSká. 'z'em
(Ner.); Zabijme ji! Eh, k čemu?
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(Olbr.); = och: ech, nelze vy- -tický filosof, ráz filosofie, hud
bírat (Majer.) by...;

ehe, ehé, citoslov. upozorňovaci. eklektik, <<-tyk>>,-a, m. = stou
údivu. posměchu penec eklektismu;

ehm, citoslov. vyjadřující kašel, —tžsovati <<-tyzo—»= počinati si
rozpaky eklekticky

cch, v. eh eklipsa. II -se <<-sa, -se», ž., z řeč.
Echo, ž.. nymfa v řec. bájeslovi: = zatmění; ekliptický, přid. k

z toho zobecněním echo, -cha, ekliptika <<-ty-», ž. = sluneční
stř. = ozvěna, ohlas dráha

echolal, -a. m., z řeč. = kdo je sti- ekloga, ž., z řeč. = pastýřské. bá
žen echolalií; přenes. = kdo jen seň, píseň„ idyla.; -g1'.cky': -ké
„papouškuje“ něco po druhých básnictví
(šal.); Julie, ž. = choroba řečí,
při které nemocný mluvi jen to,
co se mu předříkává; přenes. =
„papouškování“ (t.), -lalský (t.)

echový, přid. k echo
*echt, neskl. přid. jm., z něm. =

pravý (lid.) ll zčešť. echtovní (t.)
eidumský, v. edamský
eidOgrafický [-cky] (ej-», přid. k

eidoorafie, ž., z řeč. = probíráni
slovesných děl podle druhů

eiffelka ((aj—», -1ek || eifjelovka,
-vek, ž. = Eiffelova pařížská věž

ej, citoslov. podivu, povzbuzeni,
radosti, bolesti...

*ejn, ejajá, cit0510v.podivu. radosti
ejakulace, ž., z lat. = vystřiknuti

(chámu)
ejektor, -u, m., z lat. = přístroj

na vyčerpávání vody...
ejha., citoslov. = ouha
ejhle, citoslov. upozorňovaci: e.

člověk = podivej(te) se. člověk;
citoslov. podivu; *ejhleme se =
podívejme se (Č.-Chod)

ejchuch(u), citoslov. veselosti
*ejnu,.citoslov. = inu (nářeč)
eklampsie, ž., z řeč. = božec, kře

če, psotnik
eklatantní [-ně], z franc. = nápad

ný, skvělý, křiklavý, zřejmý: e.
příklad, křivda...

elekce, ž., z lat. = výběr
eklekti (ui) smus <—kty(ci)zmus>>,

-mu, m., z řeč. = vybíráni z
různých nauk, slohů a názorů,
slučování různých myšlenek, ná.
zorů, směrů;
eklektický [-cky; -čnost] <<-tyc-,
—tyč-» = v duchu eklektismu:

21'

ekonom, -a, m.. z řeč. = hospodář;
-mát, -u, m. = hospodářský úřad;
ekonomický [-mícky; -mičnost]
= hospodářský n. -dárný, úspor
ný;
-mie, ž. = hospodářství, nauka
o něm, hospodárnost, úSpornost;
politická -mie = nauka o záko
nech výroby hmotných potřeb;
-mik, -a, m. = hospodářský od
bornik: -mžka, ž. = nauka o
hospodářství; podle ruš. = hos
podářské zřízeni;
-misace x-za-». z. = zhospodár
štění n. zhospodárnění

ekraslt a-zlt», -u, m., třaskavina:
-tka, -tek, ž. = továrna na ekra
sit; = tvrdá cigareta (váleč.);
-tový: -vá střela

eks-, vyslovované v cizich slovech
(export...), hledej pod ex

ekumenický a-nyc-», z lat. oek- &
to z řec. oik- = obecný: e. sněm
(církevní)

ckvátor, -u, m., z lat. = rovník
ekvatoreál, -u, m., z lat. equa- =

otáčivý dalekohled
*ekvestrlcký, z lat. = jezdecký
'ekvilibrista [-stka], m., z lat. equi

= „kdo dovede udržet rovno
váhu“, kdo provádí krkolomné
cviky, provazolezec, -chodec;
-stický <<-styc->>,přid. k -stika
cesty-», 2. = provazolezectví...

ekvinokco, ž., z lat. equl- = rov—
nodennost; -kční, přid. k tomu

ekvipáž, -e. 2., z franc. équipage ||
podle franc. výslovnosti ekypáž,
-e = kočárové koňské spřežení;
lodni e. = lodni posádka;



ekvita

ekvipo'vatt' || (hovor.) podle něm.
-pí'ro'vat'l = vybavit, vypravit

ekvita, ž., z lat. = slušnost, spra
vedlivost

ekvitace, ž., z lat. = učení jízdě
na koni, jízdárna; = cvik (ho
vor.); -tačnl škola

ekvivalence, ž., z lat. aequi- = stej
nost, rovnocennost;
-lent, -u, m. = co se vyrovná
něčemu jinému, co má. stejnou
cenu, hodnotu, rovnocenná ná
hrada, náhradní poplatek, dávka;
-lentni = mající stejný význam.
účinek, rovný, rovnocenný, na
př. slovo

ekypáž, v. ekvipáž
ekzém, -u, m., z řeč. = lišej
el, stř. neskl., název písmena a

hlásky l
Ela, ž.. domác. tvar k Elena., Elc

onora, Eliška, Gabriela...
'ela, || éla, ž. = elektrika (praž.),

zdrob. elinka || é-, ž.
elaborát, -u, m., z lat. = vypraco

vaný spis, úkol...
elace, ž., z lat. = naprosté, ne

srovnávací stupňování přid. jmen
a příslovcí

elán, -u, m., z franc. = vzlet, roz
mach, zanícení, nadšení

elasticita (<-sty-», ž., z lat. = pruž—
nost;
-sticky' [-sticky ; -st'ičnost] a-styc-,
-styč->> = pružný, svižný, při
způsobivý; -stik <<-styk», -u, m.
= pružná tkanina || -st'ika, ž.;
přenes. = elastičnost (hovor.)

elativ <<-týv», -u, m. z lat. = po
doba přid. jmen, kterou se elace
vyjadřuje, na př. prapodivný,
převelice. jistojistý, velikánský;
dávní, na př. tvar, význam

eldorado, stř., ze špaň. = zaslíbe
ná. země, vysněný ráj; původ.
naleziště zlata v Již. Americe (El
Dorado)

elefant, -á, m., z řeč. = slon, jen
žert. n. jako nadávka; -t'lasis
q-tyazis» || -t'lase, ž. = chorobné
zbytnění některé části těla

324 elektrický

elegán || '—ga/nt (Ner.). -a, m., z
franc. = elegantní muž, švihák;
elegance, ž., z lat. = uhlazenost.
ladnost. vkusnost; elegánek, m..
zdrob. k elegán; -gantní [-ně] =
uhlazený, vkusně, vybrané oble
čený, vkusný, půvabný: na př.
člověk, šaty, způsoby; —gantnost,
-i, ž. = elegance (Net)

clegický [-cky; -čnost], přid. k
elegie = smutný, zasmušilý, na
říkavý, tklivý: -ká. řeč, nálada;
-cký básník = skládající elegie ||
"'eleglk, -a, m.;
elegie celé-», ž., z řeč.
zpěv: wic—mus e-gyz-»,
= eleg'ický ráz

elekce, ž., z lat. = Výběr;
*elekt, -a„ m., z lat. = vyvolenec:
elektivní a-ktýv-», přid. k elekce
= výběrový: e. soustava, ve vy
učování;
elektor, -a, m., z lat. =
volitel (amer. presidenta)

elektrárenský, přid. k
elektrárna, —ren,ž. = závod, pod
nik, vyrábějící elektřinu

elektrický [-t1'lcky ; -tr—lčnost],přid.
k elektřina, elektrika.: e. proud,
zvonek, -ká jiskra, lampa, pec,
dráha, -cké podniky; přenes. =
velice rychlý: zpráva se rozšířila
s elektrickou rychlostí (hovor.);
"električný = elektrický (Ner.);
elektrifikace, Jikovatl = elektri
sace,-sovat;
elektrika, ž. =přístroj na vzbu
zování elektřiny, elektrická po
uliční dráha, elektrické světlo:
-trikárenský dělník = dělník
elektric. podniků (Majer.);
-trikář, -e, m. = zřízenec elek
trické dráhy, elektric. podniků;
elektrisace c-za—»,ž. = elektri
sování;
elektrisovati a-zo-» co = zavést,
zaváděti do toho elektřinu na
svícení n. na pohon; e. koho. co

'=_-působit na něj, na to, léčit
elektřinou; přenes. o zprávě...
= strh'ovat, strhnout. uchvacovat,
uchvátit; slož. dokon. z

= žalo—
-mu, m.

volič,
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elektroměr, -u, m. = přístroj na
měření elektrického proudu

elektron, -u, m., 1. řecký název
jantaru; 2. = nejmenší elektric
ká částice; 3. = slitina zlata a
stříbra

elektrotechnický [-cky], přid. elek
trotechnik, -nika;
elektrotechnik ox-nyk». -a., m. =
kdo se obírá s elektrotechnikou;
= student elektrotechniky; Joa,
ž. = nauka o technickém užití
elektřiny

elcktrovati, obyčej. elektrísovati
'elektřík, -a, m. = elektrotechnik

(brněn. hovor.)
elektřina, ž., z řeč. = elektrická

síla, energie
element, -u, m., z lat. -tum, stř.

= přírodní živel: = prvek, sou
částka, základni poznatek; mn.
-ty [] -ta, —t, stř.;
*elementál, -a, m. = vládce ele
mentu, přírodního živlu;
elementárka, -rek, ž. = obecná
škóia (zastat), nejnižší třída.
obecné školy;
elementární || *-ný [-ně; -nost]
= živelný (síla): = základní

.(poznatek, vědomosti); e. škola _
= obecná (zastar.); &. vyučová
ní = vyučování základním před
mětům; -ně = živelně; -ně co
vykládat = od základů

Elena, zdrob. Elenka, -nek, ž., kř.
jm. = Helena

*élent,- -u. m., z němč. = bída,
trápení (lid.)

elév, -a, m., -z franc. = žák, cho
vanec, neplacený začátečník (v
továrně...) _

elevace, ž.. z lat. = zdvižení, zved
nutí: -'va,čnl; .-vátor, -u, m. =
zdvihadlo, zdvíž

elf [*elfaL -a, m. = duch, skřítek
v germán. bájesloví; elfí, přid.
k tomu

Eliášův, přid. k Eliáš: —šovosvětlo
n. -šův oheň = světélkování na
stěžních a. věžích za bouře

elidovati, z lat. = vypouštět, vy
pustit (samohlásku); v. elise

Ema.

eliminace, ž., z lat. = vyloučení,
vylučování; moou“ = vyloučit,
vylučovat

elinka || é-_,v. ela:
Elinka., ž., zdrob. k Ela

elipsa, ž., z řec. elleipsis, 1. druh
křivky; 2. = výpustka, vyne
chání něčeho v řeči, co si lze
snadno domyslit; na př.: já rád
maso (jím); musím domů (jíti);
elipsový || -vitý = mající tvar
elipsy, vejčitý;
eliptický [—cky] <<-ptyc-», 1. =
elipsovitý, vejčitý; 2. = výpust
kový, na př. výraz; -ptičný
c-ptyč-uv= eliptický 1.

Elis, v. Alice
elise a-ze», ž., z lat. = výpustka,

vypuštění samohlásky, na př. ano
2 a-ono

Eliška, -šck, ž., z něm. Elisabeth,
kř. jm.: příd. -šč'in, -ščina...

elita, ž., z franc. = vybraná spo
lečnost třídní, smetanka společ
nosti; = nejlepší představitelé,
výkvět; elitní = vybraný

elixír, -u, m., z arab. = léčivý
(tajemný) prostředek, nápoj; e.
života = prostředek udržující
dlouhý život & svěžest; e. lásky

elogium, -gia, stř., lat. = oslavný
nápis na sochách, náhrobcích
apod., nekrolog

elokvence, ž., z lat. = výmluvnost
elongaee, ž.. z lat.,: prodloužení,

vzdálení, vzdálenost, vytažení
elože, ž., z franc. éloge = chvalo

řeč, pochlebenství'; dělat něko
mu elože (hovor.) 

Elsasan, -sko, -sy, v. Alsasko
eluviáJní, příd. k elum'um, -ia, stř.,

lat. = zvětralé horniny (geolog,)
elysejský c-zej-», přid. k elysium:

e.- baj.,.: -ská pole = elysium:
Elysejský palác, Elysejská. pole
v Paříži;' - ' '
elyslum c-zijumio, -ia, stř.. lat.,
z řeč. -ion = ráj (starých Řeků).
místo blaženosti

em, stř. neski., název písmena a
hlásky m “

Ema., ž., domác. tvar k :Emilie
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email || zčešť. email, -u, m., z embolus, -la, m., z řeč. = vme
franc. = smalt; tek, kousek sražené krve zane
-láma, -ren " Joma, -ven, ž. =
dílna na smalt, smaltovna;
-lář, -e, m. = dělník pracující
s emailem; -Zé'r, -a, m. = umělec
v emailu; -lovat1' = smaltovati;
emailový [-'vě] = smaltový

Eman, -a, m., domác. podoba k
Emanuel

cmanace, z., z lat. = vyzařování,
výron, sálání nejjemnějších čás
teček; -na.čn£, na př. teorie; una.
tismus <<-tyz-»,-mu, m. = nábo

,- ženskofilosofická nauka, že vše
vyplynulo z Boha; -na.torium
<<-tó-»,-ria, stř. = místnost na
léčení radiovou emanací

emancipace, ž., z lat. = osamo
statnění, vymanění, vyproštění;
e. žen. = vymanění ze staršího
poměru k mužům, k rodině, k
veřejnosti a 2 názorů na tento
poměr za kapitalismu; Mění,
na př. hnutí;
'ema/ncipantka, -tek || —pátka []
-pistka, z. = emancipované. že
na, stoupenkyně emancipace;
'emancipátor, -a, m. = kdo e
mancipuje;
emancipovaný [-ně; -nost] =
kdo se emancipuje; hlav. -ná že
na = s emancipačními názory;
emancipovati = vymanit, vypros
tit; e. se od materie (Nar.), od
škodlivých vlivů atp.

Emánek, -nka, m., zdrob. k Eman
Emanuel [-Za], -a || řidě. -e, m.,

kř. jm.
Emauzy-, Emauz, m. pomn. = be—

nediktinský klášter v Praze, ves
na Mor.; emauzský klášter

emballage, v. ambaláž
embargo, stř., špaň. = zákaz, že

loď nesmí opustit přístav; e. na
něco = zákaz dopravovati to po
lodi

emblém ((am— || em», -u, m., z
franc. = znamení, odznak, sym
bol

embolie, 2. = vmetnutí, ucpání cé
vy vmetkem:

sené do cév
embryo <<-bryjo>>,stř., z řeč. = zá

rodek; e. malíře... = nastávající
malíř (žertov.); embryonální =
zárodkový, zárodečný, nevyvinu
tý; v embryonálním stavu = te
prve v počátcích

emendace, ž., z lat. = oprava po
rušeného textu; -dačni práce...;
emendovati = opravit, opravo
vat; emendovaný text

cmentái, —u, m. |) -lský sýr, švý
carský (z údolí řeky Emmenu)

emergence, z., 7. lat. = vynoření
emeritní, z lat. = vysloužilý. na

odpočinku. na př. e. profesor;
v lat. podobě —'r“ltus

emíase <<-ze»,ž., z řeč. = vzrušení,
důraz; emfatický [-ticky; -tič
nost] <<-tyc-, -tyč-» = vzrušený.
co nastává při vzrušení: -ká mlu
va, -ké změny v jazyce

emfysém c-zém, -u, m., z řeč. =
rozedma plic

emigrace, ž.. z lat. = vystěhování
do ciziny, vystěhovalectví n. vy
stěhovalci, » -valectvo; -gračn£,
přid. k tomu:
-grant [-tka], -a, m. = vystěho
valec; -grantský [-tstv£] = vy
stěhovalecký, na př. -ská litera
tura, propaganda;
emigrovatz' = (vy)stěhovati se

Emil, -a, m., kř. jm.; zdrob. Jak,
-lka, m.; Emila c-mi-», zdrob.
-lka, -lek, ž., domác. tvar k Emi
lie cumi-», ž.

eminenc, -e || zastar. -cí (Ner.), z.,
z lat. -ns = výborná známka (v
starších dobách); Eminence (-cí),
titul kardinálů;
*eminencní= kardinálský (Ner.);
eminentista ox-tys-», m. = žák s
výbornými známkami, s vyzna
menáním;
eminent'ni [mě] = vynikající,
znamenitý (umělec, vlohy...); e.
význam = obzvláštní, důležitý;
'eminovati = vynikat



emír

emir, -a, m., arab. = kníže, vell
tel, náčelník; -'rát, -u, m. =
emirský úřad; -rsk'ý, přid. k
emír

emisar x-sam, -a || -sař ex-sař», -e,
m., z lat. = kdo je poslán za
nějakým účelem, často tajně, ná
honči, zvěd; -rský || Jaký [—rstvi
|| -řstv£]; emisařovati = být emi
sarem

emise <-se», ž., z lat. emissio =
vydáni. uvedeni cenných papírů
do oběhu; emisní kurs, obchody;
emitovati = dáti do oběhu

emoce, ž.. z lat. = duševní pohnu
tí, dojetí, vzrušení, složitější cit,
cit0vý vzruch; emocionalismus
<-liz-», -mu, m. = zdůrazňování
emoce, citovosti; mailni [-nálně;
-nálnost] = citový, dojmový, vy
jadřující emoci (slovo...) || emoč
ní [most]

emolumenta, -nt, stř. pomn. ||
-ty, -tů, m. pomn., z lat. = po
žitky, příjmy

emotivita ox-ty-», ž., z franc. =
emocionálnost, citovost, dojmo
vost; —titmi [-tivnost] c-týv-» =
emocionální, dojmový, přístupný
dojmům

empire campu->>,-ru, m., franc. (z
lat. imperium) = „vláda, moc,
císařstvi", umělecký sloh doby
Napoleonovy

empiricismus <<—ciz-»,
empirismus (řid.):

-mu, m. =

empirický hrichy; -ričnost] =
založený na, empirii, opírající se
o ni:
empirie <<empiryje». ž., z řeč. =
zkušenost;
empirik opi-», -a, m. = kdo se
opírá o empirii, zakládá poznání
na zkušenosti, na. faktech

empiriokriticiSmus a-rijo-tyciz-iv.
—smu,m. = filosofické učení hlá
sící se k materialismu, ale vná
šejici do něho idealismus;
-kritik <<-tyk»,-a, m. = stoupe
nec empiriokriticismu -

empirismus <<-ryz-» -mu =
učení odvozující všecko poznání
ze zkušenosti

327 energetický

empírový [we] = z doby empíru,
jako empírový

empora, ž., z řeč. = zvýšený ochoz
v chrámě, galerie, kruchta

cmp0rium, -ia., Stř., z řeč. = ob
chodní středisko, tržiště

empyrejaký, přid. k empyreum,
—rea,stř., lat. z řeč. = nebe jako
sídlo bohů, misto blaženosti

emu, m. neskl., pštros
emulace, ž., z lat. = řevnivost;

-Za,ční= řevnivý
en, stř. neskl., název písmena a

hlásky n
eň, stř. neskl., název písmena a

hlásky ň
oncián, -u, m., z lat. = hořec
encyklický, přid. k encyklika, z

řeč. = okružní list papežův bi
skupům

encyklopedický [-cky; -čnost]
<<-dyc-, -dyč-», přid. ]: encyklo
pedie, na př. slovnik, -ké vědo
mosti:
encyklopedie <<-dyje». ž., z řeč.
= přehledné zpracování jednotli
Vých n. všech vědních oborů, na
učný slovnik; -dista dudys-», m.
= autor encyklopedie, spolupra
covník při ní; franc. -disté =
spisovatelé 18. st., spolupracovni
ci při Diderotově Encyclopedii;
'-distický <dystyc-» = encyklo
pedický

endemický [-cky], přid. k endemie
= vyskytující se v omezené ob
lasti;
endemie, ž., z řeč. = okrsková
nemoc, vyskytující se jen v jis
tém kraji

endoskop, -u, m., z řeč. = přístroj
se zrcátkem na vyšetřování tě
lesných dutin a chodeb; -sko
pický, přid. k -skopie, ž. = vy
šetřování endoskopem

Eneáš, -e.- m., osob. jm. z Aeneas
Eneida, Eneis, v. Aeneis
energetický <-tyc-» = v duchu

energetiky; = činorodý: -getik
<<-tyk»,-a, m. = stoupenec ener
getického názoru; -getika <<-ty-»,
ž. = nauka o energii, názor po
kládajíci energii za základ světa;
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-getismus, <<-tyz-», -mu, m. =
směr vysvětlující všecko byti z
energie

energický [-gicky; -gičnost] = ú
činný, rázný, rozhodný (muž.
čin, zakročení...):
energie (nik. -žie), ž.. z řeč. =
sila, odhodlanost, rozhodnost,
ráznost: tepelná, zářivá atd. e.:
mit, ukázat, projevit energii; za
kročiti ' se vší energii; vybití
svou energii čim. v čem;
energismus- a-gyz-m -mu, m. =
etický směr zdůrazňující činnost

encrvace, ž., z lat. = nervová vy
čerpanost, vysilenost, vynětí ner—
vu; enervovany' [-ně; -nost] =
nervově vysílený, vyčerpaný:
enemovati = nervově vysilit, vy
čerpat, vysilovat...

engagement, v. angažmá.“
Engliš, -e; m., příjm.. původ. =

Angličan (podle něm. a, angl.)
'englišflastr, -u, m.. z něm.

anglická náplast (lid.)
enigmatický <<eny-tyc-», z řeč. =

hádankovitý, záhadný
enjambement <<anžambmá>>, -ntu

q-nu», m., z franc., v metrice- =
.přesahování významového celku
z jednoho verše do druhého

"o'nkn, enek, ž., obyč. 'pomn. enky
>= odběr-ný lístek za války. podle
zakončení na -enka, chlebenka...
(hovor.)

ankaustický q-styc-», z řeč., přid.
k enkaustika a—sty-ip,ž. = malíř
ská technikauživající vosku'

enkláva, žz, z franc. = území v ci
zím prostředí

enklitický [-_ticky; -tičnost] a-tyc-,
-tyč->> = příklonný (mluvnic.);
enklitika “atv-», ž. || -kon, -ka.
stř. = přiklonka, slovo přiklá—
nějicí se k předcházejícímu slo
vu s hlavním přízvukem & tvoří
cí s nim přízvukovou jednotku

enkomíast, -a, m., z řeč. = chva
lořečník; enkomio'n ||-podle lat.
encomium <-kó-», -mia, stř.—=
chvalořeč, chvalozpěv

enky, v. enka
"eno, citoslov. = inu (nářečí.)

*enOm, enem = jenom (nářeč.)
*en óno, stř. = nic (vulg.)
enormní-PM], z lat. = nesmírný,

ohromný (ztráta, zisk)
enSemble <<ansámb1», -blu, m., z

franc. = soubor, sbor (divadel
ní, umělecký); přid. Jalový

e'nšpígl, —p'igl, -a, m., z něm. Eu
lenspiegel = šprýmař, šibal, ša
šek (lid.); zdrob. -glik, -a, m.;
-glovský [—sky; -stvi], Příd. k
tomu

entelechie, ž., řec. = činná pod
stata věcí, životní tvůrčí princip

entente <<ántánt»,franc. = dohoda;
zčeštěno v ententa, antánta, ž.

enthusiasmus <<-zijaz->>,-mu, m.,
z řeč. = nadšeni, zanícení;
-siast, -a " časť. -siasta [-stka],
m. = nadšenec, zanícenec; -s'ias
tichý [-cky] c-styc-» = nadšený,
zanicený

entita ox—ty-»,ž., z lat. = podstata
věcí, jsoucnost

entomoIOgický, přid. k entomologie;
entomolog, —a,m., z řeč. = zna—
lec entomologie; -gie, ž. = na—
uka o hmyzu

ontrefilet <<antrfilé», stř. neskl.,
franc. = vložka v novinách, drob
ný obrázek, článeček před den
ními zprávami

_*enu, citoslov. = inu (nářečí.)
'enumerace, ž., z lat. = výčet;

-ra.čni, přid. k tomu
enunciace, ž., z lat. = prohlášeni,

výrok; -ačni || -ati-zmi <<-týv-».
přid. k tomu

co ipso <<eóipsó». lat. = „tím sa
mým", právě proto

eolina, v. aeolina
colský = Aeolův, o harfě; přenes.

= libezný
eón, eóna, v. aeon

,eosin <<-zin>>.-u. m. = červené fluo
reskujicí barvivo

cpanaíora, ž.. z řeč. = opakování
téhož slova. na začátku a na kon
ci verše _ .

cpanalepse a-se», ž., z řeč. = opa
kování téhož slova n. týchž slov
po sobě _(černé oči, černé) -

epanastrofa, ž., z řeč. = palilogie
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eparch, -a || -cha, m. = biskup učeni ; epikurej, -e || epikurejec
východní církve; -chie, ž. = <<-ku-»,-jce, m. = stoupenec Epi
eparchův obvod kurova učení; = rozkošnik, požit

epanleta || zčešť. epoleta, ž., z kář; epikurský || -rejský [-rej
franc. = odznak na ramenou, stviJ: -ké učení; = požitkářský,
zvláště důstojnický, náramenice:
strhnout epolety = zbaviti dů
stojnické hodností

epenthese <<-ze»,ž., z řeč. = vsou
váni hlásek (sedum m. -dm...);
-thetický <<-tyc-»= vsutý, vsuv
ný: -ké hlásky

epickolyrický = epický & lyrický
epický [-cky; -čnost], z řeč. = vý

pravný, o slovesném díle; v. epik
epidemický [-cky; -čnost], přid. k

epidemie, ž., z řeč. = hromadná
nakažlivá nemoc

epidiaskOp a-dyjas-», -u, m., z řeč.
= přístroj na promítání diaposi
tivů i obrázků

epifora, ž., z řeč. = opakování té
hož slova n. týchž slov na konci
vět a veršů

epigon [-nka], -a, m., z řeč. = něčí
následovník. stoupenec, napodo
bitel, opakující a rozvádějici jen
jeho myšlenky & dilo; '-m'.smus
<<-nyz-», -mu, m. = epigonstvi;
“nM“ || msky' [-nsky;
přid. k epigon

epigraf, -u, m., z řeč. = „nápis",'
-fický, přid. k epigrafika: -ká
strana minci = s nápisem; Jika,
71.= nauka o nápisech

epigram, -u, m., z řeč. = „nápis“,
drobná básnická skladba v úseč
né formě a s vtipným zahroce
ním; -matžck4] [-ticky; -tičnost]
<<-tyc-, '-tyč-», přid.; k -ma.tik
cx—tyk»,-a || husta <<-tys->>,m. =
skladatel epigramů

epik, -a, m., z řeč. = výpravný
básník; -ka, ž. = výpravné bá
snictví; v. epický

epikoinon <<-koj-», -na, stř., z řeč. '
= jméno vespolné, nerozlišujíci
pohlaví tvarem ani při mluvnic.
shodě; na př. sirotek, blázen

Epikur || -ros (oku->>,-ra, m., sta
rořecký filosof: zobec. e. = roz
košník, požitkář; epikureismus
<<-rejiz->>_-mu, m. = Epikurovo

418th , '

rozkošnický
epileptický x-tyc-» záchvat = z.

padoucnice:
epileptik [-tička] c-ptyk, -ptyč-»
-a, m. = kdo je stižen epilepsií;
epilepsie, ž., z řeč. = padoucnice

epilog, -u, m., z řeč. = doslov;
-g£cký = v podobě epilog-u

eplpleksie, ž., z řeč. = ochrnutí
jedné strany těla

episkop, -u. m., z řeč. = přístroj
na promítání obrázků

episkopalita, ž. hrómad., z řeč. =
biskupové; -pálni = biskupský;
-pát, -u, m. = biskupská hodnost
n. sbor biskupů

episkopický, přid. k episkop
cpisoda a-zo-», ž., z řeč. = vedlej—

ši příběh (vedle hlavniho), vlož—
ka, drobná příhoda:
episodička, ž., zdrob. k episoda:
epásodista [-stka] x-dys—»,m. =
herec episod; 
episodka., ž., zdrob. k episoda:
episodní || episodický -Pícky ;
-čnost] c-dyc-, —dyč-» = maji—
ci povahu episody, vedlejší, po
družný (děj, úloha...)

epistolář, -e, m., z lat. = soubor
dopisů

epištola., ž., z řeč. epistole = apo
štolský list; = část mše, při
které se čtou epištoly: —lář,-e.
m. = kniha s epištolami; -lka,
ž., zdrob. k epištola; 4712!strana.
oltáře = na které se čtou epi
štoly, levá.

epitaf, -u, m.. řec. = náhrobní
nápis, kámen, deska || -fium, -ia,
stř.

opithel, -u. m.. řec. = buněčná po
krývka povrchu a dutin těla, po
blánice

epithetický <-tyc-», příd. k
epžtheton, -ta, stř., řec. = při
vlastek jako slohová ozdoba, pří—
mětek: e. constans <<kón->>= D
stálý; e. omans = p. ozdobný



epitomé

epitomé, ž. neskl., řec. = Výtah.
rukovět' (Balbínova Epitome re
rum bohemicarum)

cpizcuxis q—dzeuksism -xe, ž.,
řeč. =opakování slev v téže větě
(jako slohový prostředek)

epóda, ž., z řeč.. druh antic. básně:
= dozpěv, refrén

epocha, ž., z řeč. = doba, od kte
ré se počítá, mezník, významné
období ve vývoji lidstva, kultu
ry: událost způsobila. tvoří no
vou epochu; -cháln£ [mě] =
velmi významný, důležitý, tvo
řící epochu

epoleta, v. epauleta
epopeja || obyč. -j(e), -je, ž.. z řeč.

= velká, výpravná báseň, epos:
přenes. = velkolepé dilo, -pý čin

epos, -su c-su» || zříd. epu, pův.
stř., nyní většinou m., v mn. č.
jen -sy, -sů, m. = epopeje

epru(v)eta, zdrob. -tka, -tek, z.,
z franc. éprouvette = zkumavka

er, stř. neskl., jméno písmena a
hlásky r

éra, ž., z lat. ae- = doba, časový
mezník, od kterého se počítá, le—
topočet, období, stadium

erar, -u, m., z lat. aer- = státní
pokladna, stát; = státní správa.
něčeho, na př. poštovní, železnič
ní, vojenský e.; e'rámí = státní

erotický <x-tyc-»,z lat. = bludný:
-ké balvany, kameny. v. balvan

erb, -u, m., z něm. = znak, štít,
znamení urozenosti, šlechtictví ;
zdrob. erbík, -u, m.; erbovní
znak, pověst; erbovník, -a, m.
= šlechtic oprávněný užívat er—
bu (zastar.); erbovati, 1. = do—
stat erb, být povýšen na šlechti
ce (zastar.); 2. = dědit (lid.);
erbový = erbovní

Ereb " -bos, -bu, m., z řeč.
podsvětí, podsvětí samo

erekce, ž., z lat. = vzpřímení, zto
poření; erekční knihy = libri
erectionum = obsahující zápisy
o církevních nadacích

eremita [-tka.], m, z řeč.
tevník

= bůh

= pOUS

830 erteplačka

eremitáž, -e. ž., z franc. = pous—
tevna, Osamělá budova

eremitka, v. eremita; -tský [-tstv£]
= poustevnický

erg, -u, m., z řeč. = jednotka
energie

ergo, latin. příslov. = proto (ho
vor.)

ergotin a-týn», -u, m., franc., lék
z námele; -ti8mus <<-tyz-», -mu.
m. = otrava námelem

erika, ž.. vřes
Erin, -u. m. = Irsko; eňnský
Erinýo <-nyje», obyč. mn. -ye, -yi,

ž. = řecké bohyně pomsty
erodovati, z lat. = vymlít, vymí

lat, vyhloubit (vodou)
eroico <-jiko», ital. = heroický,

hrdinsky, hrdinně (hudeb.)
Eros <-rós», -rota, m., řecký bůh

lásky, Mílek
orose <z-ze>>,ž., z lat. = vymletí,

vymílání, výmolné působení vo
dý; -s'n£ ť-zní» || řidč. -sívn£
<-zívní» činnost

erotický Dtto—ky; -t-ičnost] <<-tyc—.
-tyč-», z řeč. = vztahující se
k lásce, milostný: e. motiv, -ké
básnictví, opojení atp.:
erotik <-tyk», -a, m. = člověk
eroticky založený, autor erotic
kých básní; Jika, ž. = erotič
nost, milostné styky, láska;
-tz'kum, -ka, stř. = milostná. věc,
příhoda..:
erotžsace <<-tyza-», ž. = erotiso—
vání; erotžsmus <<—tyz->>,-mu, m.
= erotičnost; 'erotisovati <<-zo-»
co, koho = dávati tomu milostný
ráz, eroticky vzněcovat;
erotoman [-nka], -a, m. = člo
věk trpící erotomanií; mie cx-ny—
je», ž. = chorobná. pohlavní
dráždivost, silně vyvinutý po
hlavní pud, utkvěla představa
erotická; -nský = souvisící s ero
tomanií

errata eura—>>,pomn. stř., lat. =
chyby, omyly (tiskové)

erratický, v. eratický
erteplačka, ž. = erteplovka (lid.);

—plář, -e, m. = prodavač bram
bor (Ner.); '
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erteple, ž., z něm. mn. Erdápfel
= brambor (Iid.);
erteplovka, -vek, ž. = bramboro
vá.polévka (lid.); -plový = bram
borový (lid.)

erudice <<-dy-», ž., z lat. = vzdě
láni, znalost, zběhlost v něčem

eruovati, z lat. = vypátrat, vy
šetřit, zjistit

erupce, ž., z lat. = výbuch; -ptiv'ni
[-ně; -nost] c-ptýv-» = vyvřelý,
o horninách: = prudký, výbušný

oř, stř. neskl., jméno písmene a
hlásky ř

es, stř. neskl., název hlásky a. pis
mene s, tón

esej, v. essay
esence “sen—», ž., z lat. essentia,

původ. = bytí, podstata; pře
nes. = výtažek, tresť;
esenciální = podstatný, náleže
jící k podstatě || 'esencionálni,
*esenční

eser, -a, m. = člen rus. strany so
ciál. revolucionářů (podle zkratky
s. r.); eserovský || eserský

eschatologický, přid. k eschatolo
gie; -log, -a, m. = znatel escha—
tologie a badatel v ní; -logie
(GS-Char), z., z řeč. = křesťan
ská. nauka o posledních věcech
člověka

osesácký, přid. k esesák, -a, m. =
člen hitlerovských skupin zva—
ných Sturmstaffel (zkratka SS)

eskadra, ž., z ital. = oddil váleč
ného loďstva n. letounů;
eskadrila, ž. = malá. eskadra;
eskadrona, <—ró-»,ž. = jezdecká
setnina, škadrona; -ronní, přid.
k tomu

eskamotáž, -e, ž., z franc. = kou
zelnictví, kejklířstvi; -motér, —a
II *-motíř, -e, m. (Nei-.) = kou
zelník, kejklíř; -motérský [-sky;
-ství] = kouzelnický, kejkliřský

eskapáda, ž., z franc. = únik,
útěk; v jezdectví = skok stra
nou; přenes. = neuvážený čin

eskompt " eskont, -u, m., z franc.
escompte = diskont; eskomptnž
|| eskontní; eskomptovati || es

kontovati = kupovat, koupit cen
né papíry dříve, než jsou splatné

eskOrta, ž., z franc. = ozbrojený
průvod, vedoucí n. vezoucí provi
nilce, zločince; -tovati. = vést
n. vézt eskortou

eskymácký, přid. k Eskymák, —a,
m., obyvatel krajin u sev. pólu;
eskymo, stř., cukroví, tkanina

eso <<-so»,stř., z lat. as = jednič
ka. v kartách jako nejvyšší kar
ta; = jednička v kostkách; pře
nes. = vynikající osobnost, „špič
ka“, nejpádnější důkaz, nejpů
sobivější věc, „trumf" (hovor.);
= co má. podobu s

esoterický cx-zo-»,z řeč. = „vnítř
ni“, tajný, známý jen zasvěcen
cům; -terismu3 <<-ryz—»,-mu, m.
= tajnost...

esovitý [-tě; -tost] = mající po
dobu s;
esový, 1. = esovitý; 2. přid. !:
es: -vá. nota; příčestí -vě (mluv
nic.)

eSperantists [-stka] <<-tys-»,m. =
stoupenec esperanta: -rantistick:ú
a-tystyc—» || -rantský kroužek..:
-rantismus <<-tyz-», -mu, m. =
snaha, rozšířit esperanto; hra/nt
ština, 2. = esperanto:
esperanto, stř., jedna umělá. řeč

esplanáda, ž., z franc. = volné
prostranství

esprit <<espri>>,m. neskl. || -tu, m.,
z franc. = duch, důvtip; -tový
|| *-tni = plný espritu

essay aesejnv, -ye, m., z angl.
(franc. essai <esě»), původ. =
pokuS, přenes. = písemná. roz
prava, úvaha, zvláštní literární
útvar;
essayista [-tka], m. = autor
essayů; -stický [-st£cky] <<-tyc-»
= v podobě essaye: -stika
<<-sty-»,ž. = essayistická. tvorba;
essayovy' = essayistický

est, lat. = je; est, est, est, o
dobrém víně

*Est, -a, m. = Estonec
estakáda, ž., z franc. = pilotová.

hradba



estét 382 ethický

cstét [-tka], -a, m., z řec. aisth
polatinštělého ae- = kdo miluje
krásu, hodnotí život (literaturu)
pod zorným úhlem krasy, umě
lecké záliby, citového vzrušení
(často hanl.); estetický [-ticky;
—t1lč1wst]= vztahující se k este
tice (spis, studie, nazory, výcho
va): přenes. = umělecký, krás
ný:
estetik <—tyk»,..a, m. = pěstitel,
znalec estetiky; = člověk mající
smysl pro krásno; estetika <<-ty-»,
ž. = věda o kráse a. o umění,
krasověda;
-t1'.smus c-tyz-xb, -mu, m. = este
tický směr; -t1'.so'vati <<-tyzo->>=
uvažovat o něčem po stránce este
tické; -tisovat život... = líčit jej
esteticky

Estonec [-'nka], -nce, m. = přísluš
ník jednoho pobaltského náro
da ugrofinského: mako, stř., ze
mě, stát; estonský jazyk neboli
estonština, ž.

estráda, ž., z franc. = výstupek.
zvýšená, podlaha, podium, tribu
na; podle ruš. = mimodivadelní
jeviště pro zábavné umění; es
trádní, přid. k tomu: e. před
stavení...

eš, stř. neskl., jméno písmene a
hlásky š

ešelon || eša-, -u, m., z franc. éche
lon = vojenský vlak;
zdrob. -nek, -nka, m.

ešofovati se || podle něm. podoby
ešofí'ro'vati se, z franc. s'échauf
fer = vzrušovati se, rozči10vat
(jen hovor. & poněkud nechutné)

établissement aetablismáap. stř. ne
sklon. || -tu, m., franc. = pod
nik, závod;
etablovatž = zařizovat, zařídit.
zavádět, zavést (podnik, ob
chod...); e. koho = zařídit mu
podnik...; e. se = zříditi si pod
nik..., usaditi se

etalon, -u, m., franc. = základní
měřítko (odbor.)

etamin c-mín», -u. m., z franc.,
druh latky; mový, příd. ]: tomu

etapa, ž., z franc., 1. = stupeň
vývoje, období. stadium: dosíci
první, poslední etapy; dělat něco
po etapách = postupně; 2. =
zápolí, oblast za bojištěm, za
frontou: -zmí služba; -pový =
v etapách

état || obyč. etat <<eta.»,m. neskl.
|| -tu, m. || zčešť. etát, -u, m.,
franc. = stav, stát, rozpočet;
etatisace e-tyza->>, ž. = tvoření
státu, státního zřízení; etatis
mus <-tyz-», Žmu, m. = názor
pokládající stát za pramen sil
řídících celý život; etatni || etát
ní [mě] = rozpočtový

etáž, -e, ž., z franc. étage = po—
schodí_ patro

etažér, -u, m. ll -ra, ž., z franc.
étagěre = stojan s přihrádka
mi, police; zdrob. -žérka, -rek,
ž. || řidčeji -žérek, -rku, m.

etážový, příd; k etáž '
etc., zkratka lat. slov. et cetera =

a ostatní, atd.
été, stř. neskl., 2. část čtverylky
éter || ether (ether), -u, m.. z lat.

aeth- a to z řec. aith-, 1. = látka
vyplňující vesmír; 2. = snadno
prchavé. kapalina;
éterický [-Ticky; -1'ičnost]: é.
olej; přenes. = vzdušný, útlý,
jemný, něžný, nehmotný, nad
zemský: -ká. bytost, -ký zjev
(kniž._ básnic.);
-rismus <<-ryz-»,-mu, m. = otra
va éterem; -riscvati <<—zo—»=
omámit éterem (při narkose)

eternit (čti -nyt), -u, m. z lat.,
krytina, umělá břidliCe; -tový:
-vá. břidlice

éteruo, stř. = vesmír (Břez.);
étemý [-ně; -nost], přid. k éter
= vesmírný, nadzemský. nehmot
ný, éterický (básnic.): hvězdy
v tůň se noří ethernOu (Vrchl.);
-ný dech. -né ruce atp. (Břez.);
éteromanie e-nyje», ž. = zlozvyk
píti éter;
éterový, na př. zápach

ethen., v. éter
ethický, ethik, ethíka, ethisovati,

v. etický, etisovati



Ethiop 333 eufemie

EthiOp, -a, m. = obyvatel Ethio
pie; -pie, ž. = Habeš a přilehlé
části Egypta (zastar.); ethiop
ský, -pština, ž. = ethiopský
jazyk

ethnický, v. etnický
ethnograf..., v. etnograf; ethno

log..., v. etnolog
ethokracle, v. etokracie; etnologie,

v. etologie; ethos, v. etos
etický [-ticky; -tičnost] <<-tyc-,

-tyč-» || etnický, z řeč. = týka
jící se etiky; = mravní (hnutí,
výchova...);
etik c-tyk», -a, m. || ethik =
kdo se obírá s etikou; etika []
etní-, ž. = nauka o mravn05ti,
mravověda

etiketa <<-ty-»,ž., z franc. = ozna
čení, značka, nálepka; = spole
čenské zvyklosti, -ská. zdvořilost;
-tn£ [-tně] = vztahující se k
etiketě; -tovati = přilepovat ná—
lepky, jimi označovat; = vůbec
označovat

etiolisace <<-tyjoliza-», ž., z franc.
= zbavení rostlinné zeleně

etiologický [-cky], přid. k etiolo
gie <c-ty-», ž., z řeč. = nauka
o příčinách nemoci

etiolovaný list = zbavený zeleně;
v. etiolisace

etisovati a-tyzo-» " ethi- = hledět
k morálce, k morální stránce: =
umravňovat

etnický || ethnický [-cky] <<-nyc-».
z řeč. = národní

etnograf || ethno-, —a, m., z řeč.
= národopisec; Jický [-f1'cky]=
národopisný; -fže, z. = národo
Dis

etnolog || ethno-, -a, m., z řeč. =
kdo se obirá s etnologii; -gický
[-cky], přid. k -g'ie, ž. = nauka
o lidských plemenech, rasách

etokracie || etho-, ž., z řeč. = vlá
da mravnosti; -kratický c-tyc->>
princip; -cké hnutí

etologie || etho- ((e->>,ž., z řeč. 1.
= věda o mravech, 2. = poučení
o životě zvířat, biologie (ne
správ.). bionomie

etos [] ethos cé->>,stř. neskl. || -su
<<-su>>.stř. (m.) = mravní základ,
ráz

Etrusk, -a, m. = obyvatel Etrurie;
etruský jazyk

etuda. c-týdw), ž., z franc. = cvič—
ná skladba hudebni; přenes. =
studie (k románu...);
étudiant, franc. = student; -tsky'
kankán (Ner.)

etue || etuj, -e, ž. || etui, stř. neskl.,
z franc. étui = pouzdro, schránka

etýda, v. etuda
etymolog, -a, m., z řeč. = jazy

kozpytec, slovnikář, zkoumající
původ slov, jejich příbuzenství
& původní význam;
-logický, přid. k -logie, ž. = na
uka o původu slov, původ slova,
souvislost s jinými slovy; lidová

- e. = spojování slova s jiným n.
s jinými, s kterými původně ne
souvisí; na př. strava (souvisi
s tráviti) se chápalo za příbuzné
se zdravi, -vý, odtud lid. zdrava
(proto i název mylná e.); baka
lářská e. = zcela nesprávná díle-„
tantská e., na př.. že kostel vznik
lo z kosti popel;
-gisovatž cze-» = vykládat ety
mologii

etymon, -ma, stř., řec. = původni
základ slova

*eu, citoslov. = ouha
eubiotický xeubijotyc-ív, přid. k

eubiotika, ž., z řeč. = nauka
o správném způsobu života

eudaimonismus x-dajmonyz-xo, -mu,
m.. z řeč. = nauka o štěstí, 0
blaženosti ; -ntstícky' [-cky]
<<-nystyc—».= v duchu eudaimo
nismu

cufemie, ž. [] obyčej. eufemismus
= plynoměr; -'r—ický, přid. k
tomu

vui'emie, ž. || obyčej. eufemismuo
<-miz-», -mu, m., z řeč. = zjem
nění, nahrazení slova, Výrazu
drsného n. budícího nepříjemné
představy výrazem jemnějším,
příjemnějším, pak i nahrazující
slovo, výraz sám; —misticky'
[-cky] c-styc-» = zjemňující...
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eufonický [-cky], přid. k eufonie
<<-fónyje», ž., z řeč. = libé, pří
jemné znění. libozvuk; -1vium
<<-nyjum», —nia, stř., hudební ná
stroj, hraci stroj

euforie, ž., z řeč. = subjektivní
pocit zdraví 11 těžce nemocných

eugenický <<-genyc-»',přid. k euge
nika: mik a-nyk», -a, m. = kdo
se obirá s eugenikou; mika, ž..
z řeč. = péče o zdravý základ i
vývoj člověka, nauka o tom

eucharistický <<-styc->> (kongres),
přid. k -ristie, ž., řec. = večeře
Páně; svátost oltářní

euchologion, -ia, stř., řec., zlatini
sované —gium,-gia, = liturgická
kniha pravoslav. církve

Eulenspiegel, v. Enšpigl
eulogie, ž., řec. = dobrořečení.

žehnáný chléb, dar (olej v lam
pách ap.)

Eumenidy <<-ny—»,-id, ž. pomn.
= usmířené Erinye; zčeštěno v
muk/y, -dek (Vrchl.)

eunuch, -a, m., z řeč. = kleště
nec; eunušsky' [-nušstvi]; pře—
nes. = nemužný, slabošský

'eupatrid || -da, m., z řeč. = ro
dový šlechtic; —dsky', přid. k
tomu

Eurasie <-rázije>>, ž., společný ná—
zev pro vých. Evropu a, Asii:
eurasijský: -ká pásma = táh
noucí se z Asie do Evropy; -ký
jazykový svaz; -jstvi, stř. =
eurasijská teorie, -ský ráz

'Euroamerlka, ž. = Eerpa a Ame
rika

eurytmický, přid. k eurytmie, z
řeč. = soulad v pohybu, v řeči,
vyrovnanost, pravidelný spád; e.
života = pohoda (Sez.); = pravi
delný tep (lékař.)

euthanasie a—názije», ž., z řeč. =
„lehká, krásná smrt“, lékařské
usmrcení těžce a beznadějně ne
mocného člověka

Eva, ž., kř. jm.; symb. ženy;
Evin, -na...: -ni synové, -ny dě
ti = lidé

evakuace, ž., z lat. = vyklizení,
opuštění, na př. města., kraje:
= vyprázdnění; evakuační po
stup...; evakuovati = vyklidit.
opustit. vyklizovat... '

evandělický, Jik, diam atp., v.
evangelík, —gelium

evangeliář || Jistář, -e, m. = sbír—
ka evangelií, výňatků z nich

evangelický [-cky; -ctv£], přid. 1.
k evangelík: -cké vyznání = re
formované, protestantské; 2. ]:
evangelium: e. text; = jako v
evangeliu, podle evangelia: e. ži
vot, -cká. chudoba;
evangelictvo, stř. = evangelíci

evangelijní, přid. k evangelium
evangelík [Jička] (zřídka —'ndě—,

-nje-), -a, m. = člověk evange
lického vyznání

evangelisace a-za-», ž. = úsilí o
prohloubení nábožen. života po—
dle evangelia; -l'isační činnost

evangelista, m., 1. = autor evan
gelia, 2. = laický kazatel, zvláště
v evangelické cirkvi; -stář, v.
evangeliář

evangelium cx-gélijum» (zříd. —ndě—,
mie-,), -lia, stř., z řeč. = kniha
o životě Ježíše Krista; = část
mše, při které se čte evangelium:
= křesťanská víra: hlásat e.;
symb. neomylnosti. pravdivosti;
věřiti čemu 'jako evangeliu (lid.
a hovor.); mluvit“ jako e. = pře
svědčivě, neomylně (t.); babička
není e. = není neomylná
(Němc.): to je jeho e. = pevně
v to věří; e. víry v posláni Slo
vanstva (Krof.); = hlásání, uče—
ní, zásada. zásady: e. lásky, po
kroku...

evangelní strana oltáře = kde se
čte evangelium;
evangelský = evangelní, na př.
text

ovanjelík, v. evangelík
evaporace, ž., z lat. = odpařování
evase, <<-váze|| -vaze». ž., z lat. =

uniknutí, vyhnutí
eventualita, ž.. z lat. = možnost.

možný případ: býti připraven na
všecky -tuality:



Evička 335 exaktní

eventuální (nik. —elnž) [-ně; (vazba. rčení) běžné v hlavních
'-nost] = možný. co může nastat, evrop. jazycích;
na př. ztráta; zajdu tam -ně evropeisovati <-zo-» = přizpůso
sám = třeba, možná.; já., -ně ty bovati Evropě, poevropšťovati;
= nebo slož. dokon. z—;

Evička, ž., zdrob. ]: Eva 'Evropejec, -jce, m. = Evro—
evidence, ž., z lat., 1. = samozřej- pan; *evropejský = evropský:

most, jasnost, jistota úsudku...
(filosof.); 2. = vedení v sezna
mu, v patrnosti; = .patrnost, pře
hled: míti co v evidenci;
Mdenčnlk, -a, m. = kdo má na
starosti evidenci; -nčm úřad..:
evidentní [mě] = samozřejmý,
zcela jasný, patrný;
evidovati co, koho = vést v patr
nosti

Evka, ž.. zdrob. k Eva
evokace, ž., z lat. = vyvolání, vy

bavení, vzbuzení představy: e.
zašlých dob...;
evokačni schopnost... || evokativ'ní
[most] a-týv-» = vybavovací;
evokátor [-rka], -a, m. = kdo,
co evokuje;
evokovati = vybavovat, vybavit,
na př. dojmy, staré doby

evoluce, ž., z lat. = vývoj; = po
hyb vojska (zastar.); = cvik,
přemet, dovedný kousek;
evoluclo'nismus c-nyz-», -mu, m.
= názor 0 stálém vývoji světa,
lidstva; -cžonista <-nys->>, m. =
stoupenec evolucionismu; _donis
tický [-cky] <-nystyc-» = v du—
chu evolucionismu;
evoluční [-ně; -nost] = vývojový;
'evolutivní <<-týv-» = evoluční

Evmpa, ž., díl stěta (od původu
Európé, jméno dcery folníckého
krále Agenora, unesené Diem
proměněným v býka): Evropa/n
[-nka], -a, m. = obyvatel Evro
PY: ezrropanský [-sky; -stv£] =
vědomý evropského společenství;
nejčasť. -ství = evropské kul
turní a. politic. společenství, je
ho vědomí. evropský rozhled,
-ské stanovisko:
evropeisaoe <<-pejiza-». ž. = ev
ropeisování ;
evropeismus <<-zmus>>, -mu, m.
= snahy o evroplsaci; = slovo

evropský [-sky; -skost,- -st1ň],
přid. k Evropa: -ské zemi-S...; e.
Význam = pro celou Evropu; uče
nec -ského významu, jména:
-skost (Mas) || -ství || evropský
ráz, -ské smýšlení, evropanství;
'evropštěti, -štějí = stávati se
evropský, nabývat evropského
rozhledu, stavětl se na -ské sta
novlsko;
'em-opština, ž. = evropství, evro
panství (Havlíč.);
evropštítž, obyč. slož. dokon. po-,
2- koho. co = dáti evropský ráz:
slož. nedok. poevropšt'ovati

Evuška, ž., domác. tvar k Eva.
Evžen [mm], -a, m. = Eugen
ex xeks», lat. předložka: vypíti

něco ex = naráz (hovor.);
ea: abmpto a-tó», lat. = bez pří—
pravy, spatra;
ea: lea: <<1éks», m. ex lege clégeap
= mimo zákon; stav ex 1. =
nezákonný, bezzákonný;
ea: libris alibrís», stř. neskl. =
„z knih“, značka majitele knihy
na přídeští; pěkné ex l., Vý
stava ex l.;
ea: offo a-fóx; = ex officio, z ú
řední povinnosti, moci: obhájce
ex o.;
ea: post = „z potom“, dodateč—
ně; výklad e. p. = dodatečný.
až podle výsledku, podle pozděj
šího stavu; '
ea: praesidio <<prézldyjó || pre-)
= z předsednictva, z předsed
nického místa;
ea: professo c-só» = z povolání

ex- ve slož. exkral... = bývalý (vy
puzený) král...

exagerace, ž., z lat. = hrOmadění
slov, přepínání

exaktní || '-ny' [-ně; -nost] ceg
za-», z lat. = důkladný, zcela
přesný, dokonalý. bezvadný
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enltace <<egzal-»,2., z lat. = vy- excerpt, -u, m., mn. č. též mta,
tržení, přílišné horování, opoje- -pt, stř. = výpisek: dělati si
ní, výstřednost; excerpta z něčeho; -ptor [-rka],
ewaltovanec, -nce, m. = exal- -a, m. = kdo dělá výpisky, vy
tovaný člověk; -tovaný [-ně; pisovač; -ptorský [-ství], na př.
-nnst] = vzrušený, Opojený, vý- honorář, -ská práce
střední; -tovati = uvést, uvádět
v exaltaci

examen aegzá—m -menu *" -minu.
stř., lat. = zkouška (zastar.);
vzít koho na e. ap. = podrobit
jej výslechu (hovor.);
ewa/minand [-dka], -a, m. =
zkoušenec ;
examinátor [-rka], —a,m. = kdo
zkouší, zkušební komisař; -rský
[-rst*ví], přid. k tomu;
examinovati = zkoušet

cxanthem <<egzantém>>, -u, m., z
řeč. = osutlna. vyrážka

exarch cegzarch», -a || -cha, m..
z řeč. = metropolita; -chát, -u.
m; = exarchova oblast

ex cathedra, v. cathedra
excelence aeks-», ž. „ starší -ncí,

z lat. -llen- = původ. vyvýše
nost, výtečnost; E., čestný titul
vysokých úředníků; *emcelenc
pán [-paní], -a, m. = Excelen
ce (lid-):
excelentní [—ně] = vynikající.
znamenitý, výtečný;
emcelovati = vynikat, vynik
nout

excentr <<eks-», -u, m., z lat. =
výstřední kotouč stroje, výstřed
ník: árie-ita, ž. = výstřednost:
—t7'ic7cý [-tri.cky; -tríčnost] =
vzdálený od středu. nemající
stejný střed. nesoustředný; o
člověku = výstřední;
't'r'ik, -a, m. = výstřední člo—
věk [] '-tristka, -stek, ž.

cxcepce qeks-», ž., z lat. = výjim—
ka, žalobní námitka;
ewceptivní <-týv-» = výjimečný.
v mluvnic. = výmlnkový, vylu
čovací, na př. význam, výraz,
souvětí

excerpovati <eks-», z lat. = vy
pisovat, vypsat, činit výpisy:
e. spis, spisovatele: slož. dokon.
vy-; ewcerpwávati, opakov.:

exces aeks—», -su a-su». m., z lat.
= výstřelek, nemírnost

excísař [-řovna] <<eks-», -e, m. =
bývalý císař

excise aekscíze», 2., z lat. = vy
těti, vyseknutí; -sní = vylučo
vací: e. žaloba

excitovati <<eks-», lat. = vydraž
ďovat

exclusive <<eksk1uzí-», příslov., lat.
= vyjmouc. kromě;
exclusivita || zčešť. ewklu- <<-zi-»,

= exklusivnost | nm:—mus
<<-viz-», -mu, m. ; arktický
<<-vistyc-» = v duchu exklusi
vismu;
exklusivní [-ně; -nost] a-zív-» ||
zčešť. exklu- = příslušející jen
někomu, zvláštní, výlučný, na př.
právo, mínění; e. společnost =
úplně uzavřená., nepřipouštějící
mezi sebe nikoho jiného

cxecírák “tagze-», -u, m. = vojen
ské cvičiště (lid. a hovor.);
execírka, -rek, ž. = vojenské
cvičení (t.);
ewecírovati, z něm. exerzieren
(& to z lat. exercere) = cvičit
vojensky (lid.), ve význ. předmě
tovém (e. vojáky) i podměto
vém (vojáci execírují): přenes.
e. někoho = prohánět; slož.
dokon. na— se (mnoho); za- si
(trochu, do vůle)

cxedra <<egze-», ž., z řeč. = ho—
voma, přijímací pokoj

exegese <<egzegéze», ž., z řeč. =
odborný výklad bible, staré pa
mátky atp. po stránce věcné:
exenet, -a, m. = vykladač; eme—
getický [-cky] <<-tyc-»: -ké
umění, příspěvky; ezegetíka
duty->>, ž. = vědecké výkládání

exekuce aege-» || zastar. -c'i, ž..
z lat. exsecutio = „vykonání".
výkon práva donucovací státní
moci; prodati dům v exekuci
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(n eč e s. cestou exekuce, v cestě
e.); = výkon trestu, poprava: =
trestní vojen. výprava;
exekuční [-ně], přid. k tomu;
e. dražba;
exekut, —a, m. = kdo je po
stižen exekucí; .
exekutiva <<-tý->>,ž. = výkonná
moc, výkonný výbor;
—kut1'v'n£<<-týv-» = výkonný, na.
př. moc;
exekutor, -a, m. = soudní vy
konavatel; -rský [-'rství], přid. k
tomu '

exekvent <<egze->>,-a, m. = kdo
uvaluje exekuci:
exekvovatž = provádět, provést
exekuci

cxem(p)ce cegzem-», ž., z lat. =
vynětí, osvobození od nějaké po
vinnosti

exemplár aegzem-», -u, m., z lat.
= exemplář (říd.); -plámí
[mě] = výstražný, na výstra
hu, příkladný (trest...); -plárně
potrestat;
exemplář, -e, m. = kus (ve
sbírce), výtisk, opis, oklepek;
autorské —řeknih; přenes.: po
dařený e. = pěkné kvítko
(hovor.)

exemplifikace cegzem-», ž., z lat.
= uvedení, výčet příkladů; -f'i
kativ'ni <<-týv-» = vypočítávají
cí, vyjmenovávající; -fikovati =
osvětlit, -lovat příklady

exequatur <<egzekvátur>>,stř. neskl.,
lat. = „ať vykonává!", oznámení
cizího státu, že nemá námitek
proti konSulovl, který je proň
ustanoven; dostati, uděliti e.

exequie <<egzekvije», -ií, ž. pomn.,
z lat. exsequiae = pohřeb, slav
nostnější smuteční obřady, zá
dušní bohoslužba

exercicie <<egzercí- |! -ci-», -1í, ž.
pomn., z lat. = „cvičení", v
katolic. církvi = duchovní cvi
čení; exercitátor, -a, m. = kdo
vede exercicie

exgenerál <eks-», -a, m. = bý
valý generál

22

existence

exhaustor aegz- || elm-», -u, m.,
z lat. = odssavač, ssací venti
látor '

exhibice ((egz- || eks-», ž., z lat.
= „ukázaní“, výstava, ukázka
dokonalého výkonu (sportovního
a j.); -bični = dokonalý (výkon);
-biční číslo = exhibitní;
-biciomsmus || -bit1',o- <<-nyz-»,
-mu, m. = úchylné obnažování
těla; = okázalé zdůrazňování,
vystavování (citu...); -bicionista
<<-nys-», m. = kdo prování ex—
hibitionismus, jeho přivrženec

exhibít eeks- || egz—», -u, m., z
lat. = podací číslo, kus, poda
telna

cxhibitionismus, v. exhibice
exhibitní, přid. k exhihit= podací,

jednací (číslo. protokol); exhibi
tovati = zapsati do podacího pro
tokolu, dáti spisu jednací číslo
|| časť. exhibovatí; též = oká
zale vystavovat

exhorta <<egzor-»,ž.. z lat. = „po
' bídka“, kázání;

-tace, ž. = povzbuzení, pobíd
ka; -tativwi <<-týv-» = vybízeci
(význam slovesa). kazatelský;

-tátor, -a, m. = kazatel || *—tis—
ta <<-tys-», m.: -t'nž síň = na
exhorty

exhumace aeg;- || eks-», ž., z lat.
= vykopání mrtvoly z hrobu;
exhumovat—i= provést exhumací

exil qegzil». -u, m., z lat. ewilium
<<egzí-», -ia, stř. = vyhnanství;
exilovou = jíti do vyhnanství,
sr. exulant

eximovati <egzl-», z lat. = vy
jmout, vyjímat; v. exem(p)ce

existence cegzi-, nik. eksi-», ž., z
lat. = jsoucnost, bytí, trvání, na
př. hmoty; = živobytí: dobrá..
skvělá., špatná. e.; (u)hájit,
zkaziti si existenci atp.; ztracena
e. = ztracený člověk; zkažená e.
= člověk, který si zkazí exi
stenci; mcíálni soud, věta; -ncio
nalísmus (Jiz-», -smu, m. = re
akční fllosofie hlásající, že vše
cko lidské konání vyplývá z prá
va na. existenci;
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existenční [-č'ně], na př. boj.
podminky; -čně si polepšít... =
co se týče existence

existovati aegzi-, nik. eksi-», z
lat., 1. = býti. trvat jako by
tost; 2. = mít existenci ve smyslu
živobytí, žíti, býti živ, živiti sebe
a rodinu (jen hovor.); 3. toto
slovo v češtině neexistuje || časť.
není známo, nevyskytuje se;
osoba s takovým. jménem ne—
existuje. obyč. není; existují jisté
meze, obyčej. jsou; za existují
cích poměrů. obyč. za takových,
za těchto, za. nynějších

exltus aegzi-», -tu, m., lat. = ko—
nec, smrt

exjesuita aeks—»,m. = bývalý je
suita

exklamace ceks-», ž., z lat. =
“vzrušené zvolání, výkřik

exklusivní, wie-mus, -vita..., v.
exclusive

exkomunikace <<eks-ny-», 2., z lat.
= vyobcování, vyloučení (z cír
kve), klatba; -kační, na př. listi
na; -kovati = vyobcovat

exkrál [davno] aeks-», -e, m. =
bývalý král [královna]

exkrement <<eks-». -u, m., obyčej.
pomn. -ty, -tů n. -ta, -t, stř.,
z lat. = výměty, výkaly

exkulpace ceks-», ž.. z lat. = o
spravedlnění; -pačnž; -povatt' =
ospravedlnit, zbavit obvinění

exkurs <<eks-», -su <-zu», m., z
lat.- excursus = ..vyběhnutí", vy
bočení, odbočení od hlavního
předmětu v řeči, ve spise;
exkurse ceks—ze», ž.. z lat. ex
cursio, 1. = hromadná vycházka.
obyčejně poučná, studijní: pod
niknout, pořádat -si do musea.
do knihovny, do přírody atp.;
2. ve fonetice = konec článková
ní, artikulace, popuštění; -rsn£,
na př. fond

'exkvisita xeks-zi-no, ž.,
něco vybraného,
divadelní... ;
eaw'isimi [mě] = vybraný (ve
smyslu přenes.): e. jídlo atp.

z lat. =
vybraný kus

exlegální <<eks-», z lat. = mimo
zákon; ea: lex, v. ex

cx libris, v. ex; *exlibrisový <<—so-»,
na př. —vákresba

eministr aeks-», -a, m. : býva
lý ministr

cxmistr, -a, m. = bývalý mistr (ve
sportu)

exodus cegzo-», -du, m., lat. (z
řeč.) = odchod; E. = II. kni
ha Mojžíšova

ex offo, v. ex
exorbitantní ((egzor-», z lat. = při

lišný, nemírný
exorcismus exegzorciz-», -mu, m..

z řeč. = vymítání, zažehnávání
zlého ducha, ďábla; -cista, m.
= kdo vymítá ďábla; v katol.
církvi = ten. kdo má nižší
kněžské svěcení; -cisovati q-zo—iv
vymítati ďábla

exordium <<egzordyjum», -ia, stř.,
lat. = začátek, úvod (řeči)

exot <<egzot», -u, m., obyč. pomn.
-ty, -tů = cenné papíry neza
znamenané na burse; = exotická
věc

exoterický <<egzo-»,z řeč. = vnější.
veřejný. populární

exotický packy,- -tz'čnost] <<egzo
tyc-, -tyč-». z řeč. = cizokrajný.
na př. -cká rostlina. -cké zvíře;
přenes. = nehodící se k nám (do
našich poměrů atp.). nám vzdá
lený, velmi neobvyklý, na př. e.
zevnějšek. obor vědní, výraz, -cká
slova, románová látka atp.:
emotik a-tyk», -a, m. = kdo má
zálibu v exotických věcech; -tžka,
ž. = záliba v exotických věcech;
= exotičnost; -tikum, -ka, stř. =
exotická. věc;
exotismus (dyz-», -mu, m. =
záliba v cizokrajnosti, v neob—
vyklých věcech, prostředcích atp.,
v umění = používání cizích mo
tlvů a, jiných prvků; -tisovati
a-tyzo-» = libovatl si v exotic
kých věcech. látkách, motivech

exp., zkratka = expediatur a-dy
átur», lat. = budiž expedováno
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expanse <<ekspanze>>,ž., z lat. = cxplanace <<eks-», z., z lat. = vy
rozpětí, rozsah, rozpínání, roz- Světlení, výklad
tahování, rozpínavost; cxpletivní [mě] aeks-týv-», z lat.:
empansionista <<-zijonys->>,m. = e. slovo, výraz = jen vyplňující,
stoupenec expanse; nikoli podstatný
ewpansita || naivita <<-zi-», ž. = explicit <<eks-», -tu, m., z lat. (li
expansivnost; -si'vní [-ně; -nost] ber) explicitus est = „kniha je
<x-zí-»= rozpínavý rozvinuta, skončena", konec

expatriace <<eks-»,ž., z lat. = vy- knihy;
pověděni, vystěhování se z vlasti; explicite <<eks-»,příslov., z lat. =
-trio'vati -= vypovědět, vystěho- výslovně, přimo, zřejmě
vati se z vlasti explikace <<eks->>,ž., z lat. = vý

oxpedice || zastar. -c£ <<eks-dy->>, klad; -kati1m£ <<-týv-»= vysvět
ž., z lat., 1. = výprava, tažení:
vojenská., vědecká., trestní e.;
2. = expedování, odeslání ob
jednávky, úředního spisu, no
vin; přenes. = příslušná míst
nost, výpravna; Česká. e. =
knihkupectví a nakladatelství V.
M. Krameria; -d'iční výlohy...;
expedic-nt [-tka] || -dz'to'r [-rka],
-a, m. = Výpravčí;
ewpedit, —-u,m. = výpravna ú
ředních spisů (protějšek k ex
hibitu); -tivní [-ně; -nost] =
hbitý; ání, přid. k expedit;
expedovati = vypravit, vyřídit,
odeslat; slož. dokon. vy-, na př.
spis; přenes. vy- někoho = zba—
viti se ho (hovor.)

expektorace <eks-», ž., z lat. =
odkašlaní, -kašlavání_ vykašlání,
-šlává.ní (lékař.): přenes. (po
směšně) = řečnický výlev

expense ((eks-ze>>,obyč. pomn. -se,
-sí, ž. pomn., z lat. = skutečné
náklady, vydání; -sn£, přid. k
tomu

experiment ceks-», -u, m., z lat.
= pokus; -mentace, ž. = expe
rimentování; -me'ntační záliba...:
—mentáln£ [-nč] = pokusný;
-mentátor, -a, m. = kdo provádí
pokusy; -mento'vatt = dělat po
kusy

expert <<eks-»,-a, m., z lat. = od
borný znalec; -rti3a <<-týza», ž.,
z franc. = vyšetřování znalci,
dobré zdání znalců, znalecký po
sudek; -rtni, na př. posudek =
znalecký

expirace, v. ekSpirace

lovací: e. spojení, souvětí (Ertl);
-kovatž = vyložit, vykládat

exploatace <<eks-», ž., z franc.
-ploi- = využití, zužitkování,
využitkováni, vykořisťování, tě
žení, dobývání; přid. -ta,čn£;
-tátor, -a, m. = kdo exploatuje;
-to17atz' = využívat, -žít, těžit,
vykořisťovat...; slož. dokon. vy

explodovati, z lat. = vybuchnout.
vybuchovat; v. explose

expoitace..., v. exploatace
explose xeks-zexo, ž. = výbuch: e.

plynů v dole; ve .fonetice = u
volnění vzduchového proudu na
hromaděného zadržením někde
v mluvidlech;
-siva <-zi-», ž. = explosivní, ra
žená souhláska;
-s*i1m£ť—ZiV-)= 1. výbušný (lát
ky); 2. = ražený, okamžitý
(hlásky)

exponát, -u, m., z lat. = vystavený
předmět

exponent [-tka] cxeks-io, -a, m._ z
lat. = kdo je exponovan, kdo se
exponuje, kdo je v něčích služ—
bách, zmocněnec, důvěrník: e. v
počtech = mocnitel; jinak =
udavatel;
exponovaný: e. činovník; -né
misto = odpovědné, nebezpečné;
exponovati koho = postavit na
odpovědné (nebezpečné) misto;
e. citliv0u blánu = vystavit ji
účinkům světla: e. děj... = líčit
jeho začátek: 9. se = horlivě pra
covat v něčí prospěch, na př. e.
se pro politickou stranu, pro myš
lenku; e. se v nějaké věci =.
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činně, horlivě se účastnit, zasazo
vati se, zasaditi se o její pro
vedení;
slož. dokon. pod-, pře-, 1m—cit
livou blánu

export <<eks->>,-u, m., z lat. = Vývoz
(domácích výrobků do ciziny);
-tér, -a, m. = vývozce; 4M, na
př. podnik = vývozní; -tní zboží
= které se vyváží; -tovati =
vyvážet, vyvézt

exposé aekspozém střl. neskl., z
franc. = oficiální, úřední výklad.
zpráva, prohlášení

eXposice <eks-zi-», ž., z lat. = vý
klad: e. řeči = začátek se struč
ným vytčením předmětu; podob.
e. dramatu; e. zboží, knih atp. =
vyložení na výstavě; přenes. =
výstavní stánek, oddělení; ve fo
tografii = exponování; -s13ční,
na př. tabulky (pro fotografa).
doba

expositura. aekspozitú-zv, ž., z lat.
= pobočka (školy, banky), po
boční závod, úřad

ex post, v. ex
ex praesidio, v. ex
expres <<eks-», -su <-su», m., z

angl. = zvláštní, spěšný vlak,
spěšný dopis, druh ručnice; jet
expresem; dostat expres;
e., neskl. přid. jm. a příslov.: e.
svatba = narychlo (Hen-m.); po—
slat něco expres = jako e., ex
presně, jako' spěšninu;
e., -a, m. = veřejný posluha (v
pražské mluvě)

exprese <<eks-se»,ž., z lat. (-ss-)
projev citu, citovost, nálada; =
způsob vyjadřování (říd.);
expresionismus aeks-sijonyz-»,
-mu, m., z franc. = úpadkový
umělec. směr usilující o vyjádření

ll

vnitřního života, opak impresio-_
nlsmu; mista [-tka], m. = stou
penec expresionlSmu; mistz'cký
[-cky; -čnost] <-nystyc-» = v
duchu expresionismu:
expresivní [-ně; -nost] <<-sív->>=
vyjadřující cit, citový, náladový,
na př. slovo, výraz; = vyjadřo
vací

expresní [-nč] = spěšný, schvální:
e. dopis. posel, vlak

*expreswý <<-so->>automat = k
rychlému občerstvení (Majer.)

expropriace <<eks-»,ž., z lat. = vy—
vlastnění; -prvlační = vztahující
se k expropriaci; -pržátor, -a. m.
= kde vyvlastňuje; -p'riovati =
vyvlastnit, -stňovat

exsikátor aeksi-», -.u, m., z lat. =
vysoušeč

eXSpektanco <<eks-»,ž., z lat. = če
katelství; —tant [-tka], -a, m. =
čekatel

exspirace || exp'i- (elm-», ž., z lat.
= vydechnutí, výdech: -rační =
výdechOvý_ 'na př. proud vzdu
chový; e. přízvuk || obyčej. --ra,
tomi = záležející v zesílení hlasu

exstirpace ceksstyr-», 2., z lat. =
vyplenění, vykořenění_ vyhubení,
vynětí. na př. chorého ústrojí i s
okolím (lékař.); -pátor, -u, m.
= hospodářský nástroj na plení,
plečka; -po'vati = (vy)p1et, rad
ličkovat

cxsudát aeksu- || egzu-», -u, m., z
lat. = nahromadění tekutiny v
dutinách lidského těla, výpotek

*exšéf, -a, m. = bývalý šéf
extabulace <<eks->>,ž.. z lat. = vý

maz, vymazání z knih (pozem
kových)

extase <<ekstaze || -táze>>_ ž., z řeč.
= vytržení mysli, duševní exal
tace:
emtatický ptát,-ky,- -tičnost] x-ta
tyc-, -tatyč-»: -cká sláva (Břez.);
extatik c-tyk», -a, m. = exta
tický člověk; -tika„ ž. = extatic
ký stav

extempore (elm->>, stř. neskl. =
příležitostný výrok. poznámka,
odbočka. od vlastní věci, zpravidla
vtipná & tendenční: c. u herců
= jejich vlastní přídavek; v hud
bě e. = hra bez přípravy;
extemporovati = dělati extem
pore;
extemporovy', příd. k extempore
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extense <<ekstenze», ž., z lat. =
rozšíření, rozprostranění; vyso
koškolské e. lidové přednáš
ky vysokoškol. učitelů; v lékař.
e. = napínání zlomených a zne
tvořených údů;
emtensita <<-zi-»,ž.
Dětí:
extensivní [-nč; -nost] <<-zív-»
= rozpínavý, směřující k rozší—
ření, k rozsáhlosti, jdoucí do ší
ře: e. hospodaření; po stránce
extensívní je to práce dobrá;
extensivní výklad = příliš širo
ký; pracovat více -ně než inten
sivně = více do šířky než do
hlouby;

rozsah, roz

extensní přednášky = extense
exterlem- || 4491- aeks-áb, -u, m., z

franc. = zevnějšek; -riérov'_ú;
'-riosace a-ryjoza-», ž. exte
riorisování; '-riorisovati = (z)pů
sobit, aby se něco jevilo, proje
vovalo; —rlorisovati se proje
v0vati se

exterítoriál (eksterytoryjáb, -a,
m., z lat. exteritoríální oso
ba; dita, z. = nepodléhání domá
címu zákonodárství: -lita cizích
vyslanectev; právo -lity; -lní
[-Znost] nepodléhající domá—
címu zákonodárství. mající prá
vo exteritorlality

externí [mě] <<eks-»,z lat. = ze
vní, vnější, na, př. léčení; pře
nes. = jsoucí ve volném pomě
ru k podniku, k ústavu, 'na př.
e. novinář, lékař; e. žák = stu—
dující doma, soukromě; -mista
[-místka] (mys->>, m. = exter
ní spoluprac0vník, žák; -rm'ta,
ž. vnější svět; —rnovati= být
externistou: -rnovat koho odkud
= vypověděti (Ner.)

extinktér cekstyn-», -u. m., z franc.
= hasicí přístroj

extra cekstraxo, lat.. 1. příslov. n.
neskl. přid. jm. „vně, mimo“:
jet, jít e. _ zvlášť, odděleně
od druhých; něco e. něco
zvláštního, něco jen pro sebe;
e. kupé = zvláštní, oddělené (lid.
a hovor.)

extrahovati xeks-», z lat., 1. = vy
tahovat, činit výtah, výpis; 2. =
vyrábět extrakt, loužit, vyluho
vat, na př. tuky (chem.)

extra-kce, ž., z lat. = získávání lá
tek loužením, vytažení (zubu,
čočky z oka); Ječná přístroj;
extrakt, -u, m. = 1. výpis; 2. =
výtažek, tresť; -ktí1m-í <<-ktýv-»
látky; -ktor, -u, m. =“extrakční
přístroj

extraordinarius xeks-dyná-ío, -ria
|| zčešt'. —nář, -e, m., lat. = m1
mořádný profesor (na. vysokých
školách); má?—ní[mámě] = mi
mořádný, zvláštní (říd. hovor.);
-nární profesor (starší běžné)

extra statum, v. extra
extráto, stř. výhra na jedno

číslo v loterii
*extratřída <<eks-». ž. mužstvo

vynikající nad průměr (sport.)
extratura <<eks-tú-»,ž. „zvláštní

tura.", zvláštnost. něco zvláštního,
mimořádného (lid. a hovor.)

extráty <<eks-», -tů, m. pomn.
něco extra, zvláštního, zvláštní
ohledy... (lid. a hovor.)

extravagance <<eks-». ž., z lat.
zvláštnost, podivný nápad, extra
tura; wagant, -u, m. = papež
ské nařízení mimo sbírky jich:
—gantní zvláštní, výstřední
(jen hovor.)

cxtravuřt || -buřt, -u, m., druh sa
lámu: extravagance (zhrub.)

extrém ceka-», -u, m., z lat.
krajnost, přemrštěnost, výstřed
nost, výstřelek: upadat! z extré
mu do e.; hnát něco do e.; extré
mžsmus x-miz-», -mu, m. = ex
trémnost; —m1'.sta[-mistka], m. =
extrémní člověk; -mistický
a-styc-» v duchu extrémismu;
-mžta, ž., z franc. = extrémnost;
extrémní [-ně; -nost] = krajní.
přemrštěný, výstřední

extrOvní [-ně], příd. z extra
zvláštní: něco -ního; -ní šaty
lepší, sváteční, „na extra“ (t.)
2. předložka: e. statum (lat.) =
nad (stanovený) stav, nadpočet
ný. na př. místo e. s.
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exul, -a, || obyčej. ewulant [-tka]
<<egzu-»,-a, m., z lat. = vyhna
nec; -Za/ntský [-stvi]: -ské písně,
-ská literatura; emulovati = žít
ve vyhnanství (říd.)

!, 1. <<ef»písmeno, hláska, tón;
2. cítoslov. !, ff, fff, vyjadřující
pocit vedra; F = stupně tepla
podle Fahrenheita

fába, 2. = hlad (v hantýr.); v.
Fabián

Fabián a-bijám, -a. m., křest. jm.,
příjmení;
fabián, -a, m. (lid.) = hlad (po
dle E. Basse snad proto, že na
sv. Fabiána, 20. ledna, bývá velká
zima); z toho dále fába?; fabián—
ský: -ká zima (v. výše); F-ská
společnost = angl. socialistická.
společnost utopistická; fabiánec,
-nce " fabiovec || -binista ((mys-»,
m. = stoupenec fabianismu; fa
biwm'smus c-nyz-», -mu, m. =
směr Fabián. společnosti

tábor, -u, m., z lat. = stuha.
pentle; zdrob. fábo'rek, -rku,
dreček, -čku, m.; "láborovati =
zdobit fábory

tabrický [-cky] = továrenský. to
vární (lid. a hovor.); někdy s
přihanou = chatrný: -ké zboží

'fabriče, -čete, stř. = fabrické
dítě:
fab'n'čka, -ček, ž., 1. = tovární
dělnice (lid. n. s příhanou); 2.
zdrob. k fabrika;
fabriční || řidč. -čný = tovární,
továrenský: architektura (paláce)
má cosi fabríčného (Ner.)

fabrika, ž., z lat. = továrna (lid.
n. hanl.); _kace, ž. = tovární
výroba; -kant [-tka], -a, m. =
továrník (na Valašsku = dělník);
paní -ka:ntová; -ka/ntský: -ká pý
cha:
fabrikát, -u, m. = tovární výro
bek, tovar; '-kátor, -a, m. = VÝ
robce (hanl.):

eydamský, v. edamský
ezopický || časť. ezopský, příd. k

Ez0p (Esop, starořec. bajkář):
-ské bajky

fabrika/van = vyrábět po tová—
rensku; žert. n. hanl. = vůbec
něco dělat, „smolit“; slož. do
kon. z

fabulace, ž., z lat. = tvoření, vy
mýšlení příběhů, děje; -lačni
schopnost; —Zátor,-a, m. = tvůr—
ce fabule, děje; -látorský: -ská
schopnost;
fabule, ž., z lat., 1. = bajka,
smyšlený příběh; 2. = děj, pří
běh slovesného díla;
fabulista [-listka], m. = bajkář.
původce slovesné tabule; Jistíc—
k'ý [-cky] <<-styc->>= vypravěč
ský; -list1'ka, ž. = vypravova
telské umění; hlasni x-lóz-» =
pohádkový;
tabulovati = bájlt, tvořit tabule,
slovesné děje

Fác, -e, zdrob. -cek, -cka, m..
příjm., z Bonifác

fax,-ada, v. fasáda
facalík || -lit || 'fačalik || Jít, -u,

m., z ital. fazzoletto = šátek.
kapesník (zastar.); zdrob. facu
líček, -čku, facalítek, -tku, m.

facet(t)a, -t(t)ovamý, -t(t)ovati,
-t(t)ový, v. faseta

faciěka, ž., zdrob. k facka
*facilet, —u,m. = facalik
íacír, -a, m., z něm. (a tam z lat.

vaccare) = člověk bez stálého
zaměstnání (lid. a hovor.); -ro—
vati = nic nedělat, jen se toulat
(lid. a. hovor.);
facírský [-st'v£], přid. k facír

facit, -u, m., původ. lat. 3. os. jedn.
č. facit (od facere), t. j. dělá,
činí (to dohromady tolik a to
lik), zpodstatněním = výsledek.
součet, suma (hovor.): f. toho
byl, že...; hledejme f. (šmil.):
trpký facit snažení (Majer,)
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facka, -cek, ž.. z ital. fazza (& to
z lat. facies), 1. = strana, jen
v lid. rčení: klobouk na tři fac
ky: brada. na, tři f. (Čelak.): 2.
= poliček (lid.); to je na facky
= to povede k fackám (zhrub.);
koupit něco za facku m. za fatku
(lid.);
fackovacž panák = na facková—
ni, do kterého se tluče rukama:
fackovati koho = dávat mu fac
ky, poličkovat; 1'. co = odbývat,
špatně dělat (t.); f. život = ži
vořit (t.); slož. dokon. na- ně
komu, s- někoho; rackový: -vá
aféra (Ner.)

facsimllo, v. faksimlle
fáč, -e, m., z něm. (a tam z lat.)

= obvaz, obinadlo (lid. a. hov.)
fačáda, ž., z ital. = fasáda || fa—

čára, fačáma, -ren, ž. (jen lid.)
tačalík, -lit,' v. facalik
fačára, -ma, v. fačáda
táček, m., zdrob. k fáč;

]ačovati = obvazovat; Slož. dok.
8—,za- (lid. a hovor.)'

fadesa a-sa», ž., z něm. =
nudnost

*íadlán (fadyján CE.-Chod), -a, m.
= fádní člověk

tading <<fejdink>>,-u,_m., angl. =
chabnuti, slábnuti (elektrotech.)

fádní [-ně; -nost] z franc. fade
= nudný, nevýrazný, mdlý,
jednotvárný: f. povídka, žena,
krajina, barva, strava

fadyján, v. fadián
Faeak, v. Faiak
faeton || faja-, -u, m., z řeč. =

lehký kočár (zastar.): pták
tafrnoch " famfr-, Muff—, fefr-,

—u, m., z něm. = rytířský ka
bátec, falešné vlasy ženské, cho—
chol na přilbě, ozdoba na šatech,
v erbu (zastan), šaty, „hadry“
(lid. hanl.)

tag—an, v. fakan
fagot, -u, m., z ital., dřevěný hu

dební nástroj dechový; při kle
ni: kruci f.; -t1'sta a-tys-», m. =
hráč na. fagot; -to'vý, na př. part

fagule, v. fakule

nuda,

*fach || foch, -u, m. z něm., 1. =
odděleni, přihrádka, zásuvka; 2.
= odborné povoláni, zaměstnáni,
řemeslo; být od fachu, fo- = od
bornik (obojí lid.); 3. = záminka,
zástěrka, žert (zastar.); = vlečka
(f:-);
fachma/n || foch-, -a, = odbornik
(lid.)

faiacký (faja-), přid. k
Faiak (Fajak) || řidčeji Faeak,
Paula, -a, m. = člen bezstarost
ného národa v Homérově Odys
sei; přenes. = poživačnik, bez
starostnik; zobec. fajak, faják;
fajak'ismus <<-kyz-», -mu, m. =
bezstarostnost, poživačnost

fair (fér—»,neskl. přid. jm., z angl.
= slušný, čestný, správný: to
neni fair; to je (není) !. hra,
angl. !. play cplej» (jen hovor.)

faja, ž., domác. tvar k fajfka; =
noha. (zhrub.)

!ajacký, Fajak, fajak, faják, fa
jakismus, v. Faiak

iajans, -se a-se», ž., z franc. =
keramické zboži; -sový aso-»

fajčlce, -č1',čka„ž., zdrob. k fajfka
fajčiti || fajfč'iti = kouřit! z dýmky

(lid. a hovor.)
faječka, ž., zdrob. k fajtka
fajeton, v. faeton
*iajfárna., -ren. ž. = dýmka;

fajfčička, ž. || “"-číště, stř. (Staš.),
zdrob. k fajtka:
fajfčiti, v. fajčlti;
fajfečka, ž., zdrob. k fajfka

fajfka, ž., z něm. Pfeife = dýmka
(lid. a. hovor.); nestoji to ani za
fajfku tabáku = je to bezcenné
(t); fajfka = noha (zhrub.);
fajfkář, -e, m. = dýmkář; -kář
|| -kař, -e, m. = kuřák dýmky:
fajfkový tabák = dýmkový (ve
směs lid. a hovor.)

fajfoklok = fajvoklok
*fajfr, -a, m. = (vojenský) pištec

(zast., Jir.);'sr. přijm. Fajfr
*fajks, -a, m. = II fest (Svět.)
*fajn (misty lid. fa'ň), neskl. přid.

jm. a přislov. z něm. fein =
jemný, pěkný. dobrý. jemné..:
to je f.; f. děvče, jídlo apod.
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(lid. & hovor.); zčeštěno ve faktorovati. || faktořiti = býti
fajnový [-oě; -vost] „ faňácký faktorem 2.:
[-cky] faktorský [-stož], přid. k faktor

'fajrovati, z něm. Feuer = dobře faktotum <<-tó-»,-ta, stř. ll neskl.,
hořet n. hodně topit (lid.); slož.
za

*íajrum, stř. neskl. || faj'runt, -u.
m., z něm. Feierabend = prázd
no, odpočinek po práci

fajvoklok, v. five
'faka, ž., z maď. = herka
*fakan || fagan, -a, m. = dítě, oby

čej. nezvedené (zhrub.); též
*faka/nče || fagan-, -čete, časť.
fakaně, fakáně || -gáně, -něte.
stř.

fukce, ž., z lat. factio = politická.
(vášnivá, krajní) strana: fak
ciosni [mě] <<-óz-»= stranický;
f. básník (Sez.)

fakir, -a, m., z arab. = derviš,
orientální asketa, kouzelník ;
-rský [J:-stou, přid. k tOmu

faksimlle cosi-», jedn. stř. neskl.,
mn. -lia, -lií, z lat. fac- = sní
mek, věrné napodobení rukopisu,
odlitek

fakt, -tu, mn. -ty, -tů, m. || pů
vodnější faktum, —ta, mn. -ta..
-t, stř., z lat. factum = skutek,
skutečnost, skutečná událost =
co je ověřeno, zjištěno;
faktický [-ttcky; '-tičnost] <<-tyc-,
-tyč-» = skutečný, opravdový:
f. stav (proti předpokládanému
apod.); -ticky = Skutečně, o
pravdu; -tičnost = skutečnost;
*faktiček, -čku. m., zdrob. k
*faktik, -u, zdrob. k fakt;
faktitivni ex-tytý-»= účinný, zna
menající působiti to, co znamená
sloveso stavaé, na př. topit ně—
koho |! tonout (z top-), mořit ||
mřít; —tivum <<—tý-»,-va, stř. =
faktitivni sloveso

faktor, -a, m., z lat., 1. = činitel
(o věcech též I., -u, m., nežlv.);
2. = dozorce. správce (v tiskár
ně), prostředkovatel mezi zaměst
navatelem a domáckými dělníky;
faktorie, ž. = závod evr0pských
podnikatelů v zámoří, zámořská
osada. obchodní;

z lat. fac totum (= učiň všecko)
= pravá. ruka něčí, důležitý po
mocník, činitel;
*faktový [-vost], přid. k fakt: !.
materiál; -vost = faktový ráz

iaktum, v. fakt;
faktura <<-tú-», ž., z lat., 1. =
účet; 2. = způsob provedeni, ráz:
dílo má zastaralou fakturu; sošky
jisté faktury (č.-Chod); -tm—ista
<<-tu-», m. = písař účtů; -tu'mí
(položka). přid. k faktura;
-tu'ro'vatž c-tu-» = účtovat

fakule -|| lid. faaule, ž.. z lat. fa
cula = pochodeň; 'fakulant ||
husta, m. = nosič pochodní

fakulta, ž., z lat. = „možnost,
příležitost (ke vzděláni)“, část
university:
fakultativní [-ně; -nost] <<-týv—>>
= nepravidelný (změna), podle
potřeby (zastávka): f. předmět
= který si žák může volně vo
lit. nezávazný, nepovinný;
-tni (spolek, schůze), přid. k fa—
kulta ,

falanx, -ngy " -nga. ž., z řeč. =
bitevní šik. sražená řada, pevné
sdružení

*falář, -e, m. = farář (lid.)
*fajbl, -u, m. (Čech) || falble, ž.

(Ner.), z něm. = náběrek šatů,
řasa; falblovati = nabírat

falc, -e (lid. -u), m., z něm. =
drážka (lid.)

falckrabě [-běnka], -běte || zastat.
-bi, -biho, m., hodnost v staré ně
mecké říši; "_běd || -bský; -bstv4,
stř. = falckraběcí území

falcký, přid. k Falc, -e, ž. || Falcko,
stř., kraj v Německu

falcOvati = dělat falce, drážky,
drážkovat, skládat; falcový = co
má falc(e), na př. -vá křidlice
(lid.)

fald, -u, m., z něm. = záhyb, ná
běr, řasa, vráska (lid.); faldy
na. sukni, na obličeji: přenes.:
provětrat faldy = zatancovati sl;
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faldovačky, -ček, ž. pomn. = falsum a-zum». -sa, stř., z lat. =
shrnovačky, krčenky (vysoké padělek, falsifikát
boty; faldo'vati = skládat; slož. *falšíř, -e, m. (zastar.) || falšovatel,
dokon. s-; faldovatý, -v'itý = -e, m. = padělatel
skládaný, vrásčitý falš0vati = napodobit, padělat: f.

taleš, -lše, ž., z něm. (a tam z lat.) podpis, vysvědčení. peníze; 17.
= nepravda, lež, lest, klam, pod
vod, neupřímnost, nepoctivost;
f. v kulečníkové hře, ve footballu
= strk, úder koule, hozeni míče
na stranu;
falešnik [-nice], -a, m. = faleš—
ný člověk;
falešný [-ně; -nost]: f. člověk,
přítel = neupřímný: f. peníz =
neberný, padělaný; f. skvost =
nepravý, napodobený: f. svě
dek, prorok = křivý, lživý: f.
tón = nesprávný, nečistý; f.
hráč, -ná hra. = nepoctivý, - '
-né podezření = liché

*falírovati, z něm. = scházet,
chátrat, být vadný

falkon, —u,m.. druh starých děl;
zdrob. —nek || -net, —u, m.

fallický, přid. k fallos: —ké písně
= bujné

falliment, -u, m.-, z ital. -mento
|| podle franc. fallissement <<-smá>>_
stř. neskl. = úpadek, bankrot

fallos, -llu, m., řec. = symbol
plodné síly v podobě tyče; v.
fallický

falot, -t'ni, v. falut _
'falous, —u, zdrob. -sek, -sku, m.

= pekelec_ záhrobec, místo me
zi kamny a stěnou, podnožka
(nářeč)

falsátor <<-zá-», -a, m., z lat. =
padělatel; -rský [vrstvu,
"falsatura <<-zatú->>,ž. = falšo
vání, falslfikace, úmyslné po
rušení

íalset, -u, m. " -tto, stř., z ital.
= mužský hlas ženského zbar
vení. fistule

falsiflkace a--zl-» z lat. =
falsifikování, falsifikát;
falsifikát, -u. m. = padělek,
falsum: -kátor, -a, m. = padě
latel; -kátorský [-stv€];
falsifikovati = napodobit, padě
latl (peníze, rukopis)

potraviny, víno = dávati do nich
něco méně cenného a. tím kazit,
uměle dělat, vyrábět; nefalšované
víno = přírodní; falšovaná koule
na kulečníku = která dostane
faleš; slož. dok. z- vysvědčení,
víno atp.; nezfalšovaná pravda.
= čistá

*falšovna, -ven, ž. = falšovnická.
dílna; falšovnický [-ct'ví], příd. k
*falšotmík, -a, m. = falšovatel

'falut || -lot, —a || faluta., m., z
franc. falot = čtverák, chytrák,
taškář, „mazaný“ člověk, filuta
(lid. a hovor.); 'falotní = taš
kářský

fáma, ž., z lat. = pověst
famfár, -a, m. || fmnfámm, -ra,

m. || fanfár, -rum || famfera, m.
(Jil-.) || *famfrda, m. = větro—
plach, třeštidlo, ztřeštěnec, zbrklý
člověk

"famfrně, -něte, stř. = zbyteč—
nost, tretka.

famfrněti || fan-, -nějí = třeš—
tlt, bláznit (lid. &.hovor.); slož.
dokon. z—; v. zfamfrnělý; zfam—
fmělý (zfan-) = ztřeštěný, po
blázněný, zblázněný;
famfrm'ti || fan- = bláznit (ko
ho), plašit; f. se = famfrnět;
slož. dokon. z- koho, se; v. zfam
frněný

Iamm-noch, v. fairnoch
familiant [-tka], -a, m. || hmm,

-a, m. = majitel familie 2.:
-tský, přid. k tomu

*familiár, -a, m., z lat. = fami
liární přítel; Jim—ita., ž. = fa
miliárnost: lidmi || '-ný [-ně;
-nost], nik. delani = důvěrný,
nenucený. domácký (přítel,
mluva, zábava, chování)

familíe <<—mí—>>.ž.. z lat. 1. = ro

dina (hovor., často hanl.); 2. =
malé hospodářství, pův. v dědic
kém nájmu“

TOZ
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famós, neskl. přid. jm. a příslov.,
z lat. (nižší hovor.) || zčešť. fa
mosni || -mósn£ [mě] <<-móz-»
= pověstný, vyhlášený, báječný
(hovor.)

famulus GM.-»,-la, m., lat. = po
mocník, sluha (hovor.)

faň, v. fajn
Fana || častěji Fá-, ž. " m., do

mácké tvary k Františka || k
František

'fána, 2., z něm. Fahne = prapor
faňácký [-cky], v. fajn
fanál, —u,m., z franc. = pochodeň,

svítilna, poplašné znamení
fanatický [-cky; -č'nost], přid. k

fanatik = vášnivě zaujatý;
fanatik [-t1'čka] c-tyk, -tyč-», -a.,
m., z lat. = člověk vášnivě pro
něco zaujatý, vášnivý horlivec,
slepý přivrženec:
-t£smus <-tyz—»,-mu, m. = váš
nivé zaujetí, horlení;
-tisovati c-tyzo—ib= podněcoval:
k fanatismu; -tisující zástava
(Ner.); slož. dokon. z

Fanča, -či, ž. || neskl. Fa/nčž, do
mác. tvary k Františka;
Fančička, f., ž., zdrob. k Fanka,
fanka

Fanda, ž. || m., domácké tvary k
Františka I! František;
fanda, m. " ž. = fanoušek;
Fandička, -ček, ž., zdrob. k
Fanda;
fanditi = přepjatě horlit, stra
nit (hovor.)

I ianfár, m., v. famfár
II 'fanfňr, -u, m. || obyč.

fanfára, ž., často mn. —'ry,"-r.
z ital. = krátká. vzletná & hluč—
ná. skladba pro trubky, slav'
nostní troubení; přenes. = hluč
ná. oslava. okázalá ozdoba; hm!
hluk = hluk fanfár

fanfaron || -'ró'n, -a„ m., z franc.
n. z ital. = chvastoun, mluvka,
větroplach; “móda, ž. = fanfa
ronství || *-nismus <<-nyz-», —mu.
m.; -nský [-nsky; -stvi] =
chvastounský... ' \_

fanfárovitý, mý, přid. k fanfár =
jako fanfáry, hlučný, okázalý

fanfárum, v. famfár
fanfrněti, míti, v. famfrněti, -níti
ianfrnoeh, v. fafrnoch
*fangle [[ fángle, ž., z něm. =

prapor; přenes. = dlouhý list
nelomené korektury (hovor.);
= nevěstka (hantýr.); zdrob.
-lička, -ček, ž.; -ličkář, -e, m.
= kdo si libuje v praporech,
jen ve vnějších okázalých pro—
jevech, vnějši, planý vlastenec
atp. (hovor., hanl.); —Zičkářský
[-sky; -stv£]; Jičkovati || Jovan
= projevovat vlastenectví... fan
gličkami (hanl.); -ličkový: -vé
šílení (Vr.)

tango, stř., ital. = sopečné bahno
Fanka || Fein-, ž., domác. tvar k

Františka; janka, kuželka, jinak
dáma

faňora, v. faňura
Fanouš, —e, m., domácký tvar k

František; zdrob. -šek, -ška, m.:
fanoušek ['fandaJ, -ška, m. =
horlivý nadšenec, zanícenec pro
sport, pro radio ap. (hovor.);
snad z fanatik vlivem osob.
jména Fanouš, spíše z angl. fan
(= oddaný), přikloněním k Fa
noušek ; -škovati = počínati si
jako fanoušek; fanouškovský
[-stv£], přid. k fanoušek

tant, -u, m., z něm. Pfand = zá.
stava. (zastar.): hra na fanty

tant, -a " fanta, m. = bláznivý
člověk, ztřeštěnec (zastar.); do
chováno v příjm. Fanta, m.

*fantaisijni (í-tézlj)>, -sismus, wi—
sta, -—sistni, z franc. = fanta—
sijní, -sismus, -sista, fantasta,

'-sistni
fantář [-tářka], -e, m. = kdo

půjčuje na fanty; -tářský [-tář
stviL přid. k tomu

fantas, -su <<-zu>>,m., z řeč. =
horečné blouznění (lid.);
fantasie <<-zije».ž., z řeč. = obra
zivost, představivost, myšlení v
obrazech: = co existuje jen
v představě, v mysli, smyšlen
ka, výmysl. přelud: hudební f.
= hudební dílo nedržící se u—
stálených forem;
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*fa/ntasijm' [mě] <<-zij-»,přid. k fa presto, it. = dělej rychle
fantasie = vysněný, fantastický; ,fara, ž., z něm. = obytný dům
fantasií-watt <<-zí-»= blouznit. duchovního, farní úřad, obvod
snít, třeštit (lid.); fixací = na fárání
'fantasismus <<-ziz-»,-mu, m. = farandola, ž., z franc., provencal
blouznění, snění: halami = ský tanec
fantastický; farao, -ona (zřid. faraa) || faraon,

*_fa'rštaskní[-ně; -nost], z franc. -a., m" jméno egyptských králů;— antastický hra v karty; příd. faraonský
fantasma <<-zma», —matu, Stř-. Z f &. _ á f t"

řeč. = výplod fantasie, klamné. arzdrrobe'_márágksm vce arnisk:
živá představa, přelud, vidina. ' f ' “a' m" - '
fantom- -řek, ž. .= žena faráře (lid.):
fantasmagor'íck'ý [-cky; -č'nost] farářovatz = být farářem;
: přeludný' -go'rie ž = před- farářsky [—8ky,--stvi], přid. k. ' ' " farářádě i tas at" fantaSm
v n fan m . a. júl-ati || fárovati, z něm. = praco*fantanati = fantasirovati (kniž.,
na př. Vrchl.)

fantast, -a || obyč. -sta, m. = sní
lek, blouznivec;

vat v uhelných dolech, sjíždět
do dolu (hornic.): slož. dokon.
s- = sjeti do dolu; —vy—z dolu
= v et

-sti'cký paticky; -st1lčnost]<-styc-. „
-styč—» = plný fantasie blouz- *farce (fars», —seox-se>>,ž. || zčešť.

' fara, z franc. farce = fraška.nivý, co je pouze ve fantasií,
přeludný, nemožný, ohromný. farečka, Žn zdrob. k. fara.
pohádkový (člověk, sen, plán, íarizej [-J'ka], -e || '-zejec, -jce, m.
povídka, suma,...); -stično, stř. || podle lat. faňzeus, -zea. m. =
= fantastičnost: člen staré náboženské strany ži
-stika, ž. = blouznění, fantas— dov.; přenes. = pokrytec. lico
tický ráz, -cké příběhy; měrník: -ze58k17 l-sky; —ství]:
'-stní = fantastický ' -ská. sekta; přenes. = pokrytec—

fantík, -u. m., zdrob. k tant ký, neupřímný, licoměrný
iantiti, —tění (1id.): f. koho = tatka, ž.. zdrob. k fara

bláznit: f. se = blázniti se, být tai-ma, ž.. z angl. = statek. země
bláznivě zamilován; f. se po kom, dělský podnik v Americe; drů
za kým; slož. dokon. z-; fant'í— beží f. = velká. drůbežárna; liščí
vati, opak.; f. = umělý chov lišek a příslušné
fanti'vý [-vě; -vost] = bláznivý zařízení

fantom <<-tóm», -u. m., z řeč. = temat-„ent [-tka], -a, m., z řeč. =
přelud, vidina, přízrak, mátoha; studující n. absolvent lékárníc
v lékař. = napodobenina lid- tví; -tický ť-tyc-b || -tsky': -tické,
ského těla., cvičná loutka; -ma- -tské studium;
bický [-cky] <-tyc-» || *-máln£ = farmacie, ž. = nauka o lékárnic
přízrakový, přeludný. mátožný tví, lékámické studium, lékárna

fantovati = zabavovat, fendovat famakognosie 0362159, ž., z řeč.
(lid-): slož. dokon. z- || za- = poznávání léčiv;

*faňura || -ňora, ž. = facka (vulg.) farmakolog, -a, m. = pěstitel
Fanuše || časť. zdrob. Fanuška, farmakologie; doga,-ký, přid. k

-šek, ž., domác. tvary k Fran- farmakologie, ž. = nauka o
tiška vlastnostech a. účincích léků,

Fany, ž. neskl., nečes. domacký farmacie;
tvar k Františka; zdrob. Fanyn- farmakotherapie, ž. = léčeni
ka, -nek, ž. léky
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farmář [-řka], -e, m. = majitel
farmy; farmařiti = hospodařit na
farmě; -řský [-řství, příd. k far
mář

farní, přid. k fara: f. úřad, obec;
faq—nice, v. farník

far niente myjen-», stř. neskl.,
ital. = odpočinek, klid; *far
nientství, stř. = odpočívání,
lenošení

farník [-m'ce], -a, m. = člen far
ní obce, farnosti;
farnost, -i, ž. = farní obvod

fárovati, v. fárati
fan-s, v. farce
farský, přid. k fara: -ská zahrada...
fairy, v. lary
fasáda, ž., z franc. = čelní stěna

budovy, ozdoba nahoře na ní:
přenes. = vnější ozdoba vůbec.
zevnějšek, povrch (lid. a hovor.):
-sádm' = čelný; -sádnik, -a, m.
= zedník dělající fasády; v.

_ fačáda
fascikl || '—kul, -u, m., z lat. fas

ciculus = svazek spisů, listin:
-kulovati = dávati do fasciklů

íaScinace, ž., z lat. = stav úplné
ho smyslového a citového zaujetí,
okouzlení, hypnosa: -novati =
úplně zaujmout. strhnout. okouz
lit, oslnit; mující = strhující

íase <<-se», ž., z lat. = přiznání
příjmů, důchodů || fase <<fáze»,
zprav. fáze, v. tam

faseta <<-se-». ž., z franc. facette.
odtud starší psaní -cetta =
broušená. plocha okraje zrcadla,
drahokamu: do jisker, hran a
faset (Břez.); -tový = přibrou
šený ]] -tovaný: -tované náušnice
(Čech); -tově || časť. -tovaně oči
(hmyzu) = složené; -tovat1' =
přibrušovat .

fasol(e) || zprav. -zol(e), v. tam
íasona c-só— || obyč. -zó-», ž., z

franc. facon = tvar, podoba,
nejčastěji' o oděvu, o obuvi. o
účesu; boty mají pěknou faso
nu. drží f. (= původní tvar):
kabát má pěknou fasonu = střih:
platiti za fasonu tolik a tolik

= za. střih & za úpravu, za, ušití
(šatů); v užším smyslu f. = lí
mec a klopy; nemá. to žádnou
fasonu = není to k ničemu
(hovor.): žít podle své -ny =
podle svého způsobu (t.);
zdrob. -nka, -nek, ž.;
movati = upravovat. —vit. dát
konečný tvar;
-nový = upravený, tvarový: -vé
železo

íasovati aso-», z něm., 1. = od
bírat, dostávat, brát příděl (vo
jen., nižší odbor.): f. chleba, ví—
no, peníze, zásoby ze skladiště
apod.; f. tabák z hlavního skladu;
2. = lemovat, obrubovat (krejč.);
slož. dokon. vy- chléb...; pře
nes. vy- co = dostati za trest
(lid.) : za- = (za)obroubit; =
dobře vložit do něčeho (řemesl.):
za—okna, dveře, kamen; fasovd
vati, opakov.

fasovka, -vek, ž. = lemovka (lid.)
fasuněk, místy -ňk, —ňku, m., z

něm. = žebřiny na vůz a pak vůz
s nimi (lid., nář.); -ňk, též =
fasování (vojen.); fasu'ník, -a.
m. „ fasuňkovy' vůz = fasuněk

*fašé, neskl. příd. jm.. z franc. =
rozzlobený, rozhněvaný

*faš(i)ang || -nk || —něk, -nek, -u,
m., někde pomn. —ngy, z něm.
= masopust, zvláště jeho dva
poslední dni, ostatky (mor.-slov.
1 slov.)

*fašina, ž., z něm. = hat', proutí;
-nový = z proutí

rašírka, —rek,ž. = sekaná pečeně;
*faší'rovany', z něm. = sekaný, o
pečení

*fašisace <<-za-», ž. =
-sačn£, přid. k tOmu;
fašismus a-šiz-», -mu, m., z
ital. = reakční politic. hnutí v
Italii a jeho napodobeniny v ci
zině;
fašiso'vati a-zo-» koho,-co = dá.
vat komu, čemu fašistický ráz;
jf..se = nabývat fašistického rázu,
přijímat fašistického ducha: slož.
dokon. z—; "

fašisování :
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fašista [—stka], m. = stoupenec íannistický <<-nystyc—>>.přid. k
fašismu: -sticky' [-sticky] <<-styc-» faunistika <-nysty-». ž. = nauka
= v duchu fašismu; o fauně
fašistofilský [-sky; -ství] = na- faunka, v. Faun
kloněný, příznivý fašismu (Gottw.) faunovský || faunský [-sky; -stv£]

fatalismus a-liz-», -mu, m., z lat. = fauni
= víra v moc osudu, v jeho ne- faustiádn a-styjá-m ž. = faustov
odvratný vliv na lidský život. ská příhoda, skladba;
odevzdanost osudu; faustovský [—.sky; -8Wí] = D0"
dieta [-lístka], m. = stoupenec dobný Goethovu Faustovi, v jeho
fatalismu, kdo věří v moc osu- duchu...
du: Jistický [-cky] <<-styc-» || fauteuil, v. fotel .
*-listní = v duchu fatalismu. íaux'pas <<fópa». neskl. stř., franc.
plynoucí z fatalismu: -listická = špatný, chybný krok, chyba.,
odevzdanost osudu; -listní me— klopýtnutí
lancholie (Vrchl.); *favor, -u, m. = fábor, stuha
-lita, ž. = fatálnost, fatální věc, (Jin)
událost; favorisace c-za-», ž. = favoriso
fatální buě; —nost] = osudový, vání;
osudný, neblahý, nešťastný: f. favo'risovati koho a-zo-», z franc.
krok, rozhodnutí, nehoda = velmi mu přát, dávat přednost,

Fata. Morgana <<Fáta -gá-», ž., lt., nadržovat:
podle pověsti kouzelná víla, kte- favorit [-tka], —a,m. = oblíbe
rá uměla vzbuzovat vzdušné pře- nec, milostnice; = kůň, kterému

.ludy; zobecněním fata. morgana se při závodech předp0vídá vítěz—
= vzdušný přelud; fatamorga— ství; -ritismus <<-tyz-»,mu, m. ||
m'cký <<-nyc-»:-cké obrazy -ritství, stř. = nadržování, zvlášt

*futiti se ke komu = lísati se ní přízeň
tatka, -tek, ž. (z franc. fat n. fáze (starším pravopisem faSe),

přímo z lat. fatuus = směšný) ž., z řeč. = vývojové období,
= směšná cena: koupiti co za stav, stadium; f. ve Vývoji ná
fatku [] za facku (přikloněním roda, jazyka atp.; nebezpečná,
k facka); = nicotnost; vést ob- kritická f. (v nemoci); pevná.
chod jen tak na fatky = na kapalná, plynná 1. (v chemll);
plano, pro jméno (šmil.); fat- měsíční, sluneční f.
kář, -e, m. = přížlvník, břicho- fazol, -u, m. (odb.) || fazole n.
pas (zastara) fazule (fi-), ž., rostl., její plod:

iatomtí, z lat. = přiznávat (pří- zdrob. -lka, -lek, ž.; -lo'vitý =
jem, důchod); v. fase podobný fazolí; dom?: -vá Omáč

fátrmord, -u, m., z něm. = růžek ka
vysokého límce u košile (zastat. Feak, v. Faiak
hovor.) február, -u, m., z lat. -arius =

latum <<fá-»,-ta, stř., lat. = osud; únor (zastar. a slov.): -rový
F. = zosobněné fatum íecit <<fé—»,lat. = udělal (napsal,

faul, v.' foul namaloval)
Faun, -a, m., římský bůh plod- federace, ž., z lat. = spolek, svaz,

nosti & hospodářství; zobecněním volné sdružení; —'rační; -ralisa
fawn ['faunkaJ = smyslný člověk ce <<-za—»,ž. = federalisování;

fauna, ž., z řeč. = zvířena -ralismus <<-liz-», m. = úsilí o
fauní, příd. k faun = podobný spolkovou státní soustavu, spol

Faunu, smyslný, potměšilý Il ková soustava; -ralisovati <<-zo-)
*faunický e-nyc-»: 'fa/unisko, = proměnit, -ňovat ve federální
stř. = Faun (šal.) (stát) || 'P-ro'vati; -ra,lista, m. =
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přivrženec federalismu; -ralis
tický [-cky] a-styc-» = v duchu
federalismu;
federální = spolkový;
-mtlzmí [-ně] <<-týv->>= federa
listický, federální

*fedrbuš, obyč. fedrpuš, -e, m., z
něm. = chochol (lid.)

'fedrfechtýř, —e,m., z něm. = šer
míř (zastar.); = bojovník, po
lemik (hanl.); -řsky' [-řstv£]

*fedrovatel, -e, m. = kdo fedruje;
*fedro'vati koho, co, z něm. =
podporovat koho, co, pomáhat
komu, čemu; fedrov'ní list = při
mluvný (hovor. zastar.); fedrov
nik, -a, m. = fedrovatel (t'.);
"'fedruňček, m. (Vr.), zdrob. k
*fedruňk, -u, m. = fedrováni
podpora, milodar

fedrpuš, v. fedrbuš
"ifedrvajsy -su <<-zu-», m., z něm.

= klouzkový prášek (lid.)
féerický (jé-) [-cky], přid. k féerie

(fe-) = pohádkový, kouzelný...;
féerie (někdy férie). ž., franc. =
bohatě, pohádkově, fantasticky
výpravná hra divadelní;
-T'Šk, —a, m. = autor
kdo tvoří v jejich duchu

fen-noch, v. fafrnoch
*fechr, -u, m., z něm. = vějíř;

*fechro'vatl = ovivat vějířem
fecht, -u, m., z něm. = žebrota

(lid.): jit na f. n. fechtem; =
zápas (zastar.); fechtovati- =
zápasit (zastar.), prosit. shánět.
žebrat; slož. dokon. vy- něco na
někom = vybojovat, vymoci. vy
prosit, vylákat, vyžebrat (lid. a
hovor.)

fejn, -ji, ž., z franc. = vila (bás.)
fejeton || fejton..., v. feuilleton
fekálie, -ii, ž. pomn., z lat. faec

= výkaly; -kálfní hnojiva
*feks, -a, m. = 11 fest (nař.)
“těl, -a. ]] féla || felák, -a, m.

feldvébl (hanl.);
felácký, přid. k tomu

felčar, -a, m., z něm. Feidscher =
polní (vojen.) lazebnik, ranhojič:
= lékař (žert, hanl.); -'rský
[-rst'v£], přid. k tomu

féerií,

feldkurát, -a, m., z něm. = polní
vojen. kněz (hovor.)

feldmaršál, -a || Jak, -lka, m., z
něm. = polní maršálek (hovor.)

feldvébl (lid. felbébl), -a, m., z
něm. Feldwebel = šikovatel, pod
důstojník (vojen., zaniká.); "pře
nes. (hovor. hanl.) = drsně řizný
člověk: politický feldvébl apod.;
feldvéblovský, na př. plat; pře
nes. -ké jednáni = drsně, hrubě
řízné

Felicia ll wie, -cie || -cita.(s), -ty,
ž., z lat., žen. jm.

Feliček, —čka, m., domac. tvar k
Feliu: <<Fé1iks», —e II -a. m., z lat.
(= šťastný), křest. jm. i přijm.

felonio <<-nyje»,ž., lat. = porušení
věrnosti, zrada, padoušství (zast.)

féma (fe—), ž., z něm. Fehme =
středověký tajný lidový soud ve
Vestfálsku, poskytující za doby
pěstniho práva ochranu utisko—
vaným proti mocným utlačovate—
lům; v. fémový

feminálni || *femini'nní (<.-nyni», z
lat. = ženský, ženského rodu,
rázu

femininum c-ný->, -na, stř., z lat.
= ženský rod mluvnický, jméno
žen. rodu

feminismus cx-nyz-iv,-mu, m. = há
jení rovnoprávnosti žen s muži
za. kapitalismu;
= ženský ráz, umělecká. záliba
pro ženské postavy; mista [mist
kal, m. = stoupenec feminismu;
mistický a-styc-iv = v duchu fe
minismu

fémový, přid. k féma: -vá. vražda
= vražda vykonaná. na rozkaz
fémy; nyni = zavraždění nepo
hodlného člověka

fena., ž., z román. = čubka, psi
ce; přenes. = zlá. žena (vulg.)

*fend'ák || *fendovák, -a, m. = kdo
fenduje; *fendo'vati, z něm. =
zabavovat; slož. dokon. z

fendrich, —rych, -a, m. = fenrich
(zast. a lid.)

fenek, -nka, m., šelma,
fení_ přid. k fena: f. mládě



fenian 851 festival

fenlan <<-ny—»,-a, m. = irský re- feriální, příd. k ferie (té-) = volný,
volucionář; “Mamas <<-nyz-»,-mu, prázdninový: f. den, osada.
m. = hnutí fenianů férlcký, férie. v. féerie

Fenicie <<Fény-»,ž., krajina v sta
ré Syrii; fenžoký, na př. jazyk;
Feničan [—nka], -a, m. = oby
vatel Fenicie || Foíníkie, mičan,
foim'cký

fenlk <<-nyk»,-u, m., něm. = nej
menší mince v Německu

fenikl, v. fenykl
fénix, -a !| -e, m., z řeč.

= báječný pták ohnivák
fenka, ž., zdrob. k fena.
fenol, -u, m. = karbolová kyse

(foin-)

lina
fenomen ť-mém, -u, m.. z řec.

fal-, zlatinísov. fae- = jev; pře
.nes. = neobyčejný, vynikající
člověk;
-menalismus a-llz-», -mu, m. =
filosofický názor 0 poznatelnostl
jen jevů; —menalista,m. = stou
penec fenomenalismu;
-menální [mě] x-me-» = zna—
menitý, vynikajici, podivuhodný
(člověk, práce, paměť);
-menolog, -a, m. = kdo se obírá
s fenomenologii, její stoupenec;
-menologický [-cky], přid. k
-menologie, 2. = filosofický a vě
decký směr. přestávající na
konstatování a na popise jevů
(a nesnažicí se o jejich výklad)

fenrich || -r:ych, -a, m.. z něm.
Fáhnrich = praporčík, nižší
důstojnické. hodnost v bývalém
Rakousku

fenykl, -u, m., rostl.; -Zovka, -vek,
ž. = fenyklová kořalka: 401117,
přid. k fenykl

fér, v. fair
fcrbl, -a.. m., z něm., hazardní hra

v karty, barvička: hráti ferbla;
zdrob. ferblžček, -čka, m.; fer
bl'ista, m. = hráč ferbla

Ferda, m., domac. tvar k Ferdi
nand <<-rdy-», -a, m.; zdrob.
Ferdáček, -čka., Ferdíček, -čka,
Ferdík, -a, Ferdouš, -šek, -ška.
m.

Ferenc, -e, m., maď. .= František

feria || férie, -ií, ž. pomn., z lat.
= prázdniny

fen-ina, m., z lat. = čtverak, dobrá
kopa (lid. & hovor.)

feriový, přid. k ferie (fe-)
forman, -u, m., z perš. = příkaz.

úřední výnos
formatu <—má.-»,ž., ital. = přestáv

ka: f. v písni beze slov a. melo
die. o polibku (Č.—Chod): hudeb.
znaménko prodloužení tónu n.
pomlky

ferment, -u, m., z lat., = enzym,
ústrojná látka. zavádějící chemic.
pochody (trávení, kvašení atp.);

-tace, ž. = kvašení; -tovati = pů
sobit kvašení

fermež, -e, ž., z něm. (a tam z
franc.) = .vysýchavý olej, pokost;
-žiti, obyčej. -žovati = natírat
fermeží; femežwý nátěr

fernajs || lir-, -su <<-zu»,m. = fer
mež (lid.)

fernambuk || fernambukové dřevo =
červené barviřské dřevo; podle
brasil. města Fernambuk, Per
nambuk

feroce x-róče», ital. = divoce, bouř
livě (hudeb.)

Ferro, stř., Kanárský ostrov, po
dle kterého se počítají polední
ky;' ferrový ll obyčej. fen-ský
poledník

fertilita. sety-», ž., z lat. = úrod
nost; dní = úrodný

ferule, ž., z lat. = hůl, berla. jako
odznak moci, na př. rychtářské

ferventni, lat. = horlivý, vroucí
I fes, tón f snížený o půl tónu
II 19,5, v. fez
I *fest, neskl. přid. jm. & příslov.,

z něm. = pevný, pevně (lid.):
zčeštěno ve festovní

II 'fest, -a, m., z něm.; 1. = člo
věk, který je „test" (v I fest),
nezranítelný, nezmar, 2. = při
rozeně vzniklá mumie (čes. nář.,
Svět., Třeb.); v. fajks, fex, fext

festival'a—sty-», -u, m., z franc.
= hudební slavnost; -lový
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feston, -u, m., z franc. = květi
nový ověs, závěs; mový

festovní, v. I fest
festum, lat. = slavnost; přijít post

f. = po slavnosti, přenes. pozdě.
s křížkem po funuse

*festunk || -ňk, -u, m., z něm. =
pevnost (lid.)

feš, neskl. příd. jm. a příslov., z
něm. = hezký, pěkný, hezky...
(lid. a hovor.);
fešácký boky; -ckost; -ctvž],
přid. k fešák, na. př. f. oblek; f.
kriminál = velmi mírný, volný
(hovor.);
fešáčelc [-šačka], -čka. m., zdrob. k
fešák, -a, m. = hezký, fešný
hoch, milenec, hodný člověk;
fešanda, ž. = fešačka (vulg.):
fešný [-ně; -nost], zčeštěné feš

fetiš <<-tyš>>,-e, m., z franc. =
nábožensky uctívaný předmět;
přenes. = nedotknutelná, zbožňo
vaná osoba, věc; fetišismus <<-ty
šiz-», -mu, m. = uctívání fetiše;
-šista, m. = kdo uctívá fetiš;
-šistický <<-styc-» -štský = v
duchu fetišismu; -šství, stř. =
fetišismus

fétus, v. foetus
fetva, ž., arab. = rozhodnutí. Vý

klad, náboženská válka
foudál, -a, m., z lat. (feudum =

léno) = kdo má léno, leník, man,
šlechtic, majitel půdy obdělávané
nevolníky; -dalžsmus <<-liz-»_-mu,
m. = feudální, nevolnický řád;
-dausta, m. = stoupenec feuda
lismu; -dalistický <<-styc-»= v
duchu feudalismu. feudální; -da
Zita, ž. = feudální zřízení; -dáZ
ní [-ně; -'nost] = lenní, na př.
řád

feuilleton, -u, m. II v čes. běžné
výslovnosti a v pravopise feje—
ton (řidč. fejton), z franc. =
stať v novinách pod čarou, be
sídka; -tonismus <<-nyz-», -mu,
m. = fejetOnní ráz;
-tonisovati <<-nyzo-» || -to'novati
co = zpracovávat, probírat feje

tonisticky, psát fejetony; slož.
dokon. z- otázku;
-tomlsta [-stka] <-ny-», m. = kdo
píše fejetony, besídkář;
-tonistžcký [-cky] c-nystyc-» ][
-tonní „ -tono'uý, na př. sloh,
způsob (zpracování)

fexír, -u, m., z něm. = pojistka
u zámku (lid.)

*fext, -a, m. = 11 fest
tez (jes), -u, m. = kulatá čepice

turec. bez stinítka, zvaná podle
marockého města Fezu, kde'se
původně Vyráběla; fezám, -ren,
ž. = továrna na fezy

fěrtoch || -tuch, —u,m., z něm. =
zástěra (lid.); zdrob. -tošek "?
-tušek, —toušek, -šku, m.

ff, fíf, v. f
fi (fi), citosl., 1. vystihující ostrý“

zvuk, fičení; 2. citosl. odporu =
fuj; sr. II fit

fiakr <<fijakr», -u (4. p. = 1. n..
-ra), m., z franc. = nájemný
kočár o dvou koních; fiakr, -a.
|| -rista, m. = vozka, majitel“
fiakru; -7“ístžcký <<-styc-» || hrist—
ský (Ner.)

fiála <<fijá->>" fiála, ž., z řeč. ==
hrotité, věžičkovité zakončení go—
tických sloupů apod.

fiála <<fija-», ž., z lat. viola, kvě-
tina: noční f. = noční piják:
(Mah.):
*fialečka, Janka, dinka, ž. zdrob..
k fialka, -lek, ž., zdrob. k flala;
fialko'vý [-vě]: -vá vůně; =
modrý jako fialka: -vé oči;
fialověti, -Vějí = nabývat fialOvé—
barvy; slož. dokon. z

iia10v0-, kmen k fialový ve slož.:
-červený, -rudý, -šedý... = fialo—
vě červený, červený do fialova....

fialový [-vě; duo.—n]= fialk0vý
fiasko afijas-», stř., z ital. = úplný—

nezdar, neúspěch (bání.)
fiatka. <<fijat-», -tek, ž. = auto 7;

ital. továrny Fiat
fibrin <<—rýn»,-u, m., z lat. =

krevní vláknina
fibulc, ž., z lat. = spona
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ílcek, -cka || líci, jící, -ho, m., z
lat. vice = zástupce, pomocník
(lid.): ficka, -cek, ž. = děvče
vykonávající různé drobné práce,
pomocnice

fíček, m., zdrob. k fík
fičeti, fičí = ostře foukat, vanout

rychle, prudce letět, jet...; vítr.
střela. auto fičí; jeli jsme, jen
to fičelo; fičí to u okna = fučí.
táhne: slož. dokon. do- pozdě
k městu = dorazit (Ner.); prosté
dokon. za-; fíčívati, opakov.:
fičivý Dvě; Jvost] = fičící

fideikomis <<-dej(il-», -su, a-su»,
m., z lat. = sveřenství, svěřen—
ský statek; -s'nl = svěřenský'.
-sn£k, -a, m. = majitel fideiko—
misu .

íidelsmug c-dejiz->>, -mu, m., z lat.
= idealistické učení nahrazující
poznání vírou

fidél, neskl. přid. jm. a příslov.
(nižší hovor.) || obyč. filiální
[—ně,mostl, z lat. = důvěrný,
veselý, bujný: býti s někým f.:
f. zábava, nálada; chovati se ke
komu -ně

íidibus <<-dy-», -su a-sw), m. =
kousek papíru na zapálení dým
ky; -sový; snad vzniklo mezi
něm. studenty z lat. fidellbus.
totiž fratribus' = pro věrné
bratry, přátele

*fidicen ódy—». -a, m., z lat. =
hráč na strunový nástroj (Jin)

fidlatl = fidlovat, plžlat; slož. do
kon. do-, 14- ap.; fldlávati, opak.

fidlátko, -tek. stř. = fidlovačka;
= vůbec nástroj, věc (žert. lid.
a hovor.); vzítl si svá. fidlátka &
odejít

fidli, fidli fídli, citoslov. vystihu
jící fidlování '

fidlovačka, '-ček, ž. = hůl, dřevo
na fidlování, na čištění ručnice,
obuvnické dřevo na hlazení ků
že, fidlátko (zastar.); = fidlo
vání na. housle; Fidlovačka =
jarní "slavnost pražská, původ.
pražských ševců

figurčlčka

íldlov—ati, z něm. = smýkati sem
tam, hladit: přenes. f. někoho
= bit holí, „hladit, mastit"
(lid.): (. na housle || f. housle
(Rais) = špatně hrat, jen tak
tahati smyčcem po strunách (lid.
a hovor.)

*fiía, ž. ll 'fifidlo, stř. = flflena
(itikus || pfi-, -sa x-sa», m., z něm.

pfiffig = chytrák
"ííflátko, stř. = nafintěný člověk
fiflena, ž. = fintivá žena, parád

nice (lid. & hovor.); zdrob. -nka,
—nek,ž.; '-novitý [-tě] = podob
ný fifleně; mami, stř. = finti
vost (Koll., Heyd.)

*fifliti || fiflo'vat'í, = zdobit, pará—
dit ;

figňrko, -rek, stř. = bolero 2.
*figl, -u, m. obyč. pOmn. -le,

—lů= úskok, šlbalství; -lář, -e,
m. = kdo strojí fígle (nářečí.)

figura, ž., lat. = postava: mít pěk
nou figuru; figuru na to máš
= podle postavy se k tomu ho
díš (lid. & hovor.): jak f. uka
zuje = jak je vidět (žert. lid.
a hovor.);
= loutka. socha: přenes. “nastr
čená. f. = -ný člověk, prostřed—
ník; = podobenství (bibl.);
= slohová. ozdoba; = logický
vzorec soudu, na př. barbara;
= seskupení při tanci...

flgurace, ž. = sestavení, ozdobo
vání; -račn£, přid. k tomu;
-ralista, m. = figurální malíř;
walistika <<-sty-»,ž. = spodobo
vání, líčení postav;
-rálka, -lek, ž. = zpívaná mše
s průvodem hudebních nástrojů;
figurální ozdoba = z figur; f.
malířství = malování figur, po—
stav; f. hudba = nástrojová;
figurant [-tka], -a. m. = kdo
jen' figuruje, statista, nastrčená
osoba, pomOcník geometra; '-tn£
[-t'ně] = figurující

fígurčička, ž., zdrob. k figurka;
figurínu “dý-», ž. = lidská.
loutka, krojový model;
figurka, ž., zdrob. k figura: ša
chová f.; přenes. -rka = postava,
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osoba, člm-ěk, na př. směšná.
humoristická, pražská. -rka; -kář,
-e. m. = spodobitel figurek, lid
ských postav; -kářský [-kářsky;
-kářstvi] = spodobujici figurky;
-kářsky nedůsažná podobizna =
co se týče spodobeni (Sez.), -kář
ství = spodobování...; -kový =
s figurkami (Ner.):
*figu'rni [mě] = obrazný

tígurovati = dávat něčemu tvar
(odbor.) ; = představovat (za
star.); = vystupovat bez vnitř
ní nutnosti (na př. v románě),
být nastrčenou figurou

tlgurový, přid. k figura; -vé ozdo
by = z figur (Ner.); -vě malíř
ství = figiii'álni (t.); -vý tanec
= s figurami

tichu <<flši»|| zčešť. fiši, -ši ('fiží),
stř. neskl.. franc. = krajková n.
tylová. ozdoba vpředu na žen
ských šatech, na halence

'Iijon, -:íó'n || lion, -ón, -a, m. =
hejsek, parédnik (lid.); -nsky'
[-nsky; -nství], přid. k tomu

fík, citoslov. = šmik
fík, —u, m., z lat., strom i jeho

plod
[ikaný [-ně; -nost] = mazaný, vy

chytralý (lid.)
íikati, -kám. z něm. = šlehat

prutem apod., řezat ostrým no
žem apod. (lid.);
slož. dokon. na- někomu = na
šlehat; na- něčeho = nařezat.
rychle nedělat; o- větve = oře
zat; roz- = rozřezat: vy- něko
ho = zmrskat

fikce, ž., z lat. = výmysl, smyš
lenka, zdání, klam;
fikcionalismus a-cijonalizd), -mu,
m. = názor, že j50u představy
o světě fikce: malá.—ita, m. =
stoupenec flkclonalismu; -nální
= fiktivní:
fikční, přid. k fikce

tiknouti, fikl. -knuv, -knut(i), do
kon. k fikati; slož. pře-, roz-, u,
= -řiznout, -krojit, -tit; raz-, vy
ditě = nastrojit; na—,vy- se =
nastrojiti se

fíkoví, stř. hromad. = fíkový les:
fiko'íma, -ven, ž. = místo na pěs
tění ťiků; fikovnik, -u, m. =
fikový strom; lihový, přid. k fil:
(list, plod...)

"ks, -so'vati atp., v. fix...
fiktivní [-ně; -nost] c-týv-iv = ply—

noucí z fikce, smyšlený, zdán—
livý

*fikula, zdrob. -lka, m. = „flka
ný" člověk, chytrák (nářečí.)

Fila, m., přijm., z Filip
filantrop [-pka], -a, m., z řeč. =

lidumil; -p1'cký = lidumllný;
mie, ž. = lidumilstvi;
<(-piz-». -mu, m. = lidumilstvi:
= výchova ke štěstí; mista, m.
= lidumil

filatelie, ž., z řeč. = sbírání poš
tovnich známek; -telista [-stka],
m. = sběratel pošt. známek: -te—
listický c-styc-zo, na. př. spolek,
-ká. záliba

-p".s-mus

'nmtko, -tek, stř. zdrob. k fílet
file, -e, m., z něm. = plsť (lid.)
filcka, -cek, ž. = muňka, muška

(lid.)
filcový = plstěný (lid.)
íilec, -lce, m.. z něm. = ranec.

tlumok, „ruksak“ (lid.): zdrob.
fileček, -čku, m.

filek, -lka., m. = svršek, kluk v
kartách; m. pomn. Inky, karet—
ní hra.

filet <<-é»,stř. neskl., franc. = řez
masa, nejčasť. telecího, z kýty

filharmonický x-nyc-», na, př. kon—
cert, přid. k
filharmonie a-nyje», ž., z řeč. =
„milovnictvi hudby a zpěvu“,
sdružení hudebníků a přátel
hudby;
-m'k e-nyk», -a, m. = člen fil
harmonie

tilhellen <<-lěn», -a, m., z franc.
= přítel Řeků; -nský [mství]

filiaco <<—lija-»,ž., z lat. = třídění
slov, uměleckých námětů, motivů,
látek, rukopisů, versi, stopování
jejich vzájemného poměru; mění,
na př. práce, schéma
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filiálka ď—lljál-»,-lek, ž., z lat. =
pobočka, pobočni závod, ústav,
třida; f. banky, obchodu, to
várny, školy atp.: '-álkář, -e ll
-alista, m. = majitel, vedouci
filiálky; -áln£ = vedlejši, poboěni

ílligrán, -u, m., z lt. = drátek,
nitka z drahého kovu, práce z
nich; zdrob. -nek. -nku, m.;
fitigránní || -gránový, přid. =
z filigranu; přenes. = titěrný;
-vé sklo = složené z různoba
revných skleněných tyčinek. lid.
pletené sklo; -g'rá'nský = dro—
bounký, jemný, titěrný

Filip, -a, m., křest. jm. l příjm.:
filip = rozum, vtip: míti filipa.
= býti bystrý, vtipný, pohotový
(lid. a hovor.);
zdrob. Filípek, -pka, m.

íilipika, ž. = bojovná řeč, pole—
mika (podle Demosthenových ře
či proti Filipovi makedonskému)

Filipina c-pi-», Filipka wii-», -pek,
žen. protějšek k Filip

fllipojakubský svátek... = sv. Fi
lipa & Jakuba

Fll(l)ipy, -p, pomn., makedonské
město, kde byli poraženi Cassius
a Brutus; podle toho: sejdeme
se, shledáme u Fil(1)ip = přijde
čas odplaty

'íilistcrium ox-stéryjumii, -ria, stř.
= šosáctví; *-stersky' = filis
trovský

íilistr, -a, m., z něm. = úzko—
prsý člověk, šosák; *-strosita
a-strózi-io = šosáctvi: '-st'rosní
<<-stróz-»|| -st'rovský [-sky ; -st'ví]
= šosácký

filištín, -a, m. = chytrák. filuta,
pokrytec (lld. a, hovor.); podle
biblic. Filistinských, -štínských);
“nsk'ý [—nsky; 413th = chyt
rácký...

filkař, -e, m. = kdo hraje filky;
juicy, v. filek '

film, -u, m., z angl. = celulosový
pás na fotografování a kinema
tografováni, řada obrázků vpro
mítaných v kinu, zfilmovaný
kus; -mař, -e, m. = výrobce

23.

filmů; mřsky' [-ství], přid. k
tomu:
fil-momet společnost... = která.
filmuje:
'filmo'vatel'ný = co lze filmovat;
filmovati = natáčet film, zachy
covati do filmu; slož. dokon. z—
přiběh, román... = zpracovat pro
film;
filmový [-vě], přid. k film: !.
herec, -vá. hudba

filo-, kmen řec. filos (= milý) ve
slož.:
-lo_q' [-ložka], —a, m. = kdo se
obírá s filologii. někdy = jazy
kozpytec: -logický [-gicky; '—gíč
nost]: -cká, práce, -cké nadání...;
-gičnost = filologický ráz (šal.):
-—logie, ž. = věda o duchovním
životě naroda projevujiclm se v
jazyce. v literatuře a v ústní
slovesnosti; někdy = jazykozpyt:
-logisovati a-zo-» = zabíhatl do
filologie, baviti se filologický:
-mela, ž., řec. = slavík (bá
snlc.)

Fllomena || -ména, žen. jm.
filo-semita., m. = kdo je nakloněn

Semitům; -semitský baky; -stvi],
přid. k tomu;
-sof [-sofka] <<-zof», -a, m. =
mudřec, myslitel, studující filo
sofické fakulty; = žák filosofie
2.: —sofastr, -a, m. = školomet
ský filosof; -sof'ický [-cky]: -so
fický spis, -ká fakulta, -ké stu—
dium, vzdělání;
—sofie, ž., 1. = učení podávající
ucelený světový názor: -sofie
dějin = smysl a cil dějin a uče
ní o tom; = studium na filoso—
fické fakultě. souhrn předmětů
na ní, některé její předměty: stu
dovat filosofii; 2. = sedmá. &
osmá. třida starších gymnasii:
-sofo'vati o něčem = přemýšlet,
hloubat;
-sofský = filosofický;. k filosofie
2.- sr. Filosofská. historie od Ji

-srbský = nakloněný Srbům;
*-sůfek, -fka, m. zdrob. k filosof

fllons, -sa, c-saib, m., lid. m. pilous
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filtr, -u, m. z ital. = cedidlo, ce
ďak; ve fotograf. = barevná
clonka na čočku;
filtrace, ž. = filtrování; -račni
papír...; —rát,-u, m. = cezenina,
tekutina prošlá. filtrem;
filtrovati = cedit; slož. dokon.
pře-, z

filuta, m., z franc. = chytrák, šl
bal, podšitá liška; 'filuta, ž. =
šibalství...; filutář, —e,m. = filu—
ta; -tářský [-sky; -stvi] = chyt
rácký, šibalský

Fin, -a, m.. národní jm.
Fina, ž. || Finy, neskl., dOmác. tva

ry k Josefina
finale || finále, stř. neskl., lat. =

konec hudební skladby, konečné
rozhodující utkání ve sportu, za,
končení slavnosti atp., doslov:
-lista, m. = účastník finálového
zapasu

tlnalita, ž., z lat. = účelnost je
vů a dění;
finální [-ně; -nost] = účelný;
= účelový (význam, věta): f.
výroba = konečná, kterOu vzni
ká hotový výrobek

finálový, příd. k finale: f. zápas
tinanc, -e, m., z něm. = zřízenec,

úředník důchodkové kontroly,
potravního úřadu. finanční úřed
ník, zřízenec (lid. a. hovor.);
finance, -cí, ž. pomn. = peněž
ní hospodařství: ministr finan
cí...: = penize (lid. & hovor-.);
financiér q-sjénb || obyč. c-sjém,

.-ra, m., franc. = kdo něco fl
nancuje;
finanční = co souvisí s finance
mi: f. ministr, úřady, politika,
věda. nesnáze;
—nicky' [—nictvi], přid. k
finančník, -a, m. = kdo se obí
rá s peněžními obchody, otáz—
kami;
financovali = opatřovati n. po
volovati peněžní prostředky; 1'.
koho. co

'íiňůry, -rů, m. pomn. = peníze
(lid.); = důvtlp, chytrost, vti

finda, ž., z něm. = tronik, krej
car, halíř (lid.)

*íinďáry, —rů,m. pomn. = peníze
(lid.)

finosa. <<-sa», ž., z franc. = jem
nost, důvtip, chytráctví; nejčasť.
= jemný významový odstín

fingOvati, z lat. = předstíratl;
wang? [-ně] = předstíraný

flnig ((finys», lat. = konec
finish c-nyš», -e, m., angl. = ko

nec, závěr hry, zápasu (sportov.):
-shovati = koněiti zápas; -shový

finitní <<-ny—»,z lat. = určitý: f.
tvary slovesné (mluvnic.)

Finsko, stř., stát, země: finský
[-sky], přid. k Fin; finštim, ž.
= finský jazyk

finta, ž., z ital. = přetvářka,
úskok, lest: jít na. něco s fin—
tou; řečnické finty = působivé
slovní obraty. chytaěky; —tář,-e,
m. = šibal (hovor.)

fintidlo, stř. = fintil (lid.)
fíntil [-lka], -a, zdrob. -tilek =

kdo se rád fintí; fintiti, -těn(í)
= nepřirozeně oblékat, šňořit.
strojit, parádit; !. se; slož. dok.
na- dítě, na—se: W- (se): finiš
vati, opakov.:
fintivý [-vě; -vost] = strojivý,
paradivý (vesměs lid. a. hovor.)

finyš, v. finish
fiola || fiála, z., z řeč. n. 2 ital.

= zatavena skleněná. nádobka s
léky n. s drogami

fión, -nský, v. fijon
liorlta <<fijo—» || —tura e—tú-ib, ž., ?.

franc. n. 2 ital. = ozdoba,
okrasa

*fír, -a || fi'ra, m., z_něm. = četař
firemní, přid. k firma
*firhaňk, -u, m., z něm. = záclo

na (lid.)
*flrlefanc !| firlepanc, -e, m. = ně

co titěrného, koketa; *-fantka,
-tek, ž. = kokéta

firma, -rem, 2., z lat. = úřední
obchodní název podniku, vývěs
ní _štít; = podnik sám

iirmament, -u, m., z lat. -tum
(stř.) = obloha, nebe (kniž.)
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firmant, -a, m. = kdo podpisuje
za firmu;
'firmovanč, příslov.: provozují
žebrácké řemeslo takřka firmova—
ně = jakopodnik (Ner.);
firmovati = podpisovati za firmu

firn, -u, m. = srež, starý, hrubo
zrnný sníh

ílrnajs, v. fernajs
flrnový, přid. k firn: f. led
*fiřpon, -u, m., z něm. Fúrspann

= přípřež (lid.)
fis = tón f zvýšený o půl tónu
ilskál, —a, m., z lat. = někdejší

zástupce tisku; = advokát []
fiškál (na Slov.);
fiskalista, m. = kdo přihlíží k zá.
jmům tisku;
fiskální, přid. k flskus = hledící
k fisku, jeho se týkající; !. zá
jem, politika;
jiskus, -ku, m., z lat. původ.
= pletený koš, koš na peníze.
přenes. = státní pokladna

fiskultum, v. fyzkultura
tisole, v. fazol
listule, ž., z lat., 1. = pištěl (lé

kař.); 2. = falset, v. tam; zdrob.
-lka, ž. = falset; -lkový || -lo
vý [—vě] hlas; Jovan || -Iko'vat4
= zpívat, mluvit fistulí

Flša, —ši, Fišara, -še'ra, m., pří
jmení odvozená z Fischer, Fišer

tiší || fiši, v. fichu
fiškál, v. fiskal
'fiškullnt, -a, m. = fiškus, čtverák
liškue, -sa a-saiv, m., z fiskus =

chytrák (lid. a_hovor.), student
praktikující na klinice (hovor.)

'íišmajstr, -a, m., z něm. = po
"rybný .

tišpan, -u, m., z něm. Fischbein
= kostice (lid.): *fišpan, -a, m.
= velký pán (nař., Baar);
fišpa'nka, -nek, ž. = věznice
(lid. staropraž.); = rákoska:
fišpanový, přid. k fišpan

*fištrón, -u, m., z něm. =
tuk; přenes. =
(zhrub. lid.)

I fit, neskl. příd. J'm.. z angl. =
schopný, jsoucí ve formě (spor
tov.)

' rybí
rozum, důvtip

II fit || jít, fat, citoslovce vyjad
řující hvízdnutí, rychlý pohyb:
můžeš sednout! do aeroplánu a
fíít — už tě nese přes hory &
doly (Vm)

fit, citoslov. vystihující hvízdnutí
fiů, citoslov. = fiť
five o' clock (tea) dajv. () klok

(tý)»_ angl. = čaj o páté (ho
dině), odpolední

fix afíksw, 1.: 1000 K f. =
ného platu (lid.); v. fixum;
2. neskl. přid.: býti f. = hotov,
oblečen, připraven (zastar. lid.);
3. z krucifix, zaklení

fixace, z lat. |) fixáž, -že, z franc.,
ž. = ustálení, upevnění (na př
stroje. preparátu). zachycení;
fixační sůl...: f. prostředek ne
boli ficcativ c-týw. -u, m.

pev

- *fixírovati (podle něm.) = fixovat
íixl, -u, m. = fixlování; fixla'ř,

-e, m. = kdo fixluje;
fimlovati = falešně hrát v karty,
přenes. = neSprávně něco dělat,
vykládat, nepoctivě si počínat
(lid. a hovor.)

- fixní, z lat. fixus n. z franc. fixe
= pevný, stálý (plat, ccna...); !.
myšlenka = utkvěla

íixovati, z lat. = ustalovat, ustálit,
upevňovat, upevnit; f. spis. ja
zyk = zaznamenat. 'zpracovat
mluvnicky, slovnikářsky; f. ko
ho = upřeně J'ej_pozorovat (ho

-xa, stř., z lat. = pevný,
stálý plat

fizilovati, v. fusilovati
*fízl, -a. m. = detektiv (hantýr.)
fizole, -zule, v. fazol
fiží, stř., v. tichu
fjord, .-u, m.. nor. = chobotovitý

úzký záliv: -do'v1',tý= mající po—
dobu fjordu

fl., zkratka, v. florenus
*fláděra, 2. = flanděra
fládr, -u, m., z něm. = léta ve

dřevě, žilky v kameni, v mase....
jád'ro- (lid. a hovor. ):

fládrista, m. = 'natěrač, který
fládruje dřevo (odbor.);
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Ilúdrovati dřevo = napodobovat
na něm fládry, léta;
fládrový || Jv'ítý = obsahující
fládry: -\'é. -vlté dřevo, maso

'flag, -u, m. || !laga, ž., z něm.
= vlajka (Netz)

ílagelant [-tka], -a, m., z lat.
(-ll-) = středověký náboženský
fanatik, který se veřejně mrskal,
bičoval; -lantsky' [—lantstv£]

tlngeolet a-žoleb), -u, m., z franc.
= malá flétna, flétnový hlas ve
varhanách; 15.na houslích = tón
ve vysokých polohách vzbuzený
lehkým dotekem prstu; -letista
c-tys-zo, m. = hráč na flageolet;
Jetový tón

"!lagrancie, 2. = dcpadení při činu
(„in flagranti“)

Hagrantní, z lat. = „palčlVý“.
křikla\'ý_ bijící do očí: !. poru
šení práva

'tláchotina, ž., z něm. =
(zastan)

I 'flák, citoslov. vystihující flák
nutí, úder = bác, bum...

flákota

II 'ílák, -u, m., z něm. = velký
kus (chleba, masa); = fláknutí,
pádná rána, na př. na ruku
|| fláka, ž. (Němc.);
flákač, -e, m. = p0valeč (zhrub.);
flákačka, ž. = ílákání, plácačka
na mouchy; -čský [-čství], příd.
k flákač;
flákanec, -nce_ m. = flák, rána;
flákaný = prohnaný, mazaný
(zhrub.);
flákati = tloucl, bítí, 15.se =
nečinně se potulovat, lenošít
(vulg.); f. nač = nestát o to,
„kašlat na to" (t.): t. někomu
na hlaVu = kálet: slož. dokon.
nap někomu, vy- někomu n. ně
koho = nabít. natlouci; na- (se)
na. něco = „vykašlat se“ na něco;
roz- = rozbít atp.; jlákávati,
opakov.;
fláknouti, -kl, -knuv, -knut(í)
= uhodit; slož. m1,—se = hodně
se najít (zhrub.); roz- = rázně
roztít, rozbít; u- = useknout
(kus masa) atp.

flakon <<-kón»,-u, m., z franc. =
lahvička (na voňavku); zdrob.
mela, -nku, m.

ílákota, 2. = flák, flákanec; =
špatné maso (lid.) || Jána, ž.

'flaksa || -sna, 2., z něm. = šla.—
cha, tuhé maso; přenes.: nemít
flaksu (-snu) = žádnou cenu
(vulg.); mit flaksu =chybu,
„ránu" (t.)

Flúm (starší Vlám), -a, m. = ro—
dák, z Flámska;
flám, -u, m. =
hovor.);
fláma, m. = hýříl, zpustlík (ho
vor. a lld.); obojí z Flám;

hýření (lid. &

'flamandský, podle franc. =
flámský;
flamend'r [—'řice],-a, m. = flá
ma; llamendrovský [-sky; -st1'rl)
= hýřílský, hýřívý;
flamendrovati = flámovatl (říd.);
flámo'vati = hýřit; slož. dokon.
na- se (mnoho); pro- celou noc
= prohýřit; pro- peníze; 123/—se;
za- si;
*flámovisko, -a, m. =
flámů:
Flámsko, stř. = Flandry; jlám
ský, přid. k Flám; flámština, ž.
= flámský jazyk '

*flanc, -u, m., z něm. = neodů
vodněné vychloubání, planá oká
zalost; flancista || flancmajór,
—a, m. = kdo dělá všechno jen
pro okázalost; -jórský praky;
-stv£], příd. k flancmajór

flanda, ž. = volná kazajka (lld.);
= kutna.. kněžský šat (hanl.);
flanďák, -a, m. = kdo nosí flan—
du, kněz (t.);

místo

jlandati (se) = pleskati, plou—
hatí se, plandat (lld.); kolem
těla flandá se sukně (Ner.)

tlander, -u, m. = flanderské sukno
(zastara, Jít-.);
jlanderka, -rek, ž. = kazajka
z flanderu (zastat-.)

Flandersko, stř. = Flámsko, Flan
dry; flanderský = flámský

'flanděra, 2. = láhev (zhrub.)
ílandička, ž., zdrob. k flanda
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'ílandra, -der, 2. = flundra, na— ílcgma, -tu, stř., z řeč. = lhostej
dávka nost, klid; flegma, m. = flegma—

Flandry, —der,m. pomn. = Flan- tik (lid.);
dersko flegmatický [-tžcký; -tičnnst]

flnnol. -u, m., z angl. = lehká.. c-tyc-. —tyč-».příd- k flegmatik;
obyčej. vlněná tkanina: -lka, flegmattk *“th -a. m- = člo
—lck, 2. = kabátek n. sukne věk pomalý. klldný, chladnokrev
z flanelu (lid.):
flanelový, přid. k flanel

*flanér, —a,m., z franc. = flákač.
dlažbošlap (hovor.)

"flank, -u, m. || 'jlanka, ž., z něm.
(a tam z franc. flanc) = bok
(vojen.); -kovati nepřítele = o
hrožovati s boku; -kový = boční

flanýlek, m., zdrob. k flanel
*ílastr, -u, m., z něm. = náplast

(lid. a hovor-.); = dlažba (lid.):
flastrovati = dláždit; = dávat
náplast: slož. dokon. vy- ullci:
flastHček, m., zdrob. k flastřík,
m., zdrob. k tlastr

tlašo || flaška, -šek, ž., z něm. =
láhev (lid. a hovor.); rád si na
hnout. přihnouti z flašky = rád
se napít; flašky v kartách = káry

flašinet, -u, m. = kolovrátek (lid.):
“Milíř [-řka], -e. m. = kolovrát
kář; nekdy -netl, -netlář (Něm
cová); -netový den = kdy chodí
flašinetáři ((Jap.)

flaška, v. flaše;
flaškový = lahvový (lid.)

flaštička, ž., zdrob. k flaška
'flauner, -a, m. = povaleč (čech)
ílauay, v. flauzy
ílauta, ž., z ital. = flétna; zdrob.

flautička, -ček. ž.;
flautista [-stka] <-tys-», m. =
flétnista;
*jlauto'vati = hrát na flautu.
zpívat flautovým hlasem; f. so
pránek (Ner.);
jlautový zvuk, tón

'flauza, ž. (Rais) || obyč. flauzy,
-zů, m. pomn., z něm. = tlanc.
drahota, planá. výmluva (lid. &
hovor.); -zista, m. = kdo dělá
flauzy

flažolct, v. flageolet
'flečiti = fleknout, uhodlt (lid..

Jin)

ný, kterého nic ..nerozhází“.
„klid'as“, člověk lhostejný, až ne
tečný;
'-tlsovatí a-tyzo-» = dělat koho.
co flegmatickým

!legmona amo-», ž.. z řeč. = zá.
nět podkožní tkáně (lékař.)

flek, -u, m., z něm. = záplata.
příštlpek, skvrna (lid. a hovor.);
= místo; od fleku n. na fleku
(lid.) = na místě, ihned: ře
ditelstvo může kus provozovatl
od tleku (Ner.): = špatná znám
ka., nedostatečná; f. v kartách
= kontra; přenes. dát nekomu
flek(a) = usadit jej (lid. a ho
vor.);
flek, -a, m. = důstojnický sluha,
obyčej. pucflek (starsi hovor.);
flekař, -e, m., 1. = student, kte—
rý dostává „fleky"; 2. = kapes
ní zloděj (hantýr.);
flekati = bit (lid. a hovor., říd.);
ftekatý = mající skvrny, skvrnitý

fleknoutl, -kl, -knuv, fleknut(í)
= udeřit, uhodit. plesknout;
fleko'vati = dávat, dát flek v
kartách

flekovatý || -vt'tý = flekatý
flekovský, přid. k ,.U Fleků“ (praž

ský pivovar, hostinec): —ské pl—
vo; '-všti/na, ž. = hospodské
vlastenectví

flekse, v. flexe
*flektilní c-tyl-xo, z lat. = ohebný
flektivní a-týv->>,z lat. = flexivní
flektovatl. z lat. = ohýbat (slo—

vo), skloňovat n. časovat
fleret, v. fleuret
fléta || flétna, -ten, ž.. z něm..

hudební nástroj; -tnář, -e, m.
= výrobce fléten; _-tnista c-nys-xo
" -tista a-tys-Jp [-stka], m. =
hráč na flétnu; -tový || -tnový
[—'vě] hlas...:
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'flétnovati = mluvit flétnově.
tence (č.-Chod)

íleuret cfleret», -u, m., z franc.,
bodná. zbraň, rapír, končíř

flexe, cflekse». z, z lat. = ohýbá
ní slov, skloňování jmen a, časo
vání sloves;
flewivní e-ksiv-io slovo = ohebné.
které se skloňuje n. časuje; !.
přípona = ohýbací, skloňovací n.
časovací (proti kmenové)

tlibustýr, -a, m., ze špan. = pi
rát. námořní loupežník: -rský
[-rst1>í || '-řst1>í] = pirátský

ílíček, -čku, m., zdrob. k flek =
místečko, malá záplata, flek v
kartách, malý kousek něčeho;
pomn. flíčky, -čků = čtverečky
těsta v polévce; uzené_ šunkové
f. = flíčky z těsta s kousky uze—
ného masa n. šunky (.,šlnkn
flekle. sun-");
flíčkový: -vá, polévka, = s flíčky

'flígl, -u. m., z něm. = křídlo:
jliglo'vatt = střelit do křídla
(mysliv.);
'flíglo'vka, -vek, ž. = křídlovka

'ílikovačka, -ček, ž. = flikováni.
něco fllkovaného;
'fliko'vatz', z něm. = záplatovat.
látat, příštipkovat; přenes. !.
živobytí = nuzně žít, obchodo
vat atp.; slož. dokon. za- šaty
atp. (lid. & hovor.)

I flink, citoslovce vyjadřující rá
nu, úder = bác, bum (lid.); býti
f. sem, f. tam = mrskati sebou.
být mrštný

II flink, -a, m. = floutek, darmo
šlap (zhrub.)

flinkati = bít, pleskat, házet (lld.);
f. se = nic nedělat, flákati se:
slož. dokon. na- komu = nabít;
od- něco = nepořádně udělat.
odbýt, „očundrat“; jh'nknoutí,
—kl, -knuv_ -knut(í), dokon.: !.
něčím = mrštit; f. sebou = u—
padnout; f. někoho = uhodít.
plesknout; slož. od- něco=odbýt

mm:, -u, m., z angl. = pazourek
(nerost) _

flintu, ž., z něm. = lovecké. ruč
nice (lid.); symb. lovu, honby:

chytitl se flinty ap.; kam s tou
tllntou? = co zamýšliš, -líte?,
kdepak, co vás napadá (lid. &
hovor.): pomalu s tou flintou!
= ne tak rychle, rázně, neukva
puj(te) se; (m)-hodit flintu do
žita, v. hoditi; zdrob. flintička,
-ček. ž.

ílintový, přid. k flint; -vé sklo =
olovnaté sklo optické

flirt, -u, m., z angl. = lehké
dvoření, přelétavé mllkování ;
jlirtovati s někým = pěstovat
flirt; flirtovný = tlirtující; flir
tový, přid. k flirt

flitr, -u, m., z něm. = cetka (lid.)
[label-tka, -tek. ž., malá. ručnice
floček, m., zdrob. k l'lok
'tloita [] -tna, ž. = fléta, -tna.
flok, -u, m.; z něm. a tam z lat.

tlocus, 1. = chomáček, vločka:
floky z vlny; 2. = dřevěný ko—
líček: floky do bot; přenes. flok,
floky = peníz, krejcar..., peníze
(z hantýr.);
flokovati = zarážet floky:
flokový: -vé hedvábí = odpad

-vá nevěsta = bohatá

'!lonk, -a, m. = lehkomyslník, po—
valeč (č.-Chod)

tlór, -u, m., z lat. = květ (básn.):
ve flóru = v oblibě (ho

vor-.); = lehká. tenká„ obyčej.
průsvitné. tkanina; smuteční I.;
v hantýrce = revolver

Flora, ž., římská bohyně květů;
Flora || Flo-, žen. jm.;
flóra = květena, soubor květin

flórek, m., zdrob. k flór; f. pun
čoch = průsvitnost (Č.-Chod)

Florencie, ž., město v Italii; Flo—
renčan || mean [-nka], -a, m. =
florentský občan; florentín c-týmo,
-u, m. = jemná sláma na klo
bouky, -tinský klobouk; floren—
tinský a-týn->> || obyčej. -ntský
občan.., ale -tinský klobouk (sla
měný)

florenus <<—ré->>(lat.) = ve Flo—
rencii ražený peníz. z toho
franc. florz'n, něm. Floren=zla—
tý, Zlatka: zkratka fl. “
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Florián x-ryjanm -a, m., křest. jm.
i příjmení (lid. často Frolián):
zdrob. -nek, -nka, m.

(lorllegium c-lěgyjum», -g'la, stř..
z lat. = „sbírka květů“. klaso
braní, výbor se slovesného dila

Flórinka || --rynka (Ner.). -nek, ž..
domác. tvar k Flóra

flórista, m. = sběratel flóry, kvě
teny; -stický c-styc-»_ přid. k fló
ristika: -ká práce; -stika 4:-sty-»,
ž. = sbírání květin a jich stu
dium

Flon-iš, -e, m., domác. tvar krFlorián
flórový [-vě], přid. k flór
Flórynka, v. Flórinka
íloekule, ž., z lat. = „kvítek“.

květnaté, ozdobné, prázdné rčení
'flot, neskl., přid. jm. & příslov..

z franc. = rychlý, rychle; = ve
selý, lehkomyslný: být 1., žít
f. (hovor.)

'flota, ž., z něm. 11.z ital. = loď
stvo

ílotace, ž. = plavení hornin; -ta.č
'ní přísady

flotila c-ty-». ž., z franc. = menší
loďstvo, skupina letadel

*flotyna, ž. = zlatka (Herr-m.)
flousek, -ska, m. (Ner.) || zprav.

jloutek, -tka. m. = hejsek, ,.pa
nák“: = g'roš (Holeě.); ]lout
kovský [-sky; -stvf], příd. k tomu

*floutna, -ten, 2. = flétna
ílox, -xu, m., lat., květina, čes.

plamenka; flozista, m. = pěstitel,
milovník floxů ((Jap.)

fluid, -u, m. || fluidum, -da, stř.,
z lat. = tekuté mazání; přenes.
(častěji -dum než -d) = před
pokládaná. neviditelná látka, kte
rá vyzařuje z někoho, z něčeho,
něco přenáší: každé písmo má.
své fluidum (Čap.): obrazotvor
ný fluid (Pujm.); fluidum osob
nosti, přitažlivosti apod.; flui
dový, příd. k tomu

fluktovati, v. fluktuace
fluktuace, ž., z lat. = vlnění, ko—

lísání, pohyb; fluktuovat'í, -tuuji,
stažením -tuji, k tomu i flukto
vatí = vlniti se, měnit: -tujíci

obyvatelstvo = pohyblivé, s ne
stálým bydlištěm; -tující živly,
ceny atp.

flundra, -der, ž., mořská ryba; =
nepořádná žena, běhna (zhrub.);
= cár, hadr (lid.)

fluorescence, ž. = záření, světél
kování; -reskovat4 = světélko—
\'ati

íluorit, -u, m. = kazivec (nerost)
*nus, -su a-su», m.. z něm. = hlen

(lid.); = draslo (zast.): I., -a,
m., karetní hra; flusovatí = vy
hazovat hlen; slož. dokon. .so-;
celý zaflusovaný = zahleněný

flyš, -e, m., hornina; flyšový: -vé
vrstvy

'íňnk, -u, m. = fňukání;
'fňukačka, -ček, z = fňukfmí;
= fňukavá báseň (zhrub.):
fňukal [-Zka], -a. m. = kdo stále
fňuká: zdrob. !ňukálek, -lka, m.;
fňnkalský [-8t'vf], přid. k fňukal;
fňukati, -kám = vzdychat, kňou
rat, naříkat, plakat (zhrub.);
slož. dokon. na- se (mnoho);
'roz- se = rozplakati se atd.;
vy- (si) = vzdycháním atd. do—
síci, vymoci; fňukávatz', opakov.:
slož. nedokon. po- = poplakáva
ti...:
fňukavý [-vě; -vost] = často
fňukající. naříkavý:
jňukna, ž. = fňukalka;
fňuknouti, -kl, -knuv, -knutí.
dokon. ke fňukati;
fňukot, -u_ m, =
Chod)

foajé, v. foyer
foetus (ré-», —tu, m.. lat. =

nedonošený zárodek mláděte
*fofr, —u, m., z něm. = mlýnek

na obilí, vějíř (zastar. lid.): pře
nes. = shon, zmatek; udělat ně—
komu !. = prudce něco vyčítat.
„zatopit" mu (lid.);
fofrovati = víti obilí (zastar.):
f. koho, se = ovívat vějířem
(lid.): slož. dokon. na- = při
krášlit; roz-, obyčej. přenes. =
r0z- něco = uvésti do pohybu,
pohnout něčím (aby se o tom
jednalo, něco v tom učinilo);

fňukání (č.
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roz- peníze = rozházet, zbúh
darma utratit

fogoš, -e, m.. ryba
I l'och, v. fach
II Ioch', -u, m., z lat. fucus = zá

minka (zast.. obrozen.); na fochy
= naoko (Staš.)

fochr_ m., fochmvati = fofr. -rovatl
íolnický, Foiničan, Foím'kle, v.

Fenlcle
fojt, -a, m., z něm. = rychtář;

fojtský, přid. k tomu;
fojtství || nekdy [ojtovství, stř.
= fojtský úřad n. statek

lokála, ž.. z lat.=ohnisk0vá křiv
ka; lokální = ohniskový

fokoš, —e,m., maď. = hůl se se
kyrkou_ valašku.

toliant c-líjantnb, -u, m., z lat. =
kniha foliového formatu: -tový

tolíc afólije», ž. = lístek, zvláště
kovový; = protějšek, pozadí

folio afólljom stř. ital. || jali-um,
-lia, stř., lat. = follový formát,
list tohoto formátu; foliový for
mát = velký_ půlarchový; !. ru
kopis = foliového formátu

folklor a-lór», -u, m., z angl. =
lidovéda, národopis; —rista [arist
ka], m. = kdo se obírá s folk
lorem, národopisec; aristíck'ý
[-cky] = lldovédný; -ristz'ka
msty-». ž. = folklor

'folvark, -u. m., z něm. = panský
dvorec (nář., Bezr.)

[and, -u, m., z lat. fundus, 1. =
základ, -dní jmění, penize, vět
šinou k nějakému obecnějšímu
n. hromadnému účelu: studijní,
reservní f.; pensljní f.; veřejné
fondy: 2. přenes. (duševní) f.
= nadání, vědomostí, zdatnost,
schopnost; 3. = sedadlo vzadu
ve voze (zastat—.); = pozadí (oje
diň.)

tondán || -da'nt c-dám, -u, m. ll
fondánlt1ka, ž., z franc., měkký
bonbon

toném, -u, m. || fonéma, —matu.
stř., z řeč. = hláska s funkčním
významem; fonematický x-tyc-»,
na př. -cké seskupování hlásek

fonetický, přid. k fonetika;
fanatik c-tylm, -a, z řeč. = kdo
se obírá s fonetikou;
fonetika auty—», ž., z řeč. =
mluvnické. nauka o zvucích lidské
řečí, o hláskách jako útvarech
sluchových a článkovaných; =
výslovnost (ojediň.)

f0nlatr q-nyjatw, -a, m., z řeč. =
lékař léčící vady hlasu; -trický,
přid. k foniatrie;
]oniatm'e <<-nyja—», ž. = léčení
vad řeči

fanograf, -u. m., z řeč. = přístroj
zaznamenávající zvuky, řeč: -gra—
fický [-cky] = zachycený fono
grafem: -cký záznam; '—grafo
vati = zachycovat, zachytit fono
grafem

fonogram, -u, m., z řeč. = zápis
fonografem. fonog-raIický; = za
psaná. telefonická depeše

fonolog, -a_ m., z řeč. = kdo se
ohírá s fonologií; -gický spis.
výklad..: -gíe, z. = hláskosloví
(zastar.); = nauka o významu
zvuků v řeči

fonomeh', -u. m.. z řeč. = přístroj
na měření síly hlasu

'fontňn, -u, m. || zprav. fontána,
ž._ z lat. = vodotrysk: přenes.
-ny hnisu při operacích (Majer.);
zdrob. fontánka, -nek, ž.

fontes a-tés»_ mn., lat. = prame—
ny: jíti ad fontes = k prame
nům (otázky...)

football <<futból || často fotbal>> [[
zčešt'. fotbal, -u, m., angl. =
kopaná; Jísta, m. = hráč ko—
pané; -lový zápas

fó pa, v. faux pas
'fór, -u. obyčej. pomn. fóry, -rů,

z něm. vor = plané mluvení,
vychloubáni (vulg.); dělat f. =
d. drahotu, vypínati se

'forajtr, -a, m., z něm. Vorreiter
= kdo jede vpředu, kdo řídí pří
přež, přední jezdec

'forberk, -u, m., z něm. = dvo—
rec (Jin)
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force cforsív, ž. neskl., franc. =
síla, moc: f. knihy (salda);
forci'ro'vati cesi-» || obyč. forsí
Touati, v. tam

fordka, -dek, z. =
Fordových závodů

'íorejšlc, -e, m., z něm. Fourier—
schtltz = důstojnický sluha (za

automobil 2

star.)
'forejíar, -a. m., z něm. = forajtr
fórek, -rku, m. = fóry
for(h)emctka, -tek, ž., z něm. =

náprsenka (lid., zastarává)
*foremní || -ný [-ně; —nos£], příd.

k forma = tvárný, úhledný; oby
čej. neforemný, v. tam; -nost =
celk0vá podoba (č.-Chod)

*foronsický <<-zic-»,z lat. = soudní
(Čap) || forcns'ní ox-zní»

ÍOl'hOnt, -a, m., z něm. Vorhnnd
= kdo má povinnost v kartách.
kdo vynáší: f., -u, m.. = povin
nost, vynášení: být na forhoní,ě

fórista, m. = člověk dělající fóry
forka || jarka, -rek, ž., zdrob. k

fůra
íorma, -rem, ž., z lat. = zevní po

doba. tvar, útvar: f. klobouku
atpod.: dát něčemu formu: pěk
né formy těla; f. řeči: básnické
formy; forma, věty, přívlastku;
= skloňovací, časovací tvar:
= způsob bytí l dění proti věcí,
látce (filosof.):
= způsob jednání, podání, zpra
cování, projevu: právnická, úřed
ní t'.: společenské formy = způ
soby, zvyklosti; jen pro formu
= aby se vyhovělo formě. zvyk
lostem; f. díků, lásky..:
mužstvo nebylo ve formě (Sport.)
= nehrálo dosti dobře. jak by
bylo mohlo a mělo: nebýt ve
formě = nebýti disponován, být
nesvůj (hovor.),
= to, co dává
tvořidlo, nádoba:
na cihly apod.

formace, ž._ z lat. = tvoření; =
útvar (vojenský, sokolský. . .)
-mační, přid. k tomu

iormálie, -lií, ž. pomn., z lat. =
formální věci, formality

něčemu formu.
f. na cukroví,

formelin c-lín», -u, m., desinfekč
ní prostředek; -nový, přid. k
tomu

formalismus bliz-», -mu, m. =
lpění na. formě, na formách (v
úředním jednání), společenské
obřadnictví; f. v literární vědě
= směr přihlížející k umělecké
formě slovesného díla.;
formalista [-stka], m. = kdo lpí
na formalitách, stoupenec lite
rárního formalismu: distický
[-cky] e-styc-» || dietní = v du
chu formalismu

formalita, ž., z lat. = formální.
vnější ustálená podoba úředních
n. společenských úkonů: zacho
vávat úřední formality; spole
čenské formality, často s odstí—
nem odporu = zbytečná obrad
nost '

formální || '-ný [-nč; -nost], z lat.,
k forma = týkající se formy,
vyhovující jí: f. stránka věci;
f. postup = podle předepsaných.
obvyklých forem; [. vzdělání =
humanistické. klasické (na gym
nasiu), proti převážně přírodo
pisnému (na reálce); -ně = co
se týče formy, podle forem

forman, -a, m., z něm. = vozka,
kočí, povozník (zastarává);
'formančiti = formaniti;
jormánek, -nku, m. = kačer, ka
čírek, kačerek, hřeb na konci oje
(vzato z formanského života);
formaniti = provozovati forman
ství;
formanka, -nek, ?. = povoz
nictví; = formanská jizba v hos
tinci; = -nský vůz (říd.)

formami, stř. neskl. || -ntu, m., z
lat. = kmenotvorná přípona

formanský [-sky,- —3tví], přid. k
forman: f. život, -ská. hospoda...

formát, -u, m., z lat. = rozměry.
tvar, na př. knihy, papíru atp.:
malý, veliký, foliový !. atd.: pře
nes. člověk velikého. evropského
formátu = člověk velkého, evrop—
ského významu (poněkud otřelé);
—to'v:úvzorec...
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formička., -ček, ž., zdrob. k forma
formírovatl = formovat (hovor.)
lormíř, -e, m. = kdo dělá formy;

-řský [-'řstv£]
'formismus <-miz->>, -mu, m. =

formalismus (Durd.)
formotvorný = tvořící formy
formovací = jsoucí na formování;

formovatel, -e, m. = kdo for
muje (Břez.):
formovat'í = dělat, tvořit formu.
vytvářet: f. rytinu, modlu, řeč.
slova: f. se = utvářeti se: slož
dokon. pře- = přetvořit; prostě
dokon. z

formkaa, -vek, ž. = tvarová cihla.
(odbor.)

formový [měL příd. k forma: -vá
struktura (Gótz)

formulace, ž., z lat. = formulování .
formulář, -e, m. = vzorec, sbírka

vzorců, listina s rubrikaml, kte
ré se jen vyplňují: -'řový

formule || zdrob. -lka, —lek, 2., z
lat. = ustálený, úředně stano
vený způsob vyjadřOvání, na př.
křestní, právní f.; = stručné,
náznakové vyjádření něčeho, vzo
rec, na př. matematická, che
mická f.; -lkový [—vě,-mostJ,
přid. k formulka _

formulovati něco = dávat, dát ně
čemu ustálenou formu, podobu
jazykovou, vyjadřovat: f. myš—
lenku, představu, otázku, pro
blém; slož. dokon. s

fornýr, -rovati, obyčej.
-rovati, v. tam

*íorot, —u, m. || zprav. forota, ž.,
z něm. = zásoba (lid. & hovor.);
fo'rotiti, -těn(í) = dělatl záso
by; f. se = dělati sí zásoby;
časť. slož. dokon. za- se = udě
lati si zásoby, něco do zásoby

íórový [-vě; mostL přid. k fór =
chatrný, špatný, nespolehlivý,
„lchký“: -vé zboží, -vá. práce.
holka (hrubší lid. a hovor.)

'forpost, -a, m., z něm. = přední
stráž

fore, v. force

furnýr,

forsírovati c-rsí->>, z něm. (a tam
z franc.) „ *forsovati a-rso-» =
usilovně podporovat, vymáhat,
urýchlovat, přepínat (lid. &. ho—
vor.)

forsytie q-zítyje>>, ž., ozdobný keř
'Ioršpon || fořpon, -u, m., z něm.

= přípřež (lid.)
'fOršus, -su <-su», m., z něm. =

závdavek; zdrob. -šusek, -sku,
m. (lid.)

fort, -u, m., z lat. = pevnůstka.
forte, ital. = silně (hudeb.);

zkratka = fortepiano (říd.)
fortel, -e, m., z něm. Vorteil =

lest, úskok, chytrost: užívat
fortele proti někomu, jít na ně
co s fortelem; = dovednost,
zručnost: dělat! co s -1em, bez
-le;
fortelný [-ně; most) = chytrý,
lstivý, obratný: = důkladný, na
př. má práce (obojí lid.)

fortepiano, stř., ital. = plano, kla
vír

fortifikace c—ty—ío,ž., z lat. =
opevnění, -ňování (vojen.); - 
ní práce

fortissimo, c-tysi-» = velmi silně
(hudeb.)

fortna, -ten, ž.. z něm. = hradeb
ní... branka (zastar.); zdrob.
fortnička, —ček,ž.;
wav-mm, -a, m. || fortny'ř [—řka],
-e, m. = vrátný (zast.)

Fortuna <<-tů-», ž. římská bohy
ně štěstí, zosobněné štěstí, štěs
těna: ]. = štěstí

forum xfó-», -ra, stř., lat. = sta—
rověké volné místo, tržiště, ná—
městí atp.: přenes. velké forum
= četné posluchačstvo; odborné
forum = odborníci; na foru,
před forem veřejnosti, na veřej
ném foru = před veřejností, ve—
řejně, na soudě veřejnosti

forward c-vord || obyčej. -vard»,
-a, m., angl. = útočník (ve
sportu); I., -u, m. = útok

fóry, v. fór
forzando <—ca.n-»,ital. =

(hudeb.)
důrazně



"fořpon -foukat!

foi-pon, v. foršpon
fort, -a.. m., z něm. = lesník

(lid. & hovor.); zdrob. fořtik, -a,
m.; fořtovna, -ven, 2. = myslivna;
fořto'vský, přid. k fořt

fosfor, —u, m., z řeč. = kostík
(světélkující prvek);

_ fosiorescence, ž. = světélkování;
-rcskovati = světélkovati;
'fosforisovati c-ryzo-np || -'rovatl
= světélkovati;
fosforový, přid. k fosfor

fosgen, -u. m., bojový plyn
*fosil <-sil», -a, m. = fosilní člo—

věk:
fosílie vsí-». ž., z lat. = zka
menělina; -sil'n£ [mě] <-si1-» =
zkamenělý. předpotopní; přenes.
= předpotopní, zastaralý (hank)

fošinkn, ž., zdrob. k
fošna, -šen, ž., z něm. = silné
prkno (lid. & odbor-.): fošňák,'
-u, m. = silný hřeb (do fošen);
fošnář, -e, m. = kdo dělá. fošny,
pracuje s nimi: nadávka (Nor.);
fošnička, ž., zdrob. ]: fošna;
fošnov'ý = z fošen

fotbal, -lista, -lo*vy',v. football
fotel, -u, m., z franc. fauteuil =

křeslo. lenoška.: zdrob. ]otelek ||
fotýlek, —lku, m. ; [otelový: -vá.
souprava

notka, || fotka, -tek, -těk, ž. =
fotografie (důvěr.)

foto, stř. neskl. || -ta, franc. zkrá
cenina 2 fotografie (lid. a hav.)

foto-, kmen řec. fós (= světlo) v
četných slož.:
'-citlivý = citlivý na světlo (Gap.) 

fotečka, -ček, ž. = fotografie (dů—
věr.)

foto—článek,-nku, m., nečes. m.
fotoelektrický článek;
-genický e-nyc—no|| -gen'ní obli
čej... = který se dá. dobře foto
grafovat;
-graf, -a ll '-grafista, m. = kdo
fotografuje, výrobce fotografií;
-graficky', na př. snímek; -graf€e,
ž. = fotografický obrázek, podo
benka. podobizna, nauka 0 foto
grafování, fotografická. živnost;

-grafovati = dělat fotografický
snimek; slož. dok. vy—; '-gram,
-u, m. = fotografický snímek;
-chromie, ž. = fotografie v při
rozených barvách;
-metr, -u, m. = přístroj na mě
ření svítivostl: —met1“ie, ž. =
nauka o měření světla;
-montáž, -e, 2. = obraz sesta
vený z vystříhaných fotografií;
přenes. básnická křiklavé. -mon
táž = směs (hanl.);
-př£stroj, -e, m., nečes. m. fo
tografický přístroj;
—reklama,ž., nečes. = rekla
ma promítáním fotografií, foto
grafická.:
-typ1'e, ž. = světlotisk

'fotr, -a, m., z něm. Vater = otec
(hrubší lld.), přenes. = starý n.
pohodlný, přiliš usedlý člověk,
tatík (žert, zhrub.);
fotrle, m., vlast. zdrob. k fotr:
fotrlmek, fotýnek, -nka, m. =
fotr;
fotrovatěti, -tějí = stávatl se
foti'bvský; slož. dokon. z-;
fot'rovský [-sky; —ství] = otcov
ský, na př. —skéstarosti; = po—
hodlný, usedlý, nehybný;
fotřík, —a, fot'řínek, -nka, m.,
zdrob. k fotr

fotýlek, v. fotel; fotýnek, v. fotr
foukací = na foukání (nástroj...)
foukač, -e, m. = dělník foukající,

vyfukující skleněné nádoby; fou—
kačka, -ěek, ž. = nástroj,_ hrač
ka. na foukání

foukanice, ž. = foukání; = fuja
vice (lid.)

foukati, -ká.m, z citoslovce fú, 1.
= vyháněti z plic sešpulenými
rty více vzduchu než při dýchá
ní: .f. do ohně, do horké polév
ky, na spálený prst; f. sklo; 2.
= vanout: od okna to fouká;
vítr, severák fouká: 3. f. obilí
(lid.) = víti, fukarovat; 4. =
bručet, broukat na něco: f.
nač = nestát o to, odmítatl
to (lid.): f. si = nadýmati se.
býti smělý, drzý, pyšný, mys
liti si o sobě příliš mnoho (lid.);
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nedatl si f. do kaše = být ne
ústupný, nepovolný;
slož. dokon. do- = dokončit fou—
kání: 'na-: vítr nafoukal za okna
sněhu = fnukáním nahnal, na
vál; naroukalo mI do očí, do
uší: na- se (mnoho); o-; větrem
ofoukaný; od- = foukáním od
váti, odstraniti: pn- dítěti bo
lavý prst; pro- = foukáním pro
niknout || = převíti; pře- =
znovu zfukarovat; = foukáním
pokazit:
při- = foukáním přiváti; roz- =
foukáním rozvát, rozehnat: roz
oheň = foukáním vznítit: s- =
sváti: vítr sfoukal všecek sníh:
— 1111—= foukáním odstranit, od
vát: vy- prach ze sklenice; —
za-: 1. prostě dokon.: za- do
uhlí; 2. = foukáním zaplnit: vítr
zafoukal cestu sněhem;
foukávati, opakov.: slož. nedo
kon. od-, 3- apod.;
foukavý pokus = pokus o sfouk—

nutí (Č.-Chod) ..
fouknouti, -kl, -knuv, -knut(í).

proste dokon. k foukati: f. do
ohně, na prst atp.; = utéci,
uprchnout (lid.); slož. dokon.
do- kam; 'na-, na př. měchýř,
tváře; přenes. na- se = uraziti
se, stát! se smělý, pyšný
(zhrub.); o-: ofoukl mé vítr; od
kouř atp.; pro-: vítr profoukne
lehký kabát; pře—, přenes. =
přeskočit (lid., Ner.);
s- sazí s obličeje; s- lampu =
fouknutím zhasit; přenes. s- ně
co = hravě. snadno udelat (líd.):
to sfouknu za den: to se nedá
sfouknout: u-, přenes. = utéci.
upláchnout (líd.); vy- kotouč
dechu (Ner.); vy- láhev atp.
(odbor.): přenes. vy- tobolku
(z kapsy) = ukrást (lid. z han
týr.); za-; vítr zafoukne; za
svíčku = sfouknout: —
-fukovati, slož. nedokon. na
(se), o- zemčata (Ner.); po-:

vítr pofukuje; vy-: dnes tam vy—
fukuje = fouká, fučí; vy—sklo

foul cfaul», -u. m., angl., ve spor
tu = chyba, obyčej. úmyslná.,
nedovolená

foulard dulán || ddr, -u, 'm.,
franc., měkké hedvábí: -r(d)o1rý

fouňa, -ní, m. = „kdo funí", na
dutec (zhrub.);
*founěti, -ní = funěti;
fouňo'vský [-sky; —stv£],přid. k
fouňa

fourgon “fur-» || zčešť. furgon, -u,
m., franc. = krytý vůz vojen
ský, pohřební

fournýr, v. furnýr
fous, -u, m. = vous, knír (lid. &

hovor.); přenes.: to mu nejde
pod fousy = není mu to vhod;
na fous klapnout = úplně, do
nejmenších podrobností (Vr.);
fousáč, -e, m. = vousatý muž;
fousatý = vousatý;
fousek, -ska, m. = knírek; ohař;
koniklec (lid.);
fousiska, -sek, stř.
vousa. (zhrub.);
fouska, -sek, ž. = osinatá., „chlu
patá" pšenice

(0x1, -a, m. (lid. & hovor.) || fox
teriér cfoks-», —a, m., franc.,
anglický jamník (pes)

text:-ot, -u, m., moderní tanec, pů
vodně americký; -to'vý krok

foyer <<foajé»,stř. neskl. || -ru, m..
z franc. = větší místnost v di
vadle. v koncertním sále apod.
na procházku obecenstva

fr, frr, fr'rr, citoslovce vystihující
zvuk při letu

fr., zkratka = frank, franko;

pomn. =

Fr. (F.), ník. Frt., zkratka 21
František

*fracek || fra-, -cka, m., z něm. =
odrostlejší chlapec n. děvče
(zhrub.)

frííč'e, -čete, stř. || fráčck, -čku, m.
zdrob. k frak;
'f'račí = nosící frak (Havlíč.);
*f'račice, ž. = frak;
fračisko, stř., zhrub. = frak
(Ner.);
'fračkář, -e, m. = kdo nosí frá
ček
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fragllita, ž.. -g1'.lnf,z lat. = křeh
kost, křehký

fragment, -u_ m.. z lat. -tum (stř.)
= zlomek (básně. biblického pře
kladu, dramatu atp.); -tární [--ně;
-nost] = zlomkovitý, kusý, na př.
dilo; báseň se doch0vala -né

'fraj, z něm. frei, neskl. přid. jm.
& přísl. = volný, volné. volno.
prázdno (lid.)

'frajer, -a. m., z něm. = milenec,
-jerka, -jerečka, ž. = milenka,
v lid. písnich východ. s význa
mem vážným, jinak s odstínem
posměšným, hanlivým: přenes.
frajer = človčk honící se za mi
lostnými dobrodružstvími, zálet
ník, člověk vesele žijící. vyhýba
jící se vážné práci, parádník;
frajer-ský [-sky; -ství]; -jeřina,
ž. = frajerské vystupování; =
nevojenské chování vojáků. vlaž—
né vykonávání služby (důvér.);
Jefim = dčlat frajeřinu; -jeřin
ku, ž., zdrob. k frajeřina

'frajfus, -su a-su», m. = „volná
noha."z vyšetřován na frajfusu =
n svobodé (Ner. z hant.)

'frajle, ž., z něm. Fráulein =
slečna (lid. a hovor., většinou
'nevážné): zdrob. frajlička, -ček,
jrajlinka, —nek_ž.

'!rajmaur, -a, m. = svobodný zed
nář (zastar.); -rský [-rstv4] =
zednářský

'!rajnařka, -řek, ž.. místo frag
nářka = hokynářka (zast.)

'frajtr, -a, m., z něm. Gefreiter
= vojenský svobodník; frajte'r
ský || ohyč. ]rajtrovský

frak, -u, m., z angl. = šosatý
pánský kabát večerní; v han
týrce = doživotní žalář: dostat
na f. = výprask (lid. a hovor-.):
Irakař, -e. m. = kdo nosí frak:
též = odsouzenec na. doživotí
(hantýr.);
'lrakatý = mající frak

frakce, ž., z lat. = zlomek, část.
skupina, křídlo nějaké větši or
ganisace. na př. politické stra
ny: frakční postup, požadavky

frakový, přid. k ťrak (oblek...)
frakturu. a—tú-», ž., z lat.,

zlomenina (lékař.): 2. = lomené,
hranaté písmo, jehož jeden druh
je švabach, jednotlivé lomené
tahy; frakturni || časť. fraktu
rový autu-» nápis...

Fráňa, -nl, m. || ž., domác. tvary
k František || Františka

Franc, -e, m.. z ném. = František,
křest. jm. (lidf) i příjm.: pan
Franc = vrchnostenský úředník
v dobách roboty

francefús, —u,m., stará karetní hra
Francek, -cka. m., zdrob. k Franc;

Franci, m., domác. tvar k Franc
Francie, 2, země
Francka, -cek, ž.,

Františka
francký. k Frank = franský (říd.)
*francle, —lí, ž. pomn., z něm. =

třásně, 'roztřepený okraj (lid.);
zdrob. -ličky, -ček, ž.

francmason cfran-son>>, -a, m.,
franc. = svobodný zednář; -son
ský [-sonsky; -sonství]

franco, v. franko

1.=

domác. tvar ]:

Francouz [-zka], -e, m., národ.
jm.; Francouze, -z, pomn. =
Francie (zastar.);
francouz, —e,m. = francouzský
klíč (lid.): = příjice (t.)_:
'Francouzsko, stř. = Francie:
francouzský [-skyl, k Francie,
Francouz: francouzština, ž. =
francouzský jazyk

francovka, -vek, ž., destilát z vína.
mazání

francovaký s-cov-», přid. k (pan)
Franc (v. Franc): -ské způsoby...

francovština a-kov-». ž,. = jednání
v duchu španěl. diktátora Franca
(G0ttw.)

'Frančák, -a, m. = Francouz ll
-čan, -a, m. (zastar.) || 'Frančik,
-a, m. (hanl.)

frančina, -čtina, 2, od Frank =
francouzština

Franěk, -ňka, m., dom. obměna k
Fráňa

Frank [-kyně], -a, m., 1. = pří—
slušník starého germán. národa



frank

v Gallií: v starši době = Fran
couz; 2. příjmení, někdy i křest.
jm., z František

frank, -u, m., franc. a švýcar. pe
něžní jednotka

frankatura <-tú-»,
vání;
jranko, z ital. franco = Výpla
ceně. se zaplacením poštovného
(dopravného): poslat něco f.:
1. dovoz = franko i s dovozem

ž. == franko

irankofil, -a. m. = přítel Fran
couzů a všeho francouzského;
-filslcý [-filství], přid. k tomu

frankofob, -a, m. = nepřítel Fran
couzů a všeho francouzského:

_-bie, ž. = odpor, zaujatost proti
Francouzům

frankoman, -a, m. (-man z něm.)
= frankofil; -nie x-nyjeii, ž. =
frankofilství

frankotyp, -u. m. = stroj na ra
zítkováni dopisů (místo lepení
znamek)

frankovací = na, frankování: -vací
razítko. znamky:
frankovati = známkovat, nalepit
na dopis, na zásilku znamku, -ky;
(ne)frankovaný dopis; slož. do
kon. 0

bankovka, —vek,ž., druh révy, vína
'frankovní = netrestaný (hant.)
frankovština, v. francovština
frankový, přid. k frank
Franky, -nk, m. pomn., kraj v Ně

mecku; = Francie (zastat)
Frankyně, v. Frank
Fransko, stř., z Franksko = země

german. Franků;
franský [-sky], k Frank, 1.
vztahuje se na. german. Franky;
2. = francouzský (zastan)

franština, ž. = jazyk starých Fran
ků; = francouzština (zastar.);
'fra'nštiti = mluvit francouzsky

'frant, -a, m. = švihák, hejsek
Franta, m., 1. domác. tvar k Fran

tišek, 2. přijm.: v platnosti 1.
někdy hanl.: z nouze Franta
dobrý = i ten, o koho jindy ne
stojíme: býti z čeho F. (franta)
= ,.janek"; zdrob. Frantík, -a,

868 fratrie

m.; frantík, -a, m. = jablíčko
na vojen. čepici s písmeny FJ
= císař František Josef

Frantina, ž., domác. tvar k Fran
tiška

František [-ška], -ška, m., z lat.
Franciscus, křest. jm.;
františek, -šku. m. = svíčka za
palovaná pro vůni, domácí ka
didlo:
františkán [-nka], -a, m. =
mnich řádu založeného sv. Fran
tiškem z Assisi; -nský [-nství];
jrantiško'vský jazyk = mluva
staropraž. čtvrti Na Františku
(Ner.)

*frantovský, příd. k frant
frupantní [-ně; -nost], z franc. =

překvapující, nápadný, bijící do
očí: f. případ. změna;
frapírovatí (lid.) || frapovati =
překvapovat, uvádět v podiv, za
ražet, překvapit...

írase, -seolog..., v. fráze
*frasiomaníe (frazio—), ž. " -man

ství, stř. = záliba ve frázích
frastický [-cky] a—styc-ao. z řeč.

= vyjadřovací, jazykově výra
zový: -cké bohatství...; -cké slo
veso = pomocné: frastika testy-»,
ž. = vyjadřování, soubor výra
zových ' prostředků

fraška, -šek, ž., z ital. = hrubší
veselohra; přenes. = neopravdové
jednáni. „komedie“;
fraškář, -e, m. = autor frašek,
šprýmař; fraškářsky' [-sky; -stvi] ;
fraškovati = žertovat: fraškom'tú
[-tě; -tost] = jako ve frašce.
šprýmovný, nevážný: -té způso—
by; fraškový: -vé divadlo = kde
se hrají frašky;
'fraš'ný [mě] = fraškovitý;
fraštička, ž., zdrob. k fraška

fráter <<-ter», —tera || —tra, m., z
lat. = bratr, přenes. = mnich
laik

*fraternisovati ox-nyzo-iv, z franc.
= přáteliti se, bratřiti se

fráterský [—St'0i],přid. k fráter
frateřík, -a, m., zdrob. k fráter
trati-io dra-», z., řec. = bratrství,

svaz několika rodin
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'fraucimerka, -rek, ž, = pokojská,
panská;
fraucžmor, -u, m., z něm. Frau
enzlmmer=ženský pokoj (říd.);
přenes. = ženy, ženský průvod.
ženská družina., ženské služeb
nictvo (t.): = žena (žert. n.
hanl.); '-mo-ra, zdrob. -morka,
--rek, ž. = žena

fráze (starším pravopisem frase).
ž., z řeč. = úsloví, slovní obrat,
rčení (mluvnic.); jinak zpravidla
= povrchní, otřelý, obsahové
prázdný. nabubřelý 510vni obrat:
to jsou samé f., nikoli věcný vý
klad:
jrazeolog, -a, m. = kdo se obírá
s frazeologíí; -logický [-cky]:
-loglcký slovník; -logie, ž. = na.
uka o úslovích, sbírka. soubor
rčení:
frazér, -a. m. = frázista; frazér
ský [-sky,- —ství] = frázovitý;
frazioman'ie || -manstv£, v. frasio—
manle:
frázista, m. = kdo si libuje ve
frázích, mluvka (hovor., hanl.):
jrázovat'i = mluvit fráze (říd.):
= členit větší hud. celky;
frázovitý [-tě; -tost] = plný
frází, otřelý, nabubřelý, obsahové
prázdný: -tá řeč

'frc, -u, m., 1. = zábava. švanda,
..J'unda" (vulg.);
2. z něm. Versatzamt = zasta
várna (vulg.):
'frcinka, -nek, ž., zdrob. k frcna;
*frclena, ž. = žena, která by se
jen bavila (zhrub.);
'frcna, -cen, ž. = žena,“ slečna
(zhrub.)

'frče, ž. = knoflík (nář.)
frček, -čka, m., hlodavec
írčeti, -eí, z citoslovce fr = vydá

vat, způsobovati zvuk fr: přenes.
= rychle se pohybovat, jet, letět:
pták, kolo, auto frčí; slož. dokon.
na— se (mnoho): od-, při-, .eu—;
frčívati, opakov.:
frčivý [mě] = trčící

frčka, -ček, ž. = knoflík, čamrda
- (lid-); přenes. = hvězdička ja

ko distínkce (lid.)

24

Freda, m., domác. tvar k Alfred
frederlksdor, -u, m. = dánský

dukát
fregata, ž.. z ital. = válečná pla

chetnice; -tka, -tek, ž., pták;
—tnikapitán

frej, -e, m., z něm. = milování,
zálety (zastara, hovor.); frejíf
[-řka], -e, m. = milenec. zálet
ník: frejiřský [-sky; -ství] =
záletný; 'frejt'ti = frejovati

'frejmarčitl = provozovat frej
mark, kupčit (zastar);
'frejmark, -a, m., z něm. =
směnný obchod, kupčení (zastar.)

'frejný [-né; -nost] = frejířský.
záletný:
jrejo'vati = vyhledávati frej.
choditi na zálety;
frejovník [-n1'.ce], -a., m. = fre
jovný člověk;
frejo'vny' = milovný, záletný

frekvence, ž., z lat.. 1. = chod, ruch
v úřadech, ve školách, v závodech,
docházení do nich (jednoduchá,
dvojitá r.); provoz, ruch na ulici,
ve městě...; dopravní t.; !. v láz
ních = návšteva hostů atp.; 2. =
kmitočet (elektrotech.): -nčni

_frekventační vysvědčení = 0 do—
cházení do školy atd.;
frekventant [-tka], -a. m., z lat.
= návštěvník školy (odborné).
kursu, přednášek:
frekventativní sloveso,
přípona. příd. k
frelcventativum a-tý—av, -Va., stř.
= sloveso opakovací. tvořené
příponou -vatl (dělávat...);
frekventovaný = kde je veliká
frekvence. živý, rušný:
frekventovatl = navštěvovat
kurs, přednášky

frenč, v. french
frenesio a—zije». ž., z řeč. = třeš

tění, bouřlivé nadšení
frenetický [-cky] q-tyc-iv, z řeč.

= prudký, nadšený, ohlušující,
bouřlivý: f. potlesk

french x-nč) -e. m., z angl. =
kabát až nahoru zapjatý, vo
jenský

význam,
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trenologický [-ck:v], přid. k Fridrich [-riška], -a, m., jm.
frenologie, z„ z řeč. = '„lebo- křest. l přijm.. z něm.:
sloví", nevědecká. nauka o pozna
vání duševních vlastnosti 2 tvaru
lebky

treska, -sek || -sk, ž., obyčej. pomn.
-sky " někdy freska, stř., pomn.
-ska. z it. íresco = malba na
čerstvé maltě; -kovitý = podobný
fresce: -kový obraz, -vá. barva

fretka. -tek, ž., kunovitá šelma
'fretovati se, z něm. = uskrovňo

vati se, nuzovat (lid.)
íreudismus c-dyz-». -mu, m. =

reakční psychologie založená.
Freudem; freudovec, -vce, m. =
stoupenec íreudismu: donský
[—sky] = v duchu íreudismu

fréza, ž., z něm. = nástroj na o
pracování kovů n. dřeva, struž
ník; = škrabačka mělce zkypřu
jící půdu: frézař [-řka], -e, m.
= dělník pracující frézou; frézka,
—zek, ž., zdrob. k fréza:
fréz—ovací = na, frézování: !.
stroj; -zovati = obrábět, zkyp
řovat půdu fréz0u;
frézr, -u, m. = motorový pluh
frézovaci

'!ríla || -lák, —a,m. = kdo frflá,
nimra;
"frflat'l, —lám || -lu = bručet
(lid.): f. na něco = bručet, od
mitat, ..ílúkut“; f. se v čem =
babrati se; slož. dokon. po- se
v jídle = pronimratí se; roz
jidlo = roznimrat (lid.)

Fric, -e. m., z něm. Fritz, domac.
tvar ]: Fridrich; = nacista (so
vět. hanl.)

írlcando <<-kan-» || Joa-ndo, stř.,
ital. = špikovana telecí pečeně
stočena a plněná. ,

fricassée q-kasé», stř. neskl.,
franc., 1. = žertovné. hudební
skladba: 2. = maso s nakyslou
omáčkou n. telecí maso pečené
narychlo

Fricek, m., zdrob. k Fric
Frida || Frida, m., příjm. || ž.. od

pův. domac. tvary k Fridrich
[-riška]

zdrob. Fridrišek [-ška], -ška, m.
Fries, v. Fris'
írigidaire || zčešť. frigidér, friži—

x-židém, —u,m., z franc. = led
nička

frigidita e-gydy-m ž.. z lat. = po
hlavní chladnost; —dn£= pohlavně
chladný

h'ikando, v. fricnndo
írikasé, v. fricassée
frikativa G-fý-iv. ž., z lat. = tře—

ná. souhláska; -tivní x-týv-» =
třený

frikce, ž., z lat.. = tření; frikční
= třecí

tria, v. frýz
frisér || frizér [-'rka], -a, m., z

něm. a tam z franc. = holič,
kadeřník (lid. a hovor.); -rský
[—'rství], přid. k tomu;
frísíro'vati || -zí- = (uměle) če—
sat: slož. dokon. na- || u-;
nafrisírovaná bilance = přikráš—
lená, zlepšená (hovor.)

Frísko, stř., holandská; provincie;
fríský, přid. k Fris

frisura || frizu'ra cx-zú-», ž. =
účes (hovor.)

frišlátko, -tek, stř., zdrob. k
"fn'šle, -lete, stř., z něm. = sele
(lid.)

fríština, 2. = fríský jazyk
fritka_ v. frýdka
frivolita_ ž., z franc. = frivolnost:

Irivol'ní [-ně; -nost] = lehký (v
mravním smysle). rozpustný,
kluzký, nestoudný: f. člověk,
vtip, řeč: f. člověk neboli frivot—
ník [-m'ce], -a. m.

frizěr, -zérský, -zírovatí, -zura
atd., v. frisér. frisura

frižidér, v. frlgidaire
trk, citoslov. = fr:

frkačka, -ček, ž. = frkava trub—
ka dětská;
frkati, -kám = odfukovat; =
prskat; = smrkat (hlavně o
dětech): = frkavě troubit:
slož. dokon. na- se (mnoho):
na- nač = ,.naflúkat“, nestátl o
to (vulg.); roz-, 1m—se; za-;
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frkávati, opakov.: slož. nedokon.
oci-. po-;
frkavý, na př. kůň;
frknouti, frkl, -knuv, frknut(í).
dokon.: kůň frkl; slož. dokon.
od-: odfrkl hnčvivě nosem (V:-.);
4031.se; za-; -jrkovati, slož. ne
dok. oci—', po—;
frkot, -u, m. = frkání;

-*frmol, -u, m. = švanda, legrace.
junda (vulg.)

'frňák, -u, m. nas (vulg.)
írnčcti, -či = frčeti;

fmcivý [mé] = frčivý
'írndn, ž. = děvče (vulg.); fmditi

= tintit; slož. dokon. na- (se)
írněti, -ní vydávat nosem zvuk

fr, prskat: prase frní
trnk, citoslov. fr, frk: ptáček

frnk a už byl pryč;
fmkati, -kám = utíkat, letět..:
pták frnká (Ner.): !. kuličkami
při hře = cvrnkati;
faviknnuti, fi'nkl, -knuv, -knut(í)

uiitnout; přenes. (tajně)
utéci (jen hovor.); slož. dok. u

írňous, -u, m. ocásek, prováz
kovitý výrůstck na. něčem (na
řepě atp.). kořenové vlášení. cár
s něčeho visící (lid.); pomn. -8y,
-sů=vou5y na. horním rtu (D0
směšně):
f., -a, m. = malé dítě, „špunt“
(lid. a. hovor.);
zdrob. frňousek, -sku [] -ska., m.

from-k, v. fracek
Frollán, v. Florián
Frolka, m., příjm., od pův. do

mác. tvar k F_rolián
íronda, 2., z franc. = hnutí fran

couz. stavů proti Mazarinovl:
přenes. odboj vůbec, hnutí v
nějaké politické straně proti je
jímu vedení;
jrondér, -a, m. = odbojník;
-rský [—rství] = odbojný;
frondovati koho, co = stíhat
odbojem

front, -u, m. (podle raš.) || zprav.
fronta, ž., z lat., 1. průčelí
budovy; 2. — přední část armá—

dy. bitevní čára, bojiště: pře
nes. = zástupy lidí čekajících u
pokladny, před obchodem apod.
(vzniklo v době váleč.); = sku
pina, křídlo ve veřejném životě,
umělec., hlavně v politic.: levá.,
pravá. demokratická fronta; Ná
rodní fronta = souručenství po
litic. stran po 2. svět. válce;
v. národněfrontovský:
frontální [-ně] = čelní: ť. útok.
strana.

frontiSpice c-tyspis», neskl. m. "
-cu <<-su». m., z franc. = pro
tějšek titulního listu, obrázek
na něm (v bibliofilských vydá.
ních)

*frOnt-ovntlse = řaditi se do fronty:
frontovik (podle mě.) || -1mík,
-a, m. = frontový voják:
frontman! || -tový, přid. k fronta.

frotovací ručník na frotování;
jrotovatí || podle nčm. —ty'rovati
= utirati. tříti frotýrem; slož.
dokon. try-;
frotté, stř. neskl., z franc. =
uzličkovitá, tkanina; jrotteu'r
a-tér», -a, m. = kdo frotuje (v
lázních);
frotýr, -u, m. = třecí osuška po
koupeli (hovor.); -'rovati, v. výše

tron-from frouf'rou afrui'rua, stř.
neskl., z franc. = načechranost.
ozdobnost... šatstva, klenotů... v
době rokoka: ovocné bonbony ||
neskl. přid. jm. = mající roko
kový ráz;
froufrouství, stř. = móda frou
frou

*fršlák, -u, m., z něm. malá. pi—
sárna ve skladišti_ sbitá. z prken
(starši hovor., Herrm.)

frugální [-'ně], z lat. = střídmý,
ale vydatný, o jídle

fruktifikace (elity-», ž., z lat. =
zužitkování ;
fruktifiko'vati = zužitkovat, -vá.
vat; slož. dokon. z

!rýdecký, přid. k Frýdek, —dku.
m., z něm., město ve Slez.

*lrýdka, -dek || fritka, -tek, ž. =
vesta. (nářeč)



Fryg

Fryg (Frýp, —a,m. = příslušník
starověkého maloasij. naroda;
frygický, přid. k Fryg. jen ve
spojení -cka čapka. symbol revo
luce a republiky, a. —cká.tónina;
jinak fryžský;
Frygie, ž., země Frygů

Fryna, ž., starořec. krasna hetéra,
kráska vůbec

frýz (Iris, frys), -u, m., z něm. =
vlys; = frýzek; f'rýzek, —zku,
m. = podlahové prkénko; frýz—
kový: -vá podlaha

fryžský, příd. k Fryg: !. jazyk
fu, fú, citoslov. vyjadřující fučivý

zvuk, foukání
fuč, citoslov. vystihující zmizení:

být f. = pryč (lid. a hovor.)
tučeti, -čí = foukat, fičet: vítr

fučí, fučí to od okna; auto fučí
= uhání; slož. dokon. na-.' na—
fučelo mu do uší; za-: dveřmi
zafučelo; auto zatučelo; fučívatš,
opakov.;
'fučidlo, -de1, stř. = co fučí; =
fučik;
*fuč'tk, -a, m. = ztřeštěnec
(Jir.); = sopouch (lid.);
'fučivý [-vě] = fučící, podobný
ručení: !. vítr, zvuk

fuga idú-», ž.. ital. (lat.), hudební
útvar; fugální = mající podobu

'íugl, -a, m., z něm. Vogel = ptá.
ček, mazaný člověk, podvodník
(vulg.)

fugovitý = fugalní
fuchsie || obyčej. fuksie, ž., kvě

tina; fuchsiový || [uksio'vů
'fuchtle, ž. = drbna, děvka (vulg.)
fuj, citoslovce vyjadřující odpor,

ošklivost, opovržení, leknutí: t.,
nestydíte se?; 1., to to páchne!;
I.! (na psa) = je to ošklivě, ne
žer to, nečenlchej k tomu; 1.,
to jsem Se lekl || fuj tajbl n. f.
tajfl n. !. taixl

'fuják, -u, m. = fujavice
fujara, 2., z rumun. = pastýřské.

píšťala; -rka, -rek, ž., zdrob. k
tomu; mník, -a, m. = kdo hraje
na fujaru; ďovatž = hrát na. tu
jaru; -rový, přid. k fujara

872 fundátor

fujavice, ž. = metelice, chumele—
nice

fuk, citoslovce znamenající hlavně
hbitý pohyb podobný fouknutí:
tuk do postele = skoč n. skočil,
foukni, foukl; moucha. fuk do
povětří (Erb.); udělalo to t.;
to je mi f. = jedno (vulg.);
fuk, -u, m. = foukání, fouknutí,
fukot; přenes. = hněv (zastar.):
milostný !. (Koll.); = nafuko
vání, vychloubaní... (lid.); =
otvor, mezera, kudy fouká (lid.);
= peníz (lid.); nemít a_nl fuka;
mít Iuky

'fuka, z., z něm. = mezera (lid.)
'fukaly, -1ů, m. = tuky, peníze
fukar, —u,m. = mlýnek na čištění

obilí; -'rovati = čistit obilí
tnkéř || fukýř, -e, m. = zimni l'e

dový vítr (lid. a hovor.)
'íukotati = foukat
íuks (lux), -sa c-sa», m. || fuksa,

z. = kůň zbarvený jako liška
(lid.); fuksiček, -čka, m. || fuk
sička, -ček_ ž.. zdrob. k tomu

fuksie, v. fuchsie
fuksík, m., zdrob. k fuks
tuksiový, v. fuchsie
fukýř, v. fukéř
fulár, v. foulard
fulgurace, ž., z lat., 1. = sršeni

jisker z elektrod; 2. = poranění
bleskem

fulminantní, z lat. = skvělý: !. řeč;
fulminovati = vynikat (říd.)

fund, v. fundus
fundace || zastar. -c€, ž., z lat. =

nadání. nadace, fond; fundačm
= týkající se fundace

fundament, -u, m., z lat. = zá.
klad (hovor.); -ment(ílní = zá—
kladní: f. dílo; [. theologie n.
-mentálka, ž.; pomn. -mentálky,
—lek = fundamentální články z
r. 1871

fundatista (-tyS-D, m.,
poživatel fundace; =
zpěvák

lundátor, —a,m. = dárce nadace.
zakladatel

z lat. =
chrámový
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fundovntí = opatřit fundací; pře- cíonalismu: -nalita, ž. = funk
nes. dobře f. vědecké dílo, mí- ční význam, platnost; -náln£ =
nění = dobře založit, zpracovat,
podepřít, dokázat; důkaz, dílo je
dobře fundován(o)

fundus instructus <—ktus», lat. ||
zříd. fund, —u, m. = příslušen
ství, co patří k pozemku, ke
statku, zařízení (na př. divadla)

*funebrácký, příd. k 'funeb'rák, -a,
m., z lat. funebris = zřízenec
pohřebního ústavu (lid.)

funebrál, -u, m. = sbírka pohřeb—
ních písní

'funerál, -u, m., z lat. = pohřební
vůz (Herrm.); -ln£ = pohřební

funětl, -ní. z citoslovce fu = v?—
dávati zvuk fu dýcháním skrze
nos, prudkým, silným, těžkým
dýcháním (v horku. při koupání
atp.); přenes. lokálka si to funí
od staníčky ke stanlčce (Čap.):
f. na koho = dívati se opovrž
livě: slož. dok. na- se (mnoho):
nafuněný = rezzlobený (zhrub.):
za-, prostě dokon.: funíuati, o
pakov.:
funi'vý [mě] = funící

*fungačka, 2. = lučiště, prak (slo
ven., Jin)

fungl, v. funkl
fungovati, z lat. = zastávat něja

kou funkci, úřad, poslání; = mít
funkci. platnost: tvar muže fun
guje také jako 4. pád; zámék,
zdviž atp. funguje dobře = jde,
jezdí, je v dobrém chodu...: ne
fungovati = být polámán atp.

funkce, ž., z lat., 1. = konání,
činnost, úkon, na př. f. tělesných
orgánů; = činnost na nějakém
místě. v ústavě, v úřadě ap., pak
úřad sám, místo, úkol(y) s ním
souvisící: vykonávat, zastávat
nějakou f.; funkce předsedy,
pokladníka spolku atd.; 2. =
platnost, význam: f. slova, tva
ru ve větě, různé funkce spisov
ného jazyka; v matem. = vzá
jemná závislost veličin;
funkcionalismus (bliz-», -mu. m.
=směr hledící k funkci; maus
t'lcky' <<-styc—»= v duchu funk

funkční;
funkcionář [-řka], -e, m. = kdo
vykonává nějakou funkci, hod
nostář, činovník: veřejný, spol
kový f.; -řský, příd. k tomu;
funkční [-ně; -nost] = souvisící
s funkcí, mající funkci. úkonný:
f. význam, zatížení; f. přídavek
= za skutečné vykonávání úřa
du; f. jazykozpyt = zkoumající
jazykové prostředky se zřetelem
k jejich funkci; -nost = funk
ční schOpnost, působení, význam:
-nost třídy (šel.)

*fnnkl (fungl), příslov., z něm.:
f. nový = úplně nový (lid.)

"funonsek, m., zdrob. k funus
funt, -u, m., z něm. = libra; fun.

tový: -vé závaží
funns (fú- || t'u->>, -su e-suio, m..

z lat. = pohřeb (jen lid. & ho
vor.); přenes.: přijíti s křížkem
po funuse = pozdě: zdrob. fu
nusek, -sku, m.; "funusník, -a.,
m. = účastník pohřbu (Pittner)

fůra, 7. p. fůr0u || tomu, 2. p.
mn. fůr || for, ž., z něm. = jed-n
na jízda s naloženým vozem, ná
klad na vůz a vůz s nákladem,
obyčej. s vysokým a těžkým, vůz
na těžké náklady; přenes. (jen
lid. & hovor.) = mnoho, hroma—
da: f. knih, lidí

'furáž, -e, ž., z ruš. (a. tam z fr.)
= píce

furažka || podle výslovnosti -rážka,.
-žek, ž. = ruská čepice krojová,
úřední a vojenská

furberk, furbezna, v. íurverk, fur-n
vezna

fůreěka, -ček, ž.,
furgon, v. fourgon
'furiácký [-cky], furiák, -a. m. =

furlantský, furiant
furiant [-tka], -a, m., z lat. =

člověk nemímé pyšný, nadutý.
domýšlivý, zpupník, dlvous; ta—
nec: -tový: —vétempo (taneční):
-tský [-tsk1/; -tství] = di—
vouský...

zdrob. ]: fůrka
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furie <<fúryje>>, ž., zobecněním z
lat. F. (= bohyně pomsty) =
vzteklost, běsnění, bezmezné. pý
cha, vzteklé. zlá. žena

*!uriosní <<-ryjóz->>,z lat. = zuřivý,
divoký;
furioso <<-ózo»,ital. = divoce, zu
řivě, bouřlivě (hudeb.)

furka, v. forka
“furnýr (zříd. for-), -u, m., z franc.

four—= dyha; -rovati= dyhovati
'!uror, -u, m., lat. = zuřivost;

furore <<—ró-»_stř. neskl., z ital.
= veliký dojem, rozruch (ho
vor.)z nápěvy učinily u nás f.
(Ner.)

'íurt, příslov., z něm. fort = po
řád. stále, bez přestání (líd.):
zesíl. furtumfurt (lid., (E.-Chod)

'Turunk(u)l, -u. m., z lat. = nežit
'furverk || furbe'rk, -u, m., z něm.

= ježdění s náklady, nakladni
vůz (lid.)

*íurvezna || furbezna || -ézna, ž.,
z něm. Fuhrwesen = vozataj
stvo (1id.); -zňák, -a, m. = voza
tajský vojín

furýr, -a. m., z franc. fourrier = '
poddůstojník zásobovací_ uby
tovací služby (zastar.):
-rský [-rst1rí], příd. k tomu

fuse <<fúze».ž., z lat. = splynutí,
sloučení: f. akciových společ
ností. bank, polít. stran

'fusilovati “Uzi-», z franc. = za
střelit (Č.-Chod)

ďusionovatl || rusovati a-zijo-, -zo—»
= udělat fusi, spojíti (se), slou
čit

tnšař, -e. m. || obyčej. fuše'r [-rka]
|| *fuše'rák, -a, m., z něm. = kdo
něco dělá. špatně n. neoprávněně,
břídil, hudlař: fušerácký " -rský
Draky; -'rst'vi] = hudlařský,
špatný

"fuška, -šek, ž. = melouch; = prá.
Ce (asi z hantýr.)

fuš0vati = hudlařit (lid. & ho
vor.): slož. dokon. z- = špatně
udělat, zkazit

lutból, v. football
'íuteř, —e,ž. = fukéř

fysik

futrúl, -u, m.. z něm. = pouzdro
(lid. a hovor-.); přenes. = dlou
hán (vulg.)

futráž, -že, ž., z franc. = píce, kr
mivo (vojen.); = jídlo (žertov.)

futro, -tcr, stř., z něm., 1. = to,
co roubí, rámuje otvor. který se
zavírá, zárubeň, pažení; 2. =
podšívka: 3. = krmivo:
futro'vati kabát = podší(va)t; f.
dobytek = krmit: slož. dok. na
dobytek: vy- kabát = podšít
(lid. a hovor.)

futurální [—ně], z lat. = budoucí
(mluvnic.): [. tvar. význam

futurismus <-zmus», -mu, m., úpad
kový umělecký a literární směr;
-rista, m. = stoupenec futuris
mu; -ristz'eký [-cky] a—styc-y;=
v duchu futurismu

futurum (dů-», -ra, stř., z lat. =
budoucí čas a tvar jej vyjadřu
jící (mluvnic.): přenes. = (da
leka) budoucnost (učené hovor.);
mluvit ve futuru = o tom, co
uděláme, hodláme dělat (t.);
!. emactum cegzaktumz— = bu
doucí děj předcházející jiný bu
doucí (mluvnic.)_ tvar jej vyjad
řuJ'ící:
mtm—ový, na př. tvar, význam

*!utýrovatí (se), z něm. = zají
matí (se)

fux, jaa,-a, v. fuks
*fuzl ((fúzl», -u. m., z něm. = pří

boudlina, přičmoudnuti, hlavně
slivovice

fyse <<-ze» || fysis <<—zis», —se <<-ze>>,

ž., řec. = příroda, tělesný stav.
vzhled

fysický [-sicky; -sičnost] <<-zic-,
-zíě-», z řeč. = tělesný: f. stav,
-ká zdatnost, práce, -ké síly;
-cký zeměpis (zastar. fysikální)
= který se obírá. s přírodou

fysik c-zilm, -a, m.. 1. = kdo se
obírá s fysikou: 2. = správce
zdravotního úřadu ll (zastan) fy
síkus, —saa-sa» || -ka, m.:
f_i/sika, ž., z řeč. = nauka 0 při
rodních silách, čes. (zastan) sl—
lozpyt; = Oktáva starších gym
nasii (Ner.);
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fysikální [mě] souvisící s
fysikou: f. práce, ústav, chemie
atp.;
fysikát, -u, m. = zdravotní úřad;
-kátn£ zkouška, stručně fysikát;
-kátor, -a, m. = správce fysiká
tu, fysik 2. (zastat, Čech): pře

' zdívka lékařům; -kus, v. výše
tysio- a-zijo->>.z řeč. (fysis = pří

roda), ve slož.;
-gnomický. přid. k -gnomie, ž.
= výraz tváře, tvářnost, vzhled:
-gm;mika, ž. = nauka o poznání
duševních vlastností z výrazu
tváře;
-krat, -a_ m. = stoupenec fysio
kratlsmu; —kratismus c-tyz-xo,
-mu, m. = národohospodfířský
názoi—pokládající půdu za jediný
pramen blahobytu;
-log, -u, m. = středověká kni
ha o zvířatech, o rostlinách a o
kamenech; -log, -a_ m. kdo
se obírá s fysiologlí; -Zogický

;- xgé»_ 1. písmeno, hláska, tón;
2. = zkratka = gram;
G., zkratka. = Garrigue, Gustav
atpod.

Gába, m. ll ž., domác. tvar ke Gab
rlel || Gabriela: 0., m., příjm.:
Gábi, ž. neskl., domác. tvar ke
Gába; zdrob. Gábinka, —nek. ž.

'gábl, -u. m., z něm. přesní
dávka: zdrob. _aáblíček, -čku, m.;
gábln'vati jíst o desáté; slož.
dokon. na- se, po

Gabriel, -a II (zastat) -e, m., jmé
no křest. i příjm.: -Za, 1., žen.
jm. křest.; zdrob. Gabrielka, ž.;
gabrielka, ž. čtverylka (za
star.)

Gael <<Gél», -a, m. příslušník
jednoho keltského kmene: gael
sky'; g. jazyk neboli gaelština,
ž. (ve Skotsku a v Irsku)

gagat " —gát, -u, m. černá,
lesklá odruda hnědého uhlí, čer
ný jantar

gágati || gáaotati = kejhat, o hu
sách (nářečí.)

G

*galán, -a, m._ ze španěl.

['Ck'yl, na. př. jev, ústav, -ká.
práce; -logie, ž. = nauka o nor
málních životních projevech &
úkonech;
*-nomický, -nomie = fysiogno—
mický, -mie

fysis, v. fyse
fyskultura., ž., z ruš. = fysická.

kultura, uvědomělá péče o tělo,
těles. zdraví; -turnický [-cky;
-ctví], příd. k -kultum£k, -a. m.
= pěstitel fyskultury

tyto-, z řeč. (fyton = rostlina).
v slož.:
-geog'rafie, ž. = rostlinná geo
grafie;
-paleontologie, ž. = nauka o
předvěkých rostlinách;
-pathologie, 2. = nauka o cho
robflch rostlin;
-terhnika, ž. nauka o pěsto—
váni & zužitkování rostlin:
-therapíe, ž. = léčení rostlinami;
-tomie, ž. = pitva rostlin

gnjdlčky, —ček,ž., zdrob. ke gajdy,
gajd, ž. pomn., z tur. (asi ma
ďar. prostřednictvím) .= dudy
(nářeč.);
gajdoš, -e, m. = dudák: bláz
nivý !. (Bezr.):
gajdo'vati = hrát na gajdy, du—
dat

Gal, v. Gall
gala, stř. neskl. !| řidč. neskl. příd.,

ze špaň. slavnostní roucho:
být v gala.. obléci se do g. || být
gala (hovor. & lid.)

galaktický <<-ktyc-»,z řeč. = týka.
jící se mléčné dráhy:
galaktometr || -ktoskop, -u, m.,
z řeč. = mlékoměr;
galaktolit || galalit, -u, m. =
rohovitá látka vyráběná. z ka
seinu. mléčný kámen:
galaktosa q-tózazo,z řeč. = mléč
ný cukr

mile
nec, dvorný člověk (lid. & ho
vor.): ve vých. nářečích k tomu
žen. protějšek -nka, -nek, -nečka,
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furie <<fúryje>>, ž., zobecněním z
lat. F. (= bohyně pomsty) =
vzteklost, běsnění, bezmezné. pý
cha, vzteklé. zlá. žena

*!uriosní <<-ryjóz->>,z lat. = zuřivý,
divoký;
furioso <<-ózo»,ital. = divoce, zu
řivě, bouřlivě (hudeb.)

furka, v. forka
“furnýr (zříd. for-), -u, m., z franc.

four—= dyha; -rovati= dyhovati
'!uror, -u, m., lat. = zuřivost;

furore <<—ró-»_stř. neskl., z ital.
= veliký dojem, rozruch (ho
vor.)z nápěvy učinily u nás f.
(Ner.)

'íurt, příslov., z něm. fort = po
řád. stále, bez přestání (líd.):
zesíl. furtumfurt (lid., (E.-Chod)

'Turunk(u)l, -u. m., z lat. = nežit
'furverk || furbe'rk, -u, m., z něm.

= ježdění s náklady, nakladni
vůz (lid.)

*íurvezna || furbezna || -ézna, ž.,
z něm. Fuhrwesen = vozataj
stvo (1id.); -zňák, -a, m. = voza
tajský vojín

furýr, -a. m., z franc. fourrier = '
poddůstojník zásobovací_ uby
tovací služby (zastar.):
-rský [-rst1rí], příd. k tomu

fuse <<fúze».ž., z lat. = splynutí,
sloučení: f. akciových společ
ností. bank, polít. stran

'fusilovati “Uzi-», z franc. = za
střelit (Č.-Chod)

ďusionovatl || rusovati a-zijo-, -zo—»
= udělat fusi, spojíti (se), slou
čit

tnšař, -e. m. || obyčej. fuše'r [-rka]
|| *fuše'rák, -a, m., z něm. = kdo
něco dělá. špatně n. neoprávněně,
břídil, hudlař: fušerácký " -rský
Draky; -'rst'vi] = hudlařský,
špatný

"fuška, -šek, ž. = melouch; = prá.
Ce (asi z hantýr.)

fuš0vati = hudlařit (lid. & ho
vor.): slož. dokon. z- = špatně
udělat, zkazit

lutból, v. football
'íuteř, —e,ž. = fukéř

fysik

futrúl, -u, m.. z něm. = pouzdro
(lid. a hovor-.); přenes. = dlou
hán (vulg.)

futráž, -že, ž., z franc. = píce, kr
mivo (vojen.); = jídlo (žertov.)

futro, -tcr, stř., z něm., 1. = to,
co roubí, rámuje otvor. který se
zavírá, zárubeň, pažení; 2. =
podšívka: 3. = krmivo:
futro'vati kabát = podší(va)t; f.
dobytek = krmit: slož. dok. na
dobytek: vy- kabát = podšít
(lid. a hovor.)

futurální [—ně], z lat. = budoucí
(mluvnic.): [. tvar. význam

futurismus <-zmus», -mu, m., úpad
kový umělecký a literární směr;
-rista, m. = stoupenec futuris
mu; -ristz'eký [-cky] a—styc-y;=
v duchu futurismu

futurum (dů-», -ra, stř., z lat. =
budoucí čas a tvar jej vyjadřu
jící (mluvnic.): přenes. = (da
leka) budoucnost (učené hovor.);
mluvit ve futuru = o tom, co
uděláme, hodláme dělat (t.);
!. emactum cegzaktumz— = bu
doucí děj předcházející jiný bu
doucí (mluvnic.)_ tvar jej vyjad
řuJ'ící:
mtm—ový, na př. tvar, význam

*!utýrovatí (se), z něm. = zají
matí (se)

fux, jaa,-a, v. fuks
*fuzl ((fúzl», -u. m., z něm. = pří

boudlina, přičmoudnuti, hlavně
slivovice

fyse <<-ze» || fysis <<—zis», —se <<-ze>>,

ž., řec. = příroda, tělesný stav.
vzhled

fysický [-sicky; -sičnost] <<-zic-,
-zíě-», z řeč. = tělesný: f. stav,
-ká zdatnost, práce, -ké síly;
-cký zeměpis (zastar. fysikální)
= který se obírá. s přírodou

fysik c-zilm, -a, m.. 1. = kdo se
obírá s fysikou: 2. = správce
zdravotního úřadu ll (zastan) fy
síkus, —saa-sa» || -ka, m.:
f_i/sika, ž., z řeč. = nauka 0 při
rodních silách, čes. (zastan) sl—
lozpyt; = Oktáva starších gym
nasii (Ner.);
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fysikální [mě] souvisící s
fysikou: f. práce, ústav, chemie
atp.;
fysikát, -u, m. = zdravotní úřad;
-kátn£ zkouška, stručně fysikát;
-kátor, -a, m. = správce fysiká
tu, fysik 2. (zastat, Čech): pře

' zdívka lékařům; -kus, v. výše
tysio- a-zijo->>.z řeč. (fysis = pří

roda), ve slož.;
-gnomický. přid. k -gnomie, ž.
= výraz tváře, tvářnost, vzhled:
-gm;mika, ž. = nauka o poznání
duševních vlastností z výrazu
tváře;
-krat, -a_ m. = stoupenec fysio
kratlsmu; —kratismus c-tyz-xo,
-mu, m. = národohospodfířský
názoi—pokládající půdu za jediný
pramen blahobytu;
-log, -u, m. = středověká kni
ha o zvířatech, o rostlinách a o
kamenech; -log, -a_ m. kdo
se obírá s fysiologlí; -Zogický

;- xgé»_ 1. písmeno, hláska, tón;
2. = zkratka = gram;
G., zkratka. = Garrigue, Gustav
atpod.

Gába, m. ll ž., domác. tvar ke Gab
rlel || Gabriela: 0., m., příjm.:
Gábi, ž. neskl., domác. tvar ke
Gába; zdrob. Gábinka, —nek. ž.

'gábl, -u. m., z něm. přesní
dávka: zdrob. _aáblíček, -čku, m.;
gábln'vati jíst o desáté; slož.
dokon. na- se, po

Gabriel, -a II (zastat) -e, m., jmé
no křest. i příjm.: -Za, 1., žen.
jm. křest.; zdrob. Gabrielka, ž.;
gabrielka, ž. čtverylka (za
star.)

Gael <<Gél», -a, m. příslušník
jednoho keltského kmene: gael
sky'; g. jazyk neboli gaelština,
ž. (ve Skotsku a v Irsku)

gagat " —gát, -u, m. černá,
lesklá odruda hnědého uhlí, čer
ný jantar

gágati || gáaotati = kejhat, o hu
sách (nářečí.)

G

*galán, -a, m._ ze španěl.

['Ck'yl, na. př. jev, ústav, -ká.
práce; -logie, ž. = nauka o nor
málních životních projevech &
úkonech;
*-nomický, -nomie = fysiogno—
mický, -mie

fysis, v. fyse
fyskultura., ž., z ruš. = fysická.

kultura, uvědomělá péče o tělo,
těles. zdraví; -turnický [-cky;
-ctví], příd. k -kultum£k, -a. m.
= pěstitel fyskultury

tyto-, z řeč. (fyton = rostlina).
v slož.:
-geog'rafie, ž. = rostlinná geo
grafie;
-paleontologie, ž. = nauka o
předvěkých rostlinách;
-pathologie, 2. = nauka o cho
robflch rostlin;
-terhnika, ž. nauka o pěsto—
váni & zužitkování rostlin:
-therapíe, ž. = léčení rostlinami;
-tomie, ž. = pitva rostlin

gnjdlčky, —ček,ž., zdrob. ke gajdy,
gajd, ž. pomn., z tur. (asi ma
ďar. prostřednictvím) .= dudy
(nářeč.);
gajdoš, -e, m. = dudák: bláz
nivý !. (Bezr.):
gajdo'vati = hrát na gajdy, du—
dat

Gal, v. Gall
gala, stř. neskl. !| řidč. neskl. příd.,

ze špaň. slavnostní roucho:
být v gala.. obléci se do g. || být
gala (hovor. & lid.)

galaktický <<-ktyc-»,z řeč. = týka.
jící se mléčné dráhy:
galaktometr || -ktoskop, -u, m.,
z řeč. = mlékoměr;
galaktolit || galalit, -u, m. =
rohovitá látka vyráběná. z ka
seinu. mléčný kámen:
galaktosa q-tózazo,z řeč. = mléč
ný cukr

mile
nec, dvorný člověk (lid. & ho
vor.): ve vých. nářečích k tomu
žen. protějšek -nka, -nek, -nečka,
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-ček; zdrob. galánek, -nka, m.;
galánský [-sky; -stv4] = dvor
ný, zamilovaný

.gnlanteřička, -ček, ž. = galanterní
ozdůbka, medajlonek (nár.) ||
kalan

galanterie, ž.. z franc., 1. = rytíř—
skost, dvornost, galantnost (říd.);
2. = ozdobnlctví, -nický závod.
-nické zboží;
dem! zbozi = drobné módní a
přepychové zboží, ozdobnické;
-temík, -a, m. = obchodník s
galanterním zbožím

galanthom(e) <<-tom» || -tom, -a,
m., z franc. = galantní člověk;
g., -a II —u. m. = kniha o ga
lantním chování

galantní [-ně; most), z franc. =
uhlazený, dvorný, pozorný, ze
jména k ženám: g. muž, chování,
výraz

galantom, v. galanthom(e)
'galaty, zdrob. -tk'y, -tek, ž. pomn.

= kalhoty (nár.)
galej, -je || obyč. galeje, ž., z ital.

galea. = velká veslová a pla
chetní loď: symb. těžké práce,
otroctví; galej'nl otrok = veslu
jící na galejích; galejnický, přid.
ke galej'nlk, -a, m. = trestanec
odsouzený k veslování na gale
jich

galera, ž., z ital. gallera = galeje
galerie a-le- || lid. -lé-», ž., z lat.

= vyvýšený ohrazený ochoz nad
sálem, v divadle = vyvýšené
hlediště, obyčej. nad balkonem;
= obrazárna; přenes. = pod
zemní chodba, nádherná síň v
jeskyních: = řada, postav (sr.
Arbes, Z galerie čes. herectva);
galerijní || -rijový: -ní ll -vé obe
censtvo = na galerii (v divadle);
'galen'sta, m. = divadelní ná
vštěvník na galerii;
galerka, -rek, 2. = divadelní ga
lerie (lid. a hovor.); = ozdobná
polička, ohrada...
galgůn || -gant, -u, m., zázvorovi
tý orientální strom a jeho odde—
nek

H

II 'g'algán, -a, m., z něm. Galgen,
1. = nemotora, darebák, šibenič
ník (nářeč.): 2. = zkažená švest
ka, bouchoř

galgánový_ příd. k I galgán
galgánský, přid. k II galgán =

darebácký (nár.)
galgnnt, v. I galgán; galgantov'ý

kořen = oddenek galgantu, gal
gánu

galicismug " -llic'ls- || starší ga(l)—
lismus <<-zmus». -mu, m. =
zvláštnost franc. jazyka napodo
bená v jiném jazyce, chyba pro
ti domácímu jazyku vlivem fran
couzštiny

*galický = galský
Galie, v. Gallie
galikán || galli-, -a, m. = stoupe

nec galikanismu: galíkanismus "
galli— a-nyz-», -mu, m., franc. =
snaha o poměrnou samostatnost
církve ve Francii proti papeži:
-kánský [-sky; -st1;£]: —kéhnuti;
-ká církev = francouzská

Galilea, -ey || -eje, ž., palestinský
kraj: galilejský; Galilejský "
Galilejec, -jce, m. = Ježíš

galimatyáš II řidě. kali-, -e, m., z
lat. = žvast, nesmyslná řeč, slá
tanlna, zmatek (hovor.)

Gall " Gal, -a, m. =
Gal(l)ie;
gallicismus, v. gallcismus;
Gallie || Galie, 2.. u Římanů =
dnešní Francie s Belgií

gallikán, -kanlsmus, -kánský, v.
galikán

gallium, -ia, stř., chem. prvek
galloman, -a, m. = přítel Fran

couzů; mie c-nyjea, ž. = záliba
ve všem francouzském

gaIIOp, v. gaIOp
gallský || galský, přid. ke Gall, Gal
*galon, -u, m.. z franc. = stuha,

lemovka: *-novaný = prýmovaný'

obyvatel

galop (nik. -llop), -u. m., z
franc. = cval: sr. kalup; 2. ta
nec, kvapík (zastar.);
-páda, z. = jízda cvalem; = kva
pík (Č.-Chod);
rychlý posel:
-povati = jetl cvalem

'-pin, -a. m. =
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galoše || lea—,ž., zpravidla pomn.
-še, -ší, z franc. = gumová pře
zůvka, přezůvky

galský, v. gallský
galvanický <<-nyc-» článek, proud

(podle objevitele elektřiny, ital.
lékaře jménem Galvani); -n-is—
mus c-nyz-», -mu. m. = galva
nicka_ elektřina; přenes. -nismus
bolu (Břez.): = galvanické pů
sobení, galvanisování; misa/van
<<—nyzo—»= působit, galvanicky,
elektrisovat; přenes. = oživovat,
křísit

galvano—, ve slož., na př.:
-gfafie, ž. = reprodukční tisk z
hloubky;
-met'r n. —měr, -u, m. =
trický přístroj měřicí;
-plastický [-cky], přid. ke -plas
telka <<-sty-»_ž. = elektrické zís
kávání kovových otisků;

elek

-stegie, ž. = galvanic. pokovo
vání:
Jizera/pie, ž. = léčení galvanic
kým proudem;
—tisk, -u, m. || -typie, ž. = gal
vanická. výroba kovových desek
k tisku

galvnnovati = galvanisovat
gama, pův. gamma, stř., neskl.,

řec. název písmena & hlásky g
gamaše || lea-, ž., obyčej. pomn.

-še, -ší. z franc. = chránítka
proti chladu a blátu, dávající
se na boty n. kolem lýtek; hliník,
-a, m. = výrobce gamaší; =
pěší vojín (Jin)

gamba, ž., 1. z ital. = druh violy,
varhanový hlas (hudeb.); 2. ve
východ. nářečích z pol. = ret,
ústa, huba

gambit, -u, m., z ital., v šachu =
obětování figurky na začátku hry

Gambrinus tx-rý-», —na,m. = král.
který podle flámské pověsti
první vařil pivo, patron sládků a
pijaků; zobecnělé 9., druh piva

game <<gejm || obyč. gem», -mu,
m., angl. = jedna hra v tenisu

gamet, —u, m. || -ta, ž., řec. =
pohlavní buňka

'gamin a-mén || obyčej. —mín»,-a,
m., z franc. = uličník; gami
nen'e, ž. = uličnictvi; -nsky'
[makra/; -n3tví] = uličnický:
—nství = uličnictví

gamma, v. gama
*ganef, —a, m. = zloděj, darebák

(židov. hantýr.) '
ganglle, ž. || ganglion, -lia, stř.. a

řeč. || řidčeji zlatinisované -lium,
stř. = shluk nervových buněk,
(za)uzlina; -lio'vý: -vé buňky

gangréna, ž., z řeč. (-grai-, zla
tlnisované -g'rae-) = sněť (lék.)

gangster cgengstr || často gang
ster», -tera, m., angloamer. =
podloudník, bandita; -sterský
baky; —stv4],na př. kousek

Ganymedťes) a-mé-io. -da, m., číš
ník bohů na Olympu; zobec.
ganymed = číšník (hovor.)

garamond || častěji garmond, -u.
m., druh tiskařského pisma

garancie, ž., z franc. = zaruka;
mění = záruční (fond, pakt,
smlouva):
garant, -a, m. = ručitel (říd
ké): yarantovati = ručit, po
skytnout, poskytovati zaruku; g.
komu co: g. za koho, zač = ručit,
státi za koho. zač '

garáž, -e, ž., z franc. garage =
místo na uschování automobilů
a motocyklů; garážni, -ho, m. |!
garážmistr, -a, m. = správce
garáže; garáž'ní || -žový, přid. ke
garáž;
garážovatz' = mít auto v garáži

gargon <-son», -a, m., franc. '=
chlapec, sklepník, u nás zpra
vidla = starý mládenec; mier-a
x-ňjé- || -nyjé-», ž. = garconský
byt; -nka, -nek, ž. = dívka ži—
jící jako hoch, s chlapeckými
způsoby; -nský [-nsky; -nstv£]
= staromládenecký; -nský výraz
(So.) = chlapský, „št'avnatý"

garda, ž., z franc. = tělesná stráž
panovníkem.; přenes. (hovor.) =
družina, oddaní stoupenci, dobro
volnický sbor ochranný, národní
apod.
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garda, stř. neskl.. z franc. = ohro- garota, ž., špaň. = smrt rdouše
žení dámy v šachu (vlast. upo- ním: -táž ll (Nor.) -táže, ž.,
zornění na ne): dát, dostat g.; franc. = rdoušeni, škrcení, jeho
garda <<gard>>,-du, m. = střeh místo
(v šermu); garson, v. garcon
garde, ž. neskl. = opatrovnice, gaskoňáda " *'ňáda. žn Z franc.
dozorkyně, společnice. průvod- = chlubívost, chvastounství;
kyně divky || gardedáma, ž.; Gaskoněc, -ňce. m. = obyvatel
_dámsk'ý, přid. ]: tomu Gaskoňska; Gaskoňsko, stř., ji

garden party agárdn>>, ž. neskl.. hofranc. kraj; 9037607181611vtip,
angl. = zahradni slavnost "Ská' chvástavostgastrlcký z řeč. = žaludeční

gardepán, -a. m. = průvodce dív- '. !
ky (žert) gastrolatrle, ž.. z řeč. = slouženžaludku, labužnlctví, břichopa

garderoba || (zastara, Hlad,) -bna, sectví
-ben, ž" franc. = satna: = Zá- gastronom, -a, m., z řeč. = la.
soba šastva. doplmt garderobu, bužník; -mický [-micky] ___la
mít garderobu v nepořádku atp.;
-biér a-bjém [-biérka], -a, m.
= šatnář; '—bní lístek (čech)

gardička, -ček, ž., zdrob. ke garda
gardlna <<-dý-»,2., z ital. = opo

na, záclona
gardista <<-dys-»,m. = člen gardy;

—stický cx-styc-no || -stský kroj
gardový, příd. ke garda: g. důstoj

ník...
garíbaldián [mica] a-dyjámo ||

'-dinec a-dy-no. -nCe (Nex-.) ||
'-di.sta <<-dys-» || -do'vec, -vce.
m. = dobrovolník ve vojsku ital.
bojovníka za svobodu Garibaldi
ho. jeho stoupenec: -diánský ||
-do'vsky', přid. k tomu

garmond, v. garamond; -dový,
přid. k tomu

garnát, -a, m., mořský rak; -tový
garnír ll gamý'r, -u, m., z něm.

= karnýr, kanýr;
gamirovatí || časť. gamýrovati
= obložit, obkládat jídlo:
vané maso...

garnisona <-nyzo-», ž., franc. =
posádka; -so'nn£ = posádkový

garnitura a-nytú-», ž., z franc. =
skupina věcí, které tvoří celek,
souprava: nábytková. kožišinová,
vlaková g.: g. stolního náčiní.
ložního prádla a pod.: v strojn.
= výstroj k obsluze strojů i sku
plna strojů

garnýr, dra/vatel,v. gamír

_ro

bužnlcký
gatě || katě, -tí, ž. pomn., místy

lid. gaťata || kaťata, stř. pomn.
= kalhoty (lid. a h0vor.): zdrob.
gaťky || kaťky, -tčk, gatečky, ga
tíčky || ka,-, -ček, ž. pomn.

gauč. v. couch; gnučo, v. gaucho
'gaudo, stř. neskl. = gaudium;

zkrácením z lat. gaudeamus a-á
mus» = radujme se

gaudlum a-dyjumuo, -ía, stř.
= radost, veselí,
bava (hovor.)

gnucho cz:—čom-che, m. = jihoame
ric. pasák dobytka \

, lat.
vyražení, zá

gnuner <<-nen>,-a, m. = podvod
ník, darebák (zhrub., ze židov.
žargonu); -rský praky; -rství]

gavot(t)a, ž., franc. = starofranc.
tanec, hudba. k němu

gáz, -u, m.. z něm. = plyn (lid.):
gáz || někdy gáza, ž. = lehká,
řídká, průsvitné. tkanina

'gazda, m., ve východ. nářečích
= hospodář, drobný rolník (na
př. u Bezr-.); gazděna || -dina, ž.
= hospodyně: zdrob. gazdinka,
-nek. ž.: gazdovat'l = hospodařit;
gazdo'vství, stř. = hospodaření,
—dovstvo, stř. = hospodářství

gazel || původ. aha-, -u, m. || ně
kdy -Za„ ž., orientální básnický
útvar;
gazela, ž., ssavec; gazeu oči....:
'gazelooký = s gazelíma očima
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'gazet(t)a, ž., z franc. a z ruš. =
noviny

gázový, příd. ke gáz
gáže, ž., z franc. gage = služné,

proti mzdě, výdělku; grížžsta
[-stka], m. = kdo dostává gážl;
—st1',cky' ox—styc-ap= týkající se...
gážistů; *gážo'vní arch (Ner.);
'gážo'vý: -vé hnutí

*gebirovatl, z něm.: to ti (ne)ge
bíruje = na to (ne)máš právo
(z vojen. slangu); gebíry, -rů,
m. pomn. = plat

geheuna, ž., židov. jméno pekla.
gejm, v. game
gejsír (z aeg-) a-zín, -u, m.,

island. = trýskající horký pra
men

gejša, -šl, ž. = japonská. taneč
nice a nevěstka

Gél, v. Gael
gelatina, v. želatina
gelé || želé, stř. neskl., franc. =

ovocná huspenina
gem, v. game
gemínace, ž., z lat. = zdvojení;

gemínáta, ž. = zdvojená. sou
hláska; gemino'vati = zdvojovat,
zdvojit

gemma, ž., z lat. = kámen s ry
tinou řezanou do hloubky

gen, -u. m., z řeč. = vloha

genetický

generdlie, -1ií, ž. pomn., z lat.
stř. pomn. -ralia = všeobecné
otázky (po jméně, po rodišti, po
zaměstnání apod.) při výslechu,
osobni údaje;
generalisace a-za-xo = generall
sování; -lisa,čn£ postup...; Jisa—

matt <<-zo-» = zevšeobecňovati,
zpovšechňovati ;
generalissimus vsi->>, -ma, m. =
nejvyšší vojenský velitel;
generalžta, z. = generálové, -rá.l-
stvo;
generálka, -lek, ž., 1. = generá
lova choť, paní -lová (lid.); 2. =
generální mapa, zkouška, opra—
va. auta (hovor.); dky, -lek, ž..
pomn. = vysoké boty (lid.):
generálmajor, -a, m. = 1. stupeň:
generálské hodnosti za Rakouska;
generální || lid. a hovor. -je—
[-ně] = (vše)obecný: g. sněm,
konvent, stávka, amnestie: g..
zkouška = poslední veřejná. (s
celým souborem): g. mapa = v
měřítku 1:200.000; g. pardon =
hromadná, milost (větším vojen.
celkům); = prominutí všech po—
klesků, trestů (hovor.); g. ře—
ditel... = ústřední;
generálský odznak..: -lství, stř..
= generálské. hodnost; -lstvo,

genantní, zčešt'. že-, v. tam stř. = generalita
gencrán, -u, m. " -na, ž" z lat. : generátor, -u, m.. z lat. = stroj

“11232 a m z řeč _ kdo se na výrobu elektřiny, plynu ap. ;', - . -. _ - _ -rový: -vé soustrojí=
-gie, ž. = zkoumání rodů, rodo- všechny

. geneticky, z lat. = rodový: g.pls
generace, ž., z lat. = pokolení;

-rační [-ně] = co se týče gene

znak, -cká jednota
generositn. <<ge-zita. || obyč. podle

race, co s ní souvisí (problém, franc. že-zita»_ ž.. z lat. = šle
otázka, román) chetnost, velkodušnost, velko—

generál <<ge—|| hovor. & lid. je—», mysmOSt;
-a m., z lat. = důstojník s nej- gene'rósní [-ně; -nost] = ušlech—
vyšší hodností; řádový g. v ka— mý, velkodušný. velkomyslný
tol. církvi = nejvyšší předsta— genetic age-zem 2.. z řeč. = vznik..
vený řádu; DůvOd; Genesis, ž. neskl., název
*generalát, -u, m. = generálská 1- knihy MOJ'žíšOVY
hodnost; genetický [Micky] <<-tyc-»= týka—
'generálbas, -u, m. = generální jící se genetiky l genese: -cká-.
bas; práce; -cký vztah =, vývojový;
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'ge'nett'ka age-ty-io, ž. = nauka o
vzniku, o dědičnosti a proměn
livosti organismů

genetív, v. genitiv
gengstr, v. gangster
genialita “geny-», ž., z lat. = ge

niálnost; geniální [-ně; -nost]
= bohem, mimořádně nadaný.
tvůrčí;
geniálnický [-m'cky; -nictví], přid.
ke geniálník; míči“ = usilovat

-o zdání geniálnosti;
"geniálník, -a, m. = genius, kdo
usiluje o to, aby se zdá.! geniální
(hanl.)

'genie ažený», m. neskl.,
genius;
genij, v. genius

genital a-nytáb), -u, m. || genitalie,
-lií, ž. pomn., lat. = stydký úd,

-rozplozovací ústrojí, plodidla u
muže, rodidla u ženy

genitiv <<nytýv» || řidčeji
-u, m., lat. název 2. pádu: -t'iv'ní,
na př. tvar, význam, vazba; 'ge
nitivuso'vatz' <x-so—»= užívat ge
nitivu (Roll.)

genius <<gényjus», —ia, m. || zčešť.
kniž. genij, -e, (So....), z lat. =
člověk bohem nadaný, duch tvůr
čí, původní, veleduch; = tvůrčí
síla. ap.; g. národa... = ochran
ný duch

genocidium agenocýdýjumiv, -dia,
.. stř.. z lat. = čin, jednání směřu

jící k vyhubeni naroda, rasy, ná.
boženské skupiny

genre || zčešt'. žánr, -ru, m., franc.,
ve výtvarném umění = Obrázek
ze života; v hudbě = menší díl
ko půvabné formy; v literatuře
= rod, druh slovesného díla:
gem—ista || žánr—isto, m. = umě
lec tvořící žánry; gen'ro'v'itý || žán
rov'itý [-tě; -tost] = podObající
se žánru; gew-ový |!žánrový [mě]
(obraz...)

'gentlas <<džen- || gen-», -sa <-sa»,
m. = gentleman (vulg.)

gentleman <<džentlmen>>, -a,
angl. = člověk jemných mravmú,

uhlazený, ušlechtilý, velkodušný:
mw ' [maka/; -nst'ví]

franc. =

meta),

gentrik, gentry, v. džentry
geo-, ze zlatinisovaného gaeo- a

to z řec. gaia = země, ve slož.:
-botanika ceny-». ž. = odvětví
botaniky zkoumající vztak mezi
rostlinstvem a zemí, půdou;
-centricky' nazor = názor, že je
země středem světa;
-desia <<-zije», 2. = zeměměřič
ství; -det, -a, m. = zeměměřič;
-detický a-tyc-xo = zeměměřický;
-graf, -a, m. = zeměpisec; -gra,
fický [-cky] = zeměpisný; -g'raf
fie, ž. = zeměpis;
Jog, -a, m. = pěstitel, znalec
geologie; Joga-ký [-ck'y], přid.
ke -logie, 2. = věda o zemi. o
její stavbě a o jejím vývoji;
—mcmt, -a, m. = kde věští z
čás... na zemi; -mantie <<-tyje»,
2. = věštění z cár... na zemi;
-metr, -a, m. = zeměměřič;
metrický Paky), přid. ke -met'rie,
ž. = nauka o prostorových útva
rech;
-morfologie, ž. = nauka o tva
rech zemského povrchu;
-plastik <<-styk». -a, m. = kdo
se obíré. s geopiastikou; -plasti
ka, ž. = plastické znázorňováni
zemského p0vrchu;
-politika auty-». ž. = nauka vy
světlující vlastnosti státu z p0va
by jeho území, politický zeměpis

georget(te) || zčešť. žoržet, -tu.
m., z franc., tkanina; -tový

georgina c-gý-», ž. = jiřina (kvě—
tina)

:geotektonika army-», ž.. řec. =
stavba zemské kůry

gepard, -a, m., šelma
gerania || mie, ž., neodbor. = pelar

gonie (kakostovitá. rostl.); gara
ntový, přid. ke geranium <<-ny
jum», —ia, stř., z lat. = kakost

. gorila, v. guerilla
“gerl(s), v. girl
: German [—nka], -a, m. = přísluš

ník jazykové a národní větve
gotské. norské (severské), an
glosaské. dolnofrancké, dolnoně—
mecké a hornoněmecké; = Němec
(hanl.):
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Gema/nie <<-mányje»,ž. = vlast gestikulace x-sty-m 2., z lat. =
všech Germánů: v užším smyslu pohyby rukama, tělem, posun
= Německo; ky, gestikulování; -lačn£;
germanisace <<-nyza.-»,ž. = ger- gestikulovati = dělat posunky,
manisování; -8a.ční snahy...; -sá- posunkovat
tor <<-Zá-».-a, m. = kdo germa- gesto, stř., lat. = posunek, pohyb
nisuje; -sátorský [-sky; -stv£];
germanismus c-nyz-», -mu, m.
= jazyková chyba vzniklá vli
vem němčiny; = germánstvi
(říd.);
germaniso'vatí a-nyzoo = po—
němčovat. -čit; slož. dokon. z—;
germanista [-stka] c-nys-ío, m.
= odborník v germanistice. uni
versitní posluchač germanistiky;
-stický (-StYC-)>,přid. ke germa
nistika, na př. -cké studium;
-stika <<—sty->>,z. = germánská
filologie. věda o germánských
národech, jazycích a literaturach;
germanofil, -a, m. = milovník
němectvi; mafilie, ž. = germa
nofilství; -nofilský baky; -ství]
= nakloněný Němcům; mofob,
-a, m. = nepřítel němectví; -no
mania cx-nyje». ž. = nemirná zá
liba v němectví;
germánský Plsky; -stvi], přid.
ke German: g. kmen, -ké jazyky:
Germá'nstvo, stř. = Germáni ;
gennánština, ž. = germánské
jazyky

Gero, m., markrabě vých. marky,
hubitel Polabských Slovanů; mar
kýz Gero = rakouský arcikníže
Bedřich (Bezr.)

gerundium <<-dyjum>, ia, stř. =
lat. aj. podat. jméno slovesné.
doplňující nesklonný infinitiv;
-di1mi c-dýv-io, na př. tvar. vý
znam,. přid. ke -d1'1mm <-dý-),
-va, stř. = lat. přídav. jméno
slovesné znamenající nutnost

Geruše, ž. jm. z něm. Gertruda
ges, stř. neskl. = o půl tónu sni

žene g
*gest, -u, m. = gesto (Č.-Chod)
gestapňcký [-cky], přid. ke gesta

pák, —a,m. = člen gestapa:
gestapo, stř., z něm. geheime
Staatspolizei = tajné. policie hit
lerovská.

rukama, tělem, při řeči; přenes.
= postoj, okázalý projev; ně
kdy = projev, za, kterým nená
sleduje čin:
gestový = posunkový

Getsemane || my, stř. neskl. = za
hrada na hoře Olivetské u Jeru
salema (bibl.); getsemanská za
brada

gene cgézm -sa c-za», m., z franc.
gueux = člen holandského od
bojného spolku proti španělům;
= zebrak. chudák, pobuda (kniž.,
Nov.); přid. geusovský [-ství]

geysír, v. gejsír
géz, v. geus
ghazel, v. gazel
ghetto age-», stř., z ital. = židov

ská čtvrt; ghettovský [] —ttový,
přid. k tomu

ginur ad'aur, džaun. v. d'aur
gig, —u,m., z angl. = jednospřežni

kočárek vzadu se sedadlem pro
kočího; sportovní člun

' giga adm-». ž., starý tanec a smyč
cový nástroj

gigant, -a, m. = bájeslovný řec.
obr: přenes. = veleduch; =něco
obr0vského; gigantický [-cky]
x-tyc-ív || -tsky' [-tsky; -tstv£] =
obrovský, nadlidský: -cké úsilí.
rozměry; Jib—mus c-tyz-aí, -mu,
m. = vzpoura proti bohům; v
lékař. = obrovský vzrůst; gi
gantofon, -u, m. = ohromný hu
debni nástroj (Čap.); *giga/nto
machte, ž. = boj gigantů (J.
Čap)

gigolo cdži- || ži->>,m. = placený
tanečník; přid. -lský [Jstvi]

gigrlácký = švihácký, hejskovský:
'-lačiti = počinati si jako gigrle;
gigrlátko, -tek, stř., zdrob. ke
gigrle, -lete, stř., z něm. = švi
hák, hejsek (hovor.)
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'gicht, -u, m., z něm. = dna, hos
tec; -tický x-tyc-» " '-tovitý =
dnavý (lid. a hovor.)

gilda, ž., z něm. = středověké
ochranné společenstvo obchodni
n. politické

giletkn, v. žiletka
giloš(e)_ ž., v. průplet; gilošovati,

z franc. guill- = kroužkovat.
zdobit proplétáním

gilotina cgy-ty-», ž., franc. guill-,
odtud i starší psani guíll- =
stínaci přístroj: = sekáč na lin
ky (knihtlskař.); mona“ = stí—
nat, stít gilotinou: na brutální
břitvě gilotinují se národy (Ne
zval); mový, přid. ke gilotlna

gin <<džin», -u, m., angl., likér:
gi/nov'ý, přid. k tomu

giocoso <<džokózo>>,Ital. = vesele,
žertovně (hudeb.)

'glps || gyps (kips), -su x-sm. m..
z něm. = sádra: -sovka, -vek. ž.
= gipsová. dýmka; arový = sád
rový

girandola adm-», ž., z ital. = ně
kolikaramenný svícen; Jový: —vé
světlo

girant || žirant, -a, m. = převodce.
v. giro

girl <<gerl», ž. neskl., mn. girls
<gerls», angl. = sborová taneč
nice

girlanda, ž., z franc. g'uirlande,
odtud l starší psaní guir- a vý
slovnost gvir-, snad i z ital. ghir
landa <<gir-» = květinový závěs.
věncoví; -dový: -vá, výzdoba, -vé
osvětlení

girls, v. girl
giro || živ-o, stř., ital. = převod

směnky n. cenných papírů;
giro'vati || žč- = převádět, pře
vést; girový || ži- účet = běžný

Glrsa <<-sa>>,m., příjm. z Jiří; G
starším pravopisem m. J-, podle
pravopisu i ve výslovnosti Gl

gis, stř. neskl. = o půl tónu zvý
šené g

gitana <chitá—»,
cikánka

giubiloso <džubilózo»_ ital. = já.—
savě (hudeb.)

ž. = španělská

glacó a-sé " hovor. -zé», franc., 1.
neskl. přid. jm. = lesklý, hlad
ký: g. rukavičky...: zčeštěno v
glaceova/ný (Ner.); 2. stř. neskl.
= lesklá tkanina

glaciál, -u, m., z lat. = ledová do—
ba; —ciáln£= ledový, ledovcový:
-clální doba

glacírka cx-sír-» || glasírka, -rek,
= hlazená kůže: -rky, -rek,

ž. pomn. = rukavičky z hlazené
kůže

glacis <<-si», stř. neskl.,
ohrada, násep, koliště

gladiátor adyjá-m -a, m., lat. =
římský zápasník; [-rský; vrství)

glagoláš, —e, m. = glagolita;
glagolice, -lský, v. hlaholice;
glagolita [[ hlaholita, m. = ka
tolic. kněz sloužící mši podle
hlaholských knih

*glnjcha || glejcha, ž., z něm. =
rovnost na stavbě, vyhnání zdi
do rovnosti, pod střechu (odbor.
hovor. &.lid.)

glaichšaltovaný tisk..., ke glajchr
šaltovati, z něm. gleichschalten
= usměrnit. přizpůsobit hitlerov
skému duchu

franc. =

'glanc, -u, m.. z něm. = lesk;
ztratit g., přenes. = poklesnout
ve vážnosti (zhrub.);
glancovati || glančiti = leštit;
slož. dokon. na,-, vy- (lid. a.
hovor.)

glasé, v. glacé; glasi, v. glasis
glasirka, v. glacírka
glasovati || glazovatí. || (lid.) gla

zírovati = polévat (cukroví, ka—
meninu), opatřovat glasurou, po—
levou

glasura || glazura <<-zú->>.ž.. z něm.
= sklovitý povlak; -rovati něco
= dát, dávat na něco glasuru

glazírovati, glazovati, v. glasovati
glazura, v. glasura
glejcha, v. glajcha.
glejt || 'klejt, -u. m., z něm. Ge—

lelte = bezpečný průvod. llst
zaručující bezpečnost, osobní svo
bodu obviněného do rozsudku;
glejtovati = dá.(va)t glejt (za—
star.. Jir.)
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glen, —u,m., angl. = úžlabí, úzké
údolí, rokle (Gap.)

*glíd, -u. m., z něm. = úd; v star
ši lid. vojen. mluvě = šik

glissando, ital. = klouzavě, hlad
ce. letmo (hudeb.)

globalista [-stka], m. = přívrže
nec globální metody:
globální, ke globus= povšechný:
g. metoda elementárního čtení =
vycházející od zrakových obrazů
celých slov;
globati = učiti se čtení globální
metodou (posměš.)

globetrotter egloubtrotn, -ttra, m.,
z angl. = cestovatel po celé ze
měkouli; přenes. = světoběžník;
-tterský = světoběžnický

globus, -bu || obyč. -busu, m., lat.
= zeměkoule, model zeměkoule

gloria “gm->>.ž. neskl., lat. = slá
va: Gloria, druhá. část mše; zčešť.
gloria, ž. = slava, gloriola
(básnic.)

gloriet, -u, m., z franc. -rlette =
otevřena besídka se stříškou;
zdrob. -tek, -tku, m.

glorlfikace, ž., z lat. = gloriflko—
vání; “Milkova“ = oslavit, osla.—
vovat, zbožňovat, zbožnit

gloriola, ž., z lat. = svatozář (ko- ,
lem hlavy Kristovy a hlav svět
ců): přenes. = Slavozář

*gloriosní <-ryjóz—»,z lat. = slav
nostni

glossa a-sauo || glosa a-sa», 2.. z řeč.
= přípisek nad řádkem, mezi
řádky n. na okraji starého textu:
= poznámka, vysvětlivka, na př.
glosy k návrhu, ]; zákonu, poll
tické glosy;
glossář || -sář, -e, m. = sbírka
glos; -ssátor || -sátor, -a, = autor
glos. poznámek .
glosovwný || -sovaný = obsahující
glosy:
glosso'vat'l || -sova,ti = činit
glosy, poznámky, vykládat, vy
světlovat

glot, -u, m. = klot (lid.)
glukosa. <<-kóza>>,ž., z řeč._ = hroz

n0vý cukr
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-u, m., z řeč. =
trojsytný alkohol; 4:01:17: -vá
voda. -vé mýdlo; -vé slzy (u
hereček) = umělé slzy, lesknoucí
Se kapky glycerinu

glyptotéka. ž., z řeč. = sbírka. vý—
tvarných del, soch

'gmina, z., z něm. = obec, vesnice
(nářeč._ Bezr.)

gnOm || gnóm, -a, m. (slovo umě

glycerin c-rím,

lé, tvořené z řec. základu) =
trpaslík (kniž.)

gnOma agnó-». ž., z řeč. = prů—
pověď, přísloví, sentence; gno
mický [-mtcky; -mičnosl] = prí
slovnlcký, průpovědní: g. vý
znam, -cké básnictví; gnomik, -a,
m. = autor gnom, kdo si libuje
v gnomách; -mz'ka, 2. =" gnOmič
nost

gnomon || gnó-, -u, m., z řeč. =
sluneční hodiny

gnomský, přid. ke gnom =trpasličí
gnose <<gnóze», ž., z řeč. = po—

znání;
gnosticismus c-clz-». —mu,m. =
filosofické pojetí křesťanství, do—
plňující víru poznáním: gnostický
[-clcy] <<—styc-». na př. -cká, na.
uka; gnostik c-styb, -a, m. =
stoupenec gnose

goal cgób). -u, m., angl. = vhození
míče do branky, branka (sport);

_goalman, -a, m. = brankař
gobelín cgoblén || gobelínao. -u, m.

= nástěnný koberec umělecky
provedený (podle vynálezce J.
Gobellna); mový, přld. k tomu

GOdiva a-dy- || Godaj\'e», angl.,
ž., hrdinka anglické pověsti

Goethe eGóte», -tha, zříd. -theho,
nik. -thea. m.; goethovský =
v Goethově duchu; Goethův

goi (goj), mn. goím (gojim), žid.
= cizinec, jinověrec

gól, v. goal
gulom, -a, m. = umělá lidská. by

tost z hlíny (v židov. mystice)
golf, -u. m., angl., míčová hra;

= mořský záliv: golfky, -fek.
ž. pomn. = krátké sportovní kal
hoty; golfový: —véhříště; Golf
8ký proud
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Golgata || Golgota, ž., hebr. = vrch
u biblického Jerusalema, kde byl
ukřižován Kristus; přenes. =
místo velikého utrpení (kniž.):
golgatský || golgotský: -ské u
trpení

Goliáš, -e, m., biblický obr; zobec
něním g. = obr, hromotluk: k
tomu goliáška, —šek, ž.: goliášo'v—
ský || -šský = obrovitý, hromo
tlucký

golijé, v. collier
“gommastlka || —styka, ž. = g'u

mové provázky: pružný jako g.
(Herrm) " častěji ko—(lid.)

'goinba, ž. zdrob. -bička, -ček.
ž. " gomb-Ik, -u, zdrob. gombi
ček, -čku, m. = kovový knoflík
(ve vých. nář., z maď.)

Gomora, ž., bibl. město; přenes.
Sodoma a G. = místa zpustlosti,
zvrácených mravních poměrů,
zpustlost...

gondola, ž., ital. = úzký člun pro
benátské laguny; -liér, -a, m. =
veslař na gondole; -11'éra, ž. =
barkarola: gondolka, ž., zdrob.
ke gondola; '—lnik, -a, m. =gon
doliér

gong, -u, m. || "gonga, ž. (Zey.).
z čín. = bicí hudební nástroj

gongorismus c-ryz-», -mu, m. =
umělkovaný. prázdný. nabubřel-ý
sloh (podle špaň. básníka Gon
gory): -ri8ta, m. = stoupenec
gongorismu; —1—istickýa-styc-zo =
v duchu gongorismu

gongový, přid. ke gong
goniometr “myje-», -u, m., z řeč.

_= hranoměr; -ricky', přid. ke
wie, ž. = nauka o goniometric—
kých funkcích

gonokok(kus), -ka, m., z řeč. =
kapavkový mikrob; -kokový

gonorrhoea <<-réa», ž., z řeč. =
kapavka

'goral [-lka], -a, m. = horal (5
g- podle pol.): chudobný g.
(Bezr.); -Zský: goralská země
(t.): -ské osady = pol. osady
na. Slovensku (V. Vážný)

gordický uzel || -dij8ký (kdy->> ||
'—dsk17,nazvaný podle města Gor
dia v Malé Asii, kde jej rozťal
Alexander Veliký: přenes. roz—
tit, rozseknout g. uzel = rázně.
třeba násilně. rozřešit nějakou
zápletku, odstranit překážku

Gorgo, Gorgony, ž. = jedna ze tří
obludovitých dcer Forkyových,
obyč. se rozumí Medusa, která.
měla moc proměnit v kámen
každého, kdo na. ni pohlédl;
zobecněním g. = ohava, obluda
(Hal.): gorgonský = ohavný, pří
šerný

gorgonzola, ž., sýr (podle ital.
města Gorgonzoly) || *gorgonzol—
aký sýr

gorila, ž., opice; přenes. (hanlivě)
= ošklivá žena; gorilí hlava...

gork0vský (neústroj. -kijovský,
-kiovský), přid. od (Maxim) Gor
kij = jsoucí v duchu Gorkého

gosudar, -a, m., rus. = car
Got (Gót», —a, m. = příslušník

Jednoho germán. kmene
gothajaký || gotajský, přid. ke

Gotha (něm. město): g. program
něm. dělnictva z r. 1875; g. alma—
nach = ročenka se soupisem
šlechty

gotický [-cky] a-tyc-», ke gotika
= v duchu gotiky, co bylo v do
bé gotiky...: g. sloh, -cká lite
ratura, —ckéumění...;
gotik <-tyk», -a, m. = umělec
tvořící v duchu gotiky;
gotika c-ty-», ž. = středověké
umění, zvláště stavitelské

Gotinky (-tyn-», -in(e)k. ž. pomn..
zčeštěné něm. Góttingen; gotin
ský, přid. k tomu

gotský ago->>[—sky], přid. ke Got;
gotština, ž. = gotský jazyk

*gotýsek_ .-sku, m., z něm. = „bo
ží požehnání“ (hra v karty)

gouache (guache) agvaš>>, -e, m..
franc. ][ zčešt'. 'kvaš, -e, m. (ital.
guazzo), vodová barva;
gouachový (guacho'vý) || yuašo
vý, kvašo'vý: -vá barva
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gourmand' [mdka] (gui-mám || graecismus ((gréciz-», -mu, m. =
podle výslovnosti gurmán [-nka], řecký prvek jazykový v cizím
.-a, m., franc. = labužník; -man- jazyce, chyba vlivem řečtiny;
def—ie,ž. = labužnictví; -mcmd- graecista, m. = odborník v řec.
ský || —mán3ký [-sk/y; -st'v£] = filologii—
labužnický

grace, v. krace
graciál, -u, m., z lat. = dar z mi

losti, hlav. vojen. vysloužilcům;
= medaile nesoucí požitky (č.
Chod)

Gracie (Gm-», ž., lat. = staro
řím. bohyně půvabu, „milosten
ka“; zobecněním gracie = krás
ná žena; = půvab, vděk, vnada:
gracilita, ž.. z lat. = gracilnost.
půvab, vnada; grac'ilní [-ně;
—nost] = útlý, křehký, jemný;
graciosní [mi—5;-nost] a-cijózno, z
lat. || -c11ezní e-cijéz-». z franc.
= půvabný

grad agrád», -u. m., z něm. n. z
lat. = stupeň tepla, alkoholu
v nápojích (lid. a hovor.); někdy
= gradus

gradace, ž., z lat. = stupňování,
zesilování (významu, výrazu,
myšlenky); v mluvn. g. přid.
jm. = stupňování typu velmi
starý; -dačn£ význam, výraz

gradient <<-dyjent»,_-u, m., z lat.
= rozdíl dvou veličin, na př.
teploty

grádl, -u, m., z něm., hustá lně
ná n. bavlněná látka (lid. & ho
vor.); grádlový = z grádlu

'gradovati = stupňovat
graduace, ž., z lat. = graduováni 2.
graduál, -u, m., z lat. = chorální

kniha; g. || graduale <<-ále»,stř.
neskl., část mše

*graduovanec, —nce,m. = graduo
vaný člověk; ava/ný člověk, pří
stroj;
graduovati, 1. g. koho = udělit
mu akademický gradus, -ckou
hodnost; 2. g. přístroj = opatřit
jej stupnicí

gradus, -du, m., lat. = akademic—
ký stupeň, -cká hodnost (dokto
rát, docentura, děkanát, rektorát)
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graf, -u, m., z řeč. = diagrame
tická čára, diagram (odbor.)

grafém, -u, m. || -féma, -matu, stř.
= představa písmena. označují
cího hlásku (mluvn.)

grafický [-cky], přid. ke grafik a
grafika: g. průmysl = reproduk
ční: pod. -cké umění; též =
kresebné; -cká úprava spisu..:
-cké vystižení řeči, hlásek =
písemné, v pismě: -cké znázor—
nění = čárami, obrazci;
grafik, -a, m., z řeč. = kdo
„piše“, kreslí, pracuje tužkou,
perem, jehlou apod.; grafika, ž.
= druh malířské techniky („čer—
né uměni"); v mluvn. = způ
sob psaní (hlásek), pismo, pra
vopis

grafit, -u, m., tuha; přid. 401717
.grafolog, -a, m., z řeč. = kdo

zkoumá povahu podle pisma;
-logický [-cky], na. př. rozbor
písma;
-logie, ž. = nauka o poznávání
povahy z rukopisu

grafoman, -a, m., z řeč. = kdo je
stižen grafomanii: -m'e et-nyje».
ž. = chorobná psavost |!
'-nství, stř.

Grahamův chléb, z angl. osob. jm
Graham

gracht, -u, m., holand. = drobný
kanálek v ulicích holandských
měst; -chtovatý = mající hoj—
nost grachtů; 3. stupeň nej—
grachtovatější (čáp.)

grál, -u. m., ze starofranc. graal
= mísa, z které podle legendy
jedl Kristus při poslední večeři
a na kterou Josef z Arimatie za
chytil krev z probodeného boku
ukřižovaného Krista; symb. ně—
čeho posvátného, spásného; g'rá
lový rytíř || grálský

gram, -u, m., jednotka váhy
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gramatický [-cky] <<-týc-», z řeč. granátový [dvě]: g. šperk = z
= mluvnický: granátu 1.: —véjablko = plod
gramatik e-tyk», -a, m. = spi- granátovníku: —vá.barva = čer
sovatel, znalec gramatiky, bada
tel v ní: -tika, ž. = část nauky
o jazyce, mluvnice, mluvnické.
kniha: = 3. třída starších gym

.nasií: =chlebová polévka (lid.);
-tžkalisace, 2. = -tikalisování;
-tikalisovati <<-zo»:jazyk se gra—
matikalisuje = nabývá. pevnější
mluvnické povahy;
-tikáln£ = gramatický (řídké):
-tikář, -e, m. = gramatik (dnes
řídké a většinou s příhanou);
'—tikařiti = pěstovati mluvnici
(hanl.); -tikářský [-sky'; -swt] ;
*gramatisovatí <<-tyzo—»= po
stupovati gramaticky

gramofon c-fón || -fon», -u, m., z
řeč. = přístroj na reprodukci
hudby, zpěvu, řeči; -nový: —vé
vysílání, desky, -vá hudba

gramotný “gra-» || 'g'rá- [-ně;
-'nost],- z ruš. (a tam z řeč.) =
umějící číst a psát; negramotný
chlap (Olbr.); býti negramotný
= analfabet: přenes. ne- = vě
decky nezralý (hovor.)

gramOvý, přid. ke gram
I gran, -u, m.. z lat. granum (=

zrno), starší jednotka. váhy dra
hých kamenů a léků

II *grán, -a. m. = podomní ob
chodnik (zast. lid.)

granadýr || grenadýr || gra/natý'r,
-a, m., z něm. (a tam z franc.)
= granátník (lld.): symb. stat—
nosti; -rský, přid. k t0mu

granát, -u, m., 1. (polo)drahokam;
2. druh vojen. střely; 3. = gra
nátový strom, -vé jablko (říd.):
'granátčík, -a, m., z ruš. = vr
hač granátů 2.:
granátek, -tku, m., zdrob, ke
granát:
granátnický [-cky], příd. ke
granátnilc, -a, m. = vojín me
tající granáty: = člen ochranné
gardy; = člen dobrovolného
městského ochranného sboru:
'granátný = granátový, o barvě:
granátovnik, -u, m.. strom;

“vená, jako granát; -vé rty (He
rit.); -vá. střelba = střelba gra.—
naty 2

granatýr, -rský, v. granadýr
grand, -a, m., z lat. grandis =

španělský šlechtic; přenes. = vy
soce postavený člověk, velmož

grandezza <<-ca», ž.. ital. ll -dessa
a-desam franc. = vznešenost,
důstojnost

grandhotel, -u, m., z franc. =
velký hotel

grandiosita a-dyjózi-rg, ž. = gran
diosnost;
grandiosní <<-dyjóz-» [—ně; -nost],
z ital. = velkolepý. mohutný;
grandioso c-dyj6z0»_ ital. = vel
kolepě, vznešeně (hudeb.)

grandovský, příd. ke grand
grandSelgncur aganseňér>>, -a, m.,

z franc. = „velký pán", důstoj—
ně si počínající člověk, velmož
(často s odstínem mírného opo
vržení): -rsků Praky; -rsw£]

grandský = grandovský
granit <<-nyt», -u, m., z ital. =

žula; -tový [mě] = žulový: pře
nes. -tová srdce (Vrchl.) = tvrdá,
zatvrzelá: —větemný (R. Svob.)
|| *-tný

granseňér, v. grandseigneur
granulace, 2., z lat. = granulování

kamene, kovu; = změní na ho
jící se ráně. lid. živé maso; -lačn£;
granulovaný = zdrsněný, mající
podobu zrnek;
granulovatž něco = zrnit, zdrsňo
vat povrch, dávat podobu zrnek

*grapa, ž. = strž. propast (nářečí.,

gratias agráciás», lat. = díky!
gratlfikaco <<-ty-»_ž., z lat. = ná

hrada, odškodné, mimořádný pří
davek, dar z milosti

gratis <<grátys>>,z lat. = zdarma
gratulace || zastar. -cí, z., z lat.

= blahopřání; —lačm = blaho—
přejný (dopis, přípis);
-Zant [-lantka], -a, m. = kdo
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blahopřeje; = kniha se vzorci *grif || gryf, -u, m., z něm. =
gratulací; hmat, hmatnutí, uchopení; =
gratulovati někomu k něčemu držadlo; = knif: g. || grifa
= blahopřát: slož. dokon. na- (mý-), ž. = ozubec na podko
se (mnoho): prostě dokon. po- vě..., horní, dolní žerď u žebří

gravnmlna, (ová-», stř. mn., lat. = nového vozu; zdrob. grifec, -fce,
stížnosti m. (Olbr.)

grave, gravemente, ital. = vážně, gf'ffon. -a, m., franc. = ostrosrstý
důstojně (hudeb.) ohař

'graviravall, z něm. = rýt; pře- zrimasa x-saib, ž., z franc. = po
nes.. g_ (do koho) =* rýpat, zne- hyb obličeje, hlavně zkřivení,

vyjadřující bezděčně n. úmyslněpokojovat (lid. a hovor.)
gravitace, ž., z lat. = zemská. tíže.

přitažlivost; -tačn£ zákon:
gravito'vati = tíhnout, míti sklon

gravura <<-vú-»,ž., z franc. = ry
tecká práce, rytina; = rysy v
obličeji (Nei-.)

grazioso a-cijózm), ital. = ladné,
spanile, půvabně (hudeb.)

*grázl, -a, m. = dareba, uličník,
rošťák (mor.): ze jména Jana
Jiřího Grasela, loupežného vraha,
postrachu jižní Moravy na. poč.
19. st.; grázio'vský [-3ky; -8t'ví]

graždanka, ž., rus. písmo
Greenwich 'aCrinyčá, -e, m., lon

dýnské předměstí, kde je hvěz
dárna; greemnichsky' poledník

gregoriánský zpěv, kalendář = ře
_ hořský
grejcar, v. krejcar
gremiální, příd. ke gremium;

gremium <<gré-», -ia, stř., z lat.
= společenstvo, sbor: obchodni
3., g. knihkupců apod.

grenadina x-dýnax', ž., z franc., 1.
' tkanina (odbor.); 2. = ovocná..

šťáva
grenndýr, -rský, v. granadýr
'grencjógr, -gra, m., z něm. =

pohraniční (finanční) strážník '
(lid., Jin)

grešle, ž., z něm. = čtvrtinarsta- *
rého groše: almužny jsem grešli :
dala (Nei—.):dal by si pro grešli '
koleno vrtat (lid. & hovor.).: ne
stojí to za starou.
grešli = za nic (t.); za krále
I-Iolce, když byla za grešli ovce
(pořekadlo) ;
zdrob. -Zička, -ček, ž.
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za zlámanou ,

nějaký pocit (překvapení, nevoli,
posměch...); 'gn'másovati aso-»
= dělat grimasy

Grlnyč, v. Greenwich
griotka, -tek, ž., z franc. (griotte

= černá. višně) = Višňovka (li
kér)

grisalllo <<-zaj», ž., franc. = šedá
malba napodobující sochařství;
-llový, příd. k tomu

griset || kriset x-zebb, -u, m;, z
franc., tkanina

griseta e-ze-» 1, z franc. = koketa,
milenka

I"grisetka, -tek, ž. = griseta'
II griSetka || krisetka, ž. = grise—

tová, krisetová. sukně (lid.)
grisetní, přid. ke 1 griseta
grisetový || Zní-, přid. ke griset.

kriset
grisly, v. grizly
grizai, v. grisaille
'grizly (—zzly, -sly), -lyho, m., med—

věd
'grňa, -ni, ž. = želízko u nože,

nůž bez střenky, nemotora, ohyz
da (ve východ. nářečích); grňa
vý = znetvořený, chromý

gró, v. gros
grobián, maka) [—nsky; -sth, v.

krobián
'gróf, -a, m., z něm., ve východ.

nářečích = hrabě (Bezr.); gró
finka, -nek, gráfka, -fek, ž. =
hraběnka: grófský [-sky] = .hra—
běcí, panský: obživilo by se z to
ho grófsky .pět šest dětí (Mar
tín.)

gr0g, -u, m., angl. = nápoj smí
chaný z horké vody a z nějakého
alkoholu (koňaku, rumu etpod.)
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grogrén, -u, m., látka. druh dy
kytY: -nový = z grogrénu

Gronsko_ stř., ostrov u Ameriky;
gronsky'

groom <<grúm»_ -a„ m., angl. =
sluha, podkoní ; -movka, -vek,
ž. = groomovská čepice; -mov—
Ský, příd. ke groom

gros <<gró». stř. neskl., franc. =
většina, největší část, jadro: g.
armády, obecenstva; = veletu
cet

*grosbyrgr, -a, m., z něm. = bo
hatý měšťan (Bezr.)

grosista agrosi-», m. = kdo pro—
dává en 5105, ve velkém, velko
obchodník

groš, -e, m., z lat. grossus, stará.
stříbrná. mince; dnes = malý
peníz, krejcar. halíř: nemít ani
groše; nemít ani za groš roz
umu; lakomý na g.; pro g. by si
dal koleno vrtat; pro groš by
s kozou v louži tancoval (šmil.);
namluvíš toho za 3. do putny
(t.), o miuvkovi; smrdět grošem
= nemít peníze --atp. (lid. & ho
vor.): vdovin g., v. vdova; v.
kudla; činžovní groš = dávka
z nájemného (zastal-úvah jidáš
ský g. = mrzká. odměna;
grošáček, -čka, m. zdrob. ke gro
šák, -a, m. = grošovitý kůň;
grošák, -u, m. = groš; = skvrna
na srsti podobná. groši (lid.):
= kudla, původ. za groš (L):
grošatý = se skvrnami jako groš,
o koni;
grošíček, —čku,m., zdrob. ke gro
šík, -u, m., zdrob. ke groš;
'grošovák, -a,_m. = grošák;
grošovaný || -vítý = grošatý;
grošovy' = za groš

groteska, -sek, ž., z ital. = drob
ný dekorativní motiv; = sloves
né dílo s groteskním dějem: =
groteskní věc, událost;
groteskní [-ně; -nost] = neob
vyklý, podivný, roztodivný, pi
tvorný, směšný: g. nápad, situ
ace, komika; g. vidiny (Břez.);
-skno, stř. = grotesknost (Bez.)

*grůl, -u, m. = spodní, druhé ví—
no, ze slupek (mor.)

grúm, v. groom
'grumle, ž. = brumle (nař.)
'gruň || grúň, -ně, m., ve východ.

nářečích = lesnatá. nebo trav
natá stráň

grundlo, ž. = mřenka (lid.)
grunt, -u, m., z něm. = zaklad

(jen lid. a hovor.): polévka je
3. jídla; z gruntu srdce přát =
z hloubi (Vr.); říci něco z grun
tu = od základu, důkladně; z
gruntu dobrý člověk; = důvod.
příčina; = selský statek; zdrob.
grwntek, -tku, gruntík, -u, grun
teček, gruntíček, -čku. m.;
gruntovatí = dělat grunt, zá.
klad, podklad pro malbu (od
bor. hovor.): = „z gruntu", dů
kladně uklízet (hovor. a lid.);
gruntovní [—ně] = pozemkový:
g. kniha, daň; důkladný (lid.);
-ně = od základu, důkladně (t.);
gruntovní, -ního, m. = úředník
pozemkových knih, knihovní;
gruntovníce, 2. = gruntovní kni
ha; -1mík, -a, m. = majitel
gruntu

*grupa, ž., z něm.. = skupina, od
díl (hovor.)

Gruzie, ž. ll -zínsko, stř., sovětská
republika v Zákavkazí; szín
[-nka, -a ][ Gruzínce, -nce, m.
= obyvatel Gruzie; gruzínský

griinder, -a, m., z něm. = zakla
datel (hanl.), kdo zakládá horeč
ně. bezplánovité, zbytečně; -rský
[-r8t'ví], přid. k tomu

I gryf, v. grif
II gryf, -a., m., z řeč..

ný pták. čes. noh
gnache, -chový, v. gouache
guajak <<gva-|| kva-», -u, m., strom

s pevným dřevem
guano agu-a—», stř. = trus moř

ských ptáků, hnojivo; gumový
guardia <<gvardyja>>|| -díe, ž._ z lat.

= ochranný průvod; obyč. sal
va g.; v. salagvarda

guardián xgvardyjám. -a, m. z
lat., obyč. kvardíán, v. tam

guarnerky || kvarnerky, v. tam

bájeslov—
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guašový, v. gouache
*guba., ž. = houně, huňatý kabát

(slov., z maď.)
*guberna., ž. || Jm, stř. = guber

nium (Jir.);
gubernátor, —a, m. = správce
gubernia, gubernie, země; -rsky'
[-rst'vi], přid. k tomu;
guberniálni <<-nyjál-», ke guber
nium: g. úřad, dekret...;
gubernie <<—nyje», ž. = větší
správní obvod; -rn8ký: -rnské
město;
gubernium <<-nyjum», -ia, stř.,
lat. = zemská. vláda, místodrži
telství v starém Rakousku do ro
ku 1849; = gubernský úřad
(Havlíč.)

gubka, ž., zdrob. ke guba
*guča, -či_ zdrob. gučka, -ček, ž.

= houf, skupina (nářečí.)
,gnelf <<gve1f»,-a, m. = stoupenec

papežské strany v středověké
Italii ,

guerilla cgerilu, ž., španěl. =
drobná valka;
válka = drobná

guillotlna, v. gilotina
Guinea. <<Gy- || Gvi-», ž., území v

Africe;
guinea agmy», ž. neskl'. = angl.
zlatá. mince

gulrlanda, v. girlanda
"guiterna cgi-», z.. franc. = ky

tara (Jin)
guláš || lou-, e-. m., z maďar. =

dušené paprikované maso; zdrob.
-šek, —šku, m.; '.ŠO'UÚ

guma, ž., z lat., 1._= upravovaný
kaučuk,'pryž a různé pryžové
Výrobky (g. na, vymazování, na
podvazky atp.); 2. = klovatina,
lepidlo, na př. arabská g.; sym
bol pružnosti: býti jako z gumy;
gumák, -u || 'gumáč, -e, m. =
gumový plášť (lid. a hovor.);
zdrob. gumáček, -čku, m.

gumárna, —ren, z. = továrna na
gumu, na gumové zboží

.gumička, ž., zdrob. ke guma
_gumiguta, ž., rostlinná. žlutá prys—

kyřice

guerillovy': -vá,

gumovati = napouštět gumou, od
straňovat gumou čáry, písmo.
šmouhy, vymazovat. „radírovat“ ;
slož. dokon. vy- = vymazat

gumovltý = jako guma;
gumovka, mna, z. = gumárna;
gumový [dně] = z gumy: g. vý
robek; = jako z gumy, pružný.
ohebný; -vě pružný = jako guma

gurmán..., v. gourmand
*gurt, -u, m. || -ta., ž.

popruh, pás (lid.)
guslar, -a. " 'Jař, -e, m. = jiho

slovan. zpěvák, doprovázející se
na guslích; -'rský [-st'ví];
gusle, -lí, ž. pomn. =
strunový hudební nástroj

Gusta, _m. || ž., domácký'tvar ke

z něm. =

jihosl.

Gustav, August, -sta: zdrob.
Gustiček, -čka, m. || Gustička,
-ček, ž.

gustíčko || gustičko, stř., zdrob. ke
gusto

gustiosní [-ně; -nost] &-styjóz-»,
z ital. = chutný, Vkusný“ (ho—
vor.)

*gustírovati || -st'ý- = ochutnávat,
zálibně prohlížet, libovatl si: g.
kartu = pomalu, s napětím od
krýVat

gusto, stř., z ital. němec. prostře
dím = chuť. vkus, záliba (lid.
a hovor.)

gutaperča, '-či, z., z ital. n. z angl.
= ohebná hmota ze šťávy ně—
kterých tropíckých stromů; -čový

gu(t)turala, 2., z lat. = gutural
ní, hrtanová. souhláska; -rálni =
hrtanový, hrdelný

guvernant, -a, m., častěji -tka,
-tek || '-ta, ž., z franc. (gou
ver-) = vychovatel(ka)

guvernér, -a, m., z franc. = místo
král, místodržitel, president ce
dulové banky, spravce;
-rský [—rstvi], přid. k tomu

gvardlja, -dyje, 'v. guardia
gvajak, v. guajak
gvaš, gvašový, v. gouache
gvelf, v. guef
Gvinea, v. Guinea
gvlrlanda, v. girlanda
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gymnasiální c-zijálq || -s'ijní 'gympl, -u, m., v student. mluvě
<-zlj-», přid. ke gymnasium: ;. = gymnasium
budova, studium, profesor: '-siast gynaokoIOg Il game-, -a m., z řeč.
a-zijastno, -a, m. = gymnaslsta; (—nal-, zlatinisované -nae—)
gymnasista [-stka] c-zis-no,m. = ženský lékař, porodník; -gick=ý
žák gymnasia.:
gymnasium e-mnázljumxo, -la,
stř., z řeč., dříve = osmltřídní

„škola, s klasickými jazyky
gymnast, -a H -sta, m., z řeč.

= cvičenec v tělocviku, borec;
-stický [—sticky]: -ké závody =
v gymnastice: -stžk oz,-styk, -a,
m. = akrobat (ríd.); -stika
cesty-», ž. = tělesná cvičení, té
locvik. ,

gymnosot,- -a. II '-fista, m. = in
dický asketický filosof

H

h <há.>>.1. hlaska, 'písmeno, tón;
2. zkratka = haléř; čteno há &
psáno tak: za padesát há. (č.
Chod, ojediň.);
H., zkratka = Hana, Havel, Hy
_nek atp. .

ha, citoslovce vyjadřující různě po
city, na př. podiv, 'překvapení;
=. hle: ha., co vidí (Erb): ha ha
|| baba...., vyjadřuje smích, po
směch =“ chacha: to byste vi
děl, _jak bych promluvil já., ha
ha ha _(So.):
ha, zkratka = .hektar; '
há, v. h

haagský, příd._ k_ Haag, správ.
haažský , .,

hab, -u,'.1_m., obyčej. pomn. -by,
-bů, asi. zkrácením _z háblt =
kusy oděvů, stanešaty, hadi-y,
posměšné .o “šatech vůbec (lid. &
hovor)

habaděj, přísl. &neskl podst. jm.
= velmi ;mnoho, hojnost dosta
tek: je, má. _toho habaděj; peněz.
vlaků h. (Vr.); „má toho najha;
baděje (Jung-m. -z praž. »mluvy)

Habakuk, -a, rn., starozákonní. pro
rok; hleděti jako H. = zamra—
čeně (lid. a hovor:) ..

[-_aicky], přid. ke 1756, ž.= DO
rodnictví, ženské lékařství

g_vnandr, -a, m., z řeč. = mužatka
Gynen, v. Guinea
gynekolog.., v. gynaekolog

v. guinea

gyroskop, —u, = setrvačník,
brčadlo: mické letadlo = gyro
skop

'gyzd, -u, m. = neřád, nečlstota
(nářeč.): g., -a, m. = ohyzda,
ošklivec (Martin.)

haban, -a, m. = člen mor. novo
křtěnců; přenes. (lid.) = vyso
ký, silný, neohrabaný clovek,
velký džbán, strom pes; = cho
roš, houba ' (lld.;) habánský
[-ství], přid. k tomu: -ská, kera—
mika.

'habatl = přivlastňovati' si, uchva—
covat; slož. dokon. z— (name.)

*habatýr, příslov. = habaděj
hábek, -bku, ;m., zdrob. k hab;

pomn. hábky, -bků, m.
Kabeš, -e, ž., země a stát v Afri—

ce: —šfm[-šan'ka], m. = obyvaé
tel Habeše; habešský

'hňbí, stř. „hromad. k hab '=
(nař.)

habilitace, ž.,. ž lat; = dosažení
docentury, prava přednášet na
vysoké škole; —tační práce. ří
zení,- -tovatí koho = připustit

__k docentuře; -tovati_ se = na
býti docentury .

hábit, —u, m.. z lat. habitus „=
„řeholní šat. přenes. := podobný
šat n. šat vůbec (lid. „a hovor.)

habitace, ž., z lat. = obydlí, ' by
'-;'dléní --tační = týkající se by—

dlení obyvatelstva

háby'
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habituální [-ně], lépe než Atu- hačnoutí (si), hačl, hačnuv, hač—
elní, z lat., příd. k habitus = nutí, dokon.'k hačati = sednouti
obvyklý, trvalý, stálý: .h. stav. si (dět.)
vlastnost. zácpa. nemoci had, -a. m., 'plaz; studený jako

habitus, -tu, m., lat. = 'vzezření,
zevnějšek, postava, tvářnost, 'tě
lesný vzhled, tělesná konstituce,
trvalý návyk, pravidelný způ
sob chování, stav, nálada.

háhky, v. hábek
habr. —u,m., strom;

habrovi, stř. || habrovina, ž. ||
habří, stř. " habři'na, ž. = hab
rové stromy, -vý les, porost:
habrovka, -vek, ž. = habrová
hůl; habrový list, -vé dřevo

'hahsburácký = habsburský (han—
ll\'é): 'Habsbwrák, -a, m. Il'Habs
burMn, -a, m. = Habsburk (L):
Habsburk, —a,m. = příslušník
panovnického rodu (podle hradu
Habsburk) || 'Habsburkovec, -vce,
m.: habsburský rod

Iiáhy, v. háb
'hace, -cí, ž. pomn. = podvleč

ky, kalhoty (zastan, Jin)
hac-landa, ž., špan. = statek
hačatl, -čám = sedět (dět.)
háček, -čku, m., zdrob. k hák: h.

!( zapínání, zavěšení apod.: h.
nad písmenem (š atd.); přenes.:
věc má h. -= nějakou závadu
(lid. a hovor.)

Chalíl-, -e, m. = vozka, povozník;
ar'-ský [—řství], příd. k tomu

'hačitl = hákovati (oratl)
'háčko, stř. = tón h (hovor.)
háčkovací = na háčkování;

háčkem/ný = zhotovený háčko
váním; _ '

háčkovati = plésti tkaninu .pro
vlékánim nití háčkem; = označo
vati háčky prohlédnuté číslice
atp.; kůň háčkuje = kroutí se &

“netáhne dobře; obllí háčkuje =
klíčí (lld.); ječmen h. ==ohýbá
klasy zralostí (t.); slož. dokon.
na- se (mnoho): prostě dokon. u

húčkovltý [—té] = ohnutý jako
háček

h.; symbol opatrností. skrytého
nepřátelství, falše, člověk s tě
mito vlastnostml; hade něi, jen
si syč (Nez.); hady na někoho
nasamvat = štvát proti někomu
(Jír.); chovat hada na prsou, za
ňadry: opatrný jako had; =

dlouhá řada (jako had): neko—
nečný had děl (Jir.); = něco to
čeného. kovová ohebná roura. ap.:
V. mořský

*haď, -dě, ž. = hadi, děla (Heyd.)
hádací = co je na hádání: h. karty
hadač [—čka], -e, m. '= kdo hádá;

hádačka, -ček, ž. = hádanlce,
hádanka (lid. & 'hovor.);
hadačský [-st'ví], přid. k hadač:
-ké umění

hádal [-lka], -a, m. = kdo se rád
hádá (lid. a hovor.)

'hádaná, ž., ve spoj. na -nou = na
hádání

hádání, stř., 1. k hádatl; 2. k há
datl se; = učené hádání, -ná de—
bata (zastara)

hádanka, ž. = hádání, hádka (lid.
a hovor.)

hádanka, -nek, ž. = co se dává'
k hádání, co se má uhodnout;
-kář [-kářka], -e, m. = kdo dává
n. řeší hádanky; -kářský [—řswí];
—k01ntý = jako hádanka, zá
hadný; -kový: -vá soutěž; '-Vý
člověk = záhadný (říd.)

*hadalel [-lka], -a, m. = kdo hádá
hádali, -dám = soudltl z dohadu.

domýšleti se, tušit: "hádá mu
dvacet let; hádám, že má prav
du; hádati na XY, že to pro
zradil = mít podezření; každý
cikán hádá podle sebe: žák 'jen
hádá, neví to přesně: hádati z
hvězd, z planet, z ruky = vyčí
tat, určovati z nich osud, před-.
povídat: h. -se s kým oč = .přítl
se, hašteřit (lid. & hovor.'); v.
hádání; ..
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slož. dokon. do- se čeho = do- hadisko, stř. = velký had; =
mysliti se atp.; do- co = do- had (hanl.);
myslit; na- se (mnoho); 110—se
= dostati se do háde: 1770-=
hádat méně (při stanovení ceny,
let, počtu); roz- se = dáti se do
prudké hádky; v. uhádnouti;
hádávati (se), opakov.

háďátko, -tek, stř., zdrob. k hádě
*hádavec, -vce, m. = hádavý člo—

věk (Vanč.);
hádavy' [-'vě; -vost] = rád se há
dajicí, hašteřÍVÝ; s hádavým
smíchem mu tiskl ruku (Mart.)

hadec, -dce, m., nerost, serpentin
hádek, -dka, m., zdrob. k had
hadérek ll hadýrek, -rku, m., ha

dérka || hadýrka, -rek, ž., zdrob.
k hadr, hadra

hadema., -ren, ž. = hadrárna
Hades <<Há-»,-da, m., řec. = bůh

podsvětí; H., -du, m. = pod
světí

hádě, -děte, stř. = hadí mládě:
přenes. (lid. a. hovor.) = lstivý,
neupřímný člověk, štíhlé, svižné
děvče

hadí, přid. k had: h. král. jed.
kůže, zuby; h. plemeno, přenes.
= falešní lidé; = štíhlý, svižný
jako had; = lstivý, neupřímný...:
hadí oči cyniků (Nez.): po hadím
= hadím způsobem (čap.); v ná.
zvech četných rostlin, hlavně lid.:
h. jazyk, kořen; h. mlíči = pry
šec chvojka; h. mord

hadice, ž., 1. = hadi samice;
přenes. = zlá žena.: dcera ha
dice (Erb.); 2. = pružná dlouhá
trubice, kterou se vypouští a
čerpá tekutina; hadicom'tý ll
-cový = mající podobu hadice

hadimrška, m. = mrška, chytrák
(žert.); zobecněním Hadimršky
ze hry Vl. Buriana „To neznáte
Hadimršku“ (slovo nové či malo
známé lid.?);
h., ž., auto

hadina., 2. = hadí kůže; = had,
hadi (čelak.): dlouhá. rybničná
tráva (lid.) ;
hadinec, -nce, m. rostlina;

"haditi se = vinouti se jako had,
vyhřívati se na slunci;
*hadity' = hadovitý

hádka, -dek, ž. = hádání, slovní
pře, různice, spor; hádka o ně
co, s někým; náboženské, učené
hádky; míti s někým hádku; dáti
se, pustiti se, dostati se do hád—
ky; vznikla. mezi nimi h.; = há—
danka (lid.)

hádkovitý, přid. = jako hádek, had
hado-, kmen k had, ve slož.:

*-hlavý = s hadí hlavou;
*-hnízdy' = kde hnízdí hadi
(Koll.); '-chvějný = chvějící se
jako had (čelak.); —oký (odb.)

*hadoušek, -ška, m., zdrob. k had
hadovec, -vce, m. = hadí kořen,

rdesno (lld.);
hadově, v. hadový;
hadoviště, stř. = hadí hnízdo:
hadovitý [-tě; -tost] = podobný
hadu, stočený, svíjející se, ví—
noucí jako had: h. netvor; -tá
rourka. (čech): —tácesta;
'hadovlasý = s hady místo vlasů
(Roll., Vrch1.);
hadový [JvěL přid. I: had: -vá
kůže, -vé koření (lid.); = ha
dovitý

hadr, -u, m. [] nářeč. hadru, hafn—
dra, -der, ž., z něm. = cár, ú
tržek, utěrka: b. na prach; -ry
na. papír; roztrhat něco na hadry:
h. onucí tresce = jeden je za 18.
druhý bez dvou za 20, oba jsou.
stejní (přísl.); = špatná látka,
= nestatečný člověk (hanl.):

,pOmn. hadry, -rů = rozedrané
šaty, pohrdlivě = šaty vůbec;
'hadfrák, -a, m. = hadrář; h., -u-.
m. = míč z hadrů;
hadráma, -ren, .2. = obchod s
hadry, komora na hadry;
hadrář [-řka], -e, m. || -d-mílc
[-nice], -.a, m. = kdo obchoduje
s hadry; přenes. = dítě, které
rychle trhá šaty, otrhanec, trhan;
hadrářský [-řství], hadmický
['—ct'D£],přid. k tomu;
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'hader, -a, m. = hadrář; hagiograf, -a, m., z řeč. = autor
hadrlump, -a, m. = velký da- života svatých; -f'icky', přid. k
rebák (zhrub.) Jie, ž. = literatura. o životě sva

hadromel, -u, m. = stroj na mlení tých
hadrů, holendr haha, hahaha, v. ha

'hadroplétník, -a, m. = „kdo plete hahej || hahoj, upozorňovací cito
hadry", tkadlec (hanl., Jin)

*hadrous, -sa a-sa», m. = hadrář
hadrovati = zašivat rozedrané šaty

(lid.); h. se = hádati se (zastan)
nadrovina, ž. = hadrová, špatná

látka, něco bezcenného;
hadrovitý [-tě; -tost] =.podobný
hadru, špatný jako hadr: -tá
obuv (Ner.);
hadrový = co je z hadrů: -vá pa
nenka; přiškvařený hadrový zá
pach (čap.); přenes. -vá panna
= strojivá žena (lid.);
hadry, m. pomn., v. hadr

'hadrykovati se = handrkovati se
hadříček, m., zdrob. k hadřík, -u.

m., zdrob. k hadr
hadřitý = hadrový, špatný
hadýrek, hadý'rka, v. hadérek
hadži, -ho, m., arab. = mohame

dánský p0utník, který vykoná
pouť do Mekky

haematit || he- a-tytzv, -u, m., řec.
= krevel

haematologický || he-, přid. k
haematologie || he-, řec. = nauka
o krvi

haeres, —retík, v. herese
hai, citOSIOVCe napodobující psí

štěkání; = pes (dět.);
haf, -u, m. = hafani, hafnutí;
hafáč, -e, m., zdrob. -ček, -ěka
|| hafak, -a II hafal, -a, zdrob.
hafálek, -lka || hafan, -a, zdrob.
hafánek, -nka, m. = pes, psíček
(domác.);
hafani, přid. k hafan, h. hlas...:
*hafati = štěkat (domác.); pře
nes. 11. na někoho = hubovat.
vybafovat, vyjíždět; slož. dokon.
na- se (mnoho); za-;
hafávati, opakov.

*hafera, ž. = borůvka (nářeč.):
-fe'rník, -u, m. = borůvčí

hafnium <<-nyjum», -ia, stř., prvek
hafnouti, -fl, -nutí, dókon. 1: ha

fati

slov.
Hach, -a II Hacha || Hei-, příjm..

z Havel
hachée <<ašé» || hašé, stř. neskl. ||

haše, ž. = sekané maso
hachle, ž., z něm. = drhlen. voch

le; hachlo'vati = česat na drhle
nu (lid.)

háchovský [-sky] = v Háchová
duchu (za protektorátu); háchov
litina, ž. = háchovská politika.
ponižující slabošstvi, zrazující ná.
rod & stát ve prospěch buržoasie

haj || hajhaťj), hajháťj), citoslov
ce, kterým se pobizejí husy

háj, -e, m., původ. asi = zpěv,
zaříkávání zpěvem, zabraňování.
posvátné místo tohoto úkonu
(v dobách pohan.); pak = les,
zvláště listnatý: dubový, bukový.
březový háj (většinou básnic.);
jdi do háje, odmítnutí = ale jdi.
jdi pryč... (zhrub.)

*hajánkovati = hajati
Hajany, -jan, pomn., ves v č. 1

na M.; jíti do Hajan = jiti spat
(žertov.)

hajati, -jám = ležet, spát (dět.)z
slož. dokon. na- se (dosti); W
se; hajrivati, opakov.

*hajcati = hladit, hýčkat
*hájce, m. = obhájce (Palac,

Krásnoh.)
'hajcnonti, dokon. k hajcati
'hajcovati, 1. = hajcatl; 2. z něm.

= topit (lid.)
hajda, citoslov. = hajdy
hajdalácký [-ctví], přid. k hajda—

Zák, -a, m. = lajdák, nedbalec,
uličnik (lid.)

hajdamácký [-ctví], přid. k hajda
mák, -a, m. = ukrajinský po
vstalec proti Polákům v starší
době, lupič

'hajdati (od hajdy) = jít, brouz
dati se (R. Svob.)

*hajde, citoslov. = hajdy
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hajducký brum, -duč£, .příd. k
hajduk: -d1cčína,ž. = hajductví;
-duč'iti = vésti sl hajducky, tan
člt

hajduch, -a, m. = hajduk
hajduk || 'hejduk, -a, m., z tureč.

= jihoslovan. p0vstalec proti
Turkům v starších dobách, uher
ský žoldnéř pohraniční; v sta
rých Uhrách = úřední sluha, po
lícista

hajdulák, -a. m. = hajdalák
hajdy, clíoslovce vybízecí: hajdy

s námi! = pojď s námi; h. spátl;
někdy s minulým významem o
znamovacím: sebral se a h. do
světa = šel

háječek, m., zdrob. k hájek
háječka, v. hájlčka,
hájek, -jku. m., zdrob. ]: háj;

bajek, -jka || hajka, m. = pas
týř koní & hříbat (zaslán, Jlr.);
původ. = kdo hájí koně (z toho
i vlast. jm. líájek?)

hájemství " '-jen8tv4, stř., 1. =
hájené, ohrazené místo, država
(Holeč.); 2. = služební okrsek
hajného, revír

hájenišlě, stř. = mladé lesuí po
rosty chráněné hájlěkami

háje—nku, -nek, ž. = obydlí haj
ného, hájovna

hájenský, příd. k hajný: h. signál
(V. Mrs.) = s. hajných, strážců:
-ská škola

hájenství, v. hájemství
hathj), hajháťj), v. haj
hájící, u i k. deci = co je na há

jení: h. bldlo
'hajlč, -e, m. = kdo hájí
hájíčvk, m.. zdrob. k háj
hájlčka, -ček. ž., lépe než -ječ

ka = znamení (tyč s věchtem
slámy apod.). že na. to místo
neni dovolen vstup,. že se má
šetřiti stromků apod. na něm,
hastroš na odstrašování ptactva

bajičkati = hajlnkat
bájík, m., zdrob. k háj
'hájina, 2. = háj
hajlnkatl = hajat (děti-)
'hajitel [-lka], -e, m. = kdo hájí,

obhájce: h. práva (čech)

hájlti, původ. = zpěvem. zaříká—
váním ochraňovat. odtud 1. =
nedavolovat přístup někam, hra
dlt, opatřltl znamením. aby se
něčeho (lesa, louky apod.) šetři
lo; = konali službu jako hajný;
2. = šetřit. zachovávat: nechte
clzlch, hajte vlastních zvyků
(Koll. zastar.); 3. = bránit, chrá
nlt (slovy, činy), zastar. s 2 -p..
obyčej. se 4.: h. město, zemi,
vlast, své mínění, pravdu. právo:
h. obžalovaného před soudem; b.
se proti výtkám, pomluvám;
slož. dokon. ob- koho. co = obrá
nit, ochránit: u- koho, co; za- =
zahradit, opatřit hájičkou (les,
cestu, 10uku); za- soud, sněm,
schůzi, jednání, řeč = započít
(proslovem, přlvítáním atp.):
-haj0vati, slož. nedokon. ob- ob—
žalovaného, ob— se; *u—; za
schůzi atp.:
háj-Ivan, opakov.

'hájítý = jako háj, křovitý
(J'ungm.)

hájívnti, v. hájit!
bajka, m., v. hájek
'lmjklich. z něm. = háklivý (lid.)
hajklovatl || hajtlo-, z něm. = sta

hovat blány s masa: slož. dok.
8-, na př. zajlce (lld.)

hájkování, stř.: Dobner učinil ko
nec hájkování v dějinách na
šich (Palac) = psani dějln způ
sobem V. Hájka z Libočan: háj
kovina, ž. = výmysl V. Hájka

hájkový, příd. k hájek
hajná, 2. = žena hajného
'hajnntý = kde je mnoho hájů
hajní, přid. k háj = rostoucí v há

jích: sasanka h.:
hajníce, 2. = hájovna:
hajnvictví, stř. = hajnovství;
hajništč, stř. = hájeně místo

hajnoutl sl, -nul, dokon. k hajati
'hujnovina, ž. = hajnovstvi;

hajnovna, -ven, 2. = hájovna.
hájenka;
hajnovský [-ství], přid. k hajný:
-ské místo (říd.); -ství = povo
lání hajného



hajný 395 halapartna

hajný, -ného, m. = kdo dohlíží
v hájemství, lesní hlídač

hájoví, stř. hromad. = háje;
hájovna, -ven. ž. = obydlí haj—
ného, hajnovna. hajnice;
hájový, přid. k háj

hajtlovatl, v. hajklovati
bajtu-a, ž. = špatný, starý kůň

(lid. a hovor.)
'hajzl, -u, m., z něm. = záchod.

protivné místo (zhrub.); h,., -a.
m. = „smrad“ (t.); zdrob.
hajzlík, -u || -a, m.

hák, -u, m., z něm. = drát... na
konci zahnutý na držení, na po
věšení, na chytání apod., před—
mět jemu podobný; = primi
tlvní pluh (u Jir. hak), korýt
ková taska: strhnoutl “si hak, mít
polámaný h. = polamatí se v
kříži (lid.); = velka ručnice ve
středověku; = zahnutá. čára.
čmáranlce, obyčej. pomn. háky.
ve spojení kliky h. (klikyháky),
v. tam; — přenes. bráti co há,
kem = rychle pracovat apod.
(líd.); = krejcar, groš, grúle
(vulg.)

hákati_ -kam = dělat kliky háky.
neúhledně psát, čmárat (lld.);
slož. dokon. na- úlohu apod.

hakatismus <<-tyz-», -mu, m. =
snahy hakatistů;
hakatista <<-tys-»,m. = germani
sátor bývalého Pruského Polska
(podle zakladatelů hnutí Hanse
manna_ Kennemanna a v. Tiede—

HKT); -t1'stický ox-tys
tyc—»= v duchu hakatismu

'hákatý = jako hák
hakenkrujc vím-», -e, m., z něm.

Hakenkreuz = hákový, skobový
kříž, odznak hitlerovského hnutí;
-krajcler, -a, m. = stoupenec
tohoto hnutí: -krajclerský baky;
-st'v4]: -ské hnutí

'haklice, ž. = háček na. háčkování;
= haklik

hakličok, m., zdrob. ); haklik
haklička, ž., zdrob. k hakuce
haklik, -u, m., z něm. = háček

na. zapínání (lid.)

'hňkllvý, z něm. heikel = choulos
tivý, nedůtkllvý (lid.)

haklovatl [[ he-, z něm. = háčko
vat

*líak mak, hakmak, příslov. = le
dabyle

haknwlílka, v. hať mať
-háknouu, v. hákovati
hákovač (ha-), -e, m. = oráč há

kem: h. abecedy = ,.mazal“
(Vanč.)

hůkovanlna, ž. = špatná. půda.
která se dá. jen hůkovat

hákovatl = dělat klíkyháky; =
orat hákem (též Ita-): = spo
jovat ozuby; slož. dokon. ani-,
v - = zbavit háků. rozdělat; za
co = spojit hákem; = zavřít,
uvěznit (hantýr.) ||
-háknouti, -kl, -knuv, -knutí,
slož. dokon. oci-, vaj-, za

hákovíštó || hil—,stř. = hřídel ha
ku (oradla)

hákovitý [-tě; -tost] = podobný
háku

hákovnice, ž. = háková ručnice,
arkebuza; zdrob. míčku, -ček, ž.

hákový, příd. k hák: h. hřebík =
s hákem; h. kříž = jehož rame
najsnu na koncích zahnuta

hala (hana), ž., z něm. Halle =
dvorana, obytná předsíň

Hála, m., příjm., z Havel
halabala_ příslovce = naspěch, Ie

dabyle. nepořádné (lid. a hovor..)
halabarda, -b'ardník, v. halapartna
*halafurna, ž. = šibenlce (hantýr.)
*halah, -u, m. = halas
halall, stř. neskl. = lovecké trou

bení při skončení lovu
halama, m. = vytáhlý hoch, ne

otesanec, mamlas, holomek
(zhrub.); -mo'vský Paky; -stv£]
= holomský, hrubě nezpůsobuý

halant, -a, m. = harant (Rais)
halapartna || '-pa'rta, -ba1'da, he

lebarda, ž., z něm. Hellebarde
= sekera s, hrotem a s hákem;
-pa'rtník -|| '-bardník, -a, m. =
vojín ozbrojený haJapartnou



halas halštatský

halas, -u, m., ze slov. (a tam z
pol.) nebo přímo z pol. = hluk,
hřmot, povyk (kniž., ale hojné):
halasitz' = dělat halas, hřmo—
tit...; slož. dokon. na- se (mno—
no); prostě dokon. era—;
halasívati, opakov.:
halasivý [-vě] || halasný [-ně]
= hlučný, hřmotný, rámuslvý

Kalaš, -e Il -ša, -ši, m., příjm., z
Havel

halda., ž., z něm. = hromada, ku
pa (lid. a hovor-.); v hornic. =
odval, místo, kam se ukládá ka
mení z dolů

baldamáš, v. aldamáš;
pít haldamáš (nář.)

haldlště, stř. = místo, kde jsou
haldy (hornlc.)

Hálek, -1ka, m., příjm., z Hála.
halekati, -kám || halé- || hele- =

zpěvavě volat. pokřikovati do
dálky citoslovce ha, hele atpod.
(Jin, Rals);
halekavý || hele- = podobný ha
lekání

haleluja(h), v. aleluja
halena (hall-), ž. = hrubý volný

kabát_ kazajka; zdrob. anket,
-nek, ž. = volná bluzka

haléř " obyčej. -lí'ř, -e, m., z něm.,
zkratka h = peníz platící seti
nu rakouské koruny (K): nestojí
to ani za h. = (skoro) za nic:
musí to na. halíř klapat (Vr.) =
na krejcar se shodovat, úplně:
petrský b. = dobrovolný příspě

zvek katolíků papeži; zdrob. 49k,
-řku, m.;
haléřový ||
známka

halí <<há.f:||obyč. half» || halo, -a.
m. || halfback <<háfbek || half
bek», zčešť. halfbek, -a, m., z
angl. = záložník ve fotbalovém

-šo_vatl =

halí- spolek, -vá

Halič, -e. ž., země; haličský
halifaxky, -xek, ž. pomn., . druh

bruslí (pOdIe angl. města Hall
fax)

Halík, -a, m., příjm., z Havel
halina, v. halena.
halíř, -řek, Jový, v. haléř
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hallti = krýt, zakrývat, pokrývat,
zabalovat (knlž.): krásu dříve šat
mu,halil (Vrchl.); hallt skráně
(t.); musila haliti svá ramena
(So.); hallla se v mlčení (t.);
vrcholy hor se halí v mraky;
slož. dokon. (běžné) od- obraz,
sochu, pamětní desku = slav
nostně odkrýt, odestřít; od
splknutí, rejdy = odkrýt; od—
někoho = ukázat na jeho rejdy
atp.; pood- = trochu, maličko
odhalit; roz— = rozepnout, roz—
hrnout, na př. šat; roz—se;
v- (básn.): Malá Strana. je vha
lena ve vůni bezu (Ner.):
prostě dokon. za,- (běžné): za
tvář, hlavu šatem, pláštěm, za
se do pláště; krajina je zahale—
na. mlhami;
-halovat'í„ slož. nedokon. od- pa
mětní desku; za-; za- se do šatů:
halívati, opakov.

hůlka, -1ek_ ž. = chorobný nádor
na rostlinách. na př. na šípku;
b. na. dubě = duběnka; nářeč.
= kulička na hraní; = báně na
věži (Koll.), stříška (nářeč.)

hall ahól», -u, m., angl. = hala:
halla, v. hala

Halleyova <-lejo->> kometa (podle
anglie. hvězdáře Halleye)

hallststtský || zčešt'. halštatský:
-ská doba = první období že—
lezné doby ve střední Evropě
(podle městečka v Solné Ko
moře)

hallucinace, v. halu
halma, ž., hra.
haló, upozorňovací citoslovce, kte

rým se volá na dálku = pO
čkej(te) atpod., n. do telefonu:
někdy výraz radosti

halogen a-gém), -u, m., halový
prvek

'halohou (Erb.) || zprav. halou,
cltoslov. = haló

halouzka, ž., zdrob. k haluz
malovali., V. halitl
halowý = solitvorný
halštatský, v. hallstattský



halt 397 hana

halt, 1. citoslov., z něm. = po
čkej(te), pozor...! (lid.); 2. halt
|| holt, příslov. = inu (lid.)

haltýř, -e, m., z něm. = jímka,
sádka (na ryby)

halucinace, ž., z lat. (-llu-) =
smyslový klam, přelud, vidina;
mační “ *mativ'ní <<-týv-» || *ma
tornl představy; mant, -a. II
'-'ná'ř, -e, m. = člověk mající
halucinace;
*halucinova/ný = oblouzený;
halucinovati = klamat, obluzo
vat, opíjet, oklamat...: b. se vidi
nami (Sez.): = mít halucinace

Haluš, -e, m., příjm., z Havel
halušky (nik. -žky), -šek, ž.

pomn. = šunkové flíčky n. noč
ky, místy pečené bramborové
placky s moukou, „sýkory“ ap.

haluz, -e, ž. = větev (kniž.):
haluzčí (Kul., Mrš.) || (Baar)
haluzí, stř. hromad. = větvoví,
chrastí;
haluzina, v. haluzna;
*haluzka, ž., zdrob. k haluz
(čech, Vrchl.)

haluzna, -zen || (Jin) haluzina, ž.
= velká. a nepřívětivá světnice,
místnost n. špatné stavení (lid.);
nesouvisí asi s haluz_ nýbrž
vzniklo spíše ze staršího něm.
halhus, skladiště soli

*haluznatý _|| *-zný = větevnatý
halva, 2., z arab. = nádor, hrbol,

suk; cukroví na způsob turecké—
ho medu; = žilka ve dřevě, fládr
(zastat)

'halže, ž., z něm. =
(zastat, J'ir.)

I ham, citoslov. v dět. řeči = chci
jíst, dejte mi jíst || = chňap

II ham, -u, m. = měřítko na VYPO—
čítávání obsahu kapalin v su
dech a v nádržích

hamak (-mák), -u, m., z indián. =
konejška, houpací visutá, síť

*hamáry, -rů, m. pomn. = ruzni
ce; neshoda _(lid.)

hamati = jíst. papat (dět.); slož.
dokon. -na- se; prostě dok. z

*hamatný =-»těžký

náhrdelník

hambalek || -bá-, -lku, m., z něm.
Hangebalken = trámek spojující
dvě krokve na. vazbě střechy.
svázka

hamburský, přid. k Hamburk
hamerleska, -sek, ž., jeden druh

brokovnice
hamerský, přid. k hamr i Hamry
hamižník [miceL -a, m. = ha

mižný člověk;
hamižný [-ně; -nost] (o d c h.
-žd'ny'). z něm. hamisch = zisku
chtivý, zištný, chamtivý, haneb
ný, nešlechetný; h. skutek, -né
jednání = vyplývající z hamiž
nosti

Hamlet, -a, m., hrdina stejno—
jmenné Shakespearovy tragedie;
symb. hloubavého a váhavého
člověka; hamletovský [-sky;
-st1>4] = v Hamletově duchu

*hamonič, —ell mil, -a, m. = kdo
hamoní;
kamenitá = lakotit, mamonit; =
povídat, pláCat (Němc.); h. se
= příti se, ,.tahati se“;
hamoniv'ý kvě; -vost] = lakot-'
ný: -vá duše (Rais)

hamparátí || -di, stř., častěji ha
rampádí. v. tam (lid.)

hampejs, -su <<-zu»|| -jz, -jzu, m..
z něm. = peleš, brloh, nevěsti
nec; = kulečník (Jir.); = ku—
želník (Rais);
hampejznický, přid. k hampejz—
nik [-nice], -a, m. = kdo chodí
do hampejzu: -nice = nevěstka;
I'Iwmpejzzo'vat'i = počínati si -ja—
ko v hampejzu, láteřit, křičet...

hamr, -u, m., z něm. = kladivo
(zastar. lid.) ; = huť, obyčej.
pomn. hamry

hamrle || hamrně, ž., višně, amr
amarela (lid.)

hamry, v. hamr: H., -mer, vsi v

hana, ž., z něm. = vytčení ne
dostatečnosti, vadnosti buď ne
právem n. s potupným úmys
lem, tupení: nevěřme radě nj
chvále ni haně (Čech); kydat
hanu na koho; nevím mu žádné
hany; bez hany a vady; z hany
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má. kabát a z ostudy kožich '(po
řekadlo)

Hana, ž., domac. tvar k Johana,
Jana, Anna

Haná. ž., morav. řeka a krajina;
hanáck'ý [-cky], přid. k Hanák:
h. kroj. -cká. povaha: -cké ná
řečí neboli hanáčtina, ž. || *hana
čin/l (č.-Chod);
'hrmačiti =
(Č.-Chod);
Hanačisko, stř. = rázovitý, pra.
vý Hanák (lid. a hovor.);

mluvit hanácky

Hanák [mačkaL -a, m. = oby
vatel Hané, rodák z ni

hanba, ž., 1. = potupa. nečest.
ostuda: to je tvá, jejich h. || h.
pro tebe, pro ně; dělat hanbu.
mít, utržlti (si) z toho h.; do
hanby někoho přivést; to je na
hanbu; k své hanbě II na svou
hanbu musím říci, že...; s han
bou odejít: hanba mu! = bu
diž mu hanba;
přisloveč.: to by bylo h.: je mi
h., velmi h. = stydno: h. po
vídat; podob. až hanba = až je
hanba, až stydno: vyhlíží, vy
padá to u nich až h.; prší až h.
= strašně:
zesílené h. hanboucž (Vr.), h.
světltá (lid.);
2. = pocit hanby, studu: zardí
ti se hanbou; propadnouti se
hanbou;
3. = stydké údy, ohanbi (za
star.)

hanbák, -a || obyč. hanbář [-řka],
-e, m. = kdo dělá. hanbu, ne
styda, hanebnlk (lid.)

*hanbí místo = m. hanby ve ško
le (Hal,),

*hanblnec, -nce, m. = nevěstinec
bambini, hanbi. -běte = zahanbo

vat (ojedlň.): zprav. h. se za
někoho. za něco = pociťovat
hanbu, styděti se; slož. dokon.
za- někoho = zahrnout hanbou,
uvalit naň hanbu, způsobit mu
hanbu: 'z—= zhanobit;
hanbívati se, opakov.:
'htmbivý [-vě; mostj = zahan

' bujici

hanboucí, v. hanba
*hanbous, -sa <<-sa»,m. = nesty

da, hanebník
'hňnce, m. = hanobltel (zastat-.)
Hanča, -či, ž., domác. tvar k Hana,

Hanka,
'hanč'e, -ete, stř. = ochranná ná,—

vlečka na rukáv: v. hančle
Hunčička, ž., zdrob. k Hanča
'hančivý = hanlivý
*hančie, -lete, stř. || hančlik, -u,

m., z něm. = nátepnička (nářeč)
handicap chendykem, -u, m., angl.

= vyrovnáni ve sportu, výhoda
slabším a tim nevýhoda, přitěž
pro silnější;
-capovati = vyrovnat rozdil;
býti -capován = mit nevýhodu

handl. -u " -e, m., něm. = ob
chod (lid.): přenes. = čachro
vání: politický h. (zhrub., hanl.);
(lid.) dáti dítě na n. (na veksl)
= dat výměnou do němec. kra—
je, aby se naučilo německy;
zdrob. handliček, -čku, m.

handlíi- [-'řka], -e, m. = obchod
nik: koňský h. = obchodník s
koňmi (lid.) atp.; -'řský [—řstv£]

"handliti || obyč. handlovati =
obchodovat (-i čím, v čem): =
čachrovat, hlavně politicky
(hani.); slož. dokon. vy- = vy
měnit (iid.); u- = usmlouvat
(t.)

*handlovní člověk (Němc.) = po
tulný obchodnik

handra, v. hadr
handrkovati se, z něm. = doha

dovati se s někým. vyjednávat.
„tahati se“ (lid. a hovor.) '

handrlák, -a, m. = hadi-lak
handrle, -lete, stř. || m., V starši

pražské mluvě = židovský po
domní obchodnik

handžár, -u, m., tur. = dlouhá.
bodná i sečná zbraň

hanebnice, ž., v. hanebník;
*ha'nebnictvi, stř. = hanebnost

hanebník [-nice], -a, m. = haneb
ný člověk

hanebný [-ně; masa = hodný
hanby, činlci hanbu. mrzký, po
tupný, ohavný, hrozný: h. čin,



*haněl 399

člověk, život, má řeč. práce, -né
řemeslo: -nost = ohavnost, špat
nost, mrzkost, hanebný skutek;
mn. č. -nostl, = hanebné skutky

'haněl, -a, m. = kdo často. rád
haní

haněti, -nějí || ham't'l, -ní, z hana
= kydat hanu, tupit: h. koho.
co;

slož. dokon. na- se koho, čeho
(mnoho); po- koho, co = po
tupit || z—; hanívati, opakov.

háněti, —nějí= honit: kráva se há.
ní (lid.) = běhá se; zprav. ne
dok. slož. (k dokon. -honlti &
-hnáti): do- koho: do- učení: do
koho k zoufalství atp.: vzdělání
našich dívek buď nedohání nebo
přehání = je neúplné (Ner.); =
dobíratl si: to činí z úsměšků a.
mne dohánějí (L);
na- zvěř, hrůzu, strach: na- vo
du na něčí mlýn n. někomu vodu
= hnát; nahání mu = je mu
zle, je v úzkých (lid. a hovor.);
nad- zvěř...; nad- komu stou—
pence, voliče= získávat (zhrub.);
o- se rukama, holí: o- se uče
ností, známostí s někým = ho—
nOsiti se, vychloubat; míti se co
0- = musitl se velmi přičiňovat.
jen stěží se uživit, něco včas
udělat apod.;
od- mouchy...
ky, kouř;
po- koně, někoho k soudu;
popo- dobytek. někoho k práci;
pro-: učitel prohání žáky:
pře- něco, přenes. = přepínat,
upřílišovat:
při- dobytek atp.;
'roz-demonstranty, mraky...; mast
rozhání oteklinu; roz- se na ně

kam, na něco; roz- se = při
chůzi házet rukama;
&—dobytek s hor, na jedno mís
to: s—přítele, peníze, práci =
usilovně hledat, opatřovat. zís
kávati s- se po kom, po čem
= hledat, hledět najíti, opatřiti
Sl;

; vítr odhání mra

*hanšlík

u- všelijak živobytí = protlou
kat (lid. a hovor.); podmětové
u- = rychle jít, běžet. jet;
v- dobytek do chléva, někoho
do dluhů, do úzkých:
vy- někoho, zcd', komín; rost—
liny vyhánějí do květu:
za.. husy, dlouhou chvíli, obavy;
-hánívati, opakov., slož. nedo—
kon. clo-...

hangar, -u, m., franc. = přístřeší
na letadla

_ Hanička, Haninka, ž., zdrob. po
doby k Hana

'hanitel, -e, m. = kdo haní, ha
nobitel

hnniti, hanivati, v. haněti
-hánívati, v. hánětl
Hanka, ž., zdrob. k Hana; H., m.,

příjm.
'hanlivec, -vce, m. = hanobítel:

hanlivý [mě; -vost] = obsahující
hanu, utrhačný, potupný: h. vý
znam, -vá. slova, řeč; -vý spis =
hanopis

'hanný = hanlivý
'hanoba, 2. = hanobení;

*hanobce, m. = hanobltel
hanobitel [-lka], -e, m. =

hanobí. tupí
hanobiti koho, co = hanlivě mlu

vit, hanět, tupit; slož. dokon.
z- něči památku; z- dívku =
zprznit; hanobívati, opakov.;
*hanobi'uý = hanlivý

hanopis, -u, m. = spis někoho
hanobící, hanlivý spis, pamflet;
-sec, -sce, m. = původce hano
pisu, pamfletlsta

hans; <-za», 2. = středověký spo—
lek němec. Obchodních měst;
-sovní města

hansvurst || -1m'řt, -a, m. = pí
tvorně komická figurka v star
ších němec. divadelních hrách;
-rstiáda. || -'řtiáda x-tyjá-m 2. =

kdo

divadelní hra s hansvurstem.
pitvorná komická scéna, pustá
fraška; -'rstovský || -'řt0'oský =
v duchu hansvursta

*hanšlík, -u, m. = rukavička bez
prstů (nař., šm.); v. hančle
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hantýrka, -rek, ž. = mluva, zlo
činců a vůbec společenské spo
diny, tajná mluva zlodějská...:
= důvěrná, mluva odborná;
společenská, novinářská, obchod—
ní, studentská...; --rkovy' = v
hantýrce, jako v hantýrce

hantýrovatl, z něm. = zacházet:
(ne)umí s tím h. (lid.); přenes.
h. s něčím (s nějakou myšlen
kou apod.) = kramářsky to
vnucovat, vykládat (hovor.)

hanuman, -a, m., opice; H., hrdina
a název čechovy básně

Hanus, -se || -sa <<-se || -sa)>, m..
z něm. Hans, příjm.

Hanuš, -e, m., z něm. Hans. křest.
jm. (cítí se za domác. tvar k
Jan) a příjm.

hapati, -pám, v dětské řeči = _u
padnout

'hápati = broditi se, klátlti se;
hápavý [mě; -vost] = houpavý,
houpající se (při chůzi): -vé a
tápavé vyžle (Č.-Chod); -vá
skříň = kejklavá (Herit.)

hapax legomenon, mn. h. lego
mena, řec. = slovo jednou pro
nesené, ojedinělé

'hapky: kvapky mívají hapky =
kdo spěchá, upadne (šmil.)

haplologie, ž., z řeč. = zjedno
dušování, vynechávání stejných
n. podobných hlásek n. slabik,
na př. koště m. původního
chvoštiště, promovati m. -vovati

*hápnouti, -—pl,-pnuv, -pnutí, do
kon. k hápati = kecnout, ztěžka
si sednout

happy-end, “hepl-endu
angl. = šťastný konec;
= se šťastným koncem

haprovati, z něm. = váznout, „ne
klapat“ (lid. a hovor.)

'hapták, -u, m., z něm. habt Acht
= pozor: udělat h._ stát v hap
táku (v starší vojen. hantýr.)

-u, m., z
domí

haptický a-tyc-», z řeč. = hma
tOVÝ

haraburdí, stř. = starý nábytek.
staré věci, „krámy";
'haraburdna, -den || -dovna, -ven,
ž. = místnost s haraburdím

hal-ač, -e. m. || 2., tur. = křes
ťanská daň Turkům z hlavy;
-č'ník, -a, m. = výběrčí harače

harakirí aký—», stř. neskl. = ja
ponská sebevražda rozpáráním
břicha; přenes. = „sebevražda“.
na př. politické, vědecké h., uči
ní-ll se někdo nemožným, „za
bije-li se“: spáchat h., provést
na sobě h. = znemožniti se, „za
bíti se“; -rísta, m. = kdo spáše
harakiri

harambaša, -ši, m., turec. = ná
čelník hajduků

harampádí || máti, kamarád/£ i|
arátí, stř. = haraburdí (lid. a
hovor.)

haranga, ž., z franc. = řeč před
shromážděním, prudká;
harangfista, m. = původce ha
rangy, popuzovač:
harangovati= oslovit před shro
mážděním, veřejně, útočit na ně
koho, bouřit, burcovat

harant, -a, m. || -tě, -těte, stř. =
dítě (zhrub.)

'harapanna, ž. = nevěstka (staro
čes., Jin)

hampnik, -a, m. = myslivecký bič
na krátkém bíčlšti ke štvanici

haras, -su a-su», m., hrubá vlně
ná tkanina (podle franc. města
Arras); -ska, -sek, ž. = harasová
sukně n. stuha; -sový: -vá příze,
stuha '

*harašina, ž. = haraburdí
harašltl = šustět, chrastit, šramo

tit: myš haraší: dešť h. (Jir.):
španělka harašila o dláždění
(Ner.); slož. dokon. na- se (mno
ho); za-; harašívati, opak0v.;
harašivý [-'vě; -vost] = harašící;
h. smích (Herit.) = hlučný

háratí, —rám = hořet, planout.
žhnout (básnic.): plamen hárá
(Vrchl.): oči hárají (Č.-Chod):
přenes. = vířlt, kypět, kolotat:
myšlenky hárají v jeho hlavě
(Hlad.); síla. myšlenek vře a
hárá v hlavě (Vrchl.): vášeň v
něm hárá;
slož. dokon. roz-, v. rozháraný:
za-: něco zaháralo v očích (So.):
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hárávatž, opakov.:
háravý [-'vě; -vost] = hárající,
planoucí..., žhavý, žhoucí: -vé od
říkání po boku milovaného (č.
Chod)

Hare, —e, m., pohoří v Německu
hare, -e, m., z maď. &.tam z něm.

= vojen. srážka, utkání (staro
čes.); = rána; nechat co na harci
= „na ráně" (lid.); v hare ne—
chat = napospas

harcíř, -e, m. = harcovník
harcký, přid. k Harc
harcovati = provádět harc, dělat

nájezdy; = útočiti slovně (za—
stan); = cválat (t.); h. se 5
místa na místo = stěhovati se
5 místa na místo, pobývat na, růz
ných místech (hovor.); slož. do
kon. na— se (mnoho, dosti):při
= přicválat; harcová'vati, opakov.

harcoviště, stř. = zápasiště (m
star.);
harcovni šarvátka (J'ir.); h. dělo
neboli mice, ž. (zastar.);
harcobnický, přid. k harcovník;
harcovník, —a,m. = kdo harcu—
je: přenes. = bojovník za myš
lenku... (zastan)

bardtmut(h)ka, -tek, ž. = Hardt
muthova tužka (hovor.)

harém. -u, m., z arab. = moslim
ská ženská komnata, harémové
ženy; *harém'ní || obyč. -mo'vý

harenda, v. arenda
harfa, -rf, ž., z něm., drnkací hu

dební nástroj; symb. básnictví;
přenes. h. = věc harfě bodobná.
valcha na. praní, tesařská pila
apod. (lid.); kam s tou harfou?
= co vás napadá (vulg.);
'harfář, -e, m. ][ harfeník [-wi
ce], —a II harfenista [-stka]
“mys-» = kdo hraje na harfu;
harfenický [-ctv£], přid. k harfe—
ník || "harfenistický <<-nystyc-»;
harfička, -ček || 'harfka, -fek
(Ma.), ž., zdrob. k harfa:
'harfnéř, -e, m. = harfeník;
harfovitý = mající podobu harfy:
-té nástroje;
harfový tón, baS, —vástruna

26

harka || htf-, -rek, ž. = pluh s ně
kolika menšími radlicemi na
zkypřování půdy (lid.): -kovat1'.
= kypřit půdu harkou

harlekýn || 'ar-, —a,m., z ital. n.
z franc. ar- = šašek; píďalka
angreštová (motýl); -kynáda, ž.
= výstup 5 harlekýnem, šaško
vina; -kýnsky' baky; -stv£] =
šaškovský

harmonický [mu,—ky; -ničnost]
a-nyc—; -nyč-»_ přid. k harmonie
= souzvučný; h. tón; přenes. =
souladný, smírný_ vyrovnaný,
klidný: h. č10věk: h. klid (So.):
h. pohyb = ladný '

harmonie <<-nyje», ž.. z řeč =
souzvuk; = nauka o souzvucích;
přenes. = soulad, souhlas, do
rozumění, vyrovnanost. ladnost:
h. duší, v názorech, h. života.
pohybům;
harmonik, -a, m. = kdo má
zvláštní smysl pro harmonii;
harmonika, ž., hudební nástroj:
foukací, tahací h.; -kář, -e =
hráč na harmoniku;
harmoniový, přid. k harmonium

harmonisace <<-nyza—>>,ž. = har
monisování; misačm;
harmonisátor [-rka], -a, m. =
kdo harmonisuje, opatřuje me
lodií, uvádí v soulad;
'harmonismus <<-nyz-», -mu, m.
= soulad;
harmonisovati <<-nyzo-»' = opa
třit, -třovat melodii doprovodem:
= uvádět, uvést v soulad; slož.
dok. z

harmanium <<-nyjum», -nia, stř.,
hudeb. nástroj ;
harmonovatí = souhlasit, sho
dovati se s někým, s něčím, býti,
žít v souladu

'harobiti = šetřit (nář.)
harpuna, ž. = železný oštěp, -ná

vidlice k lovu ryb; -nář, -e, m.
= rybář lovící harpunou; -no
vatí rybu = zabodnouti do ní
harpunu, lovit, ulovit harpunou

Harlin || myje, ž. = dravá ne
stvůrná bytost řeckého bájesloví
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hartusil, -a, m. = kdo hartusí:
hartusitl, -sení = naléhat na ně
koho, hlučně & zlobně se něče
ho dožariovatl, zlobiti se, že se
něco nedaří, že se nestalo atp.;
h. na někoho, h., aby... || že...;
= rámuslt, rachotít. šustět; h.
se s kým = hašteřitl se; slož.
dokon. 'na- se (mnoho); při- =
přihrčeti. o vozidlu:
prostě dokon. za-: kočí zahartu
sil (Vr.) = zašustěti: sat zahar—
tusil (Nez.): hartusí'vat'l, opakov.:
hartusivů [mě,- -'vost] = hartu
sící: h. podzim (kníž) = hartu
sivě se hlásící; -vě volati (Jin)

haraspex, -splka, m. = starořím—
ský vykladač, hadač budoucností

'harušití = harašiti
hasačert, —a, m. = pružina otřá

sající mouěným pytlem ve. mlý
ně, aby se oddělila mouka od
otrub, mlýnský pytlík; = čert
(zastar.); = harant

basák, -u. m. = páěidlo'k vyzdvi
hování břemene. kozlík, hasičský
hák, kasařské náčiní, kleště na
zatahování rour

hasard, v. hazard
hasicí = co je na hašení, co se

týče h.: 11. nářadí, granát, řád
hasič, -e, m. = kdo hasí oheň;

přenes. =. kdo opatrně tlumí,
urovnává. vzniklé rozpory (ho
vor.): = voják počínající sl ne
vojensky (\'ojen. hantýr.); -čský
[-čsky; -(,'ství]; -čstvo, stř. hro
mad. = hasiči

hasldlo, -del, stř. = prostředek n.
přístroj k hašení

-hasínati, v. hasnoutl
hasiti, hašemí). 1. h. oheň, požár

_= dusit, tlumit; přenes. h.
spor... = urovnávat, chlácholit
(lid. a. hovor.); 2. h. vápno =
přeměňovat je v hydrát polévá
ním vodou: 3. přenes. = ukojo
vat: h. žízeň; odtud h. = pít:
4. přenes. = uhánět (lld.): ve—
lociped si to tiše hasí (Čap.);
slož. dokon. 'na- se ohně (mno
ho, dlouho); “prostě dokon. u-,
2-, za-: u- oheň, žízeň; z- oheň.

hořící svíci, jiskru, světlo, za
lampu;
-hášeti, slož. nedokon. u-, z-,
za— lampy (předmětové) || (pod
mět0vě) z- = zhasínat (lid. &
hovor.); hromadně dokon. zpo
světla (Majer. ) " '-hašovati,
slož. nedok. u-, zzz-,
hasívati, opakov.

hasítko, -tek, stř.. zdrob. k hasidlo
hasivka, -vek, ž., květina
hasiva, stř. = látka na hašení
hnanoutl, -sl -nuv, -nut(í) = pře

stávat hořet, svítit, obyč. zha—
sínat: lampy hasnou: oči has
nou; hasnoucí oko (umírajícího);
h. oko dne = zapadající slunce
(básnic.); přenes. = slábnout.
zanikat: láska, víra, nadšení
hasne;
slož. dokon. 110- = trochu zhas—
nout: láska, víra pohasla; dobrá
nálada pohasla (kniž.); u-: oheň
uhasí, víra. uhasla; vy—, 0 ohnl
= přestat hořet; o zraku = ztra
tit lesk, svit: v. vyhaslý; z- (l 6
pe než s—), o světle. o naději...
(podmětově): z- světlo (předmě
tově) = zhaslt (lid.);
-hasínati, slož. nedokon. do-š
den dohasíná (Mrš.); u-, 0 pla
meni; o lásce (So.); z-, o světle;
(lid. a hovor.) z- světlo = zhášet
(lid.)

'hasot, -u_ m. = štěkání, hluk
hastrman, -a, m., z něm. Wasser

mann = vodník (lid.); zdrob.
-mánek, -nka. m.:
hastrmančc || -maně, -ete, stř.
hastrmanovo dítě;
hastrmančice || -manka, ž.
hastrmanova žena;
hastrmanský, přid. k hastrman

hastroš, -e, m. = strašák na od—
hánění ptactva; přenes. = člověk
nevkusně. nemožně oblečený: vy—
padá jako h.. učiněný h.;
'hastroší, příd. k hastroš;
'hastrušina, ž. = stavení jako
hastroš, barabizna;
"hastróšiw'itý = jako hastroš

Haša || Hei-, -ši m., přijm., z Ha
vel
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hašé, kaše, v. hachée
linií.-k, -ška, m., příjm., z Havel
-h5šetí, v. hasiti
hašiš, -e, m.. z arab. =

látka z indického konopí;
pojení; hašišovfý: -vé opojení.
-vá síň (Nez.) = kde se kouří
hašiš

haškovina, 2. =
humoristlc.

hušlerka,

opojná
:..—0

jednání v duchu
spisov. Jar. Haška

-rek, ž., bonbon proti
kašli (podle písničkáře K. Haš
lera); = Hašlerova-píseň

-hnšovati_ v. hasiti
hašple, ž., z něm. = rumpál (lid.):

hašplíř, -e, m. = dělník u rum
pálu

Haštal, -a, m.. jm. světce, z lat.
Gastulus

hašteřeníce || '-řt'ce, *—řina, ž. =
hašteření (lid. a hovor.):
hašteřil (—lka), -a, m. = hašte
řivý člověk:
hašteřiti se = svářiti se pro
drobnosti, pro malicherností. zlo
biti se. vadit. škorpít: h. se s ně
kým o něco, pro něco;
slož. prostě dokon. 1.10-se; *za
= zahubovat; hašteřívati se, o
pakovq
hašteřivec, -vce, m. = hašteříl:
hašteřivý [-ve,' -vost] = haste
řící se. škorplvý: h. člověk; h.
hlas (So.)

hat " hatou || hot, 1. citoslovce.
kterým se pobízí tažný dobytek
k chůzi napravo; 2. příslovce =
vpravo, napravo: vůz jak šipka
klouže hý (= nalevo) & hat
(Havlíč.): jeden (Jde) hat a dru
hý čehy, přenes. o nesvorné
dvojici

hat, -ti " -tě, ?. (souvisí s hatltí)
= proutí, klestí, které se dává
na přechod přes močál, přes ba
žinu, hráz, plot atp.: h. tepen
= pletivo (Č.-Chod)

Háta, ž. jm., z Agatha
'haťala, m. = kdo všecko zhatí

(lid., Jungm.);
haťalácký [-cky], přid. k haťala,
o jazyce = tvrdý, selský (Rais):

haťalák, -a, m. = kdo mluví ha
ťalácky (t.)

hatltí, příč. trp. 'hacen(í) || ha.
témí) = „hatí pokrývat, pře
hrazovat", kazit, mařit: h. ně
komu plány; h. se = nedařiti
se, hroutit, kazit: všechno se
mi hatí; = hašteřiti se (lid.):
slož. dokon. z- = pokazit; plá
ny se zhatily: za- = zahradit
hatěmi ; hativati, opak.

hatla, příslov., ve spojení h. matla,
h. patla = všecko dohromady,
míchanice, směsice, páté přes de
váté;
hatlák, -a, m. =
příjm. H.;
hatla'nina, ž. = míchanina, pat
lanina, žvast (lld.);
hallati, -lám " -lu, 1. = matlat,
patlat: pole se hatle (nářeč.); 2.
= žvanit (lid., Jungm.); 3. = la—
kome shanet (zastav.)

Skrblík ; sr.

*hac mat, příslov. = zmateně
(lid.); hať mať, jen to nezmať
(přísl.): = všecko, šmahem;
haťmatílka || zprav. hat- || (lid.)
hak-, ž. = jazyková. matenina.
míchanlce, zmatená, nesrozumi
telná řeč: h. dvou jazyků

hatou, v. hat
barový, příd. k hať: h. most, —vá

cesta
haublce || 'houbice, ž., dělo
'haur, -a, m., z něm. = havíř
'hansír [-'rka] i| hanzď'r || housir

(-zír) || hausímík (-zi'r-) [mi
cel, -a, m., z něm. = podomní
obchodník (lid.); -'mí obchod
ník; -mícký ][-rský, přid. k hau
sírník;
hansírovati (-zí-) = podomně,
potulně obchodovat (lid.); =
toulati se světem (t.); h. s čím
= šířit. roznášet (zhrub..
hanl.); slož. dokon. m1- se
(mnoho)

'hausmajstr [[ -mistr, -a„ m., z
něm. = domovník (lid., zastar.);
-majstrová || -mistro'vá, ž. =
domovnice
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*hausnumero, stř., z něm. = čís
lo domu, domovní; přenes. řici,
napsat atd. b. = říci... úmysl
ně n. z rozpaků libovolné číslo
(letopočet apod.) m. přesného
(zhrub. hovor.)

hausse cós», neskl. || haussa <<ósa»,
ž., franc. = vzestup kursů; spe
kulovat a la h. = na stoupání
kursů, cen; haussier xosjé ||
obyč. osiér», -a || hauss'ista, m.
= spekulant na haussu

hauzír [-rka], -mik [-Tnice], “mi
„ arsk'ý hauz'iro'vati, v. hausír

háv, -u, m. = oděni, šat, roucho
(básním)

havana, stř. || (lid.) ž., odtud
zdrob. "misa, —nek, ž. = havan
ský doutník (podle města Ha
vany na. ostrově Kubě)

havarie a-váryjexs, ž., z ital. = po
škozeni lodi n. nákladu na mo
ři, letadla, auta; havarovati
(eva-» = utrpět havarii

Havel, -vla, m., z lat. Gallus, jm.
křest. i přijm.: Havelka, un.,
přijm., z Havel

haveloček, -čku, m., zdrob. k ha
velok, -u, m.. plášť (podle brit.
generála Havelocka)

havelský, přid. k Havel; -ské po
svícení = na sv. Havla

havěď || časť. -ěť, -i, ž. (souvisí s
obav-ný) = drůbež; = drobné
děti, drobotina, různá drobná.
zvířata, drobné předměty, často
s odstínem nelibosti = cham
raď; planetoidek havěť (Ner.);
žabí havěď (Erb.)

bavil-na., -ren, ž. = cechovna
havíř, -e. m., z něm. = horník;

-řský [-'řstv£], přid. k tomu:
-řstvo, stř. hromad. = havíři

Havlík, Jasa, Jena, m., přijm.,
z Havel

havlenka || havli'nka, -nek, ž. =
závěs na veslo u člunu, veslová
vidlice

Havlů, m. neskl., přijm. z Havel
havnatka, -tek, ž., lišejník

' havran, -a, m., pták: symb. čer
ně: vlasy černé jako h.: = že
lezný dvacetihaléř (váleč.); bilý
h. (čech), obyč._bi1á vrána. v.
vrána;
'havraň, -ně. ž. hromad. = ha
vrani (Heyd.);
ham-zinek, -nka, m., zdrob. k ha—
vran;
havráně (-ra/ně), -něte, stř. =
havrani mládě;
havraní péro...; přenes. =
ný (jako havran): h. vlasy;
*ha'm-ánka, -nek, ž. = svačina
(sloven., Němc.); H. v Troji,
sídlo Sv. Čecha;
*ha'vra'nitý || 'ha'm'a/nný || ha—
m-ánový = černý jako havran

havýš, -e, m., ryba
hazard, -u, m., z franc. -sard =

.,osud, štěstí, náhoda", hra v
karty, při které rozhoduje ná—
hoda, odvážný, nepředložený čin,
-né jednání;
'haza'rdář, -e " obyč. -dér, -a,
m. = kdo si hazardně počíná,
vede; -den'e, ž. = hazardérství;
-dérský kde?-stou, přid. k ha
zardér;
*hazarditi = hazardovat;
hazardní [-ně; masu = závislý
na náhodě: h. hra v karty; =
hrající hazardně: h. hráč; =
odvážný, nebezpečný, riskantní:
h. kousek; h. výbuchy nespoko—
jenosti (So,) = divoké: -dwilc
[-dmlce], -a, m. = hazardér, ha—
zardni hráč;
hazardovati = počinati si ha
zardně, neuváženě, lehkomyslně:
h. s životem = dávat jej v sázku;
slož. dokon. na,- se; prostě do—
kon. za- si

"hazart || hažart, -a, m. =
harant (nářeč. zhrub.)

je na házení: h.

čer—

dítě.

házecí = co
zbraň. disk;
házeč [-čka], -e, m. = kdo hází:
-čka, též = stojaté sito; = prak
(zastar.):

házená,
s míčem

-né, ž. = házení, hra



házeti 405 hedbáv

házeti, -zejí, nedok. k hoditi, vět
šinOu v týchž významech jako
hoditi: h. psaní do schránky,
h. kamenem po někom; h. hrach
na stěnu, o marné práci, snaze
(lid. a hovor.), není h. se ve
smyslu býti vhod atp.;
h. kamenem... (nástroj, prostře
dek) || házelo to se mnou s jedné
strany na. druhou = hazelo to
mne (předmět stavový);
slož. dokon. na.- něco na. hroma
du, šaty na zem; od- papíry;
po- někoho blátem; pro- cestu;
pře- papíry, obilí; při něco k ně
čemu; při- se = stávati se, díti
se; roz— letáky, penize; to mě
nerozhází = to se mne nijak
netkne, nepřivede z míry, ne
mrzí mě to (vulg.); s- něco
s vozu: 'o- něco do jámy; vy
něco ze stolu; vy- příkop = vy
rýt, vyhloubit; z-pře-: zpře
házené věci (So.); za- jámu;
-ha.eovati, opětov. nedok., jen ve
slož. k dokon. -hoditi: do— =
zprostředkovávat; na,- omítku;
nad- otazku; 0- dům; od- nepo
třebné věci; po- něco; pro- ces
tu: pře- obilí; pře—se na lůžku;
před— někomu něco = vytýkat,
vyčítat; při něco k čemu, při
dražbě; roz- hlínu, peníze; roz
rukama = mávati, šermovati;
s—někoho s něčeho; v- něco do
něčeho; ary—něco z okna, kartu:
za- jámu; za- se s kým:
házivati, opakov. k házeti

hazor (-zór), v. azor
-hazovatl v. házeti

haznka, ž., z něm. = dlouhý šat
s rukávy. kutna,

hažart, v. hazart
hbitý [-tě; -tost] (souvisí s hnu,

hýbati) = ohebný, křepký, rych
lý, obratný, čilý;
2. stupeň hbitější [-těji]

he (hé), citoslov. upozorňovací, vy
bízeci; = hehe

héba, v. Hebe
hebce, hebčejši, hebčí, v. hebký

Hebe <Hébé» || Hébé „ zčešt'.
Hába, ž., číšnice řec. bohů: pře
nes. (též hébé, héba) = číšnice

==kebeda, m.. sloven. = hlupák.
nemehlo (Jin)

babka-, kmen. přid. hebký ve slož.:
tkadeřav'y' = s hebkými kade
řemi; '-lící = s hebkými líci.
tvářemi

hebký [hebce; hebkostJ, původ. =
ohebný, hbitý, dnes = měkký,
jemný: h. mech, vlas, -ká. vlna,
látka, pavučina, ručka...;
2. stup. hebčí || hebčejší [-čeji]

heble, ž. || -lete, stř. = drobna
věc, groš, vindra, halíř (lid.)

heboučký, hebownky' = velmi heb
ký

Hebrej [-jka], -e, m., mn. téz
—reové || Hebrejec, -jce, m. =
Israelita, žid; hebrejský [-sky]:
h. jazyk, národ; -rejšt1'/na, 2. =
hebrejský jazyk

*hec, -u, m., z něm. =_ vyražení
(vulg.); hecovati koho = štvat
(t-)

1106, mn. hečte, z hledž (-diž),
citoslov. vyjadřující radost, vy
chloubání (většinou jen v dětské
řeči): heč, já. půjdu na pout
(Jil-.)

hečačka, -ček, ž. = valašský žilo-
vý popěvek

*hečepeč(e), -če, ž. = míchanice..
šípková p0vidla (nářeč) '

*hečmati = cpát (nářečí.)
hečte, v. heč '
Heda, ž., domác. tvar k Hedvika
*heda, citosl. = hele
hedbáv [] hedváb, -u, m. (básním),

obyčej. hedbá'vi || (původ.) bed-
vábí || (lid.) herbábi, stř., z got.
= jemný nltkovitý výměsek'
(vlákna) housenky bource moru
šového. živočišné předivo, také—
umělé tkanivo, -lá. látka; pře
nes. h. = povrch, hladina jako—
by hedvábná.: po třpytivém hed—
vábí jezera (Čap.);
zdrob. hedbávžčko ||
stř.;
hedbáv'nice, ž.,

-'vábžčko,

včela;
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hedbá'vnict'vi' ll hedváb-, stř. = hegemon, -a, m. = kdo usiluje o
pěstováni, výroba hedvábí: hegemonii; -nický <<-nyc-»= v
hedb'ávnžk, -a, m., motýl, bourec duchu hegemonie; -m'e <<-nyje»,
morušový: = pěstitel bource ž., z řeč. = nadvláda
morušového: h., -u, m. = hed- hehe (he he), hehehe (he he he),
vábný šat, šátek (zastara, Jir.);
hedbávný || hedvábný [-ně] = z
hedvábí: h. šátek, atlas, oděv,
-ná. stuha; h. lesk = lesk hed
báví, jako u hedbávi; přenes. =
jemný: -ný vlas, -ná, pleť

nedička, ž., zdrob. k Heda.
hedanlk a-nyk», -a, m., z řeč. =

hlasatel, stoupenec hedonismu;
mismus a-nyz-», -mu, m. = filo
sofický směr, podle kterého je
rozkoš pohnutkou a cílem jed
náni; mista (mys->>. m. = he
domk; mistický <<-nystyc-» = v
duchu hedonismu

Hedva, ž., domác. tvar k Hedvika
hedvňb, -bi..., v. hedbáv
Hedvíčka, ž., zdrob. k Hedvika,

žen. jm.
hedžra (hi-), ž., arab. = útěk Mo

hamedův z Mekky do Medíny r.
622; = mohamedánská éra poči
najici se tim rokem; přenes.
(žertovně) = událost- velmi dů
ležitá: rodinná hedžra (Vr.)

héé, hééé..., citoslov. = hehe
'het (hen), přislov. = sem (laš-)
1'helt, -u, m., něm. = držadlo,

spona, steh; vzit něco heftem =
důkladně (lid.);
hefto'vati = spínat, stahovat
(lid.); h. koho = škádlit, draž
dit (lid.); slož. dokon. ozn-, s-;
-heftnouti, -tl, -tnuv, slož. do
kon. na—, při-, 8

Begel, —gla || -gela, m., něm. při
jm.; přid. jm. přivlast. Heglů'v
|| -gelův;
hcyelián [-nka], -a, m. || hege
lo'vec, heglovec, -vce, m. = stdu
penec Heg(e)lovy filosofie; hege
lžamsmus <<-nyzmus», -mu, m, =
Heglova filosofie; -liánský [-stv£]
„!|donský [-stv£] = v Heg(e)lově
»duchu

cltoslov. podivu_ smichu, výsmě
chu: pánové si to (ženy) -vy
měňuji, he he he (So.); vy jste
pěkný, hehehe

*hehle, -lete, stř. = ditě
heidelberský, ní k. -berkský_ přid.

k Heidelberk, -a. m.
lieilot <<hejlót>>|| -ta, m. || časť. he

lót, -a <<hélót>>|| -ta, m. = spart
ský nevolnik: přenes. = nevol
ník, nesvobodný člověk; helotis
mus <<-tyz-»,-mu, m. = helotstvi;
-tský [-tsky; -tstv£] = otrocký

Heine “Haj-», -na || někdy -neho.
n i k. -nea, m., něm. přijm.: přid.
jm. přivlast. Bežná/v; heinovsky'
[-sky] = v Heinově duchu

hej, zvolaci, upozorňovaci citoslov
ce: Hej Slované...; hej " h., po
čkej(te)!; tomu je h. = dobře.
ten může volat hej, výskat (lid.
a. hovor.); bude zas hej (Jir.);
o to je hej = o to je postaráno
(lid., Jungm.)

*hejble, -lů, m. pomn. =
*hejcatl = hladit, laskat
*hejčadlo || -čedlo || -šedlo, stř. =

plátěné n. jiné kolebadlo, hou
pačka (nářeč., Jir.) || hejčák, -u,
m. (Baar)

hejduk, v. hajduk
*hejdy, citosl. = hajdy
hejhal [-lice] || hejkal, -a, m. ||

hýkal || hejkadlo ll hy—, stř. =
lesni muž, strašidlo (lid.)

hejhola, “m. = člověk, na kterého
si můžeme zavolat hej hola, le
dakdo (lid., Vanč.)

hejhula, m., asi z hejhola = hej—
hola; = hřmotný, obhroublý člo—
věk (hanl., lid.)

hejkal, -kadlo, v. hejhal
*hejkati = kejhat; *hejlmout'i, -kl,

—knuv, dokon.; 'hejkot, -u, m.
= hejkání; v. hýkati

hejl [dice] || hýt, -a, m., pták;
přenes. = lehk0věrný člověk; hejl
na. nose = nos červený zimou

kej kle
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(lid. a hevor.); jít jako h. na
lep = dáti se snadno získat
atpod.: chytat hejly = lelkovati
(t.); pověsit komu hejía (hejly)
na nos = klamat jej, troplti si
z něho šašky;
zdrob. hejlík, -a, hejlíček, -čka,
m.

hejno, stř. = stádo, obyč. ptáku;
= množství, zástup...: hejna li
diček ((Jap.)

'hejpočkej: holka h. = lehká.
(zhrub.); nejsem žádný h. = hej
hola (t.)

hej rup || hej žup, povzbuzovací
citoslovce pří zdvihání

hejsa, hejsasa, citoslovce radosti:
zavzněla hudba a za ní hejsa,
kvítím obsypána' jede svatba
(Erb.); synácek hejsa-hopsa =
lehkomyslný (hovor.):
'hejsati = volat hejsa, výskat,
být bujný

hejsek, -ska, m. = „kdo hejsá,
výská", hýří. mladý lehkomyslný
a vyšňořený muž;
'hejsko'vati = žít jako hejsek:
hejsko'vitý || mský í-vsky; -vství]:
-vité, —vské chování...

hejslovan, -a, m. = okázalý, ale
povrchní vlastenec (hanl.); -1Ja
nitž = okázale vlastenčit; Juan—
ský [mam-tun, přid. k hejslovan

hejšedlo, v. hejčadlo
'hejta || hyjta, z. = tácky, hese

da, návštěva (chod.): 'hejták ||
hají-, -a, m. = besedník

hejtman, -a, m., z něm. Haupt
mann = vojen. náčelník (zastar.):
v bývalém Rakousku = setník
u vojska; okresní b. = o. náčel
ník; zem. h. (za Rakouska), na
Mor. & ve Slez. = náčelník zem.
samosprávy: hradní h. = správce
hradu;
zdrob. hejtmánek, -nka. m.;
hejtmani“ || -'no'vatt'= být hejt
manem (zastar,);
hejtmanský úřad, -ká hodnost;
-manst'v'í, stř. = úřad, hodnost
hejtmana: okresní -ství = 01.
úřad, hejtmanské. úřadovna, bu

'dova (za Rakouska); horní n.
báňské -ství = horní úřad

'hejtovnti = chodit na besedu
(chod.)

*hejže, cítosl. = hele
I lwk, citoslov. vystihující hekání
II hek, -u, m. = hekání; = pá

rek ptáků
hekal [-lka], -a, m. = kdo často,

stále heká: zdrob. hekálek, —1ka,
m.

hekati, _kám = vyslovovat he, bě
dovat. naříkat, sténat, přerývavě
dýchat (lid. a hovor.)z h. bo
lestí. únavou: slož. dokon. do
= zemřít (vulg.): na- se (mno
ho): hekávati, opakov.

hekatomba, ž., z řeč. = velká oběť
(původ. stovky zvířat); přenes.
= obětování, poslání na smrt;
= velké množství (mrtvol, pad
lých)

hekávati, v. hekati;
= hekající

heklovati, v. haklovati
heknouti, hekl, heknuv, -nut(í), do

kon. k hekatl; slož. dokon. vy

hekavý [mě]

bolestí; za
hekot_ -u, m. = hekání
hektar, -u, m. = 100 arů
hektický c-tyc-ab, z řeč. = soucho

tinařský: -cká červeň..: -cké
tváře tanečnic (č.-Chod)

hektograf, -u. m., z řeč. = stroj na
rozmnožování písemností; —fický
[-ficky] záznam;
-fo'vati = rozmnožovat hektograv
ťicky: slož. dokon. na

hektogram, -u, m., řec., 1. =
100 g: 2. = hektografický otisk

hektolitr, -u, m. = 100 ]: -t'rov'ý
Hektor, -a, m., trojský hrdina: psí

jméno; h., -u, m. = hektolitr
(lid.)

Hela., ž.. domác. tvar k Helena
Helada, zčeštěním z Hellas, -ady,

ž. = staré Recko
*Helča, -c1, ž., domác. tvar k He

lena
hele, citoslov. = hle; k tomu ně

kdy 1. os. mn. č. heleme (se),
2. helete (se)

helebarda, -dnik, v. halapartna



*heleč 4:08

'heleč || helečky (1. mn. -čme, 2.
-čte) ll heleď (1. mn. heleďme,
helejme, 2. heleďte, helejte), ci
toslov. = hle

helekati, v. halekati
heleme, v. hele
Belén || -llen, -a, m. = obyvatel

Helady, Řek; helenis-mus, obyč.
helle- v. tam; helenaký n. Jánský
|| -llenský [—sky; -ství], přid. k
Helén

Helespont || Hell-, -u, m., řec.
název Dardanel

helete, v. hele
*heliant, -u. m., z řeč. = sluneč

nice

Hélice, zdrob. Hélička., ž., báje
slovná. bytost v názvu děts. hry:
zahrajem si na Hélice (Ner.)

hellkon (lid. Jigon, -ligón), -u,
m., z řeč., natrubkový hudební
nástroj

helikoptera, ž. = vrtulník, letadlo
udržující se ve vzduchu pohybem
vrtulí

hello-, kmen řec. helios (= slunce)
ve slož.:
-centrický názor, podle kterého
je slunce středem vesmíru;
-fobie, ž. = strach před sluneč
ním světlem;
-gmf, -u. m. = přístroj signali
sující slunečními paprsky: -gra—
fie, ž., starší název fotografie;
-gravura c-vú-io, ž., druh repro
dukce. světlotisk;
—skop,-u, m. = sluneční daleko
hled;
-stat, -u, m. = přístroj na, za
chycování slunečních paprsků v
témž směru:
-therapie, ž. =
-trop, -u, m., odruda chalcedo—
nu; voňavka; -tropický = ota
čející se k slunci, o rostlinách

'heliový, přid. k helium che-», —ia,
stř., chemický prvek

]Ielka, ž., zdrob. k Hela
Hellas, v. Helada
.hellenismus <<-nyz-», -mu, m. =
, starořec. kultura. vzdělanost, zá.

léčení sluncem ;

*hemzadlo

liba, v ní; mista [mistka]
(mys-», m. = znalec, milovník
hellenismu; mistický a-nystyc-»
= v duchu hellenismu; miso
vati <<-nyzo->>= pořečt'ovat

hellenský [-sky; -stvž], v. Helén
HelleSpont, v. Helespont
helm, -u, m. (zastan) || obyč.

helma, helmice, ž., z něm. =
přilba, přilbovité zakončení věže

*helmbrechtník [-nice], -a, m. =
helmbrechtný člověk; helmbrecht
ný !| -chtský [-chtstv£] = zálet
nický; -ná panna = nevěstka
(zastan)

helmice, v. helm;
helmovitý [-tě; -tost] = podobný
helmě:
helmovka, -vek, ž.. houba;
helmo'vý, příd. k helma

helot(a), -t'ský [-tstw£],
v. heilot

Helsinki, -ink, pomn., hlavní město
finské; příd. jm. helsinský

Heluša, zdrob. -ška, -šek, ž., do
mác. tvar k Helena

Helvecia K—Vé-»,ž., z lat. -tia =
švýcarsko (zastara)

helvet [-tka], -a, m. || -veta ||
řidč. (lid.) Jutta, -vét, mít, -1ňt
= reformovaný evangelík; Hel
veta = švýcar (zastar.); helvet
ský || -vétský, mitský, mitský =
evangelický reformovaný

hematit, hematologický, Jogie, v.
haematit...

hemeroidy, v. hemoroidy
hemisféra, ž., z řeč. = polokoule:

-ricky', přid. k tomu
hemoroidy (lid. hama-) broji->>, -id,

ž. pomn.. z řeč. = městky, zlatá
žíla, choroba konečníku

—tismus,

*hemzadlo, -del, stř. = živé dítě
(Svět.):
'hemzati (se) = plahočiti se.
hemžiti se (nářečí., Staš., Svět.);
*hemzavec, -vce, m. = hemzavý
tvor; 'hemzavý = hemžící se,
plahočiVý:
hemzot, -u, hemžení
(Krásnoh.)

m. =



hemžiti se 409 berka

hemžiti se, hemžení = hromadně na, nevlídný hotel atp. (lid. a
se pohybovat na, menším místě hovor.)
sem tam: hemží se tam spousta here, -e, m., nejčastěji pomn. her
mravenců atpod.: hemžilo se tam ce, —ců,z něm. = srdce (v kar
lidí jako mravenců; rybník se tách)
hemží rybami = v rybníku se Hercegovec, -vce, m. = .obyvatel
hemží mnoho ryb; podob. ulice
se hemží chodci; podívané. na
hemžení kolem ohňů (Olbr.):
slož. dokon. na- se (Preiss.); s-:
tam, kde se shemží nepřátelé
(Ner.: říd.);
hemžívat'i se, opakov.:
hemži'vec, -vce. m. =
tvor (Ner.);
hemživý [mě] = hemžící se

*hen, příslw. = tam (nářeč)
hendiadys <<-dyja-», stř. neskl., z

řeč., básnická figura = vyjádře
ní významu dvěma souřadnými
jmény (zbraň a muž m. ozbro
jený muž)

Hendrich || mych, -a, m., příjm..
z něm. Heinrich

hendykep, v. handicap
henleínovee (Jaj-», -vce, m. =

stoupenec hitlerovského politika
Henleina; -novský [mvsky ;
movstvn = v Henleinově duchu

henna ][ hin'na, ž., tropický keř,
barvivo z něho, čes. alkana

hepče, hepčí, v. pče
hepiend, v. happy-end
Herakleia, —kla, m., starořecký ná

rodní hrdina; -kZovy práce:
-k10vy sloupy, řec. název úžiny
Gibraltarské

heraldický [-cky] <<-dyc-», příd. k
heraldika:
heraldik a-dyk>>, -a, m. =
se o-bírá s heraldikou;
-dika, ž., z lat. = nauka o šlech—
tických znacích, erbech '

*heralt, -a, m. = herold
herbartovec, -vce, m. = stoupenec

něm. filosofa Herbarta; herbar
tovsky' = v duchu Herbartově

herbář, -e, m., z Flat. -barium =
sbírka sušených rostlin; v starší
době též = rostlinopis

hemžfVÝ

kdo

herberk, -u, m., z něm. = nocle—
hárna pro řemeslnické tovaryše
chodící „vandrem“; = noclehár

' Hercynský les,

Hercegoviny, rodák z ní;
Hercegovina, ž., země v Jugo
slavii; hercegovský, na př. ta
bák, -ká. ovce || méně obvyklé
-govinský

hercočka., -ček, ž.. z něm. = vé
vodkyně (starší lid., Jin)

starý název kra
jiny na pravém břehu Rýna a
též českých zemí

'lierda, 2. = rána do zad (lid.)
hei-dek, z maď., citoslov. klení;

*herdekbaba, ž. = „zatracená“
baba, zlá. žena, „čarodějnice“
(lid.)

Herder a-dr», -dra || -dera, m.,
něm. příjm.: příd. jm. -d'r'ův [[
-derův ; herdrovský || -derov3ký
= v duchu Herd(e)rově

herdovati koho = dávat mu her
dy; 11. se

herec [herečka; *herkyněL -rce.
m. = kdo hraje na divadle (sou
visí s hra); přenes. = člověk.
který si nemístně počíná, jako h.
na divadle (hanl.), který se pře
tváří...;
herecký [-cky; -'ctv£]: h. život,
-ká společnost, -ké umění; -ctvo,
stř. hromad. = herci

heredita <<-dy-», ž. z lat. = dě
dičnost '

herese <<—ze»|| *-sie, ž., z řeč. =
kacířství, odchylné učení od cír
kevního, bludařství;
heresiarch <<-zijarch>>;-a, m. =
vůdce heretiků, arcikacíř; here
tický [—cky]c-tyc-» = kacířský:
heretik <<-tyk», -a, m. = kacíř.
bludař

*herež, citosl. = hle, nuže (zast.)
"hergot, z něm. Herr Gott, cito

slovce klení, nevole = hrome, u
všech všudy apod. (vulg.)

herin(e)k, -nkový, v. herynk
horka, -rek, ž. = bídný starý kůň

(lid. & hovor.)



Herkules 410 lies

Herkules,- '-la '" "'-Zesa <<-sa>>,m..
latin. jméno Herakla; přenes. =

*silák: Goliáš spral i Herkulesy
(Ner.): zobecněním h.;
*herkulesi || herkulský || herku
Zovský -= silácký, na př. výkon

herkyně, v. herec
Herma„ ž., domác. tvar k Hermína
herma " hermo'vka, —vek,'ž.= sloup

s hlavou boha Herma n. jiného
boha

hermafrodit a-dytip, -a, m., 'z řeč.
= obojpohlavní tvor, cvikýř;
-ditfismus e—dytyz-», -mu, m. =
obojpohlavnost, cvikýřstvíí' -di
tick'ý <<-dytyc->>|| dimi || '-dito
vý = obojpohlavní

Hermandada, ž., svatá H. = špa
nělská společnost středověká pro
ti zlodějům a zločincům: přenes.
svatá H. = policie (žertov.)

hermelín, -u, m. = zimni kožišina
z hranostaje; -nový

hermeneut, -a, m., z řeč. = kdo
pěstuje hermeneutiku;
hermeneutický, příd. k hermeneu
tika <<-ty-», ž. = vykládání, pO
učení o pravidlech a prostředcích
výkladu bible, starých pamatek
historických, děl slovesných

Hermes, -ma, m., řecký bůh pas
týřů a obchodu

hermetický [-ticky; -tičnost] c-tyc-,
_-tyč-», příd. jm. ]: Hermes, pře
nes. = obecně nepřístupný, taj
ný, přístupný jen zasvěcencům:
-cké knihy egyptských kněží
(Ner.); "-ký závěr = úplný, do
konalý, neprodyšný; -cký sňa
tek slova a duše (šal.) = doko
nalý (abyslovo přesně vyjadřo
valo duševní stav)

hermavka, v. herma
herna, iren, 2. = místnost n. dům.

kde se hraje v karty apod.;
herně, -ho. stř. = dávka z her:
herni = co souvisí s hrou n. s
hernou: h. plán, rozvrh, míst
nosti; h. nářadí = n. na hraní

hernhut, v."herrnhut
hernia || -m'e <<-nyja, —nyje_», ž..

lat. = kýla, průtrž

Herodes, -desa x-sa» || -da, m.,
jméno několika vládců v Pales
tině; symbol ukrutníka:
Herodes'ů'v || -dův, 'herodeský ||
-desovský = ukrutnický

herodian a-dyjam. -a, m. = člen
jedné židovské sekty: -nský

Herodotoa || obyčej. -dot, -a, m.,
řec. dějepisec v 5. stol. před
Kr.: příd. jm. -tův

heroický pícky; -ič'nost] x—rojíc-,
-rojič-». z řeč. = herojský;
heroida e-rojl—», 2., z řeč. = po—
slání heroiny heroovi, antický
básnický list;
heroinu a—roji-», ž.. z řeč. = hr
dinka, herečka hrající hrdinky:
heroisace <<—rojiza-».ž. = heroiso
vaní: _
heroismus <<-rojizmus»,-mu, m. =
bohatýrství, hrdinství, rekovství
heroisovatz' c-rojizo-zb = líčit ja
ko heroa, hrdinu

*heroj. -e, m. = heros; herojský
[—sky] = bohatýrský, hrdinný,
hrdinský, rekovný: h. epos, -ské
básnictví, -ská doba

hel-old || -Zt [-ldka, -ltka], -a, m.,
z lat. heraldus = hlasatel (za
star.) ; —ldský, -ltský

hel-os xhérós || héros», -roa, m.
,(podle sluha), řec. = polobůh
(u Řeků), bohatýr, hrdina, rek

Herostrat(os), -ta, m., Řek, který
zapálil Artemidin chrám v Efe
su, symb. muže, který se chce
proslaviti špatným činem: he
rostrat!ov)ský čin = podobný
_Herostratovu

*horruhut, -a, m. = příslušník
Herrnhutu, Ochranova; her-r'n—
h/uIský, přid. k Herrnhut

Hertinský les (Němc.). pcdle něm.
Hertin, čes. Rtyňský .

(mele),*herynk (:nek) " her'i'nk
—a.m., z něm. = sleď, slaneček
(lid.); -kový

heřmánek, —nku. m., léčivá. byli
na; anko'v'ý odvar; -nková. vůně;
-vá, chut' = chuť po heřmánku

hee, stř. neskl. = o půl tónu sní
žené h



*heslařiti 411 hezounký'

'heslařiti -= ohánéti se hesly Hetlt c-tyt» || Chetit, -a, m. =
(han1.) příslušník zaniklého indoevrop.

heslo, -sel_ stř., 1. = smluvené národa V M' ASH; hetitský ||
znamení, poznávací slovo; 2. = Che'; 11- jazyk neboli hetitšti'na
stručné vystižení myšlenky, po— _"che-,lž.
žadavků, životního cile, zásada: hetmnn, -a, m., pol. a malorus. =
životní h., l_polltická. hesla atp.; hejtman: *hetmančina, ž. = het
3. = slovo, pod kterým jsou za- manština, hetmanské. oblast:
řazeny listky knihovního katalo- 'mčiti " míti " movatž = býti
gu n'. výklady ve slovníku; hetmanem; hetma'nský [-ství],
4_ = povel, výzva; příd. k hetman '
'heslovati = heslařit: houréka, řec. = našel jsem, o ná—
heslobitý [-tě; -tost] || 'heslový
[—'vč; —vost] = vyjádřený hes
lem, hesly, mající podobu hesel:
-té poznámky, výpisky; -té uži
vání slov pravý a levý

hetairie <<-taj->>|| hetae- c-té-xo, 2.
= řec. politické sdružení

hetéra, ž., z řeč. (hetaír) =
„družka“, milostnlce, lepši ne
věstka

hetero-, kmen řec. 'heteros (= je
den ze dvou, druhý, jiný), ve
slož.: '
-doa:ie, ž. ll dozismus .<<-kslz-»,
-mu. m. = jino'věrectvi, bludař
ství: -doamí = jinověrný, blu—
darský; "
-genese ox-ze>>,ž. [[ -gonie sa:-ny

_je»_, ž. = různorodost (příro
dov.); —genní [-genně;_ -gémwst]

!= různorodý. nestejný; '
.-klise c-ze», ž. = různosklon

nost: -klitirký e-tyc-» = různo—
sklonný, tvořící tvary z různých
kmenů;_ . _
momie, ž. = řízení cizími zá.
kony, opak autonomie, jednáni
podle cizich podnětů;
mymie, ž. = různojmennost_ o—
značování rodových dvojic jmé
ny různých kořenů, na př. otec
.(m.) — matka (ž.). bratr — ses
tra: —"

-sea:uální [—ně;_-nost] = pohlav
ně přichylný k druhému po
hlavi; '

-syllabick_ý= různoslablčný
hetérský. přid. k hetéra

hlém objevu po dlouhém pátrání:
henrintlcký [why] x-styc-», přid..

k heuristika; _
heuristik q-stykzo, -a. m.. z řeč. =
kde pěstuje heuristiku, počíná
si heuristicky; -stika,_ž. = ná.—
vod, jak dělat výzkumy, objevy,
opatřovatl si látku, filosofická;
metoda zvidáni

hev, v._ hef
hever, -u, m., z něm. Heber =

ruční zdvihadlo, zdvihák; heve
rem co dostati apod.“ = _s velí-_
kou námahou“ (hovor. a lid.)

hexaedr cheksaédrm -u, m., z řeč.
= šestistěn, krychle

hexaclmrd, -u. m.. z řeč. = šesti
strun, stupnice šesti tónů

_ hexametr, -u, m., řec. = šestisto
pý verš, šestiměr; -tricky' [-cky1

'hezce, příslov. = hezky
"hezičký = hezoučký
hezký [-zky] = pěkný na. pohled.

na poslech atp., i ve smyslu
mravním: h. hoch, -ká. dívka..:
je to hezké od vás. že jste při
šel; .= dobrý, hodný: h. kus
cesty; je tomu_ hezkých pár let
(lid.); hezky se to poslouchá.;
je b. = hezké počasí: h. daleko.;
je h. zima: míti se h. = dobře;
zesíl. hezoučky' '[-čky];
2. stup. hezčí, lid. hezčejší [hez—
čejig .

hezoun, -a., m. = hezký muž (s
vulgární příchutí); zdrob. mak,
-nka. m.

hezounký Praky,
.velmi hezký

-nko, -nce] =



*hezulka 412 Hispanle

'hezulka, -lek, ž. = hezké děvče hieroglyt <<hyje—»,-u, m., pomn.
(Holeč.) -fy. z řeč. = obrazové egyptské

hi || hihi (hi hi)..., citoslov. vy- písmo: přenes. = nečitelné pís
jadřujici smích, posměch; mo (žertov. h0vor.); -ficky' na
hi... || hy, hý, citoslov., 1. na- pi
podobující koňské ržání; 2. vy
bízející tahouny k chůzi, k te.
hu; 3. = čehy

hin, citoslov. = hyje
hiát <<hyjáb>,-u, m., z lat., v mluv.

= průzev, přímé sousedství dvou
samohlásek, na př. ne-užil,
na-oko, modro-cký; v lékař. =
otvor, štěrbina; v geologa =
mezera ve vrstvách;
hiátový: -vé (sou)hlásky = kte
ré vznikaji mezi dvěma samo
hláskami (mluvnic.)

hlbern, -a "' hiberňák, -ňát, -a.
m. || hybe'r'n... = irský. hibem
ský františkán (zastar.); hiber
ňácký (hy-) || hibemský (hy-);
sr. Hybernská ul. v Praze

“hic || hyc, -u, m., z něm. = teplo.
vedro

hidalgo, -ga, m. = španěl. šlechtic
hierarch myje-», -a II -cha, m., z

řeč. = vysoký hodnostář cír
kevní:
hierarchický [-cky], přid. k hier
archie: -ká soustava; -cký celi
bát = kněžský (Havlíč.);
hierarchie, ž. =„svatá vláda“,
soustava devíti kůru andělských,
pořad, stupnice moci, hodností
v církvi, vláda kněží, kněžstvo
(vysoká. h.). soustava. hodností
jiných. na př. úřednických;
-chismus <<-chyz-», -mu, m. =
hierarchická soustava, -cké zří
zení; echisovati x-chyzo-nv= utří- 
dit, utřid'ovat hierarchicky, stup
ňovat podle důležitosti

hieratický <<hyje-tyc-», z řeč. =
posvátný: h. sloh v řec. umění =
archaisujíci, napodobující starši
sloh (hlavně v oboru nábožen
ském); -cké písmo v starém Egyp
tě, vzniklé vedle hieroglyfů, pís
mo běžné

hierotant ehyjero-io, -a, m. = vele—
kněz (eleusínských mysterií):
-tický <<—tyc—»= mystický

s...
hierokracie <<hyjero-», ž., z řeč. =

vláda kněží
*hih, citoslov. vyjadřující podiv
hihi, v. _hi
*hihlati se = hihňati se; *hihlamý

= hihňavý; *hihlot, -u, m. =
hihlání

hihňal [-lka], -a, m. = kde se
často hihňá;
hihňati se = tlumené se smát
(lid. a hovor.); slož. dokon. na
se (mnoho); prostě dokon. za
se;
hihňa/vý = hi'hňajíci se:
hihnouti se, hihl se, dokon. k
hihňati se (č.-Chod)

*hihot, —u,m. = hihotání; 'hiho
tati se = chechtatl se

hij(a) || hija, hija, citoslov. = hyj
hlkora, ž., strom se vzácným dře

vem; wový, přid. k tomu
Hilda, ž., z něm., žen. jméno
hilsneriáda <<-zneryjá-», ž. = pro

ces s Hilsnerem
Himalaja, -je. ž. || Jaja, -ji, ž.

pomn., asijské pohoří (původ. =
domov sněhu)

'himl, z něm., citoslovce klení
(lid.) || *hi/mlhergot, *himllaudon

hin (ham), přislov., 1. (mým, z
něm. = pryč, zničen... (lid.):
2. hin || hindle, hi/nle, slovo do
máci = tam (nářeč.)

hind, -a, m. = vyznavač hindu
ismu

hindlo, v. hin
hinduismus a-dujiz-iv, -mu, m. =

indické náboženství ; -istický
q-styc-», příd. k tomu

hinle, v. hin; hinna, v. henna
*hintury, příslov. = tam(hle)tudy

(chod., Jin)
hip, hip hip, hiphip, závodnické

citoslovce povzbuzovací
hipodrom, -u, m., z řeč. = jízdárna
Hispanie ox-nyje», ž., starověký a

středověký název španělska; his
panský = španělský
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histmat, —u,m., podle ruš., zkratka hitlerčík, -a, m. = hitlerovec
z historický materialismus (hanl.);

histolog, -a. m., z řeč. = kdo se hitle'riáda, “Přidá—>>.Ž- = hitle
obírá s histologii; -gický ústav rovština:
-cká práce; -gie, ž. = nauka o hitlerismus a—zmus», -mu, =
živočišných tkáních, tkaněsloví

historický bráchy; -ričnost],-příd.
k historie = dějepisný: h. časo
pis, —cká.práce, věda..: = dějin
ný. mající velký význam pro dě
jiny: -cká. událost; = co bylo,
stalo se, kdo žil v minulosti:
h. kroj, -cka událost, osoba..:
= pocházející z minulosti: -cká
památka.... = týkající se minu
losti, čerpající z ní: h. román..:
= „ověřený dějinami: -cká. prav
da; -cké pravo = pravo odůvod
něné dějinami; -cká. mluvnice =
podávající vývoj jazyka;
historička, v. dále historik

historie, ž., z lat. = dějiny, dě
jepis; = příběh. udalost, věc:
to je stará. h., těžká h.; = co
patří do historie, minulost: co
bylo aktualitou, stalo se historií
(Dyk):
historik [-rička,], -a., m. =
pisec;
'historika, ž. =
todolog'le (Mas.);
histoňograf, -a, m. = historik,
obyčej. omezeného oboru, na př.
stavovský; Jicin), přid. k Jie,
ž. = dějepisectví;
historiosofie, ž. =

děje

historická. me

filosofie histo
rie;
historisace aaa-», ž. = histo
risování;
historismus <-zmus», -mu, m. =
zdůrazňování dějin, minulosti.
Vývoje. smysl pro to, lpění na
všem starém; -risovati <<-zo-»=
zdůrazňovat historii, zabíhati do
ní; Jie—ujícísloh, řeč = užívající
s oblibou starších prostředků, na
podobující'je

historka, -rek, 2. = drobna udá.
lost, drobný, zajímavý příběh

;hietrio(n) [-nka], -na, m., lat. =
herec, kejklíř '(hanl.); maká
bustou, příd. k tomu

politický a sociální směr Hitle
rův a v jeho duchu;
hitlerofilský = nakloněný Hit
lerovi (Gottw.);
hitlerovec, -vce. m. =
stoupenec:
hitlerovský [-sky; -s't1ri] = v
Hitlerově duchu; ďwština || Já—
na, ž. = hitlerovství

hlad, -u, m.; 1. = pocit nedo
statku potravy a potřeby jídla:
pociťovat, mít, trpět, zahnat.

Hitlerův

ukojit h.; být o hladu = hla
dovět: umřít hladem n. -dy; z
hladu krást: 2. přenes. = žá.
dostivost, chtivost něčeho, touha
po něčem: h. po knize, po peně
zích, po půdě; děvče s hladem
v očích (Čep):
3. = obecná; nouze, bída, nedo
statek;
hlad, -a, m. = hladový člověk
(lid. a hovor.), č. příliš po ně
čem dychtící, nenasyta, chamti
vec (zhrub.)

'hlaď || hláď, -di, ž. = hladký
povrch, hladká plocha. hladina
(kniž.)

hladce, v. hladký
hladici = co je na hlazení;

hladič, -e, m. = kdo hladí, hla
dicí přístroj: —čka, -ček, ž. =
hladítko, drastítko:
hladičký = zcela hladký

hladidlo, '-del, stř. = hladici pří—
stroj: = leštítko na prádlo v star
ších dobách (Jin)

hladík, —u, m., druh hobliku n.
pllníku

hladina, ž., 1. = hladké místo,
povrCh kapaliny: vodní, mořská
h.; udržovati se na. -ně, nad
-n0u; = náledí, ledovatina (lid.)
2. = průměrná. výše, úroveň: h.
kursů, životních potřeb, cen;
zdrob. -nka., -nek, ž.
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hladlnký = velmi hladký
hladinný || hladinový, přid. k hla

dina
hladin-na, -ren, ž. = místnost.

závod, dílna, kde se hladí suk
no, papír atp.

hladiti, hlazen(í), 1. = činit hlad
kým. rovným, odstraňovati drs—
nost: h. dřevo, papír; 2. = do
týkati se zlehka rukou: h. ně

“komu tvář, vlasy; h. někoho po
hlavě, "po tvářích; přenes. hla
dit koho = chválit, nakloňovati
si; h. koho očima = zálibně,
láskyplně naň hledět: pohled jeho
oči zálibně hladil lesklou karoserii
(kniž); ironic. = bít, „mazat":
hladil provinilce (Jir.)-; 3. =
brousit, pilovat, tříbit: h. řeč.
jazyk, věty;
slož. dokon. po- koho po tváři...;
s- se světa. = odstranit (kniž.);
s- s tváře země (Olbr.): u- =
učinit hladkým (papír, látku...).
vybrousit, vypilovat, vytříbit
(sloh, řeč...), urovnat, srovnat
(spor...);
vy-, 1. = hlazením vyrovnat;
2. = vykořenit, vyhubit, odstra
nit: vy- město, nepřítele ' zlořády;
za-, 1. = hlazením zarovnat;.
2. = docela odstranit: za- po
sobě stopy. nepříznivý dojem;
-hlazovati, slož. nedokon. 's-, u-,
ViU—,za-;

hladivati, opakov.
hladítko, -tek, stř., zdrob. k hla

didlo

hladívati, v. hladiti
hladivý [laně] = hladicí: h. pohled,

-vá řeč

hladko, 1. příslov., v. hladký; 2.
stř. = hladkost (ojediň.)

hladka-, kmen k hladký, ve slož.:
—kmenný= s hladkým kmenem;
-korý = s hladkou kůrou:
-Zic£ = s hladkými líci (kniž.):
Jistý = s hladkými listy;
-srstý = s hladkou srstí

hladkost, v. ._hladký

hladký [-dce; -dko; -dkost] = ne

H

drsný, uhlazený, rovný: h. účes,
papír, stůl. -ká látka., kůže, -ké
čelo...; -ká. tvář, též = oholené.:
-ké šaty = bez ozdob: přenes.
= hladce plynoucí, vytříbený: h.
jazyk, verš, -ká. řeč. _ké mravy;
hladký kněz (So.) = uhlazený.
ale úskočný, nebezpečný; -ké
jednaní = bez nesnází, bez roz
porů;
je hladko = kluzko: hladce uče—
sán; šlo to h.; vyhráti h.; kule
projela, plícemi hladce (Majer.)
= neroztřepila okraje rány;
2, stup. hladší [hladčeji]
hládnoutí, -dl, -dnuv. -dnutí =
dostávat hlad, hladovět (ojediň.);
obyč. slož. dokon. vy- = vyhla—
dovět (lid.)

II hlůdnouti, -dl, -dnuv, -dnut(í).
dokon. k hladiti (ojediň.) || obyč.
slož. 170-= pohladit (lid. a. hovor.)

hladný [—ně; -nost] = mající
hlad, hladový; h. žaludek =
prázdný; -ná. léta = I. všeobec
ného hladu; -ná smrt = s. 'hla
dem; -ně se dívat na.. pokrm:
-ně ničit = hladem (Nela)

Hladolet, -a. m. = planeta Saturn
(říd.): h. = hladovec (žert.)

hladomor, -u, m. = mor z hladu,
' hladová. smrt; =hladomorna; h.,.

-a, m. = hladolet;
-morna, -ren, ž. = vězení, kde—
bývali lidé moření hladem; pře
nes. =velmi nevlídné, místnost

hladomřivec, -vce, m. = hlado
mřivý člověk; -m'řivý = umíra
jící hladem

hlad'oučký, hlaďounký = úplně
hladký '

hladovce, -vce, m. = hladový člo
věk _(s hanl. odstínem); přenes.
= chamtivec; zdrob. meček,
-čka, m.

hladovětl, .-.'-vějí = mít, trpět.
hlad; přenes. = míti touhu,
toužit, dychtit; slož. dokon. na—
se (mnoho): prostě dokon. vy-;
v. vyhladovělý.
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'hladovitý =
stan);
hladovka, -vek, 2.. 1. = dobróvol

.né hladovění, odmítání jídla: 2.
měkkýš, plž: '
hladový [-v; -vě; Joost] = mající
hlad; býti hladov |! -vý člověk:
-vé nepokoje = nepokoje z hla
du; podob. -vá smrt (není ger
manis.); Hladová zeď v Praze

velice hladový (za—

hladýš, —e,m., rostlina
hlahol, -u, m. = řeč, jazyk (za

star., Jir., Čech); = zvuk: h.
zvonů (Vrchl.); = hlasy, mluvení
(kniž.): H., -u. m., oblíbené jmé
no zpěvackých spolků

hlaholňš, -e, m. = glagoláš, hla—
holita

hlaholice || (Wago-, z. = nejstarší
pismo slovanské;
hlaholita, v. glagolita

hlahollti = hlasitě, hlučně mluvit.
znít, zvučet, zpívat, hlučně se
ozývat, o smichu... (kniž.); slož.
dokon. roz- se vysokým baryto
nem (So.); zvony se rozhlaholily;
za—;

hlaholívati, opakov.;
hlaholivý [-vě; dvnst] = hlaho
lící, hlasitý, zvučný: h. hlas
(So.): h. pán (Hlad.) = hlučně
mluvící, hovorný ||
hlaholný [-ně; -nost] (kniž.)

hlaholský [—sky] = psaný hlaho-'
.lici; -ské pismo neboli hlahol
štžna, ž. = hlaholice

hlas, -u, m., 1. = zvuk lidský n.
zvířecí: Pán Bůh psi(ho) hlas(u)
neslyší = nestará. se o zlovolné.
klevetné řeči; v mluvnic. někdy
hlas = zvuk, hlaska, při které
se chvějí hlasivky, zněla hláska;
2. = celkový ráz mluvení, zpí
vání, závislý na povaze mluvi
del, výška, síla, zvučnost jednot—
livých zvuků i jejich souboru:

.vysoký, hluboký, zvučný, jasný,
silný, slabý, jemný, drsný, sí_-_
pavý hlas ; mužský, ženský,
střední, sólový h.; .poznat ně
koho po hlase; = zpěvní part

'pro jistý hlas: mužský atd. hlas;
sólový h.. vedlejší hlasy;
v. hlasem;
3. = pověst, mínění, ús'udek:
je, jde o něm h., že...; jde

"o něm jeden, jediný h. = je
o něm obecné mínění; h. lidu,
h. Boží, h. svědomí: pozvednouti
svůj hlas (zastar. svého hlasu)
= upozornit na něco; dbáti ně
čího hlasu = mínění; ozývají se
hlasy proti tomu...;
4. h. při volbě = vyznačení kan
didáta: dát někomu svůj hlas:
býti zvolen všemi hlasy. větši
nou hlasů; rovnost, sčítaní hla
sú;

“hlasač [—čka], -e, m. = hlasatel;
'hlasadlo, -del, stř. = amplion

hlasatel [-1'ka], -e, m. = kdo hlá—
sá., zvěstuje, herold, kazatel: h.
myšlenky, slova Božího; = mluv
čí rozhlasu; -telský [detstvi]

hlasatl, -sá.m = hlasitě volat, ve
řejně rozhlašovat, zvěstovat, ká.—
zat, propagovat: h. pravdu, slovo
Boží, myšlenku, učení; hlásávati,
opakov.

hláseček, m.. zdrob. k hlásek;
hlásečka ž., zdrob. k hláska

hlásek, -sku, m., zdrob. k hlas =
slabý, jemný hlas; nebylo slyšet
ani hlásku = bylo úplně ticho;
h. jako konipásek = velmi slabý
(lid.)

*hlasem, příslov. = hlasitě
hlasistn, m. = člen mladé před

válečné generace slovenské, sou
středěné kolem listu Hlas: -stic
ký (í-StyC-» = v duchu časopisu
Hlas, Seskupený kolem něho

mami, hlas, hlášen(í) = oznamo
vat, ohlašovat (i písemně),
hlavně, úředně: policie, meteo
rologlcká stanice, rozhlasjhlásí.
že...; h. změnu bytu...;
h. se = upozorňovat na sebe.
ohlašovati svon přítomnost. do
žadovati se něčeho (práva., ho
voru...'), projevovati se, ozývat
atp.: žák se hlásí ve škole: h.
se o slovo ve schůzi; dlužníci,
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věřitelé se hlásí; nikdo se ne
hlásí (na telefonické volani) =
neozývá se; h. se o své právo, o
dědictví, o práci, o odměnu; její
ozdravělé stáří se hlásilo inte
resem o všecko (So.): h. se na.
policii apod., u někoho = h. po—
byt, příchod...;
h. se = znáti se: dítě se hlásí
k matce, k rodičům; k uschova
ným věcem se nikdo nehlásil;
h. se k politické straně, k ně
jakému hnutí;
slož. dokon. na- se '(mnoho);
o- co = oznamit: o- ztratu, změ
nu adresy policii ;(3. p.), na
úřadě; 'o- vystoupení ze spolku;
o- koho = oznamit jeho pří
chod; 0- se u policie atp.;
od- co = oznamit; od- co, po
byt v lázních. radio, služebnou
= odvolat předešlé hlášení, hlá
šením zrušiti; od- se na policii;
při- osoby bydlící v bytě, dů
chod ke zdanění, zlato k sou
pisu: při- se na vojnu, .k ně—
komu, k politické straně;
pro- co = oznámit ve schůzi,
veřejně; pro-, že zpráva není
pravdivá; pro- někoho za nevin—
ného, za svatého, za marnotrat
nika; pro- sňatek za neplatný;
ženich se prohlásil (lid. a ho
vor.) = požádal za ruku;
roz- co = říci, rozšířit kolem
sebe: roz-, že...; rozhlasilo se
to; roz- něčí tajemství, pověst:
1131—= oznámit veřejnosti: vy
nový zákon, konkurs. smlouvu,
boj; vy- někoho za mrtvého, za
nevinného, za.krále; vyhlášený =
oznámený (prodej...); přenes. =
obecně, chvalně známý, proslulý
(lékař.);
-hlašovati, slož. nedokon. 'do
se = hlásiti se; o—,při-, pro-,
roz-, vy-; *-hlášeti [[ Jda—, slož.
nedokon. o-, roz-;
hláslvati, opakov.

hlasitý [-tě; -tost] = co není šep
tem, co je nahlas, co je dobře
slyšeti: h. hovor, smích, -tá. řeč.

—té čtení; —tost slovíček (Hal.):
2. stupeň -sžtějš£ [ději]

hlasivka, obyčej. pomn. -vky, -vek,
ž. = pružné vazy v hrtanu, ji
nak zvané hlasové;
44:01:32:-kova souhláska = tvo—
řená, hlasivkami; -ková spodoba
= změna znělých souhlásek v
neznělé a opačně (m1uvnic.)',
-kové vazy (lékař.)

hláska, -sek, ž., 1. = hlídka, po
nůcka, (zastar.): 2. = místo
hlídky, hlásné. věž, stanoviště
(zastar. a želez.); 3. = článko—
vaný zvuk;
hláskosloví, stř. = nauka o hlás—
kách, o jejich měnách; —slovm'r
[-ně] : -né změny;
hláskovacl metoda čtení = vy—
cházející od hlásek;
hláskovatž = vyslovovati,
hlásky;
hláskový: -vá. změna

hlásni, 2. = žena hlásného n. že—
na. konající hlásnou službu; =
hlasatelka (říd. kniž.)

hlasně, v. hlasný
hlásnice, 2. = hlásné. trouba; =

hlásné. věž.., hláska _
hlásník, -a, m. = hlásný, kdo při—

naší &.roznáší zprávy '
hlasno, v. hlasný
'hlasnozvuký = zvučný (Čech)
hlasný [-ně; '-no], kniž. přid. :

zvučný, hlasitý: h. ruch (Mrš.):
-ně zpívati (Vrchl.); kůň -ně od-
dechoval (Jir.); srdce -no buší-"_
(šiméč.)

hlásný, přid. jm. k hlásit: -ná.
. trouba = na hlášení nebezpečí n.

neštěstí do dálky; -ná. služba =
zaležející v hlášení, oznamování:
h., -néh0, m. = hlídač, který“
hlásí, rozhlašuje nebezpečí, ne—
štěstí n. hodiny, ponocný

hlasovací právo, lístek = na hla--
sování, na volbu: h. komise =-=
dohlížející na hlasovaní

čísti“

hlasovati = odevzdávat hlas při
-volbě,' volit: h. ústně, aklama—-

cí, tajně; b. pro někoho, pro
stranu: slož. dokon. od—něco ==
hlasováním přijmout, schválit;
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pře- někoho = při hlasování dá
ti více hlasů někomu jinému;
oposice byla přehlasována = do
stala menšinu hlasů;
hlasováoati, opakov.

hlasový, přid. = souvisící s hla
sem: -vé vazy v mluvidlech n.
hlasivky: -vá. štěrbina (mezi hla
sivkami): -vé bohatství, rozpětí;
h. přírůstek = p. hlasů při vol

hlášení, -hlaš0'vati, v. hlásiti
hlat, -l, 2. = krystal (obroz., dnes.

jen básnic.): démantová h.
(Ne-r.); stříbrná, h. slunce (Mrs.)
= hladká plocha;
hlatipz'sec, -sce, m. = krystalo—
graf (obroz.); srov. Vocelovu pO
vídku E.;
hlatitž se = krystalisovati se
(říci. kmž.)

hlava, ž., 1. část těla; psi h., v.
psi; už ho h. neboli = je mrtev;
h. se mi točí; h. mi jde z toho
kolem; nevím, kde mi hlava stojí
(prací); míti hlavu jako škopek
= těžkou (vulg.); kývnout, kývat
hlavou (na znamení souhlasu);
kroutit, vrtět. potřásat nad ně
čím hlavou (na znamení nesou
hlasu); nechat na hlavě (t. j
klobouk) = nesmekati; přenes.
= nechati ai své poklony (ho
vor.); věšet hlavu = býti smu
ten: na hlavu se stavětl = vzdo
r0vat: hlavou zeď neprorazíš
(přísl.), o marném, zbytečném od
poru: shodit někoho po hlavě;
o hlavu větší, přenes. = značně; '
nový od hlavy až do paty, k pa
tě = celý nový; bouřka je nad
hlavou = zcela blízko; mít práce
nad hlavu = velmi mnoho;
v hlavách = u hlavy, část poste
le, kam pokládáme hlavu atp.;
bít někoho hlava nehlava = všu
de, i po hlavě;
2. = sídlo života, život sám: dá
ti, vsadit na (za) to hlavu; jde
mu o hlavu; porazit nepřítele
na hlavu = úplně;
3. = sídlo rozumu, vtipu, pře
mýšlení, uvažování, rozum, roz
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umnost. paměť, mysl, rozvaha,
rozumný člověk...: nemít nic v
hlavě; míti dobrou, bystrou, či
pernou hlavu; je to chytrá,
bystrá, učená, h. = chytrý, zna—
menitý člověk; pracovat hlavou
= rozumem (proti rukama); po—
raditi se se svou hlavou = se
svým rozumem, rozmysliti si to.
rozhodnouti to sám; co není v
hlavě, bývá. v nohách = nač za
pomeneš, pro to musíš dojít;
mít roupy v hlavě = býti roz
pustilý, nevědět, co chceme
(lid. a hovor-.); dát hlavy do
hromady = raditi se (t.); není
to z jeho hlavy = není to z je
ho rozumu, to si On nevymyslil;
lámati si hlavu = usilovně pře
mýšlet (lid. a hovor.); vzíti si
co do hlavy = usmysliti si co.
nedati si vymluvit (t.); to mi
nechce jít do hlavy = nechápu
to (lid. a hovor.); to mi nejde
z hlavy = stále na to musím
myslit (L); stouplo mu to do
hlavy = opojilo ho to, pomátlo,
zpyšněl tím (t.); ztratit hlavu =
rozvahu; míti tvrdou hlavu = bý
ti svéhlavý n. špatně se učit; čes
ká hlava, „palice“ = tvrdá, ne
ústupná; nemá to ani hlavy ani
paty = je to neuspořádané, pla
né, nemá to žádného smyslu;
postaviti si hlavu = nechtít u
stoupit; přerůst rodičům přes
hlavu = nechtít jich pcsloucha
ti; poplésti děvčeti hlavu = způ
sobit, že se do nás bez roz
myslu zamiluje (lid.); napravit
někomu hlavu = vrátit mu roz
vahu, přimět jej k správnému
jednání atp. (t.);
4. hlava jako nejdůležitější část
lidského těla, celý člověk: plat.
daň z hlavy; vypsati cenu na
něčí hlavu; kolik hlav, tolik
smyslů (přísl.);
5. = hlavní osoba, vůdce, před—
nosta. náčelník atp.: h. rodiny,
státu, hnutí, splknutí...;
6. = samostatný odstavec, ka
pitola: kniha o devíti hlavách;
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7. = věc hlavě podobná, přední
část: h. u kapusty = hlávka; h.
(u) sekyry, hřebíku, kola, kla
diva, nebozezu; v. kobylí, ko
čičí:
h. mince = strana s obrazem
něčí hlavy;
zdrob. hlavěnka. hlavice, —vlč
ka, hlávka, hlavulenka, v. tam

hlaváč, -e, m. = kdo má velkou
hlavu, hlavatý člověk; přenes.
= neústupný člověk, pallčak
(zhrub.); v hantýrce = soudce;
rostlina a ryba;
zdrob. hlaváček, -čka, m.; h.,

rostl. (jiná. než hla

'hlavátcčný, přid. k hlavátko =
hlavntlcový

hlavatice, ž. = zelné, n. řepná. sa—'
zenice: —£icový

hlavatka, -tek, ž. = tesařská se
kera (pantok, mor. hlavačka);
ryba; = hlavatice (lid.)

*hlavátko, -tek, stř. = hlavatlce
(nářeč.); —tkový, příd. k tomu;
v. hlavátečný

hlavatý [-té; -tost] = mající vel
k0u hlavu; přenes. = svěhlavý,
umíněný (zhrub.)

*hlavec, -vce. m. = zhlavec
hlaveň, -vně, ž., 1. = roura u

palné zbraně, do které se vklá
dá náboj: h. ručnice, děla; 2.
= hořící n. Opálené poleno (za
star. kniž.)

*hlavenství, stř. = prvenství
hlavénka, ž.,

h. dávivá, léčivá. rostlina
"hlaví, stř. = hlavice
hlavice, ž., vlast. zdrob. k hlava

(dnes lid. v písních); přenes.
= tlustší konec, vrch nějaké
věci: h. kosti; h. sloupu = je
ho vrchní zakončení; v hudbě
= koncová část krku smyčco
vých & loutnových nástrojů

hlavička, -ček, ž., zdrob. k hla
va (vlast. k hlavice); přenes. =
důmyslné. n. tvrdá. hlava: to je
h., ten má hlavičku!; = před
mět podobný hlavičce: h. špend
líku, sirky, h. lnu, okrouhlá

zdrob. k hlava (lid.);

část not atp.; = záhlaví, titu
lek (v tisku); uhodit hřebík(u)
na hlavičku = vystihnout jádro
něčeho. podstatu (h0vor.);
hlavičkář, -e. m. = dělník, kte
rý dělá hlavičky (u špendlíkú)
n. pracuje s hlavičníkem;
hlavíčkovitý = podobný hlavičce:
hlavičkový, přid. k hlavička: -ví
andělé = vyobrazení jen s hlavič
kami (Rais): -vé vydání novin
= vydání v jiném místě a s ji—'
ným titulem, ale se stejným ob
sahem

hlavičník, -u, m. = nástroj na dě
lání hlaviček nýtů

hlavlna, 2. = průčelí domu, štít,
lomenice (lid.); = hlavička. pa—
lička (t.)

hlavlnka, -nek, ž., vlast. zdrob.
k hlavina = palička (lnu...);
zdrob. k hlava = hlavička

hlaviště, stř. = hlava, kolba
'hlavlzna, -zen. ž. = hlava (zhrub.)
hlávka, -vek, ž., zdrob. k hlava,

obyčej. přenes. = co má po
dobu hlavy: zelná... h.;
hlávkový, přid. k tomu: h. salát,
-vé zelí

hlavně, v. hlaveň a hlavní
hlavní [dně] = přední, nejdůleži

tější, rozhodující, ne vedlejší, ne
postranní, ne pobočný: h. město.
chrám, ulice. vchod: h. pojem,
osoba, příčina; sedm hlavních
hříchů: mít hlavní slovo; to je
h. věc: h. stan = vrchní veli
telství; h. závod; h. přízvuk, věta
(mluvnic.);
hlavně = zejména, především,
zvláště: raditl se... h. o čem

hlavnlce, ž. = horská. nemoc, tyf
(lid., Němc., Jir.); = zhlavec
(Heyd.);
hlavnička, -ček, ž. = hlavnice,
nemoc

hlavník, -u, m. = hlavní trativod;
hoblík (porubník); = hřeben v
účesu (Jung-m. z Dobrovského)

hlavňový, přid. k hlaveň
hlave-, kmen k hlava ve slož.:

“bol, -u, m. = bolení hlavy
(žertovné);
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tim—yt, -u, m. || -krytba, ž. || hledaný buě; -nost], zpřídav. příč.
moku-yt, -u, m. = pokrývka na min. trp. od hledatl, 1. = vy
hlavu (žertov.); hledávaný, oblíbený, vzácný: h.
Jam, -u. m. = s čím 'si třeba lékař, lék, -né zboží; 2. = nepři
lámat hlavu, co je na lámání rozený, strojený, umělkovaný
hlavy, nejasná hadanka., otázka
atp. (žertov.);
*-lomný = krkolomný (Koll.); =
namáhavý;
—pokryt, v. hlavokryt

hlavový, přid. k hlava: -vá práce
= práce hlavou, duševní (Ma.
sar.); h. tón = fistule

'hlavulenka, -nek, z. = hlavička
hlazenice || -zenka, -nek, z. = hla

zená kůže:
hlazený (papír...) = uhlazený,
hladký

-hlcovati, v. hltitl
hle ll (nářeč) kleč, citoslovce z

hleď = podívej(te) se. podívej
me se, hleďme, hleďte, někdy s
významem překvapení, spokoje
nosti, vida: hle, budeme míti
překrásnou cestu (So.); a hle.
kdepak již našla petrklíč?
(Němc.); hle, jak pan učitel nás
pěkně bavil (Čech)

hled, -u, m. = pohled, zrak (bá
snic.): můj mrtvý h. nic více
neuhlídá (Má..); hledy jeho tkvě
ly na rtech hercových (šmil.);
mládenci hledů zbrklých (NM-):
h. nač (Hál.); pomn. hlady =
očí zvěře (mysliv.)

hledací = co je na hledání, čím
se hledá ap.: h. pomůcka, h.
šachta, metoda

hledač, -e, m. = kdo hledá.: h.
pokladů; h. Boha (Konr.); ty,
astronome, hledači na temných
pásmech mapy v duši (Nez.); =
lovecký pes;
hledáček, -čku. m. = malý da,
lekohled u velkého, zařízení u
fotografického přístroje; -čko'vý

hledaná, -né, ž. = hledání, hra;
jíti na. -nou = jíti hledati (oje
diň.)

hlodanice, ž.
dání (lid.)

= těžké, dlouhé hle

27'

(výraz, slovo, sloh);
2. stup. hledanějsí: nejhledaněj
ší minlstrováni (Jil-.)

'hledatel [-lka], -e, m. = hledač
hledati, od původu opětov. k hle

děti = bedlivě hledět, pátrat,
snažlti se nalézt, získávat, opa—
třovat ap.: h. rudy v zemi, po
klad, houby, květiny v lese, slo—
vo v knize; h. práci, zaměstná
ní, nějaké místo: h. zámlnku ke
sporu: h. potěšení, h. si štěstí;
h. včerejší den, o marném hle
dání (lid. a hovor.); kdo v té
pecí sedá., jiného tam hledá.
(přísl.), o podezřívání; nikdo by
to v něm nehledal = netušil u
něho, nenadál se;
slož. dokon. do- se čeho = nají
ti až po dlouhém hledání; na,- se
čeho, s čím = dlouho hledat;
0. = se všech stran prohléd
nout, zevrubně prozkoumat: o
základy stavby, ranu, mrtvolu,
puls; chalupníci ohledali před
spaním zámky (čt-m): o- nejas
né místo v starém textě apod.;
zao-: takového člověka aby po
hledal = nenajdeš, je to vzácný
člověk;
pro- = zevrubně prohlédnout,
prozkoumat: pro- kapsy, zásuv
ky u stolu, celý byt, les apod.;
'roz- se (šmíl.) = hledáním se
roztrhat;
s-, 1. = hledáním dáti, sehnatl...
dohromady,. shromáždit: 5- své
věci; 2. = hledáním zjistit, po
znat: s- něčí (ne)vinu, nedba
lost; s- v kom dobrého pracov—
níka, koho vinným; s-, že má
někdo pravdu; shledalo se, že...;
3. s- se = uvldéti se, setkati:
s- se po dvaceti letech; s- se s
matkou, s přáteli; nes—se už s
něčím = nenajíti to nikdy;
s- se s něčím (s přílišným kou
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řením, pitím...) = pocítit ná- 2. = snažit! se, a) s neurč.
sledky něčeho; shledání, stř.: způs.: h. se komu zalíbit. ně—
připítl si na šťastné shledání; kam .se dostat...; b) 5 aby:
vy- = hledáním nalézti, vyhléd- hleď, aby ses nespálil, abys to
nout: vy- někoho v jeho bytě, napravil...:
v úřadě: vy- (si) nějaké místo.
nějaká slova v knize, dobrého
přítele. společníka;
hledávatí, opak0v.; slož. nedok.
o- ránu. mrtvolu atp.: po—: ne
máš tu co pohledávati = co dě
lati, nepatříš sem; pro- kapsy....
s- věci na cestu; ary- zábavu, vy
si přátele..: = požadovati, vy
(zastar.): vyhledává to potřeba
země; vy- = zjišťovati skuteč
nosti (v soudnictví)

hlédati || hlídatž, vlast. opět. k
hleděti (ojediň.): zprav. slož.
nedokon. do- na někoho, na ně
co = dohlížet; na(hlédatl) do
knih; o- se (na koho) = ohlížet!
se: pro-, přenes. = poznávati své
chyby atp.; u(hlídatí), jak to do
padne... = uvidět: 011- z okna
= vyhlížet; *z(hlidat) na něko
ho (mor.) = mraěitl se naň;
opak. nedokon. vyhlédávati, -hlí
dávati; v. I hlídatí

hledátko, -tek. stř. = hledací za
řízení u optického přístroje

hledávatí, v. hledati
'hledavý [-vě; -vost] = hledající,

pátravý, zkoumavý
bledě, v. hledíc
hleděný, příč. k hleděti (říd. kniž.)

= šlechtěný, pěstěný: vlasů ne
zrovna. přepečlivě hleděných
(Jir.): paní byla zanedbaná, ne—
hledéná

hledětí, 3. mn. -dí, 1. = dívati se.
patřiti: h. na někoho, někomu
do očí, nahoru, na zem, na.
všecky strany, do slunce, do
světla, do tmy: h. před sebe do
prázdna; h. za někým (když od
chází); h. na někoho zvysoka,
přes rameno, spatra, skrze prsty
= přezírat jej, necenit, ne
vážlti si ho: darovanému koni
na zuby nehled' (přísl.) = dar
nekritisuj : h. na něco přísně...
„= posuzwati to;

3. = dbátí, starati se, míti na
mysli, na zřeteli: h. si čeho, své
ho povolání, díla, své práce ||
řidč. h. čeho:
h. k čemu, nač = míti zřetel;
h. na sebe = dbáti, držeti; po
dob. (ne)h. na peníze, na slávu.
na formality atp.;
4. rozkaz. způs. hleď, -me, -te
= podívej se..., s odstínem po
dívu, překvapení: hleďme, on to
dovede; hleďme na něj, jak to
umí; hleďte, ono je“ to docela
jednoduché atp.; = uvaž, roz
myslí si, uznej: hleď, to není
jinak možné atpod.: v. hle:
5. podmětové hledětl o věcech:
nic dobrého mu nehledí (nekou—
ká) z očí = není vidět; úzkost
hleděla mu z tváří (Rais) = bylo
vidět na jeho tvářích úzkost;
okno hledící k parku (Sova) =
směřující, obrácené; podob. prů
čelí domu hledí k severu; —
přenes.: sem hledí to a to =
sem patří, náleží, je to důležité
(knižní):
slož. dokon. do- někam, obyčej.
dohlédnout; na- se = nadívati
se: prostě dokon. 170- na něko
ho na něco; 11- se = uvaro—
vati se, vystříhat (chyb...): val-:
vy- si očí = usílovným hledě
ním vyboulit: za- se do dálky.
na někoho; přenes. za- se do
divky = zamilovati se;
hledivati, opakov.: h. z okna,
na hory; přádla hledívej = hleď
si přádla, pilně přeď (Erb.)

hledí, stř., 1. = otvor pro oči v
přilbě; 2. = zařízení na pušce
n. na dělu k 'míření; přenes. s
otevřeným hledím = přímo, u
přímně, ne po straně

hledíc, někdy hledě, ustrnulý pře
chodník povahy příslovečné =
přihlížejíc, se zřením; klade se.
není-li podmět věty slovesné to
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tožný s podmětem děje vyjádře
ného tvarem hledíc (hledě): h
ke všem stránkám je to práce
dobrá: nehledíc k tomu l'ze s ním
souhlasiti

hlt-dík, -u, m., květina
hledisko, 2. mn. -sk || —sek. stř.

= stanovisko: posuzovati věc s
osobního hlediska, s vědeckého
atp.

hlediště, stř., 1. = místo pro di
váky (v divadle...); 2. = hledis—
ko, stanovisko (řid.);
hledišmí, příd. k tomu

hledítko, -tek, stř. = zařízení na
pozorování u dalekohledu...

'hleditruňk, -a., m. = kdo si hledí
truňku_ piják (Jin)

hledívati, v. hledéti
hlédnouti ]] hled— ll hud-, hledi.

-dnuv. -dnut(í) = pohlédnouti
(říd. básnic.): kam jen oko hléd—
ne (Puchm.); hlednu blíž
(Vrchi.) atp.; zprav. slož. dok.
do-hlédnouti || -hlíd7wutl = do
sáhnouti zrakem: pokud s ná
vrší bylo možno do- (Rais);
přenes. = vykonati dozor, pro
hlídku. dokon. k dohlížeti: do
na někoho, na něco; na- do po
koje, do spisů, do protokolu...
= podívatí se; přenes. = uzna
ti: na-, že jsme se zmýliii...,
german., ale dosti častý;
o- se kolem sebe, po někom, za
někým, na všecky strany; o- se
někde = seznámiti se, poznati
krajinu, lidi, poměry;
ob- si něco = se všech stran
prohlédnout, „okouknout" (lid.
a. hovor.): od- od čeho, ger
man. m. nehledět na to, ne
přihlížet k tomu:
2703 prostě dokon.;
1100- se po někom, po něčem =
jen maličko, při příležitosti se
podivat, vyhledat...:
pro-, 1. = otevřít oči, nabýti
zraku, státi se zřetelný, jasný,
přestati býti zaslepený: slepý
prohlédl: broušený granát, vy
čištěný obraz prohlédne: 2. pro
si koho, co = dobře se podívat.

prozkoumat; pro- koho = dobře
poznat, jaký je:
pře-, 1. = pohledem obsáhnout:
pře- s Řípu celé střední. Čechy;
2. = prozkoumati znova, po ně
kOm (práci, účty...);
3. = pohledem minouti, “nezpo
zorovat (neúmyslně): výhybkář
přehlédl dané znamení, učitel
chyby v úloze; přenes. pře- co
= nepřihlědnouti k čemu: pře
se = přehlédnutím chybit; ně
kdy pife—co = úmyslně nezpo
zorovat, dělat, tvářiti se, jako
bychom to neviděli (JH-.);
při—ke všem okolnostem... = u
vážit je, nepustiti se zřetele;
roz— se po krajině, po životě,
po literatuře; po-roz—se = tro
chu se roz-:
s-, 1. = spatřit při hledění
shora. dolů: 5 hory 5- celé údolí,
celý kraj; 2. = zahlédnout, uvi
dět: s- známého || z-; 5- se v kom
= najít v něm zalíbení; u- =
spatřit (říd.);
vy- z okna: = vybrati si, zvolit:
vy- si knihu, oblek, přítele,
nevěstu atp.:
vz- = pohledět vzhůru: vz- k
nebi;
z—(z pův. vz-), v. s-: z- se čeho
= chtíti to míti, získat (lid. &
hovor.); z- se na kom, o těhotné-
ženě = pohledem naň přivoditi,
že má dítě jeho podobu (t.);
201—= na okamžik spatřit:
nedokon. dohlížet..., v. -hlížeti

hlehle " hlehleď (Erb.). citoslov. =
hle, hele (říd.)

*hiej, hlejme, hlejte, citoslov. =
hle, hieď, hleďme. hieďte (nářeč)

*hlele, hlelele, citoslov. = hle, hele
(říd.)

hlemýžď, -dě, m., plž, lid. šnek;
symbol zdlouhavosti: lézti, pli
žiti se jako h.; podle podoby =
kostěná. část vnitřního ucha.;
zdrob. -žděk, -ďka. m.;
hlemýždi, příd. k hlemýžď: h.
skořápka...; přenes. = pomalý,
zdlouhavý: h. krok, tempo:



hlen 422 hlíva

'hlemýždlti (se) = pomalu, má- h.; 4. = místo hlídání, strážní
10 se pohybovat, vycházet ven; věž n. budka, část okna.:
"hlemýždně, příslov. = hle- hlldkovatl = konati hlídku, býti
mýžďově: na hlídce:
hlemýžďov'ltý = mající podobu hlídkový, přid. ke hlídka: h. člun;

hlemýždě: 1 hlídnouti, v. hlědnoutl
hzezclryžďovýMěl. příd- ke he“ hlína, hlínou || hlí-, ž., hornina..
mý . . kopná a tvárná zemina; býti vhlen -u, m. = sliz, slizowtý Vý' . . . hlíně, hryzat hlínu = být v hro—
měsek lidský. zvírecí 1 rost- . _
linný' bě (lid.),

hlenotok, -u, m. = chorobné od- 2223376, -čku'_n;11' n;;ob klínměšování hlenu: ' -u, 'n' _“ "“ ' = '
hlenovitý = podobný hlenu;
hlenový, přid. k hlen: -vé buňky

hles, -u, m. = hlesnutí (kniž.)
'hlesati, nedokon. k hlesnouti;

zápor. ne- = neozývati se, ne
mukat: ani nehlesal;
hlesnouti, hlesl, -snuv, -snutí =
vydati slabý hlas, promluviti,
ozvati se slabě: Ano, hlesl (Ma
jer.): nejčastěji zápor. ne-:
padl, ani nehlesl; = neozvati se
na. výtky, domluvy, .neceknouti:
už ani nehlesl

hlezenní, přid. ]: hlezno: h. kost
hlezna, -zen, stř. = kotník (zastat—.)
hlídací = na hlídání: h. pes, bou

da, společnost
hlídač [-čka], —e,m. = kdo hlídá:

polní, lesní, tovární. noční h.:
-čský [-čstvl]: —čská bouda

'hlídaná, -né, ž.: na -nou = na
hlídání

I hlidati, vlast. opětov. k hleděti
= dozírati, opatrovatl: h. dům.
děti...;
slož. dokon. do—se koho, dětí...
= u- ho, děti; o- děti (Jesen.);
u- = hlídáním ochránitl, na př.
ovoce, děti;
hl-idávati, opakov.

II hlídati || hledali, v. hlédati
'hlídavý = hlídající, slídivý
hlídka, -dek, ž., 1. = hlídání (čin—

nost): míti hlídku, státi na hlíd
ce, poslat někoho na hlídku;
2. = hlídači, stráž; 3. h. v no
vinách, v časopise = zvláštní
rubrika, obzor, přehled, věst
ník: sokolská, vojenská, školská

něný hrnek, vůz na hlínu;
hlinař, -e, m. = dělník kopají
cí... hlínu;
*hlinavka, -vek, ž. = hliniště;
klíněnka, —nek,ž. = dýmka z pá.
lené hlíny;
hliněný = z hlíny; přenes. =
vrátký: lež má, -né nohy; býti,
státi na -ných nohou, nohách ;.
hliník, -u, m., 1. = hliniště; 2.
kov; -kový = z hliníku 2.:
hlinina, ž. = hliněná podlaha
(nář.); = hliněné nádobí;
hlinisko || hliniště, hlinoviště,
stř. = místo, kde je hlína, od—
kud se bere hlína;
hlinitý = obsahující_hlínu; -tá.
vůně = po hlíně;
hlinka, -nek. ž., hornina, kaolin;
hlinkovec, -vce, m. = stoupenec
politiky Andreje Hlinky před 2..
světovou válkou;
*hh'nný = hlinitý;
hlinomaz, -a, m. = hrnčíř. so
chař (posměš.);
hlinovatka, -tek, ž. = hlinitá
půda;
hZi/noviště, v. výše hlinisko;
hllno'vitý || hll- [-tě; -tost] ==
hlinitý, páchnoucí hlínou;
hlínovka Ii Mil—, -vek, ž. = hli—
niště, hlinovatka;
*hllnovnlk, -u, m. = hliniště:
klínový || hli- = hliněný, hlinitý

hlist, -a, m., červ (odb.); husta,
ž. = žížala, škrkavka; zdrob.
hlístek, -tka, m., červ;
hllstnlk, -u, m., rostl.

hlíva., ž., houba



hlíza.

hlíza, hlizou ll obyč. hil-, mn. hlí
zy, hlíz atd.. ž., 1. v lékař. =
ložisko hnisu, absces: 2. v botan.
= 'podzemní stonek, zásobárna
rostlinných látek;
hllzenka, -nek, ž., houba;
hlízička, -ček_ hlžzka, -zek, ž.,
zdrob. k hlíza;
hliznaty' = s hlízou, s hlízami;
= nemocný hlízou;
hlízovity' = podobný hlíze;
hlizový, příd. k hlíza.: h. mor

-i:lížeti, slož. nedokon. ke slož.
dokon. -hlédnouti, v. tam:
do- na někoho, na něco = do
zírat, míti dozor:
na. do knih. do spisů atp.; pře
nes. = uznávat. v. nahlédnoutl;
o- se na někoho, na všechny
strany; přenes. o- se na koho
= mít ohled, zřetel, dbátl; ob
ně00 = se všech stran to pro
hlížet (lid. & hovor-.);
pro- účty, pro- si koho...;
pře- účty atp. = znova prohlížet:
pře- krajinu = pohledem objí
mat; pře- vojsko = prohlížet;
pře- chyby = úmyslně n. ne
úmyslně nevidět, nepozorovat:
pře- koho, co = nemítí zření ke
komu, k čemu, nevážítí si koho,
čeho, podceňovat, přezírat koho,
co;
při- k slavnosti atp. || někdy při
čemu; při—hře; přenes. při- ke
všem okolnostem = míti zření;
'roz- se po krajině..:
s- (s hory) na krajinu; s- se v
kom, v čem = zálibně se dívat:
shlížela se v studánce (Němc.);
přenes. s- se v kom = nalézat
v něm zalíbení;
ary—z okna; vy- někoho = tou
žebně očekávat; vy- špatně, dob
ře... (není chybné) = vypadat;
vz- na něco, na. někoho;
—hlžž£vatž,opakov., slož. nedokon.
do-...

hlod, -u, m. = hlodání, hryzení
(jen básnic.): h. svědomí; červa
h. (Vrch1.)

hledací, přid. = na hlodání: h. zub

423 hlomoz

hlodák, -u, m. = hlodací zub hlo—
davců

lilodnti, -dám = hrýztl, okusovat,
zprav. o zvířatech: pes hlodá
kosti, zajíc kůru, myš hlodá na
sýru; přenes. svědomí hlodá v
duši; v hloubi lidských srdcí
hlodá naděje (Nez.); zub času
hlodá na čem = čas to mění, ča
sem se to mění; na sebevědomí
hlodá choroba (So.) = choroba
je oslabuje: pochybnosti hlodají
= trápí, mučí;
slož. dok0n. na- co = trochu o
hlodati: nahlodaný sýr; její o—
kouzlení nahlodal červ (So.): na
se (mnoho, dlouho); 0- = ohry
zati, okousatl: pro- = prohryzat,
prokousat; němčinou neprohlo
daná česká krajina (Čech); roz
kůru na stromech; vy- co: voda
vyhlodala. břehy = vymlela; déšť
vyhlodal v skalách obrazy pohan
ských chrámů:
hlodá'vati, opakov.: slož. nedok.
na-, O', vil/“,'
v. hlodnouti

hlodavec, -vce, m. = hlodavý
ssavec

hlodavý [-vě; -vost] = hlodající:
-ví ssavci; -vý zub času: h. -o
heň (Jung'm.) = sžíravý; -vá
žárlivost: -vé pochyby (Vr.)

-"hlodnoutl, hlodl, -dnuv_ -dnut(í),
dokon. k hlodati = kousnout.
hryznout, rýpnout (Holeě.); slož.
dokon. u-: jednou až závist
mne uhlodla (Jil—.)

hloh, —u, m., keř, strom:
hlohom, stř. hromad. = hlohový
porost;
hlohovina, ž. = hlohové dřevo;
hlohový plot, -vé dřevo;
hlohyně, ž. = plod hlohu

'hIOmouz, -u, m. = mozol (ná—
řeč., Rais)

hlomoz !| lomoz, -u, m. = hluk.
povyk;
hlomozití [[ lo-, -zení = působit
hlomoz; h. hlaholným hlasem
(Martin); h. se s kým, s čím
= namáhati se, zápasit; slož.
dokon. 'na- se (mnoho); prostě
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dokon. za-: bouře si zahlomozila
(Ner.); vítr zahlomozil (Jir.);
hlomozivý buě; -vost] = hlo
mozný:
hlomozný || lo- [-ně; -nost] =
hlučný: h. člověk, -ná řeč; má
práce. mlýnského složení (Ju-.);
-né bouchání

hlošlna, ž., ozdobný strom, jinak
čes. oliva .
hloub !| hlouběji, příslovce 2.
stup. k hluboko: je tam čím
dál, tím hloub: zapadá. hloub a.
h. do vášně (Čap.); stiskl klo—
bouk hlouběji do čela (Vr.)

II hloub, —l,ž. = hlubina, hlubo
kost, hloubka (jen básnlc.): šiř
! h. mlžného moře (Rais); nej
čast. ve spojení z hloubi a v
hloubi (-bí): nenávidět koho z
hloubi duše; z hloubi svého pře
svědčeni (Vrchl.); v hloubi duše;
v hloubí lesa (Vanč.); v. vzhloubi

III hloub, -u, m. = košťál, noha.
houby

hloubal, -a, m. = kdo rád hloubá:
zdrob. hloubálek, -1ka, m.: hlou
balský [-sky; -ství], přid. ke
hloubal

"hloubařitl = hloubatí
hloubatl, -bá.m, původ. opětov. k

hloubiti = kopat, rýtl do hloubky
(J'i1'., ojedlň.); h. zrak = ponořo
vat (Zey.); propast se hloubala
= zela (t.);
obyčej. b. = hluboce přemýšlet.
zvlášť o věcech duchovních; slož.
dokon. na- Se = mnoho se napře
mýšlet; pro- celé noci = hloubá
ním ztrávit; 'v- se več = zahlou
bati se (šim.): za- se = ponořiti
se do hloubání:
hloubá'vatl, opakov.

*hloubátko. —tek, stř. = šťárátko
hloubávatl, v. hloubati
*hloubavec, -vce, m. =

člověk;
kloubový [-vě; -vost] = rád hlou
bající, mající sklon k hloubání

hloubek, m., zdrob. k III hloub
hlouběji, v. I hloub
hloubící = Jsoucí na hloubení

H

hloubaVÝ

hloupost

hloubit-i, hlub = kopat, rýti do
hloubky, činit hlubokým, hlub
ším: h. studni, šachtu; h. se =
prohlubovat! se; = propad'ati se:
v pustý hrob se vesmír hloubí
(čech):
slož. dokon. 1770-= učinlt hlub
ším; přenes. pro- vědomosti.
myšlenku = zdokonalit, propra
covat; vy- jámu, studní;
-hlubovatí, slož. nedokon. pro-,
lvy-; hloubívatl, opakov.

hloubka, -bek, ž. = hlubokost: h.
studně, dolu, propasti; přenes.
h. citu. myšlenky.., v. hluboký;
= délka se stanoviska vzdále
nějšího pozorovatele: h. jeviště:
tisk z hloubky (odbor.);
hloubkoměr, -u, m. = přístroj
na měření hloubky;
hloubkový rozdíl...

'hloubnontl, -b1, -bnuv, -bnutí =
stávati se hluboký

'hloubný || 'hloubý = hluboký
(básnic.)

hlouček, -čku, m., původ. zdrob.
k hluk, přenes. = malý'shluk,
zástup. malá, skupina lidí

*hloučití (se) = shlukovatl (se):
slož. dokon. *s- se = shluk
nouti se

'hloučkový = jsoucí v hloučcích
*h10upátko, -tek, stř. = hlupáček
'hloupatý [-tě; -tost] = velmí

hloupý
hloupě, V. hloupý
*hloupíček, -čka, m. = hlupáček
hloupičký_ hloupinký = zcela

hloupý
'hloupiti = ohlupovat; slož. do

kon. "0- = oklamat, zaslepit: oči
ohloupené láskou (šrám.); pro—
= „státi se hloupý", provést něco
hloupého;
slož. nedokon. ohlupovati = či
niti hloupým

hloupnoutl, -pl, -pnuv, -pnutí =
stávat! se hloupý: slož. dokon. z—

hloupost, -i, ž., 1. = nevtlpnost,
nemoudrost. nerozumnost; udě—
lati co z hlouposti; 2. = hloupá
řeč, hloupý kousek: i mn. -sti:.
mluvit... -stl
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hloupoučký, hloupounký = úplné zprav. slož. dokon. 190- = dy
hloupý chtivé polknout; přenes. pohltí

'hloupovatý = hloupatý, přihlouplý to mnoho času. peněz = zabere,
'líIOupůFtka -stek, ž., zdrob. k bude stát: tma je pohltila (Mrš.)

' = obklopila, zmizeli v ní; *zahloupost ve význ. 2. (Herrm.,
šrám., (:.-Chod)

hloupý [-pé; -post, v. tam) = ne
bystrý, ne chytrý. nechápavý.
pošetilý (zhrub.); h. jako tele,
bota, pařez, h. až bučí, bečí
(vulg.); býti z čeho hloupý = ne
chápati to, nemoci to pochopit;
= co pochází od hloupého člově
ka., co prozrazuje hloupost, nejap
ný, nesmyslný: h. žert, vtip, -pá
řeč, tvář: = nepříjemný, mrzutý,
jednotvárný. nudný (lld. & ho
vor.); = nepatrný: -pé škráb
nutí působí velkou bolest ap.
(lid. a hovor.);
2. stup. hloupější [-pěji]

hložec, hložek, m., zdrob. ke hloh:
hloží, stř. = hlohoví;
hložina, ž. = hlohovi. hlohovlna;
hložinka, ž. = hlohyně

hlt, -u, m. = jedno polknutí ná—
poje, doušek, i část nápoje,
která se polkne: hlt vody, vína

udělat h.: vypíti co jedním
hltem; je mu o ten h. = je
lakomý, závistlvý (lid. & hovor.)

oddíl zažívacíhohltan, -u, m. =
ústrojí mezi jícnem &. ústy;
mový: -vé nemoci

hltati, —tám = dychtivé polykat
jídlo n. nápoj, jíst ve velkých
kusech, píti dlouhými doušky;
přenes. = dychtivě číst: h.
knihu, román; = dychtivě po
slouchat: h. slova, atp.; = dy
chtivé pozorovat: dav zrakem
je hltá (Krásnoh.): slož. dokon.
na- se kouře, zápachu = mnoho
ho vdechnout: prosté dokon. z-;
hltávatč, opakov.

hltavec, -vce, m. = hltavý člověk,
nenasyta;
hlta'vý [-vě; -'vost] = hltajicí;
přenes. = nenasytný

hltitl, hlcen(i) = pohlcovat (říd.
kniž.): plod svůj hltí čas (S.
Kapper); h. se = dusiti se;

(se) = zadusiti (se):
—hlco'vati,slož. nedokon. po-, za-;
*hltivý = hltavý

hltnouti, -tl, -tnuv, -tnut(í) =
učiniti hlt: slož. dokon. z- || 8—

“hltný = hltavý
hltoň, -ně || častěji hltoun, -a, m.

= kdo hltavě & mnoho jí. pije,
nenasyta; hltounský [-stv£], přid.
k tomu _

*hlubáň, -ně. ž. = hlubina: zdrob.
*hlubánka, —nek, ž. = studánka

'hlubeň, -bně, 2. = hlubina.
hloubka (Ner.)

hlubě, v. hlubý
hlublč, -e. m. = kdo hloubí;

hlubidlo, -del, stř. = nástroj na
hloubeni

hlubina. ž. = hluboké místo,
hloubka; přenes. hlubiny du
cha, duše, srdce = dno, skrytá
místa, taje:
zdrob. hlubinka, -nek, ž.;
hlubinný: -nné dobývání, vrtání,
dílo (horn.) =pod zemí: přenes.
slovo hlubinné = hluboké. hlubo
kého smyslu; v hlubinnou dáli =
do hluboké dálky; -nné oči
(šrám.) = hluboké

hlubítko, stř., zdrob. k hlubidlo
'hlubný [mě] = hluboký (básn.):

-né moře (Ner.), -né tajemství
(Vrch1.): oko se hlubné tmělo
(Ne:-.)

hluboce, v. hluboký
*hlubočina, ž. = hloubka, hlubina
*hlubokánský = velmi hluboký
hluboko, v. hluboký
hluboko-, kmen k hluboký ve slož.:

'—citný = mající hluboký cit:
-mořský = v mořských hlubi—
nách;
'-mysln£k, -a, m. = hluboko
myslný člověk; myslný buě;
most) = mající hlubokého du
cha; důmyslný, pronikavý;
-proudný: -ná voda;
*-sáhlý = pronikavý
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hluboký [-boko; -boce] mající
rozměr dolů: h. důl, -ká kapsa,
voda, studně, propastí -ké moře,
údolí: dlouhý, rozsáhlý v
prostoru se stanoviska vzdálené
ho pozorovatele, kterému se zdá.
že se sklání, jde do hloubky:
h. les, -ké jeviště;
-ká poklona s tělem velmi
skloněným;
přenes. = tvrdý (spánek), nízký
(tón), mocný, veliký (dojem),
pronikavý, důmyslný (pravda),
neproniknutelný, tmavý, úplný
(tma, noc, tajemství), úplný, na,—
prostý (ticho, mlčení), oprav
dový, procítěný (úcta, láska),
neomezený, naprostý (o důvěře,
Rais). dávný (minulost), z nitra
tryskající, odrážející se v celém
duševním životě (clt) atp.:
hluboko kopat, ponořiti se do
vody, pokloníti se, zamyslit;
klesnout h. (i přenes.); akcie,
papíry atp. klesly hluboko: h. v
lese, jít h. do minulosti; bdít h.
do noci;
hluboce, obyčej. jen přenes.: za
mysliti se h.; h. v pořádku =
úplně (Čap.); vážiti si někoho h.;
h. někoho urazit; dotklo se ho to
h.; h. dojat:
2. stup. hlubší; příslov. kloub ||
hlouběji, v. tam

'hlubomodrý = sytě modrý (PH.
Mor.)

hlubomořský = hlubokomořský
'hlubosklon, -u. m. = hluboká

poklona (žert., číšnlc., obchod
nicky)

hlubost, v. hlubý
hlubotisk, -u, m. = tisk z hloubky
-hlubovatl, v. hloubiti
'hlubý [-bě; -bost] = hluboký

(básnic.): h. oddech, —bé ticho
(Vrchl.)

hlučeti, -čí = vydávat, působit
hluk, hučet;
slož. dokon. na- se (mnoho);
pře- = předstihnout v hlučení;
702- se = dáti se do silného
hlučení; prostě dokon. za—; hlu
čžvatz', opakov.

*hlnčíti hlučeti (ojediň.); slož.
dokon. 'pře- (šimáč., (:.-Chod) =
přehlušiti (v. hlušiti)

hlučívatí, v. hlučeti;
hluči'vý Dvě; -vost] hlučící,
hluchý: h. shon lidu (čech)

hlučný [-'no; mě; -nost] co je
s hlukem, co působí hluk,
hřmotný, ryčný, velice hlasitý:
h. smích, potlesk, hovor, jásot,
výstup, polibek: -ná. pOchvala,
zábava, hudba, společnost;
je tam hlučno || hlučně mluvit,
bavitl se, smát, louěit...

*hluchan || -chant, -a || -cháň,
-ně, m. = hluchý, nedoslýchavý
člověk (hanl.) ,

hluchavka, —vek, ž., rostl., hluchá
kopřiva.

hluchnouti, -chl, -chnuv, -chnutí
= stávati se hluchý (říd. kniž.);
přenes. = umlkat (t.); obyčej.
slož. dokon. 0- = státi se hlu—
chý; ohluchlý = ztrativší sluch

hlucho, v. hluchý
hluchoněmý [-most] hluchý &

němý; zpodstat. -němy', -ého, m.
|| mémá, -mé. ž. = hluchoněmý
muž " -němá žena

líluchost, -chota, v. hluchý
'hluchošumný hluše šumějící
hluchý [Mno-ho; hluáe; hluchost ||,

hluchotaj, 1. = neslyšící; h. ja
ko parez. špalek, poleno (zhrub.);
mít h. týden týden hlucho
ty, o člověku, který není hluchý,
ale častěji něco přeslechne n. ne
chce slyšet; 2. = kdo nechce
slyset, předstírá., že neslyší,
lhostejný, tvrdý, nemilosrdný :
h. k bídě bližního, k prosbám
chudého; 3. co není slyšet,
nehlučný, tichý, klidný, prázd
ný: h. les, úder, -chá noc, poušť;
h. hlas, výkřik, -ché volání
na který, na které se nikdo ne
ozývá., hlas... bez ozvěny, mar—
ný; hluchá. tíha = tíha s resigna
ci (Vr.); 4. jalový, prázd
ný: h. květ, klas, ořech, rým;
-ché zrno; -chá sláma; přenes.
mlátit hluchou slámu mít

_.—_.
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jalové, otřepané řeči, omílati sta
re “věci (hovor.): —chá řeč... =
prázdná., jalová., planá:
5. -chá kopřiva = nepálící;
hluše vyznět. o výzvě... = na
plano, naprázdno, nemít ohlas;
h. zaznít = tiše, tlumené, při
dušeně;
2. stup. hluššž [hlušeji]

hluk, -u, m. = hromadný zvuk.
řada zvuků splývající v jeden,
směsice zvuků, lomoz, hřmot,
„rámus"; dělat, činit. působit,
tropit h.; přenes. způsobit, na.
dělat mnoho hluku, o věci = způ
sobit rozruch, býti živě přetřá
sán (hover.):
h. = velký hlouček (říd., Tře
bíz.);
pomn. hluky = dřeváky (mor.)

hluknonti se, -k1, -knuv, -knut(í)
= hromaditi se (ojediň.): jak
ku Svatbě hluknul se mužstva
roj (Ner.); běžné slož. dokon.
s- se = shromážditi se na jed
nom místě: shlnklý = shluk
nuvší se; v. shlukovati se

hlukot, -u, m. = hluk (řídké);
hluky, v. hluk

hlupácký [-cky; -ct1ri] = příznač
ný pro hlupáka, plynoucí z hlou
posti: h. kousek; —k.adomýšli
vost

hlupáček. -čka, m., zdrob. k hlupák;
'hlupač'l'na, ž. = hlupáctvi:
h., m. = hlupák:
hlupačka, v. hlupák

hlupák [-pačka], -a || hlupec, -pce.
m. = hloupý člověk

'hlupkyně, ž. = hlupačka
'hlupoň, -ně. m. = hlupák (šm.);

'hlupota, ž. = hloupost, hloupá.
řeč... (nářeč, Neum., Sum.);
*hlupský = hlupácký, hloupý;
hlupst'ví' " -stvo, stř. = hloupost

hluš, -e (-i), ž. = hluché, hluboké'
ticho (básn.): h. vesnice (čech)

hluše, v. hluchý;
hlušec, -šce, m. = hluchý člověk
(říd. kniž.); tetřev hlušec, pták;
Muší/na, ž. = hluš (básnic.); =
jalová půda

hmatový

hlušlti = tlumit, hlučet, burácet,
ohlušovat (říd. kniž.): zprav.
slož. 'dokon. o- koho = na chvilku
zbaviti sluchu: o- nervy = uklid
nit; pře- koho, co = hlasem...
překonat. že jej, to není slyšet:
za.- květiny, obilí plevelem = za
dusit (lid.); -hlušovati, slož. ne—
dokon. o-, pře-, aaa-;
*nlušžw = hlučný. ohlušující

*hluza, ž. = luza (zastar.)
hm, citoslovce vyjadřující

vení, překvapení...: hm,
podívejme (Vr.); že píše ta
ké novely? Hm, hm (Rubeš)

hmat, -u. m., 1. jeden ze smyslů,
jehož ústrojem je ruka, schop
nost hmatat, spojovat počitky
kožní a. pohybové; 2. = hmat
nutí, sáhnutí, uchopení rukou:
chopiti se něčeho jedním hma
tem...

*hmatáč, -e, m. |! 'hmaták, -a,
m. = zloděj (v hantýr.)

hmatatelný I-ně; mostJ = co lze
nahmatati; přenes. = zcela zřej
mý, přesvědčivý, obyč. makavý
(důkaz)

hmatatl, -tám = dotýkati se prsty
a cititi dotyk: h. něco, nač' ||
zříd. po čem: slož. dokon. na
něco = hmatáním nalézt; o- co
= ohledat hmatem; vy- = hma
táním nalézt; hmatávati, opakov. :
slož. nedokon. o-, vy

hmatavý [-vě; -vost] = zcela
zřejmý, přesvědčivý, makavý: h.
důkaz

*hmátka, ž.: jako na -tku = na
dračku

*hmatmo, příslov. = hmatem
hmatník, -u, “m. = část krku stru

nového nástroje, kde se drží
ruka

hmútnouti, -tl, -tnuv, -tnut(í), do—
kon. ke hmatati: h. do kláves
(Rais); slož. dokon. na.-, 1211-
něco = hmátnutím nalézt: na
hmátla veřej (Vr.): přenes. vy
co = přijít nač (šal.)

hmatný = co lze nahmatat, hma
tatelný (říd. kniž.)

hmatový, přid. ke hmat: h. dojem...
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hmltatl (se) = kmitati se (za- titi se, lopotit: slož. dok. na—
star. & místy lid.); h. hlavou... se s něčím (mnoho); po- si ru
: krátce se pohybovat v napjaté
poloze (tělocvič)

'hmkatl = říkat hm; slož. dokon.
za,.

'hmot, -u, m. || zprav.
hmota, ž., 1. ve smyslu filosof.
= objektivní, vnější skutečnost,
existujici mimo naše vědomí a
nezávisle na něm; 2. = všecko.
co lze vážit a z čeho něco vznik
lo, vyrábí se, materie, látka;
hmotař [-řka], -e, m. = kdo
má převážně hmotné zájmy, ma
terialista;
hmotařiti = mít převážně hmot
né zájmy;
hmotařský [-sky ; -stvi], přid. ke
hmotař

hmotina, ž. || pomn. -t£wy, —tin
= materiál (slovo raně obrozen
ské, dnes se obnOvuje);
'hmotitt se = lopotití se;
'hmotitý = objemný, co je z vel
kého kusu, těžký, masivní (Č.
Chod)

'hmotnatý = obírající se s hmo
tou, ne duchový (kniž.)

hmotnětí, -nejí = stavati se hmot
ný: nabytek začal h. (Vr.) =
stával se zřetelný;
hmotnitž = činit hmotným; slož.
dokon. od— = zbavit hmoty:
prostě dokon. z-; z- válečný ži
vot v zázemí (Gótz)

'hmotnota, ž. = hmotnost:
hmotný ,[-ně; -nost] = co je z
hmoty, co se týče hmoty, proti
va k duchovní: h. svět, -né stat
ky; -né prostředky = peníze;
—né výhody = peněžní apod.;
-né požitky = jidlo... (čech):
-né právo = materiální (proti
formálnímu); -ně nezávislý;
'hmotový = hmotný

hmour, -u, m. = mour (zastan)
hmoždík, -u, m. || hmoždinka, -nek,

ž. = vložka do trámů
hmoždiř, v. moždíř
hmožditi “moč-) = drtit, nadrob

no mačkat (odbor.); = trápit
(Ner.); 71..se (s něčím) = pach

ku. nohu = poraniti tupým před
mčtem: 'u— = utrápit; z—= po
(lékař.);
hmoždivatč, opakov.:
'hmoždivý = lopotný

hmyz, -u, m., členovci, jejich je
dinec; zdrob. "hmyzek, -zku,
*hmyzeček, -čku, m.;
hmyzí oči, larva, vajíčko..: pře
nes. h. válka = válka mezi lidmi
o malichemosti (šal.)

'hmyzitl se = hemžiti se:
v. odhmyzlti & zahmyzití

*hmyzný [mě] = hemžící se, hem
živý

hmyzolapka, -pek. ž., masožravá
rostl.

hmyzomilný, o rostlinách = zaří—
zený na oplodňování hmyzem

hmyzový, přid. ke hmyz: h. prášek
= proti hmyzu; -vá. zkáza, =
způsobená, hmyzem

hmyz.“žravec, -vce, m. = hmyzo
žravý živočich; -ž'ra'vý = živící
se hmyzem

'hňácati = cpát, o nemírném jíd—
le (vulg.)

hnací = co žene, co je na hnaní
(síla, kolo, řemen, hřídel, stroj)

hňácnoutl, dok. ke hňácati
hnanec, -nce, m. = kdo je poslán

postrkem; hnanecky' [-ct1ň]: -ká
stanice = pro hnance

'hňáp, -a, m. = nemotora, ne
mehlo (zhrub.):
*hňapa, z. = nemotorná., těžká.
noha (t.); = nemotora, o ženě;
hňápati, -pá.m " -pu = nemo—
torně jíti, choditl (zhrub.);
hňápnoutž, dokon. k tomu

'hňaps, citoslov. = chňap
hnát, -u, m. = silná dlouhá. kost

zvířecí, umrlčí;
přenes. (zhrub.) = ruka, noha;

' hnátek, —tku, m.. zdrob. k tomu'
hnátl (slož. -h'nati), ženu, žeň.

žena, -nouc, hnav, --vši, hnal,
hnan, hnaní (slož. rozehnání...).
1. = nutit k rychlému pohybu,
do běhu: h. koně; vojsko žene
nepřítele...; = uváděti do pohy—
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bu, poháněti (bez odstínu rych
losti): voda žene mlýn. vítr loď

h. dobytek, husy na past
vu; h. vodu na mlýn = svádět
ji, aby na něj, k němu tekla;
přenes. h. vodu na něčí mlýn n.
někomu vodu' pomáhat mu.
podporovat ho apod.;
h. koho před soud. na soud (s
odstínem rozhorlení) ' posílat,
způsobit, že musí jít před
soud; h. koho k odpovědnosti =
volat (rozhořčeně): h. koho do
učení, do práce = rozhořčené
posílat, nutit, mít k učení, k
práci: h. někoho = rázně, roz
horleně odmítnout;
h. stavbu... = rychle provádět;
2. podmětové h. = rychle se po
hybovat, téci...: voda. prudce
žene: h. útokem na nepřítele =
útočit: poženou šturmem (Jlr.):
stromy. keře ženou = puči, ra
ší; ten hnal! = utíkal (lid.);
3. podmětové h. se rychle se
pohybovat, técl, přicházet, blí
žitl se. spěchat: voda, bouře se
žene: lidé se hnali na místo ne
štěstí (hovor. a lld.): h. se do
divadla, do školy, do práce;
h. se do práce... = horlivě se ji
chápat; h. se po něčem: já. jsem
se po tom jídle tuze nehnal
(Jir.);
slož. dokon. do- koho, co = do
stihnout (rychlou chůzí, jízdou):
do- koho k sebevraždě... = pů
sobit naň tak, že spáše sebe
vraždu; do- zameškané učení,
látku = dodatečně si osvojit,
dohonit;
na,- = mnoho sehnat: na- zvěř
kam = mnoho jí vchnat; na
hnalo se tam lldí = mnoho lidí
se sešlo; přenes. na- komu strach
H strachu (mnoho) postrašit
jej; míti nahnáno = míti strach
(lid. & hovor.);
nade- (nadženu || nade-) komu
zvěř... = zahnat k němu;
o- se rukou proti mouchám, o
se po někom;

obe- (obženu || obe-): obe- měs
to zdí = obklíčlti zdí, vystavěti
zeď kolem něho; kus vody se
obehnal hrází (Čap.);
ode- (odženu ]] odeženu): ode—
prosebníka zapudit, zahnat;
po- koně, krávu... = pobídnout
]: rychlejší chůzí, -šímu běhu;
po- koho na soud. k soudu,
před soud; popo- trochu p'o
hnat: popo- koně: přenes.
uspíšit: popo- prácí, vyřízení
něčeho, jmenování;
1770- si kulku hlavou || hlavu
kulkou = střelíti se do hlavy;
pro- koho = upachtit (chůzí,
útěkem. prací), dat mu co pro
to; pro— hrdlem (Jir.) = pro
pít;
pře- dobytek přes potok, přes
louku...; pře- koně = hnaním.
rychlou jízdon zničit, ztrhat;
přenes. pře- něco = přepnout,
upříllšit; přehnané tvrzení: to
je přehnáno(není nespr.):
pře- se = mlnout, přejít: bou
ře... se přehnala:
pří- dobytek na trh; při- se
rychle, kvapem přijít: žák
přihnal do školy; mrak, vlak
přihnal; bOuře se přlhnala;
roze- (rozženu || roze-), 1.
rozptýliti na všecky strany: vítr
rozehnal mraky, déšť; pes roze
hnal ovce; policie rozehnala de
monstranty; mračna se rozehna
la; 2. roze- se rozpřáhnoutí
se, napřáhnout ruku, ruce, roz
běhnouti se: roze- se na něco
(na ránu), po někom, na někoho
pěstí, holí;
.se-, 1. hnaním shromáždit
na jedno místo: se- stádo do
ohrady, zvěř na jedno místo; 2.

usilovně shromáždit, opatřit,
najít: se— peníze, knihy, staro
žitnosti, něco k jídlu, práci.
kupce na něco; nese- ani na
útratu ani na režli, ani na ve
čeři; peníze. vojsko, zásoby na
rychlo sehnané; 3. pohnatl
shora dolů 11. s povrchu něčeho:

se
se
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se- stádo s hor, ptáky s ovoce.
mouchy s koláče;
u-, 1. hnaním zchvátit: -u
koně; lovci uhnali lišku: 2. u- si
= dostati, přivoditi si: u- si sou
chotíny: u- si děcko (zhrub.);
ve- (vženu): ve- koně do vody,
ryby do sítě, obchodníka do dlu
hů, do konkursu, někoho do
úzkých;
vy- dobytek na pastvu, husy
z obilí, psa ze světnice, nepří
tele ze země: vy- plod: vy- myš
lenky z hlavy;
horu. do výše: vy- zeď, zdi do
výšky: vy— komín nad střechu;
(podmětově) větve, ratolesti již
vyhnaly = vypučely...; obilí vy
hnalo do stébla;
za- husy na pastvu, zajíce do
lesa. nepřítele na útěk; přenes.
= ukojit. rozptýlit...: za—
hlad, žízeň, stesk, spánek, dlou
hou chvíli, stud, zármutek, oba
vy, pochybnosti;
v. háněti &. honiti

bnátitý, hnátomltý = mající velké
hnáty

hned || (většinou jen kniž.) ihned,
příslovce, z původ. inhed. 1. (ča
sově do budoucnosti) = za chvil
ku, za okamžik, okamžitě, co
nejdříve. co nevidět, brzo: hned
přijdu, h. tu budu, h. jsem tu;
hned bude poledne, oběd; 2.
ne později, než se dále v řeči
označuje n. než se rozumí ze
souvislosti: až přijdu domů, h.
mu napíši: udělati co h. teď ||
h.; hned ráno, po obědě atp.;
koupiti si hned zpáteční lístek;
vyhledám si to hned, jak přijdu
domů || , hned jak...; stalo se to
h. včera, = rozsudekuž včera:
byl hned vykonán; hned napřed
povím (Jir.):
hned tak brzo (přijíti, uviděti...)

tak příliš brzo. tak honem;
výpustkou hned tak: h. tak se
neleknu...;
kdyby se hned stalo, že... i
kdyby se stalo, kdyby se na—
krásně stalo;

= vystavět na,-,

ne jeanu, ne jeden, jednu....
nýbrž dvakrát.... dokonce: píti
kávu hned několikrát denně
(Ner.); koupím si hned dva ku—
sy něčeho...;

už tam, kde se rozumí ze
souvislosti. ne'až jinde, později:
koupit! si co hned v Brně... (ne
až v Praze...): ztrestatl koho
hned na místě činu: hned 11 do
mu... = u samého domu, v jeho
blízkosti: b. na začátku knihy
= na samém začátku, ne dále;
3. hned — hned = brzo — brzo,
jednou — po druhé, o rychlém
střídání: hned pláče, hned se
směje: hned v Brně, hned v
Praze;
v. nehned

hnedka., hnedka; (na.) II hnedle
(lid. a hovor.). zesíl. hnedličce,
-l'ičky, hnedli'nko, divaky (t.)
hned: hnedle bych byl na to za
pomněl = málem, skoro; je
hnedle tak velký jako ty = skoro
(vzniklo z časového významu
brzo: bude h. tak velký jako ty)

hněd', -di ž. = hnědá barva, -dé
barvivo

hnědáček. -čka, m., zdrob. k hně
dák [-dka], -a, m. = hnědý kůň

hnědásek, -ska, m., motýl
hnědatl se = ukazovati se, jeviti

se hnědý
hnědavý = nahnědlý
*hnědec, m. = hnědak
hnědel, -e, m.- hnědá ruda že—

lezná
hnědě, v. hnědý
hněděčervený || hnědě červený

červený dohněda
hněděrudý, -šedý, -zelený, -žlutý...

|| hnědě rudý... hnědý do
ruda...

*hnědička, ž., zdrob. ke hnědka
hněditi, -děn(i) hnědě barvitj
hnědka, 2., v. hnědák
hnědnoutl, hnědl, hnědnuv, -nuti

= stávati se hnědý: šťáva (při
dušení) hnědne; slož. prostě do—
kon. z-; za- = zbarviti se do
hněda; v. zahnědlý
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'hnědo, stř. = hnědost, hnědé. se hněvlvě, prudce (Vrchl.);
barva. babi hněv. rostl. (lid.) = (odb.)

hnědo-, kmen k hnědý ve slož.:
-če'r'n'ý = černý dohněda, s hně
dým odstínem:
-čer'vený; Jom-37= s hnědou ků—
rou: Jící; -oký; -'rudý; -šedý;
—uhelný, přid. k hnědé uhlí: -ná
pánev

hnědouš, -e, m., zdrob. -šek, -ška,
m. = hnědák

hnědo-vlasů; -vra,ný; -zelený; -zla
tý; -žlutý

hnědý [-dě; -dost] = zbarvený
kaštanově, hřebíčkově...: h. kůň.
-dé vlasy, uhlí... : —dá. polévka
= hovězí: v. košile; příslov. do
hněda ll dohněda zbarviti.... na
hnědo || nahnédo || *'uřmědo
(Mach.)

hnět, -u. m. = hnětení, hryzení,
tlak, útisk (knižní, hlavně bá
snic.): h. nerozřešené otázky (c.
Chod): h. pochybnosti (Čech); h.
svědomí (Vrchl.)

hnětací = na hnětení; h. stroj ne
boli hnětačka, -ěek, ž. || hnětadlo,
-del, stř.

hnětanka (-tán-) || hnětenka (-tén—,
—týn-, din-), -nek. z. = něco
uhnětenéhq koláč, placka (Něm
cová), uhelná cihla, brlketa...

.hnětlvý || hnětlioy' = hnětoucí,
rmoutivý (zastan, (E.-Chod)

hnětýnka, v. hnětanka
hněv, -u, m. = prudké hnuti mysli

z veliké nelibosti, nespokojenosti,
z urážky.... rozhorlení, popuzeni
proti někomu; h. mít, chovat na
někoho (řid.); vylití si na ně
koho n. na někom hněv (lid. &
hovor.): ulehčiti si hněvem; pře
máhat, krotit, potlačovat hněv;
pojal ho hněv; něčí h. na sebe,
na svou hlavu uvalit; hněvem
hořet, planout, vzkypět, rozpálitl
se, za- proti někomu; naplniti se
hněvem; popudit, popouzet ně
koho k hněvu; učinit něco z hně
vu; kárat, trestat někoho, rozejiti
se s kým v hněvu; bouře roz
poutala. své hněvy = rozpoutala.

jehlice trnitá
hněvat! koho = vzbuz0vat v něm

hněv. popouzet k hněvu; h. se
na. koho = mít hněv; h. se s
kým = žít v hněvu, v nepřátel
ství;
slož. dokon. do- koho = dohnat
k hněvu, rozhněvat; na- = tro
chu pohněvat: být nahněván;
po- koho = rozhněvat; po- se
s kým; pohněvaný [-ně]; -ně
vykládati (Drn.): roz- koho =
popudit k hněvu; roz- se na
koho: .
hněvávati, opakov.

hněvlvý [-vě; “vosa || (kniž.)
h'névny' [-ně; -nost] = brzo,
často se hněvající, popudllvý,
plný hněvu, rozhněvaný

*hněvour, -a, m. = hněv'lvý člověk
'hněvuplný = hněleý
hni, citoslovce z rozkaz. způsobu

slovesa. hnouti: už ani hni! =
už se ani nehýbej(te); dostal
tři otázky, ale ani h. = ani ne
hnul, ani nezabral; kůň ani h.
(hovor. a lid.)

hnida, z. = vší vajíčko; přenes.
= malinká, nepatrná, malicher
ná věc: h. = bezvýznamný člo
věk (zhrub.): baron H. = Dr
bal z Nemanic (mor. a slov.):
hn'idáček, -čku, m., zdrob. ke
hnidák, —u,m., 1. rostlina, 2. =
hustý hřeben na vyčesávání hnid
(lid.); hnidu'ř, -e, m. = kdo vy
pichuje hnldy, malichernosti,
puntičkář (zhrub.); -řský [+stv£],
přid. k tomu;
*hmdě, -děte, stř. =
(zhrub.):
hnidka, -dek, ž., zdrob. ke hnida;
hnidopich, -a., m. =_ hnidař; =
krejčí (posměš.); “Pí—581W [17735—
sky ; mužství), přid. k tomu;
h/nádoš, -e, m. = všivec, rostl.
(lid.)

hnilák, -u, m., rostlina.
*hnileť, -ti, z. = kostižer (zastar.

lékař.)

dítě



hnilice 432 hnití

hnlllce || zprav. hnilžčka, -ček, ž.
' přezrálá hruška: symb. leh

kosti: přehodil ho přes plot ja.
ko hniličku (Němc.);
= člověk měkkého srdce (lid. a.
hovor.);
člověk na hniličku měkký.
měkkého srdce (hovor.); vejce
na. hniličku || časť. na. hniličko

ani ne úplně tvrdě ani ne
úplně měkké;
hniličeti, -čejí přezrávat (o
hruškách a o mišpulích); slož.
dok. z-; zhnžličelý;
'hniučkovitý || -ko'vý měkký
jako hnlllčka, zhnillčelý; přenes.

měkkého srdce, soucitný
(hanl.)

'hnilina, ž. něco hnijícího, shni
lého; =_odumírá.ní (zast. lékař.)

hniloba, ž. stav, kdy je něco
shnilé, kdy hnije, hnití, odumí
rání, úpadek, hlav. mravní, kul
tumí;
hnilobný || někdy mi: h. stav =
stav hniloby; h. zápach zá
pach hniloby, po hnilobě; -na
houba. = žijící z hnijících látek,
saprofytická.

'hnilost, -i, ž. = hniloba, (zastar.);
'hnilota || hnilotina, ž. = hnijící,
shnilá. věc, hniloba

'hniložilec, -lce, m.
hniloby, z toho, co je mrtvé;
*-žilný žijící z hnijících lá
tek, hnilobný. saprofytický

*hnllý = shnllý (zastara)

kdo žije z

'hnípati (hm-) = ležet, spát,
„chrnět" (zhrub.): = loudati se,
loudavě jetí... (c.-Chod)

hnis, -u, m. = chorobný výměsek
živočišný; symbol zkázy;
hnisat'i, -sám = tvořit, vymě
šovat hnis: rána hnisá; slož.
dokon. z-; hnisávati, opakov.:
hnisavý [Joost] = hnisající: -vý
zánět, -vá, rána.:
hnisotok, -u, m. = vyměšování
hniSu

hnístl, hnětu (původ. hnetu),
hnětl, hněten(í) = mačkat, tla.
čit, míchat. prodělávat: h. těs

to, hlínu; každý ví, kde ho stře
víc hněte (přísl.) tlačí, dře
(přenes.); = tísnit_ trápit: hně
te ho to: hněte ho svědomí;
hnětení svědomí hryzení, vý
čitky; zpracovávat, měnit,
přetvářet: h. z hlíny figurku...:
h. lidskou povahu ap.;
slož. dokon. do- dokončit
hnětení: na- se (mnoho); pro—
těsto, hlínu prodělat, pro
pracovat; pře- znovu, jinak
uhnísti, přetvořlt: pře- českou
duši, povahu; přehnětená forma
(Břez.); u- hnětením utvo
řit; přenes. utrápit, usou
žit: uhnětlá. žena (Nei-.): ne
návistí. věkem uhnětený; uhně
tený národ = porobený; m;- =
vytlačit; z- těsto prodělat;
vrstvy byly zhněteny = stlače
ny, zmačkány (Olbr.)

hnití, hniji rozkládati se (o
ústrojných látkách): strom, ovo
ce, kost, mrtvola hnije; h. v
hrobě: přenes. málo se po—
hybovat, pracovat, lenošiti tě
lesně i duševně, nemít vyšší zá.
jmy. mravně se kazit;
slož. dokon. do- = shníti do
konce;
na- = počít hnít; nahmlý; 0
= shníti na povrchu, kolem:
ohnlly mu omrzlé prsty; ohnilé
maso;
po- = hromadně shnít: obilí,
ovoce pohnllo;
pro- úplně shníti; v. prohnilý;
prohnilí; [-le; -lost] úplně
shnllý; přenes. = úplně zkažený,
porušený: -lé poměry..:
pře- = úplně shnít; přehnilý
trám; .
s-, prostě dokon.: ovoce. obilí,
dříví shnilo; přenes. s- lenosti;
v. shnilý:
vy- = shnít uvnitř; vyhnilý
zub, brambor, -lé jablko, trá
mY:
za. s-; zahnilý výdech sto
jatých vod (So.):
-hnívatí, slož. nedokon. clo-, na
atd_



*hnivý 483 hnojůvka

'hnivý = co snadno zahnívá
hnízdili, -u, m., druh vstavače
hnízdečko, stř., zdrob. ke hnízdo
hnízdil, -a, m. = hnízdivý pták
hnízdiště, stř. = místo hromad

ného hnízdění ptactva
hnízdit! (zastar. h. se), -zdění =

dělat, stavět hnízdo; ptactvo
hnízdí na stromech, ve skalách;
h. se = vrtětl se (lid.); = vzni—
kat, usazovat (Mach.): slož. do
kon. u- se, o ptácích; přenes.
= usadltl se. o.přistěhovalcich...
(s nevolí): za- se = ujmouti se,
o zvyku, zlořádu:
slož. nedokon. zahnlzďovati se;
hnizdívatl, opakov.

hnízdlvý = hnízdící,
hnízdo

hnízdko, stř., zdrob. ke hnízdo
hnízdo, stř. = stavba ptáků hlav

ně k snášení vajíček, i někte
rých jiných živočichů k bydle
ní; ptačí, vosí h.; sáhnouti do vo
sího hnízda, přenes. = dotknou
tl se nepříjemné věci, popudit
proti sobě, poštvat lidi (lid. &
hovor.); vrabci h., symb. nepo
řádku, neuspořádanosti: snášet
na h., přenes. = chystati se k
sňatku (lid.);
h. = lidské obydlí, domov. ro
dina, postel (lid. & hovor.); =
zapadlé_ malé místo, vesnice.
městečko, ..dira“ (hanl.): =
tajné shromaždiště. -ný úkryt,
středisko: h. penězokazů; hniz
do rebelů a. schlsmatiků (So.);
h. housenek = shluk; h. kulo
metů = skupina kulometů _na
menším prostoru; v těloc. = vis
na kruzích n. na hrazdě

hnízdovka, -vek, ž., houba
hnojáček, -čku. m., zdrob. ke hno

ják;
hnojačka, -ček, ž. = hnojná jáma.
(lid.); -čky, -ček, ž. pomn. =
hnojné vidle (t.)

hnoják, -u, m. = vůz na vožení
hnoje, hnojný

*hnojařiti = obírati se s hnojem.
sedlačlt (hanl.)

stavějící si

28

hnoječek, m., zdrob. ke hnojek, m.,
zdrob. ke hnůj

hnojicí = na hnojení: h. latky
hnojíček, m., zdrob. ke

zdrob. ke hnůj
hnojisko ll obyčej. hnojiště, stř. =

místo, kde se skládá. hnůj: patřit
na h. = být bezcenný (zhrub.);
přenes. h. = nespořádané, ne
utěšené poměry (t.)

hnojištník, -a, m.. houba
hnojiti, souvisí s hnití, původ.

působit, aby něco hnilo, pak —

zilk, m.,

dávat půdě hnojivo, mrvlt ji,
zlepšovat její jakost hnojivem:
lid. h. se = hnisat: rána se
hnojí;
slož. dokon. do- se pole (2. p.):
nemoci se do- = nemoci dost
pohnojit; na- se (mnoho); prostě
dokon. po-: po- pole; při- = přl
dat hnoje; vy—pole = dobře po-;
za- se = zhnlsat, naplniti se
hnisem;
-hnojovatž, slož. nedokon. při-,
val-; hnojívati, opakov.

hnojivka, -vek, 2. = továrna na
hnojiva (lid.): = hnojůvka

hnojivo, stř. = látka na hnojení.
hnůj i umělé přípravky:
hnojivý [-vost] = hnojicí, schop—
ný hnojiti _

lmojňáček, m.. zdrob. ke hnojňák,
-u, m. = hnoják

hnojní = hnojný;
hnojm'ce, ž. = hnojná voda, jáma,
postranní prkno hnojného vozu;
hnojníček, m., zdrob. ke hnojník;
hnojm'čka, ž.. zdrob. ke hnojnice;
též = hnojný vůz (s:-am.)

hnojník, -u, m. = hnoják;
h., -a, m., brouk, houba

hnojnisko, miště, stř. = hnojisko
hnojný, přid. k hnůj: h. vůz = na

kterém se vozí hnůj ; -na dívka
= které, kydá hnůj (lld.); -né
vidle = na kydání hnoje; -ná.
voda. = hnojůvka.

hnojůvka, -vek, ž. = hnojná vodao
mocůvka



hnOuti 434 hnus

hnouti, hnu, hni, hněte, hna. || přimět jej; to mě pohnulo k
hnouc, hnuv, -vši, hnul, hnut, t0mu... ;
hnutí (v. tam) = učinit pohyb:
h. tělem. hlavou, nohou, rukou,
prstem; přenes.: neh. pro koho
ani prstem (šmil. ani palcem)
= vůbec nic pro něj neudělat;
nemoci sebou ani hnout, po
hnout " ani se (po)hnout;
h. čim = maličko odstrčit, od
sunout; ničím tu nebylo hnuto;
h. čím H s čím = způsobit, aby
se to projednávala, řešilo..., za
číti to projednávat; h. otázkou,
problémem; nemoci (s) čím, (s)
otázkou, (s) příkladem... h., ani
(s) čím neh. = nevěděti si rady.
neumět odpovědět, řešit... (ho
vor.);
= dojmout, zapůsobit: soucit
hnul jeho srdcem (Vrchl.): býti
hnut milosrdenstvím, soucltem,
soustrastí (kniž.); to mě nehne
= nedojme, nezaujme, je mi to
jedno (hovor.);
hnouti se = vzdáliti se, odejít.
odtáhnout, dáti se do pohybu:
nemoci se ani h. z bytu, ze sta
vení, z domova, s místa; vojsko
se hnulo z tábora, od města, od
hranic: diváci se nehnuli s mís
ta; průvod se hnul; ledy se hnu
lý; hnulo se v něm svědomí =
ozvalo se; — v. hni-:
slož. dokon. na- (nahnul..., nik.
—hl)= trochu hnouti, nakloniti:
na- hlavu. sud; na- se z okna,
z vozu, přes zábradlí; na- fraje
řinu = zarazit, překazit (vojen.
hantýr.): v. nahnutý; 0- = na.
křiviti do oblouku: o- prst. prut,
hřebík: býti celý ohnutý; o- ně
koho = ošidit n. přimět k půjčení,
k darování (vulg.);
po- (pohnul..., nik. —hl), 1. =
učinit pohyb, hnouti 5 místa:
po- rukou, brvou...: po- kapsou
(ším) = vydat větší obnos, dát
na něco nerad ap. || po- měšcem
(lid. a hovor-.); po- se; 2. po—
kým, přenes. = zapůsobit naň,
dojmout jej: matčiny prosby jim
nepohnuly; po- koho k povolnosti

pře- list, papír, něco přes něco
= 0-;
při- větev... = hnutím přiblížit;
rád si při- = napíti se (lid. a
hovor.);
se- = skloniti dolů: se- hlavu,
krk: se- se pro něco, pod těž
kým břemenem; sehnutý stařec;
u- = ustoupit. dát, odjet... na
stranu, abychom nepřekážell: u
komu, čemu, před kým; u- z
cesty; u- s koňmi, s vozem, s
automobilem; u—(v odpovědi) =
vyhnouti se přímé odpovědi; 11
se komu, abychOm ho nepotkali;
vy- komu = uhnout; vy- se ko
mu = vyvarovati se setkání s
ním: vy- se čemu = vyvarovati
se; není vyhnutí = nelze se vy
hnout (povinnosti, nebezpečí...);
za- = částečné ohnout: za- list,
pentli, za- sn kalhoty; zahnutý
nos (Jir.); za- = odbočit: za—
s vozem do polí; za- za roh;
opětov. hýbatž, v. tam

hnůj, hnoje, m. = stelivo smíšené
s výkaly & s močí dobytka,
chlévská. mrva: koňský, krav
ský... h.; = hnis (lid.); symbol
nepotřebnosti: to patří na h., do
hnoje (zhrub.); mokrý jako h. =
velmi, úplně (lid.)

hňup, -a, m., 1. = hlupák. troup
(zhrub.); 2. = treska;
"hňup'í = hlupacký
hňupský [-stv£]

(Vanč.) ll

hnus, -u. m., souvisí s hnis = od
por, ošklivost: je h. se na to
dívat. o tom mluvit; cítit h. !(
něčemu: s hnusem se odvrátit,
něco musit vyslechnout...; je to
hnus = hnusné, hnusná věc:
hnusiti komu co = dělati hnus
ným, působit, vzbuzovatl hnus:
zprav. h. se = oškliviti se: jídlo,
zábavy se mi hnusí; h. si =
ošklíviti si (Koll., Vrchi.);
slož. dokon. z-: jídlo se mu zhnu
silo: zhnusil si maso...; pohled
na to mi to zhnusil;



*hnusnota 4.35 hodina

hnusi'vat'i (se, si), opakov.: hoblovat'i = obráběti dřevo hob
hnusivý = vzbuzující hnus, od- líkem: slož. dokon. o-, s- =
porný, ošklivý, pohrdavý hoblováním urovnat, srovnat; vy

'hnusnota Il hnusota, ž. = hnus, = hoblováním vyhladit:
hnusnost; hoblovávat'i, opakov.: slož. ne
'“hnus'rwut'i, -51 = stávat! se dokon. o-, s-;
hnusmý; hoblovna, -ven, ž. = dílna, kde
hnusný [-ně; -no; masu = vzbu- se hobluje
zujlcl hnus, odporný, ošklivý. hohoista, m. = hobojista;
ohavný: h. člověk, obraz, čin,
-né jednání...: -ně vypadat... ||
-no mluvit (Ner.) = je hnusno,
hnus mluvit

hnutí, stř., podst. jm. ke hnouti,

hoboj, -e, m. (ž.). dřevěný hu
dební dechový nástroj:
hobojista, m. = hráč na hoboj;
hobojovitý = podobný hoboji:
hobojovy', na př. part

1. = tělesný pohyb: sledovat hockey a-ki>>,zčešť. v hokej, v. tam
každé jeho h.: stávali tu bez hod, -u. m., 1. = hozeni, vrh: h.
hnutí (So.) = bez pohybu, ne
hybně: hleděli chvíli bez hnutí
(čech); není tu k hnutí (lid. a
hovor.) = není možné se tu
hnout:
2. přenes. h. mysli, duše, duševní
h. = pohnutí, vzruch; hnutí =
myšlenkový směr, proud, úsilí
o dosažení myšlenky: dělnické.
abstinentní, stávkové h.: h. pro

koulí, diskem, oštěpem; 2. = slav
nostní den. svátek; Boží hod vá
noční, velkonoční a svatodušní =
hlavní svátek vánoční, neděle
velkonoční a svatodušní; 3. pomn.
hody, -dů = posvícení (nářeč.);
= hostina; přenes. = jemný po—
žitek

Hodač, -dáč, -e || Bodák, —a ||
Hadaš, -e, m., příjm. z Hodlslav

světový mír- zdrob. "hnutičko, hodečky, m. pomn., zdrob. k hody
-ček stř. ' hodegeso ox-géze», ž., řec. = meto

ho, v. on
ho " hó, citosl. nevole, „překvapení.

úžasu, hrůzy: ho, nech modlení;
ho, den je noc, a noc je den; ho,

dický výklad; met/leki: x-tyc-»,
přid. k -getika <-ty-», ž. = nauka
o metodice

Hodek, -dka, m., příjm. z Hodi
slavten růže “ak h t b otoč“

(vše z Eglžc)J 0 'ad e e 1 hoden, -dna, -dno, v. hodný
' hodina, z., 1. = dvanáctá část

hobl, z něm. = hoblík, zpravidla
jen ve spojení dát někomu
hobla = tahat někoho po lavici.
po stole apod. (hlavně studentské
přivítání nového žáka, „pocta“
k svátku n. trest)

hoblice, ž. = hoblovací stolice:
hoblíček, -čku, m., zdrob. k
hoblík, -u, m. = nástroj k u
rovnávání, hlazení dřevěných
ploch;
hoblina, ž. = odpadek při hob
lováni

hoblovací = na. hoblování: h.
stroj, stolice:
hoblovačka, -ček, ž. = stroj na
hoblování. hoblina;
hoblovák, -a, m., tanec;

28.

dne, noci, když právě nastane:
poslední. půlnoční h.; je pět ho
din; kolik je hodin?; bylo, (od)
bilo pět hodin; odbila pátá. hodi
na; často se vynechává.: mezi je
denáctou a dvanáctou; je jedna.;
2. = doba mezi dvěma. hodinami
ve smyslu 1.: trvalo to hodinu,
jít, psát hodlnu, dvě hodiny; h.
učení, zeměpisu... (ve škole). od
počinku; úřední hodiny = doba
úřadování: stanovit, dodržovat,
zachovávat, překročit (1. h.; malá
hodina, -nka = slabá„ necelá;
dobrá., velká. h. = přes hodinu,
více než h.; policejní b. = kdy
se zavírají hostince..: dávat ho
diny = soukromě vyučovat;



*hodinář 486 hoditi

h., často = kratší doba, chvile,
okamžik; nevíte dne ani hodiny
(biblic.); h. posledního soudu.
smrti: čekají ho každOu hodinu
= čekají, že přijde n. zemře kaž
d0u chvíli; osudné. h.; příznivá,
šťastná, ne- h.; ještě nepřišla má
hodina = vhodná. chvíle, doba (k
něčemu); dvanáctá h. = svrcho
vaný čas, poslední ,okamžik; bo—
lestná, těžká. h. = doba porodu;
odejít na hodinu (ze služby, z
práce) = ihned; dát, dostat vý
pověď na hodinu = okamžitou
výpověď, nahned; do hodiny ať
jsi pryč. ať jsi tady = co nej
dříve; od hodiny = hned (lid.);
v. dále hodiny

hodinář [-'řka], -e, m. = výrobce
n. oprávce hodin, -nek:
hodinařiti = být hodinářem;
hodinářský [-řstv£], přid. k ho
dinář

*hodinečka, -ček, ž., zdrob. k
hodinka, -nek, ž.. zdrob. k ho
dina, 1. = menší doba než ho
dina, necelá, h. (ve významu 2.):
je to k nim (malá) h., (malou)
-nku: na -nku si lehnu; 2. =
doba přibližně tak dlouhá, jako
hodinka, chvíle, okamžik (sr. u
hodina 2.): smrtelná., poslední
h.; zvonit někomu hodinku (po
smrti); pěkná n. zlatá h. = po
svícenské odpoledne n. dopoledne
po posvícení (lid.); černá h. =
večerní chvíle, doba družných
hovorů před rozsvícením;
hodinkový = co je k hodinkám:
h. řetízek, -vě sklo;
hodinky, -nek, ž. pomn. = malé
hodiny (přístroj), obyč. kapesní;
církevní 11.= stanovené modlitby
na jednotlivé hodiny dne; v.
umrlčí

*hodinný = trvající hodinu;
hodinový [-vě] = co patří k ho
dinám (jako k přístroji): h.
stroj, -vě ručičky; =trvající ho
dinu (přednáška, přestávka...) ;
= za hodiny, podle hodin, za
hodinu, na hodinu (mzda, VÝ

dělek, hotel); -vě přesný = jako
hodiny (říd.)

hodiny, -din, ž. pomn. = přístroj
ukazující hodiny 1.: sluneční,
vodní, elektrické. věžní, nástěn
né, stojací, přesýpací, kyvadlové,
kontrolní h.; h. jdou (dobře.
špatně). nejdou, bijí, tlukou, sto
jí, jdou napřed, předcházejí se,
opožd'ují se, zastavily se; natáh—
nouti, postrčiti, zříditi h.; praco
vati jako hodiny (stroj) = přes
ně, mechanicky (lid. a hovor.)

hoditi, hozen(í), 1. = vrhnout,
mrštit. pustit: h. něco na zem,
na vůz, psaní do schránky, ké.
men do vody atp.; h. co komu
na. hlavu (projev rozhorlení ze
špatné práce atp.; lid. & hovor.);
h. flintu do žita = přestat o ně
co usilovat, vzdáti se naděje,
(nestatečně) ustoupit (lid. a
hovor.); h. do sebe jídlo =
rychle se najíst (t.); h. otáz
ku mezi lid (Olbr.) = způso
bit, aby o ni uvažoval (hovor.);
h. po někam kamenem, přenes. =
odsoudit atp.; hodit na sebe
plášť, šaty = rychle, chvatně
obléci; h. si karty = zahrátí si
(lid. a hovor.); h. sebou na
postel (lid. a hovor.); h. sebou
= pospíšiti si (t.); h. po kom
pohledem (t.); h- hubou = vy—
jetí si na někoho (Němc., lid.);
rýma se mu hodila na plíce (šim.)
= přešla na plíce. zachvátila je
(lid.); v. koš, paluba:
h. kamenem (nástroj, předmět) ||
hodilo to se mnou do kouta =
hodilo mě to (předmět stavový);
2. h. se, a) nedokon. = býti
vhod, vhodný, příhodný, schop
ný, způsobilý, lid. pasovat: h.
se k čemu; h. se za vojáka, za
sluhu, do úřadu; ta, kniha se
nehodí za čítanku; to se pro
nás nehodí: to se hodí na vše
chno, ke všemu; ti dva se k so—
bě hodí (o novomanželích, snou
bencích, společnících): to se h.
jako pěst na oko = naprosto se
nehodí (lid. a hovor.);
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(ne)hodí se to = nesluší; hodí
se to na koho = vystihuje ho to;
budoucí čas: to se nám bude
dobře h.; nebude-li se vám to h.,
vraťte to || někdy z- se: to se
mi zhodí;
b) dokon. nahoditi se, na
skytnoutl, lid. trefiti se: hodila
se mi, až se hodí vhodná přile
žitost, obyč. nahoditi se:
slož. dokon. do- kam hodit
k nějakému cíli; odejít (tak
daleko), co by kamenem dohodil;
do- komu co. službu, praci...
opatřit, zprostředkovat (lid. a
hovor.); do- koho do služby:
*na-, 1. = hodit na něco: na—
omítku na zeď. řemen na kolo;
na- na sebe šaty; 2. na- se =
naskytnouti se, právě přijít, lid.
natreflt se: nahodile. se mu práce,
dobrá. příležitost; na- se k ne
štěstí;
nad-, 1. = hodlti do výše: nad—
míč; 2. = naznačit něco. na
povědět: nad- otazku; něco mi
nadhodil, ale nerozuměl jsem
tomu;
o—, 1. = hodit kolem něčeho:
o- zeď (omítkou) = omítnout;
2. o- (se) = obléci (se) do šatů
(vulg.):
od- = hodit pryč: od- slupku,
pecku, zbraň, šaty; přenes. od
všechen stud, flintu do žita:
po- trochu, málo hodit:
hlavou (R. Svob.); po- šaty...
nedat je na své místo, neuklidit;

= po

DO-dítě = odložit;
pro-, 1. = házením uvolnit, od
stranit: pro- cestu. sníh; 2. =
zaměnit: pro- si hodiny, úkoly
(lid.): 3. = krátce promluvit.
něco pronést: pro- žert, vtip.
poznámku;
pře-, 1. = hodit přes něco: pře
něco přes plot. pře- si plášť přes
ramena; 2. = premíchat, dát na
jiné místo; pře- obilí, řádky...;
před- maso dravé zvěři; před
něco někomu vytknout, vy
číst (vlivem něm., ale velmi se
rozšířilo):

při-, 1. = hodit k něčemu: při
přívažek na. váhu; při- (si) při
dražbě, v kartách; 2. při- se =
státi se, zběhnouti: přihodilo se
neštěstí;
roz- = 'hodit na všecky strany:
roz- hnůj, letáky mezi lid; s
= hodlti dolů: s- knihu se
stolu, někoho se schodů; s- před
sedu... = sesadit, svrhnout (lid.
a hovor.);
u- = udeřit: u- pěstí na stůl,
holí na. dveře, někoho do hlavy;
hrom uhodil do stromu; do ticha
uhodil zvon (Jir.); u- se do
hlavy. do prsou;
přenes. udeřit, nastat: uho
dílo sucho. -1y deště, -la neúro
da; uhodlla zlá léta (Jir.); u
na někoho rázně se zeptat,
dokročlt atp.:
u- na někoho, na něco přijít
na někoho, na něco, k něčemu,
nalézt (zastar.): hledali rakouské
vojáky, ale neuhodili na ně (Ju-.):
uhodil jsem na mrtvolu (t.);
u- komu = vhod učinit, vyhovět
(zastar.);
bezpodměté u-: uhodilo = uho
dil hrom: ví, kolik uhodilo
ví, jaká. je situace, že je zle:
v- = hodit někam, do něčeho:
v- udici do vody, peníz do auto
matu, dopis do schránky;
vy- hodit odněkud ven, do
výše: vy- smetí z okna; kůň ho
vyhodil ze sedla: přenes.: vy- ně
koho ze sedla. = vypudlti z místa,
odstranit; vy- si z kopýtka =za—
hýřiti si (hovor.); vy- koho z
,úřadu... = propustit (hanl.):
vyhozením zníčit: vy- pevnost.
most. budovu (do povětří); vy
peníze za něco = zbůhdarma u
tratit; _vy- kartu = vynésti;
z-, v. hoditl se: z- komu=vy
hovět, učinit vhod (zastar.);
za- = odhodit (zvláště něco bez
cenného): za- starý klobouk, ša
ty, kus papíru; to není k za
hození to není tak špatné
(lid.); za- pěknou příležitost =
nepoužít jí; za- flintu do žita,
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v. hoditi; za- se s někým = za- vit hodnoty, ceny; -hodnoco
datl si stykem s ním; vati, slož. nedokon. pře-, zna—;
hodíoatž se, opakov.: hodnotí/uctí, opakov.
v. házeti hodnotní = týkající se hodnoty,

hodlání, stř. = úmysl (č.-Chod) vystihující hodnotu (říd.);
hodlati, -lám = chystat! se, mít hodnotný [mě; -nost] = mající

hodnotu. cený: h. spis. úsudek,
-ná. kniha, práce, -né dílo;

v úmyslu, s neurč. způs.: hod
lali jSme tam ztrávit celou noc
(Jir.); výpustkou: kam hodláte hodnotový, na př. ukazatel = -u.
letos na prázdniny (jet, jit)?; hodnoty
slož. dokon. od- se = pojmout hodňončký = zcela hodný
úmysl, rozhodnouti se: nemohu hodnověrný Pryč; -'nost] = hod

ný víry. věrohodný (starší než
věrohodný), spolehlivý: h. svě—
dek, -ná zpráva, -né svědectví

*hodnůstka, ž., zdrob. k hodnost
hodný Madan, -dna...; hodně; hod

nost, v. tam],

se od- říci mu to || abych mu to
řekl: od- se k něčemu; v. od
hodlání

hodně, hodno, v. hodný
-hodnocovatl, v. hodnotiti
hodnost, -i, ž.. podst. jm. k hod

ný, 1. původ. = vlastnost něko
ho hodného, dobrota, laskavost,
dnes jen lid. (Němc.); 2. zprav.
= stupeň soustavy činovnícké.
úřednické a vojenské, titul a
funkce s ním spojená, ve vojen.
= šarže, důstojnost. důstojenství:
vysoká, h.; universitní -tí...;
hodnosta [-stka] || obyč. -stá'ř
[-řka], -e, m. = kdo má., zastá
vá nějakou hodnost, obyč. vyšší.
vyšší úředník. funkcionář. dů
stojník; 'hodnostaříti = být
hodnostářem (Bal.) ;
[-sky,- -ství], přid. k hodnostář;
hodnostní třída = stupeň úřed
nických hodností v bývalém Ra
kousku, platOvá stupnice

hodnota, 2. (k hodný). 1. ve výrobě
= množství práce vynaložené na
zhotovení výrobku: 2. = cena;
3. = význam, důležitost; 4. (kon
krétně) = co má hodnotu, vý—
znam: -ty finanční, hospodářské.
kulturní, mravní, etické, nábo
ženské: 5. = hodnost 1. (0jed.)

hodnotitel [-lka], -e, m. = kdo
hodnotí

hodnotitl, hodnocen(í) = určovat
hodnotu, oceňovat, posuzovat
něčí význam: slož. dokon. 'o
= z-; pře- něco =' změnit mí
nění o významu něčeho, jinak
zhodnotiti; prostě dokon. z-, na.
př. práci, spis; zne- co = zba

1. býti hoden čeho (|| člověk če—
ho hodný) = zasluhovat: být
hoden smrti, trestu, úcty. víry,
podpory; je to hodno pozoru
(kniž.) = pozoruhodné; neuznat
(nepokládat) jej za hodna po
zdravu || aby jej pozdravil; ne
uznati za hodno II za hodně při
vítat jej || aby jej přivítal;
2. hodný = dobrý, s dobrými
vlastnostmi, řádný, poslušný,
vlídný, shovívavý, laskavý: h.
muz, -ná. žena. -né dítě; hodný
na, koho. ke komu: učitel je h.
na. děti; buď tak h. a udělej to;

.3. = veliký, značný..: h. kus
chleba, cesty, h. mráz; za hod
nou chvíli = za dlouhou;
hodně, nejčastěji = velmi, mno—
ho, silně, značně (lid. a, hovor.):
h. ovoce, lidi; h. hluchý, h. prá,
ce, peněz: h. více (Jin) = mno

hem více, o hodně více: = za
slouženě, důstojně (zastar.); drží
se ve rčení přijímati hodně, ne
hodné svátost oltářní;
2. stup. hndnější [-nějí]*: případ
ještě hodnější (toho), aby byl
vypravován (Olbr.); hoch je
hodnější než děvče...

*hodobožový = božíhodový
hodokvas. -u, m. = hodování, hos

tina (zastar.); duchovní b. =
duchovní hody, požitek;
-k'vastti = hodovat
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hodonka, -nek. -ňka, -něk || ho
duňka, —něk,2. = (hodonská, ho—
donínská) zimnice (lid.);
hodonský = hodonínský, k Ho
donín (lid.)

'hodovánky, -nek, ž. pomn. = ho
dováni;
'hodo'vatel [-Zka], —e,m. = kdo
hoduje

honovotl = strojít hody, hostinu,
účastnlti se hostiny, být na hos
tině; slož. dokon. na- se (mno
ho); prostě dokon. po-; hodo
vávati, opakov.

hodovna, -ven. ž. = hodovní síň
(řídké);
hodovní „ *mý = na hodování:
-ní síň; -ní světnice (Majer.);
Amík [-vnice], -a, m. = účast
ník hodů, hostiny

hodový = o hodech, posvícenský
Hodslavic-.o, -vlc, pomn., ves na M.
hoduňka, v. hodonka
hody, v. hod
hodža, -dží, m. = mohamedánský

kněz: H., příjm.
*hofdáma choť-», ž., z něm. =

dvorní dáma (Svět.)
'hofer [-rka; vrkyněL —a.,m., z

něm. = podruh [-hyně] (ve Vý
chodních nářečích); arský [drst'v'í]

botmanaké kapky, ž. pcmn., osvě
žující léčivo

hofmistr [—ryně], -a., m., z něm. =
správce šlechtického, panovnic
kého domu, dvorský úředník, vy
chovatel;
-strooský úřad neboli -st'ro'vství,
stř. ll Msta—ství;
-strovatž = být hofmistrem

hofrát <<hóf-», -a, m., z něm. =
dvorní rada, vysoký úředník
(hanl.); -tský; -tst'ví, stř. =
dvorní radovství, úřednická po
výšenost (t.)

ho ha ho || hohaho, citosl., mysliv.
zvolání

Hohenzoller <<Hohnco->> || -lle'm,
-a, m. = člen panovnického ro
du, zvaného hohenzollerský

hoho (hohó) || hohoj || hohoho,
citosl. nevole, radosti. překva
pení = oho

hohol, -a, m., z ruš., druh kachny
hoch, -a, m., z holec = chlapec,

dítě (i novorozené) muž. pohla
ví, proti děvčeti; = starší dítě
muž. pohlaví. i odrostlejší = ji
noch. mladý muž; důvěrně a
něžně také o dospělých mužích:
(milý) hochu, jak se máš?, to
nejde atp.; ostrý hoch = veselý
(lid. a hovor.);
hochovský = chlapecký (řídké)

hochštapler ['-'rka] a-plem, -a., m..
z něm. = podvodník vyššího slo
hu; -rský [-rsky; -rství], přid.
k tomu

I hoj, citosl. vyjadřující vzrušení,
bujnost atp., vybízení: hoj! tot'
rozkorsný je ples (Ner.); hoj,
já. mladá dívčina (Erben): hoj,
mne půlnoc neleká (t.); hoj, má
panenko, na mne hleď (t.); hoj!,
jak se venku zmáhé. hluk (t.):
1in = huj, v. tam

II hoj, -e, m. = hojnost (zastar.):
všeho h. (Erb.)

'hoja Il hojá || hojahej, citoslovce
povzbuzeni, bujného rozmaru;
*hojákati, -kám || hojakovati =
volat hoja, halekat, recitativně
zpívat (o pasačkách)

*hojdák || hojták, -u, m. = ko
lébka (nářečí.)

'hoje: žití h. — boje = vesele
(Kosm.)

'hojebný = léčivý
'hojemství, stř. = lhůta na roz

myšlenou, odklad (zastal-.); bez
hojemstvi = bez přerušení, stále
(Puchm.)

hOjicí = na hojení: h. mast, by
liny;
*hojič || hojitel [-lka], -e, m. =
kdo hojí:
"'hojitelný = co hojí,
schopný vyhojení

hojiti = léčit, zvláště zevní rány;
. se = zacelovatl se: rána. se

dobře hojí; h. se na někom, na

léčiVý.

něčem = nahrazovati si škodu
jinde vzešlou; slož. dokon. vy
: vyléčit, zacelit: vy- koho,
komu rány; vy- se ze zranění;
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přenes. vy- se ze svého nadšení
= ochladnout v něm po (trp
kých) zkušenostech; *z- = vy-:
za- = zacelit: čas zahojí všecky
rány; za- se: rana se zahojí;
hojivat'l, opakov.

fhojlvý kvě,- -vost] = hojící, léči—
vý: -vé byliny, -vá moc; přenes.
—vépohlazení (čep) = uklidňující

hojně, v. hojný
*hojnitl = rozmnožovati, rozhoj

ňovati: h. se = množlti. vzrůs
tati; zprav. jen slož. dokon. roz
: učinit hojným, rozmnožit;
slož. nedokon. rozhojňovati

hojno, v. hojný
hejno-, kmen k hojný ve slož.:

-klasý = mající hojné klasy; po
dob. -květý, -mízný, -prsy'... (říd.
knlž.)

hojnost, -i, ž. = více než dosta
tek, množství, nadbytek, bohat—
ství: h. jídla. pití, obllí atd.;
mít 11. ve všem

*hojnotoký = mající hojnost vody
hojný [-ně; '-no] = čeho je více

než dosti. nadbytek, mnohý. bo
hatý: h. užitek, _-ná. strava,
pastva, úroda, účast, -né dary.
příklady, doklady; h. nač, čím:
duben hojný vodou, říjen pivem
(čelak.);
hojně vším opatřen; hojné =
mnoho, s dostatek: hojně po
krmů, nápojů, příkladů:
2. stup. hojnější [máji]

hojsa, citosl. veselí, jásotu
hojtflk, v. hojdák
hokej, -e, m., z angl. hockey, spor

tovní hra; hokejista [-stka], m.
= hráč hokeje; hokejka,
hokejová hůl; hokejový,
k hokej

*hokrle, -lete, stř., z něm. = sto
lička bez lenochu (Herrm, star
ší lid.)

hokus pokus || hokuspokus, -u, m..
čarodějné. formule; = pokus na
zdařbůh

hokymiř, -e, m., z něm. = drobný
kupec: žen. protějšek hokyně,
hokynářka, -řek, ž.;

Ni

příd.

zdrob. hokynářík, -a,
-čka, m. (Net-.):
hokynařt'tž = býti hokynářem;

-ná'říček,

hokynářsky' [-sky; -8t1rí], přid.
k hokynář

hól, v. hall
I hola, citoslovce, 1. vybízecí =

hej, počkej(te) || hola hej: hola
hej, Otevřte mi dvéře (Erb.) ||
hola hou: vstavej, umrlčel, hola,
hou! (t.): 2. upozorňovací = hle:
h., tady to bude (Čech)

II hola (d'a), V. I hole
holá, -lé, ž. = zadnice (lld.); ode

jítí s holou = s prázdnou, s
prázdnýma rukama (t.)

holand, -u, m. = holandský papír;
Holanďan [-nka], -a, m. = oby—
vatel Holandska; bludný H..
hrdina pověsti:
holanďanka, -nek, ž., druh sle
pice

holandofil [-Zka], -a, m. = přítel,
příznivec Holanďanů; Jilský,
příd. k tomu

holandr |! obyčej. holend'r, -a, m.,
z něm.: píti jako h. = mnoho
píti; h., -u, m. = stroj na mletí
surovin na papír, hadromel

Holandsko, stř. = Nizozemí; ho
landský [-sky] ;
holandština, 2. = holandský
jazyk

'holas, -u, m. = halas (nářeč.);
H., -a, m., příjm.

holátko, stř., zdrob. k II hole
holba, ž., z něm. Halber, stará, mí

ra, vlastně půl, totiž pinty, asi
0'7 1, pak = holbová, půllitrová.
sklenice; zdrob. holbice || obyč.
holbička, -ček, ž.

*holčátko, —tek, stř. = děvčátko
*holčenský || 'holčí, příd. k holka

= dívčí;
*holčice, ž. = holka (vlast. zdrob.
k tomu);
holčička, —ček,ž., zdrob. k holka
= děvčátko; = nevěstka;
holčičkář. -e, m. =-holkař;
*holčičský [-sky], přid. k holčice,
holčička
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holčina, zdrob. -č'i'nka, ž. = holka;
'holčizna, ž. = větší. velká. holka

hold, -u, m., něm. = okázalá po
cta panovníkovi, vážené osobě:
skládat, složit, vzdát h. něko
mu; hold mých vřelých díků
= projev (čech); archalstic. u
Jiráska = výkupné. jeho vymá
hání: mohl hold na novo před
se jíti; kořlsť nemalá z holdů

*holdegron, -a., m., snad z Helden
kron = hromotluk, lamželezo
(lid.), přezdívka Krakonoše

holdovací telegram, přípis, projev
= vyslovující, obsahující hold;

holdovati = vzdá(va)t hold, po
ctu; přenes. = oddávati se če
mu: h. pití, karbanu; h. podob—
ným náhledům (šmi1.): = potu
lovati se. žebrat (nářeč.); = žá
dat, brát poplatek, výkupné (za—
star., Jir.)

holdovni, přid. k hold; h. list. =
opravňující k holdu, k vybírání
výkupného (zastara, Jir.)

I hole, ž. (ve východ. nář. -Za,
sloven. -I'a) '= holý n. jen tra.
vou, klečí porostlý vrchol hory;
sr. Liptovské hole apod.; = mý—
tina (Baar)

II hole, —lete, stř. =
ptáče. mládě, malé dítě

III hole, příslov., v. holý
holce, -lce, m. = holý člověk, bez

vousů, hoch, jinoch, psovod,
mnich (zastar.); král H. = La
dislav Pohrobek: za krále Hol—
ce, když byla. za grešli (groš)
ovce (přísl.) .

holeček, -čka, m., zdrob. k holec
= dítě (Erb., Němc.), holohlavý
člověk (Holeč.), chudák (Slád.);
zprav. jen kolečku, v důvěrném
oslovení = brachu, příteli..:z ho
lečku, to se mýlíš; h., to je víc
než jeden kámen (Němc.); to
byste se. h., nečekal (Rais); to,
h., nejde (Vr.);
holečku, někdy citoslovečně =
„pane, panečku“: h., ten to
umí...!

neopeřené

holečkovský = jako u spisovatele
J. Holečka, v jeho duchu

holeč'ku, v. holeček
holedbati se čím = pyšnlti se, vy

chloubat: h. se svými úspěchy;
h. se tím, že...: to je nějakéhw
holedbáníl; slož. dokon. do- se—
do lhostejnosti (šrám.) = stá.
lým holedbáním zlhostejnět: *na-—
se mnoho; holedbávati se, opa—
kov.:
holedbavý [-vě; -vost] = holed
bající se, chlubivý

holokati = helekati
holemý, v. Holomý
holeň, -ně, ž. = část nohy mezi-:.

chodldlem a kolenem, holenní.—
kost; = horní část vysokých—.
bot. holínka

holenek, -nka, m. = holeček;
zprav. jen 5. p. holenku = ho-—
lečku, a 1. p. mn. holenko'vé

holenice, ž., obyčej. pomn. =.
ochranný obal na holeň;
*hole'nka, -nek, ž. =
(šum.)

holenkové, mim, v. holenek
holenní, příd. k holeň: h. kost.

svalstvo
'holfald, -u, m., z něm. =

šev (Němc.)
*holice, ž. = holé místo, pleš
holicí = na. holení (přístroj);

holič [-čka], -e, m. = kdo holí;
*holičina, ž. = holičství

holička, -ček, ž., 1. v. holič; 2. =
ovoce brzo po květu_ nezralé—
(lid.); 3. pemn. kolíčky = zad
nice (Baar); přenes. nechat ko-
ho na. holičkách = opustit, ne
chat v bezradnosti. nepomocl;
zůstat (seděti) na holičkách =

holinkaa.

dutý“

být opuštěna. milým. nepr0vda
ti se; být na h. = opuštěn, V'
nouzi, ve velkých nesnázích..
(lid. a. hovor.)

holičký = zcela holý
holičský [-sw£], přid. k holič
helina, 2. = holé, pusté místo,

bez porostu; = jádro surové—'
kůže
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holinka || kolínka, —nek, ž. = ho
leň vysokých bot, vysoká bota;
= nezralé ovoce, hollčka (lld.):
-nkový || Lnkov'itý = s holeně
ml, holínkami, o botech

holirna, -ren, ž. = haličská dílna
holiti = činit holým. odstraňo

vat břitvou, čepelkon strojku
vousy, vlasy, chlupy: h. bradu
... = b. vouSy na bradě; h. bez
břitvy = okrádat (lid. & hov.;)
h. se s někým = mazliti se (Jl
rásek): slož. dokon. do- = oho
liti do konce. přestat holiti;
prostě dokon. o- někoho, se:
přenes. = okrást (lid. a hov.);
pro- = oholit jen část něčeho:
pro- bradu: vy- = dobře oholit;
za—= holením vyrovnat;
-holo'vati, slož. nedokon. tio-...;
holívatž, opakov.

holka, -lek. ž. = ditě žen. pohla
ví (opak hocha). mladé děvče !
odrostlejší; důvěrně též o ženě
dospělé; = služebná; (lehká,
pouliční) h. = nevěstka;
holka-ř ll -kář, -e, m. = kdo bě
há za holkami; holkařit'i = bě
hati za holkami; holka'řský ||
-kář8ký, přid. k holkař, -kář

Hollywood <<Holyvud» -u, m.
mové město v Kalifornii

fil

holmlum, -ia, stř., chemický prvek
bolo, příslov. k holý, v. tam

bolo-, kmen k holý ve slož.:
—brádek, -dka, m. = bezvousý
jinoch, nezkušený;
*-brádě, -děte. stř. = holobrá—
dek; brádkovský, přid. k holo
brádek; -bradý = kdo má. holou
bradu, bezvouSÝ:
-břichy': -ché ryby:
-fousek, -ska, m. = holovousek
(lid. a hovor.);
-hlavec, -vce, m. = holohlavý
člověk (hanlivě); -hla'v'ý [—hla
oostJ = mající holou hlavu;
-holy' = úplně holý:
Jaký = s holým krkem;
-k'řídlý = s neopeřenými křídly

holovice

holomek, -mka, m., zpodstat.
příd. jm. holomý (v. tam) , v
starší době = služebník, pcmoc
ník, sluha: katův holomek =
pochop: nyní jen nadávka =
pacholek, darebák

holo-mráz, -mrazu, m. || '-mrazm',
ce, ž. = holý. suchý mráz, bez
sněhu; _mrazky, -ků, m. pomn.
= zmrzlé bláto, hroudy (zastar.
a lid.)

*holomský [-stv£] = darebacký: h.
svět (Mah)

*Holomý, m., 'příjm. z původ. ho
Zemý = velký

holo-plíště, -těte, stř. = neope
řený pták (zastar.): přenes. =
mladý nezkušený člověk;
'-pustý = holý &pustý;
-'řitník, -ka, m., brouk;
-seč, -i || -e, ž. = holá. seč:
*-smet', -ti ž. = plevel (HaL)

holost, v. holý
holota, ž., k holý= holost (řid.):

h. ůst= bezzubost (Č.-Chod): =
chudina (hanl.): nadávka—= chát
ra, luza, darebově: = holý, dře
věný ukazovatel cesty (nářeč,
Bezr.):
h., m. = holomek, psař, psovod
(zastan)

holouhátko, -tek, stř., zdrob. k
holoubě

holoubeček, m.. zdrob. k -bek, m..
zdrob. k holub; můj holoubku
apod.. něžné oslovení, hlavně me
zi milenci;
holoubě, -ěte, stř. = holubi
mládě:
holouběci, přid. k tomu

*holonkavati se = oslovovatl se
holoubku, něžně se milovat, cho
vat navzájem;
holoubkový [-vě; -vost] = zbar
vený jako holoubek, popelavý

holoučký = úplně, pěkně holý
*holonsek, -ska, m. = holoubek;

*holoušek, -ška, m. = holeček,
drahoušek, holoubek

*holovatina, ž. = hloupost;
matý [maté] = hloupý

holovice, ž. = lihovar-ská hustá.
kvasicí zápara, droždí
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Gholo—vlasý= prostovlasý; holubnžkovitý = podobný holub—
wvous, -a. m. || mousek, -ska níku;
= bezvousý člověk; '-vousý = holubovltý = podobný holubu:
bezvousý; -ti ptáci:
*-zubý = bezzubý:
-žír, -u, m. = úplné ožrání listí
housenkami

'bolport, -u, m., z něm. = polo
vice (lid.): mit něco. pracovat,
rozdělit se na h.

'holstra, ž., z něm. = pouzdro na
zbraň (zastan, Jin)

holt, v. halt
holub [-bice], -a, m., pták; h. vrká,

bublá. houká; vrkat jako h. =
zamilovaně mluvit (hov.); točiti
se jako h. na bání, nadýmati se
jako h. (lid. & hovor.): lítají
mu pečení holubi do úst = má
se velmi dobře, nemusí pracovat
(L); vybírat holuby = dloubati
se v nose (vulg.)

holubáma, -ren, ž. = řada ho
lubníků, chov holubů ve velkém;
holubář, -e. m. = kdo chová,
prodává holuby; holubařitl = ob
chodovati s holuby, chovatl je;
Jřský vrství), přid. k holubář

'holubčik, -a, m.. z ruš. = ho
loubek (jako něžné oslovení);
holubě'nka, ž. = holubička;
tanec;
holubi, přid. ]: holub: h. vejce;
h. pošta; sbor holubich hlasů
(Rais); h. povaha = krotká;
holubice, ž. = holubi samice;
holubičí, přid. k holubice: v h.
podobě; přenes. = krotký, tichý:
h. národ, povaha;
holubička, -ček, ž., zdrob. k ho
lubice = součást čepce podobná
holublčce; něžně o ženě, děvčeti;
holubinec, -nce, m. = holubník
(řiď-): = holubí trus;
houbinka, ž. = holubička: =
ozdoba podobná holubicí; houba;
*-holubka, -bek, ž. = holubice;
holubník, -u || -a, m. = budka
na holuby: není tu žádný h. =
zde musí být pořádek (hovor.);
vyběhnout, vyletět jako z ho
lubnika = nepořádně (t):

'holubo'vy' = holoubkový
*holůtka, -tek, ž., zdrob. k holota

(Ner.)
holý [-lo; Je: -lost] = jsoucí bez

vlasů, bez vousů, bez chlupů, bez
porostu: h. krk, břeh, kopec; -lá
brada, skála, hlava;
= jsoucí beze všeho, nahý, bez
peněz (lid. & hovor.); = pouhý,
čistý, čirý, úplný, bez něčeho
jiného: holá pravda. skutečnost;
vyváznouti s holým životem;
brániti se holýma rukama (ne
zbraní): mít jen holé ruce; líná
huba, holé neštěstí (přísl.); holá
bída (So.); holý nesmysl (Vanč.);
holý výraz, proti rozvitému, -lá
věta (m1uvnic.);
v. holá, ž.;
hola: všude h. = pusto (Mrš.„
ojedlň.); h. ostříhaný = dohola
(ojedlň.); dokola ostříhat =
úplně; naholo ostříhat (lid.); vy—
mýtit les n.; zhola = naprosto.
docela, úplně: z. nic, z. nemožný;
jen tak z. = jen tak snadno
(lid., Svět.);
vypadatl hole, o vrcholu hory...;
2. stup. holejšl (řídké): nahota
holejši (Čap.)

homagiální, z lat. = holdovací,
poddanský

hOmar, -a, m., z lat. = humr (od—
bar.)

homeopath || -pat, -a, m., z řeč.
= lékař léčící homeopathicky;
-pathický || -patický: -cké léčeni;
math/le || matic c-tyje>>, ž. =
léčení léky stejné povahy, jako
je nemoc

Homér, -a., m., řec. básník; ně
kdy i tatík H. pospává (Tyl):
v. dřímati;
*homénlcký = homérský; homé—
n'sta, m. = homérský znalec, ba

homero-shakespearovský
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homérooský = co připomíná Ho
méra:
homérsky' [-sky] = co se týče
Homéra, co je u něho, co je v
jeho duchu: -ska otázka..: h.
smích = smích bohů na Olympu
podle Homéra, přenes. = hlučný

homonpun, -u, m.. angl. žen. tka
nina; mový = z homespunu

homílct, -a, m., z řeč. = kazatel:
homiletický <<-tyc-», přid. k ho
miletika; homiletik <<-tyk»,-a, m.
= kdo se obíra's homiietikou;
-tika <<-ty-»,ž. = nauka o kaza
telském umění

h0millář, —e,m., z lat. = sbírka
homilií: homilie q—mílije». ž. =
výklad biblického textu

hominiSmus e-nyz-», -mu, m., z
lat. = filosofický směr hlásající
závislost pravdy na člověku

homo-, kmen 1. řec. homos (=
jeden, stejný), 2. lat. homo (=
člověk), ve slož.:
-centr£cký názor, 1. = pokláda
jící člověka za střed veškerého
dění; 2. = soustředný:
-fonžcký <<-nyc-» = jednohlasý:
-fonie a-nyje», ž. = jednohla
sost, opak polyfonie;
-genní [-nně; -nnost] = stejno—
rodý

'homok, -u, m. = drobný vířivý
písek (Heyd., sloven.); -kooý,
přid. k tomu (Nemo.)

*hOmol, -u. m. || zprav.
homole, ž. = něco kuželovitého:
h. cukru...;
'homolice, ž. = homolka; plž;
zdrob. -Zička, -ček, ž.:
homolka, -lek, ž., zdrob. k ho—
mole; h. tvarohu n. sýra = tva
roh n. sýr uhnětený v koláčky
n. v šíštičky: přenes. = měkký
člověk (lid.):
*homolity' [[ Jovity' || -lovy' & ho
molkom't'ý || -kový = mající tvar
homole, homolky

*homoniti, z ruš. = znít
(Havl.)

zvučet,

honebné

homo-nym, 4.1, .m. „ mymum, -ma,
stř. = slovo soujmenné, stejného
znění s jiným, ale různého vý
znamu, slovo s několika význa
my, mnohovýznamové; mymie ||
mymita, 2. = soujmennost, mno
hovýznamnost: mymní = sou
jmenný, mnohovýznamný:
-sea:ualita„ ž. = pohlavni náklon
nost k témuž pohlaví; mentální
[—ně; -nost]: -sexuální člověk,
sklony

homonkulovský, přid. k homunku
Ius, -la, m., z lat. = „človíček“,
umělý člověk, golem

hon, —u, m.. 1. = honění, shon,
chvat, sháňka; = lovení zvěře
honěním, pak také střílením: h.
na zvěř, na. zajíce..: jít na h.,
být na honě: pořádat h.; 2. stará.
délková míra: zachováno ve rče—
ní: je to ještě na. hony daleko
= velmi daleko: být na hOny
vzdálen od pravdy atp.: 3. =
dílec, trať, pozemek (zastar.);
část osevního postupu;
sr. honem

honácký ['cth, přid. k honák, -a,
m. = honec dobytka, obchodník
s ním (lid.)

honba, ž. = hon, lev: h. na jele
ny...; h. za štěstím, za penězi
atp. = sháňka, shon, usilovné.
snaha domoci se štěstí: zdrob.
honbička, -ěek, ž.;
honbíště, stř. =
honí zvěř. loviště

honcovati se. z něm. = pojímati
se, pářit (o psech, o zajících, o
králících)

hončí, přid. jm.. 1. = honící, zá.
vodní; hončí chrt, kůň (zastar.):

místo, kde se

2. = co je honců: h. korouhev
(Jir.)'

Honda., m. = Honza, Jan (nařeč.);
Honďák, -a, m.. přezdívka do—
mažlickým rodákům (každý dru
hý byl Jan)

honebné, -ho, stř. = dávka z hon
by; honební = souvisící s hon
bou: h. právo, lístek, pozemek
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honec, -nce, m. = nahaněč při honiti, opětov. ke hnáti: h. doby
honbě, honák; = kdo se hOní za tek na. pastvu; h. někoho do
něčím, za někým: h. sukní práce = stále pobízet, nutit k
(Mah.): v starší době = lehký prácí (lid. a hovor.); = hnát
jezdec pronásledující nepřítele koho, pronásledovat, stíhat. aby
(Jir.); honecký, přid. k tomu

honeček, m., z drob. k hon
honejsek, -ska, m. = kdo rád mlu

vi do větru, honlmír (lid.)
honem, příslovce, od původu 7. p.

k hon = rychle, v rychlosti, ve
chvatu (lid. a. hovor.); tak h. to
nebude... = tak hned (t.): na
honem, nahonem = narychlo (t.)

honér, -u, m., z franc.: dělati ko
mu -ry = vzdávat poctu, dvo
řitl se (hovor.); v tarokové hře
honéry = čtyři pětky

'honct, neskl. příd. jm. || zprav.
honetní [-ně; -nost], z franc. =
čestný, počestný, slušný. jemný:
h. 'ženy, jednání (Ner.); h. Vý
raz, řeč

honěná,—-né, ž. = honění jako hro.:
hráti si na -nou;
honěníce, ž. = honění. sháňka
shon; '
*honěnka, ž. = honěná

haněný [-nost], zpřídav. příč. od
slovesa honltl: h. v čem = zběhlý
(lid. a hovor.)z nejsem v češtině
dost honěný (Jir.): někdy 5 od
stínem příhany: být h. = vy
znati se, být prohnaný

*hongOuška, -šek, ž. = konejška
(nař.)

*honice, ž. = hon, l_ov;
honící = co je na honění, vycvi
čený k honu, lovecký: h. pes:
honič, -e. m. = kdo honí, honec,
lovec, honící pes;
honička, -ček, Z. = honění, hra.
na. honičku; = policejní šťára,
razzia

honimír, -a, m. = honejsek (lid.);
*honíštč, stř. = honbiště;
honitba, -teb, ž. = honění, hon.
10V: = okrsek, v kterém se honí
zvěř, honbiště;
*honz'tel, -e, m. =
'honič

kdo honí,

chom jej dopadli, zahnali, lovit:
h. nepřítele, lupiče, zvěř; h. vítr
= pokoušeti se o marnou věc
(lid. a hovor.); h. parádu = pa
ráditi se (lid. a hovor.); h. (dě
lat) vodu = dělat frajera. napa
rovati se (t.); h. slečinku =
dělat (t.); h. Davida = vrhnout,
zví'acet (lid. &. hovor.); podmě
tové h. = lovit zvěř, konat hon;
h. se = vzájemně se stíhat,
chytat: chlapci se honí po za
hradě; mračna. v dáli se honí
(Krásnoh.); h. se za čím, za mo
týly, za zábavou, -va.mi = usi
lovat oč, pachtiti se, shánět; h.
se po cizotě; h. se s kým =
vzájemně se stíhat, chytati || =
honit jej (s odstínem nechuti.
nevole); jen se tak honit =
mluvit do větru, na plano
(zhrub.); kráva se honí = hání
se, běhá: podst. jm. honění: už
je toho honění dost:
slož. dokon. do- koho = honě
ním, rychlou chůzí dostihnout:
do- zameškané učivo = dohnat,
dodatečně si osvojit; na,- se
(dlouho, mnoho):
po- koho (trochu n. mnoho) ||
nedokon. po- = pohánětl doby
tek při orání... (nářeč, Rais.
Jir.);
před. někoho = rychlou chůzí
předejít;
u- = honěním unavit, uštvat:
u- lišku; děti se uhoníly, jsou
uhoněny; honíoati, opakov.:
v. hánětl

*honivý = honící, lovecký: -vá
láJ'e (Jin)

*honor, -u, m., lat. = čest, váž—
nost: rytířský h. (Jir.); dbal i
na honor (Martin); v. salvo ho
nore

honorace, ž., z lat. = přední. vá.
žení občané, hlavně městští, pří
slušníci vyšších společenských
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tříd, hodnostáři v třídní společ—
ností;
honorační stůl = za kterým se
dává honorace; h. kroužek (Čech)

honorár, v. honorář
honorární, z lat. = čestný, nepla

cený: h. profesor na universitě.
h. doktor, konsul; = honoráře
VÝ (ojediň.)

honorář, -e, m. || starší -'rár, -u,
m., z lat. = odměna za úkony a
za práci předpokládající vyšší
vzdělání nebo schopnosti: autor
ský, spisovatelský, lékařský, he
recký h. ap.;
zdrob. honoráříček, -čku, m.;
honorářový: -vé pcmery

honorát [-tka], —a, m., z lat. =
kdo dostane poctu, člen hono
race

honorOvatl, z lat. = dát, vyplatit
honorář; h. koho. něco (práci,
knihu...): h. směnku; šek = VY
platlt; nevyžádané články se ne
honorují = neplatí se za ně h.:
jak se to honoruje? = jaký se
za to platí honorář

'honos, -su <<-su»,m.. z lat. = ho-—
nosnost. okázalost;
honositi se čím, -sení || -šení, z
lat. = chlubiti se, vychloubat,
pyšnit; = vynikatí čím;
honosiva'tz' se, opakov.:
honosi'vý [mě; -vost] = chlubivý;
řidč. = okázalý; pyšný a ho
nosivý šat (So.);
honosný [-ně; mostJ = okázalý.
řidč. = chlublvý: h. šat, člověk;
honosně pochvaloval (Martin.)

'hont, -u, m. = větší lať (nář.);
hontek, -tku, m., zdrob. k tomu:
hontový = z hontů

honvéd, —a. m. = vojín maďar.
zeměbrany; honvédský, přid. k
tomu:
-st'vo, stř. hromad. = honvédi

Honza, z něm. HanS, domác. tvar
k Jan, příjm.; symb. dobrácké
ho hlupáčka;
zdrob. Honzík, -a, -z£ček, -čka,
m.;

honzík, -a, m. = turnýra, pod
klad (polštářek) vzadu nahoře
pod sukni, aby se na ni mohly
připevnit ozdoby (móda v le
tech 80.);
hanzovský [-stv£] = hlupácký

hcp, citosl., 1. vybizející ke skoku
= (pře)skoč. hup; 2. vystihující
skok = skočil...: milý zabitý
hcp 5 lůžka (Herb.); před cha
lupou s koně hop (Erb.); udě
latl h. = udělatl skok

hóp || a hóp, Výstražné citoslovce
= uskoč(te),' vyhni_ vyhněte,
pozor!

hopcati, hopcovati = hopsatl, hop
sovati (říd.)

hapem, příslov. = rychle, rázně
(1id.): brát koho h. = šidit, obí
rat (t.)

hopity, citoslov. = hop (obyčej.
dět.)

hopkatl Il hopkovati = jít, skákat
hopkem, pohupovat; slož. dokon.
do- někam; na- se (mnoho):
od(hopkovala) na své místo
(Rals); při-; za- sl; hopká'vati,
opakov.:
hopkcwý = hopkajicí;
hopkem || hopky, příslov. = po
skokem; šlo to hopkem (Ner.);
*hopkot, -u, m. = hopkání

hopla, citosl. = hop
hopnouti, —pl,-pnuv, -pnutí = udě—

lat hop, (po)skočit; h. bank (v
kartách) = zahrát 0 celý bank:
*hopooati bank = hrát 0 celý
bank

hope, hopsa, hopsasa, citosl. =

H

hop: koníček skáče h., když já.
mu dám ovsa (píseň); synáček
hejsa-hopsa, sr. hejsa:
hopsati = hopkat, pohupovat;
slož. dokon. do- někam; na- se;
za- si; hopsá'vati, opakov.;
hopsavý Me; -1Jost]: h. krok,
-vá chůze;
hopsovati = hopsati
hora, ž. = vyvýšenina zemského
povrchu, vyšší kopec, vrch; vi
ničná h. = vinice (zastar.); ho
ra se zdvihá, vypíná., ční, strmí;
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chlap jako h. = veliký, vysoký *horázný = vysoký, velký, stat
(lid. a. hovor.): slunce zapadá, ný (nářečí., Holeč.); spis. jen
zašlo za horu, za hory (básnic.);
hora = les na stráni. les (ná
řeč.):
Bílá, Lysá h., hory tak nazva
né; Andělská, černá. Červená.
Kosova... H., jména míst.;
pomn. hory, 1. = horstvo. po
hoří: jít na hory, do hor; pás
mo hor: jít přes hory a doly
(zříd. hory doly), přenes. = da
leko; křičet jako na horách =
jako by byl sám (lid. a hovor.):
přenes. slibovat hory doly =
všecko možné (t.); -- lid. mís
ty hora: vítám vás na hora
(Rais);
2. = důl, doly: stříbrné, zlaté
-ry: odtud i jm. míst. Kutná
Hora (stč. pomn. -né -ry), Ma
riánské Hory

u hora eho-» || hóra, ž., lat. =
hodina„ hodinka zpěvu n. mod
lení, obyč. pomn. hory || hóry

Horác, -e, m., zčeštěné lat. Hora
tius

Horácko, stř. = kraj,
Horáci: horácký [-cky;
přid. k horák

horácovský = v duchu Horácově
Imráček, -čka, m., zdrob. k horák:

horačka, v. herak;
horáčtina, ž. = horácká mluva

horák [hm-očka; *ho'ráky'něJ, -a,
m. = obyvatel(ka) hor, kdo po
chází z hor; přenes. horačka =
kráva z hor (Čep, lid.);
H., 1. příjm.: 2. = obyvatel Čes
komorav. vysočiny v Čechách a
na Moravě

horal [-Zka], -a, m. = obyvatel(ka)
hor; horalský Paky; -stv£], přid.
k tomu: h. kroj; sr. goral

kde bydlí
-ctv£] ,

*horan [-nda], -a, m. = horal;
*—nský= horalský

'horár, -a, m., slov. = hajný (sr. .
hora = les); horáma, -ren, ž. =
hájovna

*horazditi = hubovat (nářečí.)

zápor. Ile-, v. tam
borce, horčejí, -čejší, -č£, v. horký
borčice, horčicový, horčičný, v.

hořčice
horda, ž., z mongol. orda = kní

žecí stan, tábor; = panství: Zla
tá h. = mongolské, říše na Volze
v 13. stol.; přenes. h. = tatarští
kočovnícl: zlí hosté Tataré, Orda
divoká (Čelak.): = tlupa, cháska,
sebranka: h. lupičů apod.

*hore, příslovce ve vých. nářečích
= nahoře, nahoru: hore tam pod
Ostravskou pláni (Bezr.); Hore
Váhom, cestopis od A. Mrštíka

horečka, -ček, ž., 1. zdrob. k I hora;
2. souvisí s horký = „horká ne
moc“. chorobné zvýšení tělesné
teploty: vysoká h.; h. stoupá,
klesá; mít, dostat horečku;
blouznit v horečce atp.; přenes.:
pracovní h. = zápal, horlivost;
cestovní h. = rozrušení, neklid,
nervosita z cesty, před cestou;
h. pospěchu (Majer.) = horečný
spěch; h. smyslné touhy (So.);
horečkový [-'uě], příd. k horečka
2. = horečnatý

horečnatý [-tě; -tost]: h. stav. =
stav s horečkami (v. horečka 2.)

horečně, v. horečný;
*horečněti, -nějí =
horečný

horečný [-ně; -nost] = horečnatý.
zpravidla přenes. ve významu po
dobnosti: h. chvat = chvat jako
v horečce, překotný, nervosní, s
napětím všech sil; pod. h. stav;
h. protest (čap.); -né napětí: -ně
pracovat = velmi horlivé. pře
kotnč...; malby -ně vržené na
plátno (čap.)

horem, příslovce od hora (podle
dolem, vrchem, spodem) = hor—
ní, vrchní cestou. částí (kraji
ny), opak k dolem; jdi h., já
půjdu dolem: h. dolem, v. dolem;
horempádem || někdy -pa'tem =
velmi spěšné, naspčch, překotně;
*horempád'ný = rychlý, překotný

stávati se
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"horendní, z lat. horrendus, správ.. horlič, -e, m. (zastan) || častěji
ale neobvyklé || obyčej. horlitel [-lka], -e, m. = kdo
horentní [mě] = hrozný, straš
ný, úžasný: h. smělost...; h. ce
ny = velmi vysoké; h. penize =
hrozně, strašně mnoho peněz

horizont, -u. m.. z řeč. = obzor;
-tální [-tálně] || '-tál'ný = vo
dorovný: h. směr, poloha

horka, -rek, ž.. zdrob. k I hora.
I horko, stř., zpodstat. jmenný

tvar od horký," 1. = horké po
časi, vedro;
2. = horký stav; zprav. jen ve
spojení za horka: železo se má
kouti za h.

11 horko, příslov.. v. horký
'horkokrevník, -a, m. = horko

krevný člověk:
horkokrevný [-ně; most] = ma
jící horkou krev.' prchlivý, vznět
livý, prudký

horkost, v. horký
horký [hm-ko || home; horkost] =

veIICe teplý, palčivý_ vřelý, žha
vý, rozpálený: h. čaj, -ká. voda,
káva, lázeň, plotna; -ké železo,
jídlo ; -ká nemoc = horečka,
hlavnička (lld.): —ká kaše, v.
kaše; horký den. přenes. = kdy
je mnoho práce. den těžkosti, ne
bezpečný; podob. horka chvíle
(Vr.); -ká hlava = rozpálená.
též při rozhorleni, zanícení; mít
horkou krev = být prchllvý (lid.
& hovor.); mladí lidé jsou tuze
horcí (Vr.) = prudcí, náhli, hr:
nebýtl studený ani h. = být vlaž
ný, indiferentní (hovor.);
horké myšlenky (Vr.) = „divo
ké“; horká půda = nejistá. ne
bezpečná: cítit horkou půdu pod
nohama: železo se musí kout
horké = dokud je horké, přenes.
= příležitosti se musí využít:
je velmi horko ap.; bylo mu z
toho h. = bylo mu to velmi ne
příjemné (lid. a hovor.) || horce:
slova zněla h. (Procház.); do tvá
ře mu h. dýchala stáj (kniž.); '
horkost. -i, ž. = horký stav,
vedro, žár; = horečka '(lid.);
2. stup. horčejší [-čeji] || horčí

horlí; -telský [-telsky; -telství]
horliti = být rozhorlen, hořet

hněvem, rozhorlenim, rozhořčo
vati se, žehrat. brojit: h. proti
komu. proti národní lhostej
nosti;
h. pro koho, proč " 'oč = hořet,
horovat, horlivě stát, zasazo—
vatl se. usilovat; slož. dokon.
na- se (mnoho); roz- se = za
hořet hněvem. rozohniti se, roz—
hořčiti se; být velmi rozhorlen
|| rozhorleny' [—ně;-nost] = roz
hněvaný, rozohněný, rozhořče
ný; rozhorleni, stř. = rozohně
ní, rozhořčení;
slož. nedokon. rozhorlovatž se;
horlivou, opakov.

horllvec, -vce, m. = horlivý člověk
horlivětí, -vějí = stávatl se hor

livý; slož. dokon. z-: zhorlivěla
ve službě (Vf.)

"'horllvství, stř. = nemírná. hor
livost

horlivý [-vč; -vost]. původ. =
horký, žhavý, palčívý, pak =
velmi pilný, zanícený, nadšený:
h. čtenář, sokol, pracovník, něčí
zastánce: -vé konání služby, -vá
práce. činnost atp.; 1:1.ve vyko
návání povinností

hormistr, -a, m. = správce hor,
dolů

hormon, -u, m., z řeč. = výměsek
žláz s vnitřní sekreci

horna, ž., z něm., hudební nástroj,
roh (lid.)

Horňácko, stř. = kraj Horňá
ků; hor'ňácký kraj, kroj, -cké
nářečí

horňák [horňačkaL -a, m. = o
byvatel horního kraje n. horní
ho konce vsi;
H. = obyvatel jistých horských
krajů. na př. kraje na pomezí
mor.-slov. (kolem Velké atd.);
= Slovák na „horní zemi“. na
nynějším Slovensku. proti Slo
vákům na „dolní zemi“ (Roll.)
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hornatina, ž. = hornatý kraj, pa.
horkatina;
Horňátky, -tek, pomn., ves v č.

hornatý [—tě; -tost] kde je
hojně hor: h. kraj, -tá krajina

horní, 1. co je nahoře, hoře—
ní, výše položený, vrchní, opak
k dolní: h. konec dědiny, h.
tok řeky; h. zásuvka; h. vítr
= přicházející od hor, s vyš
ších krajů; mlýn na horní vodu
= na vodu tekoucí na. mlýnské
kolo shora; h. sněmovna = se
nát; hojně v zeměpis. a míst.
jménech: H. Lužice, H. Blatná.

2. = báňský, důlní: h. úřad.
právo, město, bratrstvo

hornický [-cky, -ct'vi], přid. k hor
ník: h. šat, -cká rada; hor—
nictví, stř. = hornická. práce,
-cké povolání,
homictvo, stř. hromad.
níci

honička, -ček. ž., zdrob. k horna.
horník, -a, m. dělník pracující

v horách, t. j. v dolech, havíř
hornina, ž. = neústrojná, látka, z

které se ve větším množství
skládá zemský povrch; hornin
ný || komínový

-ckě podnikání :
= hor

hornista q-nys-», m. = trubač na.
hornu, na. roh

horniště, stř. = naleziště hornin
(horu.)

homo-, v hojných přídavných slo
ženinách k podstat. jménům
s horní, Horní, na př.:
—bečevský, k Horní Bečva:
nářečí

'llornodlo rné-»,
vlásnička. (lid.)

horna—italský, k horní Italie;
—Zužický; -německý; drakouský;
-'l'ý'n8ký; -saský; -slezský

horolezec [-zk1mě], —zce, m,
kdo vystupuje na vyšší hory;
-Zezecký [-ctví]: -cký vykon,
-cká. tura

horologium
sbírka

orloj

-ké

ž., z něm.

c-ló-», -ia, stř., lat.
církevních hodinek,

29

horopis, -u, m. popis hor;
mírný [-pisně], příd. k tomu

horor, v. horror
horoskop, -u, m.,. z řeč. pří—

stroj na. měření času; v astro
logii = postavení hvězd a před
pověď osudu z něho

horotvorný = tvořící hory (geo
log.)

horoucí, vlast. = hořící, rozžha
vený (říd.): h. kov (Čech); h.
peklo = velké peklo, nepříjem
nosti; jít._posílat koho do ho—
roucího pekla. do -cích pekel
= jít ke všem čertům, proklí
nat koho, láteřit na koho (lid.
a hovor.); h. nemoc ho
rečka (nářeč.);

vroucí, vřelý, nadšený, pla
noucí: h, cit, láska apod.

horoucnětl, -nějí = stávati se
horoucný: oči -nějí (Majer.);
slož. dokon. z—

horoncný [-ně; -nost] = horoucí:
-né srdce (Ham.); pravit -ně
(Rais); -ně se modlit (Jir.):
-nost odpoledne (Neum.);
2. stup. -cnější [-c'něji]

horovatel [-lka]. -e, m. = kdo
horuje

horovati = horlit, býti zanícen,
nadšen, horoucně, nadšeně, za.
níceně mluvit; h. pro vlast: h.
o štěstí, o lásce atp.; horuje
naděje jeho je na hoře.
blízka. splnění (Čelak.);
slož. dokon. na,- se (mnoho):
za-, prostě dokon.; horovávati,
opakov.; slož_ nedokon. na. se
(mnoho)

horovský = v duchu básníka, J.
Hory

*horovný [—'ně;-nost] = horující,
nadšený: h. zbožňovatel (č.
Chod)

horror, lat. = strach; h. vacuí
c-kují» = strach z prázdnoty

horse-power chora-Daun, angl.
koňská. síla, praktická. jednotka
výkonnosti; zkratka. HP



horský 450 II hoře

horský [-sky], 1. = co je (čeho pohoršuje v učení...: z- si ne
se užívá) na horách, v horách. moc, svůj zdravotní stav, po
co je z hor, co připomíná hory stavení; počasí, nemoc... se
atp.: h. vzduch, ráz krajiny, zhoršuje; horšívati se, opakov.
prapor (vojska); -ká. chata, kra
jina, ovoce, příroda, růže, dra
ha: h. hřeben = hřeben hor; -ká.
tura. = tura do hor; prostá -ká.
služka (Svět.); -ké město, pod
nebí, pásmo, boty; -ké nářečí,
část hanáčtiny; 2.. = vztahující
se k horám ve význ. doly, hor
ni (zastar.);
2. stupeň 'ho'rštějšž: bída, ten
úsměch nejhorštější (Fisch.)

horstvo, stř. hromad. = hory, po
hoří

horší, 2, stup. ke zlý; je to čím
dál, tím horší || čím dál horší;
h. než ty ll zastar. h. tebe; o
bilí je h._ než loni || proti loň
sku (nečes. ve
Jbňskelmh
zpodstat. horší, stř, = horší
stav atp.: to h. teprve přijde;
už je z toho nejhoršího ven;
příslov. hůř(e)

horšlti = pohoršovat (říd.); h.
se, 1. = stávati se horší, zhor
šovati se: rána, bolavá noha,
nemoc, časy se horší; 2. h. se
na. koho, nad něčím pro něco =
být popuzen, rozezlen, hněvati
se;
slož. dokon. po- koho = svést
k hříchu (biblic.); obyčej. po
koho čím = nemile se do
tknout, rozhořčit, urazit; po
se nad něčím, pro něco: být
pohoršen čím, nad čím, pro ně
co; po- se (v učení atp.) =
státi se horší, polevlt;
“roz-; celá Malá Strana byla
rozhoršena (Ner.) = rozhořčena;
z-, prostě dokon. = učinit hor
:ším: z- si (ve škole) známku,
nemoc; z- se = státi se horší,
-o žáku, o počasí, o nemocí: z
.se nad kým = po- se (bibl.);

'-horšovati, slož nedokon. po-:
\pohoršuje mě to; po- se nad
kým pro něco, nad čím; žák se

srovnání s .

horštější, v. horský
hortensie e-zije», ž., z lat., květi

na; H., křest, jm.; hortens'io'vý,
přid. k hortensie

hortologie, ž., řec.-lat. =
0 zahradnictví

Horvat || mát, horvatsky' || hor—

nauka

vát- [-sky], Horvatsko ll Hor
vát-, stř., horvatština || kommt-,
ž., nečes. m. Charvát, char—
vátský..., v. tam

hóry, v. II hora
Hóry, Hór, ž. mn., řec. bohyně

ročních počasí
hořňček, -čku, m., zdrob. k hořák,

-u, m. = část osvětlovacího těle
sa upravená k tvoření plamene:
petrolejový, plynový... h.;
hořákový kohoutek

'hořavina, ž. = hořlavina (šm.)
hořavka, -vek, ž., ryba
"hořavý = hořlavý
hořce, příslov., v. hořký
*hořcesladký = hořkosladký
hořcový [-'oě; -vost], přid. k hořec
hořčejší, v. hořký
hořčice (starši hor-), ž., 1. rost—

lina; 2. poživatlna:
hořčicový (hor-) [[ hořčičný
(hor-).- -né zrno; -ný obklad;
-ná. náplast

hořčík, -u, m. = magnesium,
chem, prvek: rostlina; hořčíkový

hořčina, ž. = hořkost, něco hoř
kého

hož-čití = dělat hořkým, ztrpčo
vat; h. si život (ojediň.); h. se
= rozhořčovati se (t.); zprav,
slož. dokon. roz-, z—,v. tam

1 hoře, příslov. ve spojení h. uve
dený, psaný apod., nečes.
m. nahoře, výše uvedený...

II hoře, stř. = duševní hořkost,
bolest, zármutek, žal (kniž.,
básnic.): mit h., hořem se trá—
pit, sužovat, býti skličen: ho—
řem, z velkého hoře umřít;
hoře! = běda!
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hořec, -řce, m., rostl.; zdrob. ho
řeček, -čku. m.

hořeji, příslov., v. hořejší
'hořečka, -čnatý, -čný = horečka.

-čnatý, -čný (ojediň.)
'hořejní, přid. = hoření
hořejšek, —ška, m. = hořejší díl,

část, poloha, místo: h. domu:
vzít knihu z hořejška: čím dál
k hořejšku, tím je to strmější

hořejší [*hořejiJ = co je nahoře,
horní, vrchni, hoření, často s
platností 2. stupně = vyšší,
vrchnější: h. zásuvka, poschodí
atp.; hořeji (Hlaváč., Sez.)

'hořekati = hořekovat; *hořeka
'vy' [-'uč; -vost] = naříkavý, bě
dující

hořokovati = volat hoře, naří
kat, bědovat; h. nad kým, nad
čím; slož. dokon. na- se (mno
ho); ho-řeková'vati, opakov.

I hoření, stř., V. hořeti
II hoření = jsoucí nahoře, horní,

vrchní, hořejší (nikoli v plat—
nosti 2. stupně): h. část ves
nice, zubý atp. (řidší než horní)

*hořenosný = přinášející, působící
hoře;
*hořeplný = plný hoře, strasti
plný:
*hořeplodný = plodící, působící
hoře

hořepník, -u, m., rostlina (druh
hořce)

hořeti, -ří = planout ohněm, spa—
lovati se (okysličovati se až do
spálení): dříví, lampa, dům hoří;
neosob. hoří, hořelo (tam) =
je, byl (tam) požár; nehoří ||
nehoří to = není tak zle, na
spěch, nespěchá to tolik, není
to tak spěšné, nutné (lid. a ho
\=or.); koudel hoří (lid.) = je
velké, blízké nebezpečí, je vel
mi zle; utíkat, jako by mu nad
hlav0u hořelo, hlava hořela =
co nejrychleji (t.);
rána hoří = velmi pálí;
šaty na tom chlapci hoří (lid. a
hovor.) = velmi brzo šaty roz
trhá;

= býti červený jako oheň: tvá—
ře mu hoří; hořela jak planý
mák (Vr.);
= planout, býti rozpálen, lesk
nouti se, zářit, býti červený:
hlava, mi hoří: večerní červán—
ky hořely (Jír.); oči mu hoří;
opál lunou hoří (Vrchl.); západ
hoří zlatem (t.);
= planout, být vzrušen, naplněn,
zanícen: h. nedočkavostí, zvě—
davostí, netrpělivostí, hněvem,
studem, láskou, touhou; hořel
pro divadlo (Jir.);
slož. dokon. do— = shořeti do
konce, doplanout: oheň dohořel.
svíčka -1a; přenes.: dávno do
hořelo milování (Ner.); na- se:
tam se něco nahořelo = často
hořelo;
0—= shořeti se všech stran: dří
ví ohořelo; hasičům ohořely vla—
sy; o- sluncem, od slunce =
osmahnOut, opáliti se; ohořelý:
-1á polena.:
110- = býti stižen jen částečně
požárem, nevyhořet úplně: ne
vyhořel, ale přece pohořel (J'ir.):
přenes. (lid. a hovor.) = nepo
chodit: po- s návrhem...; po
hořelý = kdo vyhoří, komu shoří
dům, kdo utrpí škodu požárem;
pro- = shořeti skrz naskrz:
stropy prohořely; _
roz- se = začíti dobře hořet:
oheň se rozhořel; přenes. roz
se nenávistí; rozhořelý = roz—
pálený, žhavý: rozhořelá hlava
(Majer.) || Jený: rozhořené
chvíle (Václav.);
s- = býti úplně zničen, stráven
ohněm: celý dům, papír sho
řel..: s- horkem; s- hanbou.
studem;
u- = hořením odpadnout, býti
zničen: uhořely mu dva prsty;
v domě uhořelo pět lidí;
zrg-, 1. = úplně shořet: dům,
soused vyhořel, celá vesnice -la;
2. = vyprahnout: trávník hor
kem vyhořel; vyhořelé louky; je
tu jako po vyhoření = pusto,
prázdno:
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vz- = vzplanout: ať vzhoří mé hořko-, kmen k hořký Ve slož.:
sepnuté ruce (Hlaváč.); kraj -kyselý = hořký a kyselý;
Vzhořel novými vzruchy (So.); -ma'ndlo'v:ý,přid. k hořké mandle;
všecko v něm vzhořelo (Vr.) = -sladký [-dce] = hořký a sladký;
vzplanula, -kypělo, -bouřllo se -sZa/ný = hořký a slaný
(vesměs kniž.); hořkost, v. hořký;
za- = vzplanout, přenes.: za- *hořkota, Ž. = hOÍkOSt
láskou, hněvem, nenávistí; poli
bení zahořelo mu na rtech (Svět.);
-hořova,ti, slož. nedokon.: do-,
o-, roz- se; oy-: dobře to vyho
řeje;
hořívati, opakov.: tam často ho
řívá; slož. nedokon. do-: oheň
dohořivá: o-, pro-; 702- se: své
télko se rozhořivá (Jir.); roz
hořívají se mu oči (Olbr.)

hořlcký, přid. k Hořice, pomn., čes.
město: h. pískovec, -cké hrač
ky, trubičky

'hořička, ž., zdrob. I hora.
'hořlkvět, -u, m., rostl., hlaváček

letní (lid.)

Hořiněves, -vsi, ž.. ves v Č.; ho
řiněvesky', přid. k t0mu

*hořivo, stř. = co hoří, může ho
řeti

hořká„ ž. = hořká kořalka
hořkavý [vě] = trochu hořký.

nahořklý
*hořké, stř. = pivo (zast.)
hořknouti, hořkl, -řknuv, -řk.nutí

= stávat! se hořký: nápoj, křen
hořkne; jídlo mi hořkne v (1
stech; přenes. = nechutná ml.
nemám z něho pravý požitek,
protože mám duševní hořkost,
trpkost; = stávati se zahořklý,
zatrpklý; h., o poměru k ženě
(So.): slož. dokon. na- = tro
chu zhořknouti; v. nahořklý ; z
= stati se hořký: přenes. zhoř
klé mládí (šal.); za,- = na-,
o křenu...; o člověku = státi se
zatrpklý, roztrpčený ; zahořklý
křen, člověk

I hořko, příslov., v. hořký
II hořko, stř. = hořkost, hořká

chut', zatrpklost, roztrpčenost

*hořkotrpký [-pce] = hořký a trpký
hořký [hořko; hořce; hořkostLod

původu totožné s horký = co
pálí, co má palčivou, trpkou, pe
lyňkovou chuť; h. pelyněk, lék;
-ká sůl, pilulka, -ké pivo, vody.
byliny, mandle; přenes. = těž
ký, smutný, neradostný, trpký:
h. osud, úděl, život, chléb; -ká
chvile, poroba: -ká pilulka =
velmi nepříjemná věc ap.: -ké
pokání (R. Svob); -ké slzy =
slzy roněné z duševní hořkosti;
hořká radost (Vr.) = radost
zkalená nějakou trpkostí; hoř
ký, o člověku (Herb.) = zatrp
klý a zahořklý;
přislov. hořko: mit h. v ústech:
je mi h. || chutnat hořce ; pře
nes.: plakat hořce; h. vyčitati
svému otci (T. Novák);
hořkost, -i, ž. = hořká chut': h.
piva...; přenes. = trpkost, za
trpklost, neradostnost, tíha: míti
v sobě h.; h. osudu, života, smr
ti; h. chvil (Hal.):
2. stup. hořčejší [-čeji]

hořlavina, ž. = hořlavá látka:
*lwřla'vka, -vek, ž. = kořalka:
hořla/vý [-vě; -vost] = co snadno
hoří

hosanna || mah, stř, neskl., he
brej. (bibl.), prosebný výkřik
= zachovávej již, přenes. =
slávalz h. synu Davidovu!; vo
lat n. = provolávati slávu

hospic, -e, m., z lat. hospitium.
= mnišské., církevní noclehárna,
útulek pro poutníky

hospitace, ž., z lat. = přítomnost při
vyučování, abychom nabyli zku
šeností; chodit na hospitací: =
návštěva hosta klubu, spolku:
= inspekce: h. ředitele u profe
sora, hv. staršího učitele u mlad
Šiho
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hospitál, -u, m., z lat. = církevní
nemocnice, chorobinec, útulek;
hOSpitalita, 1. ž. = pohostinství;
2. m. = dobročinný mnich

hospitant [-tka]. -a, m. = kdo
hospituj e ve význ. 1., = kdo
není řádným žákem, řádným
ani mimořádným posluchačem,
host v klubu., ve spolku, na.
schůzi

hospitovati = vykonávat hospi
taci: 1. mladý profesor hospitu
je u staršího; h. při universit
ních přednáškách, cvičeních =
choditi do nich, ale nebýti ani
řádným ani mimořádným poslu
chačem; h. ve schůzi, při schů
zi... = být přítomen jako ne
člen ; 2. = konat inspekci; slož.
dokon. na- se (mnoho); hospi
továvati, opakov.

hospoda„ ž. = hostinec (lid. a ho
vor.); být někde -dou (Němc.)
= být na nocleh a býti hoštěn
(zastan)

hoSpodárnlce, ž. = hospodářský
průsek v lese: široká cesta.
která sloužila. zároveň za. hospo
dárnici (Vr.)

hospodárný [-ně; -'nost] = dobře
hospodařící, opatrný, šetrný,
úsporný; h-. smysl (So.) = smysl
pro hospodárnost

hospodář, -c, m. = hlava rodiny,
čeledi, celé domácnosti; = kdo
hospodaří, řídí usedlost, statek;
= kdo má na, starosti hospo
dářské věci, správce: městský,
obecní, spolkový h.; 'národní
hospodář = národohospodář, od
borník v národním hospodářství;
hw.= kdo rád chodí do hospody
(žert.); H., název časopisů: 4. p.
číst, odbírat -ře (jako život):
v. hospodyně;
hospodářiček, —čka, m., 1 =
malý, drobný hospodář; 2. skří
tek, plivník;
hospodářík, -a, m., zdrob. k hos
podář, přenos. = hospodáříček 2.

hospodařiti, 1. = spravovat hos
podářství, usedlost; h. na. svém.
na cizím, dobře, špatně: 2. =

vest, spravovat i jiné věci, do
mácnost; h. od desíti k pěti =
špatně; dobře, špatně h. se svě
řenými penězi; 3. = rád choditi
do hospody, vysedávat v ní
(žert.);
slož. dokon. do- = přestat hos
podařit; na- se (mnoho); na
(si) = získat hospodařením ||
za- (si);
stpodařovati, slož. nedokon.
o—|| ob- pole.... nečes. = ob
dělávat. vzdělávat; podob. ú
tulna je -řována.= má hospodář
ství, dostane se v ní jídlo, pití,
je zařízena hostinský;
hospodaří/uctí, opakov.

hospodářský [-sky]. 1. = vztahu
jící se k hospodářství: h. časo
pis, -ká. škola, správa., výstava,
družstva„ -ké stavení, nářadí,
stroje, poměry atd.; 2. = šetr
ný, hospodárný, mající smysl
pro hospodářství: šikovný, moud
rý a, hospodářský člověk (Rais):
-sky = po stránce hospodářské

hoSpodářství, stř., 1 = zeměděl
ská usedlost, statek; 2. = hos
podaření na usedlosti; luční,
lesní, vodní h.; = správa, vede
ní také jiných věcí; soukromé.
veřejné, státní, národní, finanč
ní h.; = jednání, počínání: lik
vidátor tohoto hospodářství, t. j.
popuzování lidu krutostí (So.):
zdrob. hospodářstvíčko, stř., ve
význ. .

*hospodin, -a, m. = pán (zastal—..
Jir., dílem z ruš.); H., o Bohu

*hospodní [[ -dný = hospodský,
hostinský: -ní sláva (Rais)

*bospodomil, -a, m. = milovník
hospod;
'hospodovati = být hospodským;
= vysedávat v hospodě

hospodské, ž. = hostinská (lid.
a hovor.);
hospodský [-sky], přid. k hospo—
da: h. život, vtip, klep, -dská
strava, zábava;
hospodský, -kého, m. = hostin
ský (lid. a hovor.)
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hospodyně, 2., 1. = hospodářova hostinská, ž. = majitelka, nájem
žena; 2. = správkyně domác- kyně hostince
nosti: jeho žena je dobrá h.: hostinský [—sky; -stv£] = co je
nebyla. žádná h. (Svět.); být u pro hosty, co souvisí s hostin
koho -ní, za -ni; cem: h. pokoj, -ká. živnost, stra
zdrob. -dyňka, -něk, ž.; va; = pohostiný, pohostinský
-dyňský = pro hOSpodyně: -ká (říd.);
škola; -dyňstv£, stř. = řízení -sky = hostinským způsobem;
domacnosti = pohostinsky. pohostině (na.),

hospůdka, ž., 1zdrob. k_ hospoda hOSt-ÍDSWÍ.Stř. = hostinská živhost, -a, m1. = jakýkoli pří- nost, -ské povolání; = pohostin
chozí, návštěvník hostinců, ho- ství (řiti-);
telů lázní apod.: denní, lázeňský hOStinský, -kého, m, = majitel.
host, h. na výstavě... , = něco,
co se dostavuje pravidelně, čas—
to: tuhá. zima, bída je tu čas
tým hostem atp.;
2. = milý, Vítaný příchozí, ná
vštěvník jednotlivce, rodiny,
spolku, školy, státu... : zvát, mít
hosty; pokládat koho za hosta;
být někde hostem, jako host;
milý, vítaný h.; h. 11 divadla
= herec hrající na pozvání jinde,
hostující;
*host, -i ž., o ženě přicházející
jako host (zastar.)

hosteo, -tce, m., nemoc, revmatis
mus

'hostěnice, ž. = hostinec, hostinská
místnost (Č.-Chod)

hostie <-tyje>>, ž., z lat. = mešní
chléb, oplatka

'hostimil, -a„ m. = kdo „miluje“
hosty, kdo je pchostiný; zprav.
jen jako název hostinských spol
ků a časopisů

hostina, ž. = slavnostní jídlo za
přítomnosti hostů, někdy i bez
nich: dávat, pořádat, strojit
hostinu, zvát na hostinu; být
na. hostině, účastniti se hostiny;
hostina na něčí oslavu, počest

'hostinčiti provozovatl hostin
skou živnost

host'inec, -nce, m.
hostíný dům,

= živnostenský
hospoda; h. 11

modré hvězdy apod., nik. k
modré hvězdě; zdrob. *hostme
ček, -čku, m.

'hostinka, ž., zdrob."k hostina
hostinný, v. hostin'ý

nájemce hostince, hospodský
hostiný [vnostL nik. -inný (není

tvořeno z hostina, nýbrž přímo
z host příponou -in-) = pohos
tinský, útulný: h. dům..: nej
častěji záporné ne- = pustý, ne
útulný: nehostiný pokoj, -na
místnost, -né kraje;
-nost = pohostinství .(Jir.)

hostitel [-lka]. -e, m., = kdo
hostí; -telsky': -ká povinnost

hostiti, hoštěn(í) || někdy -stěn(í):
h. koho = pokládati za hosta,
čast0vat jej, poskytovat mu po
hostinství; přenes. = mít, cho
vat (kniž.): h. k někomu lásku;
muky pekla hostil v srdci svém
(Vrchl.):
slož. dokon. na- se někoho
dlouho a mnoho hostit; po
uctít jako hosta, vyčastovat: po
někoho dobrým obědem ap.; roz—
se, přenes. = nastat:
se rozhostil mír a klid;
tilo se hrobové ticho; na všech
tvářích rozhostil se klidný ú
směv (Rais) ukázal se; u
= ubytovat jako hosta (řídké);
přenes.: radost se uhostila na
všech tvářích (zastar.); *v- se

nastěhovati se, usídliti se
(šafař.); 1m- vypudit, vypo
vědět; přenesu vy- nějakou
myšlenku, starost z mysli, z hla
vy; výhost: z- se čeho

se, zprostit: z- se
nepříjemného dojmu, smutku;
z- se svého úkolu = dobře jej
vykonat; za- se, o nemoci
usadit! se, rozmoci se:



*hostný 455 hotový

-hošťovati, slož. nedok. po- 'hotovati, hotuji = připravovat,
(Vrchl.); roz-: klid se rozhoš- chystat (Ner., Němc.)
ťuje; vy- chmury z hlavy; hotové, -vého, stř.: žiti z -vého
hostivati, opakov. = z hotových peněz; přijít k

'liostný = hostiný (Jil—_) hotovému (t. j. dilu, jidlu...);
hostovati = být hostem (řid.); hotové: “lých ž. Donu!- = ho

= vystupovat pohostinsku (o
hercich); slož. dokon. za- si;
hostovávati, opakov. _

Hostýn, -a, m., hora na M.; lid.
též zdrob. mak, -nku, m.

hosudar [-rka], —a,m. = gosudar;
vrský [rstot] = carský

hošátko, stř., zdrob. k naše, stř.
= hošik (1id.)_: hošek, -ška, m.
= hošik (iid.); hošenči, nošen—
ský, přid. k hoch = chlapecký
(nař.)

*liošice. ž. =
(nařeč.);
košíček, m., zdrob. k košík, -a,
m., zdrob. k hoch; hoštko'vský,
přid. k hošik (řid.); hošinek, m.,
zdrob. k hoch (řid.); hošisko,
stř. = větši hoch (lid.) || hošviště,
stř. (Rais);
*hoškovský [-sky], přid. k hošek,
hošík;
"'hošovský, hošský, též

-hošťovati v. hostiti

namlouvavá dívka.

hot., v. hat
*hotař, v. hutař
hotel, -u. m., z franc. = hostinec

s pokoji pro hosty;
hoteliér [-rka]. —a. m. = maji—
tel n. nájemce hotelu; -rsky'
[Jr-stou, přid. k tomu;
*hoteltk, -a, m. = hotýlek;
*hotebni |! -ný = hotelový:
hotelový zloděj, -vé zařízení

llotentot c-tntot>>, -a, m, = při
slušnik jednoho afrického kme
ne; přenes. H., zobecněním h.
= člověk nechapavý n. kterému
není dobře rozumět (zhrub.);
hotentotský [-sky], přenes. =
nesrozumitelný, nejasný; h. ja.—
zyk neboli hotentotština, ž.:
přenes. = nejasná řeč

hotov, v. hotový:
hotovák, -a, m, = najatý pomoc
nik při plavení dřivi

tové penize; dávati zboži jen za.
h. = ne na. dluh, na splátky; vy
platit hotovými

hotově, v. hotový
'hotovitel [-lka], —e, m. = kdo

hotovi, výrobce: h. pian (Rais)
hotoviti = dělat hotovým, vyrá

bět, zhotovovat (řid.);
h. se = chystati se .(řid_kniž.):
kdo chce pokoji, hotov se k bo
ji (přisl.); lampa se hotovila
bliknout (ojediň.): slož. dokon.
do- něco = dodělat; při- = při
pravit; oy- něco = dáti tomu ho
tovou, náležitou podobu, úplně
vypracovat, sepsat...; vy- dopis.
spis, podání, posledni vůli (v
mluvě úřed., kancelář.); z-, pro
stě dokon. = učinit hotovým,
vyrobit, udělat, ušít (šaty, boty)
atp.;
hotovífvati, opakov.

hotovost, -i, ž. = stav, kdy je
něco hotovo, skončeno; = úpl
nost, ucelenost; = ochota, od
hodláni; = připravenost k Vý
konu (u vojska, u hasičstva...),
pohotovost; = oddil připravený
zasáhnout; = hotově penize; po
kladní b. = skutečné peníze v
pokladně; mit něco na hoto
vosti, v -sti; mostní oddil...

*hotovoučký = úplně hotový (Nen)
hotovovati, = hotovit, chystat

(velmi řid.); časť. slož. nedokon.
tio-, org-, z—

hotový [-tov; -tově; -tovost, v.
tam],
1. = dokončený, dostavěný, do
psaný..., vyrobený: spis je ho
tov, práce je -va, šaty, boty,
budovy jsou -vy; hotový spis,
-.vá. práce...;
2. být hotov s čím, s prací, se
spisem, s jídlem, se studiemi
atp. = miti to hotovo, 'dokon
čeno; být s kým hned. brzo
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hotov = miti s nim-všechno vy
jednána, domluveno atp., často

1--= rázně .jej- odbýgt (hovor.);
\ být s kým h, = přerušit s nim

styky (hovor.);
3. = připraven, přichystán: ho
--tov na cestu, k dílu, k boji:
—vé peníze = volné, uložené v
bance.... doma. kterých se může
volně užívat, ne vložené do
podniku, ne půjčené;
4. = ochotný, nakloněný, odhod
laný: hotov k činu, k službě;
k službám h. (na konci obchod
niho dopisu); h. 5 neurč. způs.:
jsem h.- mu pomoci, poradit..:
5. = úplný, učiněný: hotový
žebrák, mrzák; -vá. žebrota, -vé
peklo; hotový umělec = vyzra
lý, vyspělý; h. člověk = dobře
připravený do života;..;

„hotově = úplně, přimo (řid.);
=*pohotově, obratně (-t.); h. to._
lik a tolik (peněz) = na hoto- .
vosti; vyplatit h. = v hotovosti,
hotovými penězi: — v. hotové

hotýlek, -lku, m., zdrob. k .hotel
hou, zvolací, upozorňovaci cito—

slovce; hola hou, v. I hola;
houpy hou, v. houp

houba., mn. 2. hub, 3. atd, hou-, ž.,
1. nejnižší rostlina (u vyšších
hub rozumi se v praxi jen plod
nice): jedlé, nejedlé, jedovaté
houby; sbírat houby, chodit na
houby; 2. živočich & jeho kostra
jako ;užitkový předmět, zvaný
mycí houba; houba v bytě = h.
zvaná. .dřevní, dřevomorka; 3.
choroba., hlíza, poiyp; —
symb, (lid. a hovor.): je“ toho
jako hub po dešti, roste to jako
houby po dešti = je toho velice
mnoho roste to hojně; tenkrát
jsi ještě chodil po houbách,
byl jsi na h., púsl houby = ne
byl jsi ještě na světě:
houby viš- = nic nevíš; i houby!
= co na tom!, to nic nevadi;
dostat houby s octem = nic

houbař (lid a hovor. huba'ř)
[-'řka]. -e, m. = kdo sbírá hou
by, znalec hub;

houbaři“ = sbírat houby; slož.
dokon. na- se (mnoho); houba
řtvati, opakov.;
houbařský Esky; -st'vi]. přid.
k houbař

'houbec, přislov. = houby, nic
(lid. a hovor.)

houbice, v. haubice
houbička, ž., zdrob. k houba;

*-čkový = houbový; -čky, pří
slov. = houbec

houbovatěti, -tějí = stávati se
houbovitý; slož, dokon. z-;
matý || obyč. mitý [-tě; -tost]
= podobný houbě. měkký, dir
kovaný jako houba

houbovice || -vka, -vek, 2. = hou
bová. polévka (lid.)

houbovitý, v. houbovatěti;
houbovka, v. houbovice;
houbový, přid. !: houba: —vá.po
lévka, omáčka; přenes. _-vá polév
ka = kázáníčko

houby, v. houba
houdek, -dka, m. = hudec (za

star.)
houf, -u, m., z něm. množství,

hromada, zástup, hejno, mnoho:
h, lidi, ptactva....; h. knih, práce
(lid. a hovor.): do houfu!, vý
zva k semknuti, i přenes., ke
svornosti, k společné praci (ho
vor.);
zdrob. houfec, -fce ". hou/ek,
-fku, houječek, -čku, m.: křes
t'anů tak skrovný houfec jen
(Ner.); houfec kyrysniků (Jir.);
h. čtenářů i(Téver); houfce koni
(Jir.); v našem malém houf
ku =(t.);
houfem = houfně

houíní, v. houfný;
houfnice, ž., původ. = dřevěný
prak na metáni kamení, potom
= krátké dělo s širokým jic
nem, haubice

houíný [mě] || Dni = hromad
ný, valný: -ná zábava (Ner.):
-ní společnost (t.); častěji pří
slov. -ně = v houfu. hromadně:
-ně se scházet...;
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houfovati se = shromažďovati
se, tvořit houfy (lid.): chlapci
se houfují (Mrs.)

houkačka, -ček, ž. = zařízení na
houkání, - siréna: tovární, auto—
mobilová. h.

houkal, -a, m., zdrob. houkálek,
-lka. m. = hejhal, hejkal

houkati, -ká.m = říkat, volat
hou, vydávat podobné zvuky:
dělo houká.: tatik jen bolestně
houkal (Rais); automobily hou
kají; o hlase některých ptáků:
holubi houkall (R. Svob.): so
va houká;
slož. dokon. na- se -(mnoho):
'roz- se = dáti se do silného
houkání; prostě dokon. za-;
houká/van, opakov. ;
houkavý [-vč] = houkající, po
dobný houkání: h. holub; akord
houkavých tónů (Rais); -vě za
hvízdl vlak (šimáč.):
houkxnouti, -kl. -k.nuv, -knut(í).
dokon, k houkati: rána houkla:
v rohy houkla lovčíchasa'(Vrch.);
h. (si) na koho = obořiti se naň,
rázně poručit, zakázat, zeptati
se atp.; slož. prostě dokon. za

'houla.ti se || Jeti se || -litl se =
jasniti se (o nebi) || váleti se, o
mracích (lid.); slož. dokon. vy
se = vyjasnitl se; v. huliti

houně, ž., z lat. = hrubá., chlupatá
soukenná látka, přikrývka;
houněný ][ howňový = z houně;
houňovina, ž. = látka na hou
ně; -vitý = jako houně

houp, citoslovce vyjadřující 1.
houpání: tu (při šlapání .mě
chů) šlo to houp a h._ (Rais):
2, skok = hup:
houpinky -(dět.);
houpy, při kolébání; h. h., koč
ky snědly kroupy (říkanka):
houpy houp: počal se houpat:
houp, houp, houpy, houp (Katar,)

houpací = na houpání: h. kůň,
lenoška

houpačka, -ček, ž., 1. =_ houpací
židle n. jiné zařízení na hou
pání; 2. = houpání; přenes. =
často se měnící stav, nejistota

(hovor.):_ politická h.; kursovní
b. (na burse): :
-čkář, -e, m. = majitel houpaček
jako zábavního podniku;
-čkový, přid. k houpačka; = hou
pavý. kývavý

houpadlo, -del, stř. = houpačka;
houpák, -u, m., druh pluhu; =
houpací splávek; 'tanec (praž.
vulg.);
houpa/nád, ž. = houpačka (dět.);
houpam'ce, ž. = houpání (lid. &
hovor.)

houpati, -pá.m... " -pu..., houpej,
houpaje: h. koho = pohybovat,
kývat, klátítl sem tam kým: h.
dítě na'kolíbce, na kládě, v ná.
ručí apod.; h. zvonem, kadidel
nicí. nohama, rukama;
h. se na židli atp.; loď se houpa
na vlnách = kymácí: nad jeze
rem mlhy se houpají (Mácha);
meč se mi houpa po boku: h. se
= houpavě, klátivě chodit; pře
nes. h. koho = klamat, licho
tit, trOpiti si žerty (lid. a ho
vor;); h_ se = býti zařazen do
pochodové setniny (váleč.); =
být oběšen; = být ve špatném
hospodářském stavu (lid. a ho
vor.);
podmětové h. =
s hlukem:
slož. dokon. na- se (mnoho); po
(trochu); po- koho = polichotit
mu atp.: roz- koho, co = při
vésti do houpání; roz- se (k ně
čemu) = po dlouhém váhání,
kolísání něco učinit, odhodlati
se k čemu (lid.): prostě dokon.
za- zvonem atd.; přenes.: banka
se zahoupala = zakymacela, hro
\zil jí úpadek;
houpá'vati, opakov.: slož. nedok.
'i'oa- 'zvon; v_.houpnouti

houpavý [mě] = houpající se,
kymácející, podobný houpání; h.
krok, -vá chůze: -vě podnožky
lavic (Rais); -vá. ňadra (šmil.);
houpavý poskok (Majer.); tro—
chu _-vě chodící (Jin) '

houpínky, v. houp,

skákat, často



houpnoutl 458 houstnouti

houpnouti, houpl. -pnuv, -pnutí houseřž, přid. k tomu;
= mrštně skočit, hupnout; h. housirek, -rka, m., zdrob. k tomu
do rybníka, na vůz apod.; h. ko
ho = zahoupati kým (říd.); li. se
= hupnout (t.); slož. do- =
doskočit; pře—= přeskočit; vy
se do sedla, na koně = vy
švihnouti se; nešťastný krupař
nahoře se vyhoup Obešený (Ner,);
však ja ho přece vyhoupnu =
vypíchnu (šmi1.); z- koho, se na
houpací židli apod. = zahoupat;
z—rozsudek = zrušit (v hovor.
soudní m1uvě): z- někomu něco
= zkazit (lid, a hovor.);
—hupooati, slož. nedokon. 130- =
poskakovat; po- se = houpati
se (01br.); vy- = vyskakovat;
barka se vyhupovala (Ner.)

houpy, v. houp
'houráceti, -cejí = zmítat, kymá

cet (čech. č.-Chod);
*hourácivý = kymácivý, houpavý

'hourati, .-rám = kolébat, houpat
(lid.)z h. dítě na rukou; žito
se větrem houra = vlní se; duše
se hourá. = zmítá se (Holeč.);
sál se hourá = otřásá se (Olbr.);
*howravý = kolébavý, houpavý,
šouravý (krok, chůze)

bom-diska <hurdys-»' || hur-, ž.
dutá. cihla (nazvaná. podle franc.
inženýra)

honsátko, -tek, stř.. zdrob. k house,
-sete, stř. = husí mládě

housenák i| -ňák, -u, m. = hou—
seník

housenčí, přid. k housenka;
housenice, ž. = larva vosy bylin
né; lid. = housenka; choroba
dobytčí tlamy; žába;
housenlk, -u, . = skřipec na sbí
rání housenek, housenák

housenka, -nek, ž = larva mo
týla; = něco podobného hou
sence, šroubovitý přenašeč ve
stroji...;
housenkooitý = mající podobu
housenky;
housenkový traktor

houser, -a, m. = husí samec, hu
sak; přenes. (lid.) = ústřel, bo
lesti v zádech;

houska, -sek, ž., původ. zdrob. k
husa, přenes. (podle podoby) =
podlouhlé pšeničné pečivo; mís
ty (vanoční) h, = vánočka; h.
másla = podlouhlá. hrudka más
la, (1id.);
houskář, -e, m, = kdo peče,
prodává housky (hovor.):
houskový = s houskou (knedlík)

honslař [-řka], -e, m., 1. = hráč
na housle, houslista (zastar.):
2. = výrobce houhslí n, kdo je
spravuje, prodává.;
houslařiti = provozovat hous
lařství; = hrát na housle (zast.);
houslařský [-stv£]. přid. k houslař

housle, -lí, ž. pomn.', smyčcový
hudební nástroj; hrát na h. ll
hrát první, druhé h, = hrát
první, druhý houslový part:
přenes. h. = kláda na. tažení
stavidla (mlynář.); mučidlo;
*housličkovitý = mající podobu
housliček;
housličky, -ček, ž. || *huselky,
-lek, zdrob. k housle;
housliř, -e, m, = houslař;
houslista [-stka], m. = hráč na
housle:
*housliti, houslovati = hrát na
housle;
houslový tón, klíč, part; -vá hra,
literatura

houstl, hudu, huď, hudl. huden(í)
= hrát na hudební nástroj
(kniž.); nouze naučila Dalibo
ra houstl (přísl.); housti vesni—
čanům do noty = notovat, ří
kat, co jim lahodí (šmil.); kaž
dý svou píseň bude, o nesvor
nosti (t.); darmo ve mlýně
housti (t.); slož. dokon. za-;
v. hudati

houstička. [] houštička, ž., zdrob.
k houska

houstnouti, houstl, -stnuv, -stnutí
= stavati se hustý: omáčka..
houstne; tma houstne: šero hou
stlo (Jir.); stín houstl (Vr.):
slož. dokon. pří- = trochu z—:
prostě dokon. z-: mlha zhoustla;



I houšť

ze:-, o omáčce...: vzduch zahoust
ne (Erez.)

I lnoušť, příslovce, v. hustý
11 houšť, -tě, z, (knlž.) || houští,

stř. = houštlna: dívá houšť
(Koll.); vrbová houšť (Jlr.); čer
ná, šumivá houšť (nám); houšť
úpon = hustá spleť (čech)

houštlčka, v. 'houstička
*lnouštíčko, stř., zdrob. ;: houští
houština, ž, = hustý porost, místo

s hustým porostem;
houštinatý = plný houští;
houštinka, ž., zdrob. k houština

houšťka, ž. = hustota
"houštnatý = houštlnatý
houž(e), -že || obyč. houžev, -žve,

ž. = zkroucený kořen, slabší
kmen, větev na. vázání, na př.
vorů; = provaz: konopná h.;
symbol tvrdosti, tuhosti: maso
jako h. apod.; v. houžvlce

houževnatec, -tce . m., houba;
*houžezmatětí, -tějí = stávati se
houževnatý;
houževnatý [—tě; -tost] || 'Uv'ný
= jsoucí jako houžev; = tuhý:
-té maso; přenes. = velmi vytrva
lý, nelekající se překážek a pře
máhající je, tuhý, úporný: h.
člověk, odpor, -tá práce, obrana;
pracovat, bránlti se -tě

houžvice, ž., zdrob. k houžev; další
zdrob. houžvička, ž.; h., m. = la
komec, skrblík (lid.)

houžvovitý || *-žoitý, '-žvový =
jako houžev, houževnatý

'hovádě, -ěte, stř. = hovádko, do
bytče (sms.) —

'llovadí = dobytčí;
hovadina, ž., pův. = hovězina:
přenes. = velká hloupost, pi
tomost, -ký nesmysl (zhrub.)

hovádko, -dek, stř. zdrob. k ho
vado; žít jako (boží) hovádko =
jako něma tvář, ne duševně, nl—
terně (lid, a hovor.): dívati se
jako boží h. = tupě, hloupě, ne
chápavě (Vr.)

*hovadný [mě,- -nost] = hovadský,
zvířecký

459 hovězí

hovado, stř. = větší zvíře, zvl. vůl,
kráva; přenes. = člověk počína
jící si jako h., hrubý, nelidský,
velký nemrava, surovec, zhova
dllec (zhrub.): = hlupák (t.);
hovadský [-sky] = dobytčí (za
star.); přenes. (ve významu po
dobností) = zviřecky nízký, zho
vadilý, surový: h. život, -ské
rozkoše, -ský skutek; -ská prá
ce = těžká, jako pro hovado
(zhrub.); h. předmět = těžký,
neforemný (t.); _
hooadst'vž, stř. = hovadský, su
rový čin, zhovadilost, hovadina

havěti, -vě_jí || —ví, hověj [[ obyč.
hov, hověje || hově
= povolovat, přát, dělati to, co
prospívá, co je mllé, covlahodí,
mít porozumění: hověti svým
zálibám, svému tělu, zdraví.
spánku; h. lidské slabosti;
= vyhovovat: h. všem podmín
kám atp. (knížní); h. čemu =
rozumět (nářeč);
h, si = dělati si pohodlí, po
hodlně žít, odpočívat;
slož. dokon. po- tělu; po- si
po práci, na trávě, v posteli;

mítl strpení, počkat: s
dlužníku || častěji pos-;
pře—= strpět, prominout (říd-):
předseda přehověl a přimhouřll
oko (Jil-.); (profesor) ve třídě
leccos přehlédl, přehověl (t.) ;
*u- si v čem_= vy- (šm.):
vy- = učiniti zadost: vy- for
mě, požadavkům, zvyklostem;
vy- komu v čem = učinit k je
ho spokojenosti, podle jeho přá
ní, prosby; vy- prosbě, žádosti,
přání = neoslyšet ji, splnit:
slož. nedokon. vyhovovati všem
požadavkům; práce nevyhovuje
(t. j, předpisům, požadavkům)
= je vadná. špatná;
hovívati, opakov.: tenkrát jsem
si hovíval; slož. nedokon. s- =
míti shovční, býti shovívavý (za
star., Vlček)

hovězí = co je z hovada, co s nim
souvisi: h. maso, pečeně, krev,
jazyk, lůj, polévka;

s-=
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lwvězí, -iho, stř., 1. = hovězí
maso; 2. = hovězí dobytek (1id.);
dva. kousky hovězího;
hovězice, ž. = hovězí kůže;
hovězí/na, ž. = hovězí maso, ků
že; = hovězí dobytek (říd.);
zdrob. -nka, ž.

hovínka, stř., zdrob. k hovno
hovívati, v. hověti
hovnival Il má! || —vár, -a, m.,

brouk .(lid.), odbor. = chrobák;
nadávka

hovno, -ven, stř.. 1. = lejno, trus
(vulg.); 2. lid. drsný zápor = nic

hovor, -u, m. = hlasitá rozmluva,
řeč: vést, spřádat, za- h.; pus
titi se do hovoru; vytrhnout
někoho (se) z hovoru; ustat v
hovoru; h. ustal, h. vázne; ne
n'i mi dnes do hovoru; přenes.:
děsný h. živlů (Vrchl.);
*hovora, m. = hovorka;
'hovorek, -rku, m., zdrob. k ho
vor;
hovorka, m. = hovorný člověk,
mluvka;
hovoma, -ren. ž_ = místnost,“
kde možno hovořit, na př. v ho
telu, ve škole. telefonní budka;
= rubrika v časopise n. v no
vinách, kde se odpovídá na do
tazy; '
hovorné, -ho, stř. = poplatek za
telefonický hovor;
“boom—ník, -a.,' m. = kdo hovoří;
Jmenný [-ně; -nost] = kdo rád
a mnoho hovoří, povídavý';
2.“stup. hovomějš'i;
hovorový [-vě; -vost]: -vé po
čitadlo = na počítání telefonni
ho hovoru; -vá řeč, mluva, -vý
jazyk = spisovný jazyk zabar
vený lidovou -mluvou, nářečím,
častý v důvěrném styku '

'hovořil, -a., m. = povidálek
hovořit! = mluvit, rozprávět, po—

vídat: h. s někým o něčem; ho
voří se o tom; bylo o tom ho
vořeno, lépe hovořilo se; pře-
nes.: krajina hovořila jarními
větry (So.); —
slož. dokon. do- '= dokončit ho
vor; do- se s někým = dohod

nouti se, domluvit; na- se (mno
ho); od- = odpovědět, odmlu
vit (řídké); 170- si (trochu, při
jenmě): 'roz—se = rozpovídati
se; s- se = dohodnouti se. smlu
vit (řídké); "'v- se do srdce _=
hovorem si získat přízeň , lásku;
vy- se = vymluviti se, za- =
dáti se do hovoru, promluvit
(říd., Vr.):
-hovořo'vati, slož. nedokon. do
se = domlouvati se (čap.);
roz- se (Nov.):
hovořž'vati, opakov.:
*hovořivý [-'vě; -vost] = hovorný

-hovořovati, v. hovořiti
-hovovati, v. hověti
HP, v. horse-power
hr (hn-r...), vybízecí citoslovce: hr

na ně! = pojďme, dejme se, pusť
me se do nich; s význ. oznamov.
a minulým: popadli, co mohli, a
hr na ně = obořili se na ně
apod.; —- klade se vedle urči—
tého slovesa téhož n. podobného
významu: chytil lejstra a hr!
hnal se na půdu (Rais); — je do
práce hr (lid. a hovor.) = je hor
livý, žene se do ní; být hr n.
hr hr (t.) = ukvapený, nakva
šený (Baar); — tak to h_r ne
půjde (Vr.) = rychle, nakvap

hra, her, ž. = hraní. činnost, za
městnáni pro zábavu a osvěžení:
h. (s) míčem (v. hráti), na scho
vávanou, na slepou bábu; b. v
karty, v kostky, v kuželky, v
šachy; karetní hra; sportovní,
olympské hry;
= divadelní kus, herecký výkon;
= vyluzování tónů z hudebního
nástroje, hraní-naň: h. na hous
le, piano; _
'přenes. hra = přetvářka; hra
vln, barev. stínů = lehké pohy—
by, vlnění, měnění ap.; hra se
slovy, slovní hra neboli hříčka,
v. níže; hra očima (Rais) = do
rozumívání očima; hra osudu,
náhody = nevyzpytatelný, měn
livý zásah; život je ve hře, dáti
život ve hru, nečes. m. jde,
běží o život,'dáti život v sázku
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*hrab, -u, m. = habr (nařeč.) odnít: to zahrabalo chuť k práci
hráb, cítoslov. vystihující hráb— (So.); tím podnikem se nadobro

nutí, prudké sáhnutí zah-tahal: to jej zahrabalo (pe
hrabací = co je na hrabání: h. něžněvzdravoťněh za- se na ves

nářadí' nici = zapadnout, ztratit styk
hrabač [-čka]. -e. m. = kdo hra- se světem;
be- -čka, též = hrabání (sena 'hfabovaih slož- nedokon- na—
_")' nástroj na hrabání; (Obilí, seno na. hromádky); Od';

' po- na poli, na louce = shrabohrabal [-lka], -a, m. = kdo „hra
be“, hromadí zisk, majetek (lid. vat; pře- louku; pře- se V kni
a hovor.); -lka, též druh vosy; hovně, V knize; roz- záhony; 8—
hrabanka, ž. || pomn. -nky -nek seno, peníze atp.;
= shrabaná sláma, -né jehličí, "WWW“ OpakOV-íslož. tio-, 0
stelivo, mour atp.; za-: zahrabavám se oblas

. ky (Nezval); přenes.: nerada
hrabati, -bu, -beš.:. ]]:bá.m..., hral), bych se tu zahrabáVala (Sova)

hrabte || hrabe), prech. hrabaJe I hrabátko, -tek, stř. = hraběcí= shrnovat, rozhrnovat nohou,
rukou, drápy, nějakým nástro- dítě; často posměšně O hraběti
jem, nářadím, škrabat, mělce II hrabátko, -tek. stř- = záhon:
rýt...: h. obilí, seno hráběmi; Z rabátkO- V- tam
slepice hrabe na smetišti; kůň hmbavý = rad, často hrabající:
hrabe; ani kuře darmo nehrabe h, kůň; vosa -vá. neboli hrabal
(přísl.); hrabati se ve vlasech; ka; h. člověk = hrabivý (říd.);
hrabat peníze, výpustkou b. = -vá. chůze
shánět, shromažďovat peníze, hrabě [hraběnkaL -běte, m. (mn.
majetek. často snadno. bez Zá- -bata, stř.), z něm., šlechtický
sluhy, neprávem (lid. a hovor.); titul, jeho nositel

h'ršf ; Ztěžkírfšešíid; atom; hrábě (narec. hra-), hrabí, hrá.
Vo' ' m se ' _ ] bím, hrabích, hráběmi, ž, pomn.pro tebe nedostupné, to je nad
tvé síly; b. se v knihách = pro— = nářadi na hrabání
hlížet je, číst.... „ležet v ních“; hraběcí. přid. J'm- obecně přivlast;
slož. dokon. do- co (do konec); k hrabě: 11- sídlo, stav... (jed
do- se kam = s obtížemi se notlivě se přivlastňuje 2. p.:
dostat, dojít; na- listí, sena syn, majetek hraběte atp.); pře

; na- se (mnoho): na- si vel- nes. ve významu podobnosti:
ké jmění; o- mandel, stoh hrá.. hraběcí a knížecí myšlenky (Vr.)
běmi; od- něco; po- všecko;- hraběnka, 2.. V. hrabě
pro- oheň, kamna, knihovnu, hrabice, ž. = dřevěné kolíky za
všecky zásuvky; " sazeně do rukojeti kosy 1: za
pře- co = znovu shrabat, o-; chycování obilí... při sečení, ko
př'i- co k čemu; roz- = hrabá_ sa s hrabící; = prstovítý věšák;
ním rozházet; slepice rozhra— krabicový, přid. k tomu: -vá. kosa
bala záhon; s- co = hrabánjm = s hrabicí; -vý kolík = u hra
shromaždít na jedno místo; u-, bice
1. = hrabáním ubrat; 2. = hrabička, ž., zdrob. ke hrabice;
hrabáním urovnati; ily-: slepice krabičky, Ž. pomn., zdrob. ke
vyhrabala. zrní; za- = hrabáním hrabě;
zakrýt: za- peníze do země; = h/rabičný = hrabicový
pochovat: je tomu šest neděl, co *lirabina, zdrob. -nka-, -nek, 2. =
jsme ho zahrabali (Rais); za- se hraběnka (zastar.)
do peřin; přenes. za- = zničit, 'hrabiti = hrabat (nářečí.)
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hrablvec, -vce, m. = hrabivý člo
věk; hrabivý [-vě; mostJ = hra
bající, vášnivě shromažďující pe
níze, majetek, chamtivý

hrabla, -1í, ž. pomn. = nářadí.
kterým se plovoucí dřevo svádí
do náležitého směru n. zachycuje

'hrňblo, stř. = hřeblo
hrábnouti, hrábl, -bnuv, -bnut(í),

dokon. ke hrabati = zarýt.... za
jet, prudce sáhnout: h. si do
vlasů; kam hrábnu, všude prach;
h_ hluboko do kapsy = sáhnout,
mnoho dát, vydat;
slož. do-, na-. . . .; roz- oheň; s
seno, peníze, všechen zisk: vy
něco ze země

hraboš, -e, m., hlodavec; přenes.
= hrabivec (Sez.)

braboun, -u, m. = hornické hrábě
na větší kusy uhlí; *h., -a, m.
= hrabivec

-hrabovati, v. hrabati
'hrubský = hraběcí; hrabství, stř.

= hraběcí titul, panství
hrací = co je na hraní: h. karty,

stroj, automat. hodiny
hráč ["hráčkaJ, -e, m. = kdo hra

je; 11. na housle, v karty atp.;
dobrý. špatný.... falešný h.

hračička, -ček, ž., zdrob. k hračka
hračka, -ček, ž., 1. = předmět na

hraní: dětské, lidové -čky; 2. =
hraní, co je jen jako hraní, snad
ná práce, věc, titěrnost, mali
chernost: to je pro mne h., to
není žádná 11.= je to, není to
lehké, snadné; hračkou něco na
pravit apod. = velmi snadno:
s tím nejsou (žádné) hračky =
to nelze bráti na lehkou váhu,
nelze si s tím zahrávati, při
tom je třeba býti opatrný:
3. h., m. = kdo si rád hraje,
hravý člověk

hráčka., V. hráč
hračkárna, -ren, ž. = výrobna

hraček,
hračkář, -e, m. = výrobce hra
ček n. kdo si rád hraje;
'hračkařiti = hráti sl. pohrávatl
si s něčím;

hračkářský obchod; -řstvi, stř,
= výroba hraček, obchod s hrač
kami; přenes. = nevážně jed
nání, malicherné počínání;
*hračkovati = hračkařiti:
hračkovitý [-tě; -tost] = po
dobný hračce: h. vláček (Ma
jer.); vesnice jsou zachumlány
-tě (čap.) || 'hračkový

hráčský [-sky; -st'ví], přid. ke hráč:
-ká vášeň, náružívost; to není
-ké = to dobrý hráč nedělá

hrad, -u, m. = hrazené, opevněné
místo, tvrz; symbol ochrany,
bezpečí (biblic.); pomn. hrady,
-dů = bouřkové. mračna;
větrné hrady, V. větrný;
Hrad = pražský hrad, president
ské sídlo

'hráď, -—dě,ž.. 1. = ohrada; 2. =
kroupy, krupobití

hradba, -deb, ž., často pomn. -dby
= zeď, opevnění kolem sídla,
hradu: vystavět hradby, hrad
bami obehnat: přenes. = něco
podobného hradbě, ohrada, pře
hrada, kupa, halda

*hradčan, -a, m. = obyvatel hra
du (zastar.); zachováno v míst.
jm. Hradčany, -čan (lid. -čana)

hradební, přid. ke hradba.: h. zeď,
příkop: .
*hradebnlcký = opevňovací (za
star., Jir.): -ctv£, stř. = opev
ňování (t.)

hradec, -dce, m.. zdrob. k hrad;
v. Hradec, —dce,m., v míst. jm.
H. Králové..:
hradecký, 1. k hradec,
(zastar.); 2. k Hradec;
Hradecko, stř. = hradecký kraj;
Hradečan [mkaL -a, m. || lid.
a hovor. Hradečák, -a, m. = o
byvatel Hradce, rodák z něho:
hrádeček, -čku. m.. z'drob. k
hrádek, -dku, m., zdrob. k hrad

hradelna, -len. ž. = místnost, věž
s hradlem

hradící = co je na hrazení;
hradidlo, -del, stř. = hradící za
řízení ; -dlový jez

hrádek
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hradisko " hradiště, stř. = hraze
né místo, místo, kde stojí, stá
val hrad; dochováno v míst. jm.
Hradisko, -ště;
hradišťan, -a, m. = obyvatel
hradiště; H. [-nka] = obyvatel
Hradiska, Hradiště, rodák z
něho:
hradištní, přid. k hradiště: h,
doba, kultura;
hradištský " -šť8ký, přid. k Hra
disko, Hradiště

hradlti, hrazen(i), n i k.
= opatřovat hradbou, opevňo
vat: h. město; -zená města; =
opatřovat plotem n. jinou ohra—
dou (říd.), obyč. ohrazovat: le
sy hradí kraj (Pujm.); nehrad'
se plotem, ale hrad' se přáteli
(přisl.);
h. = navršovat jako hradbu, ku
piti (říd.); = zastavovat, opatřo
vat hrázemi, regulovat: h. cestu
čim; h. vodu; hrazení horských
bystřin; = nahrazovat. platit: h.
komu útraty. výlohy, cestu (n i k,
cestovné);
slož. dokon. na- komu co = za—
platit n. dat jinou náhradu za
to; na- staré kolečko novým
apod. = vyměniti staré za no
vé; na- zameškané hodiny ve
škole, v úřadě = dodatečně od
pracovat, dohonit; vyna— ko—
mu co = dát mu za to náhradu;
o- město zdi a náspy, zahradu
plotem, cestu kamením = ko
lem dokola zahradit; ohrazena
pevnost pana hostinského (Rais)
= oddělený výčep; o- se = o—
hlásit, vznést odpor, protesto—
vat: o— se listem, veřejným
prohlášením proti pomluvám, pro—
ti postupu v jednání;
pře- = zahradit napříč:
pokoj stěnou; sr. přehrada;
u- = nahradit, zaplatit: u- vy
dání, dluh; sr. úhrada;
vy- = vymezit: vy- pozemek
mezníky; vy- si = vyminiti si,
reservovat: vy- si lhůtu k od
volani. právo na něco; vama-, v.
výše; za- = ohradit, ucpat, za

-žen (i)

pře

vřít, zatarasit, zamezit: za- lou
ku, jámu, okno, vchod, cestu.
vodu. ústa rukou; za- přístup
k něčemu;
—hrazovati (nik. —žo1;ati), slož.
nedokon. na- útratu, škodu...;
o- zahradu; o- se proti něčemu;
pře— co; vy— si právo; za.
vchod...;
hradí'vati, opakov.

hradítko, -tek, stř., zdrob. ke hra
didlo

hradívati, v. hraditi
hrůdky, v. hrátky
hradlař, -e, m. = železničář za—

městnaný u hradla;
hradla, -del, stř. = zařízení na
zahrazení, železniční zahrazova
ci zařízení;
hradlový: -vé zařízení

hradní, přid. k hrad; h. věž, zed',
příkop...; h. politika... (za 1. re
publiky), k Hrad;
h., -niho, m. = spravce hradu
ll *hradnžk, -a, m.;
*hradnictvi, stř. = správcovstvi
hradu '

*hradný = hradní; = hrazený;
'h., -ného, m. = hradní '

*hradovitý = podobný hradu;
'hradový = hradní; -vé mraky
= hrady

*hradska, -ké, 2. = silnice, pů
.vod. vedoucí na hrad (sloven.):
hradský = hradní (zastar.): -ká
věž (č.—Chod. Sova) ; *h., -kého,
m. = hradní (Jin)

hrady, v. hrad
hrach, hrachu, m., rostlina, její

plod; míti se jako h. u cesty =
zle (lid.); házet 11. na stěnu,
o marné řeči, práci: h. a krou
py, čes. tanec:
hrachor, -u, m., rostl.;
hrachovec, -vce, m. =" dírkova—
ný hrnec, ced'ák (lid.); nerost;
hrachmňce || -vka, -vek, 2. =
hrachové. polévka; -vka, mlž; .
Machovi/na, ž. = hrachové slá
ma; symb. sešlosti, chatrnosti
(o stavení. o člověku); zdrob,
-nka, —nek, ž.;
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'h/rachovinkovitý = jako hracho
vinka, chatrný;
hrachovinový,
vina;
hrachovisko || miště, stř. = hra
chové pole, strniště po hrachu;
hrachov'itý podobný hrachu

hrachovka, v. hrachovice;
hrachový, přid. ke hrách: -vá. po—
lévka, kaše; -vé slzy = velké
jako hrách

hrachůvkový, přid. ke hrachúvky,
-vek, ž. pomn., starodávné vyši
vání

hrálovitý, přid. k stč. hrale (=
oštěp, k0pí), o listě = špičatý a.
s dvěma rovnovážnými spodními
laloky (odbor.)

'liran, -u, m. = hrana, roh, kout
hráň || hraň, —ně, ž. hranice,

ráz dříví, polen (lid. a. odb.):
= hrana-(říd.); = krystal (bás
nic.)

hrana, ž., 1. ostrý kraj nějaké
věci, průsečnice dvou ploch;
2. h.. obyč. pomn. hmm/_" (lid.;
Erb.) hrana, stř. pomn. = vy
zvánění mrtvému:
hranáč, -e, m. = něco hranaté

příd. k hracho

ho: stará čes. mince; = hrana
tý, ramenatý člověk

'hzanatec, -tce, m. = hranatý čla
věk, hranač;
hranatěti, -tějí = stávati se hra
natý; slož. dokon. z-: hoch
zhranatěl;
'hranatiti se = být hranatý
(Vanč.):.
hranatý [-tě; —tost] = mající
hrany: h. stůl, -té závorky ([])
proti kulatým ; -té písmo hla
holské, -tá hlaholice; přenes.
ramenatý; h. výrostek apod.;
= trpký: -té živobytí (Ner.);
= kostrbatý. neohrabaný (sloh,
člověk), společensky . neobrou
šený

branec, -nce, m. = kámen s hra
nami způsobenými větrem

'hranečnik, -u, m. = hraničnik
hraní, v. hráti

hranice, ž., vlast. něco, co má.
hrany, 1. = hromada, zprav.
dříví; zapálit, pod- hranicí;
Hus zemřel na -ci; 2. = pod
stavec: h. ve mlýně, zvonová
h.; 3. = nejvyšší n. nejnižší
bod, mez, ke které něco sahá:
h. teploty, lomu, věková h.; 4.

konec nějakého území, ko
nečně body, čára vyznačující
konec; tu zpravidla pomn. hra—
nice, -nic: okresní, zemské, stat
ní -ce; země se od sebe dělí
-ce1_ni; celní dozor na -cích: vy
tknout, vymezit, vyměřit -ce:
jazykové -ce; H., —nic, pomn.,
ves v č., město na Mor.

*hraničaík, -u, m. = hraničník;
*h., -a, m. = hraničář;
hraničář, -e, m. = obyvatel pohra
ničí; -řský [—řský; -řstv4]

hraničiti s něčím, nik. na něco
(podle něm.) = stýkati se hra
nicemi, míti společné hranice;
přenes.: jednáni hraničí se zlo
činností (nik. na z.) = jednání
je téměř zločinné; to hraničí s
nemožnosti '= je skoro nemožné;
slož. dokon. 0- = určit, vyme
zit hranice kolem dokola; pře
nes. ohraničený zanět = jen na
jistém místě, proti celkovému,
rozlezlému (iékař.); roz-. vy
tyčiti hranice mezi dvěma útva—
ry; za- = zahradit, na př. pole;
-hraničovat4, slož. nedokon. o-,
roz-;
hraničivati, opakov.

hranička, -ček, ž., zdrob. ke hranice:
11. dříví v kamnech

hraniční (-čný) = označující hra
nice, (po)mezni, co je na hra
nicích: h. kamen, čára; -né ho
ry (Jir.); h. užitek = největší
možný;
-čnik, -u, m. = hraniční ká—
men

-hraničova,ti, v. hraničiti
*h'runina, ž. = hranice
hranitl = na hranato osekavat,

otesávat. řezat (dřevo, kámen);
hraniti Il hrá— (se) = krystali
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sovatl (zastar.); h. se, přenes.
= krystallsovat, tvořiti se, vzni
kat, seskupovati se (kniž.); =
vybíhat v hrany (říd. kniž.);
slož. dokon. vy(hra.niti || řídč.
—hránitl) se = vykrystalisovati,
vyzrátl, ustálitT se, nabýti ko—
nečné podoby, o člověku, 0 si
tuaci, o povaze; v. vyhraněný;
slož. nedok. vyhraňovati se
i| *vyh—ránčti se

'hranitý = hranatý (Č.—Chod)
*hranivý = krystalisační (Pujm.)
branka, ž., zdrob. ke hrana
hranol, -u, m.. měřické těleso,

prisma; zdrob. hranolek, -1ku,
m.;
hranolovitá = co má. podobu
hranolu: hranolový: -vé vedení
(elektrotech.); -vá věž = po
dobná hranolu

hranoměr, -u, m. = přístroj na
měření hran, goniometr

*hranost, -i, m., od hraný = stro
jenost

hranostaj, -e, m., hermelín, kuno
vítá šelma; -jina || -jovina„ ž. =
kožišina z hranostaje; —:ín£k,-a.
m., motýl;
-jo'vý kožich, -vá kožišina

hranůlek, m., zdrob, ke hranol;
hranůlkooý: -vé sklo = sklo _na
jedné straně hranolovité rýho
vané

hrany, v. hrana
hrášek, -šku, m., zdrob. ke hrách:

hráško'víty' [-tě; -tost] = podob
ný hrášku; hráškový Dvě;
-vost]: h. papír = s hrášky, s
hrbolky jako hrášek atp.

'hratelný = co se dá hrát
hráti, (podle dělati) hrám, hráš

ll (pOdle láti) hraji, -ješ....
hrej, hrejte || hraj, hraje, -jíc(e),
*hrav || hráv, *hral || hrál, hrán,
hraní (vyhrání...):
= provádět, provozovat hru, ba—
viti se hrou; h. s kým v kar
ty, v kostky, šachy, || častěji
karty, kostky, šachy, domino;
h. kopanou, házenou, sudou li
chou, taroky, mariáš, kulečník:

30

hráti o velké peníze; v. zeď; h.
(si) na schovávanou; přenes. =
neřícl své mínění, stanovisko,
nejednat přímo, upřímně:
h. na hudební nástroj, na hous
le, na klavír.... nik. housle... ||
h. první, druhé housle = part
prvních, druhých. houslí, prim,
sekund; h. na varhany, na kla
vír, na dudy...; h. z listu =
bez přípravy; hráti ženský prim

-v domácnosti (Vr.) = mít vrch,
poroučet;
h. komu = dělat mu kázáníčko
(lid. & hovor.);
hráti čim, na kulečníku třemi
koulemi, koulí s tečkou.., mí
čem, h. si kaménky..., jde-li o
prostředek, nástroj ustálené hry,
hry s jistými pravidly || h. si
s čím, nejde-li o hru v tomto
smyslu, nýbrž jen o pohrávání,
volné baveni: h. si s míčem, s
kaménky: dítě si hraje s pan
nou... (táž vazba jako osobní:
h. s někým v karty, h, si s dí
tětem, se psem.... kde jde o Vý
znam společnosti);
přenes. h. si s něčím, s prací, s
úlohou = pracovat hravě, lehce
nebo naoko nebo jen pro zábavu
|| = neúnavně, trpělivě se s tím
obírat, piplat;
h, si s kým = nemyslitl to s
ním vážně; .
h. na divadle = provozovati di
vadelní kus, předvádět jednot
livé osoby: dnes hrají Hamleta.
zítra se bude hrát Janošík; he
rec hraje Janošíka;
herec hraje úlohu, velkou úlo
hu, roli: odtud přenes.: XY, ta
věc hraje velkou úlohu, roll =
má velkou váhu, velký význam;
náklad při tom nehraje žádnou
roli = nerozhoduje, na nákladu
nezáleží ; hraje tu roli ješitnost
= působí atp.;
hrát komedii, o neherci = po
čínati si nedůstojně, neupřímně;
podmětové hráti = počínati si
jako na divadle, okázale. ne
upřímně;
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h. si na pána = dělat pána, vy
stupovat, jako by byl pán; hrát
na uraženého (Vr.) = stavěti
se uraženým;
= slabě nebo živě (se) pohybo
vat, vlnit, zračiti se (básnic.):
větřík hrá kadeří (Má.); lehounce
si vlnky hrají (t.); prsty, nohy
mu hrají = stále se pohybují.
jsou nepokojné; jak vlny osením
po tobě hrají mé vzpomínky,
rodný kraji (Cech) = zaletují
k tobě, upínají se;
vlas hraje do zlata (Vrchl.) =
má barevný odstín; obraz hraje
všemi barvami = je pestrý, js0u
na něm všechny barvy, jedna
barva přechází po druhé; (o
člověku) hrát všemi barvami =
být neupřímný (hovor.);
to hraje všech pět kousků =
je to znamenité (lid. a hovor.);
jak to hraje? = jak to jde? (t);
nějak to nehraje mezi nimi =
není soulad. neharmonuje (t):“
všecko to v něm hraje = je pln
síly, chuti k práci, veselosti, ži
vosti, rozohněn, neklidný; tatík,
na. němž všecky kosti hrály
(Rais), o hubeném člověku =
na němž bylo viděti kosti; oči
mu jen hrají = jsou živé;
slož. dokon. do- co (do konec):
hudebníci dohráli; dohrál jsem
a dodudal (Quis); do- v životě
svou úlohu;
na- se (mnoho); na- píseň =
zapsat ji (na- gramofonovou des
ku) k reprodukci; na- gramofo—
novou desku = zapsat na ni ně
co a tak ji připravit k repro
dukci; -ná píseň, deska; býti
nahraný = hotov, v koncích
(lid.):
o-: Já bych tě ohrál = dej mi
pokoj, „vlez mi na záda" (lid.);
obe— koho (o všecky peníze);
obehrané piano = na kterém se
již déle hraje;
ode- několik kousků; odehrála
se tu episoda (Hlad), rodinná
tragedie atp. (kde jde o delši
výjev, hlavně dramatický);

po- si (trochu);
pro- = mít neúspěch ve hře,
hrou ztratit: už jsem dvakrát
prohrál; pro- 20 K, celý statek;
přenes. pro- při, bitvu, život =
ztratit, mít neúspěch; výpust—
kou: nepřítel prohrál...; pro
hraný život. -ná pře, bitva;
pře- co = znovu, všechno za
hrát;
při— míč (k někomu || někomu)
= hrou podat (sportov.);
roze—: vítr rozehrál vlny = roz—
proudil; orchestr se rozehrál,
hráči se rozehráli teprve ke kon
ci hry = dobře se vpravil(i) do
hry;
se- dvě hry; hudebníci, hráči
nejsou ještě dosti sehraní = je—
jich souhra není dobrá;
ve- se v přízeň obecenstva =
získati si přízeň hrou;
vy- = mít úspěch ve hře, hrou
získat; přenes.: vy- při, bitvu:
vyhraný proces, -ná bitva; má
vyhráno; už je vyhráno = už je
dobře, má po zkoušce, přestál
těžkou nemoc atp.:
aaa-, prostě dokon.: za- na hous
le, na piano, k tanci; dáti si za.
sólo; za- si v karty; přenes.:
úsměv mu zahrál na rtech, ko
lem rtů; v očích jí zahrály slzy;
plamínek jí zahrál v očích (So.);
osud s ním divně zahrál;
z—o—(lid.): jiný by ji zohral
(Mrš.); sr. o-;
hrávati, opakov.:
slož. nedokon. do-, mr, obe-;
po- si s míčem.., přenes. po- si
s kým = hráti si; úsměv jí po
hrával na rtech, na tvářích; pro
v kartách..., při, bitvu; pře- si
něco na houslích; vy- v kartách,
v bitvě; výpustkou: naši vyhrá—
vají...; za- si s ohněm = dě
lati, podnikat něco velmi nebez
pečného; osud mu zahrává do
rukou (Vr.) = přeje mu, je
mu příznivý

hrátky, -tek, ž. pomn. = hra, tač
ky (lid.) || hrádky (Puchmajer;
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podle Jungmanna tiskovou chy
bou m. -tky)

'hratva, -tev, ž. = beseda, tácky
(nař.)

hrávatí, v. hráti
hravý Dvě; mostJ = rád si hra

jící: -vé dítě, kotě; h. svit luny
(Vrchl.); hravým způsobem =
lehce, snadno;
hravě = lehce, snadno: h. se
učit, něco udělat;
hravost, -i, ž. = záliba ve hře;
přenes. = lehkost, snadnost

hráz, v. hráze
hrazda, ž., tělocvičné nářadí; cvi

čit na hrazdě
hrázděný, o stavbě = s dřevěnou

kostrou vyplněnou stavivem
hrazditl = hradit, ohrazovat; slož.

dokon. za—= zahradit
hráze || hráz, -ze, ž. (souvisí s

hrad, hradba). 1. = to, čím se
hradí, ohrada, přehrada, násep
proti vodě, u rybníka... : h. nasy
pat. dělat. stavět; je tam da
leko jako s hráze do rybníka =
velice blízko (1id.); podle Jungm.
lid. h. = sochor, hůl; přenes. h.
= přítrž: položit hráze reakci;
bez hrází = bez omezení, bez
hranic (Vrchl.); 2. = krajina
mezi řítí a pohlavním ústrojím,
časť. hrázka (lékař.),
hrázečka, -ček, ž., zdrob. ke hrá.
ze, hrázka

hrazen(í), stř., v. hraditi
hrázka, ž., zdrob. ke hráze: = hrá.

ze 2.: = sochor, hůl, tyč (nářeč)
-hrazovati, v. hraditi
hrb, —u,m. = vysedlina, vyvýše

nina., výstupek, hrbol: h. na. ces
tě, na stromě.... na zádech, na
hřbetě; dát, dostat (ranu...) do
hrba, na hrb = do zad, na záda,
do hřbetu, na hřbet (lid. a ho
vor.); = menší kopec. vrch (t.)

hrbáč, -e, m. = hrbatý člověk
(zhrub.); brouk: zdrob.
hrbáček, -čka. m.

'hrbatec, -tce, m. = hrbatý člo

hrbatěti, -tějí = stávat se hrba
tý; slož. dokon. z-: zhrbatčlý;

*hrbati'na, ž. =
tina;
hrbatitž, hrbacen(í) = činit hrba
tým, hrbit, křivit: h. záda, se;
slož. dokon. s- ; shrbacené tělo
(Mrš.);
hrbatý [-tě; -tost] = mající
hrb, hrby, nerovný, hrbolatý: h.
člověk; -tá. cesta; -tá. pohovka

hrbec, -bce, m. = kopeček: trav
natý h. (Winter; zastar.); další
zdrob. h'rbeček, -čku, m.; hrbek,
-bku, m., zdrob. k hrb

*hrbll [-lka], -a, m. = kdo se hrbí
hrblti = tvořit hrb ohnutím, o

hýbat, křivit: h. zada; začalo ji
hrbiti staří (So.); b. se = dosta
vat hrb. ohýbati se, křivit; h. se
před někým (strachem, přílišnou
úctou...); b. se, o kraji = kra
batiti se (Vanč.); slož. dokon.
'na- záda. = utvořit hrb vypětím
zad uprostřed; raněný býk se na
hrbí (Čap.); krajina starostí nízko
nahrbená (Čep) = mírně vyvýše
na; při- = trochu nahrbit: při
hrbený stařec; s-, prostě dokon.;
shrbený prací (So.); vy- hřbet.
0 psu (šlej.): '
hrbivati, opakov.

hrbol, -u, m. = menší hrb, vyvý
šenina: h. na čele, na cestě...;
hrbolatina, ž. = něco hrbolatého;
hrbolatý [-tě; -tost] = co má.
hrboly, nerovný, drsný: hrbolaté.

nízká. pahorka

cesta, dlažba;
hrbolcov'itý = mající hrbolce,
hrbolatý: -té stěny (Ra-);
hrbolec, —1ce || dek, -lku, m.,
zdrob. k hrbol;
*hrbol'ina, ž. = hrbolatina:
*hrboliti se = býti, jevlti se
hrbolatý; '
'hrbolity' = hrbolatý:
hrbolkovatý || _kovžtý .= mající
hrbolky, hrbolatý;
*hrbolovatý = hrbolatý

hrboul, -u, m. = hrbol (řiď-);
zdrob. dek, -lku, m.

*hrboun, -a, m. = hrbáč; zdrob.
“fi-ek, -nka, m.

*hrbovatý = hrbatý



hro 468 hrdlo

hre, citoslovce vystihující rychlý
a hlučný pohyb: najednou hrc
a už to bylo dole; udělat h. =
spadnout;
hrcati, -cám, nedokon. k
hrcnouti, hrcl, -cnuv, -cnut(í) =
rychle & hlučně spadnout, zhrou
titi se (lid.)

'hrčák, -u. m. = vůz, který hrčí;
"hrčavý = hrčivý

hrče (ve vých. nář. hrča), -če, ž.,
= zduřenina, nádor, b0ule, chu
máč (nářeč.)

hrč'eti, -čí = vydávat hrkot, pře
rývaný hřmot: voda, kola, vůz.
hodiny hrčí;
slož. dokon. na.
při-, 0 voze... = hrčivě přijet;
prostě dokon. zd- : kola zahrče
la; zahrčel hrdlem (Ner.);
h'rčivati, opakov.;
hrčz'vy' [—vě; -vost] = hrčící, pů—
sobící hrčeni: -vé potůčky
(Ner.); hrčivý tikot hodin (Mar
tínek); -vé r (So.); hodiny bijí
-vě

brčka, -ček, ž., zdrob. k hrče
hrčkom || hrčky, příslov. = crčkem,

crkotem
brd, v. hrdý
'hrdatl = pohrdati
*hrdélce, stř., zdrob. k hrdlo;

'hrdélenko, stř., zdrob. k hrdel
ko, stř., zdrob. k hrdlo

hrdelní || -ný = co je v hrdle, na
hrdle: -ní žíla, hlas, -ní || -ná
hláska: přenes. = týkající se ži
vota: -ní soud, pře, právo;

se (mnoho) :

hrdeln'ice; ž. = hrdelní žíla,
hláska

hrdě, v. hrdý
hrdina. [-nka], m. = velmi stateč

ný, udatný muž, _rek, bohatýr,
heroj; dělat hrdinu = stavěti se
statečný; = hlavní postava děje
básně, románu, povídky, drama
tu...;
hrdinný [-nně; -nnost] = re
kovný, statečný, udatný, heroj
ský: h. život, zápas, odpor, čin
|| hrdinský [-sky; -skost] ; h. e
pos, -ká píseň, báje = o hrdi
nech;

hrdinství, stř., 1. = hrdinnost,
-nskost, 2. = hrdinský čin

*hrdla, "hrdlice, ž. = hrdlička
hrdličátko, -tek, stř., zdrob. k hrd

líče
hrdličč'í || Jičž, obec. přivlastňov.

k hrdlička: h. vejce, hlas; diččin,
jednotlivě přivlast.: -liččin zval
ku lásce hlas (Macha)

lirdlíče || Jiče, -čete, stř. = hrdličí
mládě (lid.)

hrdličí, v. hrdliččí
hrdlička, -ček, ž., pták: milovati

se jako dvě -čky = něžně;
*hrdličkovatí se = milovati se
něžně, jako hrdličky

'hrdlil, -a, m. = kdo se hrdlí, dřič
hrdlitl koho = držet. chytati za

hrdlo, rdouslt (Vanč.); přenes.
= hartusit na koho; obyčej. h.
se s čím = těžce pracovat, dělat,
trápiti se; h. se s kým o něco =
zhurta, pracně se něčeho domá
hat, .potýkati se; slož. dokon.
na—se_= nadřítl se; za- koho =
zardousit (Vanč.; zastara)

hrdlo, -del, stř. = přední část
krku, hrtan a hltan; míti zlato
v hrdle (lid. a hovor.) = zna
menitě zpívat a tím si mnoho
vydělávati; (zpěvačka) má V
hrdle celou klaviaturu (Ra.); má.
vše, co hrdlo rači = hojnost jídla
i pití; prohnati statek skrze hrdlo,
hrdlem = propit (lid.); smáti se.
křičeti z plna hrdla (v. plný);
hrdlo se jí zúžilo (Vr.) = ne
mohla dobře mluvit (strachem.
lekem); měl plné hrdlo pláče
(Ra.);
= celý krk: štíhlé h.; zlatý řetěz
na hrdlo, na -le; podřezati ně—
komu h. i| krk; nasadit někomu
nůž na h. II na krk, přenes. =
donutit k rozhodutí, násilně při
nutit k něčemu:
= život: (po)trestat na hrdle:
jde mi 0 11. || o krk; propad—
nout hrdlo (zastat) || hrdlem:
věrnost až do těch hrdel &.stat
ků = až k smrti a do všeho ma
jetku;



hrdlořez

= co se podobá. hrdlu: děložní
h., h. u láhve; výfukové, ssací
h. ap.;
v hrdlo se stydět, hanbit... (za
stat) = velmi, do duše; v hrdlo
lhát hrubě, nestydatě lhát
(Olbr.); v hrdlo lež = nestydaté.
lež (Jir.): v. hrdlouhati

hrdlořez, -a, m. = kdo řeže hrdla.
zabiják, vrah; -zst'o£, stř. = za
bijáctví (Hol.)

'hrdlouhati " vrdlouhati, -hám.
-hej || -žu, -ži, z ,'.v hrdlo lháti“
(v. hrdlo) = drze, nestydatě lhát
(nářečí., Svět., J'ir.); = vypravo
vat něco zajímavého, třeba smyš
leného: ještě něco hrdlouhejte
(Jin)

hrdlovati koho = hartusit naň, u
tlačovat (Klost.); h. se s čím,
s kým = hrdlitl se

'Iu-doba., ž. = hrdost (Koll.);
'hrdobce, m. = hrdý člověk
(Ner.);
"hrdobný = hrdý (Čech)

brdo-, kmen příd. hrdý ve slož.:
'-bujný = hrdý &bujný;
'-lepý = hrdě lepý, krásný;
'-Zuzný = hrdě luzný;
'myslný =_.hrdě smýšlející;
'-panský = hrdý jako pán, vel
kopanský: -ská přemrštěnost
(Pfl.-Mor.);
*-pych, -u, m. !! -pýcha, ž. =
hrdá. pýcha. (č.-Chod);
-pych, -a, m. = hrdý člověk
(t.) || '-pyšec, -šce, m. !| obyč.
wýšek í-Pýška ll muška, -ška.
m. = hrdopych, z původ. -pýš—
těk, -t'ka = člověk hrdého pys—
ku, hrdé mluvy; -pyšný výraz v
obličeji; -pyšný tón;
'—smělý = hrdě smělý

hrdost, v. hrdý
'hrdonš, -e, m.

(Vrchl.)
'hrdozvuký = hrdě zvučící (šm.)
hrdý [lv/rd, -a...; hrdě; hrdostJ

= pyšný, pyšnící se, zakláda—
jící si, a to právem: otec
je hrd [] hrdý na. svého syna;

hrdý člověk

469 hrkati.

být h. na. svou práci; jSme hrdí
na své předky; hrd svým
rodem (Krásnoh.); být hrdý
(bez bližšího určení) prá,
vem sebevědomý: = mužný, kdo
se nezaprodá, nesníží k špat
nosti, k nedůstojnému činu.
prosbě atp.: hrdý člověk, -dá
mysl; -dé čelo lepší než popluž
ní dvůr (přísl.): = projevující
hrdost, tryskající z hrdostí: hr
dý úsměv, -dá slova. řeč, -dé
gesto; odmítnouti co s hrdou
pokorou; = důstojně, velebně se
pnoucí, čnící: hrdý hrad. -dá.
věž...:
= neprávem pyšný, povýšený;
2. stup. hrdějš—í || hrdší [hrdě
:iil

hrlnk (hn/nk), -u, m.
tábor

' luk, 1. cltoslov. vystihující rych
lý, nenadálý pohyb: najednou
hrk a už byl dole; hodiny udě
laly hrk; hrk-blm!, zarachotilo
s věže (Rais);
2. hrk, -u, m. = hrknutí;
hrkacf = na hrkání;
hrkdč, -e, m. = nástroj na hr—
kání, zvonec u chomoutu, rol
nička na krku pasoucího se do
bytka; malý mlýn, krcálek
(lid.); zdrob. hrkáček, -čku. m.;
hrkačka, -ček, ž. (velkonoč
ní) řehtačka, klapačka; = sta—
rý, rozhrkaný vůz, auto (Mrš.);
hrkadlo, -del, stř. = hrkáč;
hrkálek, -lku, m. rolnička.
malý mlýn, krcálek

hrkatl, -kám = působit hrčení,
přerývaný zvuk, . hřmot, hrkota—
vě téci, jet...: velkonoční hrkač
ky hrkají; sáně hrkaly o koře
ny (Rajs); h. čím, kasičkou
(Jír.); vůz hrká = mírně vy
skakuje (po kamenech. po ne
rovné cestě); hrkalo to s námi
celou cestu;
slož. dokon. na. se (mnoho);
prostě dokon. .eu-: za- penězi,
klíči;

avarský

hrkávati, opakov.
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hrkavý [-vě; —vost] = působící
hrkání. hrkot, hrkající: -vé ho
diny (Rais): křapavá a. -vá. řeč:
hodiny bijí -vě

*hrkem, přísmv. = crčkem
*hrkna, ž. = klepna,
hrknouti, hrkl, -knuv, -knut(í),

dokon. k hrkati: v hodinách
hrkio, hodiny hrkly; hrklo v
něm = lekl se, o nemilém pře
kvapení, o poznání nebezpečí
(lid. a. hovor.): slzy mu hrkly
do očí = náhle vytryskly; slož.
dokon. s- se = náhle se shluk-.
nouti, hromadně napadnouti:
shrkli se kolem něho, na něho;
1)- do světnice apod. = vřítiti
se; slza vhrkla. v oko (Ner.) Il
obyč. do očí; do toho vhrkne
nějaká inspirace (čap.); vy- =
vytrysknout: vyhrkly mu slzy;
vy- odpověď.. . = vyraziti ze
sebe; vyhrklé „excusez'“ (Ner.);
vyhrkl ostře (Jin) = vyjel, od
sekl, „vybafl'“; vyhrknout na ně
koho prudce, hrubě; za,-, prostě
dokon.: hodiny zahrkly (Ner.);
slož. nedok. vyhrko'vati ze sebe
slova (Gap.)

*hrkočkem || 'h'rkolíkem ]] 'hrk'ůč
kem = hrkem, crčkem

hrkot, -u, m. = hrkání,
hrčivý zvuk: h. vody;
rů;
hrkotati, -tám = působit hrkot.
hrkat, hrčet, o voze; o holubím

hrčení.
h. kočá

hlase: sladké hrkotání (píseň):
hrkotavý [-vě; Joost) = co je
s hrkotem, hrkotající: h. zvuk,
pohyb:
hrkotem téci = crčkem

hrkůčkem, v. hrkočkem
*hrkutati = hrkati, vrkati
hrma, ž. = vyvýšenina na žen.

ohanbí, mons Veneris
-ného, m. = hrom (Hey

duk, ze slov.)
*hrnclovati se Il obyčej. hrncovatž

se, původ. = házet na. sebe
hrnce, přenes. = vaditi se; dále
= tlouci se. o nepříjemné, otřá—
savé jízdě, trdlovati se, o tanci;

slož. dokon. na- se: to jsme se
nahrncovali! (veskrze lid. & ho
vor.)

*hrncovitý, -v'ý = jako hrnec
hrnčák || hrnčál || 'h'mďál, -u, m.

= veliký hrnec (lid.)
*hrnčený = hliněný (nářeě.); —ná

bába. = prodávající hrnce (Baar)
hrnčeti = vydávat křapavý zvuk

jako hrnec (lid.)
*hrnčina, ž. = hrnčířské zboží
hrnčírna, —ren,-ž. = hrnčířská. díl

na., výrobna;
hmm [Wm, -e, m. = kdo dělá,
prodává hrnce;
hrnčířský [—stv£], přid. k tomu

hrnčisko, stř. = velký hrnec
hrnčivý Dvě; -vost] = hrnčící
hrnďál, v. hrnčák
hrnec, -nce, m., nádoba, původ.

hliněné., vypálená.: h. na, mléko,
na. květiny; noční h. = nočník;
h. polévky..., b. s polévkou; vo
zit hrnce = chrápat (lid.); dí
vati se komu do hrnce, do hrn
ců = vměšovati se do jeho věcí
(t.); starý hrnec, symb. sešlosti;
egyptské hrnce, symb. hojnosti;
h., stč. sypké. míra.:
hrneček || hrneček (Jir.
-čku, m., zdrob. k tomu;
hmečkom'tý = jako hrneček;
hmečnik, -u. m., rostlina.;
hrnek, -nku, m., zdrob. k hrnec;
hrnouleček, m., zdrob. k -lek,
m., zdrob. k hrnec (lid. a hov.)

hrnouti', -nu. -nu1, -nut, -nutí =
sunout (k sobě. od sebe) něco
sypkého, lehkého: h. písek, hlí
nu, seno...; h. se = valiti se.
spěšné a. hromadně jít. téci,
shromažďovati se: děti se hrnou
ze školy; slzy se hrnou z očí:
voda, písek se hrne; peníze se
mu jen hrnou: o jednotlivci =
tlačiti se někam (lid. & hovor.):
svůj k svému rád se hrne (pří
sloví); kde tě nezvou, nehrň se
(t.); = spěchat (lid.);
slož. dokon. na,- = shrnout na
hromadu: na- obilí do pytle;

\

a j.).
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na- se sběhnoutí se: do svět
nice se nahrnulo zvědavců; na—
hrnulo se mi mnoho práce
nashromáždilo, sešlo;
o-, 1. nahrnouti dokola: o
strom zemi; 2. vykasat, za.
ložit: o- rukáv, límec, sukni.
kalhoty: přenes. o- nos na ně
co, nad něčím pohrdnout ně
čim, nevážiti si čeho;
od- = shrnout, dát pryč, stra—
nou, jinam: od- hlínu od stro
mu; od- si vlasy, závoj s čela.;
od- záclonu;
po-, 0 nedokon. budoucnosti:
sem se pohrnou lidé; ženichové
se za tebou pohrnou (Svět.);
po—od—= trochu odhmout: po
odhrnuté'rty (So.);
pře- = shrnout, od- na jiné
místo: pře- obilí na. mlatě, vla
sy na stranu;
při- = shrnout k něčemu: při
hlínu ke stromu; při- se = při
hnati se spěšně &. hromadně:
přihrnulo se tam mnoho lidí:
děti se přihrnuly do kuchyně;
přihrnuly se na nás .zlě časy;
roz- = odhmout na. dvě stra
ny: roz- obilí, roz- (si) vlasy,
košili, oponu, portiéru;
s- = nahrnout na jedno místo,
dohromady: s- obilí lopatou, pe
nize rukou do klobouku; od
hrnouti: vlasy shrnul si s čela
(Rais); = stočit: s- plášť; pře
nes. = přehledně, stručně vy
jádřit: s- výsledky jednání,
debaty. bádání atp.;
v- peníze do tobolky; dav se
vhrnul na náměstí;
vy-, 1. = vyhrábnout: vy- po
pel z popelnika; 2. = vykasat:
vy- si kalhoty, rukávy; = vy
táhnouti nahoru, úplně ohmou
ti: vy- oponu; vy- si límec; vy
si rukávy na někoho (lid.) = vy
kasati se, obořiti se; 3. vy- se

hromadně a, spěšné vyjit,
vytéci: děti se vyhrnuly ze ško
1?: voda se vyhrnula z rybníka;
za. = zasypat: za— dolík, něco
do země; přenes. za- někoho do

hr0b, -u, m.

hrobař [-'řka,], -e, m.

tazy, prosbami, dary, díky, chvá
lou, výčitkami, posměchem: -—
vykasat, zastrčit: za- si šaty
po kolena; za- si límec, rukávy..
kravatu za. vestu; _pojmouti
do čeho: za—to všecko do jedné
skupiny, kapitoly atp., pod je
den název, titul;
-hmovatz', slož. nedokon. 0- si
límec; o- nos na něco, nad ně—
čím; od- obilí...; pře-, při-, roz—
něco: s- něco na. hromadu; s—
výsledky; za- něco do země, ně
koho penězi, dotazy...; za— růz
né věci do jednoho pojmu, pod
jeden pojem, název

jáma na pocho
vání mrtvého: do hrobu někoho
dát, položit, vložit, zahrabat
zakopat; mrtvého doprovodit k
hrobu; řeč u hrobu, nad hro
bem:
tma, ticho jako v hrobě:
od kolébky až do hrobu
do smrti; být, stát jednou
nohou v hrobě = býti blizek
smrti, 0 těžce nemocném n. o
člověku v nebezpečném posta
veni; podob. to je člověk nad
hrobem; to je jeho hrob = smrt,
záhuba (společenská, vědecká...);
hrob hnutí atp. = konec, záhu
ba; kopat někomu hrob při
pravovat mu záhubu, ničit jej;
někoho připraviti do hrobu
způsobit jeho smrt, záhubu;
dívati se“ někomu do hrobu
přežít jej; vzíti co s sebou
hrobu = neprozraditi to nikdy,
ani před smrtí; věrnost, láska
až do hrobu = na celý život,
až do smrti: — mlčet jako hrob
= vůbec nic neprozradit;
obilený hrob, v. biliti

kdo kope
hroby a pochovává mrtvé, hrob
nik; v mysliv. = pes, který za
hrabává. chycenou zvěř; přenes.
= zhoubce, ničitel: h. dobré
myšlenky, českého JaZYka, kapi
talistického řádu;
hrobařik, -a, m., brouk;
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hrobařití = býti hrobařem (Jir.);
hroba'řsk'y' [dřstviL přid. ke hro—
bař

hrobec, -bce, m.. původ. zdrob.
k hrob = důl, jáma;
hrobečék, m., zdrob. ke hrobek,
-bku, m., zdrob. ke hrob; též =

2. výraz překvapeni, často nemi
lého, hněvu: hrome, to je těžké;
h. a blesky!; tisic hromů, u
všech hromnl; přišlo to z čista
jasna jako h.; h. ti dej pac!:
hrom do tebe (t. j. nechť uho
dí)!;

hromádka, kopeček hlíny hrom, -a, m. = hromský člověk
*hrobiště, stř. = pohřebiště *hromáoký = hřmotný
hrobka, -bek, z. = rodinný, obyč. hromada, ž. = kupa předmě

zděný hrob, krypta
hrobkovač, -e, m. = polní nářadí

na dělání hrobků, hrůbků
hrobkovati ][ hrůbkovati = dělat

hrobky, hromádky, kopečky
hrobkový, přid. k hrobka: h. pří

klop = na hrobku; přenes. =
jako v hrobce; 2. stup. hrobko
vější (Neum.)

hrobní. [mě] = hrobový: h. ká
men, obyč. náhrobní; h. hlas
(říd.); -ně tmavý (Čech)

hrobnický [-ct'ví], přid. ke hrob
ník [-nice], -a, m. = hrobař

'hrobný = hrobový
'hroboviště, stř. = pohřebiště
'hrobovitý = jako hrob
hrobový [-vě; -vost] = co je u

hrobu: h. kámen, -vé dveře;
přenes.: h. klid, -vé ticho =
úplný, -né, jako v hrobě, někdy
= ponurý, -ré, děsivé; v hrobo
Vých tiších (Bře.): hrobový hlas
= jako z hrobu. dutý, ponurý

-hrocovati, v. hrotiti
I hroch, -a. m., ssavec
II 'hroch, -u, m. = hřmot, rachot

tů, (lid. & hovor.) množství,
mnoho, spousta: h. dříví, kame- '
ní, uhlí, obilí, peněz, lidu: ustr
nulý příslovečný 4. p. hromadu
= mnoho, množství, spousta.
spoustu (lid. & hovor.): mít
hromadu 'peněz, známých; mít
hromadu škol (Rais); bylo tam
h. lidí, známých:
hromada neštěstí = kupa ne
štěstí, navršené neštěstí;
dát všecko na jednu hromadu,
do jedné hromady " přislov. do—
hromady, v. tam: je to na jedné
hromadě " příslov. Mhromadě:
být n. = ležet na zemi, být
v koncích (lid. a hovor.): jedna
moc (= mocný člověk) leží na
hromadě (So.); po hromadě:
hoši lezli po hromadě kamení ||
pohromadě = (p0)spolu: zůstaň
te p.;
o hromadu více... = mnohem
(lid.); '
= shromážděni: valná hromada;
hromádečka, -ček, ž., zdrob. ke
hromádka

'hrochati = chrochtat; = rachotit: *hromadiště, stř. = místo, kde,;le,
*hrochavý = chrochtavý, chrap byla hromada
lavý: hromaditol [-lka], -e, m. = kdo
*hrochnouti, -chl, -chnuv, -chnu hromadí, shromažďovatel (řid.)
tí. dokon. ke hrochati: hromaditi, hromaděn(í) = dělat
"hrochot, —u,m. = hrochání

hrochový, přid. ke hroch = hroší
'hrochtati = hrochat, chrochtat;

*-tavý = chrochtavý
hr0m, -u, m., 1. = zvuk doprová

zející blesk a pak i blesk sám:

hromadu, dávat na, ni, shromaž
ďovat, hojně uvádět..: h. pe
níze, jmění, sbírky, příklady:
hromadí se naň,'na to stížnosti:
slož. dokon. na,- velké bohatství:
hromadívati, opakov.

h. hučí, rachotí...; h. bije, ude- hromádka, ž., zdrob. ke hromada:
řil, uhodil; být omráčen hro
mem: býti do práce jako h. = .
jako diVý (lid.):

h. neštěstí ap., v. hromada.; .žíti
s kým_ na hromádce = ve spo
lečné domácnosti (lid. a hovor.)
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'hromadní, přid. k hromada = -bití, stř. (běžné) = údery hro
hromadný; “mák, -a, m. = kdo mu, hřímání; přenes. (lid. a ho—
žije s jinými v hromadě, v zá- vor.) = láteření; “bití = hurá.
druze (Pal) \ cet, bouřit: '-bitný || hbitý =

hromadný [-ně; -nost] = co je.
co se děje v hromadě, ve větším
množství, souborný: h. děj, pro
jev, útěk, -ná doprava, zásilka.
konfiskace, -né zatýkání; -ná
jména = znamenající množství,
ale gramaticky čís. jedn., na
př. dříví, listí; podob.; -ný vý—
znam, pojem: vystoupiti, stěžo
vatii si -ně; -nost = so'ubornost;
= hromadná, souborná. věc.
množství (kniž.):
'hromadový = hromadný; -dové
sbírky (Ner.)

hrome, v. hrom
hromice, áčka, -ičný, v. hrom

nice
'hromiti = ohromovat; obyč. slož.

dokon. o-, původ. = omráčit.
zděsit hromem, pak = velmi ne
mile překvapit, zděsit: zpráva
mě ohromila: býtizčím ohromen:
těžce se ' probírati z ohromeni
(Vr.) || 'z— (Vrchlic.); slož. ne
dokon. ohromovati; ohromující
(zpráva.) = velmi překvapující,
děsivý, hrozný;
'hromi'vý = ohromující

'hromně, v. hromný
hromnice (lid. hromice), ž., obyč.

zdrob. hromnička, -ček, ž. =
svěcená svíce, která se rozsvě
cujo na ochranu proti hromu:
pomn. hromnice, -nic, 3. p. -cím
|| -cům. 6. -cích, 7. -cemi || řid
čeji -ci, katol. svátek 2. února:
hromniční || -mj = co je na
hromnice (zima): -ní, -ná svíce
= hromnička'

'hrOmný [-ně; únosu = hromový:
-né. 'echo (čech): = ohromný.
strašný: h. kyj (Vrchl.); -ně
= hromově: -nost = hromovost;
= ohromnost (Dav.)

hromo-, kmen od hrom ve slož.,
většinou kniž.:
-bi_7'ce,m. = hromovládce, Diův
přívlastek;

burácivý, hřmotný, hromotlucký;
'-blesk, -u, m. = hrom a blesk:
'-bujný = bujný jako hrom, bu—
rácivě:
*-hlasný || '-hlasý = hromový:
mm, -u, m. = hromový klín,
blesk (Krásnoh, Vrchl.);
-nos'ný = přinášející hromy;
'-rázný [mě] = rázný, hřmotný
jako hrom
-s'vod, -u, m. = tyč na. svádění
blesku do země, bleskoswd (běž
né), -svod něčího hněvu, špatné
nálady = osoba, na které si ně
kdo vybíjí hněv, špatnou náladu:
-svodný _drát, -ná deska;
-tlucký [-cky; -ct'ví] = neohra
baný, silácký; -tluk, —a, m. =
velký, neohrabaný člověk, silák
(běžné) .

'hromotný [-ně; -nost] = hřmotný
'hromot'řesk, -u, m. = třeskot

hromu
hmmovati = říkat hrome. láteřit;

= hřmít (říd.); = hřmotit (t.);
slož. dokon. na- se (mnoho); za
= zaláteřit; o-, viz hromiti

hromovitý = jako hrom; = ohrom
ný (říd.)

hromovládce [-dkyně], m. = vlád
ce hromů, Diův atribut; mládny'
= vládnoucí hromy

*hromovnice, ž. =
mový klín (Havl.)

*hrom0vník, -a, m. = hromovládce
hromový [-'vě], přid. ke hrom: -vů.

rána = rána hromu; přenes. =
velmi rachotící, hřmotná, zdrcu
jící; -vý hlas = silný jako hrom;

Perunův hro-'

-vý potlesk = ohlušující; -vá
síla, = ohromná (J'ir.); -VÝ klín
= kamenná střela, zbraň; -vé
koření = chřest (lid.)

'hromozvučný || -zvuký = hřmo
tící jako hrom

hromský [-sky] = hromový: -h.
hlas (říd.): obyč. = do čeho
aby uhodil blesk, zlořečený, za
trápený, zpropadený (kluk, prá—
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ce...); -sky = zatrápeně. zpro
padeně

*hromžitl = hromovat, láteřit;
slož. dokon. za

Hron, -a, m., příjm.: H., -u, řeka;
*Hro'nec, -nce, m. = Slovák 2 Po
hroní (Jir.);
Hronov, -a, m.. město v 6.: Hra
nova'n [-nka], -a, m. = hronov
ský obyvatel, rodák“ || lid. a ho
vor. mák, —a, m. (šalda); hro
novský, na př. rodák

hroší, příd. k I hroch: h. mládě,
kůže; přenes. mít h. kůži = být
málo citlivý (k narážkám, uráž
kám...), necitný_ otrlý

hrot, -u, m. = ostrý konec před
mětu, špička: h. kopí, oštěpu,
dýky, meče; = špička u listu;
plicní hroty (lékař.);_ hrot pla
mene; přenes. hrot výtky =
osten; ulomit hrot výčitky (-ce):
zášti s hrotem závisti (Olbr.);
zdrob. "hrotec, —tce; další zdrob.
hroteček, -čku. m.:
hrotek, -tku, m., 1. = malý hrot:
2. = dížka na dojení; 3. = koš
na hašení ohně: 4. v tiskař. =
vystouplé. mezernice n. proložka;
hrotík, -u, m., zdrob. ke hrot

hrotitl, hrocen(í): h; co = dělati
tomu hrot, obyč. zahrocovat: h.
se = vybíhat v hroty, zahroco
vati se, vyhrocovat (říd.): zpra—
vidla slož. dokon. vy-, za-, v.
tam: -hrocovati, v. vyhrotiti, za—

hrotltý = vybíhající v hrot: h.
list; —té víčko dýmky (Olbr.);
-té prsty (č.-Chod)

*hrotnatětl, -tějí = stávati se
hrotnatý;
hrotnatý = mající mnoho hrotů:
—tá germanogotická. architektura
(Koll.); -tá. dlaha (Vanč.):
*hrotný = hrotitý: -né šiky
(Heyd.): hrotné tváře (Koll.);
hrotovitý = podobný hrotu:
hrotový: -vá. oblast u plic (lé
kař.): -vé písmo = s hroty (pro
slepce)

hroubí ;; hrabání, stř. = nad
zemní část kmene v průměru nej
méně 7 cm (lesu)

hrouda, hroudou (zříd. hru-), hrud,
hroudám atd. || hru-, ž. || řidč.
veskrze hmda (Ra.), 1. = kus
hlíny, země; přenes. = půda:
připoutat k hroudě, je připoután
k h. (o nevolných rolnících);
rodná. 11. = domov; — 2. = hru
bý kus něčeho, podobný hroudě:
h. másla, zlata, fíků; sněhová
h.; = neohrabaný člověk;
hroud'ička, -ček, ž., zdrob. ke
hrouda;
hroudnatý || hrud-, hroudmritý
|| hrudo- = plný hrud, mající
hroudy; -vitý, těž = podobný
hroudě;
*hroudný " *hmd'ný = zemitý;
mý, též = hrudní (ojediň.);
hroudovati || časť. hm- koho =
házet po něm hroudami (z hlí
ny n. ze sněhu)

*hrouchati = práskat, hlav. o bi
či: hrouchnout'i, -chl, -chnuv,
-chnutí, dokon. '

hroutltl, hroucen(í) = bořit, kácet,
vyvracet: vítr -tí stromy; obyč.
h. se: dům, zeď se -tí; přenes.
učení, teorie se hroutí = uka
zuje se nesprávná, mylná.; pod
nik se hroutí = upadá; ceny se
hroutí = prudce klesají; slož.
dokon. z- se, o mostě. podniku...;
zhroutil se nervově = byl úplně
nervově vyčerpán, nervy mu vy
pověděly; obžalovaný se po VÝ
slechu zhroutil; slož. nedokon.
*zhmcovati (se);
hroutívati, opakov.

hrouzek, —zka, m., ryba, jinak
hřízek

hrouzitl || zprav. hroužiti = davat,
ponořovat pod vodu, do vody,
potápět (kniž.): hrouzil tělo do
teplé vody (Vr.); přenes.: rozum
v omyl se hrouzí (A. Marek);
hrouzila se pohledem do očí
Růženčiných (Vr.); s radostí
hroužím zrak v hvězdné moře
(Vrchl.); prsty se hrouží do
strun harfy (Čech); obyčej. slož.
dokon.
730- se pod vodu; pohrouživ lžíci
do hrnka (Ra.); přenes.: po- se
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v tiché mlčení; po- se do čtení;
1:- do čeho = po- (kniž.): v- oči
do dlaní (Č.-Chod);
slož. nedokon. pohmžovati se do
vody, pod vodu; po- se do modli
teb (Kopeč.);
hrouzívati || krouží-, opakov.;
sr. hřížiti

hrouženec, -nce, m. = hřiženec
(hovor.)

hronžiti, -ž£vati, v. hrouziti;
'hrouživý = hroužící se

'hrový, přid. ke hra: -vá. skladba
hrozba, -zeb, ž. || často pomn.

-zby = hrožení, pohrůžka, vy
hrůžka; nic nedat na něčí hroz
by: (ne)báti se hrozeb; neustou
pit, vzdorovat -bám atp.;
hrozebný [-ně; —nost] = obsa
hující, vyjadřující hrozbu, vy
hrůžný (kniž)

hrozen, -znu, m., jedno květen
ství; h. vína n. vinný h. = h.,
trs vinných plodů, plodenství
vína; kyselé hrozny, přenes. =
co bych0m rádi chtěli, ale co je
nám nedostupné a o čem někdy
říkáme, že o to nestojíme

'hrozenka, -nek, ž., navrhovaný
čes. název za koňak

hroziěka, -ček. ž. = strašák (ta
nec)

hrozínek, m., zdrob. ke hrozen;
hrozinka, ž., obyč. pomn. -nky,
-nek = sušené bobulky vinné
révy; podle Pravidel rozinka,
prý z něm. Rosine. ale snad od
vozeno z hrozen; lid. často hro-,
spis. se ujalo ro-; hrozinky se—
brat, sníst sám, přenes. (lid. a
hovor.) = všecko lepší si nechat
atp.; (hhozí/nko'vý koláč... = s
(h)rozinkami

*hrozitán, -a, m. = hrozitánský
člověk (Mah.);
hrozitánský, někdy -zflta(na)min
ský [-sky], zesílené hrozný (lid.
& hovor.): h. člověk, hlad, -ká.

smrtí, sousedům válkou; h.
komu, že...; h. s neurč. způs.:
hrozil ho zabít... (zastar.);
2. podmětové h.: hrozí bouře
= je hrůza, strach, nebezpečí,
že už nastane, přižene se...:
podob. hrozí dešť. povodeň, ne
bezpečí, revoluce; hrozí mu
trest, nouze, bída, hlad...;
3. h. se čeho = mít hrůzu z čeho,
báti se, strachovati se čeho: hro
ziti se smrtí, trestu, bídy, vel
kých vydání....
slož. dokon. mz—se (mnoho);
o-, 1. o- se = ztratit hrůzu.
přivyknouti jí, vzchopiti se, do
dati si mysli (stč.). dnes jen
o- se před koupáním = trochu
se pošplichati studenou vodou,
osměliti se; podob. ohrožený =
statečný (Erb..) dnes *na-,
tam; 2. o—někoho, něco = státi
se mu nebezpečný, způsobit mu
nebezpečí, nesnáze: o- zdraví.
klid, mír, podnik atp.; býti
ohrožen něčím; ohrožené město,
-ná.čest...; jistě vlivem něm.
bedrohen (sr. vazbu ohroziti ko
ho, co — hroziti komu). ale
velmi se rozšířilo a někdy se
dobře hodí;
o- koho = zastrašit (Č.-Chod);
po-, prostě dokon.: po-'někomu
trestem..., prstem;
u- = zastrašit (zastar.);
*w- = po—,dokon. k vyhrožo
vati (R, Svob.);
z- se čeho, nad kým, čím =
zděsiti se: z—se hříchu, dluhů,
následků zlého činu; z- se nad
kým, jak vypadá;
—hrožovati, slož. nedokon. 'do
se = domáhati se hrozbami
(Herb.); o- někoho, něco, sr.
ohroziti; vy- někomu = hrozit;
vy- komu pomstou, násilím;
hrozívati, opakov.

zima, hrozivý [-vě; -vost] = hrozící,
hroziti, hrožen(í) = vzbuzovat, na

hánět hrůzu, strašit: 1. h. komu,
čím, dítěti prstem, metlou,
trestem. obžalovanému vězením,

způsobující hrůzu: h. mrak, po
kles cen, zájmu o něco; -vé na
pětí, chování; -vé ztráty; hory
stály hrozivé- (Be.)



hroznatý

hroznatý = mající hroznovité kvě
tenství. na. př. pámelník h.

hrozně, v. hrozný
hrozníček, -čku, m., zdrob. ke hro

zen: hrozničky čičorečky (R.
Svob.); h., léčivá rostlina, mer
lík vonný:
-čko1ri,tý = podobný hrozníčku

hrozno, v. hrozný
*hroznolopý = lepý, krásný, ale

hrozný;
'hroznolžcí = s lícemi budícími
hrůzu;
'hroznorod'ý = rodící hrozny

hroznost, v. hrozný:
'h'roznota, ž. = hroznost

*hroznovec, m., Juice, ž., navrho
vané čes. názvy za. koňak

hroznovitý [-tě; -tost] = podobný
hroznu;
hroznový = z hroznů: h. cukr,
-vá šťáva

hrozný [-no; mě; mostJ = vzbu
zující, nahánějící hrůzu. strašný.
zhoubný: h. oheň, čin, hluk,
člověk, -ná nemoc, katastrofa,
-né neštěstí, chování; hrozné
zdravotnictví (Jin) = prašpat
né; = vzbuzující hrůzu velikostí,
množstvím.... pak často bez od
stínu hrúzy = velmi velký,
ohromný, strašný (lid. a. ho
vor.): h. hlad, -né horko, -ná
radost, -ná hromada peněz...;
(je) hrozno (na to) pomyslit: h.
bylo poslouchat (M); přisloveč.
až hrozno: dělá (= vyvádí) až
hrozno (Ra) = až hrůza, hrozně;
bolí mě hrozně hlava: b. se
zmýlit, podivit, rozčilit; h.
zpuchl (Jir.): h. mnoho, dale
ko...; h. velký, přísný, těžký;
2. stup. hrozfnější [máji]

hroznýš, -e, m., had
-hrožovati, v. hroziti
hrr, citoslov., v. hr
hrst, -i, ž. = prohnutá dlaň s

ohnutými prsty k nabrání, i
míra, množství něčeho, které se
vejde do hrsti: je toho plná h.:
mám toho plnou h.; vzít něco
do hrsti...; h. mouky, peněz;

476 hruběti

h. obilí = co se vejde do hrsti,
malá hromádka; h. dojmů,
zpráv... = trocha, něco; lepší
hrst jistoty než pytel naděje
(přísl.);
hrst (hrsti) na poli = ležící po
kosené obilí;
smáti se do hrsti = zakrývati
si při smíchu ústa dlaní, tlumené,
potají se smát;
mít, držet něco v hrsti, přenes.
(lid.) = míti to jistě; mít koho
v hrsti (t.) = moci s ním dělat,
co chceme, musit nám ve všem
vyhovět atp.;
již jsou ženské v jedné h. = v
jednom chumlu (Ner.);
hrstečka, ž., zdrob. k hrstka;
hrstička, ž., 'hrstinka, ž. (šlejh.),
též

hrstka., -stek, ž.. zdrob. k hrst;
hrstkář, -e || hrstník, -a, m. =
krupař, hokynář, který prodával
zboží na hrsti (zastan)

hrstkovač [-čka], -e, m. = kdo
hrstkuje;
hrstkovatž || hrsťovati = dávat
obilí do hrsti, do hromádek;
hrsťovka, -vek, ž. = stroj na dě
lání hrsti

hrš, citoslw. = hup (Ner.)
hrtan, -u, m., ústroj dýchací,

hlasový: sr. chřtán:
hrtwnový: -vé nemoci. -vá hláska

hrubá, -bé, ž. = hrubá, velká mše
hrubačka, ž. = hrubé uhlí
'hrubák, -a, m. = hrubec;

"h., -u, m. = zvon, kterým se
zvoní na hrubou

hrabání, v. hroubí
*hrubant, -a, m. = hrubec
hrubec, -bce, m. = hrubý člověk
hrubek, -bku, m., zdrob. ke hrob:

též = hromádka hlíny: h. nad
květinou (Pujm.)

hraboš, -e, m. = hrubý člověk.
hrubec (lid., Jungm.); H. -(e)še,
m., příjm.

hrubě, v. hrubý
hruběti, -bějí = stávati se hrubý;

slož. dokon. z-: hlas zhruběl;
zhmbělý [—le; -Zost]: z. výraz,
význam = obhroublý
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hrubí, stř., část čepele (odbor.) a nař.: h. člověk (= statný,
hrublán ]] -b'iján [-nka], -a, m. = vysoký, rozložitý). -bé dřevo a

velký hrubec (z hrubec podle
grobian, kro-):
hrubiánský || -bijánský [-sky;
-stfví]: -ké chování; -ství, stř. =
hrubiánské chování, jednání, -ský
skutek, hrubství (veskrze lid. a
hovor.)

hrubice, ž. || hrubizna, ž. || hrubka,
-bek, ž. = hrubá. chyba (student.)

hrůbkovatl, v. hrobkovati
hrubnouti, hrubl, -bnul, -bnutí =

stávati se hrubý, drsný, ob
hroublý: pleť hrubne, ruce hrub
nou; člověk hrubne;
slož. dokon. z-: ruce zhrubnou...;
v takovém prostředí musí člověk
zhrubnout; zhmblý : zhrublá, pleť,
-lé ruce: zhrublý hlas

hrubo-, kmen k hrubý ve slož.
většinou odborných:
-cez, -u, m., lépe hrubý cez;
“"-hlasů = s hrubým hlasem;
-ch£ = s hrubým lícem (kože—
luž.);
_*-Zněný= hrubě lněný;
-mletý = hrubě, nahrubo mletý;
*-nosý = s hrubým, velkým no
sem:
-ostný; up?—stý; '-ret:ý; “MMII
-seka/ný = hrubě, nahrubo se—
kaný; -srstý

hrubost, —i, ž. = vlastnost ně
koho, něčeho hrubého, obyčej.
člověka = drsnost v řeči, v jed
nání, v chování, obhroublost: =
hrubý čin, -bé jednání: trpěla
jeho hrubostmi (R. Svob.)

*hrubota, ž. = hrubost
*hmboučký = nepříliš hrubý
hrub0vací = na hrubování (muž):

hmbovati = orážeti (odb.)
hrubomlasý = s hrubým vlasem:

-vlněný = z hrubé vlny:
-zr('n)'ný = mající hrubá. zrna,
skládající se z nich (běžné)

hrabství || '-'vo, stř. = hrubost,
hrubé chování, jednání, hrubý
skutek

hrubý [-bě; -b08t, v. t.], 1. = vel
ký, vysoký, tlustý, hojně stč.

pod.: sr. v míst. jm. Hrubá ská.
la, tak nazvaná; H. Skála, ves
v Č.; H. Vrbka...;
ve spis. jaz. zprav. jen v ustá
lených případech, na př. h. pi
sek; -bá. chyba (pravopisná,
mluvnicka); -bé porušení kázně.
-bé provinění atp.: h. nos, roz
mach (Čap.):
2. = drsný: -bá látka, malta,
vlna, příze, -bé sukno, ruce:
-bé práce na stavbě ap. = prace
zhruba, přípravné, nikoli vlastní
a. odborné; podob. -bé práce
kancelářské, knihovnické...; hru
bé práce v dOmácnosti = úklid.
nošení uhlí...;
přenes. = drsný, obhroublý, ne
zdvořilý, surový, opak k jemný:
h. člověk, žert, vtip. -bé slovo,
chování, mravy, -bá řeč, slova:
3. = celkový, proti čistému: h.
příjem: -bá váha = váha. zboží
s obalem, bruto;
hrubě, 1. = velmi, příliš, mno
ho: h. nahluchlý (Jir.; lid.):
vysoké prahy ji h. namáhaly
(t.): h. porušit kázeň, proviniti
se proti zákonu..: nebylo mu
h. do řeči; (knihovna) nebyla h.
bohata (Jir.): mně se tam h. ne
chtělo (t.); nápis se mu 11. ne—
líbil (Čech); být nehrubě zdrav;
2. = drsně (mluvit, chovati se):
3. = skoro: ani se mi h. ne
chce; celý týden nestál h. za
nic; tento význam v lid. mluvě
h. není (Zub.); chvály se 11.
nedočkáš (Čech);
na. hrubo || nahrubo mliti kávu;
*hmboučký = slabě hrubý;
2. stup. hrubší, někdy -bější
r-běm

hruď, -di, ž. = střední část těla
členovců, přední část hrudníku,
prsa (knižní)

hruda, v. hrouda
hrudí, stř. = maso z hrudi
hrudička, -ček, ž., zdrob. ke hrudka
*hruditý = se širokou hrudi
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bradka, -dek, ž. = malá hrouda často i bez odstínu hrůzy: h.
na, poli...; přenes. h. = kousek chyb, myší, peněz, lidí;
něčeho podobný hrudce: h. soli, stupňované hrůza hrůzouci (lid.
másla, sýra; lid. b. = červená _a hovor.) = strašná hrůza;
hlinka, m. rudka: až hnlza, příslovečné = hrozně,
hrudkovitý [-tost] = mající strašně (původ. = až jde z toho
hrudky, skládající Se z nich: -tá
půda, mouka, kaše, hlinka

hrudnatý = hroudnatý, v. hrouda
hrudní, přid. ke hruď: h. koš, kost,

svaly, tepny;
hrudník, -u, m. = horní část
trupu (u člověka)

'hrndný = hroudný, v. hrouda
'hrudovačka., -čck, ž. = hrudování
hrndovati = hroudovati, v. hrouda;

hrudmňtý = hroudovitý, v.
hrouda

hruš, ž. v. hruše
hrnšák, -a, m. = kůň žlutavé bar

vy (čelak.); h., -u, m. = hruš
kový mošt, koláč (lid.)

'hruše (hruš), —še,ž. = hruškový
strom, hruška (kniž.):
hrušeň, -šně, ž., strom;
hruška, -šek, ž., strom i jeho
plod; = co má podobu hrušky:
h. 11jílce meče, u sedla; = rou
bík do úst, žárovka;
hmškovice || minut, ž. = hruš
ková šťáva. -vé víno;
hruškovitý = co má podobu
hrušky:
hmškwý = z hrušek: -vé dřevo,
víno, -vá voda, šťáva;
hrušňmrý, příd. k hrušeň: nalité
puky -vé (čap.); -vé zakrslíky =
zákrsky (čech);
hrušoví, stř. = hruškové stromy;
*hmšový, příd. k hruše;
hmštice || častěji -štz'čka, -ček,
ž., zdrob. k hruška;
hruštičkovžtý || mý = co má pO
dobu hruštičky

'hrůtek, -tku, m., zhrob. ke hrot
hrůza, ž., 1 .= velký strach, děs,

úžas: h. ho pojala, pojímá., obe
šla, objímá, obklíčila, přichází,
padá naň, zmocňuje se ho; 2.
= hrozná. strašná věc, událost:
hrůzy války, válečné h.: noční
hrůzy = obludy; 3. = velké
množství. z kterého jde hrůza,

hrůza...): škola studená až h.
(Ra.); chovali se pokorně až h.
(čech) atp.

*hrůzlivý [—'vě]= hrůzný
hrůzný [-ně; -nost] = působící

hrůzu, strašný, hrozný (vždy s
odstínem hrůzy, který u hrozný
nebývá): h. výjev, -ná podíva
ná...; působí to hrůzné; hrobů
je h. mnoho (Ner.); h. krásný
(čech, Kříž) = hrozně, až hrůza

hrůza-, kmen k hrůza ve slož.:
'—děsný= hrůzostrašný:
'-džvý = hrůzné divý;
*-hrozny', zesíl. hrozný;
*-krásný = krásný, ale hrůzný:
'Jepý = hrůznokrásný;
*-nosný: -né ticho (Hanka);
'-plodný = plodící, budící hrů—
zu (Krásnoh.) ;
*-sla1my' = hrůzné slavný;
-strašný, zesílené hrozný,
ný (běž.)

hrůzoucí, v. hrůza
*hrůzo-včst, -1, ž. = hrozná zvěst

(Trěval);
Jvláda, 2. = teror, krutá vláda;

straš

-vládce, —ce,m. = krutý vládce
hrůzyplný [-ně] = plný hrůzy,

děsu, strašný
Hrvat, -a, m., Hrvatska, stř.,
' hrvatský [-sky], hrvatština, ž.,

s p r á v. Charvát, Charvátsko,
charvátský [-sky] , charvátština

hrynk, v. hrink
hryz, -u, m. = hryznutí, uštknutí

(říd.); = chrup (t.): = jídlo:
(něco) k hryzu (Nel—.);= větve
n. kmeny podávané zvěří k ohry
zání (myslim)

hryzatl || řidč. hrá-, hryzám... ||
hryži, hryzej || hryž, hryzaje ||
hryže, hryzal... = hlodati zuby,
kousat, okousávat: pes hryže
kosti...: hryzat kameny, kamín
ky (z velkého hladu); = štípat,
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o hmyzu; svědomí ho hryže =
trápí, znepokojuje: b. se = kou
sati se, příti se (říd.): slož. do
kon. do- = dokončit hrýzání:
na- se (mnoho); na- se tašek
(Nez.); o-, pro-, pře-, vy- =
ohlodat. okousat...;
hryzavý = hryzající: h. stesk
(Hal,)

hryzavka, -vek, ž. = hryzení 1.:
hryzavý [-vě; -vost] = hryzající,
hlodavý: -vá bolest; -vé přemí
tání (Majer.)

'hryzeň, -zně || hryzna, ž., z něm.
Riese = smyk. plaz na dříví

hryzení, stř. (ke hrýzti), 1. b. v
životě, v břiše = hledání, hlo
davá bolest, ujímání, svírání: 2.
přenes. h. svědomí = znepoko
jování, výčitky

*hryzka., -zek, ž. = hryzající tvor.
myška

*hryzkůrka, m. = hladovec (šmi1.)
hryzna, v. hryzeň
hryznouti, hryzl, -znuv, -znut(í).

dokon. ke hryzati, hrýzti = kous
nout, štípnout: slož. od- = u—
hrýzt kousek; 0- = okousnout;
pře- = překousnout; za- se = za
kousnout! se:
-hryzovati, slož. nedokon., o- co:
pře- co; za— se do čeho;
hryzávati, opakov.: slož.
kon. o-, pře-, za- se

*hryzot, -u, m. = hryzání
-hryzovati, v. hryznouti
hrýztí, hryzu, -zeš, hryz, hryzte,

hryzl, hryzen(í) = hryzati (za
star.): kolčava. hryzla do drátů.
hryzl si rty (So.); hryze ho v
břiše = má hryzení; v. hryzení:
přenes.: svědomí ho hryze (dosti
časté): to ponětí mě hryzlo (č.
Chod); h. se = trápiti se, uží
rati; v. hryzení; slož. dokon. 'na
= nakousnout; za- se do čeho

lířablo, v. hřeblo
hřad, častěji hřád, -u, m. || hřa

da, zdrob. hřádka, -dek, ž. =
bidlo, bidélko: slepičí hřád
(Čap.); slepiCe sedí na. hřadě;
h'řadovati = sedat na hřád, na

nedo-_

hřadu, na větev, o ptácích: slož.
dokon. s- = slétnouti s hřady:
vy- = vzlétnout na. strom ke
hřadování; za- = vzlétnout na
strom a tam se ukrýt (vše
mysliv.);
hřadový strom = na, kterém hřa
dují ptáci

hřáti (lid. hřát), hřeji, -ješ, hře
je, -jíc, hřáv, hřál (lid. hříl),
hřát, hřání, slož. -hřá.ní || časť.
-hřátí = zvyšovati teplotu, či
niti teplým, horkým: hřát vo
du...: hřáti se u ohně; podmě
tové h. = vydávati teplo: víno,
kožich -J'e: kamna, hřejí; přenes.
o vnitřním teple, o pocitu li
bosti, spokojenosti: vědomí vy
konané práce hřeje = těší, bla
ží; hřála ho ta myšlenka (šim.);
h. se na výsluní něčí přízně =
mít něčí přízeň, těšiti se něčí
přízni;
slož. dokon. do- vodu (do kon
ce); přenes. (lid. & hovor.) do
koho = popudit, rozzlobit, roz
hořčit;
na- = trochu ohřát: na—peřinu,
košili...;
o-, prostě dokon.: o- vodu, 0
běd; 0- se u kamen; přenes.:
ani se u nás neohřál = dlouho
nepobyl: o- starou věc, sr. o
hřívati;
pro- c0 = uvnitř ohřát; lítost
nebyla prohřáta láskou (Ra.);
pře-, 1. = příliš ohřát: přehřátá.
pára; 2. = rozpustit, učiniti te
kutým: pře- máslo, přehřáté m.:
při- = trochu ohřát; přenes.
přihřáti si při něčem svou po
lívčičku = přiživiti se s někým
při něčem, také něco získat;
'roz(e)-, 1. = rozpálit, na př.
železo do červena: roze- se; 2.
sníh se rozehřál na slunci = roz
pustil se, roztál: 3. přenes.:
rozehřát srdce pro vše dobré
(Jil-.); roze— se = vzrušiti se,
rozproudit, nadchnout : roze- se
pro někoho, pro něco; rozehřál
se hněvem; hráči se rozehřáli až
ke konci = živěji hráli:
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11.-se prací, sportem = příliš se
rozehřat; přišel celý uhřátý:
vy- = dobře prohřát, vytopit;
za- = oteplit; za- se prací,
chůzí, vínem;
hřávati, opakov.; v. hřívati

hřbelce, stř. Il hřbelce, hřebelec,
-ice. m. = náčiní na česání zví
řecí srsti;
hřbelco'vati || hřebel- = česat
hřbelcem

hřbet, —u, m., 1. = zvířecí záda,
druh masa; 0 lid. zádech jen
lid. & hovor.: ležet na hřbetě; do—
stat na. h., po hřbetě; ma tuhý
b. = je nepoddajný; svrbí ho
h. = je bujný, rozpustilý, jako
by chtěl dostat bití; ukázat ně
komu h., obratiti se, obraceti k
někomu hřbetem = projevit po
hrdání, odvrátiti se. utéci;
hřbet, nadávka.: selský h.;
2. = co se podobá. lidskému n.
zvířecímu hřbetu. hora, kopec:
horský hřbet: = vrch něčeho:
h. ruky. nosu, jazyka, vlny (na
vodě), hory; hřbet lesnaté stra
ně (Vr.); h. knihy; = tlustší
část něčeho: h. nože, meče;
hřbetina, ž. = hřbetinová. stav
ba, střechovitě vytvořený po
vrch půdy, obyčej. louky;
hřbetni, hřbetový = co je na
hřbetě, ze hřbetu..: h. kůže,
kost, strana.;
hřbetnice, -to'vice, -to'vina, -tovka,
-vek, ž. = kůže ze hřbetu;
hřbetnice = čára jdoucí po roz
vodí horského hřbetu;
hřbetmrý, v. výše

hřbílek, -1ku, m. || hřbilko, -lek,
stř. = hřbelce:
hř(e)bilkovati = česat hřbílkem

hřbín, -u, m. = hromádka, hrst
ka, snopek lnu (lid., Holeč:)

hřbítek, -tku, m., zdrob. ke hřbet;
= kousky kožišiny z hřbetu': ko—
žich ze hřbítků

hřbitov, -a. m.,
(přichýlením k
místo, kde se
krchov;

z něm. Friedhof
(po)hřbíti) =
pohřbívá, lid.

zdrob. 'hřbitovek, -vku, m.
(Ner.);
hřbitozmi [-ně]: h. zeď, sad; h.
vůně = vůně jako na hřbitově:
-ně = jako na hřbitově;
hřbitůveček, m., zdrob. ke hřbi
tůvek, -vku, m., zdrob. ke hřbi
tov

hřeb, -u, m. = kovová. n. dřevěná.
tyčinka k zatloukání něčeho n.
k zavěšení, hřebík (kniž., odb.):
přenes.: zlatý hřeb večera = nej
lepší číslo programu; h. urážky
= ostří, hrot (Vrchl.); to byl
poslední h. do rakve = to mu
dodalo, zničilo jej. sklatilo

hřebčí, přid. k hřebec (chov, sta
nice); hřebčik, -a, m., zdrob. ke
hřebec:
hřebčín, -a, m. = stanice pro
chov plemenných hřebců a kli
sen;
hřebčinec, -nce, m. =
stanice, stáj

hřebec, -bce, m. = samec koně;
zdrob. hřebeček, -čka, m.

hřebči

hřebelec, hřebelcovati, v. hřbelce
hřebélko 1| hřebilko, stř., zdrob.

ke hřeblo

hřeben, -ene ll -enu, m. = náčiní
k česání: h. na vlasy, do vlasů,
na len, na vlnu; = věc podobná
hřebenu: kohoutí h.; = (ne—
r0vný) vrch 'něčeho: h. střechy,
hory; horský hřeben; h. přilby:
= kamenický nástroj na hrubé
opracování kvádrů; = štětiny
na hřbetě černé zvěře;
hřebenáč, -e, m. = šindel na.
hřebenu střechy; = mlýnské
kolo na. Spodní vodu; = vůz na.
větší kameny;
hřebenář [-řka], -e, m. = vý
robce hřebenů; -řský [-řstvi];
hřebenatka, -tek, ž. = něco s
hřebenem, jako hřeben, pilka,
mlž, jinovatka (Vr.);
hřebenatý = s hřebenem;
hřebenčik, -u, m. = tamaryšek:
hřebenitý || movitý [-tě; -tost]
= podobný hřebenu;
hřeben/ni || -nný = hřebenový;
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hřebenový: -vá. cesta., tura = po
horském hřebenu;
hřebenule, -lka, -lek, ž.. motýl,
druh pilatek (lid.)

I hřebí, m. (u Holeč. stř.) = los
(stč.); = losovací značka při
zavodech

tI hřebí, přid. jm. = březí, (s)—
hřebný: h. kobyla

hřeblee, 2. = klisna
hřebíček, -čku, m., zdrob. k hře

bík. 1. = malý hřebík; 2. rost
lina & její plod, koření; 3. = ka
rafiát (lid.)

hřebička, -ček, ž., zdrob. ke hře
blce

hřebíčkovec, -vce, m. = hřebíčko
vý strom; .
-čkový, přid. k hřebíček 2.: -Vý
strom; -vá barva = hnědá (lid.)

hřebík, -u. m. = hřeb, menší.
slabší hřeb; přenes. = jednička
na vysvědčení (zastar. student.);
stát Jako na hřebíkách (lid.) =
neklidně; pověsit práci, řemes
lo, umění... na h. (lid. a ho
vor.) = nechat jí, je, vzdátl se
jí, ho; udeřit (trefit) hřebík,
-ku na hlavičku = najítl správ
né řešení (t.): 0 celý b. = vel
mi horlivě (lid. a. hovor.); jíst
hřebíky, z velkého hladu (L):
hřebík do rakve, v. hřeb; vědět
o každém hřebíku (t.) = po
drobně o všem; kdyby hřebíky
padaly (t.) = 1 za. nejhoršího po

hřebikárna, -ren, ž. = dílna, to
várna na hřebíky;
hřebiká'ř, -e. m. = kdo dělá. hře—
bíky; -řský [-řstM], přid. k
tomu

hřebílko, stř., v. hřebélko;
hřebílkovati, v. hřbílek

hřebínek, -nku, m., zdrob. ke hře
ben; symbol zpupnosti: narostl
mu h.; srazltl někomu h. = zkro
tlti ho, pokořiti: spadl mu h. =
zkrotl

hřebiti se .= rodit. vrhat mláďata.
o klisně: slož. dokon. o- se;
hřebívatž se, opakov.
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hřeblo (nař. hřa—), -bel, stř. (srv.
stč. hřebu = hrabu, zahraba
vám. pochovávám) = pohrabáč;
hřeblovati = pracovat hřeblem.
hřebelcovati

hřebný = II hřebí
Hředle, -del (lid. Hřed, z původ.

Hředl). pomn., ves v Č
hřeji, -ješ..., v. hřátí;

hřejivý [dvě,—-vost] = hřející,
zprav. přenes. = těšlvý, blaži
vý: -vé slovo, vzpomínky; -vá
nálada;
*hřej'ny' [mě] = hřející, hřejivý:
-ná. láska. (Jin)

*hřejtati = řehtati (nař., Holeč.)
*hřešltel [-Zka], -e, m. = hříšník
hřešiti = páchat hřích(y) ve smys—

lu nábožen.: h. myšlením, řečí.
skutky;
h. na kom = páchat hřích. pro
víňovati se: hřešit na něčí dob—
rotu, trpělivost. shovívavost =
příliš spoléhat na něčí dobrotu..,
zneužívat jí: = látl, klnout
(lid.)z on! by mi hřešili (Němc.):
hřešení = klení (t.):
slož. dok. na- se (mnoho);
90- co = zpozorOvat, že něco
chybí;
pro— se = provinitl se, proti
bližním, proti dobrým mravům:
'roz- koho = zbavit hříchu,
-chů, odpustit hřích(y); rozhře
šení: dostat r.; vy- = vylétl:
z- = spáchat hřích;
211-si (trochu): = zalatl;
-h,fešovatl, slož. nedokon. po
knihu...: pohřešuje se několik
horníků (po neštěstí v dole);
pro- se proti svým povinnostem

roz- někoho;
hřešívati, opakov.

*hřevný = hřejivý
hřib, -u (hovor. 2., 4. p. těž -ba).

m., houba: jít, chodlt na hřiby;
sbírat hřiby; *býtl zdráv. růst
jako h.:
6. p. mn. obyč. hříbkách || zříd.
-bcích: být na h., chodit po h.:
kotlety na, h.; tenkrát jsi byl
ještě na h. = nebyls na světě;
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hříbáček, m., zdrob. ke hříbák,
-a, *hřiban, —a,m. = hřib (ná.
lad.)

hříbárna, -ren, ž. =
chov hříbat

hříbátko, stř., zdrob. ke hříbě
hříbeček, -čku (-čka). m., zdrob ke

hříbek, -bku (-bka, sr. hřiba),
m., zdrob. ke hřib. obyčej. bez
významu zdrobnělého, neboť hřib
dosti často = větší, velký hřib;
přenes. hříbek = dřevěná napo
dobenina hříbku na. létání pun
čoch:
hříbek, -bka, m., lidovou etymo
logii, přichýlením k hříbě =
hoch pasoucí hříbata (lid.)

hříbě, -běte, stř. = koňské mládě:
přenes. = mladé, bujné dítě:
hříběcí, přid. k hříbě: h. zuby:
hříběcí nemoc, vozhřivka. zpod
statněle h., stř., lid. chřípěcí;

stanice na,

*hřibětinec, -nce. m. = hříběcí
stáj

'hříbkovati = pást hříbata (v.
hříbek = pasák hříbat)

hříbk0vit-ý [-tě; -tost] = podobný
hříbku;
hříbko'vý = z hříbků, s hříbky:
-vá polévka, omáčka

hřibovitý = podobný hřibu;
hřibový = z hřibů, s hřiby (po
lévka, omáčka) _

hříčka, -ček, ž.. vlast. zdi—oh. ke
hra; bez zdrob. význ. = hra,
hraní (říd.): oddávati se hříčce
(Nez.) ; = malý divadelní kus,
hračka (říd.): obyč. jen v jis
tých spojeních: hříčka náhody,
osudu; slovní h. = užití slova ve
zvláštním významu slova v jisté
souviSlosti; být hříčkou V'čích
rukou = úplné někomu podlé
hat

hřídel, -dele, m. = nosník s čepy
na otáčení; h. pluhu = to, na
čem je připevněna radlice a. kle
če, plužisko, plužiště; zdrob.
'h'ř'idelec, -lce ll křidélek, hří
delík, -u, m.: větrníčkový hří
delík; hřídelo'vý čep

*hřídlo, —de1.stř. = hřídel, topná
dvířka, ucha u nádoby" (lid.)

hřích, -u, m.. 1. ve smyslu nábo
ženském = přestoupení cirkev
ního, mravního zákona; hříchy
páchat; dopustit se, —pouštéti
hříchů; upadnouti do hříchů:
hříchem se poskvrnit; vyznat.
—znávathříchy; to mne mrzí jako
staré -chy = velice (lid.);
2. ve smyslu nenábožen. = po
rušení, -šování něčeho, poklesek:
páchat velký hřích na čes. ja
zyce; hříchy mládí = různé po
klesky, nerozvážně. bujné kous
ky; = první nezdařené spisova
telské pokusy; dnes je hřích
nejít do přírody = je škoda.
chyba;
být... jen pro hřích = pro zlost,
takže hřešíme. zlořečíme (lid.,
Němc.): v. pohříchu

*hříchuplný = hříšný
*hřímatel, -e, m. = kdo hřímá.
hřímati, opět. ke hřměti: neosob.

hřímá., hřímalo; přenes. děla hří
mají; jeho (hudební) nástroj
hřímal (Jir.); temné hřímání =
střelba (t.); slož. dokon. do-;
za-: zahřimalo; řečník zahřímal
lidem do svědomí;
hřímávati, opakov.
hřimavý [-'vě] = hřímající, hro
mový, hlučný: -vá. rána, pochva
la, -vé sláva

]Iřimbaba, ž., bájeslovná bytost
hřímot, -u, m. = hřímání || hří

mota, 2.: v máji hřímoty nedě
lají trampoty (přísl.)

hříšek, -šku, m., zdrob. ke hřích
hříšnice, v. hříšník;

hříšnický [-cky], přid. k hříšník:
-ká zkroušenost; tvářiti se -cky:
hříšník [-nice], -a, m. = hříšný
člověk ve smyslu náboženském
i jinak (= chybující člověk...);

hříšný [-ně; -nost] = hřešící, do
pouštějící se hříchu, -chů, obsa
hující hřích. vedoucí k hříchu:
h. č10věk, čin, —ná láska, vášeň.
-né_ myšlenky; -ná duše = -ný
člověk, hříšník; — přenes. hříš
né peníze = příliš mnoho peněz
(až je to hřích):
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hříšně jednat; .h. mnoho peněz.
h. utrácet apod. _ '

hřiště ][ často hřiště, stř. = místo
na hraní, na. hry

hříti, v. hřáti
hříva, hřívou, ž. = dlouhé vlasy

na krku zvířat: koňská, lví h.:
lid. a hov0r. též o bujných vla.
sech lidských; přenes.: na, skle
mrazu hříva (Hora) = jíní po
dobné hřívě

'hřiváč, -e, m. =
hřívou

hřívatl = hřávati (Zey.); zprav.
slož. nedokon. do- se = rozpalo
vati se hněvem, rozhořčovati se
(Jir.); o- vodu, 0- se u kamen;
přenes. o—starý spor = vzpomí
nat, křísit; 0- neživotnou le
gendu zaslíbení (So.); staré
pletky se ohřívaly (t.); o- lidové
tance, kroje; pro-; přede- pec
(ve vápence) = zahřívatí před
pálením; při- si svou polívčičku;
slunce přihřívá = silně hřeje,
pálí (lid.); rozfe)-: víno roz
hřívá; vy- se na slunci; za- se
v posteli; z- vodu; z- se

hřívatý = s hustou. dlouhou hří

kůň s bujnou

vou
hřívečka, ž., zdrob. ke-hříva
hřivna, -ven, ž., v staré době ob

chodní &,mincovní váha.: h. zla
ta, stříbra, h. česká, pražská
atd.: dnes jen přenes. = vroze
né schopnosti, nadání; využiti
své hřivny; těžit! ze své hřivny;
svou hřivnu zakopat, -páva.t =
nevyužít, -žívat ji

hřivnáč ][ časť. ři'unáč, -e, m.,
holub: .
hřivnaty' Uhři—) [-tě] = mající
hřívu. dlouhou, hustou hřívu; -tě
chundelatý (č.-Chod) = na způ
sob hřívy: .
hřivni sádlo (lid.) = z té__části
krku, kde je hříva;
hřivomltý = podobný hřívě

hřízck, -zka, m.. ryba
hříž, -e, 2. = zařízení, přístroj na

hřížení, spouštění, jáma, na. opra
vu železničních vozidel (želez.)
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hříženec, -nce, m. || mice, ž. =
odnož k rozmnožení rostliny

hřižidlo, -del, stř. '= zařízení na
hříženi (v. hřížiti). hroužidlo,
olůvko u rybářského vlasce

hřížiti = hrouzit, -ž1t, ponořo
vat (kniž.): h. zrak v dálku; D.
se v modlitbu (Vrchl.): h. se v
sebe sama (Čech); h. se v něčí
obraz (šmil.): h. se do melan
cholie (č.-Chod); odbor. h. =
množit rostliny hříženci;
slož. dokon. 1:0- se v myšlenky,
do myšlenek, v hovor, v zábavu

pohřížený v modlitbách
(šmil.);
-hřižovati, slož. nedok. po-; v
zraky do čeho (šlejh.)

hřměti „ hřmítl, hřmí, hřměl.
hřmění: neosob. hřmí = ozývá
se, zní hrom: dalo se do hřmění:
přenes. o jiném rachotivém zvu
ku: hlas, trouby, děla hřmí:
proud hřmí (Vrchl.):
slož. dokon. do—h'řmětž= přestat
hřměti; nap se (mnoho): prostě
dokon. za-: neosob. zahřmělo;
děla zahřměla; intrády zahřmě
ly; za- na někoho = silně vzkřik
nouti;
hřmí'vat'i., opakov.:
"hřmivý = hřímající, hřímavý

hřmot, -u, m.. původ. = hřmění.
zvuk hr0mu, přenes. = velký,
drsný hluk, lomoz, rachot: h.
zbrani, kol, děl; h. ve škole:
dělat, působit, vzbuzovat h.:
nadělalo se s tím mnoho hřmotu
(hluku) = živě se to přetřásalo,
vychvalovalo se to apod.;
*hřmotil, -a.. 'm. = kdo hřmotí,
rámusí;
hřmotžti = dělat, působit hřmot;
slož. dokon. na- se (mnoho): za-,
prostě dokon.: srdce mu zahřmo
tilo v prsou (Dux—.);
hřmotívati, opakov.:
hřmotžvý „ *hřmotlivý Vně;
-vost] || hřmotný [-ně; -nost] =
hřmotící, hlučný: -vá. hra
(Vrchl.); hřmotný hlas. zpěv, -ná.
střelba, oslava: hřmotný člověk
= hřmotně, hlučně mluvící; pře
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nes. = velký a rozložitý; podob.
-ná postava: -ne slovo = na
bubřelé. Prázdné; -ná. hesla;
hřmotně dupat, mluvit: h. ká.
zat (Rais): .
'hřmotnota, ž. = hřmotnost

hš, citoslov. = vš
hu || hú || huh || hu hu, huhu, ci

toslovce vyjadřující 1. houkání;
2. nepříjemný pocit, zimu. ne
milé překvapení, ošklivost: hu.
to je zima; hu, to jsem se lekl;
hu, to je škaredě (Mrš.); 3. cl
toslov. zastrašující

huba, ž., 1. = zvířecí tlama;
. = ústa „(zhrub.); nemít! co do

huby (totiž co dát. strčit) =
nemítí co jísti: jíst plnou hu
bOu; utrhnouti si něco od huby
= odepříti si: odejíti se suchou
hubou = ani se nenapít, nic ne
dostat; dát někomu přes hubu.
dostat po hubě, pro hubu na hu
bu; je to, má to u huby = vel—
mi blízko: — h. =_ústa vzhle
dem k mluvení: h. jí jede =
rychle mluvi; mele, mlátí hu
bou; zavřít komu hubu (šimá
ček) = umlčet jej; mít hubu
na dobrém místě = umět mlu
vit, nedati se; držet hubu =
mlčet; líná, huba holé neštěstí;
mít hubu = hubovat: hodit hu
bou, v. hodlti; — h. = hubatý
člověk, plácal, tlachal, kdo mno—
ho odmlouvá: — pomn. lidské
huby = klevety, pomluvy: přl
vést, -vádět někoho do lidských
hub; nic nedat na lidské huby:
v. huběnka, hubice. hubička, hu
binka

*hubáceti = hubovati
hubáč [-bačka], -e, m. = kdo má.

velkou hubu, velká ústa, papu
láč (lid.); = kdo mnoho mluví,
kdo je prostořeký, odmlouvá,
(zhrub.);
zdrob. hubáček, -čka, m.; pře
nes. = čes. groš Ferdinanda I.
(podle toho, že měl odulé rty);
hubačiti = hubovat: slož. dok,
:a- si (Pltt.); -čz'vy'= hubatý

hubáu, -u [[ hubáň, -ně. m. =
choroš, hubka na. zapalování
(lid.)

hubai- [-'řka], -e, m., 1. = houbař
(lid.); 2. = povídálek. tluč
huba n. kdo stále hubuje, od
mlouvá;
hubařiti = houbařiti (lid.), =
hubovati, hubačlti;
hubařský [-ství], příd. k hubar

'hubatlce, ž. = hubatá žena.;
hubatka, -tek, ž. = konvice s hu
bičkou k nalévání;
hubaty' [-tě; -tost] = mající vel
kou hubu; .přenes. = tlachavý.
klevetlvý, vadívý, odmlouvavý.
prostořeký (zhrub.)

'hubeňáček, -čka„ m. = hubeňou
rek;
'hubenec, -nce, m. = hubený.
bídný člověk, mrzák, ubožák (za—
star., Jlr.)

hubenětl, -nějí = stávati se hube
ný: slož. dokon. z

hubeňoučký = velmi hubený
hubeňour || -ňous, -a, m. = hu

bený člověk (zhrub.): zdrob.
%ourek, -rka. || -ňousek, -ska. m.

hubený [-ně; -nost]. 1. = tenký
v těle, vyzáblý, opak k tlustý: h.
člověk, krk, -né tělo, dobytče; 2.
= bídný. špatný, nevýnosný. ne
vydatný: h. zlsk. výtěžek; pre
ceptorství je 11. stav (Rais); -ne
obilí, řemeslo, -ná strava, past
va, -né příjmy, výdělky; -ná plo-
chost všedního života (šalda);
—ná.léta vědy (Weing.) = kdy
je málo podporována a kdy má
malé výsledky: sedm mých let
(biblic.);
2. stup. hubenější [mějí]

Hubert, -a, m., křest. jm., z lat.
-tus: sv. H., ochránce myslivců:
hubertus, -su c—su»,m. = lehký,
ale teplý a nepromokavý svrch
ní kabát. původ. myslivecký;
zdrob. hubertík, -u. -tíček, -čku.
m.:
hube'rtka, -tek, ž. = lovecké
chata

*huběnka, —nek. ž., zdrob. k huba
= hubička. ústa
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hubice, ž. = zářez u nádoby na 'hubousiti = hubovati
odlévání, hubička, nástavec na hubovati = mít „hubu", piísnit,
hadici bručet, vaditi se, projevovat

'hubič, -e, m. = hubitel
hubička, -ček, ž., zdrob. k huba.

1. = malá ústa (není zhrubělé
jako huba); = houbička (zřid.):
cukroví; ovčí h., druh jablek;
2. = nátrubek; 3. = hubice; 4.
= políbení, polibek. pusinka;
hubičkovati koho = dávat hu
bičky; h. se s kým; slož. do—

'kon. 0- (Ner.); hubičkovávati,
opakov.:
hubičko'vy',
význ. polibek;
děvčat (Ner.)

hubilen, -lnu, m. = kokotice (lid.)
hubinka, -nek, ž., zdrob. k huba

= malá. ústa (není zhrub. jako
huba): = polibek

hubitel [-lka], -e, m. = kdo hubí:
českých knížek hubitelé lití
(Havlíč)

hubiti =_přiváděti do záhuby, ni
čit. kazit: h. myši, dravou zvěř,
mouchy; h. své zdraví, duši;
slož. dokon. po- mnoho koho,
čeho:
inu-, 1. = úplně vykořenit, zničit:

příd. ]: hubička ve
-vá, ústa našich

Slavníkovci byli vyhubeni od
Vršovců; vy- myši na polích,
plevel...; 2. = učinit hubeným:
žalář byl jeho tvář vyhubil
(Ner.; říd.); z-, za- = zničit:
zhubila mne láska (So.); za—se
nepořádným životem;
hubivati, opak0v.;
'hubivý = co hubí, zhoubný

hubka, -bek, ž., zdrob. k houba.
1. = malá. houba na mytí; 2. =
zápalná. houba z houby zvané
choroš troudový: rozkřesati -ku.
zapalovati -kou:
hubko'vý, přid. k hubka ve význ.
choroš (Jin)

hubni, příd. k huba.:
'hub'nžk, -u, m. = pokrm z hub

hubnouti, -bl, -bnuv, -bnutí = hu
benčt; slož. dokon. z-; zhublý

'hubotluk, -a. m. = kdo tluče hu—
bou, tlučhuba

nespokojenost (lid. a hovor., ale
není tak drsné jako huba m.
ústa): h. koho. na koho. na po
měry atp.: s bílými oleandry se
hubovala (Ner.);
slož. dokon. na- se (mnoho); po
si (trochu. mnoho); 702- se
(Tilsch.) = dáti se do velkého
hubování; vy— koho, komu =
vyplísniti; prosté dokon. za
(si): kantor zahuboval (Rais):
hubovávati, opak. ;.
*hubovavý = často hubující.
bručavý

hub0vý = houbový (lid.)
Hucul, -a, m. = příslušník jed—

noho ukrajinského kmene; hu
culský ; -ké nářečí neboli -lšti
na, ž.

hučák, -a II 'hučal, -a. m. = kdo
hučí, bručoun (zhrub.):
'hučavka, -vek, ž., dýmka, mou
cha (nář.);
hučavý [-vě; wosq =
bručavý (zhrub.)

hučeti, -čí = vydávat hukot, temně
šumět: voda. hrom, vítr hučí;
hučí ml. hučení v uších, v hlavě;
— o lidech h. = mluvit hlubo—
kým hlasem, nesrozumitelné bru
čet, brumlat, hubovat: h. do ko—
ho = vytrvale, neodbytnč mluvit
do něho, přemlouvat ho k něče—
mu apod. (zhrub.):
slož. dokon. 'na- se (mnoho);
nahučel mu jiné věci do hlavy
(Čech): při- = s hukotem přijet,
přiblížiti se, o vlaku (Ner.); roz
se = dáti se do silného hu
čení; sirény se rozhučely; vítr
se rozhučel (Jir.); prosté dokon.
za—: hmm zahučel. sirény oly;
lesy zahučely; = nesrozumitelné.
nezřetelnč promluvit. zamumlat:
néco mi zahučel do ucha.;
hučivati, opakov.

hučidlo, stř. = hučák. bručoun
(zhrub.)

hučíci,
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hučivati, v. hučeti;
hučiv'ý [474%]= hučící, bručivý...:
h. hlas, vitr, -vá voda; tesknota
se -vě šíři (Ner.); -vě si ule
voval (Vf.)

hučka, -ěek, ž., z něm. Hut =
chatrný, nemoderni klobouk (lid.
a hovor.)

'hučný [-ně] = hučlvý
'hudati, opět. k housti
hudba., -deb, ž., 1. = hudeni,

hraní na nějaký hudebni ná.
stroj, sluchové vjemy z něho.
skládání hudebních dělz' veselá.
smutná, světská, chrámová, po—
svátná. církevní h.: provozovat
hudbu, věnovati se hudbě; pře
nes.: h. veršů (Durd.); h. vo
dopádu (Vrch1.): h. budoucností
= co bude, uskuteční se až v bu
doucnosti; — 2. = sbor hudeb
níků: zdrob. hudbička, -ěek, ž.

hndbymilovný [most] = milovný
hudby '

hudebně, -ho, stř. = dávka z hud
by

hudcbnětl, -něji = stávati se hu
debni, nabývat hudebního r_azu
(Nov.);
slož. dokon., z-; zhudebnělý

hudební (starší mý) t-ně; -nost],
přid. k hudba: h. nástroj, sklad
ba, závod, ráz, nadání. sluch,
věda; h. drama = opera:
-ně = po stránce hudebni: =
jako hudba, melodicky;
-nost = hudebni smysl, nadání,
ráz

hudebnice, v. hudebník;
hudebnicky' [-cky; -ctví], přid.
k hudebník: -nlcké povoláni ne
boli -nictvi; -nická. kruchta (Jin)
= pro hudebníky;
mio—tvo, stř. hromad. =
nici“

hudebníček, -čka, m., zdrob. k hu
debnik:

hudeb

'-m'čiti = obirati se s hudbou.
provozovat ji (Č.-Chod)

hudebník [-m'ce], -a, m. = kdo se
obirá s hudbou, hraje na nějaký
nástroj;

hudebnina, ž., obyčej. pomnož.
-ny. = psané n. tištěné hudební
skladby;
hudebnin, -bňovati, v. zhudebniti

'hudebno, stř. = hudebnost;
hudébnost, v. hudební;
hudebný, v. hudební

hudec, -dce, m. = kdo bude, hu—
debnik (zastal-., kniž.); zdrob.
hudeček, -čka, m.

'hůdě, -děte, stř. = děvče, ,.žába"
(lid. jihoč.): h. neznámého ja
zyka (Čap.): podle Jungm. lid.
též = mladé house

l'hudlamlna., ž. =_ hudlání
hudlař [-'řka], -e, m., z něm. Hud

ler = kdo špatně hraje, něco ne—
odborně, špatně dělá, břidil;
hudlařina, ž. = hudlaření;
hudla'řitz' = špatně hrát. hud
lařsky pracovat; slož. dokon. z
něco = špatně provést, „zpac
kat“;_
hudlařský [-sky; -stv£], přid. k
hudlař:
'hudlatí || hudlovatí = špatně
hrát, hudlařít: = trápit (nářeč..

_ Baar) _
'hudrkati || 'hud'rkovati = hudro

vat .
hudrman, -a, m., častěji ž. pro

tějšek mice, ž. = hubač, hu
bačka '

hudrovati, o krocaních zvucích;
přenes. o rachotu stroje, auta,
0 mluvení; = hubovat (hovor.):
slož. dokon. za-;
hudrovávati, opakov.

hudry, h. h., citoslovce vystihu
jici krocani zvuky; přenes. o
rachotu stroje n. o mluvení

budu, v. housti
hugenot Gage-» [[.někdy (huge-»,

-a, m., z franc. huguenot = fran
couzský kalvinista (reformovaq
ný); -tsky': -ké války

Hugo, -ga, -govi..._ nik. Hugona
..., m. křest. jm.

huh, v. hu
huhlatl, -lám... || -leš, -le. huh

1ej, huhlaje, huhlal... = temně,
nezřetelně, bručivě mluvit, mu



huhňa.

mlat; předmětové: h. svou žá.
dost (kniž.):
slož. dokon. na,- se (mnoho); za
něco:
huhlávati, opakov.:
huhlavý Dvě; -vost] = huhla
jící, bručivý, mumlavý; -vá. mod
litba = huhlaná Gap.)

huhňa, -ni || huhňal [-lka], -a„ m.
' = kdo huhňá;

huhňatt', -ňám = mluviti skrze
nos, s nosovým pazvukem: slož.
dokon. za—;
huhňávati, opakov.:
huhňavý [-vě; -vost] = huhňa
jící: h. zpěv (Jil-.); mluvit -vě

hubu, v. hu
huch, citoslovce = hu;

vybízející lovecké psy
buj, citoslovce, 1. kterým se V?

bízí dobytek, aby uhnul, couvl;
2. vyjadřující veselost (jako boj)
& vybízející k ní; dnes h.. zítra
pfuj (pořekadlo) = dnes veselí.

_ zítra nouze: nahoře h. a dole (ve
' spod) fuj (o nepořádných lidech

zevně naparáděnýchh
též hujá, hujaja, lhujajá, jásavý
výkřik;
hujati || hú- = volat huj, být
veselý, vesele žít (nářeč.): sed
láci začali hújat (Herb.)

buk, -u, m. = hučení,
zvuk, hukot (kniž.): h. koles
(Čech); h. vody, hromu (Vrchl.):
bukač, -e, m. = kdo huká (če
lak.): = bukač, holub (lid-):
'.hukačka, -ček, ž. = houkačka
(Mach.); '
'hukal, -a, m. = hukač, hejkal;
hukálek, -lka, m., zdrob. k tomu:
hukati, -kám = volat hu. hou
kati; slož. dokon. za-;
huknouti, hukl, -knuv, -knut(í).
dokon.: přenes. h. na někoho =
vybafnout, rázně dokročit (lid.):
'hukavý = houkavý

hučení:

citoslov.

.hukot, -u, 111. =

valí s hukotem;
hukotati = působit hukot:
'hukotný = hučící
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dunivý

h. vla- .
“ku, bouřky, bitvy, děl; voda se_

húlava

hůl, _2. p. holi (zříd.. čech) || 0
byčej. hole, mn. č. hole, -lí,
-lím. —lích, -1emi. ž. = podpěr
ná tyč pro chodce: tlustá, tenká

h.; pastýřské. h.: žebrácká h..
přenes. = žebrota, úplná. mizina:
chodit o holí. o holích; _.
= tenší a nedlouhá tyč na bití, na
vyprašování, ke hře...; kdo chce
psa bít, snadno si hůl najde
(přísl.) = důvod; dát kOmu hůl
do ruky = důvod k zakročení;
lámat hůl nad kým, čím = pro
hlašovat jej, to za straceného, za
-né, ,.dělat kříž" nad ním, nad
tím; '
odznak hodnosti: maršálská., ve
litelská h.

'hulačiti = hulákati; němý = hu
lákající

'hulákač, -e || 'hulákal, -a., m. =
kdo huláká;
hulákati, -kám = křičet hula.
vykřikovat, povykovat: h. jako
v lesích, na. pastvě: 'h. na ně
koho;
slož. dokon. roz- se = dáti se
do silného hulákání; prostě do
kon. za-;
hulákávatí, opakov.:
hulákavý [-vě; -vost] = hula
kající

hulán (někdy ulán), -a, m., z tu
re'čtiny maďar. prostřednictvím,
1. = vojen. jezdec. původ. s ko
pím: 2. tanec; 3. = kořalka
(Ner.):
huláňátko, -tek, stř., zdrob. k
'huláně, -něte, stř. = hulánovo
dítě (Erb.);
hulánka, -nek, ž. = hulánslú
kabátec:
hulánský pluk

hulati, -lám = hulákat, 'Wskat:
tančí hulajíc (Ner.-); = ,'hýřit;
slož. dokon. .eu-, bouřně -za.hulá
si (Bezr-.); smích zahulal (č.
Chod) ,

.hůlava, ž. .= oblak rychle-„míje—
jící, přeháňka (mor.), přijato za
čes. meteorologický termín;
'hulav'ý = hulající, hulákající
(čech)
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hůlčice, hůlč'ička, hůlečka, ž., || obyč. mimi = v duchu huma
lzdrob. k hůl nitarismu. humanity (snahy, ú

hulevník, -u, m., rostlina StB—VW;
hullti = houlit, vypouštět při kou

ření mraky kouře, silně kouřit;
hulí Se z komína = silně se
kouří (lid. a hovor.);
slož. dokon. na- se (mnoho); za
si:
hulívati, opakov.

hůlka, -lek,'ž., zdrob. k hůl: ruce
jako hůlky (Nen) = hubené.
slaboučké;
hůlkař, -e, m. = výrobce hůlek;
hulkmňna, 92.= les s hůlkovými
kmeny;
hůlkovitý = podobný hůlce;
hůlkový plot = z hůlek; -vé pis
mo = psané hůlkovitými čárami

hulvát, -a, m. = sprosťák, hru
bec (zhrub.);
hulvátský [-sky; -st'ví] = hru
bý, sprostý;
Hulvátov, -a, m., umělý název
místní = místo hulvátů; býti z
-va = být hulvát '

humaniora e-nyjóra)>. stř. pomnož..
lat. = humanitní studia. vyšší
třídy gymnasijní (zastar.):
mio'mí třída

humanlsace (mym—», 2. = huma
nisování

humanismus c-nyz-», -mu, m., z
lat., 1. = záliba v klasických
literaturách, v kultuře a snahy
obnovit antickou kulturu: 2. =
humanita (říd.)

humanisovatl c-nyzo-» = činit
humánním, lidským: h. mléko
= upravovat pro děti

humanista [-stka] (mys-», m. =
stoupenec. pěstitel humanismu;
= stoupenec humanity, lidumll
(říd.): = žák humaniorních tříd;
-stický [-cky] (x—styc-xs= v du
chu humanismu || -stní

humanlta c-ny-ib, ž., z lat. = člo
vectví, lidství,. lidskost, lidumil
nost:
-m'tarismus c-zmus» || mitismus
<<-nytyz-». —mu.m. = etický směr
usilující o blaho lidstva: mitámí

mitář [-řka], -e, m. = pěstitel
humanity (obyčej. s příhanou);
mitářský [-sk'y; -ství]

humanní || humánní Duně,-mmstL
z lat. humanus = lidský, laska
vý, dobročinný, lidumilný

humbug || humbuk, -u, m., z angl.
= klam, podvod, balamucení,
přílišné & neoprávněné vychvalo
vání:
'—gář, -ká'ř, -e, m. || -g'ista, -ki8ta
= kdo dělá humbug, —buk

humenec, -nce, m. = místo na
čihadle, na které se vábí zvěř
zásypem; = pleš (Němc.); mešní
pták = volavý pták na humenci.
jinak mečník, -a, m.

humenice, ž. = humenec; = ohra
da na mlatě; míční trám

huménko, stř., zdrob. k humno;
*humenný = jsoucí za humny
(Holeč.)

humidní, z lat. = vlhký: 11. pod—
nebí

humii'ikace, 2.. z lat. = rozklad
odumřelé ústrojné hmoty. trouch
nivění

humin <<—ín»,-u, m. = černá. prsť
vzniklá humifikací; mouý: -vé
látky

humínko, stř., zdrob. k humno: téz
= „konik", klepací kovadlinka

humno, humen, stř. = mlat, celá
stodola; = klenutá místnost, kde
se sladuje ječmen:
pomn. humna = místo za stodo—
lou, hlav. ve spoj. za humna
(kam?), za humny (kde?); pře
nes.: my o vlku a vlk za humny
(přísl.) = blízko, tu

humor, -u, m., z lat. (= vlhkost.
vláha, šťáva) = dobrá, veselá
nálada, náchylnost k veselosti
a ke vtipům, dobrý rozmar:
zdravý, bujný h.; šibeniční h..
v. šibenice; suchý b.. v. suchý;
míti h. = být v dobré náladě;
Humory, -rů, m. pomn., hovor.
název Humoristických listů;
humoreska, -sek, 2. = veselá.



*humorist

rozmamá povídka, hudební sklad
ba: '-reskní, přid. k tomu:
'-restička, -ček, ž., zdrob. k hu
moreska

'humorist, -a, m. (Ner.) || obyč.
mista [-ristka], m. = vypravěč
humorných příběhů, vtipů, spi
sovatel humoresek; -ristický
[-cky] a-styc-»: -ristický příběh,
časopis, spisovatel...: H-ké listy,
časopis: -rí8tíka <-sty—», ž. =
humoristická díla

'humornětl, -něji = stávati se hu
morný; slož. dokon. z- (č.—
Chod);
*humomi = humorný; 
humorný [mě,- most1 = mající.
vzbuzující humor, žertovný: h.
člověk, příběh, —ná nálada; -ná.
gesta (So)

Humory, v. humor
'humorumilovný = milovný hu

moru: 'humomplný, -prázdný
(Mach.)

humosní <-móz—»= obsahujici hu
mus

humpolácký [-cky; —ctví], přid.
k humpolák = neohrabaný, ne
motorný, těžký, neforemný, ne
vkusný (lid. a hovor.): -ké boty.
šaty atp.;
humpolák, -a, m., zobecnělé H.,
vlast. = obyvatel Humpolce, pře
nes. = nešika, nemotora, člověk
těžkopádný (t.)

humr, -a, m., mořský rak;
humrová [] humří (maso, majo
néza) .

humus, -su e-sum m., lat. = úrod
ná prsť, trouch;
humusovati = pokrývat (náspy
a zářezy) humusem:
humusový ||“ -so1n'tý = obsahu
jici humus

Kun, -a, m. = příslušník mon
golského kočovného národa

huňáč, -e, m. = huňatý pes, kůň
...; zdrob. huňáček, -čka, m.:
'huňačina, ž. = něco huňatého;
'huňačka, -ček, ž. = huňatá če
pice, rouška, -tý šat;
'huňák, —a,m. = huňáč

489 hup

*huňatice || -tka, —tek,ž. = huňatá
čepice:
'huňatimz, ž. =
hroublost:
'huňatiti = činit huňatým, ježit;
huňatka, v. huňatice

huňatý [-tě; -tost] = chlupatý
jako houně: h. pes, kůň; h. kočí

huňačina. ob

(Hlad.) = zabalený do huňaté
přikrývky ; -té obočí ((Jap.) :
údoli -tých ovcí (t.); -tá. prsa
(Martin): -té kožichy (Olbr.);
příroda má tu sklon k neoby
čejné huňatosti ((jap.)

'huncovati = huntovat
'huncút (huncvut, hundsfjut'...), -a,

m.. z něm. = čtverák, šelma.
darebák (zhrub.); -tský '[-tst'ví]

*'hundrt, příslov.. z něm. = ,.sto“.
mnoho (lid.)

hundsfrajla, ž., z něm. = slečna,
stara panna s psíkem (zastar. lid..
Nei-.)

hundsfut, hundsvút, v. huncút'
Hungaria || mie <<-gá->>,-ie, ž., lat.

= Uhry:
hungar'ismus <<-zmus», -mu, m.
= maďarské smýšlení, maďaron
ství za feudalismu a kapitalis
mu; = maďarské slovo, '-ská
vazba... v jiném jazyce, napodo
benina maďarského slova..:
-ristický [-cky] q-styc-» = v du
chu hungarismu: -cké smýšlení

*huňka, -něk, ž., zdrob. k houně
(nářeč.)'

*huňovitý = houňovitý
hunský, přid. !( Hun
hunt, -u, m., z něm., 1. = vozík

na odváženi rudy (horn.);--2.—'při
vésti na hunt, býti na huntě =
na. mizinu, -ně (lid.): zdrob.
huntík, -u. m.;
huntovati = kazit, ničit (lid.):
slož. dokon. z

'huntýř, -e, m. = necechovni řez
ník (zastar. lid.); = zhoubce
(t.); »řský, přid. k tomu

hup, 1. citoslov. = hop: hup tam!
= skoč, hupni: svlékl se a h. do
postele = skočil;
2. hup, -u, m. = houpání, skok:
hupem = skokem:
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hupkati || hupkovatž = hopkatl.
-kovati

hupkem || hupky, přislov. = po
skokem: hupky na nebe si vletí
(Ner.)

hupnonti, hupl', -pnuv, -pnutí =
Skočit, hopnout;
slož. nedokon. vyhupovatl = vy
skakovat; v. též houpnoutl

hups, citoslov. = hup;
hupsatč, hupsavy' = hopsat,
hopsavý; hupsnouti' = hupnout

hupy, citoslov. ve spoj. hupy hup
= hup

hurá (někdy hurrá, ani...), cito
slovce vyjadřující vzrušení n. vy
bizeni, povzbuzení: h. na ně'! =
vzhůru na ně apod.; zpodstat.
stř.: bouřlivé hurrá (Jlr.')

hůra, ž. = hora (nářeč.),
= půda 4. (lid.)

hurávlastenec, -nce, m. = okáza—
lý, hlučný vlastenec (hanl.);
mecký [-necwi], přid. k tomu

hurbanista. c-nys-», m. = stoupe—
nec sloven. buditele Joz. Mil.
Hurbana

hurdiska, v. hourdiska
'hurdy, přislov. = prudce _
hurikán (hurd-), -a, m. = tajfun.

uragan, orkán, cyklon
'hurls, ž. neskl. || 'hurisa c-w ||

obyč.
huriska, -sek, ž. = krásná. dív
ka v mohamedánském ráji, pak
vůbec krásná. divka

hůrka, -rek, ž., zdrob. ]: hůra, a
1: I hora-; chudá. h. = družebná
neděle (Baar) .

Huron, -a, m. = příslušník indi
ánského kmene v Kanadě;
huranský [-sky]: h. kmen, ja
zyk; přenes. h.=dlvoký, pustý;

častěji

h. křik. řev, smích (lid. & ho-_
vor.); křičet -sky

hnutí, v. hurá.
hurrikán, v. hurikán
hurt, -u, m., z něm. = spěch,

prudkost; zprav. v přisloveč. vý
razech: kurtem n. & hurtem =
spěšné, nakvap, rázně; častěji
zhurta (lid. &.hovor.)-:

'hurtivý [mě; most) = spěcha
jici, spěšný, prudký || 'hurto'vný
[-ně; -nost];
hurtovatt' na koho = spěchat.
naléhat (lid. a hovor.)

hui-(e), příslovce. v. horší
'hus, -l, ž. = husa (zastan, ná

řeč.)
Hus, -a., Jana Husa || Husí, m..

přijm.
husa, ž., pták; myslí, že se mnou

husy pásl = chová. se příliš dů
věrně, je dotěrný: dočkej (užij)
času jako husa klasu (přísloví)
= buď trpělivý; aby tě husa
kopla (lid. a hovor.), projev ne
vole, mirné zaklení;— (hloupá)
h.. hanlivě, nevážně o ženě; =
nedostatečná .(zastar.)

husácký, přid. k husák; přenes.
(hanl.) = husitský (zastar.);
husačka, -ček. ž. = husopaska;
husák, -a, m., 1. = houser; 2. =
husopas

huSar [-Tka], -a, m., z maď. =
uherský, maďarský jezdec; =
nedostatečná„ husa (zastar.);'
lidový tanec podobný čardáši:
= husopas (lld.);
zdrob. husárek, -rka, m. || husa
řík, -a, m. (Ner.);
husarský [-sky; -svi]: 11. pluk
...; přenes. h. kousek=čin pro
vedený z bujnostl, z lehkOmysl
nosti, neuvážený (lid. a. hovor.)

husař [-řka], -e, m. = obchodník
[-nlce] s husamí. husopas:
husařík, v. husar;
husařiti = provozovat husařství;
husa'řský [-stvi], přid. k husař:
-řská živnost

'husečka, ž., zdrob. ]: houska
huselky, v. housle '
husenik, -u, m., rostl.
husí, přid. k husa: h. brk, maso.

sádlo, drůbky, peří; přenes. h.
kůže = pupínky. brdečka na kůži
při mrazení apod.: h. nožičky =
uvozovaci znaménka („ ": žer
tov.); h. kvítko (lid.) = chu—
dobka. (Jir.); h. pochod. přenes.
o chůzi jeden za druhým



husička 491 hustý

husička, ž., zdrob. k. husa; přenes.
= hloupá žena (han1.); = leknín
(lid.);
'husičkář, -e, m. = obchodník s
husičkami, husami

huslna, ž. = husí maso, sádlo
(líd.): = 'zápach po husách;
husinec, -nce, m. = husí chlívek,
h. trus

husita. [-tka], m. = stoupenec Hu
sova učení;
hustt'ismus a-tyz-», -mu, m. =
husitské hnutí, husitství (říd.);
husitský [-sky; -st1ň]: h. kněz.
-ké hnutí, valky, písně; husit
ská, -ké. ž. = husitská. píseň
Kdož jste Boží bojovníci; = hu—
sitská. čepice; -ství = husitské
hnutí, smýšlení;
husitstvo, stř. hromad. = husité
(Pal.)

huska, ž., zdrob. k husa (nářeč)
huslař, -e, m. = houslista; zdrob.

-řík, -a, m.; Jaký, přid. k hus
lař

husle, -lí, zdrob. huslžčky, -ček,
ž. pomn. = housle, -ličky (ná
řeč.); = primitivní strunový ná.
stroj: husle barbarů (čech);
'huslt'ti = hráti, zpívati (Ra.)

*husman, -a, m. = .houser (nářeč)
husuík, -u, m. = husí chlívek...
husopas [-ska], -a, m. = pasák

hus
husovský, přid. k Hus = týkající

se Husa: -ská látka, literatura
huspenina, ž. = klíhovatina 2 ma

sa, z tuku..., rosol: = hustá.
ovocná šťáva; zdrob. -m'.nka,
-nek, ž.;
huspemtý || -ninovitý || minový
= jako huspenína. rosolovitý

hustě, hustěji, v. hustý
hustič, -e, m. = přístroj na huš—

tění, kondensátor
hustidlo, -del. stř. = látka, pří

sada do barev na zahuštění
hustilka, -lek, ž. = pumpička na

vzduch
*hustína, ž. = houštlna
hustltí, huštěn(í) = činit hustým;

h. se = houstnout: obyč. slož.
dokon. na- pneumatiky (cyklist.):

z- = učinit hustým; přenes. =
shrnout, stručně, hutně vyjád
řit: z— myšlenku,. přednášku:
v-. zhuštěný;
za- omáčku; za- se = zhoust
noutí: hejtmanovi v očích mrak
se zahustíl (Čelak.);
-husťóvati, slož. nedokon. z-, za

hustnouti, v. houstnoutl
husto, v. hustý
husto—, kmen k hustý ve slož.:

'-brvý = mající husté brvy;
'-hustý = velice hustý: -té ka
deře (Jir.);
-klasý = s hustými klasy;
*-krevný = s hustou krví;
Jistý = s hustými listy;
-měr, -u, m. = přístroj na mě
ření hustoty kapalin

HuStOpeče, -peč, v Hustopečích,
pomn., dříve -peč, —e, ž. jedn.,
míst. jm.

husto-rouny': -ná. ovce:“
'-řadý: -dé zástupy (Jungm.);
-8?'8tý = s hustou srstí

'hustost, -i, ž. = hustota
'hustošerý = tmavě šerý (Jír.)
hustota, ž. = vlastnost něčeho

hustého; h. těles. hmot = po
měr mezí tíhou a stejným ob
jemem vody (fysíkál.); h. oby
vatelstva = poměrná lldnatost

hustý [-to-; -tě] = skládající se z
hojných součástek, které jsou
velmi blízko sebe, hojně a těs
ně navrstveny, opak k řídký:
h. les, strom, hřeben, kartáč;
-té písmo. vlasy, řady; h. zá.
voj, -té plátno, -tá. látka; h.
mrak, -tá tma; -.tá. krev. sme—
tana, omáčka; -té pivo; = čas
tý (časově hustý): -tá. střelba.
křivda (zastar.);
zpodst. hustý, -tého, m. =
soudce (v hantýr.);
příslov. husto [[ obyčej. hustě:
hustě psát, sazet stromky; h.
prší, sněží: h. tečkovaná. látka:
město hustě obydlené;
2. stup. hustší, hustější; příslov.
houšt' n. hustěji: prší čím dál.
tím hustěji, houšt'; jen houšť!,
t. j. ať prší apod.
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huš || 'hušky, citoslovce. kterým
se pobízí vepřový dobytek, aby
uhnul, odešel; = hu apod.;
huškati = volat huš, zahánět,
štvát

mit,“ citoslov. vystihující troubení
ponocného na roh '

huť || zříd. hut, -'ti n. -tě, mn. -ti
n. -tě, -tí, -tim, »tích, -těmi,
ž., z něm. Hutte = závod, kde
se taví rudy: železná h.; skelná,
sklářská h. = sklárna; = dílna:
kamenická, tesařská.... h. (zastal-.)

'hutař || Ito-, -e, m;, z něm., =
polní hlídač (lid.); Jaký [Jřstvi]

'hntati || hú- = vyluzovati zvuky
hut, troubit na roh; hú-, též-=
uvažovat (nářeč., Němc.)

'hútka, -tek, ž. = myšlenka
hutně, v. hutný
hutněti, -nějí = stávati se hutný, '

o mluvě, o spisovateli
atp.; slož. dokon. z;

hutní, přid. k huť: h. společnost,
pec, dělník..:
hutnický [-cky; -ct1ň], přid. k
hutník, huť: -cké povolání, Vý
robky...;
hutntk [mio—eL-a,..m. = hutní
dělník; = majitel hutí (říd.)

hutniti = činit hutným; zprav.
slož. dokon. z- poesll (Hal.);
slož. nedokon. zhutňovati zkuše
nosti (Melen)

hutnost, v. hutný;
'hutnota, ž. = hutnost

hutný vně; -nost], odvozeno od
huť = hustý, vydatný: -ná ma
sa, strava; = pevný (Čech): =
hustý, zhuštěný, obsažný: h.
spis, má práce vědecká, řeč; —ně
jíst, co vyložit;
2. stup. hutnější [máji]

hvězda, ž., nebeské těleso, stáli
ce; jitřní h. = jitřenka; = zna
mení, symbol osudu. los, osud:
šťastná, ne- h.; vedla ho dobrá
h., má dobrou hvězdu;
= všechno, co se podobá hvěz
dě: h. na věži, na postrojích,
h. jako vojenský odznak, ozdob
ná hvězda na vánočním strom
ku...: = bílá skvrna na čele ko—

(Sez.)

ně, na prvním kloubu křídel te
třeva.: = bílá srst vzadu na lýt
„kách jelení & srnčí zvěře; = ze—
lená pírka »v křídlech divokých
kachen (mysliv.); = řemdih;
filmová, divadelní h. = vynika
jící herečka: h. života = drahá,
milovaná osoba;
H., letohrádek u Prahy, ves v č.

hvězdárensxý, příd. ke hvězdám,
-ren, ž. = budova, stanice ke
zkoumání hvězd

hvězdář [-řka], -e, m. = kdo od
borně zkoumá. hvězdy, astronom.
v starší době i astrolog; přenes.
= nepraktický člověk (žertov.);
'hvězdařiti = 'obírati se s hvěz
dářstvím; dřský břehy; -*řstvi],
přid. ke hvězdář

hvězdeeký, přid. k Hvězda
hvězdice, ž., vlast. zdrob. ke

hvězda; obyč. = něco podobného
hvězdě; rostlina (astra), houba,
mořský živočich;
movitý [-tě] || -covy' [dvě] = po—
dobný hvězdici, rozložený jako
hvězdice

hvězdička, ž., zdrob. ke hvězdice.
hvězda; přenes. = znaménko
v pismě, vojenská dlstinkce atp.:
-čkmňtý = podobný hvězdičce

*hvězditi, -zděn(í) = ozdobovat
hvězdami; h. se = třpytiti se
jako hvězda; stříbro se hvězdí
(Krásnoh.); v. shvězdění

'hvězditý [-to] = hvězdnatý: -tá
noc; je -to (Baar) = sviti hvězdy

'hvězdka, ž., zdrob. ke hvězda:
'-ko'v'ity' = hvězdicovitý

hvězdnatec, -tce, m., rostl.;
matka, —tek, ž., plž;
hvězdnatý [-to] = plný hvězd,
kdy svítí hvězdy: -té nebe, -tá
noc; -té zástavy (americké)
Unie (Čech) = prapory s hvěz
dami; = jako hvězda: h. kvi
tek; -té oko (Heyd.);
je -to = sviti hvězdy (Svob.)

'hvězdniti se = hvězditi se
hvězdno, 1. stř. = hvězdnaté ne

be: širé h. (čelak.); 2. příslov.:
je h. = sviti hodně hvězd; je-li
o jltřní h. (Erb)
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hvězdný [mě; -nost], přid. k
hvězda: h. svit, třpyt, -ná. záře.
obloha, mapa; -ný čar (Břez.):
-ná noc = hvězdnatá;
-ně zářiti (Zey.)

hvězda-_ kmen k hvězda ve slož.:
'-jasný jasný jako hvězda
(básnic.);
ukrytý = pokrytý hvězdami (t.);
_kupa, z. = shluk stalic (odb.):
maš, -e, m. = jeden z tří králů,
který nese hvězdy (Němc.);
'-oký
(básnic.);
mravec, mecký, -vectv4 = astro- Í
log... ;
*-rouchý = .s hvězdnatým rou- .
chem (čech):
-řasý plášť noci (Vrchl.):
C-skvouoí (Slád.);
'-8101ň, stř. = nauka o jménech '
hvězd

hvězdoš, -e. m., rostl.
hvězda-tkaný = mající vetkané

hvězdy (básnic.);
'-třpytný = třpytící se jako
hvězdy (t.)

'hvězdovatý = hvězdný (Roll..
Vrchl.):
hvězdovžty' [-tě; -tost3 = podob
ný hvězdě;
hvězdovka, -vek, ž.. rostl.

'hvězdovlasý = s vlasy lesklými
jako hvězdy (Roll.)

hvězdový, přid. k hvězda: -vá záře
(Jir.); = hvězdicovitý

hvězdo-zář'n'ý (básnic.);
'-znalstvi, stř. = znalost hvězd;
'-zpyt, -u, m. = zkoumání hvězd;
'-zraký = mající oči jako hvězdy

hvězdyš, -e, m., červ
hvizd, -u, m. = hvizdnutí, hvíz

dání:
hvízdák, -a, m., kachna;
hvízdal, -a, m. kdo hvízdá:
zdrob. hvízdálek, -lka, m.

hvízdati, -dám pískat: kos,
vítr, hoch, vlak hvízdá; h. (si)
písničku; h. na prsty; h. na ně
koho;
slož. dokon. na- se (mnoho); za-,
prostě dokon.;
slož. nedok. pohvizdovat'í (Hlad,

s očima jako hvězdy '

Tilsch.) ll obyčej. po- si; hvízdá—
vatí, opakov.: slož. nedokon. po
si (L);
hvízdavý [-vě] = hvizdající;
hvízdnoutf'., .hvízdl, -dnuv, -dnu—
t(í), dokon. ke hvízdati: slož.
dokon. .eu-;
hvízdot " hv4-, -u, m. = hvíz
dání: ptačí hvizdot (Rais)

'hvížďák, -a. m. = hvízdák (lid.)z
'hvíždě, -děte, _stř. = hvízdák
(lid.):
*hvižděti, -dí = hvízdat, svištět
(nár.)

hvozd, -u, m., 1. lesnaté hor
stvo, hustý, velký les, prales.
les vůbec (zastat, jen kniž.):
pomezní hvozdy (dějepis.); Krá
lovský h. (na šumavě); hvozdy
za dědinou (Rais): 2. = místo.
kde se suší slad;
hvozdu || -zdař, -e. m. = dělník.
který suší slad

hvozdíček, -čku, m;, zdrob. k hvoz
dík; též jina rostl. než hvozdík;
hvozdík, -u, m., rostl., karafiat

hvozditi, hvožděn(í) = sušiti slad
hvozdnatý = lesnatý (básnlc.);

hvozdní || mý, příd. k hvozd 1.
(básnic.): k hvozd 2. (odbor.) i|
hvozdový

hy, hý, v. hi a čehy
hyacint, -u. m., z řeč., rostlina;

kámen; hyacbntový [-vě]: -vá
vůně. kytice

*hyb, -u, m. = pohyb, hnuti
(Rais); h. vášně (Sen; = hyb
nost (Vrchl.)

hyb || hyba, citoslov., kterým se
vybízí dobytče ke zvednutí nohy

hyba, ž., ozdobný keř, strom
*hýba, ž. rána: má. to hýbu

není to, jak by to mělo být
(vojen. hantýr.)

*hýbací = co hýbe, hybný
*hybadlo, -del, stř. = nástroj k

hýbání. motor, přenes. = popud
hybaj, někdy 2. mn. hybajte, cito

slovce (od původu rozk. zp. k hý
bati), , 1. jdi, táhni (jděte.
táhněte): h. odtud!; 2. = půjdu
(půjdeme), musím jít, dám se:
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teď h. do práce (Majer.); 3. =
šel jsem, šel jsi...: jen se nasní
dal, h. ven, do lesa atp.

'hybatel, -e. m. = kdo hýbe (Ma
sar., Drt;)

hýbati, -bu, -beš ll -bám..., hýbej,
opětov; ke hnouti = několikrát
hnout, učinit pohyb, uváděti
do pohybu: h. čím (jen lid. s
čím): h. rukama, nohama, stro
mem: přenes. h. světem = vzbu
zovati živý zájem, rozruch: o
tázka hýbe světem; h. galerie
mi (Havl.) = vzbuzovat potlesk
diváků na galeriích;
h. sebou || časť. h. se: ležeti ti
še. ani. se nehýbat; zub se hý
bá, -be; vody, ledy se hýbají;
h. se, hlav. rozk. hýbej se... =
vstávej, vstaň, měj se k odcho
du...; práce se nehýbá = ne
pokračuje; národ se hýbe = má
se k životu;
hýbati co,
Koll.);
vazba s čím proniká ve význa
mu odstrkovat, odsunovat, dá
vat na. jiné místo; s tou skříní
se nesmi hýbat: dále ve význ.
přeneS.: ani s tím nehýbej! =
nemluv o tom, nedotýkej se to
ho, nepřipomínej to atp.; není
radno s tou věcí hýbat;
slož. nedokon. na- = naklá
nět (dopředu): na- se z okna;

křivit: o- strom, šíji,
hřbet; přenes. o- slova = sklo
ňovat a časovat;
*po-: Lumír slov:; i pěním po—

0- =

hýbal Vyšehrad ! vše vlasti
(RK.):
pro- = ohýbat uprostřed: stro
my se prohýbají (pod) tíží
ovoce; smál se. až se prohýbal;
pře-: stromy se sněhem přehý
baly (So.);
při- si pilně (ze sklenice) =
hodně pít;
s- = skláněti dolů: 5- hlavu,
šíji; s- se pod břemenem;
u- komu, čemu = ustupovat.
jíti stranou, s cesty; přenes. =
vytáčeti se, vykrucovat: *

jen výjimkou (RK.,'

vy- při jízdě, při chůzi = uhý
bat:- vy- se = straniti se: vy
hýbati se společnosti, zábavě.
výlohám, práci; vojsko se vy
hýbá bitvě:
za- = obracet, měnit směr,
směřovat: vůz k nám zahýbá.:
zahýbati za roh, do lesa; —
slož. dokon. na. se s něčím
(dlouho): na- někomu něco (vul

'gárně) = pokazit, udělat v ne
prospěch; roz- něco = uvésti do
pohybu; roz- se; přenes. = roz
kývati se, dáti si říci, pustiti se
do něčeho... (lid. a hovor.); za
něčím, někým, na. př. zvonem,
roztokem; přenes. za— něčím,
s něčím. na př. (s) otázkou =
rozproudit, uvést na přetřes
apod.; —
dokon. hromad. zo- stromy;
211703 Zpře— dráty;
hýbá'vati, opakov.:
v; hýbnouti a ohybOvati, pohybo
vati

*hýbavý = hýbající, pohybující se
hybce, v. hybký
hybern, -ňák..., v. hibern
hybko, -kost, v. hybký
*hybký [-bce; -bko; -bkost] (sou—

visí s hýbati a. s hebký) = oheb
ný, hbitý, čilý, křepký, rychlý:
-ké proutí (Ner.)

*hyblivý = pohyblivý
hyblo || hýblo, stř. = motor; =

člověk uvádějící do pohybu (Č.
Chod)

hybně, hybnost, v. hybný
hýbnouti || *hyb-, -bl, -bnuv.

-bnut(í), dokon. k hýbati = (po)
hnouti: h. rukou..., s otázkou..:
slož. dokon. 'po-: pohybnul se
na. svém loži (Ner.); s— se pro
něco apod.; shýbnuté mraky
(Hlaváč.) = skloněné, nízké; -vy
se z okna (Č.-Chod)

hybný [-ně; -nost], 1. = hýbající,
uvádějící do pohybu: h. stroj,
nerv, -ná sila: -ná.křidla (Krás
noh.); úvěr je hybná páka ob
chodu: 2. = pohybující se, po—
hyblivý, živý, agilní: h. člověk
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hybrid, -a, m., z řeč. = míšenec,
kříženec, zrůda, bastard;
-dace [[ -disace e-dyza-», ž. =
míšení dvou nestejnorodých je
dinců, spřahování prvků růz
ných jazyků; -džsační proces;
-dita <<-dy-», ž. hybridnost;
-d'ní [-dně; -dnost]: -dní jedi
nec, tvar: -dní slovo smíšené
z prvků různých jazyků, na př.
vá-noce (vá- z něm. Wei-); ko
runovace, nadace (-ace z lat.
-atio); synátor, vědátor (s lat.
koncovkou -ator) '

byc, v. hic
hýčkati, -kám = konejšlt, houpat

(na rukou, v náručí): h. dítě;
přenes. = rozmazlovat: h. jedi—
náčka; zhýčkané dítě;
slož. dokon. na- se koho (mno
ho): u- = hýčkáním ukonejšit
(říd.): ztichlá uhýčkáním času
(Hal.); vy- = „vypiplat“, roz
mazlit: z— = rozmazlit: z- dí
tě: zhýčkané dítě; též o zvířeti;
hýčkávatž, opakov.:
hýčkavý = hýčkající; = houpa
Vý, kolébavý,'o kroku... (říd.)

hydra, -der, ž., z řeč., původ.
vodní had, saň; přenes. h. války,
korupce apod.; = nezmar (láč
kovec)

hydrant, -u, m., z řeč. = zařízení
k odbírání vody z vodovodu;
-tový, přid. k tomu

hydraulický, z řeč.
lis

hydro-, kmen řec. hydór (= voda.
kapalina) v odbor. slož.; —
-biologie, ž. = nauka o životě
vodních ustrojenců;

vodní : h.

-centrála, 2. = elektrická vodní
centrála.:
dynamika, 2. = nauka o pohy
bu kapalin;
-elektrická lázeň kterou vede
elektrický proud;
Jilm: = vodomilný; -filní rost
liny = zařízené na opylování ve
vodě;
-fobie, ž. = štítivost před vo
dou:

-fon, -u, m. = přístroj k zjištění
ponorek;
-ge"nium <(—génijum>>,-ia, vodík;
-grafický = vodopisný; -g'ra
fický papír = na kterém se píše
čistou vodou; -grafie, -logže, ž.
= nauka o vodstvu, vodOpis:
-mel, -u, m., projímadlo:
medovina (Heyd.);
-plán, -u, m. vodní letoun;
-skop, -a, m. hledač vody;
-technika <<-ny-», ž. nauka o
vodním stavitelství;
-thempie, ž. = léčení vodou.
vodoléčba

hydří, příd. k hydra
hyena ahyje-», ž., z řeč., šelma;

přenes. dravý, bezcitný, su
rový člověk; hyeny bojiště (Jin)
= lidé olupující raněné a mrtvé
na. bojišti; hyenž, přid. k tomu:
hyem'smus <<-nyz-». -mu, m.
dravost, zneuctění, zneuctívání

hygiena. a-gyjé-», ž., z řeč. na
uka o zdraví, Zdravověda, péče
o zdraví, zdravotnictví;
hygienický Hacky ; míčnost)
c-gyjenyc-, -gyjenyč-» = týkající
se hygieny; = prospívající zdra
ví: h. život. -ké bydlení;
hygienik q-gyjenikm -a, m. =
lékař obírající se s hygienou

hypo-, kmen řec. hygros (=
vlhký) ve slož.:
-filní, o organismech = milující
vlhko, kterým Be dobře daří ve
vlhku;
-metr, -skop, -u. m. = vlhko
měr; -skopický [-picky; -pič'nost]
= pohlcující (.,natahující") vlá
hu, vodu, čes. vláhojemný

*hýh, citoslov. = hi;
*hýhati se chechtati se

hyj || hyja || hw'e Mé) || hwc-..,
citoslov., kterým se pobízí do
bytek k chůzi, k tahu

hyjta, hyjták, v. hejta
*hýk, -u, m. = hýknutí (č.—Chod);

hýkal, v. hejkal;
hýkati, -kám = vydávati zvuk
hý, nejčastěji o oslu; hýkání
husí (kniž.); vitr hýká (Ner.);
hýkávati, opakov. :
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hýkmry' [-vě; -vost] = hýkající;
hýknouti, hýkl, -knuv, -knuti,
dokon. k hýkati;
hýkot, -u. m. = hýkáni; přenes.
h. zpěváků (Ner.)

hýl, v. hejl
'hylzna, -zen, ž., z něm. Hůlse =

obal patrony, cigarety, dutinka
(lid.)

Hymen, -a, m., řec. bůh svateb;
h., -u, m. = panenská blána;
h/ymenajos <<-na-»,-je, m. = sva
tební píseň starořec.

'hymn. -u, m. = hymnus:
hymna, -men, ž., z řec. hymnos.
původ. = zpěv, chvalozpěv na po
čest bohů; dnes = duchovní n.
světská. skladba vznešeného ob
sahu, velebná oficiální píseň ná
rodní, vlastenecká n. státní;
pěti hymny na někoho, na. něco
== velmi vychvalovat (h0vor.):
hymmíř, -e, m. = sbírka, hymnů

hymnický [mio—ky;mičnosu <<-nyc-,
-nyč-» = jako hymnus, velebný:
-cká. báseň, skladba; líčení vý
chodu slunce 's hymnickým za
končením (Jir.);
hymn'lk a-nyk», -a, m. = skla
datel hymnů, hymnických básní;
-ka, ž. = hymnické básnictví;
hymmsta “mys—»,m. = hymnik
[] hymnograf, -a, m.;
hymnolog, -a, m. = pracovník v
hymnologii; hymnologický = tý
kající se hymnologie;
hymnologie, ž. = nauka o hym
nech, o duchovních písních

hymnus, -nu, m., z řec. hymnos
(-nus podle lat.) = duchovní pí
seň vznešeného obsahu, velebná;
= hymna (zříd.)

hyn, v. hin '
Hynek, -nka, m., z něm. Heinrich.

domác. tvar k Ignác a Jindřich:
příjm.

hynouti, hynu, hyň, hyna, hynuv,
-nul, -nutí = scházet, tratiti se,
zanikat: květina, strom hyne;
staré zvyky hynou; hynout hla
dem, žízní, láskou, touhou; b.
na zdraví;
slož. dokon. 130- = za-t stromy

hyper

pohynuly; u- (řídké): strom u
hynul: 'vy- = docela zajít: obilí
mrazy vyhynulo: rod Jiřího
z Poděbrad vyhynul; jeho pa
mátka v národě (z paměti ná
roda) nikdy nevyhyne; z- = za—
hynout: z- bídnou smrti, me—
čem, od meče; zap, prostě do
kon.: za- zimou, žízní, ohněm:
zahynula;

hyper-, z řeč. = nad, přes, přes
příliš ve slož., tvořených často
podle individuální potřeby:
-acldita endy-», ž. = nadbytek
kyselosti (lékař.):
-bola, ž., z řeč. = kuželosečka;
v stilistice = přepínání, nad
sázka, zveličování; -bol£cký [Jic
ky; JičnostJ, přid. k tOmu: -ký
válec. -ké zrcadlo; -ký výraz;
'-bouka, ž. = hyperbolisace;
-bolisace <<-za-»,ž. = hyperboli
sování; —bolžsmus (Jiz-», -mu.
m. = nadsazování. přepínání:
—bolisovati <<-zo-» = nadsazovat.
přepínat;
-gramat£cký c-tyc-» = přehnané.
upřílišeně gramatický;
4dealiso'vati c-zo-» = nepřiroze
né idealisovat; -idedbn£ = ne
přirozeně ideální;
-kríticky' = přepjatě kritický;
-kultura ox-tú-xo.ž. = přepjatě
zjemnělá. kultura;
moderní = přehnaně moderni:
—pokrokov'ý = přepjatě pokro
kový:
-produkce, z., řec.-lat. = příliš
ná. nadbytečná produkce, nad

'produkce;
—realismus (Jiz-», -mu, m. =
krajní realismus (Mas.): 490“
lista, m. = jeho stoupenec (t.):
-romanticky' c-tyc-z = přemrště
ně romantický ; womantik
<<-tyk->>,-a, mj = krajní, pře
mrštěný romantik; Joma/nús
mus <-tyz—»,-mu. m. = přílišný.
přepjatý romantismus;
-trof£cký, přid. k hypertrofie:
-cký orgán; -t'rofie, ž., z řeč. =
zbytnění, nadprůměrný růst. Vý
voj (lékař. & přírodověd.):
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—trofovatí = nadprůměrně růst. —thesovati <<-zo-» = předpoklá
vyvijeti se dat:

hypnosa <<—nóza»,z řeč. (hypnos =
sen) umělý spánek, kdy jsou
smysly & vůle pod vlivem jiné
ho člověka, hypnotiséra:
hypnotický <<-tyc-»= co souvisi
s hypnosou. co je v hypnose: h.
spánek, stav;
hypnotisér [-rka] a-tyzém, -s..
m. = kdo hypnotisuje; —rský
[-'rstvi], přid. k tomu;
hypnotismus <<-tyz-», -mu, m., 1.
= nauka o hypnose; 2. = soubor
hypnotických jevů;
-tisovati <<-tyzo-» přivádět,
přivésti do hypnosy: slož. dok. z

hypochondr. -a. II mmm, m., z řeč.
= nemocný hypochodrii; hypo—
chondrický [wic-ky,- -1—ičnost],
přid. ]: -drie, ž. = tísnivé. nála
da, stísněnost vyplývající z do
mnělé nemoci

hypokoristický [—ck'y],přid. k hy
pokoristikon: h. tvar, Význam.
vyjádřlti se -cky;
hypokoristikon a—sty-», -ka, stř.,
z řeč. = důvěrný, lichotný, maz—
livý tvar rodinných jmen: Má
řa, Máňa 2 Marie, Vácha, Váša
z Václav, Jenda z Jan

hypostase <<-ze>>,ž.. z řeč. = sté
káni krve do zadní části plic: =
podstata:
hypostasovati <<-zo->>
vat. zvěcnit (filosof.);
-statický a-tyc->> zánět plic
vzniklý hypostasi

zvěcňo

hypotaktický Lucky; -tt'čnost]
c-tyc-, -tyč-», z řeč. = podřad
ný: -ké souvětí:
hypotacce, ž. = podřadnost
(mluv-nic.)

hypoteční, přid. k hypotéka.: h.
banka = poskytujici'úvěr na. hy
potéky;
hypotéka, ž., z řeč. = nemo—
vitost daná věřiteli v zástavu.
pohledávka hypotečně zajištěná;
-tekámí [-ně]: -ní úvěr; -ně za—
jistěný

hypothesa || -téza, řidčeji -tése,
ž. = domněnka, předpoklad:

32

hynotyposace

hysterický

hysteromanie <<-nyje», ž., z

-thetick'y' [-theticky; —thetič'nost]
<<-tyc-, -tyč-» opírající se o
hypothesu, vyslovený jen 'jako
hypothesa. podmíněný: -cké sou
větí = podmínkové, podmínečné
(mluvnic.)

řec.-lat.
-posovati <<-zo->>

<<-za->>,

hypotyposováni :
= živě, názorně líčit, předsta—
vovat

hypsofobie, ž.. z řeč. = chorobná
bázeň z Výšky

hypsometr, -u, m.. řec. = výško
měr

*hýmti = hýřit (Vrchl.); v. zhý—
ralý

hýřil, -a., m. = hýřivec || '-Zec, —lce,
m.; '—lský [Jstvi] = hýřivý.
zhýralý

hýřiti, asi z něm., stě. = hřešit,
bloudit: sr. tlupy žoldnéřů uli
cemi hýří = táhnou ulicemi a
hýří (Čech); dnes = žit'prosto
pášně; přenes.: obraz hýří bar
vami = je velmi pestrý; hýřit
v nadávkách = velice často jich
užívat:
slož. dokon. na- se (mnoho);
pro.. = v hýření strávit, hýře
nim utratit, zmařit: pro- noc.
dědictví, jmění, život; za- si
(trochu n. mnoho);
hýřivatž, opakov.

hýřivec, -vce, m. = hýřivý člověk:
hýři'vý [-vě; -vost] = hýřici.
prostopášný

hýsok, -ska, m., původ. podobe
dnešního hejsek, dnes jen v
příjm. Hýsek

[-ricky; —ričnost]
trpící hysterii, vznikajici z hys
terie: h. člověk, pláč;
hysterie, ž., z řeč. chorobný
dušemi stav, neobyčejná dráždi
vost, popudlivost a duševní ne
vyrovnanost, výstřednost;
hysten'k [ar—íčka || —rk.a], -a, m.

člověk stižený hysterii
řeč .

= pohlavní třeštěni
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hysteron proteron, řec. = „poz
déjši (je) prvnějši", obrácení
logického, přirozeného pořadí
dvou věci. jevů, myšlenek, chyba
v 'myšleni, v básnic. jazyce tak
zvaná. figura: a mrtvý oči otvírá
a mrtvý oči protira (Erb.)

hytlák, -u, m., z něm. = vůz na
zavazadla, služební (železnic.)

'hyzda, 2. = ohyzda (Holeč.)
hyzditi, hyždén(i) = dělat oškli

vým, škaredým, znetvořovat, ka
zit, hanět, tupit: h. knih-u, něčí

chalát

dobré jméno, památku; rána
hyzdí obličej : čtvrtim, které

.hyzdi bída (Nez.);
slož. dokon. z- šaty nevkusnými
okrasami || zo- = zohavit: zo
sl tvář; “vráskami zohyzděný ob
ličej;
slož. nedokon. zohyžďovati;

' hyzdi'vati, opakov.:
*hyzdivý = hyzdici

hýždě [[ hýždě, ž., obyčej. pomn.
-dě, -di = zadnice; hýžďový,
přid. k tomu

Ch
ch <chá.». písmeno a hláska
cha || cha cha, chaoha, cháchá...

]] chaoh, citoslovce vyjadřující
smích, posměch: chachá, nějak
zesmutnél (Olbr.); chach. smlou
VY (č.-Chod) atp.

chabavý = dosti chabý (nářeč.)
'chabdina, ž. = chábi
*chabec, -bce, m. = chabý člověk,

slaboch:
chabé, v. chabý;
'chaběti, -béji = chabnouti

*cliábí, stř. = větvovi. keře, roští
'chabina, ž. = proutek, metla

(nářeč.)
chablti = činit chabým (řídké

kniž.); slož. dokon. 0- = osla
bit; v. ochabovati _

chabnouti || 'cháb-, chabl, -bnuv,
bnut(i) = stávat! se chabý.
slábnouti: chabnouci síly (čech):
čivy chábnou (Krasnoh.); chab—
nuti sil (Sez.); časť. slož. do
kon. o-; o- v čem, v učení, v
horlivosti = povoliti; ochablý,
v. ochaba; 'vy- = “úplně 0- (Č.
Chod); 'z- = o- (t., šrám.):
v. ochabovati

chabost, v. chabý:
*chabota, z. = chabost;
'chabotina, ž. = něco chabého;
chaboučký = velmi chabý

chabrus, -Su a-su», m. = (židov
ské) sdružení při dražbách;
-sácký [-sáctv£], přid. k -sák,
-a, m. = člen chabrusu; -sovy':
-sové volby

chabý [-bě; -bost] = mdlý, sla
bý: chabé. vůle, obrana, práce;
odpovidati chabé; ch. se bránit;
dotkl se ch. podávané ruky
(Martin.)

*chadima, m. = hloupý, nemotor
ný člověk (nařeč.)

chadraba, m. = ,.plevel",
(nářeč.)

chagrin ešagrém, -u, m., z franc.
(a tam z tur.), druh usně; =
papir, plátno n. hedvábná látka
upravená. jako chagrin;
mový, přid. k tomu

chach, chacha, chachá, v. cha

dareba

*chachar, -a, m. = pobuda, dare
bák (Slez., Bezr., Martin);
-rče, -čete, stř. = chacharské.
tulácké dítě; irský, přid. k cha
char

chaohlácký " cho- [-cky] = ukra
jinský; Chachlák || Cho-, -a.
Chochol ]] Cho-, -chla || -chola,
m. || Chachluška, Cho-, -šek, ž..
rus. přezdívka Ukrajincům

chaise longue <<šéz long)), franc.
|| zčešténé šezlong, -u, m. = po
hovka

chajda., 2. = bídné stavení, bara
bizna, barák (lid. a hovor.):
zdrob. 'chajdečka || chajdička,
-ček, ž.

chalát, -u, m., z ruš. (a tam
z arab.) = župan, volný šat:
krvavý ch. mi s ramenou vlal
(Bezr.)
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chalcedon, -u, m., odrůda křemene
chalif, _,fát, v. kalit
chalk0pyrit, -u, m. = kyz měděný
challenge <<čelindž || podle franc.

šalanž>>, z angl. = vyzvání: ch.
v tenisu = výměna místa hráčů:
ch. letounů ,

chaloupecký = pocházející z cha
loupky, bydlící v ní, výměnkář
ský (lid.)

chaloupečka, -ček, ž., zdrob. k
chaloupka, -pek, ž., zdrob. k cha
lupa; —pká'ř,-e, m. = kdo bydlí
v chaloupce, má chaloupku (lid.);
-pkový, příd. k chaloupka;
chaloupský = bydlící v chalupě,
mající chalupu (lid.)

chaluha, ž., mořská řasa,
-hovitý: -té řasy

chalupa, ž. = venkovský domek,
menší rolnická usedlost: hovor. 0
domě vůbec;
'chalupáček, -ěka, 'chalupák, -a,
m. = chalupník:
chalupnický, příd. k Chalupník;
-pníček, -čka, m., zdrob. k cha
lupník; -pničiti = žít jako cha
lupník (Svob.);
chalupník [-nice], -a, m. = ma—
jitel chalupy, drobný rolník;
chalupaky' = z chalupy, mající
chalupu (lid.)

I cham, -a, m., přezdívka sedlá
kům; v RK. = chán

II chám, —u,m. = mužské (sam
čí) semeno. sperma.

'chámati = tápati
chambre <<šámbr»,-bru, m., franc.

= světnice, pokoj; ch. separée
<<separé>>,stř. neskl. = oddělený

pták :

pokoj, zvláštní místnost v zá
bavních podnicích

*chaměivý = chamtivý (nářeč.,
Jir.)'

chameleon, -a, m., ještěr; přenes.
= člověk měnící lehce a často
své přesvědčení (hanl.); -nský
[mství] “ movitý = mající vlast
nosti chameleona

Champagne ašampaňab, -ně, ž.,
franc. kraj: champagneský ||
-ynský,
v. tam

32.

zčeštěno v šampaňský,

champion <<Šam-»,-a, m., z franc.
= zápasník, sportovní vítěz; =
průkopník (hovor.);
-nát, -u, m. = sportovní prven
ství, mistrovství

'*chamr, -a, m., z hebr., v židov.
mluvě = osel, hlupák ll chamr,
neskl. přid. jm.: je to ch. =
slabé

chamraď, -di, ž. || chamradí, stř.
]] chamradc'na, ž. = něco chatr
ného, bezcenného, chrastí, smetí.
havěť, drobotina, sebranka

'chamrous, -sa. <<-sa», m., pře
zdívka židům '

chamsin || -sm, -u, m. = horký
vítr egyptský

chámský [-sky; -stv£], příd. k
I chám

*chamtiti = chamtivě si vésti:
chamtivec, -vce, m. = chamtivý
člověk, hrabivec:
chamtžvý [-vě; -vost] = hrabi—
vý. nenasytný, lakotný

"'chámy, m. pomn. = provazový
postroj (Holeč.)

chán, -a, m. = tatarský vládce,
náčelník;
chanát, -u, m. = chánovo územi

chance, v. šance
chanel-e ll zčešť. čankr, šankr, -ru,

m., franc. = příjičný vřed
*chandra, ž., z ruš. = omrzelost.

nuda
'cháně, -něte, stř. = dítě (nař.)
change (podle franc.) cšanžw ||

(podle angl.) <<čejndž, čendž», z.
= změna v postavení Sportov
ních hráčů

changez-passez cšanžé-pasé», franc.
_= změňte se, zmizněte, kouzel
nické zaříkání

chanson <<šan-», -u, m. | -na, ž..
franc. = píseň, lehčí písnička.
popěvek;
chansoneta || -tka, -tek, ž., zčešť.
šanp = šantán0vá zpěvačka;
-net(t)a, též = chanson; -netní
zpěvák, zábava;
chansom'er [-rka], -a, m. =
skladatel, zpěvák [-vaěka] chan
sonů

'chánství, stř. = chánát
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chantan || zčeštěné šantán, -u, m.,
franc. = zábavní místnost, kde
se zpívají lehké zpěvy a kuplety:
chanta'no'vý !| šantánový zpěvák.
kuplet. -vá zpěvačka

chanukový svícen, odvozeno od
chanukka = židovský svátek po—
svěcení chrámu, kdy se osvětlo
valy domy a synagogy

chaos, -su <<-su»,m. (u Ner. střed.),
řec. = prázdný světový prostor
před stvořením; přenes. = ne
pořádek, zmatek; chaosní = na
spořádaný, zmatený: ch. vír
(Nar.) ll chaosovitý, chaosový ||
obyčej. chaotický [—ticky; -t'lč
nost] <<-tyc-. —tyč-» = neuspořá
daný, zmatený: ch. výklad; -ké
poměry atp.

chápací = na chápání: ch. hák
(horn.); ch. schopnosti = schop
nosti chápat (Holeč.);
*chapačka, -ček, ž. = rvačka,
dracka;
chapadla, -del, stř. = přístroj na
chápání; u zvířat = výrůstky
kolem úst;
-dlovitý [-tě] = mající podobu
chapadla; holandská města ne
rostla -tě (Čap-):
'chápatelný = pochopitelný

nhápati, -pám || -pu, -pej, -paje,
opětov. k choplti; ch. se koho,
čeho, práce, příležitosti...; ch.
koho, co = postihovat koho, co
rozumem. rozumět komu, če
mu. mít pro koho porozumění;
chápávati, opakov.

chápavec, -vce, m. = chápavý člo
věk (č.-Chod):
chápavý [-'vě; -vost] = chápající
se něčeho, na chápání: ch. cho
bot: = lehce chápající, rozumě
jící, postihující smysl...: ch. člo
věk, -vé dítě

'chapnouti, -pl. -pnuv, -pnuti: ch.
co = choplti se čeho, po'padnoutl .
co (nářeč.)

'chápot, -u, m. = chápání, chápa
vost (č.—Chod)

'charabank, -u, m., z franc. char
& bancs = vůz, dostavník s příč
nými sedadly (č.—Chod)

charakter || ka-, -u, m., z řeč. =
sOubor základních vlastností člo
věka, doby, zjevu, povaha, ráz:
často ch. = dobrý, pevný,
řádný, čistý ch., pevná... povaha:
přenes. i člověk pevného... cha
rakteru

charakterisace :| ka- q-za-ib, ž. =
charakterisování; -sačn£ [-sačně]
prostředek, ráz;
charakteňsovatž <<-zo-»" ka- =
popsat, popisovat charakter, vy
značit, vyznačovat, vystihnout,
vystihovat podstatné znaky, rysy
koho. čeho: ch. básníka, umě
lecké dílo, krajinu, dobu; to jej
dobře charakterisuje

charakterlstický || ka- Esta—ký;
-stič'nost] a-styc-, -styč-» || 'stič
ný = podstatný, význačný, pří
značný, typický (ráz, rys, vlast
nost); je -cké, je proň -cké, že...

charakteristik [] ka- <<—styk»,-a, m.
= kdo charakterisuje, dovede
charakterisovati (Nov.) ;
-stika, ž. = charakterisování.
p0vahopis. vystižení rázu (běž.);
-stikon a-sty-», -ka, stř. = cha
rakteristický rys

charakterní || ka- [-ně; most) =
vztahující se na charakter: ch.
vlastnosti; ch. drama = d., je
hož těžiště je v líčení charakterů;
ch. herec = h. zvláště schopný
představovat charakterové typy;
ch. člověk = člověk pevného...
charakteru; ch. jednání = které
vyplývá z dobrého charakteru

charakterolog || lea-, -a, m. = kdo
se obírá s charakterologií; -gický
spis; -gie, ž. = nauka o charak
teru, o lidské povaze

charakterotvorný || ka. = tvořící,
vytvářející charakter

charakterový || ka- [mčL přid. k
charakter: ch. typ; -vá vada =
vada v charakteru: -vě = co se
týče charakteru, po stránce cha
rakteru: -vě čistý, silný...

*charašo, z ruš. (chorošo, přízvuk
na. -šo) = pěkné, dobré, dobře
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chargé d'affaires ašaržé dafém,
m. neskl., franc. = diplomatický
zástupce, zmocněnec

charisma ď-PyZ-)>, -matu, stř., řec.
= zvláštní dar Ducha svatého:
-maticky' a-tyc->> = obdařený
dary Ducha sv.

charitas acha-» || častěji -ta, 2., z
lat. caritas podle řec. Charis =
křesťanská láska, -ké milosrden
ství, účinná láska k bližnímu;
-tativní [-ně; —nost] <<-týv-» =
dobročinný (spolek, činnost)

Charitka, -tek, z., z řec. _Charis =
bohyně krásy a veselí, milosten
ka, Gracie

charlatán, v. šarlatán
charleston cčárlstn || zčešť. -ston»,

-u, m., moderní anglie. tanec
amerického původu

c-harmantní || zčešť. šarmantní [-ně;
-nost], franc. = okouzlující, pů
vabný, milý, roztomilý (človék,
zjev, jednání);
charme || zčešť. šarm, -mu, m..
franc. = kouzlo, půvab:
'char'meur (sax—mén),-a, m., franc.
= člověk se šarmem (Nov.)

charost, v. charý;
'charota, ž. = charost

'charouzna, -zen, ž. = chajda, ba
rabizna

'cliarpa, z. = chrpa (lid., Němc.)
charta, ž., lat. = list, listina;

chartismus ečartyzmus>>, -mu, m.
= angl. dělnické hnutí v 1. po
lovici 19. stol.: -tista, m. =
stoupenec chartismu

chartreuska <<šartréska», ž., likér
(podle franc. kláštera Chartreuse)

Charvát [-tka], nik. Charvát,
Ch'rvát, -a, m. = příslušník sta
rého čes. kmene a jihoslovan.:
Chamátsko, stř. = země Char
vátů; chawátský kmen, jazyk.
kraj; ch. jazyk neboli charvát
ština, ž.

charý [chaře; charosq = ponurý,
chmurný, temný, mdlý, slabý
(básnic.): -ra noc. -ré stíny, -rá.
křídla (Ner.): -rý dým, —rá.je—
seň, -rá. stopa. zašlé důstojnosti.

-ré čelo (čech): -ré světlo (č.
Chod): -ře osvětlený (t.) atp.

Charybdis <<-dys» [] -bda, ž., v an
tickém bájesloví = vítr proti ú—
skalí Soylla

ohaře, v. charý
chasa, ž. hromad. = hoši, mladý

lid, děti, čeleď, služebnictvo;
Sladovnická, mlynařská ch.; praž
ská ch. = prapor praž. mysliv
ců r. 1866: ptačí ch. (Heyd.);
chasa = chasník (nářeč)
zdrob. cháska, ž., obyčej. s pří
hanou = sebranka, čeládka;
chasnický, přid. k chasník:
chasniček, -čka, m., zdrob. k
chasník; 'chasníč'itl = být chas
níkem, svobodným člověkem. če
ledínem;
chasník, -a, m. = jedinec z cha
sy, odrostlejší hoch, mladý muž.
tovaryš

chassepotka, <<šaspotka», -tek, ž. =
franc. vojenská. puška, nazvaná
podle zbrojíře Chassepota

chassis ašasim stř. neskl., franc. =
spodek vozu, automobilu, pod
vozek

chata, z., z ruš. = prostá, stavba,
obyčej. dřevěná: lovecká, tramp
ská, turistická, horská, weeken
dová. ch.;
chatař [arkaL -e, m. = správce
[avkyněL majitel [-lka] turistic.
chaty: -tař, též = kdo vykrádá
turistic.. trampské chaty

chateau cšató», franc. = „zámek“.
zámecké víno

chatka, ž., zdrob. k chata
chutná, ž. || chutný, -ného, m. =

chatařka. || chatař
chátra, ž. = sbéř, sebranka, luza
chátrati, —rám= stávati se chatr

ným. scházet: človek, dům
chátrá.; slož. dokon. z-; v. zchá
tralec;
'chátravý = chátrající,
(čech)

chatrč, -e, ž. = chatrný n. maličký
domek, chajda; zdrob. chatrčka,
-ček, ž.

*chatrněti, -nějí = stávati se cha
trný, chátrat

chatrný
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'chatrničký || -ňoučký = velmi dům se už tam nenachází,
chatrný sp ráv. nestojí, není: škola se

chatrný [-ně; -nost] = zchátralý,
špatný, bídný, slabý, sešlý (šat.
překlad, práce, zdraví); 0 člově
ku = slabý. Churavý, neduživý

chaudcau cšodó», stř. neskl., z
franc., '1. = teplá omáčka, pole

' va z vína, ze žloutků a z cukru;
2. = horký nápoj (z vína)

chauífeur || zprav. zčešt'. šofér, v.
tam

chaussée oxšosé>>,stř. || ž. neskl..
franc. = silnice

chauvinGSmus), v. šovén
-cházeti, -zejí, slož. nedokon. k

dokon. -jíti (v. tam):
do-: hodiny docházejí = blíží
se ke konci svého chodu, brzo
se zastaví; = přestávat, kon
čiti se, dovršovati se: čas, lhůta.
rok, dochází, zásoby docházejí;
do- do čeho, k čemu || zastar.
čeho = přicházet: když jsme do
cházeli do města, k městu; do
cházel konce Hradčan (Majer.);
do- kam = chodit, navštěvovat:
do- do školy, k lékaři...; odevšud
dochází mnoho darů; na úřady
docházejí četné stížnosti; dochází
k nepokojům, k bouřím... =
strhují se nepokoje..: docházeti k
výsledku. k přesvědčení atp. =
přicházet, nabývat; dochází na
mne... = přichází řada na mne:
dochází na má slova = má slova
se vyplňují;
na.. = nalézati: na- to slovo u
Máchy: na- v práci chyby;
na- se, jde-li 0 výsledek hledá
ní: nacházejí se tam nově ne
rosty, květiny: ve spise se na
cházejí nové, zajímavé věci, po
znatky...; nachází se tam mno
ho hub, květin " časť. najde
se tam... = je možné, lze tam
najíti, hledáme-li; — jde-li o
pouhé vyskytOvání, lépe vy
skytovati se, růsti atp.: květi
na, nerost se nachází tam a
tam, lépe: květina roste, ne
rost se vyskytuje; podob.: ten

nachází na konci vesnice,
správ. je; kostel se nachází
na vršku, správ. stojí atp.; —
vyna— se: jak se vynacházíte?
= jak se máte, jak'se vám da-*
ří? (lid.);
nad- komu = předstihovati koho
kratší cestou, oklikou; nadchází

-večer= nastává,není nespr..
sr. nadešel; nad- si koho = usilo
vatí o jeho přízeň (lid. a hovor.);
ob-, 1. = chodit okolo (a tím
přehlížeti): ďábel obchází jako
lev řvoucí (bibl.); ob-- stráže;
2. = úmyslně se vyhýbat ně
čemu, nedbát něčeho: ob- zá
kon, ustanovení;
od- = jíti pryč; od— z úřadu
= přestávat býti činný V něm;
= unikat: odchází mu krev se
stolicí; = přestávat: nemoc od
chází;
po-, 1. = chodit na menším
prostoru; 2. = míti vznik, po—
čátek, původ, povstávat, býti
rodem: z nachlazení pocházejí
různé nemoci; to slovo pochází
z ruštiny; Palacký pocházel z
Moravy;
pro- = jíti, choditi skrze něco:
pro- branou: pro- město = jít
městem a prohlížet je; pro- kni—
hu: voda prochází rourou, světlo
sklem; pro- se = volně někde
chodit: _
pře-, 1. = jíti přes něco: pře—
most, potok, hranice; dráha pře
chází řeku; '2. = „odcházet“.
přestávat, slábnout: nemoc pře—
chází; přecházel mu (světlem.
hlukem) zrak i sluch: už mě to
přechází (nemoc, nadšení, hněv),
3. = choditi s jednoho místa na
druhé. měnit místo, barvu, tón...:
pře- neklidně, po pokoji: skladba
přechází do jiné tóniny; barva
přechází do zelena;
před- koho, co = jíti před kým,
čím: pýcha předchází pád (přísl.);
před- dobrým příkladem = býti
dobrým příkladem; před- si koho
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= usilovat o jeho přízeň, dobrou
vůli;
při-, 1. = jíti k někomu, k ně
čemu, někam: někdo sem při
chází; přicházím se k vám roz
loučiti; přicházejí zprávy = do—
cházejí: s čím, s jakou přichá—
zíš? = co (jakon zprávu) .neseš?;
něco mi přichází na paměť, na
mysl = napadá; přenes. = na
stávat atp.: zima, nemoc, stáři
přichází; = spětí: nepřichází to
k žádnému konci; přicházeti k
sobě = vzpamatovávati se; 2. =
zdátl se. připadat (lid. a hovor.):
přichází mi povědomý; přichází
mi (za) těžko toho nechati;
roz- se = jit na různé strany:
hosté, davy, mračna. se rozchá
zejí; přenes.: mínění o (v) té
věci se rozcházejí = jsou různá,
neshodují se; roz— se ve svých
názorech; roz- se (při koupi) 0
1000 K; rozchází ho to = u
pouští od toho atp. (lid. a hov.);
s- = jíti s vrchu; turisté
scházejí s hory; s—se = shro
mažďovati se: hosté se scházejí;
scházejí se jako chudému na
funus = pomalu (iid.); přenes.
s- = tratiti se, špatně se dařit:
už schází (věkem, stářím, na těle,
na mysli); = nedostávati se, chy
běti (není nespr., sr. scho
dek): co ti schází?, nic mu ne
schází; v knize scházejí listy;
ještě scházejí dva, členové vý
boru; nebožtík nám často schází
= často pociťujeme jeho nepří
tomnost;
tl.—,1. = odcházet: emigranti u
cházeli za hranice: čas uchází =
plyne, utíká: voda„ plyn uchází
(ač by neměl); 2. u- se oč =
domáhati se něčeho, žádati o ně
co. na př. 0 něčí přízeň, o místo,
o stipendium; u- se o koho =
žádat o jeho ruku; 3. = býti
obstojný: uchází to (ujde to); u
cházející = dosti pěkný, slušný
(lid.):
v- kam = vstupovati;
vy- = vystupovat, jíti ven n.

'.chcáti, chěiji (-ju).

chebz, -u, m.. 1. = chebdí; 2.

nahoru: vy- z domu; dým vychá
zí z komína; slunce vychází a
zapadá; přenes.: časopis vychází
dvakrát za. měsíc = vydává se;
vycházejí najevo nové podrob
nosti = objevují se, nalézají se:
nevy- z trestů = míti stále
trest; klobouky vycházejí z mó
dy; špatně mi to vychází (při
počítání); dobře, špatně s kým
vy- = snášeti se;

.vz- = jít, vystupovat nahoru:
slunce vzchází. obyčej. vy-; se
meno, žito... vzchází = klíčí;
za— = jíti za něco: viděl jsem
ho, když zacházel za. roh; slunce
zachází (za horu, za hory) = 28
padá; = jít křivě, oklikou: tudy
si zacházíš; přenes.: zacházeti
příliš daleko v úsudku atp.; za
do krajnosti, do nemožnosti; sr.
zacházka; za- s někým, s ně
čím = nakládat, jednat. obírati
se...; ze.- s kým jako s máslem.
s drahou mastí, s marcipánem =
opatrně, velmi šetrně (lid. a ho
vor.): uměti za- s puškou, s kni
hami... = správně užívat;
-cházívati, opak., siož. nedokon.
do...

nářeč. m.
scáti

chci, v. chtíti
'chcípák, matt, -pcwý, -plotina,

-pnouti, lid. m. zcípák, -pati,
-pavý, -plotina, -pnouti

che || check, cheche..., citoslov.
smíchu, výsměchu

chebdí, stř., druh bezu
chebule, ž., jedovatá rostlina; v.

kebule; —Zový,přid. k tomu

bez (lid.)
check, v. šek
chediv a-dyw, -a, m., arab. =

vládce, titul egyptského krále
chef, v. šéf :

chef d'oeum'e ((šedévn, stř. ne
skl. || -ru, m., franc. = hlavní
dílo, práce, spis

chech, v. che
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'chechnitl se =- chechtati se; Xeres v Andalusii; che- podle
'chechot, -u, m. = chechtot; španěl. výslovnosti (francouz.
chechotatl se = chechtatl se; sherry) '

lak., Theer): cherubim, druh andělů v Starém
chcchtal [-lka], -a, m. = kdo se
často, rad chechtá.: zdrob. chech
tálek, —lka, m.

ohechtatl se, —tá.mse (zastar. -ci
Se) = smatl se utajené n. nemír
ně, drsně: ch. se něčemu (vti
pu...). někomu; vrah se chechce
(Koll.); o hlase racků: rackové
chechtali (Bezr.);
slož. dokon. na.- se (mnoho);
roz- někoho = přivéstl do chech
totu; roz- se = dáti se do sil—
ného chechtotu: Boubín se hro—
mOvě rozchechtal (Ner.): 14—se
= chechtáním se unavlt; za—se.
prostě dokon.:
chechtávati se, opakov.: slož. ne
dokon. po- se = chechtati se
(So.):
chechtavý kvě; duost] = rád se
chechtající: racek ch.: -vě vy
pravovat (Rais) =- vypravovat
pochechtávaje se při tom

'chechtna, -ten, ž. = chechtalka
chechtnonti || ch. se, dokon. k

chechtatl (říd.): slož. dokon. u
se (šrám.); za- se (Dm.)

chechtot, -u, m. = chechtání;
'chechtouš, —e,m. = chechtal

chek, v. šek
chemický [-cky] = souvisící s

chemií: ch. spis, proces, prů
mysl, -cké sklo:
chemie, z., z řeč., jedna z pří
rodních věd, čes. luěba;
chemigrafie, ž. = výroba štočků;
chemik [chemičkaL -a, m. =
kdo se obírá. s chemií, studující
chemie;
chemikálie, -ií, ž. p0mn. = lu
čebnlny, latky vyráběné chemic
kým průmyslem

'chemisetka, obyč. zčešť. šmizetka,
v. tam

chereský: skleničku
t. j. vína (Ner.):

chereského,
podle města

zákoně: zdrob. 'che'rubek, -bka.
m.:
cheTubí hlas...; přenes. ch. =
andělský || chembínský meč
(čech) || cherubský

chester <<čestr»,-tru. m. = tvrdý
válcovitý sýr (podle anglíc.
hrabství Chester)

Chetlt, chetitský,
Hetlt

*chevalereskní Ene; -nost] dáva—».
z franc. = kavalírský, rytířský:
"che'valc'rie, ž. = kavalírstvi...;
chevalier <<švalljé», -ra, m. =
rytíř, kavalír

cheviot ll zčešť. še'v'iot,
franc., vlna & látka

chevreau, v. ševró
chi (chy) ll chichi (chychy)..., c

toslov. smíchu
Chinn, -a, m. = obyvatel ostrova

Chios v Egejském moři (Nar.)
chlantl <<kjanty || kyjantyzr, stř.

neskl., červené víno ital. (podle
kraje Chianti)

chiasmug <<chyjaz-».-mu. m. = se
stavení slov křížem (jako sloho
vá. ozdoba), připomínající řec.
písmeno X. zvané chý (= čes.
ch): byl obraz boží rodičky, ro
dičky boží s děťátkem (Erb.):
'chiastick'y' [-st'lcky; -stičnost]

chetitštma, \“.

'n. m.. 2

c-styc-, -styč-» = v padobě chl
asmu, zkřížený

chic <<šik>>,franc., 1. -u, m. =
vkus, vkusnost, elegance;
2. neskl. přid. jm. = Vkusný.
slušející, apartní, elegantní: ta
dáma je ch.; ch. klobouk atp.
(hovor.)

chicagský týká.->>, přid. k Chicago
chiffon || obyčej. zčešť. šifon, -u.

m., franc., lehká. nevzorkovaná
bavlněná látka:
šifomvý: -va košile...

chif(f)ra, v. šifra
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chlgnon qšiňom, —u, m. || *žiňnn chiromant [-tka] || -tik e-tykzo, -a,
(Č.-Chod). z franc. = ženský m. = hadač z ruky, z čár na
účes, uzel vlasů v týlu na pod
ložce

chichi, v. chi
ohíchot (chychot, tí.-Chod), —u.m.

= chichtání, chechtání, chechtot;
chichotati se (chy-) " chichtat'l
se (ony-, Jlr.) = chechtatl se:
slož. dokon. na- se (mnoho):
prostě dokon. za- se:
chichotavý [—vě] (oky-, tí.-Chod)
= chechtavý;
chichtot (eny-), -u, m. = chi
chot

chlkanovatl, v. šikanovati
chile “či-», stř. neskl., jihoame

rická republika
chiliasmus a-lijaz-», -mu, m.. z

řeč., středověká víra v tisícileté
království Ježíšovo na zemi před
posledním soudem;
chiliasta || '-stik e-stylm, -a. m.
= stoupenec chillasmu;
tácků a-styc-m -cké blouznění

chilský || zčešť. čilský, přid. k
Chile

chiméra, ž., z lat. chimae- a to z
řec. -maira, antická bájeslovná
obluda; dnes jméno ryby; v blo
logli = zrůdný tvar. jedinec:
přenes. = přelud, mámení, má
toha, vidina: ráj ten je chlme
rou (Čech):
Chimerick'y' [aríč'nost] ]] *chimér
ni (mý), 'chimé'řž = mátožný,
neuskutečnltelný: ch. radikalis
mus (Dyk); stará. -cká. rasa
(Nez.)

chinin a-nýn», -u, m., lék: -novy'
chlnograf, -u, m., z řeč. = sněho

měr
chlnoiserie ašlnoazeo), ž., franc.

= čínský ozdobný předmět
chinovník. -u, m., strom:

chánový: -vá kůra z něho
ohlragra, ž., řec. = dna ruky, zár

pěstní dna
chirologie, ž., řec. = dorozumívání

hluchoněmých pohyby rukou a
prstů, posunková mluva

chllias- _

ruce; -tický x-tyco), přid. ][ -tik;
-tie a-tyje» || Jika. <<-ty-», ž. =
hádání budoucnosti z ruky

chirurg, -a, m., z řeč. = „lékař
užívající rukou“, operatér: -gic
ký [-gžcky]: -gický zákrok, -cká
klinika; -gie, ž. = lékařské ope
ratérství

chiton, -u, m. = spodní roucho
starořec.: = ženský cvičební
úbor; mom? střih

chlad, -u, m. = mírné studeno.
-ná zima: noční ch.; chovat ně
co v chladu; zkoumat látku za
chladu (chem.): přenes. ch. v
jednání, v chování. v řeči =
upjatost, nesrdečnost... : čiší z
něho ch., ledový ch.; = klid,
rozvaha: zachovat ch.; učinit ně
co s úplným chladem

-chládatl, v. chladnoutl
chládeček, m., zdrob. k chládek,

m., zdrob. k chlad; přenes. =
místo, kde je chládek: sedět v
chládku, sednoutl si do chládku;
přenes. = vězení: dostati se do
chládku, sedět v ch.

chladicí = na chlazení: ch. stroj,
komora, lázeň;
chladič, -e, m. =
chlazení;
chladidlo, -del, stř. = chladič:
chladírenský, příd. k chladim,
-ren, ž. = místnost na. chlazení

chladltl, chlazen(í) = činiti něco
chladným, studeným (a tím ob
čerstvovatl, osvěžovati): ch. ná.
poje; chlazená limonáda;
slož. dokon. na- pivo, víno = o-;

přístroj na

na- se = nastydnoutl; býti na
chlazen;
0— = učinit chladným: spory
ochladily jejich přátelství; ne
osob. ochladilo se = klesla tep
Iota;
pře- = příliš ochladltl, na př.
pivo, víno;
vy- = dokonale ochladitl: vy
chlazené plvo; vy- se venku;
z- se vodou. zmrzlinou;
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za- = nachladiti: za- si žaludek
studeným pivem; za- se = na
se, nastydnouti;
-chlazovati, opětov.: slož. nedo
kon. 0- nápoje; ochlazuje se:
pře-, vys z-;
chladívati, opakov.

chladítko, -tek, stř., zdrob. k chla
didlo

chladívatl, v. chladiti;
chladivo, stř. = chladicí látka;
chladivý [-vě; -vost] = chladicí,
ochlazující: ch. vánek. stín, -vá
směs, mast; -vě prchá tmy
sprcha (Ho.)

“chladně, v. chladný;
chladník, -u, m. = chladič;
chladno, v. chladný

chladno-, kmen k chladný ve slož.:
-'-duchý = mající chladného du
cha, chladný:
-k're1mik, -a, m. = chladnokrev
ný kůň;
-k're'v'ný [-ně,- -nost] = s krví
přizpůsobujicí se teplotě prostře
dí (opak teplokrevný); o člově
ku = neztrácející rozvahu. klid,
rozvážný, klidný;
'-myslný = chladnokrevný

chladnost, v. chladný:
'chladnota, ž. = chladnost

.chladnouti, chladl, chladnuv, chlad
nutí = ztráceti teplo, stávati se
chladný, stydnout: polévka chlad
ne, kamna -nou; přenes. = ztrá
ceti lásku, vřelost, sílu, sláb
nouti:_ srdce chladne (Koll.);
přátelství chladne; nadšeni chlad
lo (Čech); vášně chladly (Olbr.);
slož. dokon. o-; přenes. o- v hor
livosti; přátelství... milenec o
chladne;
pro- = prostydnout: prochladlé
jizby (Tom.);
vy- = vystydnout; přenes. o
lásce, o nadšení...; vychladlý:
-lé jídlo; přenes. -lý žár lásky
(Hál.);
z- = vy—; přenes. zchladlá hor
livost; -lé slzy (Nez.);
-chládati, slož. nedok. 'do- =
vy-; o-; Ivy-: vychládá. hvězda za

svítání (Hal.): básnický lyrismus
vychládá (Butte)

chladný [-no; -ně; —nost]= mírně
studený: ch. nápoj, den, -ná noc,
-né počasí; přenes. = střízlivý:
-ná mysl, rozvaha: = lhostejný.
bez zájmu, upjatý, nesrdečný, nu
cený: ch. k někomu, k něčemu:
ch. smích, -né uvítání, -ná řeč...;
chladně koho přivítat, chovatl se
ke komu;
chladno, 1. příslov.: je velmi
chladno; 2. stř.: je veliké chlad
no: až nastanou chladna;
2. stup. chladnější [máji]

*chladodárný = poskytující chlad
*chladoležka, m. = kdo leží v

chládku. zahaleč
chlaďounký = velmi chladný
chlácholiti = konejšit, uklidňovat:

ch. někoho zdrceného, rozhněva
něho...:
slož. dokon. na- se někoho (mno
ho); 's— = u- (JH—.): prostě do
kon. u-; chlácholivati, opakov.:
chlácholivý [-vě; -vost] || 'chlá
cholny' = chláchollcí, uklidňu
jící: ch. hlas, -vá slova; říci ně
co -vě

"chlámati se, -má.m || -mu = chech
tati se

chlamst " 'chlemst, citoslovce vy
stihující zvuk při htavém pití
n. žrádle; 'chlemst, -u, m. =
chlemstnutí ;
chlamstati || chlemstati || chlem—
tati = hltavě piti, požírati: pes
chlamstá, chlemstá, chlemtá vo
du, žrádlo; kotě chlemtalo hlta
vě mléko (Majer.);
slož. dokon. s- || 2- co: přenes.
= využít pro sebe (vulg.); vy
co, o psu;
chlamstavý || chlemstavý || chlem
tavy' [-vě; -vost] = hltavý: -vé
pití; chlemtavé řeči = chvásta—
vé (kniž.);
dokon. chlamstnouti || chlemst
" chlemtnoutž, -tl, -tnuv. —tnut(í);
slož. dokon. s- n. 2

chlamys || mag/da, -mydy, 2. =
muž. svrchní šat u starých Reka
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chlap, -a, m., stč. = nevolník,
poddaný sedlák, nešlechtic, nyní
= silný, statný muž (lid. a ho
vor.); ch. jako hora: přenes.
(lid. &. hovor.) ch. = statečný,
mužný člověk H = dareba, niče
ma: hromský, mlliónský ch., ch.
dařebná, chlape bídna!; nařeč.
ch. = muž proti ženě, mužský.
ženatý muž

chlapácký [-cky; -ctv£], příd. k
chlapák = (po)řadný, výborný,
mužný, důkladný... (lid. a ho
vor.)z ch. kousek, —ká práce;
-cká doba (Čapek);
chlapák, -a, m. = chlapik 1.

*chlapcomilství, stř. = pederastie
chlapčátko, -tek, stř., zdrob. k

*chlapče, -čete, stř. = chlapec;
'chlapčí = chlapecký;
'chlapčík, -a, m. = chlapeček;
chlapčisko, stř. = velký chla
pec (lid.);
'chlapčok, -a. m. = chlapec
(slov., Jir.)

chlapec,'-pce, m. = dítě muž. po
hlavi (proti děvče), hoch, hošik;
někdy též = dorůstající mladík;
ch. = milenec (hovor.);
chlapecký [-cky; -ckost; -cwí]:
ch. hlas; -ké chování; _ká, léta
(Jir.); slova -cky nesmělá.
(Olbr.); -ctví, stř. = chlapecký
věk; přenes. =..chlapeckě cho
vání dospělého člověka || -ckost;
chlapeček, -čka, m.. zdrob. k
chlapec

*chlapí = chlapský;
chlaplčelc, -čka, m. = pořádný
chlapik 1.:
chlapík, -a, m., 1. = muž, jaký
má býti, řádný.- odvážný. doved
ný..., dobrý umělec, Spisovatel,
voják.., chlapák (lid. a hovor.);
za pár dní; bude nemocný zase
chlapík = úplně zdrav (Vr. a tak
obec.); 2. hanlivě, opovržlivě:
víme. chlapíka, jaký máš zálusk
(Vr.); 3. místy v nář. chlapík =
chlapec:
'chlapina, m. = chlap, chlapík;
chlapislco, stř. =. velký, rame

natý chlap; = pořádný chlapík
1.: někdy nadávka

*chlapnouti, -pl, -pnuv; -pnutí =
slábnouti (nářeč. Mrš.)

*chlapovský = chlapský
chlapský [-sky; -stv£], původ. =

nevolný, selský, nyní = vlastní
mužům, jak se sluší na muže,
mužný, statečný, řádný (lid. &
hovor.)z -ská práce, -ské jednaní;
-ská žena (Neum) = jako chlap,
počínající si chlapsky; mluvit,
jednat, zachOvati se -sky; -ství
= mužnost. statečnost...;
'chlapstvo, stř., 1. hromad. =
chlapi; 2. = chlapství

chlast, -u. m. = nemírné pití
(zhrub.): oddati ,se, pr0padnout
chlastu; zbláznit! se z chlastu:
*chlasták, -a, m. = ochlasta ||
chlastal, -a, m.:
chlastan'lce, ž. = pítka (zhrub.);
chlastati, —tám (nářeč. 3. jedn.
chlašče...) = hltavě, nemírně pítl
(zhrub.);
slož. dokon. na- se = napíti se;
o- se = 0píti se; pro- co = pro
pítl; pře- se = přepíti se; pře
chlastal se námkarburátor (ho
vor.) = našlo do něho příliš
mnoho benzinu: vy- = vypít:
*z—se = 0- se (Herlt.);
chlastávati, opakov.:
chlastoun, -a, m. = ochlasta;
-nsky' [anstvlL přid. k tomu

chlazení, mý, -chlazovati, v. chla
diti

chléb (lid. chleba), chleba. m. =
DečiVO(často se rozumí bochnik)
z mouky zadělané vodou; zadě
lat na ch.; napéci chleba; ch.
mísit, válet, sázeti do pece;
žít o suchém chlebě. přenes. =
v chudobě: žít o chlebě a o vo—
dě = nuzně n. ve vězení; ne sa
mým chlebem živ bude člověk
(biblic.); biskupský ch., chlebí
ček, v. biskup;
= živobytí: vydělávati si chléb
n. na chléb; přijíti s chleba
(lid.), býti zbaven chleba =
přijít o zaměstnání, 0 místo; čí
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chléb jíš. toho píseň zpívej
kdo ti dává živobytí, s tím drž;
vdovecký ' ch. = život, stav
(Hen—m.);
svatojanský ch. = lusky stromu
zvaného rohovník

'chlebáma, —ren, ž. = ústa
(zhrub.);
chlebař, -e, m. = kdo jí rád
chléb; přenes. komu jde jen
o chléb, o živobytí, kdo má. jen
hmotné zájmy; chleba'řžtč = mít
jen hmotné zájmy, žít chlebař
Sky;
Jaký [-'řst1ň], přid. ke chlebař

chlebenka, -nek. 1 = poukázka na
chléb

chlebíček, -čka, m. = chléb (mazli
vě); = malý pecen chleba: ob
ložený ch. = obložený krajíček;
biskupský chlebíček, v. biskup;
—bíček = živobytíčko, -čkář, -e,
m. = chlebař; -čkářský [-sky;
-st'vi], přid. k tomu

'chlebík, -u, m. chlebíček
'chlebítl || 'chlebo'uat'i s kým =

jistí, stravovatí se; ch. komu
pochlebovat (Holeč.)

chlebnatý [-tost]: -té pivo = jako
chléb. výživné;
chlebné, -ho, stř. = peníze na
chléb, místo chleba;
'chlební, přid. k chléb = chle
bový; ch. povolání (Nov.) = při
kterém jde hlavně o chléb, o žl
vobytí;
chleb'nice, ž. = komora na chléb;
Chlebníček, m., zdrob. k chlebmk,
-u, m. = plechová schránka. po
lice, mošna, brašna na chléb;
chlebný na chléb, chlebový
(koš, lopata, vůně...); ch. kraj =
úrodný

chlebodarce [-rkyně], m. kdo
dává. chléb, živobytí, zaměstna
vatel:
-dámý = skýtajíci výživu:
'-dárský tón (Vrchl.) = tón chle
bodárce, povýšený

'chleboun, -a, m. = žebrák
chlebovatl, v. chlebiti

vchlebovina, z., obyč. pomn. my =
obilniny;
chlebovítý = podobný chlebu;
chlebovka, -vek, ž. = chlebové
pec. polévka:
chlebovna, -ven. ž. = plechová
schránka na chléb:
chleboamik, -u, m., troplc. strom
s bochníkovými plody

chlebový [-vě; -vost] co je z
chleba n. na chléb: —vápolévka,
—vépivo; -vá mouka, lopata, pec;
—vá akce pro hladovějící kraj:
-vá. vůně z chleba, jako :
chleba: -vě vonět

'chlebožrout, -a, m. = jedlík chle
ba, kdo ujídá. jiným chleba
(vulg.)

chlemst, 1. citosl. = chlamst; 2.
chlemst, -u, m. = chlemstnuti;
chlemstatí, -stavý, -stnoutz', v.
chlamst

chlemtanlna, ž. = špatné pití, ná
poj (vulg.): chlemtatž, dava
-tnouti, v. chlamst

*chleptatl, —tá.m chlemtati
chlév (lid. Chlív), -a, m. = staj

pro dobytek: kravský, koňský...
ch.; symbol nepořádku, neslus
nosti (zhrub.): je to tam u nich.
mají to tam jako v(e) chlévě:
přijít jako do chléva = bez po
zdravu:
'chlévec, lid. ohli-, -vce, m..
zdrob. k chlév:
chlézmž = náležející k chlévu:
čeladka ch. (Tom.); ch. kontrola
|| chlévský hnůj; -ská. děvčata
(So.) '

*chlichtati se, chlichtot, -u, 111.=
chlchtatl se. chichtot

chlípěti, -pí, 1. = řinoutl se, crčeti:
krev chlípí z ran, z nosu (za
star., kniž.); 2. klonitl se,
viseti dolů; 3. = smilnlt (t.):
slož. dok. "0- = klesnout, ochab
nout '

chlípitl věšet, klonitl dolů: ch.
křídla (Er-b.), pes chlípí uši; =
chlípétl (říd.); ch. se = chlípěti
2.,
slož. dokon. od— něco, od- se
= uvolnlti (se); sítnice se odchlí
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pila, odchlípená. sítnice; —'roz-co
= oddáliti od sebe, rozevřit:
rozchlípené rty (Sez.):
8- = svěsiti: pes schlípil ocas:
schlipená křídla; schlípený klo
bouk = s okrajem shmutým do
lů; s- se = ohnouti se dolů, 0
uších:
w— = uvolniti se a vydouti se;
-chlipovati, slož. nedokon. od-,
roz-, s-, vy

chlípně (chlip-), v. chlípný;
chlípné“ || 'chlip-, -něji = stá.
vati se chlípný (zastar.);
chlípnik || 'chlip- [-nice], -a, m.
= chlípný člověk, vilník:
chlípnost || 'chlip-, V. chlípný

chlípnouti || 'chlip-, -pl, -pnuv.
-pnut(í), = chlípět, klesat (řid.);
= stávati se chlipný (ojediň.);
slož. dokon. 'o- = klesnout,
ochabnout; od- se = odchlípitl
se, uvolniti se (a pak viseti
dolů); roz- = roztrhnout, roze
vřít; v. rozchlíplý;

shltnouti (Koll.); s- uši
(Vanč) = SVěSlti; přenes. =
zkrotnouti (lid. & hovor.); v.
schlíplý

chlípný || *chlip- [-ně; -nost] =
vilný: ch. člověk, -ná touha

'chlípot || ohli-, -u, m. = padáni
vody, narážení na něco & šum
tim vznikajici

-chllpovati, v. chlípiti
chlíst, citoslovce = chrst;

chlistačka, ž. = průjem (vulg.):
chlistati (lid. chlej-, odch. cnw-),
-tá.m, 1. (podmětově) = prudce
& silně téci: déšť chlístá; 2.
(předmětové) = lít, cákat (vodu
na někoho, na něco, do ohně):
chlistav'ý déšť:
dokon. chlístnouti, chlístl, -stnuv,
—stnut(í) = chrstnout

'chlíštěti (ohli-) = chlístati 1.
chlív, mea, v. chlév;

chlíveček, -čku || -čka, m., zdrob.
k chlívek;
chlívek ( 'chlé-), -vku || —vka,
m. zdrob. ke chlév (pro vepře,
husy, kozy...); = místo na ně—
co, rubrika v novinách... (že:-t.)

8— =

chlop [-pka], -a, m., z polš. =
pol. rolník; ve východ. nářečích
= muž, mužský (Bezr—„Martin.)

'chlopati || -ptati = chlemtatl (za
star. & dial.)

chlopeň, -pně, ž., L = přepážka
v dutých ústrojich živočišného
těla: srdeční -pně: 2. = přehbi
na zadní straně obálky, ta, část,
která se zalepuje; 3. = lalok u
limce kabátu;
chlopenní || chlopňový: -penni
vada.: -pňový píst

chlopka, v. chlop
chlopnltý = mající chlopně: ch.

plod
chlopňový, v. chlopeň
chlopský, příd. k chlop
chloptač, -e. m. = vypouštěcí ven

til;
chloptati, v. chlopati

chlor achlón, -u, m., z řeč., che
mický prvek

chloroform, -u. m. = tekutina, je
již výpary uspávaji, anesthetlc
ký prostředek; -formovati = uspat
chloroformem; -formový, přid. ke
chloroform

chlorofyl, —u,m., z řeč. = listové
zeleň; -lový, přid. k tomu

chlorosa <<-róza.».-ž., z řeč. = bled
nička, nemoc lidí a rostlin: chlo
rotický [-cky] <<-tyc->>= nemoc
ný bledničkou

chlorový, přid. ke chlor
chlouba, ž., 1. = chlubeni: bez

chlouby pomohl (So.); 2. = před
mět chlubeni, čím se můžeme
chlubit, pýcha: Smetana je ch.
české hudby; knihy jsou mé
chlouba: děti jsou ch. rodičů

-chloubati se, v. chlublti se
chloupeček, m., zdrob. ke chloupek,

m., zdrob. ke chlup;
chloupkatý || -kovatý = porostlý
chloupky“

'chloust, citoslov. = chlist;
'chloustati, -stnouti = chlistat.
-stnout

*chlublě [—čka], -e. m. = kdo se
rád chlubí; -čský [—čstvi], přid.
k tomu;
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chlubil [-lka], -a, m. = chlubič;
zdrob. chlubilek, -1ka, m.
(Vanč.); chlubilský [-st1ň], přid.
k tomu

chlubiti se, -bení = honositi se.
vynášet, vychloubat: ch. se čím;
ch. se, že...;
slož. dokon. na,- se (mnoho);
po- se, prostě dokon.:
slož. nedokon. vychloubati se =
chlubiti se || *-chlubovati se.
slož. nedokon. po- se (Jin,
Klost.); při- (Svět.);
chlubžvati se, opakov.

chlubivec, -vce, m. = chlubivý
člověk; chlubwý [-vě; -vost] =
rád se chlubící

chlubna, -ben, ž. = chlubivá. žena
(lid.)

chlubný [mě; —nost] = chlubivý.
vychloubačný: ch. tón řeči (So.);
—ná.řeč: přenes. mít -né klice =
být chlubný; to jsou -né plíce
= to je chlubivec, chlubil (lid.
& h0vor.)

-chlubovati se, v. chlubiti se
chlum, -u, m. = menší vrch, ko

pec (kniž.):
zdrob. 'chlumec, -mce, m. ||
obyč. Chlumek, -mku, chlume
ček, -čku, m.;
'chlumiti se=tyčlti se, vypínat;
chlumní = rostoucí na chlumech,
o rostlinách;
'chlumský = chlumní (RK.)

chlup, -u, m. = rohovitý výtvor
pokožky, v podstatě totožný s
vlasem-: lidský, zvířecí ch.;
symb. nepatrné věci: hádati se
o kozí ch. = o maličkost (lid. &
hovor-.); hledati, nacházeti v ně
čem ch., chlupy = závadu, -dy
(t.): našel v hospodářství hro—
madu chlupů (Vr.); o chlup lepší
(lid.) = o vlas, o malinko: na
chlup stejný = navlas, úplně

chlupáč, -e, zdrob. -ček, -čka, m.
= chlupatý člověk, pes...; -ček,
-čku, m., rostlina, srstka

chlu'patec, -tce, m. = chlupatý
tvor, chlupáč. člověk apod.: visí,
visí visate'c (= žalud), pod ním
čouhá chlupatec (= svině)

chlupatěti, -tějí = stávati se chlu
patý: slož. dokon. o-, z

chlupatice, ž. = chlupatá. čepice;
dána, ž. = něco chlupatého

chlupatiti, -cen(í) = dělat chlu
patým; ch. se; slož. dokon. roz
= rozčechrat: rozchlupacený
cylindr (Vr.); slož. nedokon.
rozchlupacovat'i; chlupativati, o
pakov.

chlupatka, -tek, ž. = angrešt,
srstka, (lid.); „chlupatáf' polév—
ka, vězeňská (hantýr.)

chlupatý [-tě; -tost] = mající
chlupy, porostlý jimi: ch. pes,
medvěd, list; -tá. čepice, přikrýv
ka„ -té ruce, nohy; — přenes.:
mít ch. jazyk = být mlsný (lid.
a hovor.); -té knedlíky (z vaře
ných brambor); -tý benzin (ho
vor.) = špatný; ch. led = 5 při
mrzlou tříští (vorař.)

chlupovitý = podobný chlupu
chlust, citoslovce = chrst, žbluňk
chlyst, -a, m. = člen jedné rus.

náboženské sekty, „Boží člověk“
chlýstati, v. chlíst
chm, citosl. = hm
'chmár, -u, m. || -ra, ž. = mrak,

mlha, chmura
chmat, citoslovce vystihující rychlý

krátký pohyb = chňap, raf;
chmat, -u, m. = chmatnutí.
chňapnutí, hmat; za pět prstů a
ch. = zadama, ukradeno (lid.):
chmatač, —áč, —e || -ták, -a, m.
= zloděj (hantýr.);
chmatatž, -tá.m = rychle brát,
chytat, chňapat; = hmatat.
(lid.); slož. dokon. na-, po- &
pod.:
dokon. chmatnouti || chmá-, -tl,
-tnuv, -tnut(i); slož. dok. na—

chmel, -e || -u, m., rostlina; pře
nes. .= pivo: jen když ch. a zlato—
mám (Quis)

chmelárna, -ren, ž. = místnost na..
ukládání chmele

chmelař, -e, m. = pěstitel chmele
n. obchodník s chmelem; chme
lařiti = býti chmelařem; “Fakír
kraj, obchod; -řstvl, stř. = pěs—
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tování chmelu n. obchod s chme
lem

chmelíček, Jik, -u. m., zdrob. k
chmel; = mladý výhonek kořene
chmelu

chmeliti pivo = dávati do něho
chmel; přenes. ch. = pít pivo
(říd. hovor.); slož. dokon. na
se = slabě se opít pivem n.
jiným nápojem: nachmelený; o-:
ochmelená voda = pivo (Ner.);
ochmelený = opilý (hovor.)

chmelnatý kraj = kde se rodí
mnoho chmele;
chmelnice, ž. = chmelné pole:
zdrob. míčku, —ček, ž.;
chmelný, přid. k chmel: ch. kraj,
-né pole“, pivo, -ná tyčka

chmeloví, stř. = chmelové listy.
-vá. nat';
chmelovina, ž. = chmeloví; pře
nes. = pivo (hovor.);
chmelovka, -vek, ž. = chmelové
tyčka:
chmelovy' [-vě; —'vost]= chmelný:
-vé* lodyhy (Jir.): —vá tyčka:
-vý nápoj = pivo (hovor.); =
zbarvený jako chmel

"chmerek, -rku, m. = chmýří
(Svět.); rostl.; '-rkový: -vé zá.
tiší (t.) = chmýrnaté, mechovité
tiché místo

chmírek, chmírko, v. chmýr;
"chmiřko, stř. = chmýříčko, v.
chmýř

'chmour, -u, m. = mour
-chmoura, chmouřiti, v.

chmuřiti
-chmura (nik. chmů-, chmú-, lid.

někde chmou-). ž. = černý, deš
tivý mrak; přenes.: ch. ospalosti
(Hlad.); k hrobu chmurám
(Hál.): = starost, těžkost, smu
tek.... vrásky (na čele, na tvá
řích) jako výraz starosti...; zdrob.
chmu'rka, -rek. ž.

chmura,

'chmurněti, -nějí = stávati se
chmurný

-chmurný [-ně; -no; -nost] =
mračný, pošmourný: ch. den,
oblak; přenes. = smutný, po
nurý, zachmuřený: ch. stín; ch.

.sen (Vrchl.); Tacitus. ten ch.

chmýř

dějepisec (J ir.) : ch. obraz
(Hlad.) ; -ná hlubina; -ná. šeď
(Čech): -né oko, skály; je chmur
no: chmurno, stř. = chmurná
obloha, nála'da

*chmumvitý = zachmuřený
'chmuř, -e, ž. = chmura (básnic.);

*chmuřil, -a, m. = kdo se chmur
ně dívá na svět. pesimista
(Vrch.)

chmuřiti || 'chmou— = pokrývat
chmurou: ch. čelo (básnic); ch.
se = mračiti se, pokrývati se
chmurami (kniž.): nebe se chmu—
ří (Jir.); líce se chmuří (Herrm.);
srpek čela se chmuří (Vrchl.);
neosob. chmuří se = obloha. se
chmuří; slož. dokon. '0- = na
plnit chmurami (šm.): *po- se =
za- se (Čech); za— = pokrýt
chmurami. zamračit: za- čelo; za
se = zamračiti se, o obloze; o
člověku = zamračiti se, zesmut
nět; v. zachmuřený;
slož. nedokon. zachmuřovati (se);
chmuřívatž (se), opakov.:
'chmuřivý -= chmurný, po
šmourný

"'chmýr, -u, m. = chmýří: vzduch
plný chmýru (Ner.); zdrob.
chmýrek (chmž-), m. ][ chmýrko
(ohmů-), stř. (říd.):
chmýmatý (*chmýř-) [-tě; -tost]
= pokrytý, porostlý chmýřím:
ch. plod; chmýřnaté modřiny
(Ra.); chmýrnatě jemné větve
(Sum.)

chmýř, -e, ž. (básnic.) || zprav.
chmýří, stř. = jemné chloupky,
peří, vlásky, zvláště na rostli
nách a na rostlinných plodech.
mladické vousky; chvějná. chmýř
(Ner.); chmýří pod nosem; J'i
nošské ch. (Čech);
chmýříčko, stř. || 'chmý'řko, stř.,
zdrob. ke chmýří;
chmýří“ se = dostávat chmýří,
obrůstat J'ím; vlas se chmýří
(Svob.) = chvěje se jako chmý
ří; slož. dokon. o- se; ochmý
řený lupen (Majer.); sotva o
chmýření studenti (t.):
chmýřím? = chmýrnatý;
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chmýřovity' = chmýrnatý, po
dobný chmýří

chňap, citoslovce vystihující zvuk
při rychlém zavření psí tlamy.
často jen rychlý pohyb = chmat:
pes ch. to = chňapl, chytl:
*chňápa, ž. = ruka (vulg.);
'chňapadlo, —del, stř. = čím se
chňapá, chapadlo: ohromná chňa
padla polypa (čech);
chňapatž, -pu... || častěji -pá.m...,
-pej, -paje = rychle něco brát,
chytat. ohmatat apod.. 0 zvířeti:
o lidech je to hrubší slovo m.
lapat, chytat: chňapat neznámá
slova (knlž.);
chňapzwý = chňapající, lapající;
chňapnouti, chňapl, -pnuv,
-pnut(í), dokon. ke chňapati

cho || chocho, citoslovee smíchu,
výsměchu _

chobot, -u, m. = prodloužená. část
_hlavy slona a. některého hmyzu;
= úzká vodní zátoka: = výbě
žek pole..., hluboký zářez listu:
býti v chobotu = v tísni, ve
hnati do ch. = do tísně (lid.):
zdrob. chobotek || chobůtek,
—tku, m.;
chobotnatý [-tě] = mající cho
bot(y). vybíhající do chobotu:
ch. hmyz;
chobotnice, ž., mořský živočich;
chobotovttý [-tě] = podobný
chobotu

choc ašok>>, v. shock
Choceň, -cně, ž., město v č.; cho

ceňsk'ý, příd. k tomu
chod, -u, m., 1. = chození, chůze:

lehký, tichý, těžký, křepký ch.:
2. = pohyb: ch. stroje. hodin;
stroj je v chodu; uvésti stroj
v chod, obyč. do chodu; ch. ží
vota., věcí = běh (kniž.); věc,
záležitost, jednání je v chodu
= v proudu

Chod [ChodkaL -a, m. = jedinec
čes. kmene, který byl strážcem
hranic na Domažlicku v starších
dobách

'choď . -di, m., rus. = čín. po
domní obchodník

*chodáčck, -čku, m., zdrob. k cho—
dak, -u

Chodák, -a, m. = Chod (lid.);
chodálc, -a, m. = chodec (zastan.
Jir.); chodák || choďák, -a, m.
= vandrovník, žebrák; chodák,
-u, m. = chodítko (Jungm.), o
buv (Jin)

chodba, -deb. ž. = místo. kudy
se chodí, krytá spojovací prosto
ra: ch. v domě, podzemní: =
důlní dílo, kterým se dobýváme
k užitkovému nerostu. střída;
chodba'ř, -e, m. = vězeň mající
na starosti úklid na chodbách
(Olbr.)

chodbice (hornic.), -bička, ž., zdrob.
k chodba

achodebný kámen = k. v chodbě
(Jin)

chodec ['chodkyněJ, -dce, m. =
jdoucí člověk; dobrý... ch. =
kdo jde, chodí dobře při delších
cestách;
chodecký výkon = výkon chůzí.
v chůzi, v chození; -ké závody:
-ká hůl = pro chodce (Jin)

chodě, ustmulý příslov. přechod.
slovesa choditi = v chůzi. při
ch.: spáti chodě (lid. a. hovor.)
" vchodě

'choděcí || 'chodicí = co je na
chození, v čem se chodí: šaty
chodící a. ložní (zastan, Jin)

chodidlo, -del, stř. = spodek no—
hy, na. který se našlapuje. od
bor. ploska: =spodek punčochy:
v. chodítko

choditi, chozen(í). opět. k jítl; 1.
jen o chůzi: ch. po dlažbě, po
ulicích, po horách; ch. po pro—
vaze, po rukou a po hlavě; ch.
na procházku, do práce; ch. o
holi, bos...; dítě už chodí = u
mí choditi: o věcech: myšlenky,
hvězdy... chodí (kniž., básnic.);
2. o chůzi. která. je prostředkem
Jiné činnosti. která. má za cíl
jinou činnost: ch. do školy =
býti pravidelně účasten vyučo
vání, být povinen školou; ch. do
kursů, do přednášek; ch. za. školu
= vyhýbati se vyučování, škole:
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ch. do ruštiny, do tanečních ho
din, k lékaři apod.; lékař chodí
po nemocných = navštěvuje Je
za účelem léčení;
ch. na ryby, na houby, na trh;
ch. komu na hrušky... bráti,
krásti mu je:
ch. za kým = navštěvovati jej:
ch. za děvčetem = ucházeti se
o ně atp.:
3. choditl v čem, jaký, jak
býti při chůzi oblečen, upraven..:
ch. v teplých šatech = býti teple
oblečen; ch. v zlatohlavu, v šar—
late, ve zlatě; čistě &. pěkně si
chodila (Světlá), ch. umouněný.
roztrhaný, usmolený = mít umou
něné šaty, býtl umouněný atd.;
přenes.: ch. v mužových botách
(lid. o ženě) = poroučet v ro
dině; podob. ch. v kalhotach, o—
pačně o muži ch. v sukních; —
4. ch. s někým na procházku..:
přenes. ch. s kým = častěji se
stýkat, přáteliti se, mítl zná
most (s děvčetem...);
ch. s něčím = ch. po domech...
a prodávat, obchodovatl s něčím:
ch. s obrazy. s pohlednicemí, s
plátnem, s pískem..: listonoš
chodí s postou = roznáší ji;
5. neosobně chodí, chodilo...
jsou... poměry, časy, daří se atp.:
už to nechodí, jak to chodivalo
(Rais a tak obec): -—
zvratné chodí se...: v těch bo
tách se mi ch. dobře. špatně;
dobře se nám to chodilo v ho
rách:—_ chodí o něco, nečes.
(2 pol.) m. jde, běží:
slož. dokon. do- školu = do
končiti školní docházku;
na» se (mnoho):
0- = chozením opotřebovati: o
boty; ochozené podpatky;
zao-, 1. mnoho někde choditi,
viděti. prohlédnouti: pochodili
jsme mnoho kostelů (Němcová.);
2. = míti úspěch: dobře, zle
D0-; nepo— s čím: _
Pro-, 1. chozením otřít, po
kazit...: podešve; . 2.DPO

projít, procestovat: pro— celé
Čechy;
zrře- = chozením překonat: pře—
chřipku;
roz- = chozením rozšířit: roz
boty; roz- se. o člověku = pře—
konat potíže při začátku chůze:
s-, viz dále z-;
u-, 1. = chozením poškodit, zní-_
čit: u- špičky bot; nohy si moci
u—= příliš mnoho musit choditl;
2. u- se unaviti se chůzí; býti
uchozen, celý uchozený;
173/-= chozením udělat, změnit,
pokazit: vy- pěšinku; vy- obuv;
zámek se vychodil = opotřebo—
val, pokazil; vychozený zámek;
z- Il s—= chozením zkazit: z-, s
podpatky, podešve; = pro-: z—.
s- celé město...; '
zev-: je to zachozeno v chodu;
slož. ne d o ko n. po,- = pocha
zeti 2. (zastali kniž., Vrchl., ší
máč.); v. pochodící;
v. chodívati

chodítko, -tek, stř., vlast. zdrob.
k chodidlo zařízení, aby _se
malé děti naučily chodit, vodítko,
chodak

chodívati, -vá.m, opakov. k chodlti
= občas, ne zcela pravidelně cho
dit (samo chodit má odstín pra
videlnosti): chodívám do divadla.
do koncertů; chodívám v neděli
na procházku; přenes. o minu
losti: už to nechodí, jak to cho
dívalo (Ra.): slož. na- se, 0 m1
nulosti: tudy. tam jsem se na
chodíval! = mnoho, často chodil;
chodívávat'i, zesílené chodívati =
zřídka. nepravidelně chodit: on
k nám chodíváva; hlavně o dávné
minulosti: když jsem já k vám
chodívával (píseň)

chodívati, v. chodití
Chodka, v. Chod
chodkyně, V. chodec
*chodmo, příslov. chůzí, při

chůzi
chodníěek, -čku,' m., zdrob. k

chodník, -u, m. = pěšina, stezka;
v městech = místo při domech
vyhrazené chodcům: .
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chodníkový: —vé právo výčepní- cholerina <<-rýna>>,ž. = střevní ka.
kovo (Drn.) tar; *chole'r'ista, m. =- nemocný

ohodovácký = chodský (lid.): Cho- cholerou;
dovačka, ž., mák, —a,m. = Chod; cholerový, přid. k cholera: ch.
'chodovsky' = chodský bacil, -vá nákaza

Chodsko, stř. = Chodský kraj; choliamb(os), -bu, m., řec. =
Chodský [-sky], přid. k Chod; ,.kulhavý“ jamb, šestistOpý jam—
chodští/na, ž. = chodské nářečí bický verš v 6. stopě s' první

Chochlák, Chochluška, v. chach— slabikou dlouhOu misto krátké
lácký chomáč || častěji chu-, -e, m. =

chocho, v. cho chumel, hromada něčeho splete
Chochol, v. chachlácký ného, spojeného, zmotaného, větší
chochol, -u, m. = vztyčený chu

máč peří n. vlasů: ch. na ptačí
hlavě, na klobouku, na přilbě;
přenes. klasú chocholy (Čech)

chocholáč, -e, m. = strážník, čet
ník (v hantýr.: podle chocholu,
který míval na. klobouku);
"-lák, -a, m. = člověk s chocho
lem

'chocholatitl se = jeviti se cho
cholatý, tvořit chocholky;
chocholatý = mající chochol: -tá
kachna; ch., -tého, m. = stráž
ník, četník (v hantýr.)

'chochole, ž. = chochol;
' 'chocholec, Jak, m., zdrob. k cho

chol
chochOIÍček, m., zdrob. k chocholík:

hláška, ž., zdrob. k chocholka;
Jičnaty' = s chocholíkem;
chocholík, -u, m., zdrob. k cho
chol, květenství;
chocholka, ž., zdrob. k chochole

chocholouš, —e,m., pták; v han
týr. “= četník, strážník;
zdrob. chocholoušek, -ška, m.:
chocholouší zpěv

chocholovitý [-tě; -tost] = podob
ný chocholu

'chochotati se, z ruš. = chechtati
se

chochůlek, m.,
cholera || lid. kolem, ž.,

infekční nemOc
cholerický [-n'cky;

prudký, vznětlivý,
prchlý, horkokrevný;

člověk nebolimcholmk,
2. stup. choleňčtější (čech)

zdrob. k chochol
z řeč..

—1—ičnost] =
popudllvý,
cholerický

počet jedinců pospolu stojících,
kupa: ch. vlasů, vlny, přediva,
housenek, trávy; chomáč hlav
(čech); chumáč lidí (t.); ch. dý
mu (č.-Chod); chumáče jíní
(Be.):
zdrob. chomáček || chu-, -čku.
m.; listové chomáčky (čech);
chomáčkovitý [-tě; -tost] || chu-,
chomáčkový || chu- = co je v
chumáči, co se podobá chumáči:
chomáčo'vitý || chu— [-tě; -tost],
chomáčový || chu- = podobný
chumáči

'chOmol, -u, m. = chumel
chomout, -u, m. = část koňské

ho... postroje navlékaná na. krk;
přenes. = těžká práce, dřina,
nepříjemná povinnost, jho (ho—
vor.); manželský ch. ...;
zdrob. chomoutek, -tku, m.:
chomoutnik, -a, m. = sedlář,
který dělá chomouty;
chomoutooý řetízek...

chopiti něco = sáhnout po tom,
popadnout to, uchopit (kniž.):
chopí Záboj mlat (RK.); chopil
ji okolo pasu (šmll.); její ruku
chopil (Čech):
ch. se koho, čeho = uchopit,
popadnout koho, co (běž.): ch.
se útočníka... = uchopit jej, zadr
žet: ch. se práce. pluhu, meče =
dáti se do práce, do oráni...; ch.
se pomocné ruky (na záchranu);
ch. se slova = ujmouti se, pro
mluvit; ch. se příležitosti;
slož. po-, jen přenes. = po—
stihnout rozumem, porozumět: v.
pochopení:
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u- = chytit, popadnout: u- ně
koho za ruku, koně za uzdu..:
u-' se slova...; vz- se = povstati;
obyč. přenes. = vzpamatovati se,
dodati si mysli, odvahy: národ
se vzchopil z ponížení (Herit.);
slož. nedokon. pochopovati =
chápati (řídké kniž., Erb., So.,
čech, Zey.); *vzchopo'vatt se k
činům (šm.);
chopí'uati, opakov.; v. chápati

chor' ll obyčej. chór, —u, m., z
řeč. || podle lat. *choms (Ner.)
: sbor pěvců, pěvecký sbor; =
sborový zpěv; = kruchta; =
část chrámu při oltáři pro kně
ze: = vojen. sbor: přenes.: v
světa chóru zahučí píseň vzdoru
(Ner.); chorus zvonů (t.) atp.

chorál, -u, m., z řeč. = sborový
zpěv liturgický, velebná církevní,
duchovní píseň;
choralista [—stka] || chorálník,

_-a, m. = stálý člen chrámového,
klášterního sboru pěveckého:
chorální zpěv, kniha;
mik, -u, m. = chorální kniha

*choravětl, -vějí = churavěti; slož.
dokon. roz- (Ner.)

chorca, -ey || -eje, ž., řec., v lé
kař. = posunčina, tanec sv. Víta

"chorec, -rce, m. = chorý člověk
*chórek, m., zdrob. k chór
choreograf, -a, m. = navrhovatel

a učitel tanců; —grafický [-cky],
příd. k -grafz'e, ž. = nauka o
tanci

chorický ]] chá-, přid. k chór =
sborový

chorista [-stka] (cho-», m. = zpě
vák [-vačka] ve sboru, hlavně
divadelním

choroba„ 2. = nemoc;
'choroběti, -bějí = býti chorob->
ný (Zell-):
chorobmec, -nce, m. = ústav pro
staré lidi;
'chorobli'oý = chorobný;
chorobný Vně; most) = nemoc
ný. souvisící s chorobou, vyplý
vající z ní: ch. člověk, stav, -ná
touha, vášeň, ctižádostivost; -né
sklony...

33.

choroba-, kmen k choroba ve slož.:
masný = nosící, přinášející cho
robu; mis, -u, m. = popis cho
roby (lékař.); -plodny' || dom—ný
= plodící, působící chorobu

*choroduchý = chorý na. duchu
(šmil.)

choromyslnicví, stř. = ústaVy pro
choromyslné, péče o ně:
-myslný [-ně; masu =
na mysli. na duchu

chorost, v. chorý
choroš, -e, m., houba
'choroučký = velmi chorý (šrám.)
chorovatl = být chorý (Staš.)
chomvod, -u, m., rus. = dívčí sbo

rový tanec. doprovázený zpěvem;
*-vodce, m. = vůdce tance, před
tanečník: přenes. -vodce poesie
(Vrchl.) = vůdce, hlavní před
stavitel

chórový, přid. k chór: ch. zpěvák.
zpěv

chorus, v. chor
Chorvát..., v. Charvát
chorý [choře; *chorost1 = chura

vý. nemocný: ch. na plíce, cu
krovkou...; ch. na duchu

chorý

*chořeti, -řejí = churavět, stonat
(říd. kniž., Slád., Nov.); slož.
dokon. 0- = ochuravět: sám svou
krásou ochořel (Hal.); ochořelá
hlava (Ner.); podob.' -lé srdce;
*chořiti = _chořetl (sal)

I choť, -tě, m. = manžel, muž
II choť, -ti, 2. = manželka, žena
*chotár ll kotár, -u, m., hlavně

slov., z maďar. = hranice mezi
pozemky nebo obcemi, pozemky
jedné obce, jednotlivce, katastr
(Roll., Jin)

Choteč, —tče, ž., ves v Č., z osob.
jm. Chotek, -tka, m., dnes příjm.

*chotinka, ž., zdrob. k II choť
*chouloti se, -lejí, opětov. k chou—

llti = choulltl se, krčiti se, vá.
let (říd. kniž.):
choulitt = vinout, krčit, tulit,
tisknout: ch. k sobě co (Rais);
obyč. ch. se = vinouti se..., ha
liti se: člověk, had, pes se chou
lí zimou, úzkostí atp.; děti se k
sobě choulí; oblaky se kolem
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choulí (Heyd.); ch. se pod pe
řinou (VP-): na úbočí stráně
choulilo se hejno stavení (Rais);
slož. dokon. s- se = skrěiti se:
s- se pod peřinu, -nou;
choulívati, opakov.

choulivka, -vek, ž., rostlina, jeriš
ská růže;
choulžvý Míč; -vost] = krčící
se, tulící... (řídkě): choulivé ml
hoviny (Rais)

choulostlvec, -vce, m. = choulosti
vý člověk;
'choulostiveček, -čka„ m., zdrob.
k němu;
choulostivěti, -vějí = stávati se
choulostivý: slož. dokon. z- =
státi se choulostivý; z- tělo
(Herrm., m. zchoulostiviti); v.
zchoulostivělý ;
choulostžm'tí. =
Vým: matka
slož. dokon. z-:
ho zchoulostlvila;
choulostivý [-'oě; wosa, souvisí
s choulítl, původ. = kdo se
choulí, pak = velmi citlivý, ne
odolný, neotužllý, změkčilý, ne
důtklivý: ch. na zimu. na za
chlazení, na průvan... na únavu.
na jídlo, na pití; ch. na vtipy,
na žerty, na narážky...; ch. na
práci, přenes. = nerad mnoho
pracující, vyhýbající se práci,
„lechtivý“ na práci; přenes. -vá
věc, otázka... = ožehavá

'chouteěka, ž.. zdrob. k choutka.

činit choulosti
choulostivi dítě;

matka, nemoc

choutka, -tek, ž., vlast. zdrob. ]:
chuť = potěšeni, záliba, často
odlišná, zvláštní, nepřirozená:
osobni ch.; míti divné choutky;
hověti choutkám

chov, -u, m. = chování, pěstění
zvířectva

chovaěka, -ěek, ž. = chůva (lid.);
= chuvka 2. (t.)

chovanec [-nka], -nce, m. = kdo
je chován, vychováván v ústavě

chování, stř.. 1. k chovati = chov,
opatrování, pěstění; 2. k chovati
se, nik. chování se = způsob
jednání, života, způsoby: dobré.

chovati

uhlazené, ostýchavě, odměřeně,
špatné ch.

chovanka, v. chovanec
chovatel [-lka], -e, m. = kdo cho

vá zvířectvo:
-lsky' [—lsky; -lství]: -lský spolek

chovatl, -vám, 1. = ukládat. umís—
ťovat, držet: ch. pivo ve sklepě,
květiny za oknem, ovoce na půdě,
peníze v pokladně, listiny v ar—
chivu;
2. = mít (u sebe, uloženo).
podržovati s úctou.., opatrovat:
ch. něco jako vzácnost, milou
vzpomínku; několik fotografií
chovám podnes (J lr.):
chovati dítě (na rukou) = držet
(a hýčkat); bude chovat (o ženě)
= čeká dítě:
8. = obíratl se s chovem, pěsto
vati: ch. dobytek. koně, včely...:
4. = míti: ch. něco v tajnosti,
někoho v srdci; = míti co. být
naplněn něčím: ch. k někomu
lásku, náklonnost. nedůvěru, ne
návist: ch. někoho ve vděčné,
věčné paměti; tu pevnou chová
důvěru (Erb.);
5. = obsahovati:
20 litrů (zastar.):
6. ch. se = počínati si, vésti:
ch. se k někOmu zdvořile, styd
livě, poníženě, hrubě; žák se
chová vzorně,- mravně; chová
se k hnutí, k myšlence.... v ně—
jaké věci zdržellvě, odmítavě...
= jeho poměr je zdrželivý...;

nádoba chová

o věcech = vyvíjeti se. půso
biti, mít vlastnosti...: něco se
chová jako kyselina;
slož. dokon. do_ = zachovati do
jisté doby: do— otce k (do)
smrti, ovoce do jara; do- se
čeho = chovem získat; do— se
= udržeti se. zachovati se, na
př. 0 zvycích, o slovech, o pls
ních, o starých rukopisech;
Ina-, 1. = nashromáždit: co
nachová Stýskal, (to) utratí Vý—
skal (přísl.); 2. na- se dítěte...
(mnoho):
od- = dokončit chování, vycho
vání, vzdělání: od- dětí; odbor
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ník si odchoval žáky; přenes.: dobře, (ne)spravedlivě, haneb
sílu v někam od- (Krásnoh.); n ..; = vyhovět, zaiíbiti se:
po- dítě... = podržet v náru- všem se nelze za,-; nikdo se mu
čí, pohýčkat: po- koho = po- nezachová;
hřbít; přenes. po- nadějí = chovávati, -vám, opakov.:
ztratit ji, vzdáti se jí: podob- nedok. slož. do—: všechny sta
po- životní plány; ré zvyky se nedochovávají stej
pře- dobytek přes zimu: ně: od- děti, žáky..: 120—ne
pře-mr, V. 121/-; božtíka, mrtvolu; pře- = tajně
při- = chováním rozmnožit, na chovat, na př. zloděje, vraha.:
př. dobytek, jmění; s- peníze, knihu...; s- se za ně
s- (schovej || lid. a hovor. koho; us- drahé památky ap.;
schov) = dobře uložit, skrýt: u-,- vy- koho = působit na jeho
5. obilí, šaty, peníze; s. si co rozumový, citový a mravní roz
na památku: s- se při hře, v voj, davat mu směr; za- zákony,
nebezpečí...; s. se za někoho, kázeň, tajemství; staré zvyky se
přenes. = nejednal: přímo, ný- zachovávají
brž skrze někoho, jednat jako—
“by na. něčí popud, ne z vlast
ního popudu; měsíc se schoval
za mraky; = dat na původní
místo, zastrčit...: s- meč do
pochvy;
u-, 1. = nashromáždit: u- si
mnoho peněz; 2. uchránit;
Bůh uchovej " “Bože, uchovej =
nechť (mne... toho) uchová Bůh,
chraň Bůh, Bože, kdepak, ani
pomyšleníl, ne (silný zápor):
Jé. (že bych měl zpívat)? Bůh
uchovej! (Rais a tak obec):
us- = ukrýt, uložit;
vy- děti, vy- si žáka, nástupce,
ltelá.í:ko: pře-vy- (nové) = zme
nitl dosavadní výchovu, vycho—
vati v novém duchu;
za-, 1. nashromáždit, nahos—
podařit: brzy si několik zlatých
zachoval (Němc.); nic nem-,
všecko propít; za,- si něco na
stará léta;
2. = udržet, co máme. co by
lo, ochránit: za— staré zvyky,
-rá slova..: lidové písně... se
zachovaly; za- si zdraví, vese—
lou mysl, humor; za- se při
zdraví, při životě;
3. = splnit: za- zákony, Boží
přikázání, stanovy, mlčelivost,
přísahu, pravidla hry, panen—
ství;
4. za- se, dokon. .k chovatl se
ve význ. počínati si...: za- se

chovný = na chov: ch. dobytek
chození, v. choditi
chonasčot, -u, m., z ruš. = vedení

podniku podle vlastní výnosnosti
chr, ohm-..., citoslovce vystihující

chrčení, chrapot, chrápání
'chmbrota, ž. = chrabrost:

Chrabrý [-bře; -brost] = smělý.
statečný. udatný, odvážný

chrabřitl = činit chrabrým, do
dávat chrabrosti (Holeč.)

chrám, -u, 1. = sehrána, -nka
(bibl.); 2. = kostel;
dát komu. dostat na ch. Páně
(sv. Bouchala) = dát, dostat
výprask (lid.); asi podle toho.
že církev nazývá tělo chrámem
Páně:
zdrob. 'chrámec, -mce, m. (za.
star.), chrámek, -mku, m. (říd—
ké, J'ir., Čech), chrámeček, -čku,
m.

*chramost, -u, m. = chrastění.
šustot, šramot;
chramosta, m. = kdo děla chra
most. nemotora;
'chramostí, stř. = co chramosti.
chrastí, roští;
chramostiti, _stění ==-dělat chra
most, šramotit; slož. dok. na- se
(mnoho); prostě dokon. eva-;
chramostýl (-stejl), -a, m.
hranostaj (lid.); .přenes. = m.L
obratný člověk, neposeda, člověk
stále chramostící
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chrámový, příd. ]: chrám: ch. sbor,
-vé schody, dvéře, ticho

'chramstati = chňapat, hltat:
chramsmouti, -stl. -stnuv, -stnué
t(í), dokon.; slož. dokon. s—=
shltnout (lid.)

'chramtiti = shánět, hrabat (pe
nize)

'chrana, z. = ochrana. (básnic)
'chránce, m. =“ ochránce (básnic.)
chráněnec [JněnkaL -nce, m. =

kdo je pod něčí ochranou. o koho
se někdo stará; '
chráněný = jsoucí pod ochranou:
-ná zvěř, -ný přejezd přes trať

chránící = co je na ochranu.
ochranný: ch. obal, drat;
chranič || obyč. chrá- [-čka], -e.
m. = chránící zařízení, chrá
nítko;
*chranídlo || okrů-, -del, stř. =
chránítko;
'chranžtel [-lka], -e, m. =
ochránCe (Č.-Chod)

chrániti, chraň = bránit, hájit,
opatrovat: ch. město, lld pro
ti nepříteli, před nepřítelem, od
škod: lid jej chránil proti vše—
mu zlému (Vrch1.); šat chrání
tělo před zimou;
ch. koho čeho (říd. kníž.):
chraň mne Bůh i té myšlenky
(Palac.): chraň svou nohu krva
vého pruhu (čech): rač těž
kých snů nás chránit (Slád.);
ch. se čeho = stříci se, vystří
hatl„ varovati: ch. se nastuze
ní, nákazy, špatné společnosti;
ch. se s neurč. způs. n. s větou
5 aby: ch. se přijíti s kým do
styku || abychOm nepřišli...;
chraň Bůh, B. chraň = B. ucho—
vej (v. chovati), co tě (vás)
napadá„ kdepak, ne (silný zá
por): na Matýska to nesměl.
Bůh chraň, nikdo říci (Svět.);
Uděláš mi to? Chraň Bůh; Pán—
bůh chraň, tatík ani slyšet ne
chce (Rais);
chrániti co, obilí, seno = uscho
vávat, dávati do bezpečí, svá
žetl domů, do stodoly (většinou
nářeč.);

slož. dokon. 0- = obránit, ob
hájit; s- peníze = nashromáždit,
ušetřit..:
u- = uchovat, zachránit: u.- ze
mi od záhuby; u- se = uvarovati
se...;
za- tonoucího... = vysvobodit,
spasit: za- kOmu život; za- se
útěkem;
-chraňovatí, slož. nedokon. o
koho před čím, o- se...; 3- pe—
níze, známky atp.; za- koho, co:
slož. dokon. nas- co = nashro
mážditi;
-chráněti, slož. nedokon. s- (řid
ší než -chraňovati, čech, Trýb);
chránívati, opakov.

chránítko, -tek, stř. = ochranné
zařízení, -nný předmět: ch. na
tužku, na jehlici, ch. límců

'chránivý || 'chranlimj (Svět.)
[-vě; -'vost] = chránící (kniž.)

-chraňovati, v. chrániti
'chrápal, -a, m. = kdo chrápe
chrápatl, —pu, -peš... || -pám...,

chrápej, chrápaje, = vydávatí
zvuk chr, chrčet při spaní:
slož. dokon. na- se (mnoho);
pro- celou noc; prostě dokon.
zzz-;
chrápávati, opakov.;
chrápavý [-'vě; -'vost] = chrápa
jící

*chraplati = chraptětí;
chraplavý || 'chraplž'vý [-'vě;
Jvosn = chraptlvý: ch. hlas; —vá
prsa (Rais)

'chrápnouti, -pl, -pnuv, -pnutí. do
kon. ke chrápatl = zachrápati
(č.-Chod., Vr.)

chrapot, -u, m., 1. = chraptění; 2.
= chrápání, chropot: smrtelný
ch.; ch. sov (Kadlec):
'chrapotny' = chraptivý

chrapoun, -a, m. = „kdo chrápe",
přenes. = nadutec, hrubec, hru
bá přezdívka pyšným sedlákům
n. zbohatlíkům;
'chrapounowna, ž. = chrapoun
ství;
chrapounský [-sky; -st'ví]:

. způsoby
-ské
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chraptětl || "-tlt_i, -tí -= mlu- *ehmstnoutl, -stl, -stnutí = za.
vít chraptivým, zastřeným hla- chrastlt; slož. za- (Dr.)
sem; chrastot, -u, m. = c_hrastění (Netz,
slož. dokon. 0- = státi se chrap- Be.)
tivý. dostat chrapot: *chrbít, -btu. m., slov. = hřbet
chraptivatí, opakov. chi-četl, -čí, 1. = vydávatl zvuk chr,

chraptivý [-vě; —vost] = chrap— hrčet: chrčí mu v hrdle; pes
tící, chrapavý: ch. hlas, smích; chrčí zuřivosti (Kopeč.); 2- =
-vě odkašlávatl (Jlr.)

! *chrast, -u, m., 1. = chrastění,
chrastot, šustění: ch. kolejí
(Ner.); 2. = Chrasti (říd.)

II *chrast, -i, ž. = Chrasti
I chrást, -u, m. = řepné n. zelné

listí
II cln-úst, —i,ž. = chrastí
chrasta, chrásta (krásta), ž. =

strup, prašivlna., kožní nemoc
zvaná. impetigo

chrastavec, -vce_ m., rostl.; mocný
[Jvě] = (zbarvený) jako chras
tavec;
chrastavka, -vek, 2. = ropucha,
prašivina (lid.);
ohrastavý = strupatý, prašivý

chrástek, m., zdrob. k 1 chrást
chrastětí, v. chrastiti
chrastí || 'chrástž (Ner.), stř., 1.

= roští, suché větve, nízké křo
ví; 2. = I Chrást (říd.); zdrob.
chrástžčko, —ček, stř.

chmstidlo, -del, stř. = čím se
chrastí, dětská hračka;
'chrastžl, -a, m. = kdo chrastí
kostmi, hubený člověk, vyzáblík
chrastina, ž.
Erb.)

chrastití (zastar. -stěti), -tí= dě
lat chrastot, šelestit, šustět: su
ché listí chrastí; je hubený, div
že v něm kosti nechrastí;
slož. dokon. na- se (mnoho);
*roz- kytici makovic = uvésti do

= chrastí 1. (Jin,

chrastění (Dr.); 's- kytici =
udělat, opatřit nahonem, „se
hnat" (Vanč.); za— klíči, peně
zl
chra'stlvatt', opakov.

chrastítko, stř., zdrob. ke chras
tidlo;
chrastívati, v. chrastiti;
chrastivý [—vě]= chrastící

s chrkotem téci (zastar.):
slož. dokon. na- se (mnoho);
102- se: gramofon se rozchrčel
(Kopeč.); prostě dokon. era-;
chrčifvati, opakov.:
chrčivý [-vě; -'vost] = chrčící

chrestomatie x-tyjem ž., z řeč. =
výbor četby, vybrané části ze
Spisovatelů

chrchel, -chle || -chlu, m. = vy—
kašlaný hlen

chrchlal, -a, m. = chrchloun
(zhrub.)

chrchlati, -lám = chrčivě kašlat.
kašlat a vyhazovat hlen, pokasla
vat. odkašlávat;
slož. dokon. na— se (mnoho);
od- = odkašlat (čap.); pro—
celou noc; přenes. jubileum se
'prochrchlalo (Šal.) = odbylo
jalovými řečmi; vy- hlen: pros
tě dokon. za—J
chrchlávati, opakov.: slož. nedo
kon. po- = pokašlávatl;
chrchlavý [-'vě; duostJ = chrch
lající: ch. hlas (Rais)

*clu-chloun, -a, m. = kdo stále
chrchlá chrchlal (zhrub):
chrchlovitý= jsoucí jako chrchel

*chrchnoutl, -chl. -chnuv, -chnutí
= zachrchlat (č.-Chod)

clu-ie, ž., z řeč. = slohové. práce.
podávající podle přesných pra
videl objasnění nějakého slav
ného výroku

chrlSma, -matu, stř., řec. = křlžmo
chrlstlanlsace a-styjanyza—», ž., z

lat. = pokřestění; -nísmus
<<-nyz-»_ -mu, m. = křesťanství

christologie, ž., z řeč. = nauka o
Kristu

chrk, cltoslov. = chr; ch., -u, m.
= chrkání, chrknutí;
chrkati, -ká.m = chrčet, chrči
vě kašlat atp.; ch. krev = chrllu
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(zastar.); slož. dokon. za- (So.):
chrkávati, opakov.: slož. nedo—
kon. oci-, vy- ;
ch'rkavy' [-vě; -'vost] = chrka—
jící:
chrknoutž, chrkl, -knuv. -knut(í),
dokon. k chrkatl: slož. dokon.
cz]-; .
chrkot, -u, m. = chrkáni

chrlení, v. chrlit!
chrlič, -e, m. = kdo, co chrlí: ch.

vody = konec okapové roury,
výtok z kašny; zvukový ch.
(čap.); ch. řečí (šlejh.)

chrliti = “prudce a ve větším
množství vyhazovat atp.: sopka
chrlí lávu, nemocný krev, děla
náboje na tvrz; přenes. o rychlé
práci, psaní atp. (hovor.): spi
sovatel chrlí články, knihy, tís
kařský stroj chrlí stránky atp.;
chrlení, stř.: ch. krve = prud
ký výtok krve ústy:
slož. dokon. try-: lokomotiva vy
chrlila mračna. kouře; přenes.:
vychrlit na koho (komu do
obličeje) spoustu nadávek; vlak
vychrlll spoustu Výletníků =
vystoupila z něho spousta výlet
níků;
chrlívati, opakov.;
*chrlivý [-vě] : chrlící

'chrmtati, -tám || 4. os. chrmce...
= chrčivě kašlat (lid.)

chměti, -ní = vydávatl zvuk chr,
chrápat; = spát (zhrub.): slož.
dokon. na- se (mnoho, dlouho):
pro- celý boží den; ch'mívati,
opakov.

chrobíček, -čka, m.. zdrob. ke
chrobák, -a, m., brouk, lid. zva
ný hovnlval; = vůbec brouk
(nářečí.)i

*chrobalivý = ěervlvý (nářečí.,
Martin.)

"chrochot || 'chrocht, -u, m. =
chrochtání

chrochtati, -tám = vydávat hlu—
boký chrčivý hlas, obyčej. jen
v zvířatech: prase, svině chróch
t_á; řidčeji o jiném podobném
zvuku: radio chrochtalo popěvek

"(kniž.); slož. dokon.'za-;

chrochtavý [-vě; -vost] = chroch
tající:
chrochtnouti, -chtl, -tnuv, -tnutí,
dokon. ke chrochtati;
slož. dokon. od-, za-: pan Schlegl
zachrochtl, pak si odchrochtl
(Ner.) '

chrom <<chróm», -u. m., kov
chromajzl || 'ch'ro'mák || -dn, -a, m.

= chromý člověk (zhrub'.);
'chromatž = kulhati

chromatický Packy; -tič'nost]
a-tyc-, -tyč—»,z řeč. = barevný.
týkající Se barvy: -ká. vada
čočky; = půltónový: -ká. stup
nice: -ké nástroje = mající 12
půltónů v oktávě:
chromatika q—ty-», ž. = nauka
o barvách: v hudbě = sled ně
kolika půltónů; = chromatická
harmonika.

*chrOmec, -mce, m. = chromý
člověk (Jin, č.—Chod)

ohromě, v. chromý
*chroměti, -mějí = chromuouti
chromiti = činit chromým, ochro

movat (ojediň.): ch. moc (Pal.);
slož. dokon. o-: být ochromen
mrtvicí na pravé straně; přenes.
= Velmloslablt, podlomit: Han
nibal ochromil válečnou moc Rí
manů; hospodářský žix'fotbyl o
chromen; po- nohy (Jir.) ; z
koně;
slož. nedokon. ochromovati něčí
síly apod.

chromnoutl, chrOml, chromnuv,
-mnutí = stávatl se chromý;
častěji slož. dokon. o-, 3- II z-:
člověk, kůň ochroml (na jednu,
na obě nohy); zchromlý

chromofotograíio, ž., řec. = ba
revné. fotografie:
chromolžtografie, ž = barevný
kamenotisk: _
chromops'ie, ž. = chorobné ba
revné vidění

chromost, v. chromý;
“chromota, ž. = chromost

chromovati <chró-»— = povlékat
vrstvou chromu __

chromový [měL příd._ ke chrom-.
-vá ocel, -vě žlutý
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chromý [-mě; -most] = ochro
mený, nevládnoucí čím, mající
poruchu ve výkonu končetin:
člověk ch. na ruku: ch. na no
hu = kulhavý. kulhající; chro
mé. ruka, noha; přenos. (hovor.)
= slabý: ch. důvod; -mé břizky
=. křivé (kniž.)

chronický [mit.—ky,--nt'čnosn <-nyc-.
-nyč-». z řeč. = trvající delší
čas (0 nemocích), vleklý, lékař.
počasný

'chronista <<-nys-»,m.. řec. = kro
nikář

chrono-, kmen“ řec. chronos (=
čas) ve slož.: -graf, -u, m. =
přístroj zapisující přesně čas:
-graf, -a, m. = letopisec;
-gram, -u, m. = nápis, jehož
některá písmena udávají leto
počet;
-log, -a_ m. = kdo určuje leto—
počty; —logický [—cky] = co Je
podle časové posloupnosti:
postup, pořádek, -cké vylíčení
události: -Zogie, ž. = nauka o
měření času, stanovení časového ;
pořadu, doby vzniku; -log'ie změ- '
ny a v h;
metr, -u, m. = přesné, jemné
hodiny;
-stich <<—stych»,-u, m. = báseň.
verš udávající letOpočet

'chrOp, -u, obyč. pomn. cia/ropy,
-pú. m. = chropot, chrčení, ra
chot, rachoty (Syllaba, z Husovy
Dcerky): v. chrůpek

'chropětl, —pí= chroptěti, chrčetl
Chroplň, míň, -ně, ž. = Chropyň

(zastat)
chrapot, -u, m. = chroptění; smr

telný chropot; těžký ch. skonu
(Čech);
'chropotatž = chroptět; '-tav:ú
|| '-tný = chropticí, chroptlvý:
-tný dech (Sum.. (E.-Chod)

'chropt, m. = chropot;
'chroptati = chroptět; —ta1rý
[-tavě] = chroptící

chroptětí || hmm, -t1 = chrčetl
před smrtí, při těžkém zranění;
slož. dokon. ato—: nemocný do
chroptěl; za-, prostě dokon.;

-cký .

chroptívati, opakov.:
chroptívý kvě,- -vost] = chrop
tící

Chropyň, —ně|| úřed.. Chropyně, ž.,
ves na Mor.; poslat někoho, kdo
se neumí chovat, do Ch. na. mo
resy (lid.) '

chroatík, -a, m., hmyz
'chrolítí, stř. = chrastl
chroumati = chrastět.

chroustat; = chromlt,
chrupat,

zprav.
slož. dokon. po- si ruku, nohu
= poranit, takže jí nemůžeme
plně vladnout, pohmoždit, o
chromit

*chrounětl, -ní = chrápat, chrnět;
slož. dokon. vy- se; vychrouněný
(K. Nový)

chroupati, -pám || -pu = kousat
něco okoralého, křehkého, takže
to chrastí, chrupe. chroustat,
křoupat: ch. cukroví, jablka;
koně chroupají obrok (Jir.); ně
kdy bez odstínu chrastění = s
chutí kousat, jíst;
slož. dokon. na- se čeho (mno
ho); prostě dokon. s—všecko;
chroupdvati, opakov.:
chroupavý [»vě; -vost] = chrou
pající, křupavý;
chrouzmouti, -pl, -pnuv, -pnuti.
dokon. ke chroupati

I chroust, citoslov. vystihující
chrupnutí, skřípnutí (č.-Chod)

II chroust, -a, m., brouk; přenes.
= slabý, hubený člověk, člověk
po nemoci (zhrub.)

chroustatl, -tám = chroupat,
chrupat, křoustat; slož. dokon.
s-: kočka schroustala myš;
chroustavý = chroupavý

chroustek, -tka, m. zdrob. k 11
chroust

chroustí, přid. k chroust; ch. hla
va...;
chroustík, -a, m. zdrob. k 11
chroust

chroustnoutl, -stl, astnuv, -stnutí,
dokon. ke chroustatl: též = za
chrastět

chrouti se, _chrujl, chr-ul, chrutl
= zachumlávati se. zavrtávat,
choulit (nář.): ch. se do peřln;
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ch. se v peřlnách = převalovati
se; svině se chruje (lid.) =
houká; chrutí = doba páření
zvěře (mysliv.):
chrouti = chrčet (místy lid.):
slož. dokon. z- = zválet (celou
postel); za—se = zachumlatl se.
schoulltl se (Ra.) »

chrpa, ž., rostl.: symb. modré
barvy: chrpy hezkých očí (čech):
zdrob. chrpka, -pek. chmečka,
-ček, ž.;
chrpo'vitý [-tě] = podobný chr
pě: -tě rozstřlklé skvrny (šim.);
= modrý jako chrpa;
chrpový [Jvě; -vost]: -v6 oči =
modré; -vě modrý

I chr-st, citoslov. vystihující chrst
nutí

II clu-st, -u. m., 1. = chrstnutí; 2.
= pití (Ner.)

chrstati, -tám = lít něco prudce.
naráz (předmětové), téci prudce
(podmětové) ;
chrstnouti, —stl,-stnuv, -stnut(í),
dokon.; slož. dokon. v-, w- ně
komu něco do obličeje

chrt [chrticeL -a, m.. odruda lo
veckého psa; symbol rychlosti
n. vyzáblosti: rychlý, hubený
jako ch.; hnátl se do práce jako
chrt (Ra.);
chrtí hbitost; .
chrtík, -a, m., zdrob. k chrt;
chrti'na, ž. = špatný chrt (mys
livecky)

chrtitl = nakládati s někým jak
s chrtem, týrat (Jin. z Domaž
licka)

chrtník, -a, m. = chovatel, cvičitel
chrtů

*chrtoun, —a,m. = lakomec
chruji, -ješ..., v. chrouti
'chrunětl = chrnět
I chrup, citoslov. vyjadřující zvuk

při chroupání, jemu podobný
II chrup, -u, m. = obě řady zubů

v horní a dolní čelistl, sou
hrnný název všech zubů

'chrupadlo, -del, stř. = silný chrup
chrupati, -pá.m..., -pají " -pu...,

-pou. -pej, -paje = vydávati
zvuk chr, 1. o slabě chrápavém

spaní; 2. o zvuku při chůzi po
něčem, při stoupnutí na něco,
při kousání, lámání apod. něčeho
křehkého: sníh chrupe (pod no
hama): písek chrupe (když se
razšlápne): kůrčička pečeně chru
pe (při rozkousávání): 3. =
chroupat, chroustat. křoupat: ch.
jablka, ořechy;
chrupávati, opakov.

chrupavčltý = chrupavkovítý:
chrupavka, -vek. ž., 1. = tuhá a
pružná podpůrná tkáň v živočiš
ném těle, též chrustavka, lid.
chrupka, křupkaz' 2. odruda třeš
ní. chrupka, křupka;
mkom'tý = obsahující chrupavky:
-té maso; -té ryby = mající chru
pavky m. kostí;
chrupavý [-vě; avost] = chru
pajlci: ch. sníh, písek, -vá kůr
čička na pečení, -vé třešně

chrůpek, m., zdrob. ke chrop
'chrupěti = chrupati
chrupka, -pek, ž., 1. lld. = chru

pavka 1., 2.: 2. druh révy
*chrupký = křehký, chrupavý

(z rus.)
chruplnvka, -vek, ž. = chrupavka

(lid.): -plav'ý = chrupavý
chrupnouti, chrupl, -pnuv, -pnut(í),

dokon. ke chrupatl: kost chrupla
(při zlomení); 'ch. si = zdřím
nouti sl: slož. dokon. s- něco =
slupnouti, rychle a s chutí snísti;
3—si = zdřímnouti si, pospati

chrupot, -u, m. = chrupání: ch.
slámy (Vr.): = chrápání (Č.—
Chod)

*chrust, -u, m., 1. = (za)chras
tění (čelak.); 2. = Chrasti (Ra.);
*chrustačka, -ček, z. = chru—
pavka 1.:
'chrustati || *chmstětí || "ch'ms
tm = chrastit, praskat, skřípat;
slož. dokon. za- (chrustéti);
chmstavec, -vce, m. =truskavec:
chrusta'vka, -vek, ž. = chru
pavka 1.:
"chrustnouti, -stl, -stnuv, —stnutí
= zachrastit, zapraštět

chrntí, v. chrouti
Chrvát, chmátský..., v. Charvát
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chrysanthema || -téma. <<-za.nté-».
ž., z řeč. = kopretina

chrysolit, -u, -m., řec., drahý ká.
men

chrysopras e-zo-», -su <<-su», m.,
z řeč., odruda chalcedonu

chřadnoutl, chřadl, -dnuv, -dnutí
= stávati se mdlý, slábnout,
hynout, tratiti se: ch. nemocí.
od nemocí, stářím, závistí, lás
kou; rostliny -n0u suchem;
slož. dokon. do- (do konec):
prostě dokon. u- (Ner.); s-, lé
p e z- _

chřapáč, -e, m., houba: ch. || obyč.
křapáč = velký Vlašský ořech.
velká a starší houba, hlavně
hřib, rozkřápnutá nádoba, starý
rozvitý květ

*chřápati || *chřaplatz' = křápat;
chřapla'vý = křapavý

*chřast, -u. m. = chřestot
'chřást || 'k'řást, -u, m. = chrást
chřástal || lid. křástal, -a, m., pták;

-lí hlas
*chřástí, stř. = chrastí
*chřastiti, -sti'vý = chřestlti, -stlvý
*chřástnoutl, -stl, -stnuv, -stnutí

= praštit
*chřastot, -u, m. = chřestot
chřástový, přid. ke chřást
chřest, -u, “m., 1. užitková. rost

lina, asparagus: 2. = chřestění:
ch. rolniček (Čech);
*chřestačka., -ček, ž. = chřestítko;
chřestá'ma, -ren, ž. = chřestové
pole;
'chřestati = chřestit

'chřestldlo, -del, stř. = chřestítko
chřestiti = chrastit, šramotlt:

klíče, peníze chřestí; pes chřes
til obojkem (Jir.); slož. dok. za-;
chřestt'uati, opakov.:
chřestítko, -tek, stř. =
títko:
chřestivý [-vě; -vost] || 'chřest
ný = chřestící

chras

chřestot, -u, m. = chřestění
chřestovcc, -vce, m., nerost
chřestovna, -ven, ž. = chřestárna
chřestýš, -e, m., had
chřestový, přid. ke chřest
*chřípatý = mající velké chřípě

'chřípavý [wě; -vost] = nosově (v.
chřípě) zabarvený: -vě'se smátzl
(Kub.)

chřípě, ž., zprav. pomn.
-pí = zevní nosní otvory

chřípěcí, v. hříbě
chřípí, stř. = chřípě
chřipka, -pek, ž., nakažlivá ne

moc: chřipkový: -vá. nákaza

chřipč,

*chřoupatl = chrupat, chroustat;
chřoupavý = chrupavý;
chřoup'nout'i, -pl, -pnuv_ —pnu
t(í), dokon. ke chřoupatl

.chřoust, citoslw. = I chroust;
chřoustati, -stmuti = chroustat,
-stnout

chi-tan, —u, m. = zvířecí hrtan:
zhrub. m. hrdlo, krk;
zdrob. chřtánek, -nku. m.

chi-up, citoslov. = I chrup;
ch'řupati, -pavý, mnou“ = chru
patl, -pavý, -pnoutl

chtěj nechtěj || řidčeji & méně
správ. chtě nechtě, chtíc ne
chtic, ustrnulý rozk. zp. od chtí
ti = ať chce (chtěl...), chceme...
n. nechce..., rád nerad, volky
nevolky: chtěj nechtěj musil
(musili...) svolit, udělatl to atp.;
pan otec musel chtěj nechtěj do
kola (Němc.)

chtěně, v. chtěný;
chtění, stř., v. chtíti

chtěný [dně; -nost], zpřídav. příč.
min. trp. od chtíti = úmyslný.
nedosti přirozený, hledaný (kniž.)

chtíc nechttc, v. chtěj nechtěj
chtíč, -e (4. p. nezřídka = 2. p.),

m., 1. = chtivost. snaha, úsilí
(zastal-.); 2. = vášeň. pud: ch.
sběratelský (Čap.); tvůrčí ch.
(čech); 3. = pohlavní pud.
choutka; často pomn. -če, -čů:
'chttčwý, příd. k tomu (Čap)

chtíti, chci, chceš.... 3. mn. chtí ||
chtějí, chtě " chtěje, chtěj. chtěv.
chtěl, chtěn(i);
1. (o lidech) = mít vůli, přátl
sl, žádat: ch. co. zápor. ne—též
se 4. p.: nechci to, knihu, peníze,
vodu...: nic nechci...;
chtíti (co) od koho || po někom;
co mi chceš? = o čem chceš se
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mnou mluvit, jednat. oč mne chceš
žádat, co si přeješ ode mne;
chtít koho za předsedu = přáti
si ho (mít) za předsedu; ch. ko
ho = chtíti si ho vzít za muže,
za ženu:
= mít úmysl, zamýšlet, hodiat,
mínit, míti touhu. přání. chys
tati se: ch. jeti do ciziny: ch. se
kam podívat: tím nechci říci, že

= nemíním; nechtěl jsem ho
urazit atp.;
chci věřit, doufat = mam pev
nou víru, naději, (liter.);
děkuji, nechci (zdvořilé odmít
nutí) || děkuji nechci (povzdech):
nechci tomu ani věřit = je mi těž
ké, nemohu tomu věřit, zdá. se
mi, že to není pravda. skuteč
nost; ať si říká kdo chce co chce
= ať si říká. kdokoli cokoli: ať
dělal, co chtěl, všecko je špatně
= ať dělal, co dělal, všechno, co
dělal;
chtít, aby nám někdo pomohl,
poradil, aby toho nechal...; jak
to chceš udělat, aby byli vši
chni spokojeni?; jak chcete, aby
vás našli? = jak vás mají najít?;
chtíti s neurč. způs.: c_h. jíst,
pít, psát...; neurč. zp., hlavně jít,
jet... (významu pohybového).
často se vynechává.: chcl domů,
do ciziny...; pan otec musel chtěj
nechtěj do kola (Němc.); kdo
chce - kam, pomozme mu tam
-(přísl.);
ch. čemu (zastar.) = co: Bůh
tomu chce, chtěl; chtí tomu mno
zí = domnívají se, tvrdí:
chtěj nechtěj || chtě nechtě n.
chtíc nechtíc, v. chtěj nechtěj ;
2. neosob. chce se, chtělo se mi
= mám přání, chuť: chce se mi
pít, spát; do ničeho “se mi dnes
nechce; nechce se mi do vody
[jíti...]; že se ti chce, že by se
ti chtělo...! [to dělat, tam jít...];
nechce se mi tomu věřit = ne
chci tomu věřit; nechce se mi lí
bit = nelíbí se mi (lid. a hovor.):
chce se mi lásky (Sen; ovci se

chce soli a sedlákovi svobody
(přísl.);
3. chtíti s neurč. způs. znamená
někdy možnost, pravděpodobnost,
obavu, že se něco stane (lid. &
hovor.): zdá se mi, že se nám
chceš rozstonat; snad nechceš
stonat?;
4. ch. s neurč. způs. m. rozk.
způs.: nechtěj dbáti (Eth.) =
= nedbej (zastal-.);
5. (o zvířatech): kůň chce oves,
vodu..., pes chce žrát...; ryba
chce pít, plavat, přenes. = po
rybě (po požití rybího masa) se
chce pít;
6. (o věcech): Všecko chtělo roz
kvésti (Dun) = chystalo se roz
kvést; ta květina nám nechce
růst, kvést = jako kdyby ne
chtěla, neroste, nekvete (s odstí
nem mrzení, rozmrzelosti...); pa
řez (při dobývání) nechce povolit,
hnout se: nechce to hořet; ne
chce pršet:
obilí chce vláhu = potřebuje;
7. Ve větách se vztaž. zájm. co,
kdo... ztrácí chce, někdy chtělo,
svůj vlastní význam a dodává jim
odstínu libovolnosti:
ať si říká. kdo chce, co chce =
ať si říká kdokoli cokoli (vztaž.
věta ztrácí zároveň větnou plat
nost); ať je, kde chce, musím ho
najít = ať je kdekoli; ať jde
člověk, kam chce. všude je plno
lidí = ať jde člověk kamkoli; ať
jde, kudy chce, nezbloudí = ať
jde kudykoli; ať je, odkud chce.
na tom nezáleží = ať je odkud
koli (ize psatl kdochce, cochce,
kamchce, kdechce, kudychce, od
kudchce);
chodil na procházky, ať pršelo,
mrzio, jak -chtělo = ať pršelo.
mrzlo jakkoli;
slož. dokon. *do-cht'íti = zachtít
až do konce: val-, jen zřídka
v příč. vychtěn: všecko je ně
jak vychtěno ((Jap.) = způsobeno
vůlí, všecko vzniklo podle vůle,
v úmyslu, přání, nic není vý—
sledkem náhody apod.;
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za- = pocítlti žádost. obyčej.
neosob. zachtělo se mi. 1. ně
čeho, na př. jídla, vína, svobo
dy: 2. s neurč. způs.: zachtělo
mi se mladci projití se (Celek)
atpod.:
v. odnechtíti;
chtívati, opakov. (řídké): Boha
spodobit jsem chtíval (Čech)

'chtivec [chtivkaL -vce, m. = chti
vý člověk;
chtívý kvě; —vost]= dychtivý,
žádostlvý, bažící: ch. moci, pe
něz, slávy, úřadu; ch. [peněz] =
lakomý:
2. stup. chtivějši [máji]

chad, v. chudý
chůdn, ž., obyč. pomn. chůdy, chúd

= tyče s VYVýŠenými výstupky
pro nohy na chození; choditl na
(po) chůdách; přenes. = býti
povznesen (hevor.)

chudácký [-cky; -ct'ví] = ubohý.
nuzný \

chudáček, -čka, m., zdrob. k chu
dak: o ženě: to ji (matku) máte,
chudáčka, daleko (Ra)

chudák ['chudačkal, -a, m., 1. =
člověk chudý, nemajetný, nuzný;
2. = člověk ubohý tělesně, du
ševně, utlačovaný, ubožák; také
o osobách žen. a stř.: ona je
(veliký) chudák: ch. Hejnovka
(Jir.): to dítě je chudák; 0 že
ně n. též o muži někdy s příd.
jm. žen. : ona, chudák stará
(Nemo.) ;
o věcech (s odstínem lítosti) :
starou zvonici, chudáka, omalo
vali (Jin)

chnd'as [-ska], -a, m., = chudák,
chud'átenko, stř., zesíl. chuďátko;

chuďátko, -tek, stř., zdrob. k
chudě, -děte = chudě, ubohé dítě,
zvířátko... n. i dospělý člověk,
chudák, chuďas (se silným odstí
nem politovani);
'chuďato, stř. = chudáček, o dí
těti (Preiss)

'chůdce, m. = chodec (Ner.)
chuděra || -dě'ra, m. |l_ž. = chudák,

ubožák_ ubožačka;

chude'rka || -děrka, -rek, ž., ze
sílené chuděra. -děra

*chudě; -děte, 'stř. = chudák, chu
d'átko (Masar., Preiss)

chuděra, -rka, v. chuděra
chudiěce, v. chudičký;

'chudička, ž. = chuderka, chu—
dinka;
chudíčký [-čce] = velmi chudý

chudina, ž., 1. = chudý, nemajet
ný lid; 2. rostlina:
chudince, v. chudinký;
*chudi'nec, -nce, m. = chudák;
chudinečka, ž., zdrob. k chudinka
(Vaud)

chudinka, m. ll zprav. ž. = chu—
dak, chudáček; muž tvary řídké:
nedokrevných chudinků (Vanč.);
(lid.) = chudína (rostl.);
chudinký [moe] = velmi chudý

chudinský [-ství] = souvisící s
chudinou, co je ve prospěch chu
diny: ch. fond. -ská péče, -ske
pravo;
chudinství, stř. = veřejná. péče
o chudinu

chudíti, chuzen(í) = činit chu
dým, chudším, zbavovat (Baar);
zprav. slož. dokon. o- koho; o
jazyk = zbaviti jej některých
výrazových prostředků; o- se oč;
slož. nedokon. ochuzovatž

chůdka, ž., zdrob. k chůda
chudnouti, chudl, chudnuv, -nutí

= stávati se chudý, nemajetný,
ztrácet majetek, nářeč. také =
hubnout. hubenět:
slož. dok. vy-: nedejme jí (pů
dě) vy— (Ner.); z-; v. zchudlý

chudoba, ž., 1. = nedostatek jmě—
ní, nemajetnost: ch. cti netratí
(přisl.); upadnout! do chudoby;
umřít, žít v chudobě; slib chu—
doby; (úřední) vysvědčení chu
doby; 2. = chudina, chudý lid;
= chudý člověk (lld.); 3. = ne—
dostatek jiných věci, ubohost.
prázdnota; ch. myšlenek; dušev—
ní ch.

'chudobarvý = chudý v barvách
chudobička, ž., zdrob. k chudobka
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chudobinec, -nce, m. = ústav pro
chudinu:
chudobinka, -nek, ž., lid. m. chu
dina (rostl.);
*chudobinký = velmi chudobný:
'chudobinský = chudinský

chudobka., -bek, ž., lid. m. sedmi
kráSa, lid. husí kvítko

chudobný [-ně; -nost] = chudý,
nemajetný. nuzný

'chudoduchý = chudý duchem
(šaL);
chudokrevný [-ně; -nost] = mají
cí nedostatek krve, nedokrevný;
*chudopacholsko, stř., ve spoj. po
-sku = jako chudý pacholek
(Němc.) '

chudost, v. chudý
chuďoučký, -ďounký = velmi chudý
chůdovitý [-tě; -tost] = podobný

chůdám
chudozubý = chudý na zuby: pře

nes. = málo pronikavý, malo
hluboký (šal.)

chudý [chud, -da_..; -dě; -dost],
1. = špatný, nedostatečný, ne
vydatný, planý, zcela prostý:
ch. oděv, chudá obuv, půda;
půda chudá. na vodu. vodou;
řepa chudé na cukr; kniha chu
dá. obsahem; chudí duchem =
prostí (blbl.); 2. = nemajetný,
nuzný, chudobný: ch. člověk,
lid... ; ch. jako kostelní myš
(lid. & hovor.) = úplně ch.;
-da pýcha (o chudých, ale hr
dých .lidech); chystati se jako
chudý král do boje = váhavě,
zdlouhavě (hovor-.); 3. = hubený
(nařeč.);
2. stup. chudší [chuději]

chůdy, v. chůda
*chuchel, -chle || -chlu, m. = chu

mel. chumač
'chuchlati, -lá.m = chumlat; slož. '

dokon. zzz-: žena. v šátku za
chuchlaná (Jin)

'chuchlenec, -nce, m. = zakukle
nec

chuchu, chuchú..., citosl. veselosti,
smíchu

'chuchval, -u, m. ll obyč. chu
chvalec, -lce, m. = chumel. chu

chumeliti

máč, cucek, kotouč: chuchvalce
v mouce, v těstě; ch. bavlny,
krve; chuchvalce tabákového dý
mu;
chuchvalco'vity' || -cový = skla
dající se z chuchvalců: -tá sed
llna:
chuchvaleček, m., zdrob. k chuch
valek, m., zdrob. k chuchval

*chujavice, ž. = fujavice
'chullgán, -a, m., rus. = toulavý

žebrák, pobuda. dareba: -nský
[msky ; -nstv£] = darebácký

chumáč, —ček, v. chomáč;
*chumáči, stř. hromad. = chu
máče;
'chumáč'iti se = tvořit chumáč:
chumáčkovltý, -čkový, v. chomáč;
'chumáčník, -a. m. = stravova
tel (Ner. z hantýr.);
chumáčo'vttý, -čo1)ý, v. chomáč

chumel, -mle || -mlu, m. = chu
mač, chuchvalec, hlouček: ch.
listí (šlmáč.): octla se v chum—
lu (Majer.); chumle zoufalců
(čech); chumle mlh (Rais) ||
'chumelec, -lce, m.;

chumelenlce || 'chumelice, ž., 1. =
chumelení, husté sněžení: před
ním metelice, za ním chumellce
(Čelak.); mrazivé. zimní ch.
(Ner.): 2. = hlouček, chumáč:
chumelenice řvoucích dětí (Čap.);
= tlačenice. rvačka (Vr.)

chumelitl || obyčej. ch. se: sníh se
chumelí = pada v chumlích, ve
velkých vločkách, hustě || chu
melí se. zříd. chumelí (Jir.): pře
nes.: dělati, jako by se nechu
melilo (lid. & hovor.) = jako by
se nebylo nic stalo, jako kdyby
chom o ničem nevěděli;
ch. se = zachumlávati se (Puj
man.); = tvořit chumly, houfy
(Olbr.):
slož. dokon. na- se: nachumelilo
se mnoho sněhu; za-, 1. = za
balit, zachumlat: za- koho, se
do pláště; 2. = pokrýtl sněhem:
zachumelený kraj:
chumelivati se, opakov.:
chumelivý den
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'chumelka, -lek, ž. = chumelenice v'churoučký, zesíl. churý;
(Jin, sním) 'chu'ry' [chu'ře] = chorý (zast.):

chumlanice', ž. = tlačenice, směs;
chumlanina, ž. = něco schum
laného .

chumlati, -lá.m = dělati z něčeho
chumel, dávati do chumlu, splé
tati to, mačkat, zabalovat, much
lat apod.: ch. niti, šaty; ch. se
do přikrývek;
slož. dokon. s-, na př. šaty. pa.
pír. kabát: přenes.: schumlané
myšlenky (kniž.); za- = zaba—
liti:'.za- se do pláště, do peřin;
baráčky jsou proti zimě zachum
lany (Rak-i):
chumlá'vati, opakov.:
kon. za- koho, se:
'chumlavý = schumlaný, vířivý

'chumlík, m., zdrob. k chumel
'chumlitl = chumlatl; slož. dokon.

za- (šimáč.)
ohumlwitý = tvořící chumel
'chumtati = chumlati (Mrš.)
chundel, -e, m. = chumáč, cucek

(nití, vlny), nejčastěji o chumá
čich vlasů. chlupů, srsti;
chundela'č, -e, m. = chundelatý
pes, člověk; zdrob. —Iáček, -čka,
m.?
chundelatěti, -tějí = stávati se
chundelatý; slož. dokon. z-:
zchundelatělý vlas (Ner.);
chundelatý [—tě; -tost] = mají
cí chundele: ch. pes. hoch; -tá
hlava (Majer.);
chundeliti se = tvořiti chundele:
chundelka, -lek, ž., tráva

chunta, v. junta
churav, v. Churavý;

slož. nedo

churavec, -vce, m. = churavý
člověk

churavěti, -vějí = býti churav:
ch. na duši i na těle:
slož. dokon. 0- = onemocnět

churavý [churav„.; dvě;- -'vost] =
chorý, lehčeji nemocný, neduži
vý: ch. na plíce, na. duchu; pře
nes.: -vá. fantasie (č.-Chod): pe
lech -vě ozářený = mdle (Schein
pf1-)

'churom, ž., k churý = churost.
choroba, nemoc;

*chuřeti, -řejí = churavět
chuť || řidč. chut, -ti, mn. -ti ||

-tě. -tím,_-tích, -těmi, ž., 1. je
den z pěti smyslů, vnímání, po
city sladkosti, slanosti, kyselos
ti, hořkosti & jejich kombinací;
2. = chtivost něčeho (chuť sou

'visí s chtíti), žádostivost, touha
po něčem, ..zálusk" na něco, ná
lada k něčemu: chuť k jídlu
(hovor. apetit), k učení, k prá.
ci..., na. kouření, na jablka, na.
maso, na cukroví..., do práce;
přešla mě ch.; dostati na něco
ch.; s chutí do toho a půl díla
bude hotovo: není mu to po
chuti = je mu to nemilé, nepří
jemné, „nevoní" mu to;
být při chuti = mít chuť;
dělat komu chuti = laskominy;
míti divné chuti, přenes. =
choutky; míti sto chutí tam jet
= velkou chuť; nechej, dej si
zajít ch..(lid. a hovor.) = z
toho nic nebude, to se ti nepo
daří. toho nedosáhneš...:
3. = příchuť: sladká, kyselá.,
hořká. palčivá, svíravá, pikantní
ch.; víno má. ch. po sudu. po
ztuchlině;
přijít! čemu na. chuť = poznat
chuť toho, že je to chutně: pře
nes. přijít knize, člověku na
chuť = poznati dobré stránky,
vlastnosti, oblíbiti si;
4. _= chutnání (lid. apetit):
dobrou ch.!, přáti dobrou ch.

chutě, příslov. = s chutí, rád,
rychle (kniž.): ch. do toho!; ch.
s hromady nabírá. (Erb.); chu
tě jsem poslechl (Jir.); podob.
Čech, Čelak.:
*nechutě = s nechutí (Jir.);
chutě nechutě, umělé m. chtěj
nechtěj

chutnací = na chutnání: ch.
ústrojí;
chutnání, stř., podst. jm. od
chutnati = chuť 4.: dobré ch.! =
přeji, přejeme dobré ch.;
zdrob. chutnáníčko, stř.
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chutnatl, -nám = mít chuť (k
jídlu, k pití): dobře mu chutná
" chutná mu, nechutná mu; =
vzbuzovat chut', chuťové pocity:
jak vám chutná to víno, jídlo?:
učení... mu nechutná = nelíbí
se mu, nechce se mu do něho,
„nevoní“ mu;
ch. čím, po čem = mít příchuť:
ch. co = ochutnávat, vychutná
vat, libovati si v tom. míti z
toho požitek, kochati se tím;
slož. dokon. o- jídlo, nápoj =
okusit, vyzkoušet chuť; přenes.
o- olovo (Olbr.) = býti střelen.
zastřelen; o- všech pravd (Nez.)
= poznat je;
po- si na něčem = s chutí něco
sníst, vypít, přenes. (hovor.)
přečíst apod.: po— jsem si na
obědě, na víně, na knize, na vý
stavě...;
vy- jídlo = vyzkoušet jeho
chuť; přenes. vy- život, knihu,
krásu... = polibovati si, užít
příjemně, zálibně & s porozumě
ním se pokochat krásou ap.;
za- = přijít k chuti: to víno,
jídlo mu zachutnalo;
chutná'vati, opakov.: dříve mi to
chutnávalo, teď už ne:
slož. nedokon. o- jídlo, život...;
vy- jídlo...: přenes. vy- krásu
(Majer.) = kochati se jí; po
dob. vy- knihu, obraz...; jepice
vychutnávají dlouhé ticho (Nez.)
= libují si v něm

'chutnavý [-vě; -vost] = chutný
chutný [-ně; -nost] = mající dob

rou chuť (pokrm, napoj, jídlo,
ovoce...); chutně připravit jídlo
ap- = že je chutné;
2. stup. chutnější [mějž]

'chutor, -u, m., rus. = dvorec;
zdrob. -Tek, -rku, m.

chuťový, přid. k chuť: -vá bra—
davka

chůva, ž. = žena, která chová,
opatruje děti;
'chůví umění (Holeč.);
chůvička, -ček, ž., zdrob. ]:
chůva ;
chůvka, -vek, ž., 1. zdrob. !:

chůva. (nářeč.); 2. = šátek, v
kterém se chová dítě, chovačka:
'chůvský: -ká mzda (Sum.)

chůze, ž., 1. = chození: je to ch.
po tom světě (Čelak.); 2. =
způsob chození: poznat koho po
chůzi: mít lehkou, těžkou chůzi:
zdrob. "chůzka, -zek, ž.

-chuzovatl, v. chuditi
-chvaceti, —chvaco'vati, v. chvátiti
chvála, chval, chválám..., ž., 1. =

chválení ve význ. podmětovém
! předmětovém: tvá chvála je mi
milá = tvé chválení. tvá pochva—
la, to. že mne chválíš; jeho chvá
la, mnoho neznamená; nevěřme
radě ni chvále nl haně (Cech);
být hoden chvály = toho, aby
chom byli chválení;
chvála starých času (Vr.) =
chválení (od nás) starých časů:
postavit chrám (kříž) ke cti a
chvále Boží; vypravovat, zvěsto—
vat, hlásat něčí chválu; vlastní
ch. smrdí (přísl.); je (jde) o
něm jedna ch., samá ch.; chválu
mít, hledat, vyhledávat u něko
ho; po chvále dychtit, toužit;
dáti, vzdávati někomu čest a
chválu; chvála Bohu! = buď
naše ch. B.. chvalme Boha, díky
Bohu; přísloveč. chválabohu =
bohudík(y): být ch. zdrav;
2. = předmět chvály, co zaslu
huje chvály: o roztomilí čecho
vé, chválo má (V. Stach)

tchvalbohu, příslov. = chválabohu
(Nen)

*chválce, m. = kdo chválí, vychva
lovatel

chválení, stř., 1. ke chváliti; to
bylo nějakého chválení!: ch. Bo
ha; 2. ke ch. se = vlastní chvála

*chvallč [-čka], -e, m. = chválce
chvalitcbný [-ně; -nost] = hodný

chvály: ch. skutek, -né chování:
-ná známka (mezi výbornou a
dobrou) neboli -teb"ná, -né, ž.

chváliti, chval = vzdávat, hlásat
chválu. projevovat spokojenost
s někým, s něčím...: ch. žá
ka, píli, statečnost; nechval dne
před večerem (přisl.); ch. koho
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zač, žáka. za, pilnost, vojína za
statečnost..: ník. pro něco ||
proč ho chválíš, když toho ne
zasluhuje?; ch. na. někom dobro
tu, píli, na spise důkladnost;
-ch. u někoho něco; ch. někomu
něco;

velebit (o Bohu, nábož.):
ch. si někoho, něco (za dobrou
\práci, obsluhu. za, dobré hospo
daření, za dobré účinky atp.) =
býti s někým, s něčím velice _spo—
"kojenz toho kupce si lidé chvá
lí; chváliti si ženu, léčení; '
slož. dokon. na- se koho,
(mnoho) || vyna- sl koho,
nemohu si to vyna—;
;po- koho, prostě dokon.;
pře— koho, co = pochválit přes
míru;
.s- = uznati za. správné, odhla
sovat, přijmout: s- návrh, zá.
kon, rozpočet; s- někomu něco,
na př. jednání, úmysl, postup...:
1m- koho, co = velmi pochváliti;
vy- do nebe, do sedmého ne—
-be = příliš (lid. & hovor.);
-chvalovati, slož. nedokon. *Má
.se = vychloubati se (Ner.); po
si někoho, něco chváliti si;
“*pře- někoho. něco; při- = chvá
llti s jiným(i), přidávati se k
chvále jiného; dobrá., přichvalo
val farář (RMS): s- někomu ně
co, zákony...; w- někoho, něco;
chválívati, opakov.

*chválivý = pochvalný

čeho
co :

chvalný [mě] = pochvalný: -ně
fráse (Arb.); = chvalltebný: ch.
zvyk;
časť. příslov. chvalně: ch. známý
= známý jako dobrý, znamenitý,
0 kom se mluví s chválou, po—
chvalně

dívalo-, kmen k chvála ve slož.:
měni, stř. = pění chvály, velebe—
ní (Čech); '-pě'vec, -vce, m. =
pěvec chvály;
Ješ, -i, ž. = oslavná, pochvalné.
řeč, velebení; ar'-ccm komu, če
mu, nejčasť. Bohu vychvalo—
vat, velebit;
Ječnžcký boky; -ctv£], přid. k
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-řečn£k [miceL -a, m. = kdo vy—
chvaluje, velebí;
'Ječnití = chvalořečlti; Jřeč'n'ý
= vychvalující, velebící

-chvalovati, v. chváliti
chvalozpěv, —u, m. = zpěv k něčí

chvále, oslavě; přenes. = chva
lořeč:
-zpěvný = pějící chválu (básnic.)

chvályhodný [—ně;-nost] = hodný
chvály, pochvaly

*chvályplný = plný chvály, po
chvaly _ 

*chvast || chvást, -u, m. = chvástá
ní. tlach;
*chvastač || chod-, -e, chvástal,
-a, m. = kdo se chvástá, nemír
ně vychloubačný člověk, chlubil:
-lsw£, stř. nemírné vychlou—
bání:
chvastati se || časť. chcú-, '-tám
čim nemirně se vychloubat;
chvástá'vati se, opak.:
chvástcwec, -vce, m.
člověk;
chvastavý || chvá- kvě; -vost] =
nemírne vychloubačný;
chvastoun, -a, m. = nemírně vy
chloubačný člověk, chlubil; mský
[-nsky ; -nstvž] = vychloubačný

chvat, -u, m., 1. = hmátnutí, chy
cení, uchopení (zastar., odboí-.):
pomn. cí:/vaty zubaté oblouky
želez na lapání zvěře (mysllv.):
2. = spěch: horečný ch.: s chva
tem odejíti...: v chvatu něco za.—
pomenouti; hlasy o vojně rostly
chvatem (Jin) = rychle;
na chvat něco udělati... i| nachvat
= chvatně, nakvap

*chvátal, -a, m. = kdo stále chvátá.
chvátati, -tám, opětov. k chvátiti

= chytat, popadat (za:—ata.):ch.
holuby (Hanka); zprav. = spě
chat, mít naspěch: ch. do školy.
do práce..., ch. s praci...; chvátá.
to = je to spěšné;
slož. dokon. na.- se (mnoho. čas
to); od- = chvatně odejít; pře
louku = chvatně přejít (Rais);
při- = přispěchat: při- na po
moc; 1m- chvatně vyjít: vy
chvátav na ulici (Rais);

chvástavý
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u- se = chvatem se unavit;
přenes.: jeho myšlenky se uchvá
taly (So.) = příliš rychle po
stuvaaly a nebyly dosti jas-
né... ; v. uchvataný;
chvátávati, opakov.:
chvátavý [—vě;mostJ = chvatný,
spěšný

'chvatitel, -e, m. = uchvatitel
chvátití, chvácen(í) = chytit, chy

tat, popadnout, popatlat (bás
nlc.): duši soucit -tí (Krásnoh.);
balvany chvátě ! strom, zhoubné
k nam valí se tak (Quis); beze
snů kdy sen je (srdce) chvatí...
(t.); touha vás chvatí (šimác.):
zprav. slož. dokon.
ob- = chytit, obklíčit kolem
dokola: ob- nepřítele;
roz- = rozebrat: věřitelé roz
chvátill jeho majetek;
u- = popadnout: u- kořist.
zbraň; dravec uchvátil holuba;
= pojmout: uchvátila ho touha,
stesk... || častěji za-:
přenes. u- koho čím = mocně se
ho dotknout, mocně ho dojmout,
nadchnout:
w- = vytrhnout, vyrvat. vy
prostit:
z- (lépe než s-), 1. = chvatem
unavit: z- koně: s okem schvá
ceným (Ner.); 2. = uchvátlt (za
star.): co věk zchvátí, nerad vrá
tí (přisl.);
za,. = náhle (za)stíhnout, po
jmout. popadnout: smrt ho za
chvátila v mladém věku; nemoc
zachvátila celý kraj; zachvátil ho
stesk, touha po domově..: pře
nes. = uchvátit (říd., Ner.);
-ch'vacovati, slož. nedok. ob—;u-,
přenes. = dojímat...; .eu-: tesk
nota mne zachvacovala (Jil-.); z
(lépe než s-): prsty mé schva
cuje závrať (Hlaváč.);
*-ch'vacet'i, slož. nedokon. u-: dá
vala. se u- divokým virem (šl
máč.); uchvacel ji do náručí (t.); .
uchvacela ji touha (t.); W
(Nov.);
chváti'vatz', opakov.

*chvátivý [-vě; -vost] = chápající
se něčeho, popadající něco: ch..
shOn (šlejh.) = chvatný

*chvatmo, příslov. = chvatně
*chvátnoutl || davat-, -tl, -tnuv,

-tnutí = sáhnout, chmatnout;
slož. dokon. při- = přispěchat;
za- ke dveřím (Vr.) = chvatně
se přiblížit

chvatný [-ně; -nost] = s chvatem,
spěšný, kvapný: ch. krok, odjezd,
shon; prace chvatná málo platná.
(přísl.)i
2. stup. chvatnějši [měji]

chvaty, pomn. m., v. chvat
'chvěj, -e, m. = chvění, záchvév;

chvějivý [-vě; most) = chvějící
se, kmitavý (kniž.): ch. polibek
(Majer.)

chvějný [—ně; -nost] = chvějící
se, třepetavý, kmitavý, chvějivý
(kniž.): ch. let hvězdy (čech): -ná.
ruka (t.); -ně prsty (Kopeč.):
llbovětrů chvějných (Koll.); -ná.
vahavost (R. Svob.); -ná nejis
tota (,Vr.); -ně štěstí (Tilsch.)
= nejisté

chvělý [-le; —lost] = chvějný
(básn.): ch. hlas (Krásnoh.); ch.
ret (Ner.); -lá píseň, -lé rty
(Krásnoh.); lidských ňader chvě
lá. báň (Hál.)

chvění, stř., v. chvětl
chvětl || chvžti, chvěji..., chvějí ll

(řidší) chvím, chvíš..., chvějí.
chvěj, chvěje, chvěv, chvěl,
chvěn, chvění,
1. ch. čím = jemně, slabě třásti
(básn.) || ch. něco: píseň svou
chvěla tíseň (Ner.):
2. ch. se, chvění = třásti se, kmi
tat: ruka, hlas, struna se chvě
je, rty, hlasivky se chvějí; srdce
se chvěje nadějí. hrůzou; chvim
se o tě bázní (Vrchl.); ch. se o
koho [strachem] = strachovatl
se, báti;
básnic. bez se: slastný proud mu
nitrem chví (Čech) = prochází;
slož. dokon. do- = dokončit
chvění; "o-: soustrast mu ochvě
la, srdce (Jin) = ovanula;
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pro- = chvějivě proběhnout, pro
jít: prochvěla jím bázeň (Čech);
lehký mrazík prochvěje se naším
tělem (Ner.); sloup ohnivý se
prochví éternem (Břez.); složitý
pocit mu prochvěl nitrem (Sez.);
p'ři- se = tiše přijít (Čech):
Toze- (někdy roz-) = uvésti do
chvění: roze- ladičku; v ohlas
rozechví ji (píseň) dol i sraz
(Krásnoh.); roze- se = dáti se do
chvění, o struně...; celé. její by
tost radosti se rozechvěla (šmil.);
v. rozechvěiý_ -vění;
War, 0 dojmu = vymizet (Jir.);
za- = zatřást: větřík zachvěje
listím (čelak.); přenes.: vzpo
mínky zachvěly srdcem (Jin) =
otřásly; za— se;
chvívat'i, opakov. : (Bůh) mým
vlastním tušením se chvívaJ
(čech); zprav. slož. nedokon.
o- vůní = ovívat (Čech); ochví
vá. mě minulost (Zey.);
pro-: vzduchem prochvívá noční
chladno; srdce se mu prochvívalo
úctou (šmil.); prochvivaje se
chladem (Jir.);
Teze-: údery srdce rozechvívají
zemi (Hlav.): srdce touhou se
rozechvíva (V. Vlč.); přenes.:
roze- koho čím = rozruš0vati;
za- se hrůzou (šmll.); slast a
trýzeň zachvívají naší útrobou
(čech)

'chvěv, -u. m. = chvění, záchvěv
(básnic)

'chvilánka, -nek, chvílčička, -činka,
-ček, -nek, ž., zdrob. ke chvíle

chvíle, chvil, chvílím..., ž. = delší
n. kratší časový úsek, doba: ch.
odpočinku, zábavy...; trvat chví
li; na chvíli odejít: za chvíli, za
malou ch. přijít: přijít v ne
vhodnou -1i; ve chvíli jsem tu =
za chvíli, za chvilku; po malé
chvíli se vrátiti;
čekat koho každou chvíli;
co chvíli (lid. co chvíle) vybí
hat ven... = často: přes tu chvíli
(Rais) = často (lid. a h0vor.);
v tu chvíli || 'tou chvílí = v té
chvíli || = v tuto chvíli = hned,
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ted'; od té chvíle = od té doby;
od této chvíle = od nynějška;
před chvílí tu ještě byl, odešel:
dlouhá. ch. = nedostatek zaměst
nání, práce, zábaVy, nuda; mít.
krátiti si, zaháněti dlouhou -11;
z dlouhé chvíle něco dělat:
dobrá chvíle = dobrá. nálada (lid.) ;
slabá. chvíle = chvíle slabosti;
pro tu chvíli, nečes., m. v této
chvíli. na ten čas:
po chvíli || pochvíli = snad, (tak)
brzo (lid.): po chvíli už jsou tu?
(Třeb.); míti pochvíli = čas (L):
v. pochvíli;
chvílemi čísti... = po chvilkách,
vždy jen chvíli

*chvíleti, -lejí = váhat, otálet
(Holeč.)

chvilička, chvililinka, chvilinku, ž
zdrob. ke chvíle

chvilka, ž., zdrob. ke chvíle: za
(malou) chvilku, ve chvilce se
vrátit, přijít po -ce = brzo, co
nevidět;
"chm'lkovec, -vce, m. = náladovír
člověk:
'chm'lkovit'ý || 'chvilový || obyč.
chvilkový kvě; -vost] = trvající
chvilku, na chvilku: chvilkový
rozmar, nápad...

chvístačka, -ček, ž. = silný průjem
(lid.)

*chvistatl = hvízdati
chvístati, chvísmouti =

chlístnouti (lid.)
*chvit_ -u, m. = chvění;

chvm, v. chvěti
chvívati, v. chvěti;

'chv'i'vý = chvějný
chvoj, -e, 2. (lid. místy m.) ||

chvojí, stř. || 'chvojina, ž. =
čerstvé větve z jehličnatého stro
mu: vonna chvoj (Dur.): lid.
místy chvoj... = sosna, borovice,
borový, jehličnatý les; zdrob.
chvojka, -jek, chvojinka, -nek,
ž.; chvojnatý = z chvojí, hojný
na chvojí:
chvojný = chvojový, chvojnatý;
chvojový = z chvojí: ch. věnec
(Čech); -vě girlandy; -va výzdo
ba (Martin.)

chlístati.
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chvór, -u, m. = rybářský koš
chvost, -u, m. = ocas, chumač pe—

ří, chlupů, srsti; přenes. ch. jis
ker (knlž.);
zdrob. clwostek, -tku, chvoste
ček, -čku, chvostík, -u, m.;
'chvostíkový = podobný chvos
tíku '

chvostismus (dyz-», -mu, m., z
rus. (utvořil Lenin) = „stání ve
chvostě, ve frontě, vzadu“, opor
tunistický politíc. směr, necháva
jící volný průchod živelnosti hnu
tí; chvostista, m. = přivrženec
chvostismu

'chvostiště, stř., původ. podoba
dnešního jména, koště; přenes.
(žertov.). = -„ocas“, průvod
(Vanč.)

chvostnatý = mající hustou srst:
ch. ohon; -té ucho (Vanč.) ==
chlupaté

chvostoskok, -a, m., hmyz
'chvoště, -těte, stř. =

*chvoští, stř. = chvojí
chvůj, -e, m. = chvojí (lid.)

koště;

chy, v. chi
chyba, ž., 1. = omyl. pochybení.

poklesek, nesprávnost, nedostat-'
tek: tiskova, písařské, početní,
formální, věcná., jazyková ch.:
ch. v počítání, ve skloňování...;
ch. proti duchu čes. jazyka; sta
la se ch.; udělat, učinit -bu;
dopustitl se -by; napravit, o
chybu: do sazby se vloudila ch.;
chybami se člověk učí: sliby
(jsou) chyby (přísl.);
na každém hledat -by = nedo
statky; nikdo není bez chyby;
ch. lávkyl, vlast. = nedostatek
lávky, přenes. = stala se chy
ba, zmýlil ses..., 0 ne! atp.;
2. předlož. = kromě (zastar. a
nářečJ: komu bych jich (rukou)
podala, ch., Janku, tobě (píseň)
= kromě tebe, když ne tobě;
příslovce = leda (Bezr.)

chybětl, -bějí = scházet, nedo
stávati se, nebýt přítomen: ni
kdo dnes nechybí; pokladníko
vi chybí 100 K: v knize chybě
jí dva listy; '

chybí mi to a to = mám tu a. tu
nemoc, trápí mě ta a ta. nemoc:
chybivati, opakov.:
v. II chybovati

chybička, ž., zdrob. k chyba
chybitl, 1. = udělat chybu.'zmý—

lití se (v jednání, v úvaze, v po
čítaní...): chybi! jsem, že jsem
tam nešel apod.: ch. proti sklo
ňování, proti duchu jazyka..: 2.
= vzdaliti se: nechybíme daleko
od pravdy (zastar.): ch. 86 ko
ho, čeho = nezasahnout. netre—
fit, minouti se: ch. se zajíce, cí—
19 || (lid. a hovor.) ch. zajíce,
srnce...:
'ch. se s pravdou (šmil.);
slož. dokon. po-, 1. = učinit.
chybu, zmýliti se; pochybený =
chybný;
2. obilí... pochybilo = nevydařilo
se náležitě:
chybívati se, opakov.

chybívatl, v. chyběti a chybiti
chybka, ž., zdrob. k chyba
chybný vně; '-nost] = mající

chybu, chyby, v čem je chyba,
nesprávný, mylný, vadný (krok,
úsudek, úloha...);
ch. na řeč, na. oko

I chybovati, nedok. k chybiti ==
dělat chybu, -by, mýliti se; slož.
nedokon. po-, v. tam

II chybovati = chyběti (nař.)
chybující = dělající chyby, ne—

jsoucí bez chyb. chybný, vadný:
jSme' lidé ch.; útočil na ch. po
litiku (So.)

chycenec, -nce, m. = chycený člo
věk. zajatec

-chycovati, v. chytiti
chychot, -tati se, -tavy',

chychtot, -tat'i se, v. chychot...
chýliti, chyl = klonit, naklánět,

sklánět (kniž.). obyč. schylovati,
na-...: ch. hlavu (Čech); v dlaň
chýle skráň (t.); chýliti ruku ke
klice (Č.-Chod);
ch. se: hlava, den se chýlí: chýlí
se k večeru; román se chýlí ke
konci; události se chýlí k roz
hodnutí... (běžné); měsíc šklebi—
vě se z mraků chýlil (Vrchl.);
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slož. dokon. na.- = naklonit; chystáno, uchystáno; osud mu
na—hlavu: na- se dopředu, clo-„ uchystal nemilé překvapení;
zadu, z okna.; den se nachýlil;
střecha se nachýlila: pona— se
= trochu se na—(Jir.);
od- = odklonit: od- větev; od
se od běžných názorů, od před
pisů:
190- = trochu nachýlit (llter.):
stojí 5 pochýlenou hlavou (Čech):
v ramenou dopředu pochýlen
(Ra.); pře—,v. tam;
při- = blíže naklonit, s-;
s— sklonit: s- hlavu k prsům:
šíje schýlena věkem; pták v letu
křídlo schýlí (Nez.); schýlený
[-ně; -nost]: uctívá. -nost (Čech):
u- se odchýllti se, uhnout:
u- se z cesty, od pravdy. od vy
tčeného směru; utéci se: u
se k rodičům o pomoc, do hor,
do sanatoria:
vy- _- vyklonlt: vy
z okna. magnetickou
vy- se z okna;
-chylovati, slož. nedokon. na
hlavu, od- se...; pře-, v. přechý
líti; s- se: schyluje se k večeru.
k ránu, k bouři. k válce; věc se
schyluje ke konci; 14- se od běž
ných názorú apod.: vy- hlavu z
okna;
chýlž'vat'l, opakov.

'chýr, -u, m., slov.
slech

chystatl, -tá.m strojlt, připravo
vat: ch. oběd. spis, článek, dříví
na stavbu. zásoby na zimu; ch.
si prádlo, šaty, přednášky: ch.
se = přlpravovatl se, někdy jen

hodlat, zamýšlet: ch. se na
cestu. na návštěvu, na prázdniny,
na smrt n. k smrti, k vydání
nějakého díla; ch. se jeti do
ciziny, vydati spls...; — chystá
se na. déšť, k dešti;
slož. prostě dokon. na,-, při-, u-,
jen s nepatrnými odstíny význa
movými: co nachystal Stejskal.
utratil Vejskal (přísl.); na- kra
vám jetele; na-, při-, u- si všecko
na cesty, na letní byt; na-, při-,
u- oběd, večeři; všecko je při

hlavu

pověst,

střelku; .

&—si všecko na cestu, k práci/.
(význam „dohromady“);
chystávati, opakov.: když jsme
se v mládí chystavali ze studií
na prázdniny: slož. nedokon. 8—
si věci na cestu; vy- někomu =
vystrojovat, dobře vařit (lid. &
hovor.)

chyše, chýše || chyže, chýše (bá
snic. chýš, chýž, -še, -že). ž. =
chatrč, chaloupka: chyše (Olbr.),
chýže pod horami (Němc.). onu
chýž (Čech), před chýž (Hanz
zdrob. *chýšečka, *chýžečka,
'chyš'ice, chyška, chýška, -šek,
chýžka, -žek, ž.

chytací = na. chytání: ch. lano;
chytač, -e, m. = kdo n. co chytá.;
chytačka, -ček, ž., 1. = chytání,
honička (lid. & hovor-.); 2. =
otázka nastrojená tak, aby se
tázaný chytil; řečnické ch. =
finta

chyt-adio, —del, stř. = zařízení na.
chytání, zachycování

chyták, -u, m. = chytadlo; = co
„chytne“, zaujme, zvábi (hovor.)

chytaná, -né. ž.. tanec, zvaný též.
kaplan: míčová hra;
chytamka, -nek, ž. = chytaná, hra

chytati, —táím,nedokon. k chytlti,.
chytnouti, 1. = popadat, lapat,.
lovit, hleděti- dostihnout: ch
ryby na udicí, myši do pasti.
ptáky na lep; děti se chytají;
ch. se za hlavu: ch. lelky, v.
lelek:
ch. někoho za slova = doslova.
chápat, co bylo řečeno volně, co
nebylo dobře uváženo; '
2. přilínat, lnout: ta barva
chytá. dobře, špatně (na dřevo):
3. = zaněcovati se, zapalovatí—

hubka, dříví, sláma, dům.
chytá;
4. ch. se čeho chapati se: to
noucí i stébla se chyta (přísl.);
blato se chytá, na kola = lepí se:
na ně; chytá. se ho hněv...
zmocňuje se: ch. se karet, pití..
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= začínat! se oddávat karbanu,
pití;
slož. dokon. m- čeho

= zlákat někoho něčím,

= mnoho
chytit; přenes. na- se čeho (čas
to, dlouho); na- někoho na něco

namlu
vit mu něco (lid. a hovor.):
po- !! s- = hromadně chytit;
1791-= úplně schytat:
chytávati, opakov.: slož. dokon.
na,- se...

'chytavý: -vá otázka, v. chytač
ka, = chytlavý

chytiti, chycen(í) = popadnout,
chytnout, uchopit, polapit.
stihnout: ch. zloděje, někoho za
ruku, zajíce do oka, myš do
pasti;
chytil jej stesk... =
zmocnil se ho

pojal

přl

jej.

je chycený na plíce (lid.) = má
souchotiny;
-ch. někoho za slovo = připome
nout mu, co řekl, co slíbil, žá.—
vdati splnění toho :
Snad se nezamiloval do Maru
še? Toť by si chytila! (čech) =
to by si dala, špatně by pocho
dila; po'dob. to bys to chytil, to
bys toho chytil! (lid. a hovor.);
= vznítit, silně zaujmout: spisy
chytily mladou mysl (JW-): di
vadelní kus chytil (obecenstvo)
atp. ;
-ch. se někoho za ruku...: ch. se
někoho = přidati se k němu:
ch. se “pití = začít" pít; ch. se
obchodu = dáti se do obchodo

ch. (se) = vznítiti
nouti zapáliti se:

něčim (lid. a hovor.):

se. vzpla
nechce to

ch.; chytilo (se) stavení, jedno
stavění chytllo od druhého; hně
vem tak hořela, že by byla od
ní louč chytila (Svět.); kořalka
se v něm chytila (lid.);
-ch. se na něc0 = dáti se zlákat

slož. dokon. zao-: mnoho toho ne
pochytíš (lid. a hovor.) =
zaslechneš, neuvidíš.
nezískáš ; pochytll
měmčiny (Němc.);

..,
trochu

ne
mnoho

té

pod- = chytit vespod, dole, ze
spodu: pod- zeď (aby nespadla);
pod- naladu, nadšení, ochotu...
= zachytit ji, využít ji;
při- co; při- se špatně společ—
nosti: barva se přichytila na
kabát;
u—= popadnout (zastar.); u- se
= „zakotvit“, déle zůstati, udr
žetl si, získati zaměstnání;
za- = chytit něco v pohybu:
za- dveře, (padající) knihu atp.;
býti zachycen řemenem stroje,
lokomotivou; zachytit podobu
několika čárami = vystihnout;
= chytit něco tajného: policie
zachytila moták, dopis, tele
gram; za- naladu, ochotu... =
podchytit;
-chycovati, slož. nedokon. pod
zeď, náladu, nadšení, ochotu;
za- radiové vlny...

*chytlavka, -vek, ž. = chytačka 2.
chytlavý [-'uě; -vost] = co snadno

chytá: -vé dříví; -vá. otázka =
na chytání, chytačka; o člověku
= lehko vznětllvý, který hned
vzplane, zamiluje se: -vá žena
(Vach.); = svádějící, svůdný:
mnoho svůdců a chytlavých pří
kladů (Herb.)

chytnouti, chytl, -tnuv, —tnut(í) =
chytit: ch. zloděje.., někoho za
ruku...; divadelní kus chytl (obe
censtvo); ch. někoho na něco;
ch. se někoho za ruku, lanem.;
ch. se práce, pití; chytla mne
tesknota (Jir.): dříví nechce
chytnout: leckteré. mladice by
chytla (Ra.) = rozohnila by se:
hned chytne (lid. a hovor.) =
vzplane (hněvem...);
slož. dokon. po-: tam toho po—
chytnešl; pod- zeď, přenes. ná
ladu...; *s- = za- (Koll.)

chytrá, ž.. ve spoj. s chytrou na
koho jít... = chytře

chytrácký [-cky; -ctví], přid. k
chytrák = lstivě, obmyslně chyt—
rý, vychytralý: ch. člověk; ch.
pohled (So.); -ctví. stř. = chyt—
rácké smýšlení, “jednání;
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*chytráctvo, stř. =- chytráctví 'chytrůstka, -stek, ž.. zdrob. k
(So.) chytrost = chytré počínání...

chytrúček, -čka, m., zdrob. k chyt- (Tllsch.)
rak; chytrý [-tře; -trost], původ. =
chytrač'ina, ž. = chytráctví; rychlý (dosud nářečí.). dnes
chytračiti = počínatl si, jednat zprav. přenes. = rychlý rozu
chytrácky

chytrák [-račka], -a,
člověk, zprav. s odstínem lsti—
vostl, obmyslnosti, sobeckosti

chytristika (vaty-», ž. = chytrác
tví (hovor.)

'chytro, přislov., 1. = chytře; 2.
= rychle (nářeč.):
chytrost, v. chytrý;
*chytrota, ž. = chytrost

chytroučký = velmi chytrý;
chytrouš, -e, m. = chytrý člověk
(důvěr.); zdrob. -šek, -ška, m.

1, 1. spojka slučovací = a, také.
též, a) členská: já i ty; otec i
syn: v zimě i v létě; mečem !
ohněm; žerty hravé 1 dravé
(Nor.); — b) větná (řídká): ženy
naříkaly ! plakaly úzkostí (Ju-.):
častěji = _atak, proto: viděl jsem
i uvěřil; rozhněval se i odešel
(tu lze psáti před ! čárku);
2. příslovce vytýkavé, zesilující:
koupiti zajíce ! s kůží; chodltl
do úřadu i v neděli; i ty. Bru
te?: i já. bych něco k tomu řekl;
= dokonce: byli tam všlchnl, 1
XY, ba ! XY; na tom našem
dvoře všecko to krákoře, i ten
kohout (píseň): i tehdy je nutno
zachovat klid: zasmála se 1 (= i
tehdy), když malý Pavlík vyloudil
několik kviklavých tónů (Jir.);
i když, v. když;
i on proti tomu nic
zprav. ani (po záporu):
3. i, i, citoslovce smíchu, boles
ti: i, to bolí:
vyjadřuje souhlas, nesouhlas, po
div, rozmrzení, radost... = ale,
no, 6: i ano, lid. i jo; ! jen si
to nechej. ! jen si tam jdi!; i
pěkně vítám (Rubeš a tak obec.):

nemá,

m. = chytrý
mově. přirozeně bystrý, důvtipný,
někdy s odstínem obmyslnostl,
lstivostl;
2. stup. chytřejší [Jeji]

chytře, v. chytrý;
“chytřec, -trce, m. =
(zastat. Pal.);
chytřeji, -jš£, v. chytrý;
'chytřetí, -řejí = stávati se chyt
rý: slož. dokon. :

'chytřiti = chytračitl
chýž, chýže, chýše,

chýžka, v. chyše

chytrák

chýžečka,

i ne, i toto!; i kdepakí; i čerta!-,
i kata, náš scholasticus! (Ray,
i namoutě (t.): i kozla, ! hrome.
i šlaka!; i to jsou k nám hosti!;
i ty můj Spasiteli! (Němc.); í
probohalz Je ti něco? 1 jen lež.
nic mi není (Ner.): i však ono
je v tom přece jenom něco (t.);
Co ti dali, řekli? I nic; Ať si
taky skočíte! I já. kale neumím
(Ra.): Co pak že jste nás dnes
opustil? I nejsem dnes kale při
hlase (t.);
4. i, (, hláska., písmeno

ia || áá, ija, ijá, citoslov. vystihují—
cí oslí hlas

lamb, v. jamb
ib., zkratka lat. ibidem - tamtéž
lbls, -se |! -sa <<-se|| -sa», m., pták
lblš, -e, m. || častěji ibišek, -šku..

z lat., léčivá. rostl.; v. ajblš:
ibišo'vý || -škový (kořen, čaj)

ibsenista e-senys-», m. = znalec
nor. dramatika Ibsena; ibse—
novský = v Ibsenově duchu

Ida ctí->>,ž., žen. jm.
idea, -ey || -eje, ž., z řeč., vlast..

= obraz, pohled, pak = myš—
lenka, nápad: dobrá. znamenitá...
i.: = vůdčí myšlenka; fíxní idea
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'idenlisace <<-za-»,

ddealismus

utkvělá myšlenka, představa;
představa, pojem: idea dobra,

krásná..: = věčná podstata před
mětů, jevů (v idealistic. fllosofli);
ideace, ž. = tvoření ideí a po- '
jmů (fllosot.): = ideové pojetí,
na př. slovesného díla. (Sez.)

Eideál, -u, m., z lat. -ale = ztě
lesnění ideje, představa něče—
ho naprosto dokonalého, vzor
dokonalosti, vznešený,
často nedostižný cíl, meta: ži
votní i.; jeho ideálem je státi se
lékařem, spisovatelem...; jeho,
její ideál = milovaná, zbožňovaná
osoba, často jen tajně (hovor.)

ž.

ní; -sační schopnost, postup
<<-zmus>>, -mu, m.

ideální chápání. duchovost proti
hmotařství, zanícení pro ideály.
pro myšlenky a nedbání hmot
ných zájmů; ve filosofii = ne—
správný názor, že je prvotní
idea, myšlení, nikoli bytí, pro
tějšek materialismu

ádealisovati <<—zo-»= chápati sku
tečnost (život, lidí...) podle ide
álu, nikoli tak, jak je. reálně,
představovati si nebo líčiti sku
tečnost lepší, než je, jako velmi
dokonalou.., zastírat, pomíjetl
stinné stránky: B. Němcová
idealisuje šlechtu, svou babičku
..: slož. dokon. z-: Jirásek zide

alisoval Heka
“idealist || obyč. idealista [-stlca],

kdo
sní

m. = stoupenec idealismu.
si vše představuje ideálně,
lek, nadšenec, blouznivec:
-stický Est-toky; —stičnost]<-styc-,
-styč-» = v duchu idealismu ||
řidč. -stM

ddealita, ž. = jsoucno pouze v
představě (filosofic.): = ideál
nost (Nov.)

ddeální [-ně; -nost] || “ideální;
vyhovující ideálu, shodující se s
představami dokonalosti, svrcho
vaně dokonalý,. vzorný: i. vůd—
ce, představený, manžel, dílo,
život; = duchový, ušlechtilý, 0
.pak hmotného, r'hmotařského: i.

nejvyšší, 

= idealisová- '

ideový [-vě; Joost)

idiocie, ž.
ldiograt cidyjo-», -u, m., řec.

člověk, láska, poměr; nesku
tečný. Domyslný: i. cena...

“1119an = ideový
identický [—ttcky; '-tičnost] <-tyc-,

-tyč-», z lat.. = totožný. úplně
shodný;
identifikace auty-», ž. ztotož
ňování, ztotožnění, zjištění iden
tity, totožnosti; -kační postup;
-kační terč v letectví = kterým
se dává znamení;
identifikovat! = zjišťovat, zjistit
identitu, totožnost:,
identita a-ty—>>,ž. totožnost,
naprostá stejnost, rovnost, úpl
ná. shoda: zjistit něčí -tu = z..
kdo to je. identifikovat; průkaz
identity

idea-, kmen k idea v odbor. slož.:
-g'raf, -a, m. = popisovatel ideo
vých směrů; -gral || -g1'am, -u.
m. = znázornění obsahu, vý
znamu idey, věci, nikoli jejího
jména, slova, na př. v čínském
n. klínovém písmě.: -grafický:
—cképísmo; -grafie, ž. = způsob
znázorňováni věcí ideogramy,
-graťy;
-log, -a, m. = kdo se obírá
s ideami, s. ideovou stránkou ně
jakého hnutí, dění.... kdo dává
ideový základ něčemu;
-logický [-Zo_aick1/; -logičnost],
příd. ]: ideologie; na př. -loglc
ký spis, základ něčeho;
-logíe, ž. = nauka o ideách, o
ideové stránce něčeho, soubor
myšlenek, světový názor: mar
xistická, německá... -logie;
-logismus <<-zmus», -mu, m.
ideologický směr, -cká záliba

= týkající se
idey, vůdčí myšlenky, předsta
vy, celkového pojetí: i. spor. —vě
hnutí, rozpory, -vá stránka ně—
čeho; i. člověk mající ideu.
idey, zaměřený k idei, k ideím:
ideově = po stránce ideové: i.
silný, slabý, nevyhovující

= idiotie

vlastnoruční podpis. rukopis:
vrcholný = vlastnoruční



idiolatrie 537 *ikom

idiolatrie <<idyjo->>,ž., řec. = zbož
ňovani sebe samého

idiom <<idyjom», -u, m., z řeč. =
mluva, řeč jistého kraje, kmene,
národa: učil jsem se idiomu
svých předků (Jil-.); častěji =
jazyková zvláštnost vlastní něja—
kému nářečí. jazyku: idiomar-lcký
[-cky] <<-tyc-»= zvláštní, osobitý
po stránce jazykové

ldiosynkrasle c-zije», 2. = nepře
konatelný, chorobný odpor k
něčemu: -synkratlcký [-cky]
<<-tyc->>, přid. k tomu

idiot <<ldyjot>>,-a. || 'idiota [—tka],
m., z řeč. = úplný hlupák, blb;
*idiotický <<-tyc-» = idiotský;
idiotie <<—tyje»,'ž. = idiotstvi

idiotikon <ldyjoty-», -ka_ stř., z
řeč. = slovnik idiomu, nářečí,
zvláštnosti (zastar.)

idiotismus <<idyjotyz-», -mu, m., z
řeč. = jazyková svéráznost, své
rázné slovo, rčení; v lékař. =
idiotstvi;
idiotistický aidyjotystycm =
idiomatický. jazykově zvláštní

idiotka, v. idiot
'idlotní [-ně; -nost] a-dyjot-» ==

idiotský:
idiotsk'ý [-sky; -stvi], přid. k
idiot = zcela hloupý, blbý; “idiot
stvo, stř. = idlotstvi; 'idiotština,
ž. = hloupost, blbost

idlsta <<-dys-», m. = kdo mluvi
idem, jeho přívržence;
ida <<i->>,-da, stř., umělý jazyk

idol || í-dól, -u, m., z lat. idolum &
to z řeč., ve smyslu nábožen. =
druh fetiše, modla: jinak =
osoba n. věc, která. je před—
mětem nemírného zbožňování.
ideal, modla; idolatf'ie, ž., z řeč.
= uctívání idolu, model, modlo
služba, modlářstvi

idrijský, přid. k Idria, -ie, ž.
idyla. (z -lla), ž., z řec. eidyllion

(= obrázek), 1. = slovesné dílo
s prostým příběhem, zpravidla
ze života pastýřského n. vůbec
venkovského, selanka: v hudbě
= prostá půvabná skladba; 2. =
prostý život sám, venkovský

(proti velkoměstskému), prostý,.
ale dojímavý n. zajímavý příběh;
idylický Flicky; -ličnost] = co.
je v idyle n. jako v idyle: i..
příběh, život;
2. stup. idyličtějši [-čtčji];
idylično, stř. = idyličnost;
idyllk, -a || -lista, m. = básnik
idyl, člověk žijící idylicky;
idylismus <<-zmus», -mu, m. =
idylický ráz, směr;
idylisovati a-zo-» = líčit, chá-
pat idylicky; .
idylka, —lek,ž., zdrob. k idyla

Ignác, -e || Ignát, -a, m., křest..
jm.; nahrazuje se jménem Hy
nek, ale to je jiné jméno

ignorance, ž., z lat. = nevědomost,.
neznalost (hanl.);
ignorant [-tka], -a, m. = nevě
domec, neznalec; -tsky' [-tsky;'
-tswí], přid. k tomu

ignorovati, z lat. =
dbat, nevšimati si, pomijet: i.
někoho, něčí projev, pozdrav,
urážky; být všemi ignorován

ignmen, -a. m., z řeč. = opat pra-
voslavného kláštera

iha, ihá, ihahá, citoslovce vystihu-w
jící koňské ržani

ihned, v. hned
ich || ichžch..., citosl. smichu, vý-

směchu
ichor, -u_ m., z řeč., v antic. bá—

jeslovi = krev bohů
ichthyologie a-thyjo-»,' ž., řec. =

nauka o rybách
ichthyosaurus <<-thyjosau-», -ra.

m., vymřelý mořský ještěr
ichuchu, citos10vce vyjadřující ra-

dost, bujné veselí
Ikaros, -ra. m., syn Daidalův,

který vzlétl na umělých křídlech
& zahynul; symbol smělého prů
kopníka, odvážlivec; ikarovskfr
= smělý, odvážný jako Ikaros

i když, v. když
*ikon q-kón», -u, m. |) zprav. iko

na (eko-», ž., v pravoslavném
umění = obraz svatých. zejména..
P. Marie:
ikonický <<-nyc-»,

neznat, ne—r

přid. k tomu.
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mom-, kmen k ikon(a) ve slož.:
-dul, -a, m. = ctitel obrazů:
-dulie, ž. = ctění obrazů; -dul
ský [-ství], přid. k tomu;
-graf, —a.m. = kdo pěstuje iko
nografii; -graf£cký [-cky], přid.
k ikonografie; -gra_fie, z. = vý
klad o výtvarném zpodobování
význačných osob, zpodobování
samo;
-klasmus <-zmus», -mu, m. =
obrazoborectví; -klast, -a, m. =
obrazoborec:
Jan—ie, z. = uctívání obrazů
svatých;
-stas, -su a-zu», m. = stěna s
obrazy svatých v pravoslavném
chrámě

ikterický, z řeč. = žloutenkový
iktický a-tyc-», přid. k iktus;

áktus, -tu, m., lat. = rytmický
důraz na slabice ve verši

ilcx, -u. m., lat., rostl., cesmína
Ilias <<Illjas», -ady || zčeštěné Ih'

ada, z., řec. epos připisovaný
Homérovl

il(l)egalita, z., z lat. = nelegál
nost, nezákonnost;
il(l)egální [-ně; -nost] = nele
gální, nezákonný, odporujicí zá.
konu, ale často zákonu potlaču
jicímu svobodu, práva„ tedy =
zaměřený pokrokové, revoluční.
osvobozenecký; na př__i. činnost
za něm. okupace

il(l)egitimita, z., z lat. = íl(l)eg'l
timnost;_ -timn£ [—ně; -nost]
(Mým->> = nelegitimní, nezákon—
ný, ne0právněný, neplatný; i.
syn = nemanželský

*il(l)iberal, -a, m., z franc. = kdo
není liberál || -ralista, m. (Ner.);
-rá!nž = nesvobodomyslný

—il(l)ikvidní, z lat. = nelikvidní,
co nelze poukázat k výplatě, ne
způsobilý k výplatě, nepohotoVý

Ail(l)iterární = neznalý písma, ne-—
vzdělaný; *
il(l)ite'rát, -a, m., z lat. = člověk
neznalý písma, neučený

magický = nelogický
*llloyální <<-loajál-»= nelojální
illumlnát..., v. iluminát

ll(l)nsijní <<-zlj-» = z illusionu:
il(l)usion <<-zijon»,-u, m., franc..
jemná látka

Il(l)yr, -a. m. = příslušník za
niklého indoevropského národa
balkánského; = Jihoslovan (za.
star.); Il(Z)y'rie, ž. = země Illy
rů; “(l):/úsvitu.? q-ryz-», -mu. m.
= sjednocovací snahy jihoslovan
ské v době obrozenské: disticha?
a-styc-», přid. k tomu;
il(l)yrský kmen...; též = jihoslo
vanský (zastar.)

iluminace, ž., z lat. ill- = slav
nostní osvětlení; = malba v sta.
rých rukopisech; = podnapilost
(žert. hovor.); mač'ní žárovka;
iluminát, -a, m., z lat. = osvíce
nec 17. a 18. st., člen svobodo
myslné společnosti na sklonku
19. st.;

iluminátor, -a, m. = malíř ilu—
minací v starých rukopisech; i.,
-u, m. = osvětlovací zařízení;
-torský, přid. k tomu;
iluminismus x-nyz-», -mu, m. =
nábožen. nauka o božském osví
cení;
'iluminovati, 1. = zdobit ruko
pis malovanými obrazy: 2. =
slavnostně osvětlit: město bylo
iluminováno; být iluminován =
podnapilý (žert. hovor.)

iluse <<-ze»,ž., z lat. = nesprávný
smyslový vjem, klamné. myšlen
ka, představa, přelud, (sebe)
klam, mámení, vidina, „vzdušný
zamek“: dělati si -se; žít v sa
mých -sích

ilusijní, -sio'n„ v. il(l)usijní
ilusloniSmus x-zijonyz-», -mu, m.

= idealistic. filosofic. směr, po
kládající všecko za klam (zdá
ni); = oddávání se ilusim:
mista [mistka] ((mys-», m. =
stoupenec iluslonismu, kdo se od
dává ilusím; mistický [-ck'y]
a-nystyc-Jo = v duchu ilusionls
mu _

ilusionovatl = předstírat llusi :
i. zoufalství (Nez)
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ilusivní || '-ný [—ně;-nost] (uziv-»
= co je pouze v ilusi, neskutečný:
= vzbuzující dojem skutečnosti:
1. obraz (Sez.): = podléhající
ilusím (člověk)

ilusorní [-'ně; -mst] a-zor-x; =
klamný, neskutečný, pochybný.
nemožný

Ilustrace, ž., z lat. 111-= vyobra
zení, obrazek; přenes. = znázor
nění. názorný, přesvědčující do
klad, příklad: i. nesprávného
hospodářství; dobré. i. rozhara
ných poměrů; -strační [mě]:
-strační umění, material: po
stránce -strační je kniha dobře
vypravena ][ '-strativn£ e-týv-ia;
ilustrátor [-'rka], -a, m. =malíř
ilustrací; -torský, příd. k tomu;
ilustrovati = kreslit ilustrace;
ilustrovaný časopis = obrázko
vý; přenes. = znázornit. objas—
nit: i. něco příklady, doklady

Ilyr, -ríe, ilyrismus, ilyrský, v.
Il(1)yr

imaginace, cx-gi—»,ž., z lat. =
obrazotvornost, obrazivost; =
představy: horečně i. (Sez.) =
představy v horečce, jako v h.:
-nační schopnost

imaginární [-ně; most], z lat. =
existující jen v imaginaci, po
myslný, domnělý, neskutečný:
i. veličina, číslo (matem.); i.
zisk; i. ženich (SD.)

imaginativní <<-týv-»= imaginační
imaginismus <<-g'ynyz-» ll podle

franc. imažh -mu, m., malobur—
žoasní básnic. směr ruský;
imagismus <-gyz-», -mu, m.,
básnic. směr angloameric.

*imakulátní, z lat. immaculatus =
neposkvrněný

imam, -a, m., arab. = mohame
dánský kněz, vůdce

imanence, ž., z lat. imm- = vlast
nost něčeho imanentního, tkvění
v samé věci, v samé podstatě;
*imanentistický x-tystyc->> = v
duchu imanentní filosofie;
žmanentní [-ně; -nost] = neod
lučně tkvící v něčem, v něčí pod
statě

imaterialismns || žmma- ec—zmus»..
-mu, m., z lat., idealistic. filosof.
směr popírající jsoucnost hmoty;
imateriál'ní || imma-, z lat. =
netělesný, nehmotný, duchový

imatrikulace, ž., z lat. imm—= zá.
pis do matriky. seznamu poslu
chačů vysokých škol; -lačnf
slavnost; imatrikulo'vati = za
psati do (universitní) matriky

imažinismus, v. imaginismus
imbecilita, ž., z lat. = duševní sla

bost, slabomyslnost; imbecilnf;
= duševně slabý, slabomyslný

imediátní [-ně] <<-dyjá.t-», z _lat..
imm'- = bezprostřední, přímý

*imensní <<-zní», z lat. imm- = ne-—
smírný, ohromný

imigrace, ž., z lat. imm—= přistě
hovalci, přistěhovalectví; -grač'nli
zákon; -grant [-tka], -a, m. =
přistěhovalec;
imigrovati = (při)stěhovati se

imitace, ž., z lat. = napodobení:
imitač'ní = napodobivý: i. umě—
ní, nadání || -ta.ti1mí a-týv—»;
imitáto'r [-rka], -a, m. = napo—
dobitel;
imitovcmý [-ně; -nost] = napo
dobený: '
imitovati = napodobovat, -bit:
slož. prostě dokon. za- (č.-Chod)

imka, v. Y. M. C. A.
immateriaiismus, -r13ální, v. ima

terialismus
immediátní, v. imediátni
*immobilista, m. = imobilní, ne-

hybný člověk (žal.)
immoralista, Jismus, dita, Játr

ní, v. imoralista
imobilie, -lií, ž. pomn., z lat. imm

= nemovité věci, nemovitosti;
imobilisovati cx-zo-» = učinit'
imobilním;
'imobilista, m. = imobilní clo-
věk;
imobilita, ž. = imobilnost;
imobilní [most] = nehybný, ne-
movitý: ve vojen. = nepřiprave
ný k operacím; i. vklad = který'
nelze vybrat, s kterým ne'lze
volně nakládat



imoralísta imponovatl

imoralista (immo-), m. = stoupe
nec lmoralismu; Jismus bliz-»,
-mu, m. = popírání mravních
hodnot & zásad;
dita, ž. = imorálnost;
imo'rál'nž (immo-) [-ně; most], z
lat. = nemorální, příčící se
mravním zásadám

ímortela ]] zdrob. -Zka, -lek, ž., z
lat. imm- = slaměnka (květina);
= hvězda (čelak.): = dívka
(Ner)

impassibilita, z., z lat. = necitel
nost, bezcitnost, citový chlad,
trpnost

imperativ <<-týv»,-u, m., z lat. =
rozkazovací způsob jako význa
mová. kategorie. i její výrazový
prostředek, slovesný tvar; = pří
kaz, požadavek; kategorický i.
Kantův = bezpodmínečný mravní
příkaz, mravní zákon:
-ti1mí [-tivnč] e-týv-» = rozka
zovací (tvar, Význam: == Zá
vazný

lmperátor [-rka], -a, m., lat. =
nejvyšší vojenský velitel, císař
římský; přenes. = vládce, veli
tel; -rský [-rsky; -rstv£] = cí
sařský, velitelský, vznešený

imperfektivní tmě; -nost] c-tývo,
z lat. = nedokonavý (děj, vý
znam, vid); i. SlOVeSOneboli -ti
wm, -va, stř.

imperfektní, z lat. = nehotový,
neúplný, nedokonalý;
imperfektum, -ta, stř., lat. =
jednoduchý slovesný tvar vyjad
řující minulý děj

imperial, -u, m., z lat., 1. velký
formát papíru n. písma: 2. druh
sýra; 3. carská zlatá. mince: 4.
ve Francii = velký omnibus n.
jeho střecha se sedadly (Majer.);
= bradka pod spodním rtem
(podle Napoleona III.)

imperialismus <<-zmus», -mu, m., z
lat. = císařská vlada; přenes. =
snaha o nadvládu, rozpínavá. ú
zemní politika, kapitalismus v ob
dobí monopolů a finančního ka
pitálu ;

-lísta, m. = stoupenec imperia—
lismu; Jistický <—styc->>= v du
chu imperialismu: -cké snahy;
-cká. epocha (Nez) = e. impe
rialismu

imperiální, příd. 1. ]: imperium
velmocenský, světovládný; 2.
imperial 1.: !. formát

*imperio c-périje», 2. = imperium
imperioso <<-ryjóz0», ital. = veli

telsky, hrdě (hudeb.)
imperium a-péryjum», -ria, stř., z
'lat. = císařství, velká. říše: =
nejvyšší vrchnostenské. moc

ímpersonalní laně; -nost], z lat.
= neosobní

impertinence <—ty-», 2., z lat. =
drzost, opovažlivost, neslušnost:
dopustiti se i.: říci něco—s -cí;
-ne'ntn£ [-ně; masu = drzý, ne—
slušný, opovúžlivý

impetuosní [-nč; most] <<-ózní»,z
lat. = útočný, bouřlivý, dravý,
vášnivý;

k

impetuoso a-ózoxo,ital. = bouřli
vě, vášnivě, dravě (hudeb.)

impieta, z.. z lat. = nedostatek
piety, neúcta: i. k rodičům, k
něčí památce; mu = neuctivý,
nepietní

implicite, lat. příslov., původ. =
spletené. zamotané, přenes. =
nepřímo, samo sebou; to vyplý—
vá. i. z toho, co bylo řečeno (je
to v tom obsaženo, třebas ne—
bylo výslovné vyjádřeno), jeden
význam je. i. obsažen v druhém

implikace, ž., z lat. = zahrnutí;
Joana“ = obsahovat v sobě, za
hrnovat: to slovo implikuje
myšlenku

imponderabilia c-rábilija», -lií, stř.
pomn. || Jie, -lií, ž. pomn., z lat.
= věci nevažitelné, nepostižitelné
vliVy nebo účinky;
—rabilita, z. = nepostižitelnost:
-rabilni = nepostižitelný

imponovati, z lat. = vzbuzovat
úctu: ten člověk mí imponuje;
jeho vědomosti každému -nuji:
lmponovati čím;
imponujíci účast,
mosti

zjev, vědo
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import, -u, m. || htace, ž., z lat.
= dovoz (surovin, výrobků z ci
ziny);
importér, -a, m., z franc. = do—
vozce; -rsky' [erst'víL přid. k to—
mu;
importní = souvisící s dovozem,
na př. povolení, smlouva: = do
vážený, importovaný, na př.
zboží;
importovat-i = dovážet; impor
tovaný = dovážený, na př. -né
zboží

ilmposantní [—nč; -nost] c-zan-r,
z franc. = imponující, velkole
pý, působící mohutným dojmem:
i. postava, průvod...

'impost, -u, m., z lat. = veřejná
dávka, poplatek; '
'impostor, -a, m. = podvodník,
pokrytec; -stura, ž. = podvod

impotence, ž., z lat. = nemohouc
nost, neschopnost;
'-tent, -a, m. = impotentní člo
věk;; -tentn£ [-ně; -nost] = ne
mohoucí, neschopný

ďmpregnace, ž., z lat. -prae- ==
impregnování; malin/i látky;
impregnovati = napouštět něco
ochrannými látkami a tím chrá
nit (proti mokru. hnilobě a pod.)

impresario, v. impressario
imprese, -siom'smus..., v. impresse
impressario „ -san'o <<-sárijo», -ía.,

m., z ital. = průvodce umělců,
pořadatel jejich koncertů, diva.
delní, koncertní podnikatel

impresso || -se ox-seio,ž., z lat., 1.
= přímý smyslový n. citový do—
jem, přímé vnímání; 2. = knih
tiskárna (v době obrozenské) [[
obyčej. impressi, ž.;
_imprcssiom'smus || -sionismus
<<—sijonyz-»,-mu, m. = umělecký
úpadkový směr usilující o vysti
žení dojmu, dojmů z něčeho;
mista [mistka] a-nys-», m. =
stoupenec impresionismu;
drastický [-ck:y] <<-stye—»= v du—
ehu impresionismu (směr, ma.
líř, básník, metoda, malířství);
“mistni = impresionistický;

impresum! [mě,- -nost_] <—sív-»
= dojmový, plynoucí z dojmů.
přístupný dojmům ;
impressor || řidčeji -ssator a—sá-»,
-a, m. = knihtiskař (obrozen.);
-rsk:ý [-rstvi]

imprimatur e-má-ab, lat. = budiž
vytištěno; chápe se za. neskl.
stř. jm. = autorovo svolení k
tisku po opravě sazby: dáti i.:
tiskárna si vyžádala i.: = do—
volení tisku po stránce obsahové

imprimé (em-». stř. neskl., franc.,
hedvábná. tkanina

imprimovati = dát imprimatur;
= tisknouti knihy (zastal-.)

improbabllita, ž., z lat. = neprav—
děpodobnost; —bilni L-bil'ně; -bil—
nost] = ,nepravděpodobný

impromptu <-tú), z lat. in promptu
= pohotově, spatra, extempore;
v hudbě (chápe se za neskl. jm.
stř.) = skladba mající ráz im—
provisace

improvisace <-za-», 2., z lat. =
tvoření (veršování, hra., řečnění
atp.) bez přípravy, spatra:
-sačn4 schopnost:
-sátor a—zá-r, -a, m. = kdo im—
provisuje; _sátorský [-stv£];
improvisovati emo-» = bez pří—
pravy, spatra tvořit, vytvořit:
i. báseň, řeč; i. oběd, zábavu =
narychlo připravit, „sehnat“; im
provisovafn'ý [-ně,- mostl: i. oběd,
-ná. řeč, klavírní hra...

impuls, -su a-zu), m., z lat. =
podnět, popud, pobídka; dát k
něčemu i.;
'-siv c-zíw, -a, m. = impulsivní
člověk; '
-si1mi [mě,—-nost] q-zív-ao = jed
nající z impulsu, živě reagující
na impulsy, vznětlivý, popudli—
Vý, prudký (člověk, povaha); ží
ti -sivně = jen podle vnějších
popudů, nikoli rozumově, nikoli
podle rozvahy, plánu; podala mu
-slvně obě ruce (so.) = bez
uvážení, mimoděk. instinktivně



*imputace 542 Indián

*impntace, ž., z lat. = imputování;
imputovatž = přikládat. přičítat,
připisovat někomu něco neprá
vem, nespravedlivě

imunisace tx-nyza->>,ž., lat. = imu
nisování; naučná vzdornost proti
chorobám;
imunžsovati <<-nyzo-»= (u)činit
imunním; být imunisován proti
nákaze

imunita <<-ny->>,z., z lat., 1. = při
rozená n. získaná. odolnost,
vzdornost nákaze (lékař.): 2. =
zvláštní právní a správní ochrana
poslanců a senátorů: poslanecká
i.; právo -ty; požívati -ty; řeč
nit, jednat pod -tou; být chrá
něn -tou: mimi právo

imunní 1. = odolný proti nákaze.
2. = požívající zvláštní právní
ochrany, imunity: i. proti tyfu,
poslanec je i.

in absentia <<-sencíjá»,lat. = v (za)
nepřítomnosti

in abstracto <<-któ»,lat. = abstrakt
ně_ odtažité

in articnlo mortis <<-kuló-tys». lat.
= ve chvíli, v okamžiku smrti

inaugurace, ž., z lat. = .inauguro
vání; -ra,čnž || '-rální řeč = při
inauguraci, vstupní;
-rátor, -a, m. = kdo ínauguruje;
inauguro'vati = uvést, uváděti
slavnOStně do úřadu; přenes. i.
něco = dát k tomu podnět, pod
nítiti to, nastolit, zahájit

in bianco, v. bianco
incest, —u,m., lat. = krvesmllství:

[incest/ní styky
incident, -u, m., z lat. = (méně

významný n. nahodilý, často ne
příjemný) případ, příhoda, udá.
lost .

incinerace, ž., z lat. = zpopelnění,
pohřeb žehem

incipit, lat. = počíná (se), pravl—
delný počátek středověkých ru
kopisů; chápe se za. muž. podst.
jm. = počátek; i. rukopiSu zní
takto

incise e-cíze», 2., z lat. = naříznutí
(lékař.)

inclusive, v. inklusive

incognito, v. inkognito
in concrete akonkrétóm lat. = v

daném, v tomto případě, ve sku
tečnosti

in continuo <kontýnuó», lat. = ne—
přetržitě, souvisle

in corpore, lat. = hromadně (pro
ti jednotlivě): jednotlivě, někdy
in corpore (Jin)

Ind [Indka], -a, m. = příslušník
indického kmene, národa

indefinitní <—nyt-»,lat. = neurči
tý (mluvn.); l. zájmeno neboli
—tivum <<-tý-», -va, stř.

indemnita <<-ny-»,z., z lat. = za
bezpečení proti škodám & ztrá
tám, zákonitá beztrestnost, do
datečně schválení, náhrada za
škody, válečné odškodné poža
dované vítězem; mitní předpis...

independentní, z lat. = nezávislý
indeterminismus c-nyz-», -mu, m..

z lat. = filosofie. nauka. o svo
bodném rozhodování člověka (že
jeho jednání není určováno vněj
šími vlivy, není na nich závislé) :.
mista, m. = stoupenec indeter-
minismu

index, -u, m., lat, = ukazatel,
rejstřík, seznam: i. slov (na
konci spisu); i. cen, cenový in
dex = udávající pohyb cen: i.
líbrorum prohibitorum <<-rórum
-tórum» = seznam zakázaných
knih (v katol. církví): kniha je
na -xu = je zakázána:
'i/ndexní [] arový (číslo)

Indián [mica] <-dyján», -a, m. ==
příslušník praobyvatelského ame—
ric. národa;
indián, -a, m. <<-dyján>>= kro—
can (lid.), druh holubů, druh
motocyklu, cukroví; "
indiánče, -čete, stř. = indiánské
dítě:
indiánek, -nku, m., cukroví, druh
motocyklu; Indiánek, -nka, m...
zdrob. k Indián;
Indiánka, v. Indián;
indiánka, -nek, ž. = indiánská
povídka:



indicie 543 individuace

indiánský [-sk'y]: i. kmen; -ské
léto = babí léto (v překladech
z angl.); -ska řeč neboli indián
šti'na, ž.

indicie <<-dýcije», -ií, ž. pomn., z
lat. = známky, příznaky, (usvěd—
čující) okolnosti: důkaz z -cií,
-ciemi

indický [-ck'y] a-dyc-», příd. k
Ind, Indie, na př. kmen, jazyk;
I. ocean; i. jazyk neboli indič
ti'na, ž.;
Indie <<-dyje», ž., země v Asii

indiference <<-dy-», ž., z lat. -diff—
= indiferentismus (říd.);
ind-iferent [-tka], -a, m. = indi
ferentní člověk, hlavně politicky;
indiferentismus er-tyz-», -mu, m.
= nevšímavost, lhostejnost, vlaž
nost, netečnost;
drentni [-ně; -nost] = nedosti
výrazný, ne jednoznačný (VÝ
znam); = lhostejný, vlažný, ne
rozhodný, politicky neorganiso
vaný (člověk); == nam lhostejný,
nezavažný (věc)

indigenát <<-dy-», -u, m., z lat. =
zemské.. státní příslušnost (v
starších dobách)

indigesce a-dy-», ž., z lat. = obtíže
při trávení, porušené trávení

indignace <<-dy-».ž., z lat. = roz
hořčení (pro křivdu), (spravedli
vé) rozhorlení; učiniti něco v -cl,
odejítl s -cí:
Mžgnwamý [-ně'; masu = roz- '
hořčený, rozhorlený, popuzený:
indignovati koho = popudit, po
pouzet (křivdou, třebas d0mně
lou); odejíti ze schůze lndigno
ván

indigo <<-dy-», stř. []
m., barvivo;
-gmmik, —u,m., keř;
-go'vy' [dvě]: -vá modř; -vě mod
rý || whový _

*indljský q-dyj-» = indický
indikace q-dy-rv, ž., z lat., Vlast. =

oznámení, příkaz, pak = údaj:
= okolnosti důležité pro léčení;
-kač'ní, přid. k tomu

mda/ch, -u,

indikativ a-dykatýw, '-u. m., lat.
= oznamovací způsob jako vý
znamové, kategorie i slovesný
tvar ji vyjadřující; -ti1m£ Vý
znam, slovesný tvar

indikátor x-dy—», -u, m., lat. =
ukazovatel; = přístroj automa
ticky zaznamenávající chod stro
je atp.;
indikce, ž., lat. = označení, čí
slo označující pořadí nějakého
roku v patnáctiletí podle křesť.
letopočtu (dějepis.); indikční,
příd. k tomu;
indikovati = „ukázat, naznačit“.
doporučit, předepsat: i. lékařský
zákrok .

indirektní [mě] <<-dy-», z lat. =
nepřímý, na př. důkaz

indiskrece <<-dys—»,ž., z franc.
indiskretnost;
Miskretní E-ně; -nost], opak k
diskretní = nezachovávající ta—
jemství, důvěrnost: i. člověk.
přenes. i. jednání...

indispenibilita q-dyspony—íb,z., lat.,
opak k disponibilita = nemožnost
něčím disponovat, nepoužitelnost,
nepohotovost; -biln£ = nepouži
telný, nepohotový

indisponovati <<-dys-» = způsobit,
-bovat indisposici; obyčej. jen
být -ponován [[ monovaný řeč
ník, zpěvák;
indisposíce a-zice», ž., z lat. =
nevolnost, stav, kdy se necítíme
úplně zdravi, kdy nejsme „ve
své kůži“: nezpívat, neřečnit pro
-ci, zpívat... přes slabou -ci

individuace <-dy-», ž., z lat. = roz
lišení něčeho obecného (pojmu...)
v jednotlivosti;
-dualisace c-za-», ž. = individua
lisovám; -dua,lisač'n£, příd. k
tomu:
dualismus a-zmusm -mu, m. =
L (v třídní společnosti) snaha
uplatnit význam, samostatnost.
prava jednotlivce (individua) pro
ti celku; 2. (v socialistlc. společ
nosti) úsilí jednotlivce uplatnit,
rozvinout své schopnosti v práci
pro celek;
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-dualisovati <<-zo-» = vytýkati
znaky individua, odlišovat, třídit,
rozeznávat, zařizovat podle in
dividui, jednotlivců, hleděti k
jednotlivcům;
-dualista [-stka], m. = stoupe
nec individualismu:
dualistický [—cky] q-styc-xv ||
řidč. dualism! = v duchu indi
vidualismu: -ké názory, -ká pe
dagogika, -ký řád hospodářský;
dualita, ž. = vyhraněná„ své
rázná osobnost:
duální (nik. -elní) [-ně; -nost]
= přináležející, vlastní jen indi
viduu (nikoli nějakému celku).
co shledáváme u jednotlivce, u
-vců, čeho užívá jen jednotli
vec, osobitý (představa. nazor,
slovo, vazba, učení...)

individuum <<-dy-du-um», -dua, stř.,
z lat. = jednotlivec, jedinec; ně
kdy s příhanou: jakési, divně i.:
i. pochybné pověsti

Indka, v. Ind
Indočína, ž.. poloostrov Zadní In

die n. jeho vých. část;
indočínsk'y': -ké jazyky

Indoevropan, -a. m. = příslušník
některého lndoevrop. jazyka.:
indoevropský [-sky]: -ské jazy
ky = evrop. a asij. jazyky blízce
příbuzné; indoe'm-opšti/na, ž. ==
indoevropské jazyky

lndogermán, -a, m;, něm. (nepřes
ný) název Indoevropana; indo
germánský = indoevropský; i.
jazyk neboli mštimz, ž.

indoiránský (-íránský): -ské ja
zyky neboli arské, árijské'= in
dické & iránské (í-); nepřesně m.
indoevropský; -nština, z = indo
irán. jazyk, -ky

indolence, ž., z lat. = indolent—
nost; indolentni [-ně; mostJ =
netečný, lhostejný, nedbalý

indolog, -a, m. = badatel v indo
logii; -Zogický, přid. k
Jogie, ž. = věda o jazyce & kul
tuře Indie

indol-sát q-zátm -u, m., lat. .= po
známka, obsah na zadní- straně
listiny, indosát, rubopis

indosament <<-sa->>,-u, m., z ital.
-ssamento = písemné prohlášení
na rubu (lat. in dorso, ital. im
dosso) cenného papíru, že se—
prava z něho plynoucí postupují:
jinému, žiro._ rubopis;
-sant, -a, m. = kdo postupuje,
žirant;
-sát, -u, m. = rubopis:
-satá'ř, -e, m. = komu se práva-,
postupují, žiratář:
-so'vat'i = postupovat někomu,.
převádět na někoho jiného, ži-
rovat

Indukce, ž., z lat. = vědecká me
toda postupující od jednotlivostí
k obecnosti, k obecnému záko
nu: = úvod (říd.); = souvislost—
zjevů elektrických &' magnetic
kýCh;
indukční || induktivní [-ně;:
—nost] c-ktýv-m -tivní úsudek,
metoda, -ční přístroj;
indukovati, z lat. = (vz)budit: i.
elektrický proud: = postupovat
induktivně ;
induktor, -u, m. = indukční
přístroj

indult, -u,_ m., lat. = poshověnh
výsada

in duplo a-ló», lat. = dvojmo, ve
dvou exemplářích

ándustrák, -u, m. = průmyslový“'brambOr (hovor.)
industrialisace ex-za—»,z. = indu

strialisovaní; Jisačnž vývoj;
-lismus <-zmus>>, -mu, m. =:
průmyslnictví, národohospodář—
ské úsilí podporující průmysl,.
industrialisaci :
-l1',sovati <r-zo-» = zprůmyslňo-
vat, -nít: Slovensko se industria- _,
lisuje; slož. dokon. z-; '
Jistžck'ý tx-styc-» = v duchu in—
dustrialisace

industriální [—ně], z lat., 1. =
průmyslový, výrobní; 2. -striúl—
ni učitelka = u. ženských prací;
a domácích nauk, lid. a hovor.
-striálka, -lek, ž.;
industrie, ž., z lat., pův. = čin
nost, přičinlivost, pak = prů
myslová výroba, průmysl; '
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'—strijn£ = industriální = prů- infiltrace, 2., z lat. = vniknutí,
myslový (Ner.) vnikání cizí látky do buněk,

indych, -chooý, v. índigo prosakování vody; -tmční pro
lnedlta kdy->>, stř. pomn., lat. = ces;

nevydané spisy
inercie. ž., lat. = lenost, nečin—

nost; inerčn'i || inertní = setr
vačný

inervace, ž., z lat. = spojení s ner
vem, opatření nervem; -va,čni
změny;
ineroooati. = spójiti s nervem.
opatřit jím; sval je inervován =
má nerv

infalibillta, ž., z lat. =
nost; -bilní = neomylný

infúm, neskl. příd. a příslov., z lat.
infamis = mající špatnou pověst,
rozhlášený, rozkřičený, ošklivý
(lid.);
infomace, ž. = zneuctění;
infamie c-fá->>,ž. = (po)hanění,
tupení, potupa, bezectnost;
infámni [—ně;-nost] = hanebný,
bezectný || *infámský _

*infant [*-ta (Dun) || -tka], -a, m.,
titul prince [princezny] v star
ším španělsku a Portugalsku

neomyl

'iní'anterák, -a, m. = infanterista
(lid.)š
infanterie, ž., z ital. = pěchota,
pěší vojsko; —rista, m. = pěšák

intantillsmus <<—tyliz->> -mu, m.
dětský ráz dospělého člověka;
-tilnž = dětský

infantka, v. infant
infekce, ž., z lat. = nákaza:

infekční = nakažlivý: i. nemoci:
i. nemocnice = n. pro infekční
nemoci

iníeriorita, ž., z lat. = horší ja
kost, méněcennost;
-riorn£ = méněcenný

internale dona-», ital. = ďábelsky,
pekelně (hudeb.);
-nální [-ně], z lat. = pekelný.
ďábelský; i. výlet (Čech) = “do
pekel;
inferno, stř., ital. = podsvětí,
peklo: přenes.: průmyslové i.
(Bez.)

infikovati, z lat. = nakazit
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-t'rovati = vniknout, vnikat, pro
sáknout, prosakovat

inflnitesimální q-nytezi-io, z franc.
= nekonečně malý: i. veličina:
i. počet = integrální a dife
renciální

infinitiv <-nytýv», -u, m., z lat.
= neurčitý způsob jako význa
mová kategorie i její slovesný
výraz: divná tvar, význam

infinitní <<-nyt-»,z lat. = neurči
tý: i. tvary slovesné neboli
jmenné

*infirmaíř, -e, m., z lat. = ošetřo
vatel nemocných

infix, -u, m., z lat. = kmenotvor
ná přípona uvnitř slova

inflace, ž., z lat. = peněžní zá
plava, značné rozmnožení obě
živa, stoupání hospodářských čí
sel;
inflacionista <<—nys->>,m. = stou
penec inflace; inflační politika

in flagranti a-tý>>,lat. = při činu
(koho přistihnout...)

influence, ž., z lat. ll 'influenza
<<-ca»,podle ital. (Mach.) = vliv,
působení nač, na koho; v lékař.
= chřipka;
-enční elektrika, epidemie

infomace, ž., z lat. =
podání zprávy, zpráva:
-mační kancelář;
-mationí [mě] <-týo—»= pouču
jící, poučný;
-mátor [-'rka], -a, m.
dává informace:. =
tel;
-matorium <<-tó-». -ria, stř., lat.
= Spis podávající informace, po—
učení; Komenského I. školy ma
teřské;
informovati koho = zpravit, po—
učit, dáti zprávu, -vy; býti
dobře, nesprávně -vá.n;
Joa/ný [-vanč; -vanost] = mající
zprávy, zpravený, poučený, znalý

poučení,

= kdo po
domácí uči—
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infračervený: -né paprsky = ne
viditelné paprsky za červenou
částí vidma

infule, ž., z lat., původ. = Vlněný
vínek (-ná stuha) kněží a. vestá
lek, v katol. církvi = vysoká
biskupská čepice, mitra:
infulovati = propůjčit právo no—
sit infuli; Jovaný opat

infuse a-ze», ž., z lat. = vlití, ná
lev (lékař.)

ing., zkratka franc. ingénieur,
obyč. inž., v. inženýr

ingeniosní [-nyjóz-]. z lat. = na
daný, duchaplný, důvtipný. dů
myslný;
ingenium q-genyjum>>, -ia, stř.
= nadání, důvtip, důmysl

ingerence, ž., z lat. = zasahování,
zásah, vliv; mít ingerenci nač

ingot, -u, m., z angl. = prut zlata
nebo stříbra, jehlanovitý odlitek
kovu

ingoust, v. inkoust
ingredience e-dyjence», ž., z lat.

= součástka, přísada léku, práš
ku atpod.

ingrossace || -sace, ž., z lat. = zá—
pis do pozemkových knih:
-sátor, -a, m. = zapisovatel do
pozem. knih

InhaIaCe, 2., z lat. =
léčivých látek;
stroj;
-latorium a-tó-», -ria, stř., lat.
= inhalační síň || zčešť. -lovna,
-ven, ž.;
inhalovati = vdechovat

inherence, ž., z lat. inhae- =
lpění; = poměr vlastnosti 1; je
jich nositeli (filosof.):
-rentni = v něčem obsažený;
inhero'vati = být v něčem ob
sažen

inhibice, ž., z lat. =
braňování, brzdění:
-bični nařízením; .
inhibovati = zakázat, odvolat,
zrušit, zabránit, zadržet. brzdit

inchoativní c-týv-». z lat. = po
čínavý; i. slaveso neboli
inehoatiwm, -va, stř.

vdechování
-lačni síň, pří

zákaz, za

iniciace <<-ny-», ž., z lat., 1. = za
svěcení do náboženského úkonu,
do života.; 2. = počin, podnět

iniciála |! -Zka, -lek, ž., z lat. =
(ozdobné) počáteční písmeno;
iniciálni = počáteční, počinový

iniciativa, a-nycijatý-», ž., z lat. =
první krok, podnět, popud; dát
k něčemu -vu; ujmouti se, cho
piti -vy; učinit něco na něčí -vu,
z něčí -VY:
-ti1mi [-ně; -nost] <<-týv-»= dá
vající iniciativu, podnětný (ná.
vrh, výbor v parlamentě);
iniciátor [-'rka], -a, m. = kdo
dává iniciativu, kdo něco pod
nítí, osnovatel

injekce, ž., z lat., 1. = vstřiknutí
(na př. léku pod kůží): dáti.
dostati -ci; 2. = injekční látka;
injekční jehla:
injikovati = vstřikovat

injunktiv <<—týv»,-u, m., lat. =
slovesný tvar minulý bez pří—
množku; -kti1mi tvar

injurie <<—jú-»,ž., lat. =
urážlivé chování, pohana

Ink, -a, m. = příslušník kmene
v Peru;
inka., m. = pán, vládce (název pe
ruánských panovníků do přícho
'du španělů)

inkamerace, ž., z lat. = přivtělení
k církev. majetku, zabrání ve
prospěch státu, postátnění, na
př. silnic. zkušebních tax:
-merovati = přivtělit k círk.,
stát. majetku, postátnit

urážka..

inkantnce, ž., z lat. = zažehná
vání, zaříkávání '

inkarnace, ž., z lat. = vtělení,
přeměna boha v č10věka, ztěles
nění:

inkarnát, -u, m., z ital. = barva
lidské pleti, sytá červeň; = je
tel nachový (růžák); mátový =
sytě červený;
inkamovati = vtělit, ztělesnit

inkasism cesi->>,m., z ital. -ss- =
kdo inkasuje (peníze), výběrčí.
příjemce;
inkasní- kancelář, obchod:
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inkaso a—so», stř., ital. —sso =
inkasování, vybírání, příjem pe
něz;
inkasovati <<-so->> = vybirat,
přijímat peníze

inkaustika <<-sty-»,ž. = malba ve
vosku

inklinace, ž., z lat. = sklon, ná
klonnost, náchylnost k něčemu,
záliba. v něčem, odchylka magne
tické jehly; -'nač'n£jehla;
inklinovati = míti sklon k něče
mu, náchylnost, být náchylný.
tíhnout, na př. k nemoci, k za.
městnání, k povolání

inklusive <<-zí-», z lat. inclu- =
1 s, .v to počítajíc, včetně: i. do
platek = i s doplatkem: i. do
pátku = ještě v pátek:
inklusivm [-ně; -nost] a-zív-» =
uzavřený

inkognito <<—g'ny->>,z lat., 1. při
slov. = pod nepravým jménem,
na zapřenou: cestovat i.: 2.
podst. jm. stř. = nepravé jmě
no, vystupování na zapřenou

inkohereuce, ž., lat. = nesouvislost;
-rentn£ = nesouvislý

inkolát, -u, m., z lat. = státní
občanství

inkomodace, ž., z lat. = nepo
hodlí, obtěžování;
-modovatž koho = obtěžovat, být
mu na obtíž

inkompatibilita <<-ty-»,ž.. z lat. =
neslučitelnost jednoho povolání
(jedné činnosti) s jiným (s J'i
nou);
-bžlitn£ zákon = o inkompatibi
litě; -bžl'n£ = neslučitelný

inkompetence, ž., “z lat. = nekom
petence, nepříslušnost, neopráv
něnost, nepovolanost;
-tentní = nepříslušný, nepovo
laný, “neoprávněný

inkonsekvenee, ž., z lat. = nekon
sekvence, nedůslednost;
-kventní [-ně; most) = nedů
sledný

inkorektní, z lat. = nekorektní.
nesprávný
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inkorporace, ž., z lat. = přivtělení,
připojení, zápis, přijetí za člena;
-rační poplatek;
inkorporovati = (při)vtělit, vtě
lovat, přičlenit, -ňovat

inkoust || lid. ingoust, —u,m., z lat.
= barevná tekutina na psaní;
inkoustžti = poskvrňovat in
koustem; častěji slož. dok. zao-,
za.- (hovor.):
-sto1ritý = připomínající inkoust,
jako od inkoustu: -té skvrny:
—stový [mě] : -vá. skvrna, tužka;
-stové štíty hor (Čap) = čer—
né jako inkoust

inkrement, -u, m., z lat. = při
růstek

inkret, -u, m. = výměsek žláz
s vnitřní sekrecí

inkriminace, ž., z lat. = obvinění,
výtka;
-minovati = obvinit, -viňovat;
-novaný výrok, článek = pro
který- se podává žaloba

inkrustace, ž., z lat., 1. = ozdobné
vložky do jiné hmoty; 2. = usa—
zování něčeho na něčem, usaze—
nina; -sta,ční práce, děj;
-stovatž = provádět inkrustací
1., usazovati se '

inkubace, ž., z lat. = doba od ná
kazy do projevení nemoci;
-bační doba = doba. inkubace

inkulpaco, ž.. z lat. = obvinění;
—pát, -a, m. = obviněný, obža
lovaný

inkunabule <<-ná-», ž., z lat. =
prvotisk

inkvirovati x-kví-», z lat. = vy
hledávat, vyšetřovat

inkvisice <<-zi-», ž., z lat. = vyše—
třování, soud nad kacíři;
-sičn£ řízení || -811t'n£;
-sit, -a. m. = nad kým se pro—
vádí inkvisice;
-sitor, -a, m. = soudce nad ka
cíři; přid. k tomu
*-sitomi || -sitorský [-sky,- -stvi]

in medias res <<-dyjás.rěs»-(VDad
nout, přejít), lat. = „doprostřed
veci“, k věci, k jádru věci
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in natura <<-rá.»,lat. = „v příro- insinnace cosi-», ž., z lat. = na
dě"; dostávat plat in n. = v šeptávání někomu o někom ně
naturáliích čeho špatného, nečestného, při

ln nuce, lat. = „v ořechu", v jád- kládání někomu něčeho takové
ru, v podstatě, stručně ho, křivé podezíráni, obviňování:

inobligátní = neobligátní, nepo- -nuovatž = našeptávat..., pode
vinný zřivati (z něčeho nečestného)

Inocenc, -e, m., kř. jm. z lat. in- lnsistovatl <<-sis-», z lat. = nalé—
nocens = nevinný hat na koho, nač, trvat na čem

Inomostí, Stř-. umělé = Inšpruk inskribovati, z lat. = zapisovat.
inoportunní = neoportunní zapsati do Seznamu (na př_ po
in orlginnli “má-». lat. = V ori- .sluchačů na vysoké škole);

ginále inskripce, ž. = zápis
in partibus infidelium c-tybus “insolace <<-so-»,ž., z lat. = přímé

-dé-», lat. = v zemi nevěřících; ozáření slunečními paprsky:
biskup 111 p. inf. = titulární _lačn4 DOVrCh něčeho
bÍSkUP insolence <<-so-», ž., z lat., vlast.

in persona a-sóná.» = „v osobě", = neobvyklost, přenes. = ne
osobně, sám, na př. přijít

in puncto <<punktó>>,lat. = v (tom)
bodu, stran. co se týče, na př.
in p. toho

insanita. a-sany-zo, ž., z lat. = ne
zdravost

inscenace, ž., z lat. = inscenování;
inscenovati, 1. = upravit pro
scénu, vypravit pro jeviště; 2.
= uspořádat: i. tabor lidu (Ma
jer.); 3. = úmyslně způsobit,
nastrojit: inscenován výstup s
matkou (So)

*insekt, —u,m., z lat. = hmyz
ínserát <<-zer-», -u, m., z lat. =

placené oznámeni (dotaz, nabíd
ka...) v novinách n. v nějaké
publikaci;
inserce, ž., 1. = inserování; 2.
= úhrn inserátů v některém
listě: list má. slabou... -ci;
inserční část novin, kancelář;
inserent [—tka],-a. m. = kdo in
seruje;
inserovati = oznamovat, dotap
z0vati še... lnserátem; i. v no
vinách: i. byt, prodej...

insert <<-zert»,-u, m., 1. = inserát;
2. = vložka do textu listiny (od
bor.); insertní [-ně], přid. k in
sert 1.

insignie <<-sígnyje», -ií, ž. pomn.,
z lat. = odznaky vyššího úřadu,
moci, vyšší hodnosti, na př. aka.
demické

stoudnost, drzost;
-lentní = nestoudný, drzý

insolvence c-sol-», ž., z lat. = pla
tební neschopnost, zastavení pla
tů; -ventní = neschOpný platit,
kdo zastaví platy

in Spo <spé || spe» = v naději.
příští, nastávající: ženich, posla
nec in 5.

inSpekce, ž., z lat. = dozor, _do
hled, přehlídka;
-kční = dozorčí (cesta...);
inspektor [-rka], -a, m. = do—
zorce, na př. školní, vojenský;
-ktorát, -u, m. = inspektorský,
dozorčí úřad; -kto'rský úřad,
plat;
-ktorst'vž, stř. = inspektorská.
hodnost, -ký úřad

inspicient, -a, m., lat. = dohlíží
tel, dozorce (na divadle);
inspicirovati || inšpi- = konat
inspekci, dohlížet (lid. a. hovor.)

inSpirace, ž., z lat. = vdechnutí.
nabrání vzduchu do plic; i. u
mělce, básníka, vědce... = ,.du
ševní stav, přístupný nejživější—
mu vnímání dojmů a rozvažování
o pojmech a tím i jejich vyjasně
ní“ (Puškin), tvůrčí vnuknutí,
citové vzrušení při pozornosti
plně soustředěné na předmět
tvůrčí činnosti;
-1'ačni vzduchový proud: -rační
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zdroj = zdroj, pramen tvůrčí in—
spirace;
-rátor [-'rka], -a, m. = kdo ně
co inspiruje, dá k něčemu pod
nět;
-rátorský [-stv4], příd. k tomu;
*inspirovanec, -nce, m. inspi
rovaný člověk (šal.);
inspirovati = vdechovat, -chnout:
i. koho k čemu = dát inspiraci.
tvůrčí vnuknutí, podnítit k tvo
ření: básníka inspirovalo moře;
Sv. čech byl inspirován cestou

Kavkaz k básni Čerkes; i. co
dát podnět k čemu, podnítiti

: i. hnutí apod.; projev, článek
pana X byl inspirován panem Y
= byl psán podle pokynů, podle
přání pana Y, v duchu pana Y

Bug

instalace, ž.. z lat., 1. = zařizování
stavby, vodovodu, elektrického
vedení atp.; 2. = slavnostní uve
dení v úřad: i. kněze, rektora;
-1ačni práce, součástky, závod.
slavnost, řeč: '
-laté'r, -_a, m. = živnostník pro
vádějící instalaci l.; date:-ský
[-stv£], příd. k tomu;
—Zátor,-a, m. = kdo instaluje;
instalovan = provádět instala
ci 1., 2.

instance, ž., z lat. = pořadí úřa
dů, soudů: úřad, soud první,
druhé -ce || první, druhá i.;
instančnt, na př. pořad, postup

in statu naScendi <<-tú -ndý», lat.
ve stavu „zrození“, vývoje

instinkt c-stynkb), -u, m., z lat.,
u živočichů chování dědičné
povahy, u lidí = bezděčný pocit,
vnuknutí: míti dobrý, jemný.
špatný i.; i. sebeochrany...;
—ktivismus <<-ktyvyz-», -mu,
= spoléhání na instinkt:
-ktim'ta, ž. instinktivnost;
-kti1m£ [-ně; -nost] (<-tý'V-»
pudový, bezděčný, neuvědomělý
(odpor...); jednati -ktivně

instituce cesty->>, ž., z lat. = zří
zení, zařízení, řád, ústav: obecní,
státní, vědecké i. ap.:
I., -cí, ž. pomn. systém, sou
stava soukromého práva řím.

m.

institut c-tút», -u, m.. z lat.
ž.ústav; *-tutka <<-tut-», -tek,

= chovanka institutu
instradovati, z ital. (strada. = ces

ta.) = předepsati cestu, dopra
vovati zboží předepsanou cestou

instrukce, ž., z lat. poučení,
pokyn, návod, výcvik; Ječné kurs,
důstojník;
instruktáž, -e, ž.,
struování, -strukce;
instmktivnt [-ně; masu <—týV-)

franc. = in

= poučný, názorný: i. kniha,
diagram;
instruktor [-rka], -a, m. = kdo
dává instrukce, cvičitel, rádce,
poradce, učitel; -'rský [vrství] :
-rský kurs = pro instruktory,
ke vzdělání -rů

instrument (lid.
—u,m., z lat. — nástroj;
instmmentace, ž. zpracování
skladby pro nástroje, pro or
chestr; -tačni práce...;
instrumentál, -u, m., z lat. 7.
pád (podle toho, že má často Vý
znam nástrojový);
Julieta, m. = zpracovatel sklad
by pro nástroje;
-táln£, přid. k instrument, -tál =
nástrojový: -tální hudba, tvar,
význam;
instmmentarium e-tá-», -ria, stř.

soubor odborných nástrojů:
-me'ntá'ř, -e, m., 1. = instrumen
tarium; 2. = pomocník podáva
jící operatérovi nástroje; 3.
výrobce hudeb. nástrojů (Rais);
—mentářka, -řek, žen. protějšek k

inštrw, mstr-),

instrumentář 2.;
'-menti8ta <<-tys-»,m. = hráč na
hudební nástroj, výrobce hudeb.
nástrojů:
instmmentovati = zpracovávati
skladbu pro nástroje; slož. do
kon. 2

*instrumentum, -ta. stř., podle lat.
= instrument

instruovati koho dávat, dát mu
instrukce, rady, pokyny, poučo
vat, poučit; i. žádost = opatřiti
doklady, přílohami '
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lnsubordinace tudy->>, ž., z lat. =
neposlušnost, nekázeň, porušení
subordlnace

*insnlán [mica] <<-zu—>>,-a, m., z

integrovatfi = scelovat, zachová
vat neporušeným;
integrující část něčeho = neod—
lučná, podstatná, integrální

lat. = ostrovní obyvatel; intelekt, -u, m., z lat. = rozum;
insula'r'ita, ž. = ostrovní ráz: -ktuál [-lka], —a,m. = vzděla—
insulámí = ostrovní nec, inteligent;

insulin <<—zulín»,-u, m., lék -ktual1'.sace <-za-», ž. = intelek—
insult š<-zult>>,-u, m., z lat. = po- tualisování; -ktualisace jazyka-_

hana., potupení, urážka; = jeho přizpůsobení přesnému
insultace, ž. = insultování; myšlení;
insultovati koho = napadnout -ktualismus <<-zmus»,-mu. m. =
řečí, těžce urazit, zasypat uráž
kami

insurekcc, ž., z lat. = povstání,
odboj;
insurgent, -a, m. = povstalec,
odbojník

in suspenso a-zó>>,lat.: nechat ně
co in s. = nechat nevyřízeno,
ne'rozhodnuto

inštr(u)ment, v. instrument
intabulace, ž., z lat. = zapsání.

vtělení do zemských desk; -lač
ní řízení;

zdůrazňOvání rozúmu, vzdělání
proti zkušenostem. praxi; -ktu
alista, m. = stoupenec intelek—
tualismu; —ktuali8tícky' [-cky]
a-styc-» || -ktualistní = v duchu;
intelektualismu;
-ktualžsovati <<-zo->>co = dávati
čemu intelektuální ráz;
-ktuální [-ně; mostJ, nik. -elní
= rozumový, duchový (činnost,
původce); 
-ktuálský [-stv£], přid. k intelek—
tuál (většinou hanl.);

intabulo'vati = zapsat, vtěliti do "-ktuálšti'na, ž. = intelektuálství
zem. desk inteligence, ž., z lat., 1. u živočichů

intaktní [_-'ně; -nost], z lat. = ne- = sehopnost přizpůsobovat se no—
porušený, nedotčený Vým D0dmínkám: u lidí = SChOD—

intarsie +259), ž.. z ital. = vklá- nost chápat rozumem, rozumová
dání ozdob do dřeva z různě
zbarveného dřeva., z perleti, ze
stříbra apod., předměty, výrobky

-s těmito ozdobami:
intarsovat'í <<-zo-» .= vkládat
ozdoby...

integrace, ž., z lat. = scelení, uce
lení, úplnost; -grační = scelo
vací; ,
integralista, m. = přivrženec in

zdatnost, vzdělanost; 2. = vzdě
lanectvo, vzdělanci; -genčni, na.
př. zkouška = z. inteligence:
-gent [-tka], -a, m. = vzdělanec;
-gentm' [—ně; -nost] = mající
inteligenci, rozumově zdatný,
vzdělaný; -gentský [,—sky],přid.
k inteligent;
*-gentstvo, stř. hromad. = in
teligenti, -gence

tegrity; dita, ž, = integrita; inteligibilní, z lat. = pomyslný,
integrální [-ně,' -nost], z lat.: i. jenom pomyslný
část něčeho = patřící nutně k intence, ž., z lat. = záměr, úmysl:
celku, od něho neodlučná, pod
statná; i. pojetí = celkové, hle
dící k celku; i. výchova = při
hlížející ke všem složkám VÝ
chovy, celková, jednotná, doko
nalá; i. počet (matemat.);
integrita, ž. = neporušenost, ce
listvost,-. neztenčení, na př. 1.
státu;

jednati v něčích -cích, proti ně
čím -cím;
'i/ntencionalismus c-liz-», -mu, m.
= učení, že se každý skutek má
posuzovat podle úmyslu jedna
jící osoby:
-cío'nální = mající zamýšlený
vztah k představovanému před
mětu
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intenční, přid. k intence = záměr
ný

intendance, ž., z lat. = vrchní
dozor, vrchni správa. u nás
zvláště divadelní (ve věcech
uměleckých) & vojenská (ve vě
cech hospodářských);
danění škola:
-dant, -a, m. = kdo je pověřen
intendancí; _dantský [-st1ň]; -ký
úřad, -ká činnost; -dantst'uo, stř.
hromad. = intendanti;
-dantura a-tú-», ž. = intendant
ská. činnost, -ký úřad

intensita <<-zi-»,ž., z' lat. = stu
peň účinnosti, působivost; vý
konnost, síla. napětí, horlivost,
usilovnost: i.
pocitů, chtění;
kou intensitou;
-sivn£ [-si1mě; -si1most] <<-zív-»
= působivý, výkonný, silný, usi
lovný (činnost, výroba); -sivní
záliba (Sez.); o barvě = sytý;
-sivně pracovat, červený...;
intensivněti, -nějí = stávati se
intensivní; slož. dokon. z-,- z
svou činnost m. zintensivniti =
učinit intensivním

interbrigáda, ž., zkratka z inter
nacionální brigáda = dobrovol
nická brigada, která bojovala
před 2. světovou válkou na stra
ně španělských demokratů za
svobodu

intercipovati, z lat. = zachycovat
(na cestě, před dodáním...)

interdikt <<-dykb>, -u, m.. z lat.
= zákaz církevních úkonů v ka
tolické církvi

interes, -su a-su», m., z lat. = zá.—
jem, prospěch: v interesu Euro
py a humanity (Palac.); proje
vovat, -vit, mít i. o něco: = úrok,
obyč. intres, v. tam;
ďasa/nm! [-ně; -nost] ť-San-» =
zajímaVý:
-resent [-tka], -a, m. = kdo se
zajímá. (o něco). zajemce;
-resovatž <<—so-»= zajímat: ten
č10věk, ta věc mě interesuje; !.
se o koho, oč = zajímati se; být
interesován na, něčem = mít

tepla, paprsků; i.
pracovati s veli

účastenství v něčem, účastniti se
něčeho;
interesovaný = mající zájem, ú
čast;
slož. dokon. za- koho = vzbuditi
zájem; za- se = projevlti zájem

interference, ž.. z lat. = křížení:
-renčnf, = křížící se

interglaciál, -u, m., z lat. = do"
ba meziledová (geolog),
-álni = meziledový

interiér, -u, m.. z franc. -térieur
= vnitřní zařízení, vnitřek; pře
nes.: kompletní i. života (Nez.)

interim, lat. příSIOV. = zatím ; i.,
neskl. stř. || -u, m. = zatímní
řád:
-rimfn£ || -r'í/mo'uý || -m'mistický
<<-styc-» = zatímní

interjekce, ž., z lat. = citoslovce;
-jekcionáln£ || -:iekčnž = citoslo
večný, -slovný, na př. význam

interkalár, —u || zčeštělě —lář, -e.
m. [] -lá7'e, stř. neskl., z lat, =
„vsunutí jednoho dne n. několi
ka. do kalendáře, mezidobí", do
ba, kdy je nějaký úřad neobsa
zen, & příjem z toho; = doba,
než je podnik uveden do chodu
a kdy nic nenese;
dávní příjmy, úroky

intel-konfesijní c-sij-» || řidčeji
-síonáln£ [-ně; -nost], z lat,.=
co je mezi konfesemi, co upra
vuje jejich vztahy: i. zákony

interlineární ('-álni), z lat. = me
ziřádkový (překlad, poznamky,
přípisky)

intermezzo <<-co»,stř., ital. = me
zihra, vložka, vsuvka (hudební,
v básni...); přenes.: milostnéi.
(Hlad.) = milostné dobrodruž
ství; = přerušení jednání... ně
čím, co k němu nepatří, nějakým
výstupem...

intennitentní [-nč; emstJ || mvito
vaný, z lat. = přerušovaný, pře
rývaný. ne nepřetržitý;
intermitcvati = vynechávat, pře
mšovatl Se, přerývat

internace, ž., z lat. = internovaní:
mění tábor
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internacionál, _a, m., z lat. = 3510- kročovat, zprostředko(vá)vat;
věk smýšlející internacionálně; -posice <<-zi-»,ž. = zákrok, pro—
-cí.onála, ž. = mezinárodní orga- střednictvi
nisace, hlav. socialistická.; interpret [-tka], -a, m., z lat. _=
Internacionála, ž. = mezinárodní vykladač;
revoluční hymna;
intemacionalismus <-zmus», -mu,
m. = mezinárodnost;
-cionalisovati <<-zo-»= (u)člnit
mezinárodním: slož. doko'n. z-;
—ci.onalista, m. = stoupenec in
ternacionalismu :
—cionalistický = v duchu inter
nacionalismu : ,
-c'£onalita,ž. = internacionálnost:
-cionálnt [-ně; -nost] = mezi
národní

internát, -u, m.. z lat. = spo—
lečné bydliště žáků (žákyň) při
vzdělávacím ústavě; -nátní strava

interni [-ně; -nost], z lat. =
vnitřní (lékařství, něčí věc);
internista [-stka] (mys-», m., 1.
= chovanec internátu; 2. = lé
kař vnitřních nemocí

internovati koho, z lat. = ustano
vit někomu pobyt na jediném
místě, buď doma n. v cizině
(mírná podoba. uvěznění): Hav
líček byl internován v Brixenu

lnterparlamentární " -tn£ = mezi
parlamentární, -tní

interpelace, ž., z lat. = veřejný
dotaz v parlamentě: podat.
vznést -ci; melačni právo;
-pelant [-tka], -a, m. = posla
nec, senátor podávající interpe
laci:
-pelovati koho (vládu, ministra)
= vznést interpelaci na koho;
-pelovati co = podat interpelaci
o čem

inter pocula vku-» =
háry", při pití

Interpolace, z., z lat. = nepůvodní
cizi vložka v rukopise, ve spise:
molátor, -a, m._ = kde inter
poluje;
malovati co = učinit interpola
ci do čeho; -polovaný text

interponent, -a, m., z lat. = kdo
zakročuje, zakročí; .
monovati = vkládat, vsouvat, za

„mezi po—

-pretace, ž. = výklad, tlumoče—
ní; = umělecké provedení hu
debního, slwesného díla v du
chu skladatele; -tačnž _umění:
-pretovati = vykládat, vysvětlo—
vat, vyložit, provésti dílo

interpungovati, z lat. = klást in—
terpunkci;
interpunkce, z = kladení inter
punkce, rozdělovací znaménka
(tečka, čárka...);
-punkčnž znaménka

interregnum <<-ter—rég-»,
lat. = mezivládi

interrogativní <<-týv-»,z lat. = tá

-na., stř. ,

zaci; i. zájmeno neboli -tivum,
-va. stř. .

ínterurbánní [-nně], z lat. = me
ziměstský: i. telefon, rozhovor;
telefonovat, mluvit -nně

interval, -u. m., z lat. -Ilum =
mezera, přestávka, na př. v prá
ci; (časový) i. = časový úsek,
období: sebrané spisy vycházejí
v krátkých -lech; v hudbě =
výškové rozpětí dv0u tónů

intervence, ž., z lát. = zakročení,
zákrok, přímluva: i. v úřadech,
v parlamentě...; = násilný zá
krok, zásah do státní svrchova
nosti, vměšování se do vnitřních
záležitostí státu: i. čtrnácti států
proti Sovětskému svazu; vykonat,
podniknout -venci; udělat něco
na něčí -venci; wenčnž návštěvy,
válečné výpravy;
-venient [-tka] c-nyjent», -a, m.
= kdo intervenuje, přímluvně;
Jvenovat'i. = zakročovat, -čit, přl
mlouvati se, -m1uviti se;
intement, -a, m. = kdo provádí
násilnou intervenci

interview <<-vjú», stř. neskl. "
-vieWu c-vjúvu», m., angl. =
rozhovor s vynikající Osobou
pro veřejnost: dát, poskytnout
někomu i.; wiewista, m. = kdo
interviewuje;
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wiewovati c-vjuovati» koho =
míti s ním interview; wiewo
vam), na př. politik = poskyt
nuvší interview

intervokální, lat. = mezisamohlás
kOVÝ

intestát, -a, m. = zemřelý neza
nechavší posledni vůli; _
-státn£ dědic

intimacc <-ty->>, ž., lat. = ozná—
mení a doručení úředního roz
hodnutí;
intimát, -u, m. = úřední výměr,
rozhodnutí

intimismus a-tymyz->>, -mu, m. =
důvěrnost; -mista, m. = malíř
intimních obrazů

intimita. <<-ty->>,ž. = intimnost,
důvěrnost. projev -nosti;
intimněti, -nějí = stávati se in
timní: slož. dokon. z-: kout jí
zintimněl (So.);
intimní [-ně; —nost], ex-tym-ib,
lat. = důvěrný. důvěrně přátel
ský: i. přítel, dopis, rozhovor...:
i. jeviště. divadlo = 5 vybraný
mi herci a pro zasvěcené obe
ccnstvo;
intimo'vatž komu co = úředně
vyrozumět koho o čem;
intimus, -ma_ m. = nejdůvěr
nější, důvěrný přítel

intissimum <<-tysi->>,-ma, stř., lat.
= úplná intimnost

intolerance, z., z lat. = nesnáše
livost; Jara/ntní plně; mostJ =
nesnášelivý

intonace, ž.. z lat. = správné na
sazení tónu; v mluvn. = stou—
pání n. klesání hlasu při vý
slovnosti, jinak hudebni n. mu
zikální přízvuk, výška. hlasu; i.
slovesného díla. = celkový ráz
slovesný, zvukový, znění, zvuk,
zabarvení: lyricky niterná i.
(šal.);
mač'ní rozdíly při mluvení:
intono'vati = nasazovat, nasadit
hlas (při zpěvu); přenes.: cyklus
intonovaný sládkovsky (Pujm.)
= mající slovesný i obsah0vý ráz
jako Sládkovy básně; prostoná

rodně intonované verše = prosto—
národně znicí '

intoxikace, ž., z lat. = otrávení,
otrava

intráda, ž., obyčej. pomn. —dy, z
ital. = vstupní fanfáry

intrasigeantní [-ně; -nost] a-žan-»,
podle franc. || —gentní, z lat. --=
nesmiřitelný, nesmlouvavý (poli
ticky); -tst'ví, stř. = nesmiřitel
nost. nesmlouvavost 

intransitivní c-zitýv-», z lat. = ne
přechodný: i. sloveso neboli ín
transitivum, -va, stř.

intravenosní [mě] ex-nóz-x), z lat.
= jdoucí dovnitř žil, vnitrožilní
(injekce)

intres, -su <<-su», m. ]] původ., ale
říd. interes = úrok (lid.)

*intrička, ž., zdrob. k intrika
'intriga, ž., podle franc. = intrika:

-gant, -gooati = intrikánt. -ko
vati

intrika, ž., z lat., často pomn. Jay
= pleticha, —chy_pikle, úklad.
nástraha;
intrikám; [-nka], —a. || řidčeji
-kář [-kářka], -e, m. = kdo
strojí, osnuje intriky, pletichář;
-kdnský || -kářský [-sky; -ství]
= pletichářský;
'Jamt, -a. m. = intrikán; '-tní
[-tnost] “= pletichářský || *-tský;
intrikovat'i = strojit pikle, pleti
chy, pletichařit; i. proti někomu:
slož. dokon. na- se (mnoho);
intrikami: -vá divadelní hra =
založená na intrikách

lat. =introdukce, ž., z úV0d;
-dukč'n£ = úvodní

introitus x-trojitusm —tu, m., lat.
= vstup, vstupní žalm, mod
litba.

introjekce, ž.. z lat. = vcítění,
vkládání vlastnich pocitů do 130
zorování

intrOnisace <-nyza-», ž., z lat. ==
uvedení na._ trůn. nastolení, u
vedeni do biskupského úřadu;
misovati = nastolit
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introspekce, 2., z lat. = „pohled
dovnitř“, „vnitrozření“, pozoro
vání duševních pochodů na. so
bě, sebepozorování;
-spekčni || -spektivni [-nč] <-týv->>
= sebepozorovací (schopnost.
metoda)

introverse e-ze», z., z lat. = ob—
rácení duševního života dovnitř,
ponoření do vlastního nitra;
-sivni <<-zív-»člověk = ponořený
sám do sebe

intuice <<-tujice», ž., z lat. =
vnitřní vidění, vidění duševním
zrakem, pochopení něčeho bez
přímého a podrobnějšího po—
znání, poznání vnuknutím:
intuični „ časť. intuitivní <<-týv-»
[-nč; -nost]: -vní poznání = p.
intuicí; -ční vid (Sez.) = vidění
intuicí;
Wtuicionismus x-nyz-» ][ intui—
tivismus <<-tyviz-», -mu, m. =
učení o intuici jako hlavním
prameni poznání

inu, citoslovce vyjadřující 1. podiv:
i., je to divné; 2. nedobrovolné
smíření, resignaci = nedá se nic
dělati atp.: i., je to tak; i., mu
sím jít; i., nedá se nic dělat

inulin <<-Iýn»,-u, m., druh škrobu
inundace, ž., z lat. = zaplavení,

záplava; -dačni obvod, územi =
kde bývá záplava; -dační hráz
proti záplavě

'invalid, —u,m., z lat. = invalidní
příspěvek; 'invalid, -a || obyčej.
invalida, m. = vojín raněný v
boji & neschopný k činné služ
bě, neduživec, člověk neschopný
k práci;
invalidita x-dy-», ž. = stav, kdy
je někdo invalidou, nezpůsobi
lost, neschopnost k službě, k
práci;
-Zidni = neschopný služby, prá
ce: -lidní pojištění = proti in
validitě:
-Zid0vna, -ven, ž. = útulek pro
invalidy

invase <<-ze>>,ž.. lat. = násilný a
hromadný vpád (do cizí země),
hlavně vojenský

invektiva <<-ktý->>, ž., z lat. =
prudké slovní napadení někoho,
útok na někoho: -ktivni řeč. spis

invence, ž., z lat. = výmysl, vy
nález, schopnost vynalézati, vy
nalézavost;
invenčni dar. schopnost

inventarisace drze,—>>.ž., z lat. =
inventarisování; -tarisovati = za
pisovat, zapsati do inventáře:
inventárni [-ně], přid. k inven—
tář: i. číslo = 25.v soupisu ma
jetku; i. kus ap. = patřící k ma
jetku
*inventárnik, -a, m. = správce
inventáře;
inventář, -e, m. = popis, soupis
majetku skládajícího se z různo
rodých částí: pořídit i.; zanésti
do -ře; = majetek sám: i. úřadu,
divadla; živý i. (v hospodářství)
= dobytek; mrtvý i. = vozy, ná
řadí atp.;
inventovati = inventari'sovati;
inventura <<-tú-», ž. = sepsání
inventáře, provádění soupisu ma—
jetku, zboží; -rni prodej

inverse <<-ze».z, z lat. = obrácení,
převrácení, obrat, zvrat; v mluv
nic. = obrácený pořádek slov,
zvratný slovosled, je-li sloveso
před podmětem;
inversni <<-zní»= obrácený; i.
slovosled;
invertni cukr: i. lampa = s 110—
řakem obráceným dolů;
invertovati = převrátit, obrátit

investice <<-sty—»,ž., z lat. = ná
klad na něco vynaložený, do ně—
čeho vložený, opravy, stavby..:
-stični rozpočet, půjčka..:
-stovati = vložit, dát peníze (do
podniku); investovaný kapitál

investigace <<-sty-», ž., z lat. =
zkoumání, vyšetřování, pátrání

investitura <<-sty-». ž., z lat. = u—
vedení v církevní majetek

invokace, ž., z lat. = vzývání (mú—
zy); = úvodní část listiny;
Invocavit <<-ká.-»,stř. neskl., lat.,
název 1. neděle postní;
invokovati = vzývat
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involuce, ž., z lat. = zahrnutí;
tnvolvovatž = zahrnovat v sobě,
zároveň obsahovat: nařízení in
volvuje zákaz...

inženýr (lid. ma'-) [-'rka,], -a, m..
z franc. ingénieur. zkratka inž.
= vysokoškolsky vzdělaný tech
nik, absolvent průmyslové školy;
-rský r-stviL příd. k tomu

dod, v. jód
Ion <<Ijón>>,-a, m. = příslušník

jednoho starořec. kmene
ion <<ijon>>, iontu (podle řeč.) ||

ionu || iont, -u [I.jont, —u,m. =
část molekuly elektricky nabitá;
iono'vý || iontový || jonto'vý, na
př. proud, -vá teorie

donský, přid. k Ion; ionština, ž. =
ionský jazyk

iont, iontový, v. ion
iota, <<ijo-» || jota, ž. || zříd. jot,

-u, m., název řeckého písmene i;
iotace || obyč. jotace, ž. = ne
slabičné i v stoupavé dvojhlásce;
flotista || jotista <<-tys—>>,m. =
stoupenec psaní i m. y po sy
kavkách (obrozen.)

ipsace, ž., z lat. ipse (= sám), no
vě navržený název onanie

'ipsismus a-siz-», -mu, m.,
ipse = egoismus

ipsissima verba <ipsisi-», lat. =
„nejvlastnější“, jeho, tvá... vlast
ní slova

Ir [Irka] <<ír»,-a, m. = příslušník
irského kmene, obyvatel Irska.

iracionaIISmus || původ. irra
a-liz-», -mu, m. = reakční filo
,sofic. směr hlásající nemožnost
poznati svět rozumem; -lista, in.
: stoupenec iracionalismu; Jim,
'ž. = iracionálnost;
iracionální " původ. irra- [-ně;
-nost], z lat. = protirozumový,
co nelze pochopiti rozumem; v
matem. i. číslo = nekonečný ne
periodický desetinný zlomek

z lat.

imdé, stř. neskl. = sultánův roz
kaz; = nejvyšší rozkaz (žertov.)

iradiace || původ. irra- <<-dyja->>,
ž., z lat. = zdání, že jsOu osvět
lené předměty větší než stejně
velké předměty tmavé

555 *iridovati

Iran " Irán, -u, m., náhorní pla
nina v Asii, Persie; Iránec, —nce,
m. = obyvatel Iránu; íránský ja
zyk neboli tránština, ž

Irčan [-nka], n e s p r. m. Ir
irealismns „ původ. irre- <<-liz-»,

-mu, m. = opomíjení, nedbání
skutečnosti: -l'ita., ž. = nesku
tečnost;
treálnt || původ. žrre- [-ně;
-nost], lat. = neskutečný: i.' sou
větí podmínkové = vyjadřující
neskutečnou podmínku

iredenta ll původ. firm-, nik. tri-,
ž. = snahy národních a státních
menšin proti celistvosti státu:
vzniklo z výrazu Italia irreden—
ta = I. (ještě) neosvobozená;
-dentismus c-tyz-», -mu, m. =
iredenta; -dentista ex-tys-»,m. =
stoupenec iredenty; -dentistický
|| '-dentský = co je v duchu ire
denty: -kě hnutí

'iregulární " původ. hre-, nik.
-lérní, lat. = nepravidelný, na
př. i. vojsko

irelevantní " původ. trn-, lat. =
nevýznamný, bezpodstatný, ne
rozhodující, vedlejší

ireligiosita || původ. žrre- c-gyjo
zi->>,ž., lat. = beznáboženskost,
náboženská lhostejnost, vlažnost;
-giosní <<-ózní>>= beznáboženský.
nábožensky lhostejný

Irena || -réna, ž., z řec. Ei—, žen.
jm.

ironický a-nyc—»,z řeč. = mírový:
-cké snahy = úsilí o mír;
irenik, -a, m. = hlasatel míru:
trenžsmus <<-nyz->>,-mu, m. =
hlásání míru, mírové snahy,
hnutí; mista, m. = irenik; -ni
etický <<—nystic-» = v duchu
irenismu, irenický

Irenka, ž., zdrob. k Irena
iresolutní ll původ. irre- <<—zo-»,z

lat. = nerozhodný
iridenta, v. iredenta
iridium <<-dyjum», -dia, stř., chem.

prvek
*iridovati = irisovati
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Irigace || pův. iMi-, ž., z lat. =
zavlaŽOvání, vyplachování, vymý
vání, pěstění v umělé vláze;
-gačn£ kultury, metody; irigá
tor, -u. m. = přístroj na irigaci,
na vyplachování, svlažovač

Iris, aí-», -ridy. ž., řecká bohyně.
poselkyně bohů (sestupující na
zem po duze);
iris, ž. neskl. || -ridy = duhov
ka; = kosatec;
iris, -su x-su». m. = kosatec:
irisace <-za-». ž. = duhování, hra
duhových barev:
irisovati <-zo-»= hráti duhovými
barvami; = dávat něčemu du
hové zbarvení;
irisový = duhovkový, kosatcový

íritabilita || pův. i'rn'r, z lat., ž. =
dráždivost; -biln£ = dráždivý;
iritace || iná—, ž., z lat. = irito
vání;
tritovati. || žrn'- koho = dráždit.
popuzovat a tím mást

'Irlandie c-dyje», ž. = Irsko (za
star.)

ironický [-n'icky; mičnostJ a-nyc-,
-nyč-», z řeč. = posměšný, uště
pačný;
ironie <<-nyje»,ž. = skrytý vý
směch, posměšné, uštěpačné uží
vání slov, úmyslné užívání slov
v opačném významu, slov vyjad
řujících opak toho, oč jde ve
skutečnosti: dej pozor, aby ses
nepřepracoval (o lenochovi); mě
li jsme se výborně (ve skuteč
nosti špatně); i. osudu = Vý
směch osudu (dostane-li se ně
komu něčeho,'když už toho ne
potřebuje n. když už toho nemů
že užívat apod.) || řidčeji osudo
vá i.; sokraticka i. = předstírá
ní nevědomosti na zmatení od
půrce;
ironik || 'ironist <<-nyk || -nyst».
-a, m. = kdo rád užívá ironie,
mluví ironicky;
iromsace <<-nyza->>.ž. = ironiso—
vání;
ironisovati vx-nyzo-» koho, co =
vysmívati se zdánlivou chválou.

ironicky si dobírat; slož. dokon.
z- poměry (So.); za-: dovedl za
(Majer.)

Irsko, stř. = irská země; irský,
přid. k Ir: irština, ž. = irský
jazyk>

Isa || Iza, ž., domác. tvary ke
křest. jm. Isabela || -Zla, ž.;
isabel [-la; -lka], -a, m., z franc.
= bledožlutý kůn

ischias xischy-, nik. iši-», -ady,
ž. (zastan), obyčej. neskl. " -su
<<-su», m., z řeč. = zánět seda.
cího nervu;
ischiatický x-tyc-m -ké bolesti

Isidor <<—zi-»,-a, m., křest jm.
Isis <<-zis», -sidy, ž., egyptská. bo—

hyně plodistvě síly země a měsíce
islam, -u, m., mohamedánské ná

boženství, mohamedani;
*islamismus <<-miz-»,-mu, m. =
islam; islamsky': -ké umění

Island, -u. m., ostrov;
Islanďan [-nkc], -a, m. = oby
vatel Islandu:
islandský [-sky], přid. k Island:
-dštz'm, ž. = islandský jazyk

ismus aiz-», -mu, m._ vlast. kon—
covka vzata ze slov idealismus...
= pOSměšný název úpadkových
směrů, hnutí nazvaných cizími
názvy na -ismus

iso- <<izo-»,kmen řec. isos (= stej
ný) ve slož.:
-bara, ž. = (myšlena) spojnice
míst se stejným tlakem vzduchu:
Jona, ž. = čára ohraničující
místa, kde je táž hláska, týž
hlásk0vý jev (mluvnic.);
-glossa ][ -glosa, ž. = čára ohra
ničující místa, kde se užívá. té
hož slova, n. = isofona (mluvn.):
-gona, ž. = spojnice míst stejné
magnetické deklinace; '
-hypsa <<-sa»,ž. = Spojnice míst
se stejnou nadmořskou výškou:
-chromatický a-tyc—» = stejno
barevný;
-chrona, ž. = spojnice míst, kte
rých lze dostihnouti (nejrychleji
a nejkratší cestou) z téhož vý—
chodiska v stejné době:
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-chronismus <<—nyz-»,-mu, m. =
časová shoda; -chronni = stejno—
dobý. stejně dlouhý (časově);
-klina <<-k1i-»,-ž.= spojnice mist
se stejnou magnetickou inklinaci

isolace a-zo-», ž., z lat. = isolová
ni; i. nemocných, kabelu, dratu

= isolačni mistnost, hmota;
-la,čni = co je k isolaci (hmo
ta, zeď, deska, dveře, tábor,
mistnost); -Zant, -u, m. = co iso
luje, isolačni hmota; -láto'r, -u.
m. = isolačni předmět;
'isoli'rka, -rek, ž. = isolovaná
mistnost;
isolovaný buě; -nost] = ochran
ně obložený, odloučený. osamoce
ný: i. drát, vězeň, nemocný; —ná.
slova. = osamocená, sama o so
bě, bez spojeni s jinými; -ný
stát = bez spojenců; žiti -ně;
isolovati koho = oddělit, odlou
čit od ostatnich lidi, osamotit;
i. co = obložit něčim a tim
chránit

iso-path, -a, m. = homeopath
(Ner.); -pathický [-cky] = ho
meopathický (t.);
-syllabismus e-biz-», -mu, m. =
stejnoslabičnost; '
-therma, ž. = spojnice mist se
stejnou teplotou

Israel, v. Izrael
Istambul, -u, m., turec. název

Cařihradu
Ister || -st'ros, -stru, m., staré

jméno Dunaje; isterský
Istrie, ž., poloostrov; istrijský
IBtI'OS, v. Ister
'iš, zkrácením z vidíš (nářeč.): iš,

jak páli (Mi-š.)
Iškariot, -a, m. = Jidáš (podle

původu z ostrova Iškariotu): iš
kariotský, přid. k tomu

'išpán, -a, m., sloven. z maď. =
župan; mský, přid. k tomu

j ejé». hláska, pismeno;
J., zkratka jmen Jan, Josef..,

'ja, jaja || jo, jó, jojo, z něm., lid.
přislov., citosl., 1. potakaci =

*iť, citosl. = 1
Ital [-lka] ][ (zastar.) Italian, -a,

m., národní jméno:
'italianismus c-lijanyz-ai, -mu.
m. = italský směr: Lnisovati
c—nyzo-»= tvořit v ital. duchu:
= italisovat; “"-nim, ž. = ital
ský ráz;
Italie mta->>. ž., země;
'Italienissimus (mysi-», -ma., m.
= čistý, čirý Ital (Ner.);
Italik, -a, m. = praobyvatel Ita
lie;
italika || italka, ž., druh pisma,
kursiva;
italiso'vati <<-zo-»= poitalšťovat:
italofil [-lka], -a, m. = přítel
Italů; Jilský [-sky; -stvi];
italoman, -a, m. = italofil;
italský [-sky] <<—ta1->>.přid. k Ital,
Italie: i. jazyk neboli italština, ž.

item, lat. přislov. = rovněž, tak
též, dále (při vypočítáváni)

iterace, ž., z lat. = opakováni
(melodie, rýmu apod.)

iterativni [-ně; -'nost] <<-týv-», z
lat. = opětovaci, na př. sloveso.
význam; i. sloveso neboli
iterativum, -va, stř.

itinerarium a-tyneráryjum», -ria,
stř., lat. || zčešt'. itinerář, -e, m.
= popis a plán cesty, cestovni
denik

iunctim, iunior, ius, v. ju—
Ivan [-nka], —a, m., křest. jm.;

zdrob. Ivánek, -nka, m.
ivka, v. Y. W. C. A.
Ivo, m., domac. tvar k Ivan
Iza, v. Isa
Izrael a—ra-eb) ]] někdy Is-, -e, m.,

jiné jméno Jákoba., syna Izáko
va: přenes. = židé;
izraelita [-tka], m. = žid;
izraelitský || zprav. izraelský =
židovský

izvoščik, -a. m., rus. = drožkář

ano; 2. náladové: jaja. jsou to
divni lidé _ (podiv, povzdech):
3. stupňovaci = opravdu: aby
to měl jo jisté
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já, 2. p. mne (n i k. mně, mě), *jabčiště, -těte, stř. = jablko
3. po předložkách a při důrazu (lid., Rais)
mně, nedůrazně ml (ke mně, dej
mi to), 4. nedůrazně mě. po

*jablátko, -tek, z. = jablíčko (nař.)
jablečák || -čňák, -u. m. = jablko—předložkách a. při důrazu mne

(nezná. mě: na mne). 6. mně.
7. mnou: mn. 1. my, 2., 4., 6.
nás, 3. nám, 7. námi,
zájmeno 1. osoby, označení mlu
vící osoby; je-li podmětem urči
tého slovesa. neklade se
často: chcl zítra odjetí, musím se
léčiti atp.:
klade se však: a,) je-li pod
mětem určitého slovesa. ještě
jedno zájmeno n. jméno: já. a
on jsme dobří známí; já. anl
Karel jsme tam nebyli...;
b) je-li v protivě, n. je-li na něm
důraz: já. pracují a ty si hovíš;
já. si to představuji jinak než ty
(on, přítel X...); já. jsem tam
nebyl (t. j. snad někdo jiný tam
byl); Chci v pátek odjet. Já.
bych v pátek nejela, pravila
paní ředitelová (šimáč.); i já.
Jeden z nejchudších (Břez.);
c) chybí-li opisné sloveso, takže
není osoba vyjádřena slovesem:
já tam nebyl; ve větách neslo—
vesných: já pán, ty pán (Havl.);
já o voze a vy 0 koze (každý
mluvíme o něčem jiném); (1) ve
větách citových: mám já to trá
pení! (= velké trápení); mám
já. to bídu s vámi (Ner.): já
mám hlad! = mám velký hlad;
my jsme se nasmáll! = mnoho,
s chutí jsme se nasmáli;
klade se všude jinde, neni-ll
podmětem určitého slovesa: to
jsem já. (přísudek); mY jsme
my; jeď se mnou!; já. nešťast
ný! atpod.: '
3. p. mi má často jen význam
citový: ty jsi mi pěkný hrdinal;
pro mne a za mne = jak chceš.
dobrá;
já. jako označení vlastní osoby
je neskl.: býti zamilován do své
ho já = sám do sebe; kult dra
hocenného Já. (čech); Výpravy
!( Já., básníc. sbírka O. Theera

vý koláč, -vé vino;
-čák || -čňák, -a, m. = kůň jabl
kové barvy:
-čw£, v. jablečný;
—čm'ce, ž. = jablková. povidla;
= prodavačka jablek;
—č'nžk,-u_' m. = jablková kaše,
-vý koláč; rostl.;
jablečný || zříd. -m =
jablek (most...)

co jez

jablíčko, -ček, stř., zdrob. k jablko:
vypadat jako míšeňské j. = býti
růžový, zdravý (Němc.); rajská
jablíčka; přenes. j. na vojen. če
pici (ze. starého Rakouska), od
znak; :iabličkový = z jablíček, s
jablíčky

jablko (lid. -bko), jablek, stř., 1.
= plod jabloně: zemská -blka =
brambory (mor.); těšínská j. =
těšení, marné naděje, plané sli
by; ani by jablko nepropadlo
(je-li někde natlačeno mnoho ll
dí); kousnout (muslt kousnou
ti) do kyselého jablka. = pustiti
se do nepříjemné věci (lid. a ho
vor.); Eridino jablko = příčina
sváru, nepřátelství;
2. = něco kulatostí podobného
jablku: oční j.; kolenní j.; Ada
movo i, v. Adam;
jablkovec, -vce, m. = jablkový
moučník;
jablkovitý = podobající se jabl
ku: -té plody;
jablko'vý [—vě;-vost] = co je z
jablek, s jablky: j. závin, kom
pot, koláč; -vá vůně; jadra; -vé
zakrslíky = jabloňové zákrsky
(čech); = co připomíná. jablka:
-vá, barva; -_vězelený

jabloň, -ně. ž., strom
jablonecký, přid. k Jablonec, -nce,

m .

*jabloní, stř. hromad. = jabloně;
jabloňka, -něk, ž., zdrob. k jab
loň:
jabloňový = co má jabloň, co je



*jablouško 559 Jafet

z jabloně, kde jsou jabloně: j. jádro, jader, jádrům atd., stř., 1.
květ, -vé dřevo, -vá. alej = semeno, hlavně u dužnatých

*jablouško, -šek, stř. = brambor plodů: jablková, ořechová, třeš
(mor.) ňová jádra; 2. = vnitřní. nej—

jablůňka, -něk. ž., zdrob. k jabloň lepší, hlavní. podstatná část ně
jabot || zčešť. žabó, stř. neskl., čeho: j. dřeva, železa, kůže, obil

franc. = krajková (v starší do— něho zrna, buňky; j. lesa =
bě jen mužská) naprsenka, fi- prostředek; přenes. j. řeči, ná.—
chu (fišl) vrhu, sporu = hlavni myšlenka.

19.43,v. jazz (-nky), podstatná. část, podsta
jacint, -u, m., z hyacint, drahý ta: mít v jádře pravdu. v J'ád—

kámen (zastar.) ře dobrý člověk = v podstatě:
jackard || zčešt'. žakár, -u, m. = má. drsný obal, ale dobré jádro

Jacquardův, jacquardský stroj, (o člověku drsných způsobů, ale
stav na tkaní dobrého srdce);

jacket, v. žaket 3. = černá místa. na. koňských
jačejka, -jek, ž., rus. = buňka zubech, po kterých se poznává.

(I—Io.) jejich stáří. „bob";
jadérko || jadýrko, -rek, stř., 4. ve slévárenství = vložka. do

zdrob. k jádro formy k vytvoření dutin v od
jadernáč, -e, m., druh jablek (lid.); litku;

jadernatý = s jádry; jádrovina, ž. = strom s jader
jade'mi, přid. k jádro; natým ovocem;
mice, ž. || míště, stř. = školka. jádrovitý = podobný jádru. jako
kde se pěstují stromy z jader; jádro; přenes. = hutný;
mik, -u, m. = blanité pouzdra jádrovka, -vek, ž. = kořalka z
se semeny (jádry) v jablku & jader;
v hrušce, jadřinec; = strOm vy- jádrový = co obsahuje jadra,
rostlý z jádra.; co má. jádro: -vé ovoce; -vé
mý: -ná. blána. -né sítivo mýdlo = dobré, jadmé: -vá.vkůže

Jaderské moře || podle jihoslovan. jádříčko, -ček, stř., zdrob. k jádro
Jadran, -u, m.; jadranský jadřinec, -nce, m. = jaderník

jádrař [-řka], -e, m. = dělník dě- jádřiti síť, nevod = stahovat.(k
lající jádro 4. vybíráni ryb); slož. dokon. pro—

jadrnáč, -e. m. = hrubozrnný ká- = vyjádřit, projevit, vyslovit:
men (lid.); schopnost pro- myšlenky; pro—
jadmě, v. jadrný: tendenci uměním (kniž.) || oby—
jadměti, -nějí = stávati se jadr- čej. vy-;
ný, hutný. o hlase (Jir.): slož. vy-, 1. = vyjmout jádra, z něče—
dokon. z- ho: vy- ořechy (zastar. a nář.):

*jadrňouěký = velmi jadrný 2. = vyslovit, projevit: vy- své.
jadrný [-ně; mostL 1. = obsahu- myšlenky; vy- se o někom, o

jící jádra: -né ovoce = jablka něčem = vysloviti se, říci své
a. hrušky (lid.); 2. = mající jád- mínění; vy- se pochvalně, (ne)
ro 2., dobrou jakost, hutný, vý- příznivě..: vy—se, o ženichovi =
živný, pevný, bohatý: j. chléb, požádat o ruku;
—ná. kůže, -né maso, krmivo; -ja.dřovatž, nedokon. slož. pro-,
muž nevelké, jadrné však 3. ra- vy- své myšlenky..., vy- se
menaté postavy (Jin) = zavali- jadýrko, v. jadérko
té, silné; = obsažný, výstižný & Jafet. || Jáfet, -a, m., Noemův syn:
přitom stručný: -ný sloh, rým. jafetický <<-tyc-»|| jafetský: -ké
-ná řeč, -né myšlenky; jazyky = j. některých evrop—
2. stup. jadmější [-něji] ských a asijských národů. na—
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zvané tak sovětským učencem *jahodečka, i = jahůdka
Man-em; -ké plémě = kavkazské (Němc.):
(zastat) *jahode'ň, -deně || *-deni, ž. =

jaga, ž., z ruš. = čarodějnice: jahodník (básnic.): mladé listí z
baba-jaga (Herb.); v stč. je- lesní jahodeni (Ner.); '-den£, stř.
zě, jezěnka, -zinka, novoč. ježi- = jahodi;
ve spojení ježibaba jahodi, stř. = jahodníkový po

Jag-ajlowec. v. Jagello rost;
Jagello || někdy —Zl, -lla, m.,
' 2 pol. -g'iello; Vladislav J'., pol

ský kral;
' Jagellovec || (Palac.) Jagielo

vec, nlk. Jagaj-, Jagej-, -vce.
m. = člen rodu Jagellova ||
*Jagelonec (Zeyer-): jagellovský

"|| (Palac.) -llonský rod, věk
Jigrovo prádlo (podle přírodopisce

Jágra);
ja'grovka, —vek, ž. = Jágrova
košile, kazajka

jaguár, -a, m., amer. šelma koč
kovitá.

jagurt, v. jogurt
jahelka, -lek, ž. = mlýnský ká

men na mletí jahel
jahélka, -lek, ž., zdrob. k jáhla
jahelní n. mý, přid. k jehla: -ní

zrno; -ná (J'áhlová) kaše neboli
jahelnik, -u, m.; zdrob. míček,
-čku, m.

jáhen, -hna, m. = duchovní osoba
s. 2. stupněm vyššího svěcení; u
evangelíků = laik pečující o so
ciální věci sboru; jáhensk'ý úřad;
jáhenství, stř. = 2. stupeň vyš
šího svěcení

jáhla-, jahel, jáhlám..., 2. = pros—
né zrno bez šupin; měla srdce
jako jáhlu (Jin) = malé stra
chem (lid.); z toho prosa budou
jáhly = vydaří se to, o svatbě
z námluv apod. (lid.); pomn.
jahly = prosné krupky;
*jáhlž, stř. hromad. = jáhly;
jáhlička, -ček, ž., zdrob. k jáhla:
jáhlovy' = jahelní

jahoda, ž. = plod jahodovníku:
černá. jahoda = borůvka (lid.);
děvče jako j. (Něm.); symbol
nepatrnostl: snísti co jako -du;
jahodář [-řka.], -e,„ m. = kdo
sbírá. jahody;

'jahodí, příd. k jahoda = jaho
dový (ojedlň.);
jahodička, ž. = jahůdka;
jahodžna, ž. = jahodnik, jahodí:
zdrob. -nka, -nek, ž.,
*jahodiní, stř. = jahodí;
jahodmk, -u. m., rostlina, Jejiž
plody jsou jahody;
jahodovka, -vek, ž. = jahodový
likér;
jahodový [-'vě; wostL přid. k ja
hoda: j. květ, -vé listí, -vá. vůně;
voněti -vě;
jahůdečka, ž., zdrob. k jahůdka,
-dek, ž., zdrob. k jahoda

Jahve, m. neskl. = Jehova
jachati, v. jechati
jachetní, přid. k jachta
jachont, -u, m., z ruš. a tam

z řeč., drahý kámen (čelak.);
-to'vý, příd. k tomu

jachta || řidč. yachta, -chet, ž., z
angl. yacht = malá„ rychlá. pla
chetnlce;
jachtář, -e, m. = majitel jachty,
kdo rád jezdí na jachtě

*jachtati, slov. = koktat; pece
jachtají od horoucnosti = praska
jí, praští (Němc.)

jachtiti = jezdit na jachtě
jachtový, přid. k jachta: j. klub
Jáchym, -a, m., křest. jm. z Joa

chym; zdrob. Jáchymek, -mka,
m.; příjmení;
jáchymovec, -vce, m., nerost =
jasnorudek

*jaj, jajaj..., citoslov. vyjadřující
bolest, zármutek, zklamáni (ná
řeč.)i
'jajkati = volati jaj. naříkati
(Němc.) 

I jak (z jako), 1. tázací příslovce:
jak se máš, j. se to jmenu
je...?: často větně: jak? =
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jak jsi to řekl, jak to je, jak
se to jmenuje...?;
2. přísl. zvolaci: jak jsem se
zaradoval! = velmi jsem se za-;
jak to bolí!; a jak! = velice:
Jíš to rád? A jak!;
3. příslov. vztažné proti ukazo
vacímu tak: jak si usteleš, tak
si lehneš (přísl.); jak nabyl, tak
pozbyl (t.); dělej, jak myslíš;
neviděli jsme se, jak je rok
dlouhý = neviděli'jsme se celý
rok;
už jsi zdráv, jak vidím || jak
vidím, jsi zdráv; jak víte, byl
jsem nemocen:
jak ho znám, jistě ti pomůže
pokud;
den jak den, noc jak noc...
den co den..., v. co 7.:
v závislých otázkách (zvolá
ních): řekni mi, jak se to jme
nuje, jak to dopadlo..., nevíš,
jak mě to mrzí...; nevím, jak
to udělat || jak to mám udě
lat;
věta n. neurč. způs. za jak se
vynechává.: poraď mi, jak a co

jak a co (mám) udělati...;
udělal bych to, ale nevím jak;
chodím tam... jak kdy jak
kdy mohu...;
4. jak — tak (při větných čle
nech) i — i: byli spokojeni
jak malí, tak velicí;
5. jak mnoho (lid. moc), není
nespr. kolik: nezáleží na
tom, jak mnoho n. kolik toho
je, ale jaké (je to);
6. jak tak || častěji jakž takž
= trochu, pomalu, stěží: jde to
jak tak. jakž takž: udělati zkouš
ku jakž takž; vše jsme jakž takž
přestali (Němc.);
7 spojka ačkoli, třebas: jak
je starý, tak je hloupý (přísl.):
jak je to otec (Č.-Chod); kdy
bych měl sto dukátů, jak jich
nemám, hned bych se vsadil
(Kulda); jak je Bůh nade mnou,

nemohu to udělat apod.;

= jakmile: jak to pověděla, du—
ši vypustila (Erb.); jak jen zřela
zdaleka Bojara (So.);
= protože: třásl se, jak mu bylo
úzko;

-li, jestliže (lid. a hovor.):
jak odejdeš, budeš potrestán;
8. = který, kdo (v 1. a. 4. p.):
všichni, všechny, jak tu jsme;
9. jak jej, jí..., správ. tam.
kde má jak význam 3.: touha
vniknouti do jejího života, jak
jej utvářilo její utrpení (Sez.)

poznati život tak, jak...;
kritika obrazu poválečného ži
vota. jak jej zanechala němec—
ká historiografie (čes. časop.
histor.) = v té podobě, jak...;
nespisov. m. který, jenž: to
je ten člověk, jak jsem ti o něm
vypravoval, m. o kterém;
jak tam = kde, kterému, které...
(lid.): to je ten dům, jak tam
říkají „u X“;
10. jak „ jako, v. jako 1.

II jak (yak), -a. m., tur
jakby, v. jakoby
Jakeš, -kše ||

2 Jakub
-keše, m., přijm..

jak kdy, v. I. jak
jakkoli || řidč. -li'v, -livěk, 1. ne

urč. příslov. s význ. libovolnosti
jakýmkoli způsobem: ať to

zkouším j., nejde to; vůbec
nějak: nebylo ničeho, co by jak
koliv osvětlilo tajemství Lídina
zmizení (čap.): 2. spojka = ač,
ačkoli, třebas (knižní): moudrý,
jakkoli mírný je, není titěrný
(přísl.); jakkoli s důvěrou ška
pulíř k srdci tiskla, ono nepřesta
lo nepokojně tlouci (Němc.)

jakmile || *jakmiletně (Jin) || *jak
náhle (nářečí.), časová spojka
vedlejší, vyjadřující děj, za kte
rým hned následuje děj věty
hlavní = hned, v tom okamži
ku jak, hned když: pošlu ti to,
:|. mi napíšeš

jako, příslovce, 1. nevětné srovná
vací " jak: zdravý jak(o) dub,
červený jako jablíčko, hubený
jak(o) tříska;
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jeden jako druhý nestojí za nic
= ani jeden, ani druhý, oba
dva; oči jako oči... všecky oči
jsou stejné;
jednat jako poctivý muž = jed
nati tak. jak jedná, ma jednat

jak se sluší na poctivého
muže || jako starosta města má
k tomu právo poněvadž je
starostou, ve funkci starosty;
kreslení jako nepovinný předmět;
při 2. stupni jen lid. spis.
než: jsem starší jak ty; víc jak
dva...;
2. větné pří510v. srovnávací: tvá
ří se. jako když nic neví II s kon
dicionálem: ..., jako by nic ne
věděl; jsem, jako bych se byl
znova narodil;
3. jako ve výčtech = na př., to
tiž: Vrchlického napodobili mlad
ší básníci, jako...; v Čechách se
dobývají vzácné rudy, jako...;
4. jako totiž (lid.): Vavák,
jako náš rychtář (Jir.);
5. jako v doplňku: proslavil se
jako státník: znám jej jako dob
rého člověka; říkám ti to jako
dobrému příteli;
8. v obsahovém určení: uznávat
něco jako zákon, nečes. m. za
zákon;
6. jako takový, v. takový;

7. lid. jako || jakožto: tahle (hos
poda) je jako panštější (Rais)
= zdá. se, říká. se, že je...;
8. takový člověk, jako je ten po
mocník. si ani začínat nemá
(Rais) = který je pomocníkem

jakobín, -a, m. = člen krajně ra
dikálního politického sdružení za
franc. revoluce;
-bim'smus <<-nyz-»,
-b£nství, stř.
n. jemu podobné;
-b£nský: -ké sdružení, -ká čapka

jakobita, m., vlast. — Jákobův,
Jakubův stoupenec, 1. člen
křesťan. sekty utvořené biskupem
Jakubem; 2. = stoupenec angl.
krále Jakuba II.

-mu, m. ll
hnutí jakobínů

jakoby || zříd. jakby, nevětné pří
slov.: obrazy kreslené jakoby
fosforem (Sez.) = vypadající tak,
jako by byly kresleny fosforem.
zdánlivě, na pohled kreslené fos—
forem: byla mu jakoby matkou;
dělat jakoby nic = jako by se
nebylo nic stalo, jako by se nic
nedalo; kdy jakby utkvěla naše
loď se nehýbala 5 místa (Dyk)

*jakorát, -t'ný akorat, -tní (ná
řečí.) ,

'jakořka, nařeč. = tak(o)řka
jakost, -i, ž. vlastnosti, souhrn

jich, kvalita: j. papíru, látky...;
zboží dobré, špatné... jakosti:
látka má dobrou jakost:
jakostní || -ný [mě] = týkající
se jakosti: j. rozdíl, rozbor;
mající dobrou jakost, kvalitu,
dobrý, hodnotný. „kvalitní". (v

- tomto význ. dosud většinou jen
obchod); -ně = co se týče ja
kosti '

Jakoubek, -bka, m., zdrob. k Ja—
kub

jakový, mýž
star. a nářečí.)

jakož, vztažné příslovce větné
jako (zastar.): jakož i my od
pouštíme... (v Otčenúši);
jakož % rovněž, také (za
star.): k němu. jakož i k zám
ku označuje cestu alej (Jlr.);
jakože: udělám to, j. se jmenují
X, j. jsem X = za to ručí mé
jméno..., jistě to udělám, na mou
čest (lid.): j. že je doma = jistě

jaký. takýž (za

je doma (t.) ;
jakožto, nevětné příslov. srov
návací = jako (zastan) : kraj
ský soud jakožto soud tiskový;
jakožto kmotřičku (Erb.)

jakpak, lépe než jak pak cl
tové, náladové jak: jakpak se
máš? no, jak...; jakpak to
uděláš? jsem zvědav, jak...;
jak pak, Františku. abys nam
nějakou (píseň) spustil (Rais)

co kdybys spustil... (mírná
výzva)

jaks, v. jaksi
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'jaksepatří, přid. jm. a příslov.
(lid.), z jak se patří: to je děl
ník j. = jak má býti, dobrý.
zdatný; jaksepatřího dělníka tu
skoro nevidět (Ner.); udělat
něco j.

jaksi || (básnic.) jaks, neurčité
přislov. = nějak, s význ. nejis—
toty: jaksi to nejde (nevím pří
činu toho); je jaksi nemocný;
jaksi se mi nechce tam jít =
nemám velkou chuť...; *jaks(i)
— taks(i) = jakž — takž

Jakš, -e !! Jakša, -ši, m., příjm..
z Jakub

*jakť || ':iaktě = jak
jaktěživ, z jakť je živ = jakživ:

neviděl to, jakť je živ, z toho
jaktěživ; pak také v ž. a stř.
rodě. v mn. č. 3, v 1. a 2. os.:
jaktěživa jsem to neslyšela; ta—
kové babičky děti jaktěživy nevi
děly (Němc.); neviděl jsem to
jaktěživ... ;
jaktěžiwo), příslov. = nikdy
(lid. a hovor.): to j. nebývalo:
j. nebylo, j. není (Vrchl.);
'jaktěživý = stale trvající: -vá.
bída (Pfleg., ojediň.)

Jakub, -a. m., osob. jm.; j. = hlu
páček, nedovtipa. (lid.);
jakubka, -bek, ž„ hruška;
'jakubovský = jakubský;
jakubský: -ké p05vícení...: J-ký
chrám (v Brně)

jaký, přídav. zájm. tázací, zvola—
ci,. vztažné a neurčitě;
1. tázací: jaký je to člověk?
(ptáme se na jakost, na vlast
nosti; odpověď: dobrý, zlý...):
jaké bude počasí? atp.;
v závislých otázkách: ptal se, ja
ký je to člověk: nevím, jaké to
Je;
2. zvolaci: eh, jaké řeči! (čech)
= nemluvme o tom...; jaké stra
chy! = neměj(te), nemám strach:
jaká. pomoc! = není žádná. po
moc, není pomoci;
citově, náladově = jak velký,
jak krásný, jak znamenitý...:
jaké to oči!; jaké to prozíra

36*

vosti; Má, chuť k učení? A ja—
kou!; to je silák a jaký!;
3. souvztažné jaký — taký, tako
vý: jaký pán, takový krám; ja—
ká otazka, taková odpověď; u
hodily takové mrazy, jakých ne
bylo pamětníka (Jir.);
4. = takový, tak velký: nemohl
jsem Spát, jaké to byla bolest =
takové to byla. velká. bolest;
Randová., jaká, byla, nelekla se
(Herr-m.); (koník) by mohl, jaký
je počtář, podat návrh na...
(Ner.) [věty od původu citově,
v. ve 2.];
5. neurčitě = nějaký: vezmi si
krátký teplý kabát, máš-li ja

jaký taký ll častěji jakýs takýs
(není nespráv.) = nějaký:
jaký taký výděleček; máme ja
kous takous naději;
jakýkoli || řidč. -li'v, -li'věk,
zájm. neurčité s významem li
bovolnosti (po stránce kvality i
množství): budou spokojeni s
jakoukoli pomocí = s každou;
půjč mi tu knihu, ať je jaka
koli;
jakýpak, tázací n. zvolaci 5 od
stínem citovým: jaképak výmlu
vy? (divení); jaképak strachy!
= jen se nebát, ja se nebojím...;
jakýsi || knižní -kýs, zájm. ne
určité = nějaký s významem
nejistoty: byl tady j. člověk
(neznám jej); vyšlo jakési nové
nařízení; jakýs přísvit (Sez.);
jakýžťe), s odstínem citovosti:
jakáž pomoc!; rozdurdila se. ja
kýže je (to) ženich (Vr.);
*jakýžkoluv) = jakýkoli;
*jakýžto = jakýž. jaký

jakž, příslov. táz. a vztaž. = ja
ko, jak (zastar.);
jakž tak?, v. I. jak 6.:
jakže = tázací n. vztažné jak s
odstínem citovosti: jakže? =
jak to bylo, jak jsi to řekl...?
(podiv); ptal se, jakže to bylo

jakživ, -a, -o, z jak (jsem) živ
= jaktěživ: neviděl to jakživ =
nikdy, dosud v svém životě; jak
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živi to neuvidíte = nikdy, do jalůvče, -čete, stř. = menší jalo
své smrti; jakživťo). příslov. = vice:
nikdy: jakživ to nebývalo; jalůvka, -vek, 2. = jalovice
*jakživost, —i.Ž.: Od -Stl = Od— jam <džem>>,-u, m., angl. = hustá
jakživa

'jakžkoli || řidč. Jiu, Jivěk =
jakkoli

'jakžto, příslov. = jak
jal (se), jala... v. jmouti
jalík, -u, m., z ruš., loďka (odb.)
jalousie, v. žaluzie
jalovcový, přid. k jalovec: j. keř;

= co je z jalovce: -vá kořalka,
dýmka neboli wcovka, -vek, ž.:
jalovčž, stř. || -čina, z. = jalov
cový porost, —vékeře:
-či'nka, -nek, 2., 1. = jalovcová.
bobulka; 2. = jalovcova kořal
ka, borovička; 3. = jalovička,
mladá. ovečka

jalovec, -vce, m., jehličnatý keř !
strom

jalové, v. jalový
ialověti, -věji = stávatí se jalový.

planý, neplodný; -vějící povidani
(Č.-Chod):
slož. dokon. z-: celý obor mys.
lový byl již jakoby zjalověl \;
národu (Palac.)

jalovico, ž. = mladá. kráva před
prvním otelením;
zdrob. Jiřička, -ček, ž.

jalovina, z. = něco jalového, ne
vydatného, nemastné jidlo. ja
lová hornina, -Vý dobytek, -va
řeč...; = kůže z jalovice;
mimo, -nce, m. = stáj pro mla
dý dobytek; '
wink—.a,-nek, ž., zdrob. k jalovi
na; též = jalovčinka

jalový [-vě; JoostJ = neplodný,
planý :. j. květ; -vá kráva = kte
rá. není březí; = nemastný, su
chý (o jídle); = prázdný, ne
vydatný: -vá, půda, řudná žíla;
-vá práce = vynaložené. bez u
žitku;
přenes. = planý, neobsažný.
prázdný, lichý, nicotný: -vá na.—
děje; -vé řeči, důvody, námitky
(hovor.)

zavařenina, marmeláda
jáma, jamou || já-, jam, jamám...

|| já.-, ž. = dolík. důl v zemi,
vyhloubenina, rokle, dira: j. na
vápno; v horn. j. = šachta; vlčí
jáma = do které se chytají vlci
a jiná. zvěř; j. lvová (bibl.); od
padové. j. = j. na. odpadky;
kdo jinému jámu kopa, sám do
ni padá (přísl.) = kdo strojí
úklady jinému

Jamajka, ž., ostrov v Záp. Indii;
jamajský rum, pepř

jamb, -u, m., zčešť. z lat. jambus-,
-bu, m., z řec. iambos, básnická
stopa, složena ze slabiky krátké
a dlouhé n. ze slabiky nepřízvuč
né a přízvučné: jambicky' [-cky]:
j. verš

'jambor, —a,m. = svobodný_muž
(hant.) || -bora, ž. = žena, divka

jamboree <džemborý», stř. neskl.,
angloamer. z indian. = skautský
sjezd

*jamborka, -rek, 2. = dívka (hant.)
'jambový, přid. k jamb = jam

bický
jambus, v. jamb
jamčička, ž., zdrob. k jamka;

'jamčitý = plný jamek
jamečka, -ček, ž., zdrob. k jamka
jamka, -mek, ž., zdrob. k jáma;

-katý |i -kovitý = plný jamek;
-kovač, -e, m. = nářadi na hlou
bení jamek (lesn.)

jamník, -a, m., 1. = kdo bydlí v
jámě. troglodyt: přezdívka Čes.
bratřím v době pronásledování;
2. odruda loveckého psa. jezev
čík, norník

'jámovitý || -ja- = podobný jámě.
plný jam

*jámožilcc || „ia-, -lce. m. = jam—
nik 1.

'jamský, přid. k jáma
Jan [Jana „ zříd. Jena (lid. někdy

Ján), -a, 5. p. Jene, m., z řec.
Joannes, kř. jm.

jana, ž., z něm. = záhon
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Janáček, -čka, m., zdrob. k Janák,
-a. přijm., 2 Jan

Janata, zdrob. Janatka, m., přijm.
z Jan

Janča, -či, m., přijm. z Jan
jančar || -čár, -a, m. = janičár;

-rka, -rek, ž. = jančarská. ruč
nice, šavle; -rský, přid. k jančar

jančiti = být „ja.nek“, potrhle si
počínat, třeštít, blaznlt (lid. &
hovor.) || j. se za kým = bláz
nitl se II 5. koho = dělati z něho
janka, divočit, plašit;
slož. dokon. na- se (mnoho);
z- koho; z- se; celý zjančený;
janči'vati, opakov.:
jančivý kvě; -'vost]
bláznivý, třeštivý

Janda, m., přijm. z Jan
Janeček, -čka, m., zdrob. k Janek;

janeček = blázínek (lid. a ho
vor.)

Janek [Janka], -nka, m., zdrob.
k Jan; janek = nechapaVÝ.„na
tvrdlý“ člověk, hlupák, blázen
(zhrub.); býti z čeho j. „hlou
pý“, nevyznati se v tom, nerozu
měti tomu; j. = jankovitý kůň;
= zajíc (lid. a hovor.); hřib (lid.
za odb. křemenač)

Janeš, -e, m., přijm. z Jan
janičňr, -a, m. = člen sultánovy

stráže v starém Turecku: -rský
[-rstvi], přid. k tomu

Janíček, -čka, m.. zdrob. k
Janík, -a, m. Jenik (nářeč.);
Janička, -ček. ž., domác. tvar k
Jana; podob. Janina, zdrob.
-nka, -nek, ž.;
Janinek, -nka. m., zdrob. k Jan
(Karaf.);
Janiš, -e, m., přijm. z Jan

Janka, v. Janek;
Janko, m.,
přijm.

jankovatěti, -těji = stávati se jan
kovitý; slož. dokon. z—; zjanko
vatělý;
janko'vitý [—tě; -tost] = počína
jící si jako janek, hlav. o ko
ních; o lidech = ztřeštěný, po
trhlý (zhrub.)

jančící ,

Janek (nařeč.) :

*Jano || Janoš, Já-, -e, zdrob. Ja
nošek, .-ška„ Janošik, Já-, -a.
m., nářeč. domác. tvary k Jan

Janota, m., přijm. z Jan
Janouš, -e, m., domác. tvar k Jan:

přijm.; zdrob. Janoušek, -ška, m.
Janov, -a, m., ves v č. 8. na Slov..

město v Italii (Genua);
Janovan [-nka], -a, m. = oby
vatel Janova;
janovka (já-), -vek, ž. = rané
třešně zrajici kolem Jana Křti—
tele, raný brambor;
ja/no'vský, přid. k Janov

Jansa <<-sa»,m., přijm. z Jan
jansenismus c-nyz-av, -mu, m., ná

božen. a filosof. hnuti vzbuzené
holand. teologem J ansenem ;
-nista <<-nys-», m. = stoupenec
jansenismu

janský, přid. jm. k Jan v míst.
jm., na př. Janské Lázně; *jan
ská. muška = svatojanská.

Janšák, -a, m., přijm. z Janeš a
to z Jan

jantar, -u, m. = pryskyřice z pra
věkých jehličnatých stromů;
*-rný || -rovy' [-vě; -vost]: -ro—
vý "olej, -va špička; -vě žlutý;
vlasy zářily -vě (Sez.)

Janů, m. neskl., přijm. z Jan;
Jamu-a, m., přijm. z Jan

Janus “Já.-», Jana || Janusa. e-sa»,
m., starořim. bůh, ochránce dve
ři a vrat, bůh války, zobrazovaný
se dvěma obličeji; symb. oboja
kého člověka; pódob. Janusův
obličej, Ja/nusova tvář || januso'v
ský obličej, -ská tvář || 'janu
sový, -vá

Januš [-še], -e, m., nářeč. domác.
tvar k Jan; přijm.; zdrob. -šek
[-ška], -ška, m.

Janyš, -e, m., přijm. z Jan
Japan, -u, m'. = Japonsko; *Ja

pan [-nka], —a,m. = Japonec;
japan, -u, m. = japOnský papir,
skleník, tkanina, japon;
*Japanec, m. = Japonec;
japanismus <<-nyz->>,-mu, m. =
japonismus; mista <-nys-»,' m..

japonista ;
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japanofil, -lský [Jství] = japo- Jarek || řidč. Jev-ek, -rka, m.,
nofil, -lský; zdrob. k Jara
1"Japtmako,stř., 'japa/nský, “máti- járek, -rku, m. = stružka, žlábek;
na, ž. = Japonsko, japonský. = potůček (nař.)
-nština Jareš, -reše || -rše, m., příjm.

*japný [-ně; -nost] = chápavý. z Jaroslav
obratný; obyčej. ne-, v. tam

“Japon aJa- " zříd. Ža-» || *Ža—
pon, -u, m. = Japonsko; *Ja
pon, -a, m. = Japonec; japon,
-u, m., tkanivo, japon. papír.
druh skleníku;
Japončík, -a., m. = Japonec
(zdrob. n. zhrub.—);
Japonec [-nka], -nce, m. = pří
slušník jednoho asijského naro
da; zdrob. Ja/poneček, -čka, m.;
japoneček, -čku, m., starši na—
zev účesu mikado;
japonerie || žapo-, ž. = japon.
ozdobný předmět:
'Japonie, ž. = Japonsko; 'japo
nímus <<-nyz-», -mu, m. = na—
podobení japon. umělecké tech
niky, japon. námětů umělec
kých; mista <<-nys-».m. =stou
penec japonismu: = badatel 0
JapOnsku;
japonofil [-lka], -a, m. = přítel
Japonců, milovník jejich umění

; Jilský [—sky; -st'uí];
Japonsko || -Zapon-, stř. = ja—
ponský stát; japonský [-sky];
j. jazyk neboli japonština, ž.

jaquette, v. žaket
I *jar, -u, m. = járek
II *jar, -i, ž. = jaro (slovem)
Jara || Jára, m. || ž., domác. tvary

k Jaromír, Jaroslav, Jarmil ||
Jaromíra...

jara, jarará, citoslovce veselosti,
bujnosti

jarabáček, -čka. m. = jeřábek (mí.
řeč.):
jarabý = jeřabí, načervenalý (t.)

Jarča, Jarda, m. || ž., domác. tvary
k Jara

jara, v. yard
jardiniera ažardynyjérawb, ž.,

franc. = stojan, stolek, truhlík
na'květiny

járeěek, —čku, m., zdrob. k járek

jal-gon, v. žargon
Jarík, -a, m., zdrob. k Jara, m.;

Juránka, ž, zdrob. k Jara, ž.
jarka, -rek, ž. = jara, jarní pše

nice (lid.); = dobytče od jara
(t.); Jarka, ž.. zdrob. k Jara

Jarma, -rem, ž., domác. tvar k Jar
mila

jarmak, v.
jarmanka.,
'jnrmara, ž. =

Jir.. šlejh.)
jarmareční || '-n:ú [-ně; -nost],

přid. k jarmark: j. zboží; j. pi
seň = zpívaná. o jarmarcích;
přenes. = špatný, křiklavý...:
-ně něco vychvalovati = nestoud
ně;
jarmarečnický [-cky; -ctv£]: -cké
chválení = nestoudné; -nictví.
stř. = jarmarečnické povoláni;
přenes. = nestoudné vychvalo
Vám...;
-ník Práce), -a, m. = obchod
ník jezdící se zbožím po jarmar
cích; přenes. = kdo nestoudně
něco chválí...

jarmark (lid. místy -mak), -u, m.,

jarmark
-nek, ž., rostlina

almara (nářeč..

z něm. = výroční trh; je tu jako
na -rku = hlučno, nepořádek
(lid.)

jannárka, ž., zdrob. k jarmara
*jarmarkář, -e, m. = kupec na jar

marcích
Jarmil [-la], —a, m., křest.

zdrob. -lek [-lka], -1ka, m.
jarmo, v. jařmo
jarní || *ja'mý [-ně], přid. k jaro: _

j. den, květina, salát, setí; je
jarně = jako na jaře:
jarník, -a, m. = letošní jehně:.
j., -u. m. = jarní kabát (lid.)

jaro, stř., roční počasí;
z jara ll zastar. s jara. (Slád.):
Jaro, m., domácký tvar k Jaro
slav

jm.:
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jarobujný [-ně; —nost]= jaře buj- jal-ina, ž. = jar; = mladí hoši
ný (básnic.); j. rek (čech), -ná. (nářeč.)
ňadra (Šmil.) jařiti = činit jarým, rozjařovat,

*jaročko, -ček, stř., zdrob. k jaroko rozveselovat, rozohňovat (říd.
'jaroduchý = jsoucí jarého ducha
'jaroko, stř. = narcis (nař.)
Jarolím, -a, m.. křest. jm. a příjm.

z Hieronymus; zdrob. Jarolímek,
-mka, m.

Jaromír [-ra], -a. m., kř. jm.;
v starém kalendáři za němec.
Gebhard

*jaromyslný = mající jarou mysl
(kniž.):
*jaroskvoucž = jaře skvoucí

Jaroslav [mt/„], -a, m., kř. jm.;
m.: —slav, -vě || —vi,ž., míst. jm.;
-slávek [-slavka], -vka, m.,
zdrob. k Jaroslav. -a

jarost, v. jarý; *jarostný = jarý,
bujarý

Jaroš, -e, m., příjm. z Jaroslav
*jar0šumný [mě] = jaře šumný
*jarota, ž. = jarost (RK., štulc,

Č.-Chod)
jarotoký = jaře, bystře tekoucí

(Machar)
Jarouš, -e, zdrob. Jaroušek, -ška.

m., domácké tvary k Jaroslav
jarovisace aaa-», ž., z ruš. = ja

rovisování; -visovati = urychle
ním vývoje měnit kulturní rost
liny ozimé v jarní n. dvouleté
v jednoleté

*jarský = jarý, bujarý
Jaruš [—še], -e, m., domácké tva

ry k Jaroslav, Jaroslava, Jar
mil; zdrob. Jarušek [-ška], -ška,
m.

jal-ý Naře; jarostL 1. = jarní: j.
květ (Erb.); -ré vichry (Rais);
-ré žito, -rá pšenice (běžné); 2.
= prudký, bujný, bujarý, vese
lý (básním, kniž.): j. tur (RZ.);
j. komoň (Heyd.): j. jelen
(Vrchl.): j. chvat, úsměv (Čech):
jaří potůčkové (Mácha):
2. stup. jařejš'i: j. nálada (Čech)

jař, -e, ž., = jarka, jaré obilí
jaře (přísl.), jařejši, v. jar-ý
jal-ice, ž. = jař;

jařičný: -né žně (Pittner-.) =
sklizeň jařice, jarního obilí

kniž.); zprav. slož. dokon.
roz- = učinit jarým, bujným.
veselým, rozohnit, rozpálit; roz
se = stati se jarý, bujný, roz
veseliti se; být rozjařen; rozja
ření hosté; mírné rozjaření (Vr.);
až se rozjaři = otevře se. nasta
ne jaro; 'z- = omladit (čech);
slož. nedokon. rozjařovati: víno
rozjařuje; roz- se = r0zveselo
vati se...: (neosob.) rozjařuje se
= nastává jaro

jářku, 1. lid. příslovce z já. řku
= pravím, pravil jsem; klade
se na začátku řeči n. se do ní
vkládá: jářku. to psaní bych
ještě dnes chtěl čísti (Rais);
2. lid. citoslov. = hej, hola:
jářku, počkejte; jařku, co tu dě
late?

*jaí'mitel, -e, m. = ujařmovatel:
'ja'řmíti = ujařmOvat; zprav.
slož. dokon. u—, v. tam

jařmo || řidč. jarmo, stř., 1. =
postroj na tažný dobytek, zvl.
na voly, jho'; kormidlové j. =
dvouramenná. páka kormidlová.:
2. přenes. = tlak, útisk, pod—
danství. služebnost: žít v jař
mu, pod -mem; svrhnouti cizí j.;
3. v botan. = dvojlistí proti sobě;
jařmovy' řemen; -vá kost (v ob
ličeji)

-jařov-atl, v. jařiti
I jas, -u, m. = jasnost, bílá. zá.

ře (básnic.): sluneční, hvězdný
j.; oblačný j. (Majer.): rudý j.
(čech); přenes. = radost, veselí.
pohoda: líce plná. jasu (Rais);
jas žití (Bezr.); Jas, podnik

II "jas || jás, -u, m. = jásáni
(říd. kniž.)

*jásncí = jásavý (Ner.)
jasan (původ. a nářeč. jasen ||

jesen), -u. m.. lesní strom:
jasaní, stř. hromad. = mladý
jasanový porost (lesn.);
jasu/nový list. -vé dřevo
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jásatl, -sám = výskat, bujně se 931- se ( o počasí); přenes.: v
veselit, hlučně projevovat ra— mé duši se vyjasnilo (Hál.);
dost, mit velkou radost; j. ně- _z-= vy- (básnic.): radost zjas
co (jen básnic.) = s jásotem nlla mu lice (čech); zjasnila se
projevovat: skřivan v mracích
ohlas jásá (Krásnoh.); mé srdce
ti jása dík (Vrchl.); skřivan
jarní pozdrav jásá (čech); "j. se
= lesknouti se, _třpytit (kniž.);
slož. dokon. 702- se = dáti se
do jásání; rozjásaný davši
se do jásáni, plný jásotu: -né
oči (č.-Chod): prostě dok. za—;
jásávatí, opakov.:
jásavý [dvě,- -'vost] jásajíci,
s jásotem projevovaný, projeve
ný, radostný: —vá.píseň (Vrch
lic.); -vé ,.tatinek" se v cupot
misi (čech)

jasen, v. jasan
'jaslce, ž. = létavice
*jáský [-kost], přid. k já: -ká. řeč

= v které se stále ozývá já (Ku
nět.); -kost = jáství

„jasmín, -u, m., z arab. n. z pers..
keř; mový květ, olej

Jasně, v. jasný
jasně- ve slož. přid. jm.:

-če'rve'ný = jasně červený;
-modrý; '-skvěly'; -skvouct; -šedý

_jasněti, -něji = stávati se jasný
(říd.); po dlouhé noci stínu den
nice nám jasněla (štulc): = VY
nikat: jasněli udatnosti a silou
(šafař.); jasnělo jasnilo se
(Jir.); slož. dokon. z

jasně-zlatý, -žlutý jasně zlatý.
žlutý

jasničký, -ninký = velmi jasný
jasniti činit jasným: lampy

chodník jasnily (Vrchl.); obyč.
j. se = stávati se jasný, o ob
loze, o počasí: jasní se, začíná.
se jasnit;
slož. dokon. ob- co = učinit jas—
ným, vysvětllt, osvětlit, vyložit;
pro- = proniknout jasem: blesk
projasnil noční stíny:
roz- se, o očích, o obličeji =
rozzářiti se, rozveseliti se: očl
radostí rozjasněné (šmil.) ; roz
jasněný obličej:
'u- = objasnit; u- si své-názory:

mu tvář _(Vrchl.); zjasnilo se mu
v očích (Jir.);
-jasňovatz', slož. nedokon. ob
myšlenku ; pro—: již houšť se
projasňuje (čech) ; 702- se
(J'ung'm.), obyč. jasniti se, vy
jasňovatí se; 14. si názory; vy
se, o obloze, o počasí; z-: před
stavy se zjasňují (Durd.); zjas
ňujíce černé noci (čelak.);
jasnívati se, opakov.: slož. ne
dok. "vyjasnívatž se jasnitl se
(Svob.)

jaSno, 1. příslov.: je j. (venku)
= nikoli pod mrakem a. sviti—li
slunce n. měsíc, hvezdy; aby
bylo jasno v té věci, mezi námi

aby nebylo žádné nedoroz
umění;
2. podst. stř.: úplné jasno..:
z čista jasna z čistého a jas
ného nebe, ač je, bylo čisté a
jasně nebe: z č. j. zahřmělo.
uhodilo; přenes. znenadání,
neočekávaně: z č. j. odejít, roz
hněvati se...

jasno-, kmen k jasný ve slož.:
"-barevný || -ba'r'vy'= jasně zbar
vený;
'-bíly' ['-běle, Erb.] = jasně bílý:
'-bledý; *—brv:ú;'-čelý;
'-duchý = s jasnou, vyrovnanou
myslí;
'-hla8ý; '—hnědý (čech): *-jas
ný = úplně jasný;
-kř£dlý (čech): “líci; *-listý;
hmodrý;
*—oký; *-mdý; '-rusý; '-řasý

jasnopoljanský, přid. k Jasnaja
Poljana, zčešť. Jasná Poljana
(sídlo Tolstého)

jasnost, -i, ž. = vlastnost něčeho
jasného, světlost: j. slunce, elek
trického světla; srozumitel
nost, na př. řeči, výkladu; j.
hlasu = zvučnost, nezastřenost:
J., titul (v třídní společnosti):
Jeho královská J.; Jeho J., Vaše
Jasnostl. hraběcí titul
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*jasnostpán, -a. m., 2 „Jeho Jas
nost, pam.."

*ja8nošedý = jasně šedý
*jasmta., ž. = jasnost
*jasnotřpytný = jasně se třpytící
jasňoučký, jasňounký úplné= jasný
-jasňovati, v. jasniti
jasnovidec [-vidka], -dce, m. =

kdo jasně vidí budoucnost, věš
tec, věštkyně; wideo-ký [-cky;
-ctví] ; Jvždný [-ně; masu „
Uvádý: -vidné poznání (Nov.);
-vidné slzy (Mrš.); -vidá paní ří
dící (Vr.)

jasno-vlasy; =— světlovlasý (Pitt
ner.); Lvody' = mající jasnou
vodu; *-záříc£ = jasně zářící;
'-zlatý; *-zraký;
-zření, stř. = jasnovidnost
(Nov.); *-zřivec, -vce, m. = jas
novidec; -zřivý paři/vě; -zřivost]
= jasnovidný (básn.);
*-zwčný, -zwký; *-žlutý

jasný [-nč; -'no, most, v. tam] =
světlý, zářící; j. den (nezamra
čený a slunečný). oheň, vzduch.
jasná. hvězda, noc, -né slunce;
j. hlas = čistý. zvučný, neza—
střený: -né oči = čisté. ne za
kalené; -ná tvář = zářící radostí,
spokojeností; nemocný má jasné
chvíle = je při plném vědomí;
jasná hlava = nezakalená, čistá..
schopná dobře uvažovat; =
zřetelný, srozumitelný: j. pojem,
-ná řeč, odpověď, pravda: to je
úplně jasné = zřejmé, nepo
chybné;
titulové (v třídní společnosti): j.
král, hrabě:
slunce svítí —ně: mluvit, vyklá
dat -ně: —ně červený, modrý
atpod.:
2. stup. jasnější [-něji]; nad
slunce j. = zcela, úplně jasný

Jasoň, -ně. m., u obrozenských bá
sníků = Appolon; lovecký pes;
jasoň, motýl

jásot, -u, m. = jásání; zpráva
byla přijata, uvítána. s Jásotem;
*jásotný [mě] = jásavý: j. vý
křik (Č.-Chod); -ně = s jásotem,
jásavě

jatýrka.

jasovec, -vce, m. = zaměstnanec
Jasu

jaspis, -su <<-su», m.. z řeč., ne
rost, -sovati = natírat jaspiso
vou barvou; -sový [-vě] = z jas
pisu; = jako jaspis

*jástevní, přid. k jáství = týkající
se jáství, vyjadřující je (Č.
Chod)

jástvi " Jao, stř. = vlastni ,.já",
vlastní osobnost (filosof.)

'jasumllovný = milující jas;
*jasuplný = plný jasu

Jaša || Já-, -ši, m.. příjm. 2 Jan
n. 2 Jaroslav

jašmak, -u, m. = orientální závoj
jat, -a., -o..., v. jmouti
jať, stř. neskl., název původního ě
jatagan, -u, m. = handžár; zdrob,

*-ga'nčžk, -u, m., zveličelé *-ga
nisko, stř.

jatec, -tce,
kniž.)

jateční || mý, přid. k jatky: j. řád:
j. dobytek = chovaný na maso,
na zabití, opak chovného

jatellna, ž., lid. m. jetelina
jatérka, stř. pomn., zrob. k játra

m. = zajatec (říd.

jaterní, příd. k játra: j. skvrny
(lék.); j. knedlík (Ner.) =
játrový;
mice, ž. = jitrnice (kniž.);
zdrob. míčku, -ček, ž.;
mik, -u, m., rostl., podléška
jarní

Jatky, -tek, ž. pomn. (lid. jatka,
stř. pomn.) = místo zařízené na
porážku dobytka a masný obchod
na. něm; přenes. lidské j. =
krvavá bitva: vést, hnát voj
sko. své lidi na. j. = vést je do
krvavé bitvy, řeže, zbytečně utrá
cet lidské životy

*jatkyně, žen. protějšek k jatec
játra., jater, stř. pomn. (pův. ž.

pomn. játry) , součást útrob,
žláza ;
játrový = co je z jater, s játry:
j. salám, -vé knedličky (do po
lévky)

játřička, —ř11čka,-ček, stř. pomn.,
zdrob. k játra

jatýrka, játyrka, též



Java 570 jazykovitý

Java “Já-», ž., ostrov; vatý, zlý j. (lid. a hovor.) =
java, 1. tanec; 2. tkanina; 3. ostře. špičatě, jedovatě mluvit,
káva; v. jawa; někoho, něco posuzovat; bodnout,
javanský <<ja—»|| javszoý cjá-», seknout. sekat jazykem (t.);
přid_ k Java ' dáti si pozor na j. = na. výslov

javor, -u „ -a m" strom; nost, na řeč (t.); mlít jazykem
zdrob. javorek [[marek, -rku, m.:
Javorníky, -ků, m. pomn., po
hoří, část Karpat;
javorovina, Z. = javorové dřevo:
javorový list. -vé dřevo;
javoří, stř. hromad. = javorové
strOmy, -vý les, porost;
javořž'na, ž. = javorový les; J'..
hora

javský, v. Java: javůrelg v. javor
jawa, ž., jeden druh motocyklu a

automobilu;
ja/wista, m. =
jezdec na. ní

jazýček, -čku, m., zdrob. k ja—
zyk; uzcný j. || jazyk; mít
mlsný j. = být mlsný; přenes. j.
= něco podobného jazýčku: j. u
vah. u varhanových píšťal, j. pa
píru..: být jazýčkem na váze =
být rozhodujícím n. vyrovnáva
cím činitelem; jméno bylin, vět
šinou lid., na. př. psi j. = jitrocel

*jazyčitý = mající ostrý jazýček,
klevetný, hubatý (Hol.)

jazýčkovitý = podobný jazýčku;
jazýčkovy': —vápíšťala; -vé hla
sy (u varhan)

jazyčný, příd. k jazyk:
hlásky (1, r)

jazyk, -a, m., 1.
v ústech.
a.) chuťový; odtud mít chlupatý,

majitel jawy.

—né sou

svalnatý ústroj

mlsný j. = být mlsný (lid. &
hovor.);
b) mluvní, mluvící: odtud zlá.
matl si jazyk, 0 vyslovování ně—
čeho obtížného, neobvyklého;
plete se mu j. = nemůže dobře
mluvit, vyslovovat (lid. :; hovor.):
2. mluvení, řeč ve vztahu k du
ševnu', k myšlení, představování:
mít, držet j. za. zuby = nemlu
vit, mlčet. zachovávat! tajemstvi,
neprojevovat příliš upřímně své
mínění; mít ostrý, špičatý, jedo

= mluvit (zhrub.);
svědí, svrbí ho jazyk = rád by
mluvil, ale nemůže. rád by něco
řekl. poznamenal (t.); jezdit po
kom jazykem = pomlouvat (t.):
co na srdci, to na jazyku (přísl.)
= co, jak myslím, to, tak mlu
vim; míti co na jazyku = chtít
něco říci, ale nemOci si vzpo—
menout (lid. a. hovor.): mluvit.
co nám slina na jazyk přinese
= bez rozmýšlení. páté přes
,deváté (t.);
= výmluvnost: dar jazyka;
míti duši na jazyku = být blí
zek smrti (L);
3. symb. mluvícího člověka: zlé
jazyky " zlí jazykové = lidé se
zlým jazykem, jedovatí, pomlou
vační;
jazyk = zajatec, kterého se vy
ptáváme, podle mě.:
4. = soubor vyjadřovacích pro
středků a. způsobů, řeč, mluva:
český, polský, ruský... jazyk:
přirozený, mateřský j.; j. ná—
rodní, živý, mrtvý, lidový, spi
sovný—,úřední, umělý, básnický,
vědecký; j. Sv. Čecha... = sou
bor jeho osobitostí, sloh;
5. = něco jazyku podobného:
j. u boty, u zámku, v píšťale,
úzký pruh pole, pevniny.... úzký
plamen; jelení j. = kapradina
(lid.)

'jazykolam, -u, m. = těžká jazy
ková. otázka;
Fjazykolo'mný = na čem si lze
polámati jazyk, těžko vyslovitelný

jazykotvorný = tvořící jazyk.
řeč: j. duch (šafař.)

jazykověda, ž. = věda o jazyce,
linguistika; -vědec, -dce, m. =
kdo se obírá. s jazykovědou:
-vědný, na př. obor, -ná. práce

jazykovitý [-tě; -tost] =
ný jazyku, vybíhající v jazyk
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ječmemzý || ječný (z kořene ječ
bez přípony -men): -menná. slá
ma; ječný chléb, -ná sláma.
mouka; -né zrno = hnisavý zá
nět mazových žláz víčkových;
ječmenka, -nek, ž., travina

ječmínek, -nku, m., zdrob. k ječ—
men; J., -nka, m.. hrdina morav.
pověstí; příjm.; symb. piva

jazykový, příd. k jazyk, ve Vý- !
znamu vlastním i přenes.: j. sa
lám; j. prostředek, výraz; -vé
vědomosti; -vá nařízení = před—
pisy o užívání jazyka v úředním
styku; -vá. kvalifikace, otázka;
-vé spory. hranice; posoudlti
spis po stránce -vé

jazykozpyt, -u, m., -tec, —tce, m.,
-tný = jazykověda. -vědec. ječnisko || obyčej. -ništč, stř. =
-vědný ' ječmeniště;

. . . ječm', v. ječmen
jazylka, —lek, ž, — Jazyková. kost jed, -u, m. = otravná. látka; mo—
jazz <<džez || 'jac», -u, m., anglo

amer. taneční hudba černošského
původu:
jazzband adžezbendm

ci vzít nač jed = moci to tvr
diti zcela jistě (lid. a. hovor.):
přenes. = eo rušivé, rozkladné

-u, m- = působí na lidskou společnost: j.
jazzový orchestr: -dista, a-dys-m hříchu, zlosti, závisti, pomluvy.
m. = člen jazzbandu; -d0'U'ý» nenavisti
přid. k jazzband: jedu„ -douc, v. jeti a jisti
juzzista, m. = jazzový skladatel: jedak, -a, m. = jedlík (Koll.; o-
jazzový orchestr

jdi, jdu, v. jíti
jedlň.): j., -u, m. = jazyk (lid.)

jedbaba, v. ježibaba
je, v. býti, on jeden, jedna.., 1. základní číslov
I jé, v. j ka (l): jedna vlaštovka nedělá.
II jé, citoslovce podivu = jej; Jé, léta (Příšl-N mám jen jeden

to je pěkné- sr. ó klobouk, Jedny šaty; je to Je
jebati jebu " -bá.m : původ. den z našich nejlepších spiso

hýbat tahat přenes. = tepat vatelů (nik- je to Z nejlep—
(Puchm.); = pohlavně obcovat ších...), _
(vulg) bude to... jedna dvě = hned,

. ' . Za okamžik, co nevidět (lid. a.
Ječeti, -čí = vydávat pronikavý, hovor-.);

vřískavý hlas, vřeštět: dítě, zvěř . v yn e ch ava se, kde se oby
Ječi: čejně rozumí jedna věc: metr
5102" dako“ “' se mmm“ látk sto'i ): K- de'te mi kilo
'roz- se = dáti se do ječeni : y ] ' J
prostě dokon za—- cukru: kupovávalo se za krejcar,. . za šesták.... dnes kupujeme za.
.ječívatt, opakov. . korunu..: není však nespr.

'Ječ'dlo' “deÍ' m_' = Vřešták číslovky zde užívat: dejte mi
jBčíTnti, V. Ječetl; jednu kávu..:

ječi'vý [-vě] = ječící. podobný neklade se vůbec, nejde-li
ječení; j. hlas

ječmen, -e, m., obilnina & tráva;
o počet věcí, nýbrž o jejich růz
nost: mít bolavé oko (nikoli

z toho ječmene nebudou kroupy
(šmil.) = to se nepodaří (lid.):
ječmenář, -e. m. = kdo pěstuje
hlavně ječmen; -řsk/ý [-řství],
příd. k tomu;
ječmem'ce, ž. = ječná. sláma;
ječmeniště || řidčeji miska, stř.
= pole, kde byl ječmen n. ose
té ječmenem;

ucho), -vou ruku apod.;
klade se zprav. tam, kde je
vědomí různého počtu silné:
slepý na jedno oko (protože
může býti slepý na obě oči),
hluchý na jedno ucho, chromý
na. jednu nohu; byt s kuchyní
a s jedním pokojem (kuchyně
bývá. zprav. jedna, pokojů může
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býti několik); je jedna (hodina)
|| zřídka (lid.) hodina; dům má. '
jedno patro;
2. = jen jeden, společný pro
všechny_ stejný, týž: bude jeden
ovčinec a. jeden pastýř (biblic.);
jedna víra, jeden křest (t.); být
jednoho srdce, mínění, jedné
mysli; bydlíme S X v jednom
domě; mají jeden plat; býti s
kým jedna. ruka (lid. a hovor.) =
velmi dobře se s ním znát. stejně
smýšlet...: táhnouti s někým za
jeden provaz (t.) = stejně, spo
lečně postupovat..: to je jedno
= stejné, na t0m nezáleží; máme
s bratrem jedno přání; zemřeli
jednou smrtí a v jednu hodinu;
šel po vsi jeden hlas (šmi1.) =
stejný, všichni mluvili stejně;
byl po vsi jeden hlas (Němc.):
v. dech;
podivati se na něco jedním okem
(lid. & hovor.) = jen jedním.
letmo, zběžně, ne podrobně; na
slouchal jedním uchem (Vr. a
tak obec.) = ne pozorně, bez
zajmu;
3. = samý, pouhý, jen. nic ji
ného než: mít ruce jeden mo—
zol || samý m. = mít na rukou
mnoho mozolů; má. zada jednu
ránu (Jir.) || samou r.; strom je
jeden květ || samý k.; celé údolí
je jedno jezero (Němc.); to byla
jedna radost=jen r., samá. r.:
býti celé dni a celé noci v jed
nom kole = stále v kole, stále
v pilné práci (lid.);
4. číslovka. neurčitá. označující
něco, co je, bylo (skutečně n.
zdánlivě), ale co nechceme, n. co
není potřeba blíže určovat (sr.
nějaký. jakýsi): byl jednou je
den král; člověk jeden měl dva
syny (bibl.); jednoho dne pravila
paní Terezka (Němc.); vzali si
jedno děvče z příbuzenstva:
a zpodstat. jeden, vzniklé
Výpustkou jména člověk, žena,
známým: byl jsem tam ještě
s jedním [člověkem, známým...]:

jeden povídal.... jedna [žena...]
povídala... (lid. a hovor.);
jedna = jedna hodina: už je j.:
po jedné...; = jedna. sklenice
(piva...): dáti si ještě jednu;
jedno = jedno pivo, víno atp.:
nespisov. (jen lid., podle
něm. einer): jeden neví, co si
má. o tom myslit; jeden by se
z toho zbláznil apod. (tu jde
jednak o mluvčího = nevím co
si mám 'o tom myslit.... nikoli
o osobu třetí, jednak to může
říci také žena., takže by tu v du
chu českého jazyka mělo být
jedna);
6. jeden - druhý o vzájemnosti.
střídavosti: chodit jeden po dru
hém atp., křičet jeden přes dru
hého.... v. druhý:
zřídka jeden - jeden: vše oče
kává novou epochu, jedni ner
vosně, jedni, zděšeně (Nez.);
7. jeden = známý, veliký, zna
menitý, „nějaký", ironic. špatný
(lid. a hovor.): to je jeden ulič
ník!; to je jeden muzikanti;
8. j. jediný, stupňované jeden:
j. j. den nebylo pěkně;
jeden a týž, v. týž;
jeden každý, v. každý;
jedno, v. tam a zajedno

jedenáct (nářeč. -st) || zastar. -cte,
-cti, základní číslovka (11);
jedenáctá, -té, ž. = jedenáctá
hodina;
jedenáctero, stř. = jedenáct
druhů; '
jedenáctero-násob (kniž.) || -sob
ně, přísl. k
jedenácteronásobný = jedenáct
krát složený, větší, hojnější:
jedenácterý, druhová číslovka k
jedenáct_(o tvarech a. užívání v.
čtverý)

jedenácti-, kmen k jedenáct ve
slož.:
-členný = mající 11 členů:
denní = trvající. starý 11 dní;
podob. —hodt'/nný ll hodinový,
-letý, -měs£č'ni

jedenáctina, 2. = jedenáctý díl
(1/11)
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jedenáctka, -ctek, ž., číslice 11 a.
co ji označeno (pokoj...): = je
denáct mužů ve fotbalu..: Klap
zubova. j. (od Ed. Bassa);
podle podobnosti pomn. -tky,
-tek = dlouhé nohy (lid. & ho
vor.)

jedenáctkrát, nik. -te, číselné ná
sobné příslovce

jedenáctý (nářeč. istý), řadová
číslovka k jedenáct (o užívání

- jmenných tvarů, půl jedenácta...,
v. dvacátý)

jedenačtyřicátý (lid. jedna-), řad.
čislov. k 41; -cet, -ceti || -citi,
základ, číslov. (41); -cetkrát,
nik. -te, násob. příslov.

jedenadevadesát (lid. jedna-), -ti.
základ. čislov. (91); -sátkrát,
nik. -te, násob. přislov.: —sátý,
řad. číslov. k 91

jedenadvacátý (lid. jedna-, jedná-),
řad. číslov. k 21; --dvacet, —ceti ||
-citi, zákl. čísl. (a); dvacet
krát, nik. -te, násob. přislov.:
dvacítka, —tek, ž., číslice 21 a
co jí označeno (pokoj...); = 21
mužů...

jedenaosmdesát (lid.
zákl. čisl. (81): -sátkrát, nik.
-te, násob. přislov.: -sátn£k, -a.
m. = člověk starý 81 let, vojín
81. pluku: -8átý, řad. čísl. k 81

jedenapadesát, -sátkrát, -sátý

jedna-), -ti,

jedenasedmdesát, —sátkrát, -sátý
jedenašedesát, -sátkrát, -sátý
jedenatřicátý (lid. jedna-), řad.

čisl. k 31: -třicet, -ceti ]] -cíti,
řad. čisl. (31); -třicetkráť, nik.
-te, násob. přislov.

jedení, stř., v. jisti:
'jedenice, ž. = hojné'jídlo (lid.,
Rais) ' '

Jeden každý || jedenkaždý, v. každý
jedenkrát, nik. -te, 1. číselné ná

sobné přislov .k jeden: j. jedna
je jedna.; byl jsem tam j.; 2. ča
sové přislov. = v jedné, v jisté
době, někdy, jednou: j. to musí
přestat;
na. jedenkrát, t. j. ne na, dva.
krát... ]] najedenkrát
nou, náhle, rázem

najed- :

*jcdenmecítma jedenadvacet
(zastal-.); -tmý = dvacátý první
(i:-)

jedibaba, v. ježibaba
jedináček [*-na.čka],

jediné dítě.;
zdrob. k *jedinák, -a, m. (nář.):

.*jedi'ňátko, -tek, stř.=jedináček
jediné, přislov. jedině (kniž.)

-čka, m.

jedinec, -nce, m. = jediný, jed
notlivý člověk, jednotlivec, indi
viduum; *meck'ý = dělaný, pro
vozovaný... jedincem

jedinečný [-ně; -nost], přid. k je
dinec = ojedinělý, ojediněle. zříd
ka se vyskytující, vzácný. ne—
obyčejný, vynikajicí: j. zjev, -né
nadání, dilo...

*jedinékrát = jedinkrát
jedině, přislov.-= jen. pouze
jediněkrát, přislov. = jedinkrát
"jedinčnký, 'jedžničký, *-ninký =

zcela jediný
jedinkrát, nik. -te, násob. při

slov. !: jediný = jen. pouze jed
“nou

'jcdlnký zcela jediný
'jedinOpis, —u.m. = co je jen jed

nou napsáno, jen v jeanm exem
pláři, unikát

jedinost, v. jediný
'jediňoučký = zcela jediný
'jedanVIáda, ž. = vláda. jedince.

absolutismus, monarchie; -vlád
ice, m. absolutista; -vládný
= absolutistický

*jedinství, stř. individualismus
fjedinstvo, stř., 1. = řada jedin

0ů: 2. = jednota. (podle mě.)
jediný [mě,- -nost], číslovka, ze—

sílené jeden = jen jeden: j. syn,
_-ná dcera: j. ze všech; j. = je

'—dinečný (říd.): _
= samý. jen (sr. jeden s.): ce—
lý život byli jediná mamona
(Rais) = jen mamonili;
-ně, v. tam;
"-nost = to, že je něco jen jedno

jedle, ž., lesní strom; symbol
štihlosti, stepilosti: hoch štíhlý,
s_tepilý jako jedle; zrostiá byla
jako jedle (Rais)
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jedlí, stř. hromad. = jedlový po- -telna, -len, ž. = místnost, kde
rost - se jedná,: -telna třídní loterie;

jedlice, ž., 1. zdrob. k jedle; 2. v. —telslc'ý[-ství]: —ká.činnost, zprá
jedlík va; -stvi = jednatelská činnost;

*jedlický [-ctv£], přid. k jedlík; divadelní koncertní -ství =
-ctví = hojné, přílišné jeden! agentura, zprostředkovací podnik
(Majer.) jednati, —nám, 1. j. koho = na

jedlič'í, stř. = chvojí z jedle .
jedlička, -ček, ž., zdrob. k jedle
jedlík [*jedliceL -a, m. = kdo

mnoho jí, sní; velký, malý j.
jedlina, ž. = jedlový porost, -vé

větve; zdrob. -nka, -nek, ž.
jedlost, v. jedlý
jedloví, stř., wina, ž. = jedlí
jedlový [-vě], přid. k jedle: j. les,

-vé dříví; "-vě tenký = jako
jedle

jedlý ["-ZostJ=co lze jíst: j. kaš
tan, -lé houby...; = chutný;
jedlost = vlastnost něčeho jed
lého; = chutnost: o jedlosti
(roštěnky) byl veden spor
(LidNov.)

jednací = podle čeho se jedná.: j.
řád; = čeho se užívá. k jednání,
při jednání: 1. řeč. _sloh, spis.
číslo, síň

'jednač, -e, m. = vyjednavač
'jednaěiti= dělat jednakým, stej

ným (Masar.)
jednačtyřicátý,

čtyřicátý
jednadevadesát..., -dvacátý..., v. je

denadevadesát. jedenadvacatý
jednak, příslovce, ve dvojici j. -'j.

= dílem - dílem. za první - za
druhé...;
'jednaký [-ko; -kost] = stejný;
-ko = stejně; šel —kokam! (č.
Chod) = ať šel kamkoli

jednání, stř., k jednati 4——vyjedná—
vaní, smlouvání: právní. diploma,
tické j.; = počínání, čin: správ
né, nepředložené, nerozvážně j.;
divadelní j. = d. akt

jednaosmdesát. .., -padesát. .., sedm
desát..., -šedesát..., v. jedenaosm
desát atd.

jednatel- [-lka], —e,m. = kdo jed
ná, prostředník, zmocněný zá
stupce: obchodní, spolkový j.;

-cet..., v. jedena

jímat. získávat, obstaravati děl
níky do práce...; člověk jedna-
ný na práci (Olbr.);
2. podmět. j. = rokovat, domlou
vati se, s- se, vyjednávat: j. s
nepřítelem o mír; j. o rozpočtu.
o stavbách..:
3. 5. s někým = zacházeti s ně
kým, chovati se k někomu: j.
s kým laskavě, hrubě, příkře...;
4. = činit, konat, počínati si,
vésti si: j. správně, nerozvážně,
lstivě...: jednající osoby v di
vadelní hře = vystupující; ne
správ. (podle něm.): román,
divadelní kus jedná, na. venkově
m. děje se (sr. dějiště románu).
odehrává se, dějištěm románu...
je venk0v apod.;
5. = pojednávat, vykládat..:
o tom jedná. spisovatel v 1. ka—
pitole; tato kapitola, spisu jed
ná o...;
6. neosob. jedná. se, jednalo se...
je správ. všudy tam, kde jde
o skutečné jednání, vyjednávání
(sr. Z.): jedná. se s politiky o
utvoření vlády; ve schůzi se jed
nalo o stavbě školy: o tom se
bude jednat až v příštím sedění

nespráv. je tehdy, jde-lí
jen 0 předmět, cíl jednání, řeči,
o podstatu věci, o její provedení:
jedná se o mé zdravi; jedna se
o to, jak to zařídit; oč se jedná.?
(když nevíme, o čem se předtím
mluvilo...) m. jde. běží, sr. jíti;
slož. dokon. 110— = dokončit
jednání; do- se dojmu = do—
brati se, nabýt (šmil., ojediň.);
na- = mnoho najmout, opatřit;
na- se s kým o čem (dlouho,
často);
ob- (si) = opatřit (si), obstarat,
vyžádat (zboží, knihu...);
po- = porokovat, na př. ve
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schůzi o všech návrzích; = pro— -byt'n-ý [—ně; -nost] = jednoho
mluvit, vyložit: spisovatel, řeč- bytu, téže podstaty (teolog.);
ník pojednal o četných otázkách: -cífemý = mající jednu cifru
po- se = dohodnouti se (lid.): jedno-čet, -u. m. = jednotné číslo
pro- = jednáním probrat: pro- -(říd.):
osnovu ve sněmovně;
při- = přibrat: při- si na práci
(Vr.):
s- s někým něco = vyjednat;
u- něco = smluvit, sjednat: u
mír; ujednáno! = dohodli jsme
se. jednání je skončeno; podst.
jm. ujednání = úmluva;
tvy-"= opatřit, vymoci: vy- ně
komu místo, dovolenou;
z-, 1. = najmout: z- (si) děl
níky do práce, na práci; 2. =
ujednat: zjednal příměří (Pa.—
lac.); 3. = zavést, způsobit, na
př. 2- pořádek, klid;
jednávatž, opakov.: slož. dokon.
do- co; ob- si knihy;
po-: kniha. pojednává. o...; pro
osnovy nových zákonů; při- si
na práci; u- koupi; vy- s kým;
z- pořádek, klid

jednice, ž. = jednička, jednotka
(zastar.); = puška s jednou
hlavní (mysl.)

*jedníček, m., zdrob. k jedník
jednička, -ček, ž., číslice 1 a co jí

označeno, na př. první stupeň
známky na vysvědčení, pokoj (v
nemocnici, v hotelu...)

jedník, -a, m., hra, v karty
jedno, stř. rod číslovky“ jeden.

1. zpodstatnělý = jednota, jed
notka, celek: já a. Otec jedno
jSme (bibl.); má duše a jarní
den jsou jako jedno (Há1.);
řeknu vám... jedno " častěji
jednu věc:
2. příslovce = jen (zastara, Erb.);
v. zajedno

jedno-, kmen k jeden ve slož.:
-aktovka, -vek, ž. = divadelní
hra o jeanm jednání: -aktov17
kus;
-barevný || -barv'ý = mající jed
nu barvu;
'-božstv£, stř. = víra v jednoho
boha;

—člen'ný= mající jednoho člena;
-děložný: —nérostliny;
denní výlet:
dílný: -ná strofa, -né dvéře;
-dobý [-bost]: -bá pausa; -bá
slovesa = okamžitá

jednoduchý [-duše; -duchost] =
nesložený, ne dvojitý apod.: -ché
plátno, vedení. -chá okna, -ché
účetnictví; = prostý: -chý oběd,
—chéšaty; = snadný: -chá otáz
ka. úloha, práce;
býti —duše oblečen...;
2. stup. -duššž [-dušeji]

jednoduše, v. jednoduchý
*jednodušiti = zjednodušovat; v.

zjednodušit!
jedno-hlasi, stř. = monolog (Jung

mann); = jednohlasnost(Pa1ac.);
-hlasy' zpěv " -hlasný [-ně; -nost]
zpěv; má volba = jednomyslné.:
zpívati -ně; býti zvolen -ně =
všemi hlasy;
*hla'v'ňo'vka, -vek, ž. = jedno
hlavňova ručnice; -hlavňový =
mající jednu hlaveň; -hla'uy" =
s jednou hlavou;
*-hodinný || -hodinový = trvající
hodinu; '
-honný |! -polnž hospodaření =
pěstování téže plodiny na jed
nom honu, poli:
-hrb'ý velbloud:
-jazyčný [-'ně; -nost] = v jed
nom, v jediném jazyku: -ný text,
-né úřadování;
'-jediný = zcela jediný (Zey.);
-kolejka, -jek, ž. = jednokolejná
trať; -kolejný; -kolý vozík;
-komorový: -vá. parlamentní sou
stava (bez senátu);
'-koňák, -u, m. = jednokoňský
kočár; -koňský vůz, -ké spřežení;
-kosný: -ná. louka = na které
se kosí jen jednou za rok;
*-kre1mý= mající jednu, stejnou
krev; pokrevný';
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-křídlový || -kHdlý = s jedním
křídlem, o dveřích;
-k'větý = s jedním květem: -tá
lodyha; -kvitek, -tku_ m., rostl.:
-letý = trvající jedno léto, je
den rok: -té rostliny:
-litý [-lžtě; -lz'tost] = jakoby z
jednoho lití, ucelený, jednotný:
-tý útvar slovesný (čech); -té
dílo;
Jedni = s jednou lodí (chrém):
-lomný nerost;
'-manželství, stř. = monogamie:
-místný přízvuk = který je na
jeanm místě, na jedné, na stej
né slabice, stálý (na př. čes. pří
zvuk na slabice l.):
-mletý = jednou mletý: -tá
mouka;
*-myslník, -a, m. = kdo je jedné,
stejné mysli. stejně smýšlí;
-myslný [-ně; —nost] = jedné
mysli, jednoho. stejného smýš
lení, svorný: -ná volba, -né usne
sení;
mohý = s jednou nohou:
-nož, příslov. = jednou nohou;
-okenní || -okenný || -ok'nový
pokoj; -oký [-okost]: -ký hrdí
na žižka; -osy' krystal;
—patrooý dům;
-plošnik, -u, m. = jednoplošné
letadlo; plošný: -né letadlo =
s jedním párem nosných ploch,
monoplán;
-polní, v. výše -honný;
-poschoďový = jednopatrový:
-ramenný: -ná páka:
-rázový = co je jedním rázem.
jen jednou: -vá výpomoc, pod
pora: .
-ročák, -a, m. (hovor.) = jedno
ročník; -roční, na př. bylina:
-roční dobrovolník = kdo slou
žil „dobrovolně" jeden rok ve
vojsku (v bývalém Rakousku)
neboli “ročník, -a, m.:
-rodý [-dě; -dost] = stejnorodý:
'-roh, -a, m. = jednorožec;
-'rohý: -hé zvíře;
“rozený = jediný: -ný syn:
-rožec, -žce, m. = jednozubec.

narval; v středověku pohádkové
zvíře;
-ruč, příslov. = jednou rukou:
—mčka, -ček, ž. = nástmj pro
jednu ruku, pilka, sekera, mo—
tyka; *-ručka, m. = člověk s
jednou rukou;
-'ruký = mající jednu ruku;
-řad(ov)ý kabát; -'řádkový,
-sečný = jednokosný:
-sedadlový : -vé letadlo:
-semenný plod;
-slabičny' [-ně; -nost]: —né slo
vo; odpovídatl -ně = skoupě
(hm. ne...);
—slo1mý || *-slový: -ná, věta (D0—
moc, na!...);
-směmý [-ně,' -nost]: -ná. ulice
= kterou se jezdí jedním smě
rem: -ně jezditi = jedním smě
rem " *-směrový || '-směrý;
'-smyslný [-ně; —nost] = jed—
noznačný:
-spřežný „ mí vůz

*jednost, -i, ž. = jednota, jednot
ka, celek

jedno-stejný [-nč; -nost] = úplně
stejný, svorný (zastar.);
—stěžník, —u,m. = loď s jedním
stěžněm;
-stopý = mající jednu stopu:
'—stranec, -nce, m. || -straník,.
-a, m. = člověk jednostranně
smýšlející;
-stranný [-nně; -nnost] = téže-\
stranný_ jednosměrný (Jungm.);
-nná. ulice (Č.-Chod) = s jednou
řadou domů: = co je na jedné
straně, co vychází z jedné stra—
ny: -nné odstoupení od smlou
vy; = dbající jen jedné stran
ky. opak k všestranný, všeobec—
ný: -nný názor: -nné vzdělání
= ne všeobecné;
-svazkový = v jednom svazku:
—vévydání spisů;
*-svo'mý [-ně; mostJ = doko—
nale svorný: -ný výkřik (Vrch
lic.); -ně vyznati... (Palac)

jednota, ž., 1. = jednotnost, ne—
rozdílnost, celistvost: boží j.; je
to- v jednotě = nerozdělené, ne—
složené, v celku (lid. & h0vor.)'.
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2. = jednomyslnost, shoda, svor- telegram; -vá firma (proti ko
nost: j. víry, ducha (bibl.): v 1ektivní); -vi lidé = jednotliv
jednotě je síla; usilovat o -tu,
obnovit -tu: dosíci -ty; 3. =
sdružení. společnost. spolek: tě
locvičné, dělnické, hasičské... -ty;
4. = místo o samotě, samota (za
stal-.); sr. Jednoty, ž. pomn.,
ves v Č.;
jednotář, -e, m. = člen, stoupe
nec jednoty; -řský [—řsky;-řstv£]

'jednotltel [-lka], -e, m. = kdo
jednotí, sjednotitel

jednotiti, -nocen(í) = spojovat v
jednotu, zprav. sjednocovat;
časť. jednotící (myšlenka...);
jekot jednotící se ve výkřik
(č.-Chod) = splývající;
jednotit řepu = protrhávat, ne
chávat jednu kousek od druhé;
slož. dokon. s- = spojit v jed—
notu; s- národ: s- se v mínění,
k velikému dílu; s- se na, v ně
čem = shodnouti se; *u- = s
(obroz., Kaizl); 11.3- se (podle
usnésti se) = s- se (říd.);
slož. nedokon. sjednocovati

jednotka„ -tek, ž., 1. = jednička;
2. = měřítko, zakladní veličina:
j. měny, hmoty, elektrického
množství; časová, délková. j.; 8.
= samostatná část nějakého cel
ku: správní, vojenská j.;
jednotkový: -vá cena = cena za
jednotku; -vé obchody = s jed
notnými cenami

jednotlivec ['wkyněJ, -vce. m. =
jednotlivý člověk, jedinec, indi
viduum; '-vecky' [-cky]

jednotlivě, v. jednotlivý
jednotllvina, ž. = jednotlivá věc,

jednotlivost (Masar.. Nov.); =
individualita (Amerl.)

jednotlivost, -i, ž. =
samostatná věc (proti celku):
časť. = podrobnost: ipěti na
-stech (Palac.): pOuštěti se do
-stí...; '-stn£ duch (Masar.) =
duch rozdrobenosti, různý ráz
podle jednotlivců

Jednotlivý [dvě] = jeden proti
množství, jeden sám o sobě: j.
výkon (proti hromadnému); -vý

jednotlivá,

ci; hlasovat o jednotlivých ná
vrzích = o každém zvlášť; pro
brat —vébody programu = je
den po druhém; -vé knihy... =
některé (říd.);
-vé prkno (Jin) = jen jedno.
v celku;
hlasovat o návrzích -vě: žada
telé přicházejí -vě

jednotně, v. jednotný
*Jeantník, -a, . = jednotář (Pa

lac., Jir.); = jednotlivec (říd.)
*jednotniti = jednotiti
jednotnost, v. jednotný
jednotný [-ně; mostJ 1. = vyjad

řující jedince, jednu osobu, věc
-né číslo (mluvnic.); 2. =

zachovávající jednotu, usilující o
ni: j. děj (v dramatě, v romá
ně); -ná škola = podávající stej
né základní vzdělání:
= shodný, svomý, stejný: j. po
stup; -ná. sazba poštovní; -ně
ceny = stejné pro různé zboží;
= ucelený, jednolitý: -ná sousta
va; postupovati... -ně

jednotřídka, -dek, ž. = škola s
jednou třídou neboli 47mm

jednotvárný [and; most] = majíci
jednu podobu, stále stejný. nud
ný, opak k mnohotvárný: 1.
hlas, život, způsob, -ná řeč, pi—
seň, krajina; život plyne -ně:
usmívati se -ně (kniž.)

Jednoty, ves, v. jednota
jednou, násobné příslov. k jeden

= jedenkrát: j. jedna je jedna;
byl jsem tam jen j.; 1. za den.
za 1100,za měsíc...; mám j. tolik
než ty = dvakrát více (správ.,
třebas to není matematicky přes
mě):
říkám to j. provždy ;
o jednou II pro j. nebude snad
zle = v jediném případě;
časové příslov. = před jednou,
nějakou dobou (o minulosti):
byl jeanu jeden král (začatek
pohádek); o budoucnosti = ně
kdy, jedenkrát: j. 51 to povíme;
až bude jeanu pokdy (RMS);
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jednou bych si tam rád zajel:
jednou - jednou || časť. jednou 
po druhé = v jednom případě - v
druhém p., někdy - jindy;
je to jednou hotovo a nic se ne
dá dělat = úplně, definitivně
(lid.);
jednou dvakrát, v. dvakrát;
nemáš pro to j. zájem, ne
správ. (podle něm.) m. tedy.
zkrátka a dobře

jed no-uchý hrnec :

jedovatiti = otravovat; = jedovatě
mluvit

jedovatý [-tě; -tost] = obsahující
jed, otravný: j. nápoj, plyn, -té
houby...; přenes. = nepřátelský,
zlý, jízlivý, škodolibý: j. člověk,
pohled, jazyk; j. úsměv (Vr.):
-tá slova

'jedovina, ž. = jedovatina;
jedovitý = jedovatý (zastar.)

Jedovnice, ž. jednot., mor. městys;
lid. ž. pomn. -nice. -nic

wečemi = trvající jeden večer; jedu, v. jeti
meslice, ž. = loďka s jedním jedubaba, v. ježlbaba
veslem; *jeduplný = jedovatý, nepřátel
mětý = o jedné větě: -větý verš ský, jízlivý...
(Durd.); jedva, 1. příslov. = ledva, sotva
-vlúda, mládce = jedinovláda...: (kniž.): 2. spojka = jedvaže:
mrcholový přízvuk = s jedním jedvaže, časová spoj. = sotvaže,
vrcholem; jakmile (kniž.)
-znač'ny' [-ně; -nost] = mající *jehelnatý = jako jehly;
jeden význam, smysl, zcela jas
ný: zákon má býti -ný; -né slo
vo, znění zákona: má skutečnost
(Vanč.);
'—zubka, -bek, ž. = jednozubá
žena: —zubý;
-zvučwý || -zwký = stejně znící:

'jehelné, stř. = příspěvek na
jehly, kapesné;
jehelwí || mý, přid. k jehla: -ní
ucho; j. pouzdro, polštářek neboli
mice, žf || mik, -u || nejčastěji
míček, -čku, m.

jehla, -hel. ž., 1. nástroj na šití;
-ké hlasy lesa (Vrchl.): = jed- světlo, že by mohl jehlu nalézti
notvárný: -čná povídačka (Nei-.); = jasné s.; pro jehlu pálltl
-zvuk, -u, m. = unisono, sejltí svíčku = pro malý zisk mít vel
se dvou n. více hlasů v tónu k0u škodu; stát n. být jako na
stejné výšky (hudeb.); = stej- jehlách = stát netrpělivě, být
ný zvuk; netrpělivý, v trapných rozpacích
'—ženec, -nce. m. = monogam; apod. (lid. a hovor.): šít něco
-ženstoi, stř. = monogamie horkou jehlou = šít, dělat ně

jednuška, -šek, ž. = jednička co narychlo, nedbale (t.);
(lid.); = katolík, protože přl- 2. = něco ostrým hrotem podob
jímá svátost oltářní pod jednou
způsobou (přezdívka, zastar.): =
papírová, zlatka (v starém Ra
kousku): = jednohlavňová puška

'jedonosný = nosící (v sobě). ob
sahující jed

ného jehle: protýkací jehla (na
,.špikování" slaninou); magne
tická j.: = zahrocený dřevěný
kůl, pilota: lupeny a jehly =
jehlice (čech) atp.

jehlák, -u. m. = pilník na jehly:
'jedovatec, -tce, m. = jedovatý = špičák, zub (lid.)

člověk jehlan, -u, m., těleso. pyramida;
jedovatě, v. jedovatý j. z pušek, z kulí = pušky,
jedovatéti, -těji = stávati se je- koule sestavené do jehlanu; jehla

dovatý; slož. dokon. z- nec, -nce, m. = jehlan, něco
jedovatí = zlobiti; j. se = zlobiti podobného jehlanu;

se, užíratl se -ncový || -ncovity' = podobný
jedovatina, 2. = jedovatá látka; = jehlanci

jedovaté slovo (Tílsch.) jehlanka, -nek. ž., plž
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jehlanOvitý || mový = podobný jehniti se, jehnění = stávati se
jehlanu březí (o ovci); slož. dokon. o- se

jehlárna, -ren, ž. = dílna, továrna jeho, v. on
na jehly: Jehova ("—vah), m., hebrej., pů
jehlář, -e, m. = výrobce jehel; vod. jméno Boha ve St. zákoně,
-1'-ský [-řství], příd. k tomu

'jehlí, stř. hromad. = jehličí
jehlice, ž., vlast. zdrob. k jehla =

něco podobného jehle. drát na
pletení, ozdoba do vlasů, do klo
bouku. úzký tuhý list jehlična—
tých stromů: j. trnitá. (lid. babí
hněv), rostlina;
jehlicovitý = mající podobu
jehlice

1 *jehličí, příd. = jehličnatý
II jehličí, stř. hromad. = listí, vět

ve jehličnatých stromů
jehličina, ž. = jehličí, jehličnatý

strom
jehlička, -ček, ž.,

a jehlice;
-čkovitý ||
jehličce

jehličnáč,
strom;
jehličnatý " Líšný = mající jeh
lice (strom, les)

'jehlina, ž. = jehličí
"-no'vý = jehličnatý

jehlosyp || jehlotrus, -u, m. = cho
robné opadávání jehličí

jehlovitý = podobný jehle
jehlovka, -vek, ž., druh pušky, za

dovka
jehlový, příd. k jehla: -vá, puška

zdrob. k jehla

-čkový = podobný

-e, m. = jehličnatý

(Němc.) ;

= jehlovka; -vé stavby = na
jehlách, kolové; přenes. jehlové.
bolest (Hlaváč.) = bodavá.

jehňátko, -tek, stř., zdrob. k
jehně, -něte, stř. = ovčí mládě;
symbol krotkosti. povolnostl;
jehněcí (jako zvířecí) || obyčej.
jehněčí (podle staršího jehenčí z
jehnec) = co je z jehněte: j.
maso, vlna; zpodstat. jehněčí,
stř. ][ jehněčího, ž. = jehněčí
maso; -člna, též = jehněčí kůže

jehněda, ž., jedno květenství a
plodenství; zdrob. -dka, -dek, ž.

jehnice, ž. = ovčí samice;
zdrob. jehnička, -ček, ž.

též Jahve;
jeho'vista, m. = starozákonní
spisovatel užívající slova Jehova

Jech, -a, m., příjm. z Jan
*jech; -u, m. = jecháni,

chůze (Heyd., Hák)
*jechati (ja-), -cham = jít, chva

tat, jet (lid.): jechali jsme po
mezích (Rais); slož. dokon. při-;
jechávati, opakov.

I jej, v. on
II jej, citoslovce podivu: 1., to je

(rychlá.)

hezké!; jej Bohu = opravdu.
z ruš.:
jejda, jejdamane... = jej: j., to
je krása (lid.):
jeje, jejea', jejéiu. = jej: jeiei,
tys hloupá. (Němc.) || jejej'na'na
(Č.-Chod) || jejejkote... (lid.)

její, zájm. přivlastňovací k jedn.
č. ona (skloňuje se jako pěší);
jde-li o přivlastňovaní k množ.
č. ony, užívá se 2. p. jejich;
zpodstat. její, m. = její muž
(lid.): vzdychla, jak je ten 1.
lehkomyslný (Vr.)

jejich || archaistic. jich = 2. p.
mn. ve významu přivlastňova
cím ke jménům všech tří rodů v
mn.' č.: synové — jejich matky;
matky — jejich synové atd.;
jejichž (jejichžto), vztaž. přivl.
2. p. mn.

jejíž (jejižto), přivlastň. zájm.
vztažné k jedn. ona (skloňuje se
jako její)

jek, -u, m., souvisí s ječeti = je—
čení, pronikavý, vřískavý hlas,
zvuk (hlavně básnic.): j. vody.
moře, vichru, bouře:
*jekati = ječeti

jekavec, -vce, m. = příslušník je
kavského nářečí;
jeka'uský: -ké nářečí srbochar
vátské neboli jeka'všt'i'na, ž. =
nářečí mající je za původní ě:
*jekavý [dvě] = jekající, ječívý
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jeknouti, -kl, -lmuv, -knut(í), do- nek, -nka, m. = omezený, hlou
kon. k jekati = vydat jek, vy- pý človíček (hovor.)
raziti ze sebe zvuk, křik || časť. jelínek, -nka, m., zdrob. k jelen;
slož. 1m- || 'u- (šrám.);
slož. nedok. vyjekovati (Mar
tín.)

Jekot, -u, m. = jek

gloom“ = jektati; jekotavý [mě]=jektavý || 'jekot'ný [-ně]
jektati, -tá.m = třást, klepat, cva

kat: j. zuby (7. p. mn.): = jek—
tavě, zajíkavě pronášet: j. hroz
by (Krásnoh.); :|. se || j. = třás
ti se...: j. se zimou || zuby jek
tají;
slož. dokon. roz—se = děti se do
jektaní, o zubech; rozjektané zu
by; za. se (Ner.);
jektavý [-vě] = jektající, zají—
kavý: -vá. slova, výkřik zněl dvě
(Nez.)

jelec, -lce, m., ryba; zdrob. jele
ček, -čka. m.

jelen, -a, m., parohatý přežvýka
vec náležející k vysoké zvěři;
symbol svižnosti, křepkosti :
rychlý, hbitý, křepký jako j.:
býti z čeho j. = popleten, zma
ten, „blázen“ (lid.);
jelena, ž., jméno krávy; Jelena,
žen. jm. = Helena;
jeleňátko, jelenčátko, stř., zdrob.
k jeleně, -nče;
jelenče, v. dale jeleně;
jelenčice, ž. = tréma začáteč
níka, lovce jelenů;
jeleně || jel/iné, -něte ll jelenče,
-čete, stř. = jelení mlade;
jelení, příd. jm. k jelen: j. pa
rohy, kůže, kýta; přenes. = pla
chý, bázlivý: j. srdce (zastar.):
jeleníce, ž. = jelení kůže; =
jelenčice; pomn. j. = rukavice
n. spodky z jelení kůže;
jelenma, ž. = jelení zvěřina.
kůže:
jelenka, -nek, ž. = laň (mys
liv.): kráva: houba;
Jelenka, zdrob. k Jelena

jelikož, 1. podřadná spojka = po
něvadž, protože (kniž.);
2. příslov. = jako, co (Jin)

'jelimán, -a, m. || zprav. jelimd

jelí'ně, v. jelen
jelítko, stř.. zdrob. k jelito, přenes.

= kulatá šňůrka (lid.): sukne
uvázané na jelítkách (Jir.);
*jelítkovitý = podobný jelítku

jellto, stř. = střevo nadíte krvi
a kroupami n. houskou: = hon
zík; = hlupak (zhrub.); v. Filip;
jelitový = co je z jelit: -va po
lévka,

'jem, -u, m. = cit (Hál.); = jím
ka (ojediň.)

Jemčlna (lid. němčina), ž. = vo
rová. propust, vrata u jezu; =
jímka

jeminůčkn (jé-), jemine (jé-), cl
toslovce údivu (lid. a hovor.)

jemně, v. jemný
jemněti, -nějí = stávati se jem

ný: dětská. tvář jemněla (Olbr.):
častěji slož. dokon. z-z mysl
vzděláním zjemní; pleť zjemní:
zjemnělý: z. ohlas (Krásnoh.)

Jemnice, ž. jednot., míst. jm.
jemničký, jemnínký = velmi jemný
jemniti = činit jemným: j. vkus

(Durd.), sluch (Suš.); časť. slož.
dokon. z- = učinit jemným: 7:
mravy;
slož. nedokon. zjemňovati

jemno-, kmen k jemný ve slož.:
-cez, -u, m. = jemný filtr;
-cit, —u,m. = jemný cit: wan?
Vně; most) = mající jemný cit
|| “witý;
'-dechý = dýšící jemností:
harmonie (šmil.);
'-duchý = mající jemného du
cha (t., Nov.);
'-kř£dlý = s jemnými křídly;
'-listy'; *-myslný = s jemnou
myslí, citlivý; "perlí = S jem
ným peřím:
-srstný || -srstý = s jemnou srsti

jemnost, v. jemný
jemnostpán [-paní], -a, m._ z ..je

ho milost pán [paní]“, starší
uctivé oslovení (drží se v ironic.
odstínu);
"pamati =

-chá

říkati jemnostpane
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jemnostslečna. -čen, -slečinka, tlž malou ch. atp.): ty a jen ty
-nek, ž., starší uctivé oslovení budeš mou ženou (šmll.): byli

'jemnota, ž. = jemnost tam jen dva lidé; jen jednou
'jemnotvárný = s jemnými tvary
jemňoněký, jemňounký = velmí

jemný
jemno-vlákný = s jemnými vlákny;

-vlasý; -vl(n)ny': -(n)ná ovce:
-zem, -ě, ž. = jemná zemina
(lesn.):
-zrn(n)ý = mající jemná zrna.
zrnka

jemnůstka, -stek, ž.. zdrob. k jem
nost = jemný odstín, jemná po
drobnost, drobnost

Jemný [-ně; —nost], souvisí se
jmouti, jímati, původ. = jímající,
chápající, vnímavý pro něco:
Samaritání byli božských věcí
jemní & chápaví (Suš.); = velmí
vnímavý, bystrý, citlivý, mající
dobrý, bystrý smysl pro něco.
plynoucí z dobrého, bystrého
smyslu: j. sluch, cit, pozorova
tel, -né pozorování;
= jemnocítný, něžný, vlídný.
ušlechtilý. pozorný. šetrný, vy
braný. uhlazený: j. člověk, -n6
chování, způsoby; j. výraz, -ná
řeč; j. pokyn, -ná narážka, -né
upozornění; = lehký: j. dotek:
= drobný, nikoli hrubý, na př.
j. písek, -ná hlína: = slaboučký,
útlý, hebký, hladký, nikoli drs
ný, na. př. -ná nit, látka, -ná
pleť, -né vlasy: = velmi ostrý:
-ná břitva, -né ostří; = vybrané
připravený, chutný: -né peči
vo...;
-ně vnímat, dotknouti se, upo
zornit, -ně semletá káva, na
broušený nůž..: -nost pozoro
vání, v chování..:
2. stup. jemnější [mějž]

jsem ho viděl; z toho jsou, po
cházejí jen rozbroje; jen jeden
kráte kolem mne šla láska (Bez
ruč):
= jenže: vím o tom, jen jsem na
to zapomněl;
jen (jenom) se uč! = dělej jed
no, totiž uč se, hled si jen
učení; jen do toho! (lid. & ho—
vor.) = s chutí do toho; jen se
toho nelekejl; prší, jen se leje
= nic jiného se neděje, než že
prší, stále, silně prší, leje: jen
a jen dovádí, zlobí; tváře mu
jen hoří = stále. úplně hoří;
je ubohý, sešlý, jen ho položit
do rakve = tak ubohý, že by
mohl býti položen do rakve;
jen bych rád věděl, jak se to
stalo = jen jedno, jedinou věc
bych rád věděl, velmi rád bych
věděl; výpustkou: jak se to jen
stalo?;
přijdu, jen co se najím = hned.
jakmile se najím; povím ti to.
jen co si vzpomenu;
jen když jsi zdráv = jedno je
důležité, (totiž) že jsi zdráv. je
dobře, že.... bohudíky, že...;
jen abys byl zdráv: jen když
jsi nezmeškal vlak, jen když jsi
už doma;
= sotva: jen jsem přišel na
nádraží, vlak už jel: (byl bych
spadl.) jen jsem se zachytil zá
bradlí;
zesílené jen jen, jenjen: lntrády
lenjen břískaiy (Ra.): Zase zlo
bíte? Jen jen! = jen si neza
hrávejte (mírná pohrůžka): jen
což, v. co

I jen (podle angl. yen). -u, na.. I Jena, v. Jan
japonská měnová jednotka II Jena aje—»,ž., město v Němec

II jen, příslovce z původ. jedno ku; jmký, přid. k tomu
|| (většinou lid. a hovor.) jenom Jenda, m., domácký tvar k Jan
= pouze, toliko (význam omezo— jenerál... , v. generál
vací): má jen (jenom) malou Jeníček, -ěka. m., zdrob. k Jeník
chalupu, jen, ty šaty na sobě. Jef-íčka, —cek.ž., zdrob. k 1 Jena
jen tu střechu nad hlav0u (pů- Jeník, -a, m., zdrob. k Jan
vod.: má Jedno, jedinou věc. to- Jeninka, ž. = Jenička



Jeniš

Jeniš, -e, Jeništa, m., příjm. z Jan
jenjen, v. II jen
'jenkot, citoslov. = jemíne
Janota, -fefa. ž., kř. jm.
jenOm, v. II jen;

jenomže, spojka = jenže
Jenouš. -e. zdrob. -šek, -ška, m..

domácké tvary k Jan
Jenovefa c-féťa», ž. = Jenofa
'jenť, spojka = neboť (nař.)
Jenůfa, Janů/ka, ž., domác. tvary

k Jenofa
jenž, jež... || (kniž.) jenžto, zájm.

vztažné, klade se všudy tam.
kde je možné ukazovací zájm.
ten s větou hlavni: ejhle berá
nek Boži, jenž snímá hřichy svě
ta = ten snimá...: nahrazuje se
hojně zájmenem který; ejhle...,
který...;
nepůvodní je jenž ve větách to
hoto typu: kůň, jenž ovsa do
bývá, nejméně ho jí II který
kůň ovsa... '

jenže, 1. příslov., spoj. omezovací
= avšak, ale: přijdu, jenže až
odpoledne; 2. větná spojka. ome
zovaci, odporovaci: každá nemoc
má svůj lék, jenže ho lidé vždy
nevědí (přislovi); druhý kmotr
byl _též tak ustrojen. jenže dlou
hý kabát byl zelený, ne šedý
(Němc.)

jenžto, v. jenž
jepice, ž., hmyz; symb. mlzivostl,

bezvýznamnostl:
jepicovitý = podobný jepici, je
picový;
jepícový Dvě; Jvosn: j. život =
kratičký, mizivý, bezvýznamný;
žití -vě (Čnp.);
jepičí vajicka;
trvání, zjev; j.
cherné (Nejen):
jepička, —ček,ž., zdrob. k jepice

jeptiška, -šek, ž., z lat. abbatissa
= řeholnice: druh holubů: přid.
jm. přivlast. -ščín; -83ký život;
-šstv£, stř. = jeptišský stav

jer, -u, m., zaniklé slovan. samo
hlásky a jejich písmena, tvrdý
jer (L) aměkký ('biz často se
chápe za jm.. stř. (tvrdé. měkké

přenes. j. život.
zájmy = mali

582 jeřina

J'er). ale svou podobOu se hlásí
do rodu m. (dar, vzor-...)

Jerek, v. Jarek
jeremiáda, ž., z franc. = naříkavá

píseň, nářek, žaloby
*jeremiášský = nařikavý (podle

starozákonního proroka Jere
miáše)

Jericho, stř., město v staré Pa
lestině:
jerišsk'ý; -ká růže, v. choulivka

jerlín, -u, m., strom
Jeronym x-ným», -a, m., křest. jm.

z Hieronymus
jerOvý, přid. k jer: j. znak, -vé

hlásky; -vé pravidlo = o stříd
nicich za. jery v historických ja
zycich

jersey <<džersi || džersej, džerzej»,
-e, m.. tkanina (podle ostrova
Jersey); jerseyo'uý, přid. k tomu

Jerusalem <<-zalém», -a„ m., hlavní
město Palestiny. ves v č.;
hanác. J'. = Prostějov (žert.);
jemsalemsky', přid. k tomu

jery, stř. neskl., název písmena y
(m v cyrilice, v azbuce

I jeř, -e. m. || stř. neskl. = měkký
jer, jeřik

II jeř, ž. = jař (nař.)
jeřáb ['-'řabice], -a. m., pták;

jeřáb, -u, strom; = stroj na
zvedání:
'jeřabatiti (se) = vraštiti (se):
jeřabatý [—tě;-tost] = strakatý.
rozcuchaný :
jeřábči, přid. k jeřábek;
jeřábek, —bka, m., zdrob. k je
řáb: jiný pták než jeřáb || :i.,
-bku, m. (strom):
jeřábi || (lid. jeřabi), přid. k je
řáb:
jeřabice, v. výše;
jeřabina, ž. = plod jeřábu;
zdrob. -binka, -nek, ž., též =
kořalka z jeřabin:
jeřabinkový || -bi1w'vy' = z jeřa
binky. z jeřabiny, jeřábový;
'jeřáb'ní, přid. k jeřáb,' -u;
jeřábový, k jeřáb, -u

jel-ice, V. jař
jeřík, -u. m. = I jeř
jel—ina, ž. = jař (nář.)
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jeselní (mý), přid. k jesle jestliže || lid. a hovor. jestli,
jesen, -u, m., v. jasan; jesen, -a, podřadlcí spojka v podmínkovém

m.. ryba souvětí skutečném = -li: jestll
jeseň, -ně, ž. ][ 'jesení, stř. = pod- že vody průtoku nemají. dmou

zim (kniž.); v jeseni = na pod
zim:
jeseňka, -něk || —nka,-nek, 2. =
ocún (lld.);
Jesaníky, m. pomn., pohoří;
jesen'nž = podzimní: j. slunce
(Sez.) || *jesenny'

jesenový, příd. k jesen (= jasan)
.j080ňový, příd. k jeseň = jesenní
jesep, -spu, m. || jespa, -sep, ž. ||

jespi, stř. = výsep, písečný ná
nos, písčina u řeky (většinou jen
nařeč.)

jeseter, -tera (zastar. —tr, -tra).
m., ryba; —teř£|| -terový: -rové
jikry;
-terom'na || -teřina, ž. = jeseteří
maso

jeskyně, ž. = přirozená dutina v
zemském povrchu:
zdrob. jeskyňka, —něk,ž. " “jes
kynečka,—-ček;
jeskynní medvěd = žijící v jes
kyních; 5. člověk = pravěký člo—
věk, který žil v jeskyních, tro
glodyt:
jeskyňovitý = podobný jeskyni

jesle, jeslí, ž. pomn., souvisí s jístí
= žebrinka na píci; betlem; =
dětská opatrovna;
jesličkář, -e, m. = Výrobce 185
liček, betlemu: -'řský [»řstvžJ;
jesličkový [mé] : -vá. \'ýroba =
výroba jesliček; = podobný jes
ličkám;
jesličky, -ček, ž. pomn., zdrob.
k jesle: přenes. = betlem;
jeslový, příd. k jesle: j.

jespa, v. jesep ,
jeepák, -a, m.: j. bojovný, aluko—

vitý pták
jospí, v. jesep
jest, v. býti
jestli, 1. v. jestliže; 2. no jestli

= ovšem, zajisté (lid.)
jestlipak, tázací částice ve Větách

citově zabarvených = zdalipak
(lid. a hovor.): j. mě znáte, po—
znáte?; j. to uhodneš?

lékař

se (přisl.);
někdy vyjadřuje jestliže || -11
a) mírnou přípustku: jestliže to
někdo řekl, není to pravda =
dejme tomu. že to nčkdo řekl;
17) uvozuje větu, k níž. je druhá
v odporu: bylo-ll to dříve ojedi
nělé, dnes je to časté = dříve to
bylo ojedinělé, ale (avšak) dnes
je to časté:
nebývá ve spis. jaz. ani jestliže
ani jestli ve větách tázacích:
ptal jsem se ho, jestli(že)...; v
nich se klade -ll, zda(li)

*jestota, ž. = co jest, jsoucnost.
skutečnost;
*jestotny' [-ně; -nost] = jsoucí,
skutečný;
jesto'vatí = být, trvat, existovat

jestřáb ['-bice], -a. m., dravý
pták: symbol bystrého zraku:
míti oči jak jestřáb (lid. & ho
vor.): '
zdrob. jestřábek,
jestřábě, -běte, stř. =
mládě:
jestřáběti, -bějí = stávati se
jestřábem. jestřábu podobný;
slož. dokon. z-: když sova zjes
třábí, výše létá. než sokol (pří
slov.), o povýšenci n. o zbohat
líku; '
jestřábí ('-řabí) péro, mládě;
přenes. j. oko (Hlad) = bystré:
jestřabína, ž., rostlina:
jestřábí“ Se = jestřábčti; slož.
dokon. z-: když se vrána zjestřa
bl, hleďte se ptáci (přísl.); '
jestřábník, -a., m. = myslivec lo
vlcí s jestřabem; 5., -u. m.,
rostlina

jesuita [-tka] ajezuji-x— || jezu- ||
(lid. n. hanl.) jezovita, jezuv'lta,
m. = člen řádu Tovaryšstva Je—
žíšova;
jesuitismus || jezu- (jezovitismus,
jemuž-) <-tyzmus». -mu,-m. =
jesuitský řád, -ké zřízení, smýš
lení, metody:

-bka, m. ;
jestřábí
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jesuitský [-sky; —ství]: j. řád;
přenes. j. = po způsobu jesuitů.
pokrytecký, úskočný, lstivý

Jesus, Jesusek, jesuska..., v. Jezus
Ješek, -ška, Ješík, -a, Ješina, m..

příjm. z Jech a to z Jan
'ješita || '-tec, -tce, m. = ješitný

člověk
ješlti = jechat (ojediň., Ne:-.)
'ješitněti, -nějí = stávati se ješit

ný (Suš.): slož. dokon. z
'ješitnický, příd. k ješitník, -a. m.

= ješitný člověk
ješitný [-ně; -nost] = mamivý.

příliš mnoho si o sobě myslící,
přeceňující se, samolibý. domýš
livý: j. člověk, -né. chvála: =
marný, blahový (Jin)

ještě, příslov., 1. časové = dosud.
do této' doby, do tohoto oka
mžiku: j. nepřišel, j. mi to ne
vrátil: = v této chvíli, teď:
Půjdeš? Ještě ne, ještě nevím:
1. dnes = dnes, ne později
(význ. omezovací a vytýkající);
2. měrové, stupňovací: ještě
více; vzíti se j. = j. něco k
tomu, co jsme si vzali; ty se j.
ptáš? = k tomu ke všemu, po
tom všem. co se stalo, co víš, se
ptáš?; j. to ujde (lid. a hovor.).
vlast. = dosud, přenes. = tak
trochu, do jisté míry: práce Je
j. dostatečná. = skoro, téměř:
ještčže (lépe než j. že): ještě
že jsem si na to vzpomněl = je
štěstí, dobře. že jsem si...; (je
u nich smutno.) ještě že Alblnka
tam časem přidá. trochu veselí
(Rais)

Ještěd, -u, m., hora;
Ještědi, stř. = Ještědsko: Kres
by z Ještědí (Svět.); Ještědsko,
stř. = kraj kolem Ještědu:
ještědsk'ý, přid. k Ještěd: j. kraj

ještěr, -a, m., plaz; = saň, drak;
ještěrčí, přid. k ještěrka; j. ja
zyk: přenes. j. oči = lstivé, ú
skocné (Cap.); j. plémě = ženy;
ještěrka, -rek, ž., plaz; přenes.
= hladká., hbité., ůlisná... žena.;
ještě:-Witz? = podobný ještěru:

ještěři, příd. k ještěr: j. kůže:
přenes. j. = úskočný. lstivý:
ještěřice, z. = ještěrka; zdrob.
-řička, -ček, ž.;
*ještěřík, -a, m., zdrob. k ještěr

ještěže, v. ještě
jet <<džet || zet)>, -u, m.. angl. =

ozdobný penízek, cetka
jetel, -e, m., rostlina, pícnina;

zdrob. jetelíček, -čku, jetýlek,
-lku, m.;
jetelina, 2. = jetel (lid.);
zdrob. -Zinka, -nek. ž.: těž tanec:
jetelisko (nářečí.) || Jiště = (lid.)
dnisko, -lm'.ště, stř. = jetelové
pole; jetelovina, ž. = jetelová
rostlina;
jetelovitý = podobný jeteli, při
buzný s ním;
jetelot'ratmí směs = směs jetele
& trávy (hospod.);
jetelový, přid. k jetel: j. troj
lístek. -vé semínko

jeti, jedu. jeď, jeda, -douc, jev.
-ši, jel, jet(í);
= pohybovati se, dopravovat na
zvířeti, na koni..., na vozidle, na
plavidle: j. na koni, koňmo, na
voze, vozem, v kočáře. kočárem,
na lodi, po lodi, lodí, po vodě,
po moři, poštou, po dráze, po
železnici, drahou, automobilem.
autem...;
jeti vozem.... nik. s vozem =
dopravovati se || j. s vozem ke
kováři = dopravovat jej;
= pohybovati se. být v pohybu,
o voze, o vlaku...;
= klouzat, smýkatl se: jetl po
rukou, po břiše:
o rychlém pohybu = utíkati,
kliditi se: jedeš!; ten jel! (lid.
a hovor.); pusa jí jede = rychle
mluví (t.); kdo maže. ten jede
(přísl.) = kdo podplatí, za,—,ten
rychle a dobře pochodí: bram
bory mu nejednou (lid. & hovor.)
= nechutnají mu;
slož. dokon. do-, 1. = dokončit
jetí. jízdu: závodník nedojel: 2;
= přijetí k nějakému cili, někam,
v nějakou dobu: do- až k městu,
do města, dnes tam nedojede



po-, 0 nedok. ději budoucím: po
jedu do Prahy budu konat
jízdu; už pojede = brzy zemře
(vulg.): popo- = trochu, kousek
dále odjet;
pod- něco, pod něco, na př.
(pod) most;
pro—branou, skrze bránu..: pro
celý kraj jízdmo shlédnout;
kulka mu projela hlavou = pro
letěla; hlavou mu projela myš
lenka: bolest mu projela celým
tělem; údy jeho projel žár í
mráz (Krásnoh.); pro- něco (lid.
a h0vor.) = prohrát (při, sázku),
míti neúspěch; = jetim, jízdou
osvěžit: pro- koně, pro- se:
pře- = jetl dále, než se má. jet:
strojvůdce přejel návěstidla;
jízdou se přes něco dostat, na
př. pře- řeku; pře- koho = jetl
přes něj a poranit, usmrtit jej;
= učinit rychlý pohyb po ně—
čem: pře- struny smyčcem, zeď
štětcem, pře- sí čelo rukou;
před- někoho jízdou před
stihnout; přijetí před něco:
dal pokyn, aby předjely povozy
(Vanč.);
při- kam, ke komu jetim se
dostati k někomu, k něčemu;
roz-, 1. = jetim porušit, roz
mačkat..., na př. roz- kámen,
chodník; 2. dostati se do
prudší jízdy: vlak se rozjel; roz
jetý vlak; 3. roz- se odjet
na různé strany: hosté se roz
jell:

'jetý : -ta robota.

jetí 585 jetýlek

me; 3. do- kam = zajet; 4. do- s-, 1. = jetí dolů: blesk sjel po
koho = jízdou dostihnout; hromosvodu do země; = jetí
na- se (dlouho): na- nač = při stranou: s- s cesty; 2. s- se
jízdě nač narazit; nevhod. = přijetí dohromady: hosté, po
přenes. = něco začít rázně, sou- slanci se sjeli; 3. = jetim ob
stavně provádět; sáhnout. při jízdě shlédnout:
nad! e)- komu = předstihnout 8- všecky lázně || častěji SJ'GZdit—l:
jízdou; nad- si = zkrátit sl jíz- 4- přenes.: 8- někoho = V?

u; plísnit (lld.):
0- = jetím opotřebovat: ojeté %“, 1. = jetim uniknout: POČ
pneumatiky, -tý motocykl; vodník ujel za hranice: “_ komu
ob- svět... = vykonat jízdu okolo = nepočkatl naň a letí dříve: 2.
něho; = sklouznout: ujela ml noha (na
odre)- = jetí pryč, jinam; náledí, v blátě); přenes.: ujela

mu huba = řekl, co nechtěl říci
(vulg.); 3. u- za hodinu tolik
a tolik = jetim, jízdou vykonat.
urazit; ujeté. dráha, -té kilo
metry; 4. = ujezdit, jízdou u
rovnat..: ujetá silnice;
v- = přijetí do něčeho: vlak vjel
do nádraží; přenes.: v— si do
vlasů = pustiti se do sebe (lid.
& hovor.); vjel do něho vztek (t.)
= pojal ho vztek; vjela do mne
veselost (Vanč.);
vy-, na př. z Brna; vy- si na
procházku; přenes.: vy- (si) na
někoho = utrhnouti se, osopítí
(lid. a hovor.); vyjeté koleje =
jetím vyhloubené;
za- = jet někam (někdy s vý
znamem ne na dlouho): až budu
míti čas, zajedu (si) tam; = přl
jízdě zblouditi; za- sl jet
oklikou; za- za most... = zahnout;
za- koho jízdou usmrtití; za
nožem do palce (při krájení
chleba apod.) zasáhnout no—
žem palec;
slož. nedokon.
-jížděti:
opětov. jezditi, v. tam

do-jižděti..., v.

jetí, stř., 1. k jeti. 2. ke jmoutl
jeton (nik. jetton) (žeton), -u,

m., z franc. = známka (hrací.
presenční); = pamětní peníz

Jeti-ich, -a, m., křest. jm. z něm.
Dietrich

se spřežením
(Herb. )

jetýlek, v. jetel
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jev, -u, m. = co se jeví. co lze (č.-Chod): roz- rty = rozevřít
pozorovati, úkaz. fenomen: j. v (t.); rozjevená ústa (t.);

'přírodě, ve společnosti... 1231- = dát najevo, prozradit;
'jevlšťátko, -tek, stř., zdrob. k je

viště (Mah.)
Jeviště, stř. = místo děje, udá

losti, -stí; divadelní j. = část
divadla, kde hrají herci;
zdrob. 'jevištíčko, -ček, stř.
(Mah.); v. jevišťútko;
jevištní [-ně; mostl, příd. k je
viště: ]. mluva; stránka -ně tech

nická.: -nost = divadelnost, ne
přirozenost (Hal.):
*je'višťo'vý = jevištní

dávat najevo, ukazovat,
osvědčovat: j. náklonnost, ocho
tu; j. zájem oč: J'—přízeň, um
(čech): j. vážné úmysly (lite
rál—.): dogy jevily nepokoj (So.);
1. podivení (t.); j. známky ži
vota || ve všech případech častěji
projevovati: často n e v h o d n é:
jevily mléčnou pleť a nehybné
rysy m. měly atpod.:

jeviti =

j. se: v měňavém světle jevil
se Šil'ý prostor (Cech) = ukazo
val se.... bylo viděti: = býti zjev
ný, ukazovati se. býti pociťován:
jeví se toho nutné potřeba: jak
přátelsky se choval (profesor !:
studentům), jevilo se nejzřejmě
ji o výletech (Jir.); = ukazovati
se. zdáti se: svět v jiných bar
vách se mu jevil (Vrchl.); mně
však zdoupnalým se jeví spole
čenský řád (Čech): = diviti se,
udiveně se tvářiti (lid.);
slož. doko'n'. ob- = nalézti: Ko
lumbus objevil Ameriku:
ob- se, objevení = náhle se uká
zat. přijít...; = ukázati se: ob
jevilo se, že je to docela jinak:
pro- = dát najevo, ukázat
(výrazem v tváři, posunkem...,

'řečí): pro- radost, úctu, lásku,
své mínění; hrdě to projevím
(Rais): „I houby", projevil se
starý cynlk (So.) = ukázal se.
bylo v tom poznat! starého cy
nika;
roz oči = neobvykle otevřit

obyčej. vy- se (o snu) = splni
ti se; v. vyjeveni, -vený;
z- se = ukázati se: zjevil se mu
v celé hrůze (Vrchl.);
v. zjevení, zjevený:
-:íe'uovati, slož. nedok. ob- ně
co = nalézati; ob- se = ukazo
vati se, přicházet... (ob- se zříd
ka ve společnosti), vyskytovat!
se, býti zřetelný, být vynalé
zán; pro- své city, mínění, úctu
..; vy- se, o snech; z-: Kristus

se zjevoval apoštolům:
jevi'vati, opakov.

jevnosnubný. o rostl. = se zřetel
nými květy a rozmnožující se
semeny, semenný

'jevopisný = popisující jevy
*jevOSIoví, stř. = popis jevů, feno—

menologie; -slovný, přid. k tomu
-jevovati, v. jevíti
jevový [-'vě; duostL přid. k jev =

jsoucí, existující, skutečný
(kniž.): -vá skutečnost (Sal.):
-vost = jevový ráz, to, že se něco
jeví, že je něco nevyhraněné v
typ (řid. kniž.)

*jevrej, -e, m., rus. = žid
jez, -u, m. = vodní stavba na

zvýšení hladiny vody; v. jízek
Jezabel, -le || -la, ž., osob. jm. bib

lic.: symbol zlé ženy
"jezd, -u. m. = jízda
jezdec [jezdkyněL -dce, m. = kdo

jezdí, nejčastěji na koni; podle
podoby o posuvné částce na pří
strojích, o šachové figurce: špa
nělští jezdci = drátěné překážky:
jezdecký [-cky; -ctv£]: j. kůň.
-cké boty, sedlo; utkati se -cky;
jezdectvo, stř. hromad. = jezd
ci, jízda

jezditi, ježděn(í). opětov. k jeti =
často, pravidelně jetl; j. na koni, '
s koňmi, na voze, vozem, po
železnici, drahou...; vlak, auto
bus... jezdí: přenes. = rychle se
pohybovat (sr. jeti): pero jezdí
po papíře; závist po lidech jezdí
(Svět.); panská láska po zají
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cích jezdí = je kratičká (přísl.);
jezdit po kom = týrati ho do
zorem atp., „sekýrovat" (lid. a
hovor.);
slož. dokon. na— se (mnoho);
pro-, 1. = jízdou poznat: pro
celý kraj; 2. = ježděním utratit:
pro—mnoho peněz;
roz- = ježděním rozrušit: ná.
kladní automobily rozjezdily ces
tu; rozježděná silnice;
3- celý svět = pro-: cesta malo
sježděná (Rais) = jízdou srov
nané.. stlačené.:
u- cestu = s-:
vy- koleje = jízdou vyrýt; vy—
ježděné koleje;
z-: sekýrovat a zjezdit (Vr.).
obyčej. sjeti;
jezdívati, opakov. = ne mnoho.
nepravidelně jezdit: 1. na prázd
niny do hor: jezdívali jsme tam:
-jíždívatí, opak., nedokon. slož.
od-, pří- atpod.:
v. -jíždětí

jezdítko. -tek, stř. = zařízení na
ježdění, pojízdná stolička pro
děti apod.

jezdívati, v. jezditi
jezdkyně, v. jezdec
jezernatý = hojný na jezera: -tá.

krajina;
jezerní, příd. k jezero: j. voda,
květiny; j. klín = klín jezera
(Slád.); J. stěna, hora na šu
mavě;
jezero, stř. = přirozená vodní
nádrž:
jezeřan, -a, m. = kdo bydlí u
jezera

jezevče, -čete. stř. = jezevčí mládě;
jezevčí, příd. k jezevec: j. mládě,
díra:
jezevčice, v. jezevec;
jezevčík, -a, m., psi odruda,
jamník;
jezevčína, ž. = jezevčí kůže,
maso:
'jeze'včítí = žíti jako jezevec

jezevec [-včice], -vce, m., kuno
vitá. šelma: symb. samotáře

.íezinka, -nek, ž., bájeslovná zlá.
žena, zlá lesní panna. ježibaba

jezírečko, -ček. jezírko, -rek, stř.,
zdrob. k jezero

'.iczivo, stř. = jídlo
jczní, příd. k jez: j. kůl;

jezný, -ného, m. = strážce jezu
*jeZOvec, -vce. m. = jezevec (lid.)
jezovíta, mitísmus, v. jesuita
Jezu “Jé->>, m. neskl. = Ježíš (v

duchov. písních)
jezuita, -itismus, v. jesuita
Jezukrlst, -a., m. = Ježíš Kristus

(zastan)
Jezulátko, -tek, stř., zdrob. k Je—

zule, -ete. stř. = Ježíšek; jezu
látko, jezule = hezké děťátko

Jezus ('JeSus) = Ježíš, ve spoj.
Jezus Kristus, Jezusa Krista ||
obyč. Jezu Krista, Jezukrlsta
atd.;
Jezus || Jez-us Marja || jezusmar—
ja <<často jé-» = Ježíš Marja,
bolestné zvolání;
zdrob. Jezusek, —ska,m. = Ježí
šek;
jezuska, jezuskote, jezusmankote
..., zvolání

jezuvita, -'vítismus, v. jesuíta
I ',iež, -e, m. = ježek (nářeč)
H *jež, -e. ž. = ježatost, ježení

(ojediň., Cech)
ježňč, -e, m. = ježatec (lid. a, ho

ježák, -u. m. = něco podobného
ježku, strašák na pole...

ježatec, -tce, m. = ježatý tvor;
ježatina, ž. = něco ježatého. po
dobného ježku; j. komínů =
množství komínů trčících jako
ježčí bodliny (Majer.); j. hroz
ných pahýlů (šlejh.):
ježatm = jcžiti;
ježatka, -tek, ž., tráva

ježatý [-tě; -tost] = mající bodli
ny jako ježek; -té vlasy = zje
žené. tuhé a odstávající: -ta hla
va: -tá hříva; -tý člověk = drsný,
nevlídný (zhrub.)

ježčí, přid. k ježek: j. bodliny,
kůže, maso: j. klubko: nejraději
by se schoulila do ježčího klubka
= jako ježek (Majer,)

ježděn(í), v. jezdltl
ježdík, -a, m., ryba
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ježek ['ježtceJ, -žka, m.. ssavec;
vlasy jako j. = tuhě, odstávající;
býti hned jako j. (o dráždivěm,
popudlivém člověku): je věru
věc těžká pěstí zabít ježka =
je těžko brániti se holou rukou
(pořek.): = něco podobného jež
kovi, válec pobitý hřeby na drce
ní hrud, plod lopuchy. cukroví
posazené mandlemi, starý váleč
ný nástroj; = vlasy česané na
horu (lid.): = točivý kartáč ho
ličský; mysliv. = ukryté dříví
v lese, „dříví, které někdo ulil“
(Vanč.)

ježibaba || někdy jedlu)baba, je—
díbaba, 2. = zlá diva žena, ča
rodějnice; ježíbabel, -e, m. =
ježibabln muž (Němc.)

Ježlce, v. ježek
ježík, -a, m., mořská ryba, jinak

ježek mořský
iežlna, ž., obyč. pomn.

ježatý vlas, chloupek
Ježíš, -e, m., zakladatel křesťan

StVi;
Ježíšek, -ška, m. = Ježíš jako
dítě; symbol vánoc, hlavně štěd
rého dne a štědrovečemích dár
ků: dostat něco na Ježíška, o
Ježíšku = na štědrý den. o
štědrém dnu; Jaký byl Ježíšek?
štědrým: zobecněním j. = vá.
noční obdarování; dárek:
Ježíši Kriste, Krista Ježíši, bo
lestné zvolání; podob. Ježíš Ma
ria || ježíšmarja, jé- " ježžšmar
infosef, je?-;
ježíškote..., citosl. podivu, pře—
kvapení, bolestné zvolání:
ježíšťkm'vatl = říkat Ježíš, Je—
žíšku (lid.)

ježltl vlasy, chlupy = vztyčovat
jako ježčí bodliny: časť. j. se =
vstávat, stát jako ježčí bodliny.
o vlasech, vousech. chlupech;
přenes. j. se = durditi se, zlo
bitl se:
slož. dokon. na- se = postaviti
se, vztyčiti se, o vlasech..: pře
nes. = rozdurditi se...; přenes.
celé město je (komíny) naježeno
(Drn.); naježený = rozdurděný:

-ny ==

roz- vlasy... = vztyčit od sebe;
rozježené kníry (Klost.):

vztyčit: pes zježil srst.
hřbet; z- se: hrůzou se mu zje
žily vlasy na hlavě: zježené vla
sy; střecha zježené od větru
(Bráb) = rozcuchaná;
'za- = z- (č.-Chod);
-ježovati, slož. nedokon. roz-;
z-: stráň zježující černý hřbet
(Kadl.):
ježívatl, opakov.

ježlvý kvě; -vost] = ježící se
ježkovitý [-tč,j -tost] = jako ježek:

= drsný, nevlídný... (zhrub.)
'ježkový = ježčí
-ježovatl, v. ježiti

z— =

'ježovatý = ježkovitý; 2. stup.
matější (Ner.) ;
ježovitý [-tě; -tost] = ježovatý

ježovka. -vek. ž., jinak mořský je
žek, ostnokožec

'ježovlasý = s ježatýmí
chlupy (V. A. Svob.)

ježto, příčinná. spojka podřadlci
= poněvadž, protože (kniž.)

ježura, ž., ptakořitný ssavec
jho, stř. = dobytčí jařmO: = tyč,

na které se nosí na, ramenou
břemena: symbol útlaku, pod
danství. těžké práce

JI. ji, v. on
jícen. -cnu, m., přední část zaží

vací roury; přenes. = zející
otvor: jícen děla.. sopky (= krá.
ter), propasti; j. smrti (Vrchl.);
zneni roura

'jícný = jedlý, chutný (nářeč.)
Jidáš, -e, m., z Judas; J. Iška—

riotský, učedník, potOm zrádce
Ježíšův, odtud symbol zrádce;
zobecněním j. = zrádce:
jidášek, -ška, m., bílé veliko
noční pečivo;
jidášéký Misky; -šství] = zrád—
ný: -ká odměna, -ké jednání

jídatl, -dá.m, opět. k jisti; nikdo
bez práce nejidá koláče (přísl.):
kde tu a tam jidali = stravovali
se (Neum.):
slož. nedokon. do- chléb.... po
někom zbytky: kdo doma dojídá,
toho na vojně nezabijí (žertov.

vlasy.
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pořekadlo) = kdo zůstane doma,
tomu se nemůže nic stát;
0- co = okusovati;
po- = jisti: pojídali s obřadnou
vážnosti (So.); pře- se;
roz- se, nedokon. k rozjísti se:
přenes. o vředech = rozlézati se
(šmil.);
u.- chleba. někomu z mísy:
vý- jidlo, koho:
aa- pečení chlebem; přenes.: ne
het se zajidá do masa za—
růstá (lid.); už se mu to zajidá
= stává nepříjemné;
jídávati, opakov.: o desáté jidá—
vám kousek chleba s máslem; v
tom hostinci se jídávalo dobře

(silnými dojmy) znovu zjihl
(Vr.);_ mrazivý vzduch zjihl (t.)
= stal se mírný, přestal býti
ostrý; zjihlý dojatý, rozcitli
vělý. povolný

libo-. kmen k jih v četných slož.
přid. jm., na př. :
africký, k jižní, Jižní Afrika:
podob. americký, -australský...

Jihočech [-češka], -a. m. = obyva
tel jižních čech, rodák z nich;
Jihočesko, stř. = jihočeský kraj:
jihočeský [—ský], k jižní čechy

jiho-italský; moravský
Jihoněmec, -mce, m. = jižní Ně

mec; jihoněmecký
*Jihosiavio, ž. = Jugoslávie (Mas)

jidélko, stř., zdrob. k jídlo=dobré Jihoslovan [mkaL -3. m. = jižní
jidlo Slovan; jihoslovanský Esky;

jidelna, -len, ž. = mistnost, kde -ství] ; 'Jíhoslovamstvo, stř. =
Jihoslovaně;se ji

jidelni, přid. k jidlo: j. listek. vůz:
j. ideál (Ner.);

jihoslovanština, 2. = jihoslovan
ský jazyk, -ské jazyky

jídelníček, -čku, m. = jidelni jiho-východ, -západ, -u, m., svě
listek: tové strany mezi jihem a výcho
jidelwička, -ček, ž., zdrob. k ji- dem, jihem &.západem;
delna přid. jm. mýchodní, -západm

jidlo, -del, stř. = co se jí, pokrm: [dněL' -ně od Brna atp.. nik.
jídlonosič || zprav. jídlonoš, -e, -ně Brna:
m. = sklepník nosící jidla; za
Přemyslovců vysoká hodnost na
králov. dvoře

jih, —u,m., 1. světová strana: okna
vedou na j.. k jihu; krajina o
tevřená k jihu; na jih od Prahy;
= jižní krajiny; 2. = jižní vitr
(lid.)

'jihati = jihnouti (sm.)
'jihlý = táním měklý (lid.); -lá

'-zemec, -mce, m. = kdo žije na
jihu, pochází z jihu: '-zemsko,
stř. = jižní země

jich, v. on
jicha, ž. omáčka, šťáva, polévka

(zastar., Jir.); = jíška
jíkati = řikati ji, ji, jimati, jiný....

nikoli í, iný... (Koll.): = Wdá
vati zvuk jako ji. vysoký, píska
vý; = zajikavě mluvit: slož. do

cesta kon. za.. = vydati zvuk ji...:
jihnouti, jihl, jihnuv, jihnuti = slož. nedokon. za- se, v. tam

tát, měknout; sníh jihne: jih- Jíkavec || ili-, -vce, m., pták;
noucí půda (So.); neosob. jihne jíkavý [avě; -vost] = jikajici
= taje; časť. přenes. =- „měk- jihnouti (jíz-), -k1, -knuv, -knut(i).
nout". podléhati dojetí, náladě, dokon. ]: jikati = zajikat; =
stávati se citlivý, povolný, škytnout (říd.)
ústupný: jikra, -ker. ž. = rybí vajíčko;
slož. dokon. roz- = roztát; pře
nes. státi se citlivý..: roz
jihlý: byl sentimentální, měkký
a všecek r. (Herb.) || častěji z

roztát, rozměknout; země
zjihla; přenes. hlas mu zjihl;

jikmáč, -e, m. = jikrnatá ryba.
rybí samice;
jik'matý =
—tá.ryba;
jikmý = s jikrami (polévka); =
podobný jikrám, zrnitý: -né más

majici hojně jiker:
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lo, lid. o jadrném převařeném
másle: „
jikrovec, -e, m. = jikrový vápe
nec;
jikrovy' = jikrný: j. vápenec

jíl, -u, m., nepropustná hornina
jllcový, přid. k jilec: j.

kroužek
jllec || časť. ji-, -lce. m., z něm. =

rukověť, držadlo pobočné zbraně
jílek, -lku, m., rostl.
Jiljí, -ho, m.. z lat. Aegldius ně

mec. prostředím, kř. jm.; na
svatého Jiljí: k svatému J.; do
svatého J. do J'.- 0 svatém Jiljí

jílka, -lek || jilovka, -vek, ž. =
jílovité, zemina

jilm, -u, m., z něm., strom;

řemen,

*jilma, -lem, ž. = jilm (Bezr.);
filmoví, stř. hromad. = jilmový
porost;
jílmovitý = s jilmem příbuzný:
filmový: -vé dřevo

jílnatý || jilovatý || jilovltý = ob
sahující jíl

jílovec, —vce,m., hornina
jílovíště || ji-, stř. = naleziště jílu
jílovitý, v. jílnatý: jílovka, v. jílka
jílový, přid. k jíl: -vé. alej: -vá

půda = obsahující jíl
jilský = co je na den sv. Jiljí:

j. trh
jím, iii.., v. jisti;

jím, jim, v. on
jímací = co je na jímání: j. za

řízení;
jimač, -e_ m. = kdo n. co jímá,
zachycuje;
jimadlo, -de1, stř. = zařízení na
jímání

jímati, -mám, nedok., opětov. ke
jmouti (řídké): jako na lotra
vyšll jste j. mne (bibl.); v lokte
j. divku (čech);
časť. přenes. = uchvacovat: hud
ba jímá ucho (Mácha): libý hlas
jeji jímal sluch i duši (šmíl.);
jimal ho hněv (Olbr.): jímá mne
hnus, závrať; jeho vždy jimají
noví lidé (So.);
slož. nedokon, do-, k dokon.
dojmouti; na- dělníky, vojáky;
ob-: krk objímal mu límec (He

rit.) = obepínal: břeh je (jeze
ro) objímal kol a kol (Mácha):
ob— koho (jako projev radosti.
lásky) || 'obe- (čech):
od(jímati) || častěji odnimati =
brát, "zbavovat: ledové obkladky
odnímají horkost:
po- něco = chápat:
zvířatech) = pářiti se;
pod- se čeho = podnikat něco.
brát na sebe;
pro-, 0 'léku; osud dcery proji
mal mu srdce (Šmil.); prona- =
dávati do pronájmu;
pře- zboží od koho, myšlenky.
slova;
před- = předstihovat, na př. vý
voj vědy;
při- nové úředníky, cizí obyčeje.
hosty. zprávy: lhostejně přijímá
pozornost mladých floutků (So.)
= chová se k nim lhostejně;
'roz- o čem = uvažovat, přemitat.
hloubat o čem;
s-, se- || lid. a hovor. slmati:
símaná pečeně vepřová = s kte
ré je sňata kůžka & sádlo || snil
mati: snímat hříchy = brát je
na sebe, trpětl za ně;
u- = ubírat, při pletení ap.; 11
se: stromky, nové zvyky, nová
slova se ujímaji; u- se koho;

po- se (o

11- || vnimati, v. vnímati;
vy(jímati) || archalstlc. vynimatl
= vybírat: = činit výjimku, na
př. vy- ze zákona; vy- se = jevit!
se, dělati dojem: ten obraz se
na stěně pěkně vyjímá;
*vz—se = vyšlehovat, o plamenl
(J ir.) || vznímati se = zapalovati
se, chytat: látky se vznímají při
obyčejné teplotě (odbor.);
za- = chytat: za- dobytek, ne
přátelské vojsko; = zachvacova—
ti: srdce každého zajímá vážný
cit (Mácha): = budití zájem.
poutat. interesovat: to mě (ne)
zajímá...; za- se o .něco, nik.
pro něco || "čim (Zey.) = miti
zájem o něco;
zau- mnoho mista; spis, spiso
vatel zaujímá v písemnictví
přední místo:
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slož. dokon. z(jímati) = po- čeno; _:íi'značovatž,slož. nedokon.
chytat; pře-, z-;
zobe- koho (HaL) || časť. zob- = jinači'vati, opakov.
obejmout několikrát, několik o- 'jinad [[ jinud = odjinud, jen ve
sob (lid., kniž.) || pozob- (t.) spoj. s příslovci 5 od-: odkud

jímavý [-vě; -vost] = co jímá. jinud, odněkud j. ap.
dojímá_ zajímá., dojemný, zají- jinady || jinudy, místní příslovce
mavý, poutavý (knižní): = vní- = jinou cestou, jinou stranou,
mavý (říd.); -vě = zajímavé...: jiným směrem
-vost = zajímavost..: = vní- jinak (zastal-., lid. jinák || jinako).
mavost (říd.); = schopnost jí- příslovce k jinaký, 1. způsobové
mat, obsáhnout. kapacita (od- = jiným způsobem: jeden mluví
born) tak, druhý j.; já tomu rozumím.

jímka, -mek. ž. = zařízení na jí- dívám se na to j.; jinak to ne
mání, nádrž; = ochranné za- půjde: jinak - jinak: j. mluví.
řízení při vodních pracích; j. jedna;
jimkovy': -va voda j. vam to nemohu dát (při smlou

Jimramov, -a, m., městys na M.; vání) = za jinon cenu, laclněji;
z osob. jm. Jimram, -a, m. a to
z Emeram

jiná, -ně, ž. zpodstat. tvar od jiný,
jen v ustálených rčenich: to je
j. = jiná. věc. něco jiného: jiná
byla, co nyní počít (šmil.; oje
diň.): budete zpívat jinou (Sez.
& tak obec.) = jinak mluvit: jit
na koho s jinou = jinak. jiným
způsobem (vesměs lid. a hovor.)

jináč, příslov. = jinak (lid. &
hovor.)z Jan z Košumberka. ji
náč Jan z Chlumu (Palac.); kde
jsou děti, tam to jinač nejde
(Eim.) "
jináče (archaistic.): každý 1.
padl, každý j. ležel (Jít-.); i j.
lze vnímati diVy Hospodinovy
(Zey.); nebylo potOm j. (Machar)

jinačí, z jinačejší, vlast. 2. stup.
k jinaký = jinaký. jiný (lid. &
hovor.)z to je j. řeč: co všecko
bylo jinačí, ale ostatně se málo
co změnilo (Jir.): svět je celý
jinačí (Hál.): j. svět (Vi—.):muži
jinačí nejsou (Svět.): = jiný.
jinší jakostí, lepší, statečnějši...:
to je jinačí chlapík než ty!; v.
jináč

jinačiti = dělat jinakým, jiným.
měnit: (švabach) byl trapně
(někým) jinačen (So.); častěji
slož. dokon. pře- || z- = učinit
jinakým, změnit: dráhy zjinačily
ráz krajin: všecko je tu zjina

= jiným jménem: Jan z Košum
berka, jinak Jan z Chlumu; jit
řenka, j. denice;
2. = za jiných, opačných okol
ností, sice: naprav se, jinak to
s tebou špatně dopadne, jinak
bude zle;
3. = kromě toho, mimoto: vy
cházíval do hor-..., pozoroval změ
ny krajiny... Jinak chodíval jen
v neděli na jitřní (Dur. a, tak
obec.);
4. = po jiných stránkách: farář
byl člověk j. dobromyslný (Herb.
a tak obec.)

'jinakerý = jinaký, jiný
jinako, v. jinak
*jinakší = jiný, jinaký (nářečí.)
jinaký = jiný svou jakostí: je

to takové. jak já. to zařidím. &
jinaké to nebude (šim.); to byla
babička zcela jinaká než všechny
ty, co kdy (děti) viděly (Němc.);
= ještě jiný: jaké máte jinaké
výdaje (mimo již uvedené)

jinam, příslovce místa = na jiné
místo. na jinou stranu, do ji
ného města...

Jince, -nec, pomn., městys v č.:
v. jinecký

jinčí, v. jlnší
jindá, v. jindy
jinde, příslovce místa = na jiném

místě
jindová., v. jindy
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Jindra, ž., domác. tvar k Jindřiš
ka || J., m., domác. tvar k
Jindřich; též příjm.

Jindřich, -a, m., křest. jm. i pří
jmení z Heinrich;
zdrob. Jindřišek || -říšek,
m., též příjm.;
Jindřiška, -šek, žen. protějšek k

Jindřich _
jindy (lid. ji/ndd, jindová...), pří

slov. = v jiný čas, 0 budouc
nosti: přijdu j.; o minulosti =
dříve: j. bývalo lépe;
= za jiných okolností

jinecký, příd. k Jince
jíní, stř. = zmrzlé vodní páry. ji

novatka; přenes. j. na hlavě =
šediny; j. věku (čech); j. na
ovoci = voskový poprašek (vznik
lý vyměšováním)

'jíniti = ojiňovati; zprav. slož. do
kon. 0- = pokrýt J'íním; o- se;
ojíněný: -né ovoce; *z—(Hlaváč.),
'za— = o—:

-Mwati, slož. nedokon. o- || 'r,
'sa— (šal.)

lino-, kmen i: jiný v četných slož.:
-bare1mý ll —ba1'v17= mající ji
nou barvu

jinoch, —a.m. = mladík
lino-chod, -u, m. = kolébavý chod

koně vznikající chůzí nohama
jednostranně, ne křížem; -chod
ník, —a,m. = kůň chodící jino—
chodem;
'-jaz'yčn£k, -a, m. = příslušník
jiného jazyka; -jazyčný = mlu
vící, napsaný... jiným jazykem;
'-kmenec, -nce, m. = přísluš
ník jiného kmene (šafař.);
'-krajný = z jiného kraje;
'-kupecký = pocházející od ji—
ných kupců (Ner.;)
'márodní = příslušný k jinému
národu (Palac. , Masar.);
-plemenný národ (šatů., Palac).
dech (čech);

-ška,

-ráz, -u, m. = amfibol; 'Jrázný:
—né kouzlo (Čech) = kouzlo ji—
ného rázu:
'-rodec, -dce, m. = cizinec (Ma
sar., z ruš.): -rod(n)y' = jiného

592 jiný

rodu, druhu: -rodý národ (šaf.):
-rodné vědy (Koll.);
—řadec, -dce, m., kapradina;
-slova/nsky'= jiný slovanský: 
kursy (Ner.); -ké jazyky;
-stranik, -a, m. = příslušník ji
né politic. strany než té, o kteron
právě jde, na př. strany nekomu
nistické;
'-stra/nný = z jiné strany: -ná
svědectví (šafař.); -nné zaměst
nání = na jiné straně

'jinošek, m., zdrob. k jinoch;
'jifnosi = jinošský;
'jinošík m.. zdrob. k jinoch;
jimšský [-šsky; -šství] = mla
dický: j. věk neboli jinošství

jinotaj, -e, m. = alegorie (kniž.):
-tajn:ú Il *-taj£telný [-ně; —noat]
|| '-tajnický = alegorický

'jinovatěti, -tějí = ojiňovati se;
slož. dokon. z- (Č.-Chod)

jinovatka, -tek, ž. = jíní, obyčej.
na předmětech vzdálenějších od
země, na stromech, na stře
chách...:
-tkovy': -vé krajky (Rais) = k.
z jinovatky, jinovatka v podobě
krajky

“jin0vatý = ojíněný
*jinovec, -vce, m. = several:
jinověrec [*wkaJ, -rce, m. = člo

věk jiné víry; wěrecký || wěnw
= držící se jiné víry

*jíňovitý || *jíňový = z jíní, po
dobný jíní

'jínozemec [—mka], -mce, m. =
cizozemec; '-zemský = cizozemský

jinší (nářeč. jinčí) = jiný (1id.):
pán byl vlídný naň, jinší měli z
něho buď smích... (Němc.) = ji
ní (lidé), ostatní; možná., že by
byli bývali zcela.jinši (šmil.); =
lepší, jinačí: to je jinší chlapík

jinud, v. jinad
jinudy, v. jinady
*jinůšek, m., zdrob. k jinoch
jiný = druhý, následující, další.

odlišný: dej mi jinou knihu
(než tu, kterou mám): vezmu
si jiné šaty; j. národ, jazyk:
-ná. země, -né mravy; to je ně
co jiného; nic jiného nezbývá..
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nik. nezbýVá. jiného; nikdo ne
věděl nic jiného než..., nik.
nevěděl jiného: to je jiná věc:
je jiný než já.: docela, dočista,
úplně, zcela jiný; lid. jiná =
těhotná; být v jiném stavu =
těhotná.;
= lepší, jinačí, onačejši: to je
1. chlapík než ty. jiná. prace!
(lid. a hovor.);
zpodstat. jiný, jiní = jiný člo
věk, jiní lidé: jiný by si toho
ani nevšiml: já. to pokládám za
správné, jiní za nesprávně;
jiná, v. tam; jiné, mezi jiným,
mimo jiné. v. mezi a mimo

Jíra, m., domác. tvar k Jiří:
Jiráček, -čka, m., zdrob. k Jirák,

-a. m., přijm. 2 Jiří
Jiránek, -nka, Jirásek, -ska, Jirát,

-a. m., přijm. 2 Jiří
jirčák, -a, m. = hřebec s jedním

varletem
Jireček, -čka, m., příjm..

k Jirek, -rka a to 2 Jiří
Jireš, -e, m., příjm. z Jiří
jircha, z. = jemně vydělané. kůže:

jircháma, -ren, ž. = jirchařska
dílna, továrna:
jirchář, -e, m. = kdo vydělává
jirchu, usnař; Jaký [-řství];
jirchový = z jirchy

Jirka, Jirko, m.. zdrob. k Jíra
jirnice, ž., rostlina
Jirny, -ren, pomn., ves V 6.
Jironš, -e, m., domácký tvar k Ji

ři; příjm.: zdrob. Jiroušek, —ška,
m.

Jirout, -a, m.. příjm. 2 Jiří
jírovce " ji'-, -vce, m., kaštan, ji

nak maďal neboli koňský kaštan
Jirsa x-sa>>,m., příjm. 2 Jiří (Jira)
jirský, přid. k Jiří
Jiruš, -e, m., příjm. z Jíra a to

z Jiří
Jiří, -ho, m.,

Georgius
jiřice, ž. = jiřička
Jiříček, -čka, m. zdrob. k Jiřík
jiřička, -ček, ž., druh vlaštovky,

jiřice
Jiřík, -a, m., zdrob. k Jiří;

Jiříkovo vidění, stě. povídka; být

zdrob.

křest. jm. z lat.

jako v -vě vidění = býti udiven,
nevycházet z údivu

Jiřina, ž., žen. protějšek k Jiří;
jiřina, zdrob. mica, -nek, ž..
rostlina:
jiřinář, -e, m. = pěstitel jiřin;
jiřinkový: -va skupina (čech)
= s. jiřinek; jiří/nový květ

jiska, -sek, ž. = výzvědná, slídná
chodba (hom.): sr. staročes. jis
kati = hledati

jiskerečka, jiskerka, ž., zdrob. k
jiskra

jiskernik, -u, m. =
zachycování jisker

*jiskerný = jiskrný
jiskra, -ker, ž. = drobná. částeč

ka hořici n. rozžhavené hmoty;
symbol“ živosti, bujnosti, jarosti:
synek (děvče) jako j.;
= záblesk: jiskry v očích: pře
nes. = záblesk jako symbol
vzniku. počátku (někdy nebez
pečného), záblesk, projev živo—
ta, důvtipu. bystrosti, myšleni:
i z malé jiskry (bývá.) velký
oheň (přisl.); poslední jiskry ži
vota, (Sez.); posledni jiskra na
děje (čech); j. lásky; j. tvůr
čího ducha (Jir.): J'. másla... =
maličký kousek (lid.) '

jiskrnatý [—tě; -tost] = vydáva
jíci hojnost jisker; přenes. =
jiskřivý, jiskrný: -té oči (Svět.);
-té vtipy (Ner.)

'jiskrno, stř. =
(Vr.)

jiskrný [mě; -nost] = podobný
jiskře, svítici jako jiskra. jiskří
ci. jiskřivý, živý, svěží. bystrý...:
-né oko (Hlad.); má. kometa
(Ner.): jitra -ná mrazem (Jir.);
-né děvče (Krásnoh.); -ný vtip

jiskra-, kmen k jiskra ve slož.:

přístroj na

j iskrné hvězdy

-:iem, -u, m. = přístroj na za
chycování jisker:
-met, -u. m. = přístroj na me
tání jisker:
-oký = s jiskrnýma očima:
'-sršn'ý = sršicí jiskry (Šafař.):
-tele/on, -u. m., nečes. m.
jiskrový n. radiový telefon

*jiskrovati = jiskřiti
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jiskrovec, -vce, m. = stoupenec Je.
na Jiskry z Brandýsa

jiskrový, přid. k jiskra: j. Výboj:
j. déšť (Jin) = déšť jisker

*jiskrozraký = ji'skrooký
jiskřice, jiskřička, ž., zdrob. k

jiskra
jiskřiště, stř. = zařízení na elek

trický jiskrový výboj
jlskí—iti II a'. se = vydávat! jiskry;

přenes. = třpytitl se. svítltl ja
ko jiskry, sršeti: mrzne, jen se
jiskří; jeho oko jiskřilo v noč
ním šeru (Šub.); z očí ti jiskří
hněv (Koll.); tvář se mu hně
vem jiskřila (Svět.): 5. vtipem;
slož. dokon. roz- oči posloucha
jícich; rubin v číši rozjiskřený
(Čech); -ný zrak (L); -né oči
(Šimáč.);
z-: očí zjiskří zlobou (Čech);
za- očima; vtip zajiskři (kniž.);
zajiskřily mu radosti zraky
(Čech): oči se jí zajiskřily
(Němc.); zajiskřilo se mi před
očima; koňům se -10 pod kopyty;
jiskřivati (se), opakov.

jiskřivý [-vě; mostJ = jiskřici,
zářivý: j. sníh: přenes. j. vtip:
j. zrak,. -vé víno: -vě smyslný
(šal.)

jíst, -a..., v. jistý
jistebnický, přid. 1. k Jistebnice.

ž. jednot. (Č.), 2. k Jistebník.
-u, m. (Slez.)

'jistec, -tce, m. = věřitel, ruči
tel, rukojmě (zastar.)

jistě, jistěji_ v. jistý
'jlstějistotný [mě] = zcela jistý
jistější, v. jistý
jistěže, přislov. = jistě (citové.

nálad.)
jisti, jim..., 3. mn. jedí, jez.... je

de, jedouc, jed, jedši, jedl, trp.
jeden (lid. jezen). jedení (lid.
jezeni) = poživatí pokrm: j.
chléb...; (ne)chce se mi jíst; dá.
ti komu co j. = k jídlu;
j. či chléb = mitl od něho žl
vobyti; j. chléb vyhnanství... =
být, žit ve vyhnanství; kaše se
nejí tak horká,... v. horký: j.

jistí

koho očima = hltat. zálibně, u
přeně si prohlížet;
j. v hostinci, u koho = stravo
vati se:
vynechává se: já rád maso, to
ja nerad [jiml: jedl bych, ale
nemám co [jist];
slož. dokon. do- něco = snísti
do konce, úplně; do- se = na
jisti se dosyta: mnozí lidé se
nedojedi (Majer.);
na. co = načiti jist (říd.); na
se čeho, 1. = dlouho, často to
jístl; 2. = nasytiti se; přenes.
toho se nenajiš = to ti nepo
stačí k obživě, to ti nepomůže
(lid. a. hovor.):
0- co = okousat;
po- chleba, masa. kousek chle
ba = trochu, něco málo sníst;
zůstaňte u nás, pojezte a popíj
te; = mnoho snisti: ten toho
pojedl! (ironie. = málo); =
skončiti jidlo: přijdu k vám. až
pojim;
pro- = jedením, v jídle utratit:
co vydělá, projí;
pře- se (čeho, čím) = snísti če
ho přiliš mnoho; být přejeden;
= přestati chutnat, zošklivlti
se: maso... se mi přejedlo; pře
nes. (lid. a hovor.) přejedlo se
mi to = přestalo se ml to líbit,
nebaví mne to;
roz- se = jisti čím dál tím víc.
býti stále při _chuti;
snísti co, snim... snědí, snědl,
sněden (nik. sněděn, snězen).
snědení (nik. -dění. -zeni).
prostě dokon. = požití; pře
nes.: co se doma uvaří, má. se
doma snisti = z domova se ne
maji vynášeti důvěrnosti; snědl
bych tě po večeři = jsi slabý,
malý, překonal bych tě v ně
čem; samou láskou by se snědli;
al.-jisti čeho = snísti trochu.
kousek čeho; u—se = zničili se
jedením; = pojisti velmi mno
ho toho, co nám zvlášť chutná:
té husy bych se mohl u-; ujedl
bych se v tom;
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0111-co = všecko, úplně sníst. -jz'šťovatí, opět., slož. nedokon.
na, př. polévku z talíře; vy- od- zbraň, po- dům, po- se:
koho, co = všecko, všecky zá- u- koho svým slovem, svou
soby snísti: hosté je vyjedli: ctí...: z- co, koho; za- stavbu.
vojsko vyjedlo kraj; vyjedený zbraň, za—se:
kraj = kde bylo všecko vyje- jistlvati, opakov.
deno; *jistivý [-vě] = jistící, ujišťující
za- = pojísti něco po něčem: jistojistý [-tě] = zcela jistý
za- pečeni chlebem; přenes.: jistota, ž.. podst. jm. k jistý =
za- co = nemiuviti o tom (ho- vlastnost něčeho jistého, prav
vor.); za- se komu do srdce divost. nepochybnost. zaručenost,
(lid.) = zalibiti se komu; záruka: j. poznání: právní, věč
v. jídati ná, sirotčí j.; s jistotou prohlá

jisticí věta = vypovídací, ozna- sit, tvrdit = jako jisté. jistě;
movací j. ve vystupování... = nerozpači

jistina, ž, = „jistá věc", zajiště- tost, pevnost, sebedůvěra: pro
né peníze, kapitál jistotu se ještě podívat... = aby

jistiti co, jištěn(í) = jako jisté chom se ujistili
řikati, uváděti, tvrditi. ujišťo- jistotný Í-ně; -nost] = nepochyb—
vati; zvěř jisti = pozoruje zra- ný. zaručený, jistý (řiti-): -ná
kem, sluchem i čichem (mys- zpráva, pravda (Jil-.): -Dě při
liv.); jíti... (lid. a hovor.):
j. někoho (knižní) = ujiši'ovati: -n03t = jistota (zastar.)
jistila Růženu, jak se na ni těší jistý [jist...; jisto. jistěL 1. = ne
(Vr.); j. se = zajišťovati se, pochybný, zjištěný, zaručený:
bedlivě pozorovati kolem sebe,
abychom měli jistotu (t.):
slož. dokon. od- střelnou zbraň

odstraniti zajištění;
po- placením pojišťovně za
bezpečit: po- dům proti ohni,
obilí proti krupobití; po- něko
ho proti úrazu, dítěti věno; po—
Se na život, proti ohni, pro pří—
pad úmrtí, na dožití; přenes.
po— se, po- si něco = zabezpe
čiti se, za- si jinak než skrze
pojišťovnu;
u- = jistě slíbit, ubezpečit:
u- někoho věrností, podporou.
svou ctí, láskou:
z- co = zkoumáním jistě poznat,
určit, vyšetřit; z- co || z-, že...;
listinami bylo zjištěno..: je histo
ricky zjištěno; zjištěná udalost;
z- původce. vinníka. zloděje...
vyšetřit. kdo to byl...;
za- = zabezpečit: za- něčí práva:
za- zeď (aby nespadla); za- se
na stáří: za- si místo; zajištěné
postavení, -ná budoucnost; za
střeinou zbran učiniti opatře
ní, aby rána. nemohla, vyjití;

38.

-tá pravda, zpráva, -tý zisk, -té
příjmy, postavení; míti co jistě;

pevný, nekolísavý, nerozpa
čitý, dobře mířený...: j. krok,
-tá ruka, rána; jistý ve vystu
pování...; určený, stanovený:
scházeti se jistý den v týdnu:
někdo, něco je tam jistý, jisté
= bezpečný. v bezpečí;
úkryt je jistý = poskytuje jis
totu, je bezpečný;
vědět něco, přijít, vystupovat
jistě = s jistotou: zajisté:
jistě jsem to zapomněl; byl jistě
spokojen; v. najisto;
je jisto || jisté, že... = nepo
chybné;
2. = určitý. mluvčímu známý.
přesně stanovený, jejž však právě
není třeba podrobně označovati:
za jistých podmínek bych to uči
nil (stanovil bych je, kdyby k vě
ci došlo); očkovaný je jistou do
bu imunní " nějakou;
chyb. jistý m. jakýsi, nějaký:
3. ten jistý, v. ten;
4. jíst, -a..., jmenné tvary pří
sudkové v ustálených rčeních:
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býti jist. že... = pokládati za
jisté; býti (si) jist úspěchem,
vítězstvím... = pokládat jej, je
za jistý, jisté. nepochybovatl o
něm: nebýt jist životem = mu
sit mit obavy o život || jist čeho
(zastal-.): j. zdařilého úspěchu
(Třeb.): j. svého štěstí (Erb.);
nikdo před ním není jist, nic...
jisto = nikdo nemůže být bez
obav, nemůže mu důvěřovat, je
nebezpečný: v. bezpečný;
2. stup. jistější [ději]

'jlstýsi = jakýsi
Jíša, -ši, m.. příjm. z Jech a to

z Jan
jíška, -šek, ž., zdrob. k jícha =

zápražka, zásmažka;
jíštička, -ček, ž., zdrob. k tomu

-jišť0vati, v. jistiti
I jíti, jdu, jdeš..., jdi, jděme.

jda, jdouc, šed. šedši, šel. sla.
jití;
1. = pohybovati se nohama: j.
pěšky, krokem, klusem, rych
le...; j. na procházku. na trávu.
na ryby. na pivo, na pohřeb:
jíti spat (staré supinum) || jinak
s neurč. způs.: jdu se projít,
vykoupat... :
neosob. jde se mi dobře...; jde
se = jdeme, jděme;
j. komu pro tabák. přenes. =
posloužit jako mladší (lid.):
j. na někoho (lid. a hovor.)

p||j. mu domluvit, pokárat ho
pod.;
jíti k poště, k dráze..., přenes.
= voliti si povolání u pošty...;
j. k otcům = zemřít (kniž.);
j. za chlebem = starati se o živo
bytí; j. za něčím = usilovati o
něco, sledovati co, hledět vy
zkoumati;
:|. po svých = hleděti si svých
věcí, svého;
j. do sebe = zkoumati se, uvažo
vat o svém jednání, litovati čeho:
j. na. něco, přenes. = dáti se
nalákat (lid. & hovor.): J. čemu
na kloub. v. kloub;
j. za koho (lid.) = vzíti si koho
za ženu, za muže;

j. na něco chytře. s chytrou.
oklikou... = chápati se něčeho,
provádět něco chytře..: j. v ně
čem příliš daleko, na př. v po
suzování někoho, něčeho, ve vy
vozování důsledků... = zabíhat,
příliš chválit, hanět..., přeha
nět, přestřelovat:
j. pryč; jdi mi s očí; přenes.:
i || časť. ale jdi (lid. jdi pryč)!
= co si myslíš, co tě to napadá

|| = nezlob se... || = není
možné.;
ale jdi. jděte = co nepravíš, ne—
pravíte (výraz podivu, překvape
ní), není možné: ale jděte, tak
on umřel? ((Jap.) || = dej(te)
pokoj:
jděte mi s takovými hloupost
mi (Vanč. & tak obec.) = nepo
vídejte mi takové hlouposti, dej
te s tím pokoj: podob. jdi !:
šipku, k čertu, na horoucí ská
lu, do horoucího pekla (lid. &
hovor.); jdi do Prčic (vulg.);
2. o jiném pohybu: hodiny
jdou. nejdou; stroj jde tise;
mlýn jde na prázdno: opona
jde vzhůru;
klíč nejde do zámku = nelze
jej tam dostat, nehodí se:
to nejde ]: sobě = nehodí se (lid.
& hovor.);
plat mu stále jde = dostává. jej
stále; něco jde nahoru = po—
dražilo(není nespráv.); teď
to jde se vším dolů (Svět.) =
zhoršuje se všecko; jde to s ním
s kopce (lid. a hovor.) = daří
se mu čím dál tím hůř (se zdra
vím, s majetkem...);
zboží jde na odbyt || výpustkou
(lid. a hovor.) jde;
jíti před se = konati se, postu
povati bez překážek (zastat-.):
hold mohl na novo j. před se
(Jir.): hovor šel dál (Majer.);
jde to, nejde to = je, není to
možné;
nejde mu to od srdce = není
to upřímně;
to nejde = to není možné. to se
nesmí (lid. a hovor.); jde, nejde
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to udělat = není možné to...
(t.): podob. skvrna nejde vy

koupání mu jde k duhu, v. duh;
takových jde mandel do tuctu
(lid.) = takových je mnoho;
= postupovati, dařit! se, pro
sperovati: jde to dobře: 'obchod,
závod jde dobře; obchody jdou.
nejdou: učení mu nejde; vše—
cko mu jde hravě; jde mu to
od ruky, jako po šňůře, jako
na drátkách = umí to dobře (lid.
a hovor.);
jde (zalézá) mu to za nehty,
nejde mu to pod nos, pod vou
sy (lid. a hovor.) = je mu to
velmi nepříjemně;
nejde, nechce mi to jít na roz
um. do hlavy (lid. a hovor.) =
dobře to nechápu, tomu neroz—
umím; počty mu nejdou do
hlavy;
zvěst, jde = šíří se (Jir.): jde
o tom jeden hlas = šíří se jed
no mínění;
3. = směřovat, sahat, pronikat:
okna jdou na ulici, dveře do
zahrady; kabát mu jde až po
kotníky: voda šla po kolena;
jeho odvaha, drzost šla tak dale
ko, že..., psí hlas do nebe nejde
(přísl-):
4. = postupovat v čase, blížiti
se: jde na devátou; jde mu na
7. rok; už jde do padesátky:
5. jde na mne spaní = přepadá,
pojímá...; jdou na mne mdloby;
jde, šla mi z toho hlava kolem
= točí se, točila; jde z něho
strach. hrůza;
obilí jde do klasů; oči (umíra
jícího) jdou v sloup;
6. neosob. jde (šlo, půjde) o
něco || běží, máme-li na mysli
předmět, cíl jednání, řeči. pod
statu věci, její provedení: oč
jde? = co se děje?; jde o žl
vot, o čest, o hrdlo, o všecko:
jde o to, jak to udělat; jde mi
o věc, ne o formu = záleží mi
na věci...; sr. jednati;

chybně: našla se kost a uka
zalo se, že jde o zvířecí kost
m. že je to: zatčený byl pro—
puštěn, protože se vyšetřilo, že
jde o nevinného člověka m. že
je nevinen;
jití, stř. (ojediň.): v sebe ].
(Čech: zprav. jen ve slož.):
slož. dokon. do- kam. do čeho
= přijít: do- do města... || ar
chaistic. do- čeho: došli první
vesnice (Čech); dnes tam nedo
ldes; do- k městu, do- k cíli;
= zajít, zaskočit...: do- pro lé
kaře apod.:
hodiny, -nky došly = přestaly
jít, protože nebyly nataženy;
= přibýt, býti poslán, doručen:
noviny došly. nedošly; došlo
čerstvé zboží; došel nám dopis
|| do- nás (knižní) = dostali
jsme:
= dostati se, přijít na řadu:
na všecky dojde; na posměváč
ka taky dojde (přísl.); došlo na
mé. slova = vyplnila se má. slo
va; k válce nedojde; došlo k ná.
silnostem, nikoli na nás"
nosti; ve svem bádání do- k- za
jímavým výsledkům = dospět;
do- čeho = dosáhnout, dosíci:
do- cti. slávy, obliby. uznaní,
vysokého postavení. mužných let:
= vyjít, vyčerpati se: pivo do
šlo; peníze, zásoby došly; došel
mu dech, došla mu trpělivost;
= dozrát: (očesaně) ovoce do
jde;
na,- se (mnoho): dnes jsme se
našli!; na- = vniknout: našlo '
by sem mnoho kouře || našel by
sem kouř; = nalézti, na př. pe
nize, peněženku; kdo chce psa
bíti, snadno hůl najde (přísl.)
= najde si záminku; nic se u
něho nenašlo; na- se = vy
skytnouti se: našli se hodní li
dé; = porozuměti si, shodnout!
se: povahy se později najdou a
sobě přizpůsobí (So.): = vykrys
talisovati se, vyhranit, najít své
poslání apod.: poesie doby obro
zenské se ještě nenašla (Jak.):
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nad- || časť. nade-, komu = krat- 3. pro- u zkoušky = vykonat
ší cestou ho stihnout; nade- si ji s úspěchem; pro- školu, kurs

zkrátiti si cestu; nadešel čas
nastal. přišel;

obe- koho, co
koho, něčeho:
hledat:
nisace;
zákon...

0

jíti kolem ně
navštivit, Vý

obe- všecky členy orga—
přenes. obe- nařízení,
= pominout, nedbat:

se bez něčeho vysta
čitl bez něčeho, nemusiti to
mít: ono se to bez křiku také
obejde (lid.);
od- || obyč. ode- jíti pryč,

z domu, na cesty,
ode- na odpočinek

do pense; ode- na onen svět. 11
věčnost = zemřít; nemoc odejde,
odešla přestane, přestala;
po-, pojdu zahynout, zcepe
nět, obyčej. jen o zvířatech:
o lidech pouze zhruběle; někdy
o rostlinách; povstatl, vyvi
nouti se: z toho nemůže po- nic
dobrého; pošel z dobrého rodu
(řídké), obyčej. jen nedokon. po
cházel, pochází;
rozk. pojď vykonej...
pojď sem, domů atd.;
pů(jdu), -jdeš..., o budoucím čase
nedokOnavém, jakoby „budu jí
ti": půjdu do města..., spat atp.:
popoUíti). -jdu... = trochu, kou
sek jíti: popošel několik kroků:
pod- || obyčej. pode- = jíti pod
něco; pode- (pod most);
pro-, 1. = jíti skrze něco, ně—
kudy: a) podmětově: pro- skrze
město n. městem, skrze bránu n.
branou. dveřmi; pro- v životě
těžkými zkouškami; b) předmě
tově: pro- les, celé Slovensko;
drž se rozumu a projdeš celý svět
(přísl.); někdy obojí vazba: pro
celý kraj || celým krajem:
pro- se vykonat procházku;
2. uplynout, minout: rok,
týden prošel, lhůta prošla; pro
šlo mnoho času: noc u nemoc
ného prošla bez obtíží; přenes.:
tentokrát mu to tak lehce ne
projde:

"Š
a:

chůzi :

= absolvovat; pro- účet, knihu
prohlédnout, přezkoumat;

pře-, 1. = jíti přes něco, na jiné
místo: pře- lávku, most, ulici...
(předmětové) || pře- přes lávku...
(podmětově) ;
pře- nějaké místo nevšimnou
tl si ho a přijítl za ně, minout
je; přenes. pře- někoho, něco
= přehlédnout (praeterovatl)
někoho, nedbati někoho, něčeho:
pře- přes návrhy oposice k. den
nímu pořádku;
pře- do jiné organisace, k nepří
teli = přestoupiti, dáti se; pře
nes.: pře- k hlavní věci atp.
= přistoupiti, přikročití;
některé látky přešly do evrop
ských literatur z východu =
dostaly se;
2. = minouti, uplynouti, pře—
stati: letní přešel čas (Mama);
bouře, nemoc přešla: hněv ho
přešel, zlost ho přešla; přešla
mu || ho chuť, veselost; na konec
všecko člověka přejde = omrzí;
3. pro-, přehlédnout. na př.
účet, knihu, poznámky;
před— || obyčej. přede- koho =
v chůzi předstihnout; přenes.
přede- koho v podání návrhu; —
přede- něco, niko ll něčemu =
včas zabránit něčemu, něco pře
kaziti: přede- nemoc, nepokoje;
při- dojíti, dostati se: při
k někomu, k vesnici...:

býti doručen: přišlo psaní,
přišel telegram;
= býti poskytnut: přišla pomoc.
spása;
to lešení přijde pryč = bude od
straněno (lid. a hovor.),

státi se: přišlo to samo sebou;
nastati: přijde jaro; přijde

čas, že se zeptá. zima, cos dělal
v létě (přísl.); přišel jeho čas.
přišla jeho chvíle;
= dostati se, upadnout! (do za.
jetí, do vězení, z bláta do lou
že): při- do ohně rozohniti
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se; při- do lidských úst býti
pomlouván;
při- ke škodě. k úrazu, k rozu
mu, do neštěstí, do konkur
su: staré věcí příjdou ke cti
= budeme si jich vážiti (lid. a
hov.);
při- k něčemu lacino, (lid.) ja
ko slepá slepice k zrnu = no,
být něčeho Snadno; při- k hoto—
vému: pří- na. své, totiž peníze
= dostati zpět své peníze. pře
nes. dostati náležitou odměnu
(za práci), míti radost z něčeho.
být uspokojen apod. (lid. a. ho
vor.): Přijde si na pěkné pe
níze = vydělá, vyzíská. (t.);
přijde to na jedny peníze = je
to stejně drahé (L):
přišlo jí to k smíchu (Svět.,
lid. & hovor.) = zdálo se jí to
směšné;
přl- k sobě = vzpamatovati se;
přišlo mu nanic udělalo se
mu špatně (lid. a hovor.); přišla.
nanmdloba, dřimota; přišel naň
strach;
při- na. správnou cestu, i přenes.:
při- na stopu zločinu = objeviti
zločin: pří- na neco = vyzkoumat
něco, shledat. pochopit, „kápnout
na něco“; pří- něčemu na kloub
'(lid. & hovor.) správně po
stihnout... ;
nemoci přl- komu na. jméno. v.
jméno;
přišlo na mé. slova, na mou řeč
= došlo;
přišla || trefila kosa na kámen
(přísl.), o srážce, o půtce dvou
neústupných lidí:
přišlo mu na mysl, na. paměť;
při- o něco ztratit, pozbýt:
přišlo to v zapomenutí = upadlo;
přišlo mu to vhod;
roz- || obyčej. roze- se. 1.
dostati se, vpraviti se do chůze:
2. jíti od sebe, na různé
strany, ztratitl se: hosté, de
monstranti se rozešli; mračna.
se rozesla: roze- se, o přátelích,
o manželích přerušit prátel
ství, manželství; = přestati: bo

lest se rozejde, otok se rozešel;
přenes.: rozešlo ho to roz
myslil si to, rozmyslil se jinak;
se- s čeho kam jíti shora dolů;
se- s cesty = uchýlíti se od
spravne cesty;
= zchátrati; sr. sešlý: se- se
světa = zemřít:
se- s něčeho, se smlouvy. s cesty,
se schůze. 5 jednání = neusku
tečniti se, nebýt proveden: se
se = setkati se, shromážditi se;
sbírkami se sešlo hodně peněz;
přenes.: než se sešel den se dnem
= než uplynul den; na tom ne
sejde = nezáleží: co na tom se
jde?, nikoli po tom; to se ti
sejde = bude hoditi (1id.);
u- = tajně odejít (zastar.): =
odtéci: raněnému ušlo mnoho
krve; = uniknout: to mi ušlo;
ta zpráva novinám ušla: ušlo to
mé pozornosti; nechati si ujíti
příležitost... = nepoužít příleži
tosti. „propást“ ji:
= chůzí urazit: u- den cesty.
dvacet kilometrů;
u- se = chůzi se unavit: sr. ušlý;
= minout: čas nam mile, vesele
ušel;
u— čemu uvarovati se. vy
hnouti se, na př. u- trestu, po
mstě;
ujde to = je to dosti dobré;
ve- vstoupit někam, do po
koje, k někomu;
nový způsob vešel v obyčej
stal se obyčejný, zobecněl;
řízení vešlo ve známost:
slovo vešlo v obecné užívání.
obecnou oblibu:
ve— s někým v boj, ve spolek,
v přátelský svazek:
= vměstnati se: do sálu se vejde
2000 lidí; to tam nevejde || ne
vejde se; dostal. co se do něho
vešlo (lid. a hovor.);
vy- = jít odněkud ven, na př.
z domu. z města, před dům,
přes práh; vy- si na procházku,
na hon. na čerstvý vzduch;
vy- školu vychodit; vy- ze
zápasu jako vítěz. vítězně; vyšel

na.
nové

V
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z toho dobře = skončilo to
dobře; oheň vyšel ze mlýna =
vznikl ve mlýně a rozšířil se dál:
= vystoupit, ukázati se. býti vy
dán: vy- na věž; měsíc vyšel,
slunce vyšlo; vyšla nová kniha;
vyšlo nařízení; noviny dnes ne
VYŠIY: to číslo vyšlo v třídní
loterii: zločin vyšel najevo, na
Světlo:
příklad vyjde, vyšel = jeho vy—
počítání, řešení se zdaří, zdařilo;
= zbaviti se: vy- z dluhů. z ne—
moci;
= vypadnout: vyšlo mi to z pa
měti, z mysli;
vy- z obyčeje, z módy, z užívání
= přestati býti obyčejný, běžný.
módní...; vy- z cviku (lid. a ho—
vor.) = ztratiti cvik:
vyjití vstříc, v. vstříc;
vyšel na prázdno, s prázdnou =
nedostalo se naň; to (si) vyjde
najedno. stejně (lid. a hovor.) =
bude stát stejně; vy- s platem
= vystačit;
vze- = vyjití nahoru, ukázati se,
nastati, povstati, naskytnouti se.
přijít: osení, slunce vzešlo; nový
ti vzešel život (šmil.); vzešla
myšlenka (Herb.): pomoc, spása
vzešla; co z toho vzejde?;
za- = jíti za něco, někam dále.
na př. za roh, za město: zašel
v dálnou cizinu (čech): slunce
zašlo = zapadlo (původ. za ho
ry); člun mezi horami po vodě
zajde (Mám
řečník ve svém rozhorlení zašel
trochu daleko;
za- si = jíti delší cestou:
= odejít na chvilku, „zaskočit
si“, podívati se, dojít (pro ně
co, pro nekoho); za— si do ka
Vá-mY. k sousedovi, k lékaři;
za- pro maso; -za- pro koho;
= zhynout, zmizet (úplně n.
částečně), ztratiti zřetelnost, vý
raznost: strom zašel; sláva za—
šla; barvy zašly, obraz zašel;
zašel ho ll mu smích;
Ne je zašla v lese = zastihla;
neco ho zašlo = zdrželo ho, zne

možnilo mu vykonání něčeho ji
ného (zastar., lid.);
zašlo mu za nehty = slabě mu
omrzly nehty;
zašlo jí jaksi = ztratila odvahu
(Č.-Chod);
v. chodití

II jíti, v. jmouti
Jitka, -tek, ž., kř. jm., z původ.

Jutka a to z Judita
jitrnice [[ jater'n'lce, ž. (souvisí s

játra) = kus střeva naditého se
kanými játry, masem a J.; pře
nes. j. = dlouhá a úzká míst
nost (lid.): mluví, jako když
seká do jitmic (lid.), o rychlé
řeči;
dnu—ový, přid. k jitrnice: -vé
hody, -vá polévka;
míčku, —ček,ž., zdrob. k jitrnice

jitro, -ter, stř., 1. = (časně) ráno:
nejčastěji v pozdravu dobré j.!,
jinak kniž.: 2. plošná (polní)
míra

jitrocel, -e || -u, m., léčivá bylina:
-cehwý list, -vá voda

'jitrocí, stř. = jitrocel (nář.):
'jitrocílovfú = jitrocelový

jltrorodý = ohlašující jitro: -dá
Zora (básnic.)

jíti-ena. (básnic.) || obyč. jitřenka,
-nek, ž. = denice, hvězda zvaná
Venuše

jitří, stř. = jitro (Mach.)
jíti-ití || časť. ji- (souvisí s játra)

= dráždit, pobuřovat, podněco
vat, roznčcovat: j. ránu, nemoc,
lid, obraznost, fantasií; toto po
myšlení jitřilo čivy (Sez.); jítřící
sousto (t.); to jitřilo jeho lásku
(So.); j. se = podbírati se, pře—
nes. = bouřiti se: rána, lid se
jitři:
slož. dokon. roz-, z- = podráž
dit, pobouřit, podnítit; _
rozjítření || rozji- lidu; vše. co
žiješ, je bázeň a zjitření (Jos.
Čap.); rozjítřená || -ji- rána:
-né vášně (Hey.); zjítřený ||
zji- cit; \
-jitřovatí, slož. nedokon.
z-; jítřívatí || ji-, opakov.

TOI-,



jitřivý 601 již

jítřivý || ji- [-vě; -vost] = jitřící:
jitřivý vliv (šal.); jitřivě mluvití
(Téver)

jíti-ní [mě] = ranní (kniž.): j.
čas, světlo. záře; ]. zábřesk (Ma
jer.); j. hvězda = jitřenka;
zpodstatnělé ž. j. = jitřní, ranní
mše (běžné)

jin-jusu, v. džiu-džitsu
jíva, jiv || jív, jívam..., ž., keř n.

strom;
jím, stř. hrOmad. = jívový porost;
jívka., -vek, ž., zdrob. k jíva;
jívoví, stř. hromad. = jíví:
jívo'vý, přid. k jíva: j. list, -vé
kočičky, dřevo

jizba (z jistba), -zeb, ž. = svět—
nice, pokoj (říd.);
zdrob. 'jizbečka, -ček, ž. (Mart)
|| jizbice, ž. (čech, Jin) || obyč.
jízbička, -ček, ž.;
'jizbový, příd. k jizba.: -vé dveře

jízda, ž.. 1. = ježdění, jetí: dobrá..
špatná i.: 1. na koni, po želez
nici, o závod; 2. = jezdci, jez
dectvo

jízdárenský, přid. k jízdárna:
jízdárna, -ren, ž. = místo, míst
nost na cvičení v jízdě na koni

'jizdebka, -bek, ž. = jizbička
(nař.)

'Jízdecí = jezdecký (ojediň.);
jízdecký = jezdecký (říd.);
jízdect'vO, stř. hromad. = jezdec
tvo, jízda (říd.)

jízdenka, -nek, ž. = jízdní listek:
-ko'vý: -vá daň = daň z jízdenek

]ízdmo, příslovce = jízdou, jetím:
dostati se někam j.; = jako při
jízdě (na koni). obkročmo: se
díce j. na stolicích (Sez.)

jízdné, -ho, stř. = poplatek za po
užití dopravního prostředku, cena
jízdenky

“jízdné, příslov. = jízdm
jízdní, příd k jízda: j. lístek, řád,

dráha, policie || řidč. jízdný
jízdoměr, -u, m. = přístroj na mě

ření ujeté dráhy n. rychlosti
jízek, -zku, m.. zdrob. k jez
'jízlitl [[ ji- (se) = jízlivě se tvé.

řit, usmívat, mluvit: no. nezlob

se, jizlll (Č.—Chod); slož. dokon.
za- se (Staš.):
jízlívatz' || ji- (se), opakov.

jízllvec || ji,-, -vce, m. = jízliv'ý
člověk;
jízlivětz' || jin -vějí = stavati se
jizlivý (č.-Chod, říd.);
jízlivka, -vek, ž.. samotářská
včela

jízlivý " ji- [-vě; -vost] = jedo—
vatý, kousavý, bodavý, uštěpač
ný. zlý: j. úšklebek, úsměšek.
útok, odpůrce, protivník; -va řeč,
odpověď, kritika, slova,: -vé oči
(Heyd.)

jizva " obyčej. jí,-, -zev, ž. = stopa
po ráně;
zdrob. jízvička || ,já-, -ček, ž.

jízvitl || časť. ji- co = působiti
tOmu jizvy; přenes. řeky jízví
kotlinu = rozrývají (Pujm.): rá
na se jizví = zajizvuje; slož.
dokon. roz- se. o ráně = otevříti
se; za- se, o ráně = zavříti se.
zaceliti se (takže po ní zůstane
jízva); z- se = pokrýti se jizvami;
-jízvovat£, slož. dokon. roz- se,
za- se

jízvovatý || 'jizvovitý = mající
jizvy

již || už (lid. juž), časové příslov.
= teď, nyní, v té době, tehdy.
ale s vytčením rozdílu proti dří
vějšímu stavu: již " už se nedá.
nic dělat = nyní, teď se nedá
nic dělat. ale dříve se dalo; už
je všemu konec: už to nemohu
vydržet; už ho hlava nebolí.
přeneS. = je mrtev; už je tu, už
přišel (po dlouhém čekání naň);
před desíti lety už nežil:
už dávno je mrtev = davno, ne
krátkou dobu (význ. zesilovaci):
už jednou jsem na to upozornil;
už zase mě to bolí = zase, s od
stínem nevole, roztrpčení; když
už to musí býti. když už jinak
nechceš apod. (s odstínem resig
nace) = tedy:
jdi už = jdi aspoň teď, když jsi
nešel dříve, jdi přece. no tak jdi
(s odstínem netrpělivosti, nevo
le); dej už pokoj;
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sotva dokončil jednu práci, už
dělá. druhou = hned dělá;
již, už ne = nikdy příště, jindy.
více, víckrát ne: už se to nesta
ne; já. už budu hodný; už tam
nikdy nepůjdu, už se tam do
smrti nedostanu apod.;
zesíl. již již || jižj'íž, už už || už
už: jlžjlž končí se sklepení (Erb.).
jižjiž letěl (Majer.), už už ho
chtěla za živa spolknout (Kai—at.)
a tak obec.

'jižan [-nka], -a, m. = obyvatel
jihu

-jíždětí, -ždějí, nedokon. slož. k
dokon. -jetl: do- do města; na.
na něco, přenes., v. najetí; nad
někomu; ob- pole; zao-, popo- s
vozem; pro- cizí krajiny; pro
se po městě, městem; přž- často
na návštěvu; roz- se: závodníci
se rozjíždějí: hosté se roz-; s-:
s- s kopce; poslanci se sjíždějí:
u- = rychle jeti; = unikatl; v—
kam; vy- z domu; vy- za hrani
ce... = konati vyjížďky: přenes.
vy- si na koho = osopovati se:
iza—:kde cesta. rovná, nezajížděj
(přísl.),

jižjiž, v. již
jižní [-ně], příd. k jih = směřu

jící k jihu, jdoucí; z jihu, ležící,
vyskytující se... na jihu: j. stra
na, vítr._ ovoce...; jižně od čeho,
nik. čeho:
2. stup. jižnější [mějí]

'jižť, příslov. = vždyť již
'jižtě = jižť je, již je (zastar.):

= již (ojedin)
*jmel, -u. m. || zprav. jmelí, stř.,

cizopasná. rostlina;
jmelový: -vá větévka

'jmenačka, -ček. ž. || 'jme'nec,
-nce, m. = jmenovkyně, jmeno
vec

jmeniny, ž. pomn. = den, kdy je
toho svatého. jehož jméno (jako
křestní) máme: mít. slavit j.;
j. připadají na 20. března...

jmenný = souvisící se jménem,
jím vyjádřený, nominální (mluv
nic.): -nné kmeny, tvary, skloňo
vání, -nné věty

jméno (ojediň. zastar. jmě), jmen,
jménům..., stř. = název, pojme—
nování: podstatné, přídavné, o
sobní j. (m1uvnic.): křestní, ro
dinné. rodové'j.: dívčí j. = před
provdáním; dát někomu.
mu j.: nemoci přijít komu na j.
= „nemoci si vzpomenout na je
ho křestní j. nebo na příjm.".
mluvit o něm jen hanlivě, ne
příznivě;
pro j. = aby se neřeklo, na
oko; znát koho jen podle jmé
na = ne osobně; být hlavou ro
diny jen podle jména = ne ve
skutečnosti ;
soused jménem Mráček = ma
jící jméno; jménem někoho za
volati; žít pod přijatým jmé
nem; vydati spis pod jiným,
pod cizím jménem; vypravuje
pod jménem Bureš (Jin) = pod
přijatým j.:
= pověst 2.: poctivé, zvučné,
slavné. špatné j.; dobré, zvučné
j. || výpustkou j.: dobýti slavné
ho jména, získati sl slavné jmé—
no: ublížit někomu na dobrém
jménu;
křtít ve jménu (zastar. ve jmé
no) Otce i Syna i Ducha sv. =
v jeho zastoupení, jako jeho pro
středník; dělá to mým jménem
= v mém zastoupení, na mou od
povědnost. s mým vědomím; za
kročití jménem zákona = opíra
jíce se o zákon, jako vykonava
tel zákona;
symb. osoby. nositel jména: slav
ná. jména našich dějin ap.

*jmenoslov, -u, m. = seznam slov;
'jmenosloví, stř. = nauka o jmé
nech, názvosloví

*jmenoučko, -ček. stř., zdrob. ke
jméno = lichotivé. něžné jméno
(Č.—Chod)

jmenovací = souvisící se jmeno
váním, ustanovením: 'j. dekret.
listina, poplatek

jmenovaný, zpřídavnělé příč. min.
trp. od slovesa jmenovati = při
pomenutý, řečený: svrchu, Vý
še, niže j.



jmenovatel 603 jmouti

jmenovatei, -e, m. = číslo ve
zlomku pod čarou, pojmenování
lOmené jednotky

jmenovati koho, co = říci, vyslo
vit. uvést jménem křestním, pří
jmením, názvem: obžalovaný ne
chtěl j. Své spoluvinníkyf jme
nujte mi léčivé rostliny;
j. koho, co jak = davat jméno.
název, nazývat: to nářečí jme
nujeme chodské, chodským, jme
nujeme, jmenuje se chodština:
= ustanovit, určit: předseda jme
noval je zapisovateli a pořada
teli; být jmenován profesorem.
soudcem.... znalcem. čestným ob—
čanem;
president jmenuje některé úřed
níky = ustanovuje; jmenuji
Vás... = ustanovuji;
j. se = míti to a to jméno, na
zývatl se. slout: Jak se jme
nujete? Novák, Josef Novák:
dcera. se jmenuje po matce Ma
rie; táž věc se někdy jmenuje
několika jmény;
slož. dokon. na- koho, čeho =
mnoho jmenovat, ustanovit;
po—koho, co = dát jméno, ná.
zev; pře- co (ulici...) = dát jiné
jméno;
1731-= vypočítat (jména), pově
dět jménem;
jmenovávati, opakov.: slož. ne
dokon. w- co

jmenovec [-vkyně], -vce, m. = kdo
má stejné jméno: můj, tvůj, jeho
jmenovec || má. tvá -vkyně

'Jmenovlny, ž. pomn. = jmeniny
jmenovitý [—tě]= jménem, výleV

ně uvedený. přesně jmenovaný.
určený (zastar.): = „podle jmé
na". jak je udano na něm: —tá
hodnota papíru;
jmenovitě, 1. = (jeho...) jmě
nem: uvésti členy spolku... j.;
2. = zejména, zvláště, hlavně

jmenovka, -vek, ž. = tabulka, ce
dulka se jménem, s názvem rost
lin (hovor.)

jmenovkyně, v. jmenovec
'jmenovník, -a. m. = jmenovec
jmě, stř., v. jméno

jmění, stř. (podst. jm. k míti) =
co máme, majetek;
zdrob. jměničko', -ček, stř.

jmín, -a, -o. v. míti
jmouti (původ. jíti, sr. dále ve slo

žení, chybně jati), jmu,
jmeš..., jmi, jměte, jme., jmouc,
jav, javši. jal. jat, jeti = ucho
pit, chytit. zajmout, zatknout
(kniž.): jal jeho ruku (Vrchl.);
v náruč děti jali (t.); za ruku
mne jala (Břez.): jal jej a uvěz
nil (Ju—.);
přenes. = uchvátit, dojmout, po
hnout: být jat krásou; jata sou
citem odpustila. mu (Majer.);
j. se čeho = chopiti se (říd.
kniž.);
j. se s neurč. způs. slovesa ne
dokon. (kniž.) = začít, dáti se
do něčeho (o lidech): jal se s
námi srdečně loučiti (Jir.); jal
se kázat o povinnostech ženy
(Sez.); jal se vytahovati obsah
kapes (Čech);
u Jungmanna odchylkou se slo—
vesem dokon.; jme se přistati;
jal se zdělat ohen;
chybně o věcech: jalo se
pršet..:
slož. dokon. do- koho = zapů
sobit naň citově, přivést jej do
citového pohnutí: být dojat ||
dojatý [-tě; -tost], v. tam;
dojetí, stř., v. tam:
*na-, najetí ][ častěji -jmutí =
zjednat za peníze: na- (si) byt,
pole. dělníky do práce;
obe(jmouti), objav, -jal, -jat,
-jetí = obepnout rukou, ruka
ma; obe- koho (většinou projev
přátelství, lásky);
přenes.: chlad je objal (kniž.)
= ovanul; kouzlem neobjal ho
rodný dům (čech) = neuchvátil;
ode(jmouti) ll odníti, odejmu,
-jmi, -jma, odňav, -ňal. -ňat, -ně
tí = vzít, odebrat (komu na
ději, podporu, chuť...);
po- = uchopit, vzít: pojal Ježíš
Petra a Jakuba (bibl.); po- koho
za ženu, za muže = vzíti si za
ženu, za muže;
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= zachvátit, szcnitl se: pojal
ho hněv. strach, -la ho bázeň:

zahrnout, obsáhnout: po- něco
do smlouvy...; dlouhým pohle
dem pojala obraz ve svou duši
= vtiskla (šmil.);

dospět k něčemu, zosnovat:
po- novou myšlenku, nový plán;
= představíti Sl něco. pochopit:
po- něco básnicky, ideálně;

pocítit, býti zachvácen: po
náklonnost k někomu, nenávist,
podezření k někomu, k něčemu;
v. pojetí, ponětí;
pode(jmouti) se. podjal se... če
ho, práce, úkolu = podniknouti
co, uvázati se več;
pro- proniknout: skepsis
projala bytost jeho (šmil.); m6
tělo projala (Břez.): lék nemoc
ného projme pročistí (1id.):
pro-na- někomu něco = dáti do
nájmu; podst. jm. -jetí || časť.
-jmutí;
pře- myšlenku.
slovo z jiného jazyka
čiti si, osvojiti si: ,
přede(jmouti), předjav, -jal, -jat.
-jetí, vlast. = vzít před někým,
dříve než jiný, předstihnout.
anticipovat: přede- vývoj moder
ní techniky;
19%—= vzít pro sebe: při- dar.
odměnu. peníze, úřad, díky; =
vzíti k nějakému účelu: přl
vklad na úroky, někoho za. SY
na, do bytu, do spolku, na uče
ní. na vychování, na milost, na
stravu, za společníka apod.;
uvítat: při- hosty, návštěvníka;
při- zprávu s klidem, klidně. s
radostí vyslechnout ji; =
svolit, aby někdo přišel: při
někoho v slyšení, v audienci: =
vzíti do služebného, námezdné
ho a j. poměru: při- nové
učně, dělníky, úředníky. žáky
z národní školy na střední....

ideu od koho,
výpůj

asplranty; = uznat, osvojiti sl:
při- něčí radu, pomoc, pokyn.
napomenutí, pokárání, poučení.
výstrahu, návrh, objednávku,
kandidaturu; při- jinou národ

nost, novou víru; při- něčí ruku
= svolit ke sňatku:
se(jmouti) || archaistic. mm, se
jmu..., sňav, sňal, sňat, snětl
|| (novotvary) sejmuv, -mul, -mu
tí = dáti dolů, sundat: se- klo
bouk s hlavy. prsten s prstu,
tíhu s něčích ramen:
u- = uchopit (zastar.): ujal ji
za ruku (biblic.): u— čeho =
ubrati čeho, zkrátiti co, zmenšit;
u- se čeho = chopiti se čeho,
nastoupiti co: u- se funkce, úřa
du. vlády; = zakořeniti se, roz
šířiti se: strom se ujal; nová.
slova. se ujala;
u- se koho, čeho = zastati se,
vzít k sobě, postarati se: u- se
sirotka, nějaké věci;
vy(jmouti), -jmu..., vyňal, vyňat,
vynětí _ vybrat, vytáhnout,
vyndat: vy- peníze z kapsy.
kosti z masa, oko z hlavy; ...
učinit výjimku, nepojmoutl do
něčeho: vy- nějaký případ z pro
gramu schůze; být vyňat z poli
cejní a soudní pravomoci = ne
podléhat jí; v. vyjma, vyjmouc;
vze(jmouti) se, vzejmu... (říd.
kniž.) || říd. vznítl se, běžně
vzňav, vzňal. vzňat, zřídka vzně
tí vznítiti se, začít hořetl.
vzplanout...: mé obrazy se vze
jmou (Břez), střecha se vzňala
plamenem; vzňal se v něm
prudký cit (Šmll.); slovem tím
tisíceré srdce vzňato (čech) []
'z- se: zňatý = vzplanuvší (t.);
za. = chytit, zmocniti se něče
ho: za- husy (které byly na ško
dě); za— mnoho nepřátel (ve
válce, v bitvě); práce jej nem
jala (R. Svob.) = nezaujala;
sa-u- místo (v divadle...) = sed
nouti si; zau- mnoho místa. =
zabrat; přenes. zau- důležité
místo ve státě... = vzít na sebe
důležitý úřad..: vzbudit po—
zornost, upoutat (zainteresovat):
řečník zaujal své posluchače;
býti zaujat novou myšlenkou;
zaujatý, v. tam;
nedok. (opět.) „jí/matt, v. tam
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'jo, jó, v. ja joťl)la, z., z něm. = člun; zdrob.
Job, -a, m., biblic. osoba; symbol jatka, -lek, ž.

těžce zkoušeného muže: OdtUdt Jon, -a, m., jónsky': -ké sloupy
Jobova zkouška, trpělivost; Jo- (čech), někdy vedle Ion. ion
bova zvěst = truchlivá, zdrcující; ský, „_ tam
-vy ránY: _ _ jonacký, jonák, v. junácký
.jObOWRý " .JObSky [-sky]: -ská. Jonáš, -e, m. starozákonní pro
trpělivost. zpráva; -sky = truch- rok- příjm. '
livě: ':iobo'vštz'na, z. = Jobova jongléur v žonglérzvěst . ' '

10 ke (džoky || džokej» e m z ,;ont, v. ionc y ' _ ' " Josef c-zeb, -a m. kř. jm.
angl. = podkoní, profesionalní zkratka J., Jos.: cudný Joset,
jezdec při koňských závodech. s bol mužné cudnosti
jockeysky' [-sky; -st'ví]: -ká Jil/a 2 kř jm' 'čapka; ' " ' "
jockeyclub " -klub, -u, m. = Josefina <-fí-», ž. = Josefa, Jo
klub milovníkú jezdeckého sportu

jod <<jód»,-u, m., chemický prvek;
= jodové, tinktura (hovor.);
jodismus a-dyzmusm -mu, m. =
otrava jodem

'jodlovačka, -ček, ž. = jodlovúní:
jodlovati cjó-», z něm. = stiliso
vaně výskat, projevovati se pě
vecky beze slov

jodoform, -u. m., prostředek proti
nákaze; -movati = napouštět jo
doformem; anov'ý: -vá gáza.

jodovati = potírat jodovou tink
turou: = vystavovat fotografic
kou desku jodovým parám; slož.
dokon. na- ránu

jodový = obsahující jod: j. roz
tok, -vá. tinktura, zeleň

jogurt || někdy „ia-, -u. m., bulhar
ský mléčný pokrm, mlého zkyslé
zvláštními kvasidly

Johan [-na], -a, m., z něm. =
Jan [Jana];
zdrob. Johánek, -nka, m. || Jo
hanka, ž.;
Johanes, -sa e-sa), m. = Jan,
příjm.: pan J., posměšně o
vrchnostenských úřednících

Johanita (my->>, m. = člen rytíř
ského duchovního řádu sv. Jana;
mitský řád

-u, m.,
plošná míra

*joj, jejda, citosl., podivu, překva
pení... (nářečí.)

JOJO. v. J'a

z něm. = jitro,

sefka:
josefí/nismus <-nyzmus», -mu, m.
|| josefinstvt, stř. = osvícenství
v duchu Josefa II.: mista
x-nys-xo, m. = stoupenec josefi
nlsmu. josefinství:
josefinsky': -ká doba, -ké retor
my = doba Josefa II., jeho re
formy;
Josefka, -fek, ž., zdrob. kJoseta:
joseíský, přid. k Josef: -ká. pouť
(na sv. Josefa)

Josek, -ska, m., příjm. z Josef
Josífek, -fka. m., zdrob. k Joset
Jošt, -a, m., muž. jm. z Jodocus
jot, -u, m. || jota, ž.. jotace, z.

jottsta, m., v. iota
'jou = jo, ano (nářeč.)
jonjou xžužúm stř. neskl., franc.

= přívěsek ke klenotům, k ho
dinkovému řetízku

jour cžur», —u,m. || časť. jour/íme
c-žurfin, -xu, m. || zčešt'. zur/kv,
v. tam

journal || zčešť. žurnál, -u, m..
franc. = deník, noviny, účetní
kniha; = denní služba (bez pře
stávky): mít j. = dozor v úřadě
o svátku: mální lékař

jovialita odo-», ž., z franc. = 10
viálnost;
jomlální [-ně; —nost] = vlídný.
přívětivý, dobrosrdečný, dobro
srdečně veselý

J0viš, -e, m., v. Jupiter
Jozítek, -fka. m., zdrob. k Jose!
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Joža " Joža, m. || ž., domác. tvar
k Josef, Josefa; zdrob. Jožka,
m. || ž.

jsem, jsi..., v. býti
jsoucí, zpříd. přech. jsa. od býti;

nářeč. = možný
jSoucno, stř. = co je, co existuje,

bytí. existence:
jsoucnost, -i, ž. = byti:
*jsoucný = nynější, přítomný

'ju, 1. z něm. ja = ano (nářeč.);
2. citosl. = jej

Juan, juanský, juanovský, v. don
Juan

jubii, -u, m. || -Zus, -lu, z lat. =
jásot, jásavý zpěv, -vá hudba:
jubilant [-tka], -a || -lár ||
“hit, -a, m.. z lat. = kdo slaví
jubileum, oslavenec;
Jubilale (Má-», lat. = plesejte,
jméno 3. neděle po velikonocích:
jubilejní = pamětní, oslavný:
j. slavnost, spis;
jubileum, -ea, stř. = výroční
oslava;
jubiloso <-iózo». ital. = jásavě,
piesne (hudeb.):
jubilouatl = slavit jubileum.
oslavovati (řidké): bavil se jen
a jubiloval (Ner.); = jásat, ple
sat, plesavě zpívat (básnic.)

JUC. = kandidát práv
jucker <<jukr>>|| jukr, -kra, m.,

z něm. = lehký kočárový kůň
judaismus a-dajiz-», -mu, m. (z

lat. judaeus = žid) = židovství
Judica, <<-c1yka>>,lat., jméno 5. ne

děle postní
judiciální [mě] q-dycijáJ->>. z lat.

= soudní. soudcovský: j. zkouš
ka, činnost

judikát c-dy-», -u, m. = soudní
výrok, rozsudek;
judikátnl kniha = k. judikátů:
-katura <<-tú-»,ž. = soudní nálezy

JUDr. = doktor práv
Jugoslávec [mkaL -vce, m. = oby

vatel Jugoslavie:
Jugoslam'e <<-slá.-»,ž., ze srb. =
„Jihoslovansko“, býv. králov
ství Srbů. Charvátů a Slovinců;
jugoslávský stát...

juch, juchá, juché..., juchu, juchú,
juchuchu (-chú), citoslovce bouř
livé radosti;
juchatl, 1. = volati juch: 2. =
jechati (lid., Ra.):
*juchechati = juchati l.;
juch'nouti, -chl, -chnuv, -chnutí,
dokon. k juchati ve význ. 1.;
*juchot, -u. m. = juchání 1.

jnchta, ž. = (ruské,) nepromokavá
kůže na boty; = juchtová bota;
'juchták, -u, m. = juchtová. bota;
'juchtouaně=s juchtami na. no
hou (Ner.);
juchtovice, ž. pomn. = juchtové
boty; -t0'v'lna, ž. = juchtová kůže;
juchtouý=z juchty; přenes. -vá
tvář (Čap) = nehybné., neproje
vující žádné duševní hnutí

juchu (-ú), :iuchuchu (-ú), v. juch
'juj „ *jujda, citoslovce radostí =

J'ej. jejda:
'jujukatž = volat juj

juk, 1. zvukové citoslovce; 2. juk,
-u, m. (zastan) neboli jukaná,
-né, 2. = hra na schovávanou;
jukatí, -ká.m = hrát na juk, na
jukanou, na schovávanou:
slož. dokon. uy- koho = vyděsit
(lid.); v. vyjukaný;
juknouti; -ki, -knuv, -knutí: j.
kam = nahlédnout, podívati se
(lid., Dr.)

Jukr, v. jucker
"'juks || jum, -ksu || -xu e-ksuav, m.,

z něm. a tam z lat. jocus =
švanda. junda (zastar.)

Jula (jů-». m. || ž., domác. tvar
k Julius || Julie;
Julča Gul-», -či, ž.. neskl. Julči,
ž., domác. tvary k Julie;
Julek, -lka, m., zdrob. k Jula, m.

julep <<džú-».-u, m., z angl. (a. tam
z arab.), sladký nápoj

Juli “jů-». ž. neskl.. domác. tvar
k Julie:
Julian [ma] a-liján,
m., z lat., kř. jm.;
juliánský rok, kalendář (podle
Julia Caesara);
Julička, ž., domác. tvar k
Julie, ž., kř. jm., z lat.;

-j ána», -a,
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Julinka, Julka, ž., domác. tvary
k Julie;
Julius <<júlijus>>, m., křest. jm.
z lat.

jumper <<džempr|| obyčej. džumpr»,
-u. m., angl. = pletená halenka

jun, -a. m. = jinoch (básnic.)
junácký || jo- Deky; -ct'ví], přid.

k junák = mladistvý, bujný, bu
jarý, švarný: j. zrak (kniž.)...:
== skautský; -cké písně == písně
jihoslovan. junákůf -cky bezsta
rostné týdny (Vr.): -ctví = bu
jarost...: = skauting: = hrdin
ství jlhOSIovan. junáků:
jwnáct'uo, stř. hromad.=junáci;
'junač, -e, ž. hromad. = junáci;
junářek, -čka. m., zdrob. k
jnnák || jo- [-kyně], -a, m. =
mladý bujný. švarný muž; =
skaut; = bohatýr jihoslovan.
lid0vých zpěvů

junctim x-ktym» || zčešť. junctim,
lat. příslov. chápané za stř.
neskl. = spojitost, spojení: 1.
mezi výdaji a úhradou (t. j., že
se pro n0vé výdaje musí najít
úhrada)

jnnda, ž., snad z jux = švanda
(lid.); zdrob. jundička, -ček, ž.

junec, -nce || janek, -nka. m..
vlast. zdrob. k jun = junák (říd.
kniž.): bujní -nkové (Němc.): =
mladý býk, vůl (nářeč.)_

jungle, v. džungle
jungmannovský = v Jungmannově

duchu, týkající se Jungmanna!
jungovati = junktimovati
junior ox-nyjom, lat. = mladší;

junior [-rka], —a,m. = mladší
syn, šéf, závodník;
juniorát, -u, m. = dědická po—
sloupnost podle nejmladšího v
rodě;
juniorský zápas

junker, -a, m., z něm. (511113
Herr), původ. = mladý šlechtic,
pak = člen výlučné aristokratic
ké strany v Prusku; = chova
nec důstoinické školy v carském
Rusku; -rsk'ý [-rství], přid. ]: to—
mu

junktim. v. :lunctim:
junktimovati = společně podat,
na př. dva návrhy; j. nové VÝ
daje a úhradu = činiti závislým
povolení výdajů na úhradě

junný, v. juný
Juno || Junona, -nony, ž.. staro

řím. bohyně;
junonský ]] 'ju'nonický <-nyc-»
= krásný jako Juno, stepilý
(básnic.)

*junoš, -e, m., zdrob. -šfk, -a, m.
= mladík, jinoch, mladíček;
'junošina, ž. = omladina

"junský [-ství] = junácký;
*junstvo, stř. hromad. = ju
náctvo

junta (chu-». ž., špaň. = spolek.
sdružení, zvláště politické

juný [-ně; most), ní k. junný =
jlnošský, mladistvý, junácký
(básním)

'jupa, ž., z něm. || obyč. jupka,
-pek, 2. = ženský kabátek;
zdrob. jupička, -ček, ž.

Jupiter (z -ppi-), -tera, též Jova
atd., odtud Joviš, -e, m. = nej
vyšší římský bůh; planeta

jnpka, v. jupa
I Jura, ž., pohoří ve Francii, ve

ŠVýc. a v Něm.; j., geolog. útvar
zvaný jurský

II Jura, m.,
k Jiří

juridický [-cky] e-dyc-xo, z lat. =
právnický

jurisdikce e-dyk-», ž., z lat. =

domác. nářeč. tvar

soudní pravomoc; -dikční norma
juriSprudence, ž., z lat. = právní

věda
jurista [—stka], m.. z lat. = práv

ník; -stický [-cky] a-styc-» =
právnický; *-stika <<-sty-»,ž. =
právnictví

Jurka, m., zdrob. k II Jura
jurodlvý [-vé; -vostL rus. = ztřeš

těný, bláznivý (řid. knlž.): -vá
holka (Tilsch.); -vý člověk =
..boží“ člověk

juror (ju-», -a, m. = člen jury:
ju'ro'vati (ží-» = býti členem
jury
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Jutsu c-sa», m., příjm. z Jura &
to 2 Jiří

Jurský, v. I Jura
jurta, ž. = laponský, samojedský

stan
jury <<žiry»,ž. neskl., franc. z an

glič. = porota, sbor znalců
jus <<jus», juris <<jú-», mn. jura,

stř.. lat. || obyč. stř. neskl. jus
(hovor.) = právo, práva: studo
vat jus; = právní cítění, jed
nání: jeho jus, umění chytrých
sil (So.)

Just, -a, m.. z lat. justus (= spra
vedlivý). přijm.:
just, příslov.: j. přišel = teď.
právě; a j. tam půjdu = schvál
ně; j. ne = právé ne. právě to
neudělám... (lid.);
justament, -u, m. = schválnost
(když si někdo „postaví hlavu“)
(lid. & hovor.); udělat něco z
—tu; justamentní [-ně; -nost] =
jako z justamentu, umíněný (t.)

Justice e-sty-», ž., z lat. = spra
vedlnost, soudnictví;
justiciár, -a, " -á'ř, -e, m.. z lat. =
vrchnostenský právní úředník;
-ciární || mim-ský, příd. k tomu

Justicie c-stýcijeiv. ž., z lat. -sti
tia = bohyně spravedlnosti;
justicie = šibenice (zastat)

justiční c-styč->>. příd. k justice
= soudní (správa, palác, omyl.
vražda)

justifikace bety-», ž., z lat. = od
strašující, demonstrativní po

]: (kám hláska, písmeno
K., zkratka křest. jmen Karel,

Konrád..:
K, zkratka = koruna., kalium

]; || ke || ku, předložka s 3. p.; k ||
ke podle živé výslovnosti: k bo
du. k domu, k městu. k tobě.
k vám. k nám, k otci. k oknu,
k Americe... || ke cti, ke stu, ke
dnu, ke králi, ke komu, ke mně.
ke lži. ke všem...- někdy k || ke

prava: = opravení, ospravedl
nění: -fikač'ní pře, výjev:
Jik-ovc“ = popravit na odstra
šení, demonstrativně; = ospra
vedlnit

Justin x-tyn ll -týn>>. -a, m.. kř.
jm., z lat.; Justina, ž. protějšek
k němu: zdrob. Justinka, Justýw
ka, -nek, ž.

justovací = na justování: j. váhy
= přesné;
justovatí, z lat. = upraviti, u
pravovati

Justýnka, v. Justin
juta, ž. = vláknivo z orientální

rostliny. zvané jutmmík, -u, m.;
jutařský průmysl = zpracováva—
jící jutu;
jutovina, ž. = jutová látka:
jutový průmysl; —vétkaniny, zá
clony apod.

juvenilia (mý—», -lií, stř. pomn.,
lat. = díla z mladých let auto
rových

jux, v. juks
juxta ajukstaxo, lat. příslov. = ve

dle; chápe se za neskl. podst.
jm. stř., 1. = ústřižek jako po
tvrzení ohlášky živnosti na úřa
dě: 2. = dodatek k zápisu v
zemských deskách

jnxtaposice c-zi-», ž., z lat. = po
ložení vedle sebe pro srovnání,
na př. vytištění dvou textů ve
dle sebe

juxtový, přid. k juxta: -vá lmiha
= kniha přípisků

jnž, v. Již

K

u téhož slova: k, ke slovu, k,
ke stěně, k. ke svému...; ku jen
v ustálených výrazech před ret
nici: ku podivu, ku || k Praze.
ku příkladu (zkratka ku př.). ku:
pomoci (Il na pomoc). kupředu
(v. tam), nikoli ku konci, ku.
kříži, ku králi...;
znamená 1. směr pohybu. děje:
jíti k domu. k řece. k mostu;
vojsko táhne k městu, letětl
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k nebi, k západu, k jihu, k ze
mi; hleděti k nebi. k zemi: cho
diti od domu k domu, od jed
noho k druhému:
mluviti k někomu = směrem
k někomu, na někoho;
jíti k poště = volitl si
nání, povoláni u pošty:
jíti k dráze., k divadlu;
přenes. o hromadění, hromad
nosti, přibývání, přidávání, do
vršení: skládati krejcar ke krej
caru; dáti k čemu ještě co: ke
všemu ještě udělati to a to =
na dovršení jiných věcí;
2. blízkost: postaviti něco ke
stěně, stoupnouti si k tabuli.
k oknu; pojď ke mně:
jíti ke kupci = do jeho blíz
kostí, do jeho krámu, & to za
nějakým účelem; podob. jíti
k lékaři, k holiči; zítra. přijdu
k tobě a domluvíme se;
3. směr časový. blízkost časovou:
bylo k ránu, k poledni, k ve
čeru. k půlnoci; ode dne ke dni;
přijíti ke konci představení...:
od roku k roku;
časovou a měrovou přibližnost:
je mu k šedesáti = asi šedesát:
bylo nás ke dvaceti, ke stu;
přišel jsem právě k obědu =
v době oběda; podob. přijít!
k večeři; k večeru, k ránu... =
kolem večera, rána, když na
stane večer, ráno;
4. účel: k čemu je to?; to není
k ničemu: to není k jídlu || na
jídlo (nýbrž k něčemu jinému):
kůň je k jízdě. pes k lovu, nůž
ke krájení || na jízdu..: máme
oči k vidění a uši k slyšení:
schopný k něčemu: býti komu
k službám, k ochraně:
odsouditi koho k smrti (aby u
mřel), k žaláři, k pokutě, k za
placení útrat; předložiti spis
R(e) schválení, ]: podpisu; být
Dozván k obědu, k večeři... || na
oběd. na večeři; přijít k obědu.
k večeři (za účelem pooběd—
vání...);

zaměst
podob.

5. následek: vypadáš k pláči
(tak. že by člověk nad tebou
plakal): udělat něco k něčí spo
kojenosti (tak, že je spokojen),
k něčí nespokojenosti. k své ško
dě; k svému překvapení jsem
shledal, že...: ku podivu velký.
přesný... (velký, že se musíme
divit): musím říci k své hanbě,
že jsem tam ještě nebyl; k ne
poznání zohavit; prales je k tesk
nosti tichý (Olbr.) = tak tichý,
že je člověku teskno; má. ho k
smrti ráda (Ner.) = tak ráda..
že by měla z toho smrt, kdyby
byla její láska. marná;
6. být k čemu (na. otázku jaa
ký?): je to k smíchu = je to
směšné, takové, že se tomu člo—
věk musí smáti: je to k pláči. k
zlosti: je to k nepřečkáni (není
možné to přečkat), k nesneseni.
k nepoznání: člověk k pohledání,
děvče k zulíbání; ženich není k
zahození (Vanč.) = není špatný
(lid. a hovor.), dítě nebylo k uti
šení = nebylo je možná utišit; to
je k nezaplacení (lid. &.hovor.);
horko k zalknutí: není to k jídlu,
k pití = jedlé, pitelné, není mož
ná to jíst, pít; sr. hnuti;
přišlo mi to k chuti = bylo to
podle mé chuti;
byt je k obývání = k tomu, aby
se v něm bydlilo. je takový, že
se v něm může bydlit ||
nespráv.: byt je ]; prona
jmutí m. ten byt lze. (je) možno
pronajmout (není na otázku ja
ký. nejde o vlastnost bytu a z ní
plynoucí nemožnost); ped. není
to k nalezení m. nelze to nalézt;
je to k dostání, ke koupení m.
lze to, může se to dostat.... do
stane se to;
k vůli, v. vůle;
7. příčinu: stalo se to k jeho
rozkazu. k prosbě || častěji: na
jeho rozkaz. prosbu;
8. zřetel: je čas k obědu = čas
vzhledem k obědu: povinnost
k někomu; právo k něčemu; ne—
mám síly k útěku (Čech): zdvo
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řilost k sobě rovným (Ner.):
pěkný k poslouchání (Klášt.)

ká || ka, kaka, káká... citosl. vy
stihující ptačí křik

Kiba, m., příjm. z Gabriel
Raba (kaaba, ka'ba), ž. = svaty

ně v Mekce
'lmbacoun, -u, m., z lt. = pod—

ložka, vložka do účesu, prohnutý
hřeben, obnosek

kabala, -lista, -listika, distick'ý, v.
kabbala

kabaně || mice || -nka, -nek || —ňka,
-něk, 2., z ital. = kožich. kabát,
jupka (lid.); zdrob. míčku,
-ček, ž.

kabnnos, -su, x-su», m.. klobásovitý
salám

kabar. -a, m., přežvýkavec
kabaret, -u, m., z franc. = hos

tinský zábavní podnik zpěvní &
humoristický; '-tiér e-ťjén. -a.
m. || “mik [-twice] = kabaretní
zpěvák...

kabát, -u, m., z řeč. = horní část
mužského oděvu: pracovní, slu
žební, slavnostní k.: zimní k. =
zímník: císařský k. = dlouhý
černý k. se šosy;
přenes.: dostat, střihnout ně—
komu, nastříhat na kabát =
dostat, dát výprask (lid. a ho
vor.); dostat bílý k. || d. se do
bílého -tu = být odveden (v
starší době, neboť stará rakouská
pěchota měla bílé kabáty);
zdrob. kabátec, -tce, m. (kniž.)
|| časť. kabátek, -tku, m.: do—
stati červenoučký -tek (Čelak)
= býti zabit:
'kabátisko, stř. = velký kabát
|| zhrub. = kabát;
kabátm'cký [-ctví], příd. ke
kabátník, -a., m. = krejčí šijící
kabáty;
kabátový: -vá látka, podšívka

Kabbala || kuba—, ž., z hebr. =
židovská mystika, tajná nauka:
= úklady, pikle;
dieta, m. = znalec kabaly:
Jistický <<—styc-»= v duchu kab
baly, tajemný; Já.—štika, z. =
kabalistické nauka

I 'kabel, -e, m. = ret. pysk (nár..
Jin)

II kabel dra-», -u, m.. z franc. =
silné lano konopné n. drátěné:
telegrafický n. telefonní k. = pro
vazec pevně sdružených lsolova
ných drátů (spodního) elektric
kého vedení

kabela, ž., z něm. = mošna, braš
na, původ. z lýčí, ze slámy n.
2 rákosí:
kabelármz, -ren, ž. = továrna na
kabely;
kabelář, -e, m. = mošnář: ==
kdo nosí kabelu:
*kabelatý = mající I kabela.
pyskatý (Jir.):
kabelka, ž., zdrob. ke kabela

kabeIOgram, -u. m. = zpráva po
slaná kabelem

kabelwatl = poslati zprávu ka
belem

kabelovitý = jako kabela
kabelovna, -ven, ž. = továrna na

kabely;
kabelový, příd. ke kabel II: k
obal, —vá zpráva.

kaberna., ž., z lat. = šprlení u
výpusti rybníka, strouhy, nej
hlubší místo v rybníce, ve strou
ze;
'kabemí || mý kapr = z ka—
berny

Kabeš, -eše, m., příjm. z Gabriel
kabina, ž., z franc., původ. = lod-

ní pokojík, kajuta: = malá u
zavřená místnost lázeňská, v 19-
tadle...

kabinet, -u, m., z franc., 1. = po
kojík. jednooknový pokoj, pra—
covna...; ve školách = mistnost
pro sbírky: přírodOpisný... k.;
2. = vláda, vládní. ministerský
soubor; tajný k. = úřad k vy
řizování panovnických rozkazů
(v starší době); černý k. = taj
ný policejní výzvědný sbor v
monarchiích; k. ministra = osob
ní kancelář;
zdrob. matek, -tku, m., jen v 1.
významu:
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metka, -tek. ž. = fotografie ka- k., -rka, m. = mladý fintivý
binetniho formátu; člověk (lid.)
metní zařízení; -netní porada, *kacap, -a, m. = Velkorus (pře
krise = porada, krise vlády: zdívkou); kaoapský = velko
-netní kancelář = k. presidenta ruský
republiky; -netní list, rozkaz = akácati = káčkat
list, rozkaz panovníka v monar- kaceřovati = prohlašovati za ka
chiích; -netní fotografie = ve cíře (odvozeno z kacíř), přenos.
formátu 16x11 cm; -netní kou— = příkře odsuzovat, zamítat: k.
sek = něco velmi zdařilého, do- někoho pravdu, ideu 
konalého 'káceti, -cejí, vlast. opět. ke kotltí

= převracet, srážet k zemi,
porážet: k. stromy: k. se =

kabinka, ž., zdrob. ke kabina
kablík, -u, m., zdrob. ke kabel

'kaboml, -a, m. = kabonící se převraceti se, kloniti se, nahý
člověk bati a padat (obyčej. o vyšších

.lmboniti “79 (Mrš-)v čelo = mra- předmětech): stůl, socha se ká.
čit. stahovat (jako PPOjeVneli" cí: = valiti se (řídké): divoká
bosti, rozmrzení); říčka se na kola (ve mlýně)
obyčej. k. se = mračiti se (lid. kácí (Krásnoh.): slož. dokon.
a hovor.): nebe se kaboní; ka- do- = dokončit kácení; na- če
boni “» bu“ pršet; 0 “Měk“ ho (mnoho): 500-= hromadné s-:
= mračití se. mrzutě se tvářit; s—: srazit. porazit; s- se =.
slož- Prostě dokon- “* se, 0 Ob“ zřítiti se, svaliti se: raněný se
loze. 0 člověk“: Skácel; vůz se Skácel do rokle:
kabonívati, opakov.: „y- les = celý skácet;
'kabo'n'ivý ["Dě; “DOSH = kabo- kácívatz', opakov.
11101se, mračlvý kacíř [-řka], -e, m., z něm. =

kabotáž, -e, ž., z franc. cabotage
= pobřežní plavba a obchod

*kabous. -sa x-sax, m. = kdo ka
bousi, mrzout, nevrlec;
'kaboum'tí || -sovat'i (Jeřáb) =
kaboniti se, mrzoutit, lateřit;
kabousívati, opakov.

Kabrhel, -a, Kabriel, -a II -e, m..
příjm. z Gabriel

kabriolet, _Ika, v. cabriolet
kabrňácký [-cky; -ctv'i], přid. ke

kabrňák = chlapácký (lid. a ho
vor.);
kabrňák, -a. m. = velký kapr
z kaberny, kaberní; přenes. =
chlapík (lid. a hovor.)

kabřina, 2.. z román. = obruba,
plot, ohrada; mec, -nce, m. = druh splávku. signálové. udice
přístřešek nad lomenicí. kamno- “nářků" kif—,stř., zdrob. ke kače
Vá řimSa, Vikýř (lid—):druh Cihly hččl ( M); přid. ke kačka. k.

bludař ve víře: přenes. = kdo.
neuznává běžné učení vědecké.
společenské..., novotář;
kacířský [-sk'y; -ství], přid. !:
tomu; -stvo, stř. hromad. = ka—
cíři

kácívati, v. káceti
káč, káč káč, citoslovce. kterým se

volají kachny
Káča (nářeč. Ka,-), -či, ž., domac.

tvar ke Kateřina; symbol ne
vtipné, přihlouplé osoby;
káča, zobecněním z Káča = ba
sa (žert.); dětská hračka: honit,
mrskat káču: v hantýrce káča =
nedobytné. pokladna; rybář. =

(odb.-) péro...
kacabaja, -je || častěji zdrob. káěe, -čete, stř. = kachní mládě

_bajka, -:lek, z. = jupka, kazaj- Kačena, ž. = Káča; obyčej. zdrob.
ka. (lid.) mica, -nek, ž.;

kacafírek, -rku, m. = kabátek kačena, ž. = kachna (lid.);
bez rukávů (lid.); zdrob. mica, -nek, ž.; přenes..
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druh pečiva; způsob vázání šát
ku:
kačení, příd. = kachní

Kačer (lid. místy ká-). -a, m. =
kachní samec; zdrob. 'kačerek,
-rka, m. = kačírek;
kačeří, přid. ke kačer

kačí, v. kaččí
kačlce, ž. = kaChna (lid.);

kočičí = kachní: k. maso (Jil-.):
kačička, -ček, ž., zdrob. ke ka
čice

kačinec, -nce, m. = kachní chlév.
ohrazený rybníček pro divoké
kachny

kačírek, -rka, m. zdrob. ke kačer;
k., -rku, m. = formanek; =
vzhůru zahnuté pérko v ocase
kačera (lid.); = účes jako ka
čírek (t.); = výstupek na botě
k držení ostruhy

Kačka, ž., zdrob. ke Káča;
kačka, —ček.ž. = kačena, kachna
(lid.): = koruna (ze zkratky Kč;
lid.)

káčkatl se = počínati si ve vodě.
s vodou jako kačka, kachna, má.
chati se... (lid.)

kačuča, v. cachucha
kaď, -dl || obyč. -de, mn. -dě.

-dím, -dích, -demi, ž. = velka,
původně dřevěná nádoba

'kadávr (zříd. —ver), -u. m., z lat.
= mrtvola, zdechllna (zhrub.):
kada'uerosní [mé] c-daveróz-iv =
mrtvolný

nudiš a-dyšir || kadoš, -e, m.
žldov. nábožen. hymna.

kadečka, ž., zdrob. ke káď ; žertov.
= tlustá. žena

kadence, 2., z ital. = spád, závěr,
hudební vložka;

woe/vam; [mě] = mající kaden
ci, s kadencí;
-covati = tvořit kadenci;
kadenční, přid. ke kadence

kadol-, -e, z. = prstenec zvlněných
vlasů, kučera, kudrna: pomn.
-ře, -ří = zvlněné vlasy, kudr
ny, vůbec vlasy (kniž.):
kadeřadlo, -del, stř. = želízko,
přístroj na kadeření:

kadeřák, -u. m. = kadeřavé. ka
pusta (lid.);
kadeřavec, -vce, m. = kadeřa
vy člověk (říd.):
kudeřávek, -vka, m. = kadeřa
vý clovek: k., -vku, m. = kade
řavá kapusta (zimní);
kadeřavět'í, -véjí = stávatí se ka
deřavý; slož. dokon. z-;
'kadeřa'uitž = činit kadeřavým
(Puchm.);
kadeřavý [-vě; west) = kuče
ravý, kudrnatý, zvlněný, jemně
zprohýbaný: -va vlna, ovce, ka—
pusta; -vé vlasy, zelí: —výkrál,
o franc. Jindřichovi IV. (Vanc.):
kadeřidlo, stř. = kadeřadlo

kadeřiti = dělat kadeřavým, kade—
řavit: k. vlasy, tkaniny, péra:
k. sloh = načechrávat (hanl.);
slož. dokon. na-, z-: na- vlasy;
přenes. nakadeřená věta (šal.)
příliš uměle stilísovaná, umělko
vaná: -ný sloh; kadeřívati, opak.

kadeřítko, stř., zdrob. ke kade—
řidlo;
kadeřivý vně; mostJ = kadeříci
se;
'kadeřka, ž., zdrob. ke kadeř:
'lcadeřnaty' = kadeřavý:
kadeřnický [-ctví], přid. ke
kadeřník [min], -a, m. = živ—
nostník kadeřící vlasy;
*kadeřný = kadeřavý

kadet, -a, m., z franc. = chovanec
vojenského ústavu. důstojnický
čekatel: přenes. = začátečník:
= chlapec, chlapík (žert. n.
hanl.); kadet || kadet, -a, m. =
stoupenec předrevoluční ruské
konstitučnědemokratické strany
(zkratka k. d.);
zdrob. 'kadetek, 'kadýtek, -tka
|| kadetík, -a. m. (Neř.);
kadetka, -tek, ž. = vojen. ško
la na výchovu kadetů:
kadetní, kadetský, dětský, příd.
ke kadet, -dět

kadi arkády), -ho, m. = turecký
učitel, soudce

kadicí = na kadění: k. koření.
nádoba

kadidolnico, z. = nádoba na kadění
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kadidlák, -a, m. = obchodník s
kadidlem (Jir.)

kadidlo, -del. stř. = vonná prys
kyřice na vykuřováni; přenes.
= pochlebováni, oslavování (ho
vor.):
kadidlnvnik, -u, m., strom;
kadidlový dým, -vá vůně

kádinka, ž., zdrob. ke káď = skle
něná nádobka (chemie.)

'kaditelna, mice, ž. = kadldelnice
kaditl, kadéni = pálit kadidlo,

kouřit, vykuřovat kadidlem; =
pochlebovat (h0vor.): = smradlt
(lid.): = káletl (vulg.); slož. do
kon. na- = nasmradit; vy- se =
vykáleti se

kadítko, -tek. stř., zdrob. 'ke ka
didlo = domáci kadidlo, franti
šek

Kadla, kadlátka, v. Karla, kar
látko

Kadlec, -dlce || časť. -dlece. m..
příjm. z tkadlec

Kadlík, v. Karel
kadlub, -u, m. = nádoba vydla

baná z jednoho kusu dřeva; =
forma na lisování (cihel apod.)
a na odlitky; přenes. = skupi
na. kategorie, schéma, „škatul
ka": ideové kadluby (Sez.);
zdrob. -bek, -bku, m.

kadoš, v. kaddiš
kádr, -u, m., z něm. = stálý vo

Jenský útvar, kmenové těleso:
přenes. = hlavni, stáli členové.
jádro politické strany, spolku...;
množ. kádry = pracovnici,
funkcionáři

Okadril, -u, m. (Jir.) || obyč. ka
drila || 'kvadrila, ž.. z franc.
quadrille = čtverylka; zdrob.
-lka, -lek. ž.;
-lo'vý rytmus (Netz)

'kadrlička, -Cek, ž. = kudrlinka.
drobná. ozdoba (Jir.)

'kadroba, 'ž., '-bé'r, -a,_ m. =
garderoba, -biér (lid.)

kádrovat = kádrové hodnotit. se—
stavovat, podávat kádr0vý posu
dek; obyč. slož. dok. 1270- =
kádrově zhodnotit...

kádrovník, -a, m. = kádrový refe—
rent;
kádrový [-vě], přid. ke kádr: k.
důstojník, prapor, referent, po
sudek, -vé oddělení; -vé hodno
tit koho

kady. v. kudy
kadýtek, v. kadet
kafíček, m., zdrob. ke

ka/ák, —u,m. = hrnec na kávu
(lid.):
kalař [—řka], -e, m. = milovník
kávy (lid.)

kafe || -lé, stř. neskl., z něm. =
káva (lid. a hovor.)

'knféismng c-jizmus»_ -mu, m. =
pití kávy (I. A. Bláha)

kafemlejm-k. -nku. m. = mlýnek
na kávu (lld.); = vlak na 10
kálce (žert.)

kafcnda, ž. = žena pljicí ráda
kávu, kafíčkářka (lid.)

kaferský, přid. ke Kafr
kuresídr, -a, m., z něm. = ka

várnlk, prodavač kávy (zastan.
Jir.)

kafešálek, -lku, m. =- Šálek na
kávu (lid.)

kafíčkář [-fka], -e, m. = milovník
kávy

kafíčko, _Iičko, stř.. zdrob. ke kate
= dobrá. káva (domúc.)

'L'afírna, -ren. ž. = kavárna (za
stan);
'ka/imík, -a, m. = kavárník

karlště, str. = kafe (lid., Rais)
kafovati = vařit, pit kávu (lid.,

Rais)
'knfovitý || kulový = rád pijici

kávu (lid.)z kulový, tež = s ká.
vou, kávový

kafr, -u, m., z něm. = pevná. si
lice ka.!rovniku

Kafr. -a, m. = člen národa v již.
Africe. zvaného též Zulu. odtud
Zu'ukafr

'kafrati = plácat, žvanit (vulga)
kanovník, -u. m. = karrový strom:

ka/rový = obsahujici kafr: k.
líh: -vá mast: k. strom = dáva
jici kan- '
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kaftan, -u, m. = turecký svrchní
šat, dlouhý kabát; zdrob. kaf
tá'nek, -nku, m.;
kaftanovítý = podobný kaftanu;
kaftanový kabát

kahan ('kahán, Čech), -u. m. =
přístroj na spalování plynů n.
hořlavých par (odb.), nekrytá
svítilna:
zdrob. 1. kahanec ('-hd-, Zey.).
-nce, m., většinou bez zdrobně
lého významu;
2. kahdnek, -nku. m.; mit na
kahanku = být ve velikém ne
bezpečí. blizek smrti (lid.)

'káhati = kejhati
kaholka, -lek. ž., z ruš., kachno—

vitý pták
Imhýrka, -rek, 2. = kahýrská.

pšenice
'kách, neskl. lid. přidav. jm. a

přislov., z něm. = ukvapený.
náhlý, náhle: být k., umřit k.

kacháč ll -ač, -e, m. = vábnlěka
na kachny

káchatl, -cham || knákati, -kám. o
kachním hlase: novinářská kach
na nekachá a neknaká (Ner.)

kachektický c-ktyc-xo, přid. ke ka
chexie = sešlý, zchátralý

kachel, —chle,m., z něm. = kera
mický výrobek ke stavbě kamen,
ke krytí stěn, podlahy

kachexie, 2., z řeč. =
zchátralost

kachlíček, m., zdrob. ke kachel:
kachličko'oý = z kachliěků;
kachlik, -u, m., zdrob. ke kachel:
kachlikový = z kachlíků:
'kachlovice, -vic. ž. pomn. ll
kachlovky, -vek, 2. = kachlová.
kamna (lld.):
kachlový, přid. ke kachel

kachna, -chen, ž., pták; novinář
ská k. = nepravdivá.. vymyšle
ná zpráva; symb. velké tloušťky,
omezeně osoby (zhrub.):
kachňdtko, -tek, stř.. zdrob. ke
kachně, -něte, stř. = kachní
mládě;
'kachněči = kachní (Ner.);
kachní, přid. ke kachna: k. ma
so...; k. žaludek, přenes. o lidech

sešlost,

= velmi dobrý, který všecko
stráví (lid. & hovor.):
kachnice, ž. = brokovnice k stří
lení divokých kachen:
kachnička, ž., zdrob. ke kachna.:
kachniti se = kolébavě jít, kač
kati se (lid. a. hovor.):
'kachýnka, ž.. zdrob. ke kachna

Kaifáš cKaji-io, -e, m., židovský
velekněz, Ježíšův soudce; chodit
od Annáše ke Kaitášovi (vzato
z bible) = od jednoho k dru
hému a marně (lid. a hovor.)

kaik akajkib. -u, m., z tur. =
dlouhý úzký člun, kajak

Kain <<Kajn», vrah Abe
lův (biblic.);
ka'inovský [-sky; -stv£] =- bratro
vražedný, zločinný:
Kainův, přid. přlvlast. ke Kain:
K. zločin = bratrovražda; Kai
novo znamení = z. zločinu, zlo
čince

-a, m.,

kaiserlsmus <kajzerizmus», -mu,
m. = směr v německé politice
souhlasíci s ,.kaiserem'“. s bý
valým císařem Vilémem, dobý
vačnost, velikášství

kaiserka. <kajzer-», -rek, ž., hruš
ka. cisařka (lid.)

kaiserovský <<kajze-» = v duchu
kalserismu

kalserrok akajzrrok || kajzerok».
-u, m., z něm. = císařský kabát
(zastan)

'kaj, příslov. = kam (nářeč)
kajak, -u, m., lehký člun (původně

eskymacký);
kajakář [-'řka], -e, m. = kaja
kový sportovec; Jaký [-řstv€];
kajakový, přid. ke kajak

kajči, přid. ke kajka,
kajda, ž. = kazajka., kabátek (lid.)
kájeti, opět. ke kojlti (řid. kniž.);

zprav. slož. nedok. k dokon. slož.
kojiti: 'od- dětí = odkojovatl:
při- děti = přikojovati (Ham.);
u- žízeň, žádost, pudy... = uko
jovatl

*kajícenství, stř. =
(Holeč.)

kajicnost
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kající, zpříd. přech. od káti se =
litujicí hříchu, činící Pokání: k.
hříšník; k. dnl = dni kání, Ze—
lený čtvrtek, Velký pátek. Bílá
sobota

kajícně, v. kajícný;
'kajic'ní kazatel = kážíci kajíc
nost, pokání; k. dům = d. kúní:
kajicnický [-cky ; -ct'vl]. přid. ke
kajicník: -cké roucho (Jir.);
kajíc'nlk [-nice], -a, m. = kdo
se kaje:
kajlc'ný [-nč; masa = kající:
k. hříšník: -né přiznání; -né
myšlenky (Nez.); -ně se přiznati
k něčemu, vrátiti se -ně domů...

kajka, -jek. ž., pták
kajkavec, -vce, m. =příslušník kaj

kavštlny;
kajkavsk'ý: -ké nářečí neboli
kajkavštz'na, ž., jedno ze srbo—
charvátských nářečí, kde se říká,
kaj = co

kajman, -a., m..
krokodil

kajuta, ž., z něm. = lodní poko
jík; zdrob. -tka, -tek, ž. (Ner.):
4M budka (t.)

kuju-rok, v. kaiserrok
kajzršmorn, -u, m., z něm. = sma

ženec (lid.)
inka, káká..., v. ká
kakabus || '-bous, -sa x-saa). m..

řec.-lat. (cacabus = hrnec na va
ření) = bručoun, mrzout (lid. a
hovor.)

hkáč, -e, m. = nočník (zhrub.
lid.): zdrob. —ček,-čku, m.

kakada, ž. = vysoký. načechraný
účes (lid.), chocholka; podle
kakadu, m. neskl. (někdy mn.
-duové, -duú). z malajštlny, pa

ještěr, amerlcld

poušek s chocholkou; někdy =
kakada

kakao, -kaa, stř. = boby (zrna)
kakaovníku a poživatlna z nich:
kakaovnlk, -u, m., tropický
strom;
kakaový prášek. -vá slupka

kakatl, -kám = vykonávat velkou
potřebu (v dětské řeči):
slož. dokon. po- co, se. vy- se

'kákati = kejhati

kakínkatl = kakatl (dět.)
kakofonlcký [—cky] c-nyc-íp |] Jon/M

= nelibozvučný;
kakofomle <<-nyje», ž.. z řeč. 
zvukový nesoulad, nellbozvuk

kakost, -u. m., rostlina
kakm', citoslovce klení. m. sakra;

kakrahelte, -holte, -hnáte, -men—
„te, marta, cltoslov. m. sakra
ment(e), sakrment, sakra:
kakrahelt || —holt, -a. m. = ka
kraholtský, zatrépený, zpropade
ný človek: podob. kakrament, -a,
m.; -holtský člověk, -ká prace

-holtsky mě to prohnalo !
kakrahnátský

kakrlák, -a, m. = bělúk (myslím)
*kaktový = kaktusový
kaktus, -su a-su) || zřídka kaktu.

m., rostlina;
kaktusář, -e || '-sak. -a. m. =
pěstitel n. mllovník kaktusů;
kaktusový květ

'lmkuše, zdrob. kakuška, -šek„ z.
= sedmlkrása (lid.)

kal, -u, m. = Jemně rozptýlená n.
usazená hmota v tekutině, usa
zenlna, ssedllna, tekutá nečisto—
ta, špína.. louže; náreč. = ryb
ník; = odpadk0vá voda. (pro
mysl.);
přenes. kal smyslnosti. chtíčů
(čech); k. & špína objetí (Sez.)

kaláber, -u, m., karetní hra (Olb.)
*knlabisovatl aso-» =- kláboslt

(lid.)
kalabrijský, přid. ke Kalabr'ie
*kalabrés, —su <<-su» ||—'-résr, -u.

m. neboli kalabréský klobouk =
se širokou střechou nahoru se
zužující. kalabrljský, italský

kálnč, —e.m. = štípač dříví (lesn.);
kálačka, -ček, ž. = sekera na
štípání dříví (t.), štípání dříví

kalafuna, ž.. z lat. = tvrdá sklo
vltá pryskyřice na natírání žíní:
-no11at= natírat kalafunou: den
-novaný blesky (Hal.): slož. do
kon. na,-;
mom? prášek;
lé, divadelní)

Kálal, -a, m., přijm. (od původu
příčestí min. č. ke kálatl)

-vé blesky (umě
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kalamajka, -jek, ž., z ruš., lidový
tanec

kalamář. -e. m., z lat. = nádoba
na inkoust; —Hček, -čku, m..
zdrob. ke 45k, -u, m., zdrob. ke
kalamář

kalambur, v. calembour
kalamín, -u, m., z lat. = zinková

ruda
kalamita, ž., z lat. = pohroma,

neštěstí: -mi£ní dřevo = vzniklé
lesní kalamitou, polomy, vývra
ty...

'kalanda,
(nár.)

kalandr. -u, m., z franc. = hladi—
cí válec na papír a tkaniny, vál
cový lis: místy lid. = zábradlí.
m. klandr

taiamdra, -der, ž., pták

ž. = námluvy. beseda

kalandrovatl = hladlt kalandrem;
kalandrový, přid. ke kalandr:
k. válec

kalanteřička, v. galanteřička
kálatl, -lám == štlpnt. rubat (za

star., nářeč., Vr., Baar)
kalcedon, -u, m. = chalcedon
kalciilkace, 2., z lat. = vápnéní
kalcinace, ž., z lat. = zahřívání

látek, pálení:
-novati ==-pálit: -novaná soda

kalcit, -u, m. = vápenec
kalcium, v. calcium
hldoun || 'kaltoun (Ner.), -u, m..

z něm. = husí drůbky, ne
správ. mladá husa:
kaldounový: -vá polévka

I kale, příslov., v. kalý
H "mm, ž. neskl., žldov. =- ne

vesta, manželka
kalefaktor. —u.m., z lat. =ohřivač;

-ktář, -e, m. = ohříváme,
kaleidoskol) c-lej-ab, -u. m., z řeč.

= prístroj, ve kterém se pestrá
sklíčka skládají v hvězdovité
obrazce: symbol rychlé změny:
krajina se měnila jako v kaleido
skopu; týdenní k. (Nem) = pře
hled událostí za týden:
-p1'.cký[-pirky]: -pický přístroj:
přenes. -ká povaha = měnící
rychle snahy a nálady, rozmarná

kalendarium <<-dáryjum», -ia, stř..
z lat. ca- = kalendář (zastan)
nebo jeho vlastní část. soupis
dní jednoho roku

kalendář. -e, m., z lat. calendarium
= seznam dní jednoho roku
s různými údaji (se jmény svět
ců. s astronomickými daty...),
někdy s literární částí: kapesní,
útržkový k.; juliánský, gregori
ánský (řehořský) k.; stoletý k.
= zaznamenávající počasí před
sto lety; historický k. = vylíčení
událostí podle let., měsíců, dní:
koncept z mého —ře (šmil.) =
podle mě chuti; zdrob. -dářik,
-u, m.;
-dářní [-dámě], příd. ke kalen—
dář: -ní den, rok; -n'ě = podle
kalendáře;
'-dářnický =“ kalendářový:
'-dářnictvi, stř. = kalendářove
písemnictví :
'-dářov'itý = kalendářový:
-dá-řový = co je v kalendáři, co
se týče kalendáře: -vá povídka.:
-vá reforma: přenes. = -vá po
vídka = hodící se jen pro kalen
dář, málo umělecká, nehodnotná;
podob. -vé obraty v ději (S'ez.);
-dář8t'ví, stř. = dělání kalendá.
řů (Masar.)

kalenec, -nce, m. = krycí. vrchni
došek (máčený v hlíně). kale
nice;
kalenicej ž. = hřeben doškové
střechy

kalený, v. kaliti
'kalesa, ž., z něm. = kolesa, leh

ký otevřený kočár: zdrob. -ska,
-sek, ž.. || 'kaleše, ž. (Dun),
zdrob. -ška, -šek, ž.

káleti, -lejí, vlast. opět. ke kalitl
= znečišťovat. špinit (kalem);
= tupit, hanit; = vykonávat
velkou potřebu:
slož. dokrm. 170- = ušpinit, za
mazat, potupit; po- se = uma
zati se při vykonávání velké po
třeby:
'u- = po- (Hey.) || 'z
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'knličitl = mrzačlt (mít); slož.
dokon. o-, po- = zmrzaclt (Nor.

kalfas, -u, m., z něm. KalkfaB =
truhlík na vápno, na maltu: lld.
= velký hrnek: k. kávy; Mart)
zdrob. kalfásek, -sku, m. knlldlo, -del. stř. = prostředek na

kalfatrovatl, -ruji = ucpávati spá— kolení

ry dřevěných stěn kalllfd" “Ša'al "a'i rů" z arab. “', va. ař, uc ovn ava;
kalhota,“ž.. z ital. _ nohavxce kal— -ját, _u. m. = kalifmva hodnost.

hot (nd.); -vo území

Mlzofáčkulh'ttáč' (';an “:ddišě Kalifornie c-nyje», z., země; kau
maJ c a O V 3 ')' z m ' fomský, přid. k tomu
-ček, -čka, m.; .

lho á-ř k “i kahgrat, -a, m., z řeč. = kraso“ t : 'e- m—= "JČ- který pisec; dich-ý [4101ch = kraso
šíje kalhoty: = tříletý dlvoký plsný;
kanec (myslim; -_qrafie c-fljexa, ž. = krasopis
kalhotka, ž., zdrob. ke kalhota; kallch, -a, ve význ. kallšnlctví, jl
kalhotky, -tek, ž. pomn., zdrob.
ke kalhoty;
přenes. = delší peří na nohou
některých dravých ptáků (mys
llv.):
kalhotami: -vá látka, podšívka;
-vá sukně;
kalhoty, -hot, ž. pomn., niko—

nak obyč. -u, m., z lat. = boho—
služebná nádoba při mší: sym
bol kališnlctví, husitství: (Praha)
za kallch první lila krev (Čech);
= pohár. číše (kniž.); přenes. vy
plt k. utrpení, hořkosti = mnoho
vytrpět. zakusit...; = vnější obal
květní;

ll ž. jednot. -ta = oděv kalíchovitý = mající podobu
a nohaviceml : mužské, ženské, kalicha :
svrchní, spodní... k.; nosit k, kalíchový: -v6 listy
o ženě, poroučí-ll v domácnosti knliko, stř.. bavlněná tkanina (po
(lld. a hovor.); vyprášit někomu dle indického města Kallkutu):
k. = vypráskat jej (L); spadlo -lcový = ?. kalika
mu srdce do kalhot = polekal kalilogle || kalll- q-gyjexb.ž.. z řeč.
se. o strašpytlovi (vulg.): mít = umění krásné \'ýSlOvnostl. vý
plné kalhoty, o podělání, pře- mluvnost: = snaha po zvukové
nes. = mítl strach (t.); vy— kráse. llbozvučností (Welng.)
růstati z dětských kalhot ap. = kalimatyáš, v. gallmatyáš
dospívat, vyspívat; podle podoby llalina, ž., keř n. stromek. jeho
kalhoty = topné těleso na. ohří- plod:
vání vody v kuchyňských kam- zdrob.-kolínka, -nek, ž. |! 'kau—
nech; tanec (Nex-.) necha, -cek, 'kalínenka, -nek, ž.:

kalinový llst, květ
knliOpa, ž., z řeč., pták
kalírna, -ren, 2. = místnost. bu

dova na kalení (kovů)
knlisko, v. kaliště

Italian c-lijám, -u, m. = narg'ilé
kalibán, -a. m. = zlý člověk, su

rovec (hovor-.); podle Shake—
spearova. Callbana (va Bouři):

'"“li Přid- k tomu kulíš (Ner.) „ kazu, -e, m. =- sla
kalib', "ll. m.. Z franc. = ráže. dovnický pomocník, který cho

světlost, vnitřní průměr otvorů, dil v pnšijovém týdnu prosit.
hlavně (u zbraně), průměr kou- tulák. maškara
le: pře-nes. = 'druh- povaha. vý- kalíšek. m., zdrob. ke kalich;
znam: lidé stejného, různého, = nádobka podobná kallchu, na
hrubého —ru (hovor.) př. na likéry, na vejce:

kallcí = co je na kalení: kalíškomtý = mající podobu ka
kal-ič, -e, m. = kdo kalí lišku



kališní 618 ka10donl

kališní, přid. ke kalich = kall
chový: k. lístky;
kališnický [-ctví], přid. ke ka
lišnik; -ctvo, stř. hromad. =
kališníci;
kališnlk, -a. m. -= stoupenec při—

kalkul, -u, m. || kalkulace, z., :
rozpočet, nej

častěji obchodni; jinak = výpo
čet, plán. úvaha. spekulace:
kalkulační tabulky, kniha; -laní
[-tka] || —látor [-rka], -a.. m. -=

jimánl z kalicha, utrakvista, kdo kalkuluje, účetní pisař(ka):
podobojí; = finanční úředník (zastar.):
'kališný (Vlček) || 'kališsky' = kalkulo'vati = dělat kalkulaci,
kališnický rozpočítávat, vy-, pro-, uvažo

vat...;kaliště ll řídč. kalísko, str. = mis
to, kde je kal, bažina., kaluž.
hnojná jáma; symbol nečistoty:
kališt'iti (se), o vysoké a černé
zvěři = broditl se v kalištl
(myslim)

kalití, 1. = činit kalným, znečiš—
ťovat kalem: k. vodu; přenes.
k. vodu = působit neklid, po
pouzet: _to vám mysl nekallz
(Bal.) = nermuť vás to: k. ně
komu radost = zmenšovat, kazlt.
ztrpčovat; slza zrak mu kali
(Vrchl.) == zatemňuje; počasí.
obloha se kalí || neosob. kalí se
= zachmuřuje se, zatahuje,
mračí;
2. = zvyšovat! tvrdost kovu za
hřátím a náhlým ochlazením; k.
ocel: kalená. ocel;
slož. dokon. z- vodu; z
radost, život: 2- železo;
na- vodu; oči se mu zakallly;
zakalené oči; za— ocel:

slož. dokon. pro- = pr0počítat;
= kalkulóváním ztratit; 1m- =
zjistit kalkulaci; za-=započitat

kallllogie, v. kalllogie
Kalliopé, ž. neskl.. jedna z devíti

řec. Mus
kalmuček, -čku, m.. zdrob. ke kal

muk; 'kalmučina, ž. = kalmu
ková látka: kalmučka, -ček, z.
= kalmuková. sukně (lid.)

Balmuk, v. Kalmyk;
kalmuk, -u, m., huňatá vlněná
tkanina; přenes. = kabát z ni
(Ner.); kalmuko'vý = z kalmuku

kalmus, -su <-su», m., z lat., rostl.,
puškvorec, prsní kořen: přid.
—so '

Ralmycký, přid. ke
Kalmyk || zastar. -muk, -a., m.,
příslušník mongolského kmene
v Sovět. svazu

'kalnéti, -néji = stávatl se kalný.
kalltl se

kalník, -u, m. = vůz na kaly. né.

komu

slož. nedokon. zakalovati; drž, ve které se usazuje kal;
kallvatl, opakov.: v hrnčíř. = nádoba s vodou na
v. kaletl máčeni rukou

kalium (cu kár). -ia. stř., prvek, kalný l-ně; mo; most) = obsa
draslík hující kal, nečlstý: -ná voda.

_ - lvo' řenes.: -né nebe =kali d . = kd kali vodu. “ p ' P
Kvopgijmm o zamračené; kalný, smutný den

" ' (Jin. Martin); —ný zrak, -né
'“"Vý = mali“ Sklon ke kmen“ oči: kalné je to lidské štěstí

mečlšťuiící (čech); -né vášně: -ně viděti
talk, -u. m., z franc. calque = me- pásmo hor '(Jir.):

chanlcké napodobení, reprodukce , je kalno: kalno. stř. =. kal,
kresby; v jazykozpytě = domá— mravní bahno, špína (knlž.)
ci slovo n. jeho význam vzniklý 'knloblotlcký <<-tyc-», přid. ke kalo—
vlivem cizího jazyka. na Př- biotika, z., z řeč. = umění krás
přednáška podle něm. Vertrag ně žit

kalkant, -a, m., z lat. = kdo šla- kalodont, -u. m.. z řeč.. zubní
pe mechy u varhan. ..měchošlap“ pasta
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kalofonický <-nyc-», z řeč. = libo
zvučný

kalojem, -u, m. = kalová. jímka.,
nádrž

kalokrevný [-ně; -nost] = melan—
cholický (Durd.)

kalolis, -u, m. = přístroj na filtro—
vání

kalomel, -u. m., z řeč., projímadlo;
nerost;
Jom? prášek, -vá mast

kaloň, -ně, m., netopýr
kalorescence, 2., z lat. = záření
kalorický, z lat. = tepelný;

kalorie c-ryje», ž., z lat. = te
pelná. jednotka

kaloše, v. galoše
kalonn, -u, m., z franc. galon =

široká tkanice, stuha, prýmek,
porta: přichýlením ke tkátl
tkaloun;
zdrob. kalounek, -nku, m.:
kalounkář [-řka], -e. m. = vý
robce, prodavač kalounů, drob
ný obchodník se střižním zbo
žím; -řský [-'řství];
kalounový = z kalounu

kalous. —sac-sa», m., sova; zdrob.
-sek, -ska, m.;
kalouso'vatt = ponocovat (lid.)

-kalovati, v. kaliti
*kaiwiště, stř. = kaliště; '-vitý =

jako kal, plný kalu; .
kalovka, -vek, ž. = pumpa na kal

kalpaček Il -pá-, -čku, kalpačik,
-u, m., zdrob. ke
kalpak U 'kol—, -u, m., z tur.
= čepice s kožišinovým okrajem

hltanu, v. kaldoun
'lnlumniace <-nyja-». ž., z lat. =

pomlouvání, pomluva;
kalumm'e c-nyje». ž. = pomluva

hlup, -u, m., z galop = galon,
cval, trysk, spěch. chvat, shon
(lid. a hovor.); utíkat kalupem:
ten dnešní kalup (Vr.) = životní
spěch, rychlé tempo životní

hlupinka, -nek, ž.. z franc. =
strojivá., mrštná., živá, žena; K'.,
Kašpárkova žena

hlupirovati || kalupovati = utíkat
kalupem. tryskem, klusat

kalnž(e), -že || kal-něma, ž. = lou
že: k. vody. ssedlé krve...;
zdrob. kalužka, -žek ll -ši'nkn,
-nek, ž. ; '
kalužinatý || '—žinnú " '—žnatý,
'-žitý, 041501?= plný kalužin

kalva, ž., lat. = lebeční klenba
(lékař.)

Kalvarie c-váryjexv, z., z lat. cal
varia (= lebeční klenba) = Gol
gota; kalvarie, přenes. = ko
pec označený třemi kříži. s ob
razem Kristova, umučení: symb.
utrpení, muk; = divadelní ga
lerie (žert)

kaivín [-nka], -a, m. = reformo
vaný evangelik, "jinak
'kalvínec, -nce, m.. kalvinista
c-nystaav, m.;
kalmšmsmus c-nyzmusív, -mu, m.
= Kalvínovo reformované nábo
ženství;
kalviniti || mštitt == činit kal
vínským, nutit ke kalvínstvl.
přijímat kalvínství; slož. dok.
po- !| "'a-;
kalvímký == reformovaný ve
smyslu kalvinismu; -ké vyznání
neboli kalvínswi, stř.

Kalvoda., m., příjm. z Kalivoda
kalý [Je] = ucházející, dobrý.

slušný. kloudný, valný: kalé hry
(Ner.); zprav. po zaporu (lid. ::
hovor.): není v něm nic kalého:
nebylo to -lé: v. nekalý; kale
== hrubě, valně, kloudné, skoro,
zprav. po záporu: s lidmi k. ne
promluvil (Ra.): dosud to k. no—
šlo (t.); nejsem dnes R. D"
hlase (t.)

I “mm -u, m. = kámen (říd. bá,
snic., Zey., Vrch1.)

II kam (zastar. básn. kamo).
zájmenné příslovce místní = na
kterou stranu, kterým směrem.
ke komu...;
1. tázací: kam jdeš?:
2. vztažné, kam — tam: kam vítr,
tam plášť (přísl.); klade se
místo příslovečných výrazů „do
kterého, do které...“: byl to pro
storný zámek, kam se jeho ses
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tra provdala (So.) = do kterého
|| někdy kami;
po kam se vynechává slo
veso předtím vyjádřené: šel
bych někam, ale nevím kam
[kam mám, měl bych jítJ; jel
bych někam, ale nemám kam
[jet...];
8. neurčité = někam: jeď na
svátky, máš-lí kam: kdo chce
kam, pomozme mu tam

kamambér, v. camcmbert
kamarád [-dlca] (lid. karamdd).

-a, m., z něm. Knmerad = druh.
přítel (slovo důvěrnějsi než při
tel):
draderíe [-ryje], ž. (podle franc.)
= kamarádství, obojí někdy s
příhanou = stranictvl, protek
cionářství ;
vrádiček, -ěka, m., zdrob. ke ka
marad:
kamaráditi || k. se s kým =
přátelitl se;
slož. dokon. do- = přerušit přa

Kamčatka, ž.,
bol zaostalosti;
kamčatský, přid. -k tomu

kamejie), -e, 2., z franc. = vy
poukle řezaný drahý káxnen

kamejka, -jek, ž., rostl., jinak vrabí
símě

kamelie l'-mélije]. ž.. keř (podle
brněnského jesuity Camela);
kameliový květ: k. román mlad
šího Dumasa '(Ner.) = o dámě

poloostrov; sym

s kamellemi; "-vá dáma, = d. s
kameliemi;
'kamelka, ž. = kamelie (Presl)

kamelot [-tka], —a,m.. z franc. -=
pouliční prodavač n0vin;
k., -u = plátno z bavlny a z če
sané příze; kamelotový = z ka
melotu

kámen (nářeč. lea-, -meň), kamene,
m. = nerost: často = kus ne—
rostu: k. stavební. dlažební, mlýn
ský, litografický, křesací; blud
ný kámen, v. balvan;

telství: už jsme davno dokama- základní k. k nějaké budově |
radili (Ner.): nějaké budovy: klásti, položiti
foz- koho = roztrhnouti či ka— z. k.: slavnost kladení základ
marádstvi: roz— se =přestat ního kamene: uhelný, zastar.
kamarádit; -ní k. = základní, dnes přenes.
s—se = spřátelit! se; = pilíř, hlavní opora, sloup, zá
kamarádívuti, opakov.: klad: Gebauerova Historická
kamarádský [-sky; -ství] =druž— mluvnice je ú. k. českého ja
ný, přátelský; zykozpytu; pamětní k. = pa

mětní deska: zkušební k. = kte—
rým se zkoušelo zlato a stříbro,
přenes. = věc. jejíž znalost je
měřítkem vědomostí, dovednosti;
k. úrazu = to, oě klopýtáme
ve smyslu přenes., co nedove
deme zdolat, čím působíme po
horšení atpod.:
k. mudrců = domnělý zdroj vší

krádswo, stř. hromad. = kama
rádi

nmariia, ž.. ze špan. = dvorská
strana mající vliv na vládu;
přenes. = vlivná skupina tajně
působící na rozhodující osobnosti

Kamarýt, -a, m., příim. z Kama
rét a. to z Gamaret, -muret

kamaše, v. gamaše; zdrob. kamaš
ka, —šek, ž. moudrosti;

hambala, ž.. z ruš., platejsovlta nezůstane z města k. na kamení
ryba = bude do základů vyvrácena,

zbořeno:
symb. tvrdosti, povahové tvrdosti,

kambium, -ia, stř., lat. = mízové
pletivo (lesu.)

kambrický. příd. ke kambrium, -ia, zatvrzelosti. mlěelivosti, tuhostí,
stř., lat. = nejstarší geologický tíh-y, zapomenutí. těžké povin
útvar prvohor nosti, starosti apod.; „chléb je

Kamčatčun, -a. m. -= obyvatel jako k.: ten člověk je jako k.
Kamčatky: = zatvrzelý: srdce tvrdé jako k.:
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spíše by se k. obměkčll. sml
loval než on: ztratil se. jako by
k. do vody hodil = není o něm
anl vidu anl slechu: trefila kosa
na k. (o srážce dvou neústup—
ných lidí): leží mi k. na prsou =
velká starost, těžká povinnost,
odpovednost: uvázati si k. na
krk (o tížícím závazku); odvalit
kámen s cesty, přenes. = od
straniti těžkou, velkou, obtížnou
překážku:
= usazenina: vřídelní, kotelní ||
—ný,ledvinový, močový. žlučový...

= stará váha (2. p. mn. kamen)
kamenáč, -e_ m. = něco tvrdého.

ořech, hřib, raný salát...; =
tvrdý člověk (říd.)

kameňáčck, -čka. m., zdrob. ke
kameňák, -a, m. = kamenáč, ho
lub. hřib

kamenář, -e, m. = kameník, lamač.
brusič kamene: Jaký [-řstvi]

'kamenatěti, -těji = stávati se ka.
menatý:
'kamenatý = kamenitý, kamenný

kamencový, příd. ke
kamenec, -nce. m., nerost

umének, —nku,m., zdrob. ke ká
men (kniž.)

'kameněný = kamenný
kamenětl, -nějí ='tuhnout v ká

men; přenes. = zatvrzovatl se;
slož. proste dokon. z-; z- leknu
tím, hrůzou = ztrnout; zkame
nělý: -lé ticho (Krásnoh.): seděla
jako zkamenelá (Vr.)

kamení. stř. hromad. = kameny;
symbol neúrody, tíhy: tam je
konec chleba a počátek k. (lid.);
to modlení je těžší nežli k.
(Erb.)

kamenice, 2. = kamenný lom; =
kamenný dům (lid.)

kamenický [-ctvi], príd. ke ka
meník: k. závod. -ké dláto, za
městnání

'kameníček, -čku, m., zdrob. ke
kámen; k., -čka, m.. lidová báje
slovná bytost

'kameníčko, stř.. zdrob. ke kamení

kameník, -a. m. = kdo opracovává
kámen

kamenina, ž. = hrnčířský výrobek:
= nerost, hornina (zastal-.):
-no'vý: -vé nádobí

kamenisko || kameniště, stř. =
místo plné kameni, hromada
kamení;
—štn£= vyskytující se na kame
nlštl: -štní plevel

kamenitý [-tě; -tost] = na. čem,
v čem je kamení, co je jako ká
men: -té pole. -tá cesta, půda.,
-té ořechy: 2. stup. mitější:
cesty nejkamenitější (Sez.)

kamenka, -nek, 2. = kamenná ná.—
doba, dýmka: hruška (tvrdá ja
ko kámen)

'kaménkovitý = plný kaménků.
kamínků

kamenný [-nně; -wnost], přid. ke
kámen = jsoucí z kamene: k.
stůl. dům, —nná lávka; k. lom
= místo, kde se láme kámen;
-nná doba = kdy si lidstvo delalo
kamenné nástroje..: -nné moře
= spousta balvanů, balvanltá
ssut'; K. most. v Praze;
přenes. = tvrdý jako kámen:
-nná. sůl, -nné uhlí; kamenný
spánek (Hora); -nné srdce =
zatvrzele; -nné chladný

kameno-, kmen ke kámen ve slož.:
-hlávek, -vku, m. =“ kamenu
(salát);
*Jaaz, ».a' m. = sochař (žert.
Ner.);
Jom, -u, m. = kamenný lom.
lom na. kámen;
-met, -u, m. = přístroj na, vrhám
kamenů, válečný prak:
-průmysl, —u,m., lépe kamen
ný, kamenický průmysl;
-'ryjec, -jce || -'rytec, -tce, m. =
řemeslník, umělec ryjící obrazy...
do kamene: -ryjecký || wtecký
[-ct'vi]; -rytina, ž. = obraz rytý
do kamene;
disk, -u, m. = litografie; -tls
kámo, -ren, 2. = litografické.
tiskárna; diskař, -e. m. = lito
graf : -t1'.skařský [-st'v£] = lito
grafický:
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mnel/ný, přid. ke kamenné uhlí: kamizola, 2., ze špaň. camlsola
-ný útvar, -ná pánev = (vyšívaná) košile, kazajka.

'kamenovatěti, -tě_1í= kamenatěti
kamenovati koho = házet na ně

koho kameny (s úmyslem usmrtit
jej); přenes. = hanit, ubližovat;
slož. dokon. 'po- = zasypat ka
mením (Ner.); u- = kamenová
ním usmrtit

kamenovltý = jsoucí jako kámen;
= kamenitý (řid.);
'kamenový = kamenný (sm.)

kamera, ž., z lat. = komora, po

vesta: zdrob. -lka, -lek, ž.
kamkoli || řidč. 4412,Jivěk || 'kamz

koli..., příslov. = II kam s Vý
znamem libovolnosti = na jaké
koli místo; půjdu s tebou, kam—
koli chceš, půjdeš

kamna, -men, stř. pomn., z lat. =
topné těleso kachlové n. železné:
váletl se za kamny = lenošit (lid.
& hovor.); zbořila se, rozsypala
se jim (u nich) kamna, 0 na
rozeni ditete (L):kladna, správa, úřad (králov

ský...): = temná komora, foto—
grafický, filmovací přístroj:
aralista = kde se obira s kame—
rálni vědou, s kameralistikou,
s účetnictvím, národním hospo

kamndma, -ren, ž. = dílna., to
várna na kamna;
kamnář, -e, m, =
právce n. čistič kamen;
[-řstv£], přid. k tomu:

výrobce, o
Jaký

kamnovec, -vce. m. = nádoba \"
kamnech na ohřívání vody;
kamnový, přid. ke kamna: -va
roura, předložka

kamo, v. II kam
kamp, -u, m., z něm. = čep, výřez

na trámě vkládaný do dlabu na
druhém trámě

Kampa, ž., z lat. n. z lt., pražský
vltavský ostrov

kampak, lépe než kam pak, při
slov. = 11 kam, tázací s citovým
zabarvením (podivu, překvapení):

dářstvím, znalec státního hospo
dářstvi;
-ralistický <-styc-», přid. 'ke ka
meralistika;
dralistika cesty-», ž. = státní ú—
četnictví, nauka. o státním hos
podářství;
—rábní= komorni

kamgarn, —u,m., z něm. = česaná
příze; mový = z kamgarnu

hmcha, z.. z pol., hedvábná látka.
(zastar., Jin)

kamchce, v. chtít 7.
'hmíček, m., zdrob. ke kámen k. jdeš?; kampak jsem to jenom
Kamil [-la], -a, m., z lat., křest. položil?

jm.; zdrob. Kamílck, -lka. m. ll kampaň, -ně, ž., z franc. = vojen
-lka, —lek,ž. ská výprava; přenes. = zápas.

boj: politická, vědecká k.: vésti.
provádět k. za něco. proti něko
mu; prohráti, vy-, ztratit k.:
= rušná. hlavní činnost: řepná,
stavebni k.: = agitace, záměrná
činnost: uvědomOvací, náborová...
k.: rozvinout k.

kamilky, -lek, ž. pomn.. z něm. =
heřmánkOvý květ, odvar (lid.)

hmínek, —nku, m., zdrob. ke ká.
men: pekelný k. = tyčinka z ta
veného dusičnanu stříbrného na
vypalování. lapis, lid. nickamínek:
psací k.; žluč0vé -minky

kamínka, -nek, stř. - zdrob. ke kampanila c-nylan, ž.. z ital. = zvo—
kamna ' nice (o samotě)

hminkovati, o zajíci .= močit kampanní || kampaňový, přid. ke
(chorobně) modře n. zeleně kampaň
(mysliv.) kampellčka, -ček, ž. = drobné ú

kamínkový, přid. ke kaminek věrni družstvo v době poobrozen
kamion, -u, m.. franc. = valník. ské, nazvané podle zakladatele.

nákladni automobil lékaře Fr. Cyrila Kampelíka
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kampeška, -šek, ž., z franc., dře
vina, barvivo;
-škový || -šový: -vé dřevo

'kampfrový = kafrový (Hlaváč.)
lmmping, v. camping
kampovatl, 1. = spojovat kampem:

2. v. camping
kampský, přid. ke Kampa (Nela)
'kamrlíček, -čku, m., zdrob. ke

'kamrlžk, -u, m., z něm. = poko—
jík, komůrka (lid.)

kams (básnic.) || zprav. kamsi,
přislov. = II kam neurč. s Vý
znamem nejistoty = někam, ale
nevim, nevi se kam: k. jsem to
položil: k. odjel

kamufláž, v. camouflage
'kamýk, -u, m. = skalní hrot; K.,

mist. jm.
kamzice, v. kamzík;

'kamziče, -čete, stř. = kamzičí
mládě;
kamziček, -čka, m., zdrob. ke
kamzík;
kamziči, přid. ke kamzík: k. ků
že; k. roh, přenes. varhanOVÝ
hlas;
—č'nik,-u, m., rostl.;
kamzík [více], -a, m., z něm..
dutorožec
kamzikov'ý = ka'mziči

kamže. příslov. = II kam s clto—
vým, náladovým zabarvením: k.
odešel? (když jsme neslyšeli n.
se divime...)

Kamžkoli, v. kamkoli
káň, v. káně
Kannan || Kanón, -u, m.. hebrej—

ský název Palestiny
Kanada, ž., země, stát; k. = ka

nadský hokej;
Kanaďan [-nka], -a, m. = oby
vatel Kanady;
ka'nadky, -dek, ž. pomn. = stř..L
více, jaké nosívali trampi;
kanadský, přid. ke Kanada

hanatas, -su <-su», m., z něm.
pruhovaná. lněná n. bavlněná. tka
nina; přenes. peřiny. postel
(podle kanafasových povlaku):
leží v kanatasu (Vr.: lid. a ho
vor-.):

doska, -sek, z. = kanafasová
sukně (lid.); mor. tanec:
-faso1;ý = z kanafasu

kanál, -u, m., z lat. = umělé vod
ní koryto, vyzděná. strouha, sto—
ka., průplav, průliv, úžina;
zdrob. kanálek, -lku, m.; = prů
duch (k přiváděni vzduchu n.
k odvádění plynu); = trubička
vitý průchod V rostlinném ple
tiVu

kamilio <-llje», z. = mrcha..., na
dávka ženě

kanallsace <<-Z8.—»,ž. = odváděni
dešťové vody & splašků do stok
& úprava stok: k. měst; městská
k. = síť stok pod městem; k. řek
= úprava jejich toku pro splav
nost;
-sační plán. stavba, komise:
-sovatl <-zo-» = provádět kana
llsacl; slož. dokon. z

kanálka, -lek, ž. = dvakrát pálená
tmavějši cihla;
K., 2. Canalova zahrada v
staré Praze

kanálový, přid. ke kanál: -va vo
a..

Banán, v. Kanaan
kanape |! řldč. —pé (c.-Chod). str.

neskl. ll hovor. podle moře Il
lid. podle kuře, z franc. = po
hovka.: zdrob. kanapžčko, -ček.
stř.

kanár, -a, m., pták (podle Kanár
ských ostrovů);

-u, m. nepodařený
(hovor. muzikant.);
zdrob. kanárek, -rka, m.; jist
jako k. velmi málo (lid.);
přenes. k. = chléb z kukuřice
(válec.), zlaťák, dukát (obé po
dle žluté barvy);
kaná'rko'uý [mě] = pro kanárky;
= žlutý jako kanárek; -vé dře
vo = d. 2 llllovnlku;
kanárčí, přid. ke kanárek || ka
náří klec (Ner.)

kanastr, v. knastr
kanava, 2., z franc. canevas

čtverečkovaná tkanina

tón
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Kancelář (lld. karma-), -e. ž. (lid.
m., Hlad.), z lat. cancellaria =
úřední místnost, úřadovna, úřad:
= soukromý podnik, ústav; no
vinářská. informační k.;
zdrob. 'kanceldh'čka, -ček, '-lář
ka, -řek, ů-lá'řík, -u, m.;
arnik, -a, m. = kancelářský úřed
ník (zastal—„ Rais);
-řský stůl, písař. -řské potřeby

kancelista || lid. (Rais) Jíst, -a,
m. = (kancelářský) podúředník
(v starší době); = správce po
mocného úřadu

kancíon <4-cijón>>,-u, m., špaň.,
básnická forma

kancionál, -u, m., z lat. = sborník
nábožných písní, církevní zpěv
ník: zdrob. málek, -lku, m.

kancléř, -e, m., z lat. cancellarius.
původ. = přednosta kanceláře
vůbec, pak presidentské, předse
da vlády; k. university: Jaký
[-řství], příd. k tomu

kancnýř, v. kantnýř
kančí, přid. ke kanec: k. hlava,

tesák...;
kančík', -a, m., zdrob. ke kanec;
k., -u, m. = kančuch; = spirá
lovitý vrták; = varhanářský ne
bozez '

kančil, -a, m., přežvýkavec
'kančíti = chovati se jako kanec;

v. pokančiti
'kančka, -ček, 2. = tkanička (lid.)
'kančuch " -čuk, -u, m. = kara.

báč, dutky (lid.)
-kandati = tlaChati
kandelábr, -u, m., z lat. = (ně

kolikaramenný) svícen, podsta
vec. sloup 'pro lampu. pouliční
svítilna

'kandidací a—dy->>,2., z_lat. = kan
didatura

kandidát way-», -a, m., z lat. =
uchazeč o místo, o hodnost, o
funkci, o členství, čekatel:
-dátka, -tek, žen. protějšek ke
kandidát: též =“kandidátni listi
na;
-ddtní řeč: -dátní listina = se—
znam kandidátů navržených k
volbě:

-dátsky' plat; -ská práce;
-datn'ra aktů-», ž. = ucházení se:
nabídnout, přijmout, zamítnout.
odvolat -ru;
kandidovati = ucházeti se: k
do poslanecké sněmovny; k. koho
= navrhnouti za kandidáta

kandík, -u, m., květina, jinak psí
zub

Kandiota [-tka], m. =
Kandie, Kréty

kamila, -sový, v. kandys
kandity c-dy->>, -tů, m. pomn., 2

obyvatel

ital. = kandované ovoce. ovoc
né bonbony '

kandoušek, —ška, m., zdrob. ke
kanduš: vyklepat, vyprášit komu
kandus, kandoušek = nabít mu
(lid.)

kandovatl, -duji. z franc. = pro
slazovat ovoce. nakládat je V
cukru: -vané ovoce

*kandrdas, —a.m., z něm. kann er
das = začátečník; -ddsek, -ska.
m., zdrob. k tomu

kanduš, -e, m., podle Jiráska =
sukné se širokým pasem a pro
rameniceml, pásnice

kandyg || -dis a-dys»_ -su <-su».
m., z franc. = nejčistší krystalo
vý cukr; -sovati = kandovat:
-sovaný = kandovaný: wow
<<-so->>cukr

kanec, -nce, m. = vepří samec;
přenos. (zhrub.) = chlípník; =
skvrna od rozlitého inkoustu
(žert.):
kaneček, -čka. m., zdrob. k to
mu: viz kančil:

kaneiace, ž.. z lat. = kanelováni:
davas-í = na kanelování. žlábko
vací, rýhovací (stroj);
-lo'vatž = žlábkovat, mělce rý
hovat nádoby; -lované sklo =
vlnité, ne hladké:
-lu'ra úhlů-», ž. =
(odb.)

káně (*káň), ž., pták;
káně, -něte, stř. = kání mládě;
přenes. = dítě (podle Ner. z
hantýr.); sokolské k. = sokol
ský žák (žákyně)

žlábek. rýha
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kaňha || časť. kaňhal, -a, m. =
kdo kaňhá, mazal, břidil; zdrob.
kaňhálek, -lka, m.:
kaňhanina, ž. = mazanina;
kaňhati, -hám = dělat kaňhy,
Ranky, mazat:
slož. dokon. po- = pomazat; po
kaňhaný dopls (Ner.):
z- = zmazat, obyčej. přenes.
= zkazit (hovor.)

klini, přid. Jm. ke káně, ž.
kanibal ceny-». -a, m., ze špaň. &

tam z indiánštiny = lidožrout:
-balský [-sky] || '-báln£ [-ně]
(Nex-.)= lidožroutský; přenes. =
ukrutný, nelidský:
-balstvž, stř. || -balismus bliz-»,
-mu_ m. = lidožroutstvi; přenes.
= ukrutnost

kanička, -ček, ž., lid. = tkanička
'kanlmúra. || můra, m., nadávka

(podle japon. admirála. Kani
mury)

Okanitl = dělat kaňky, lit po kap
kách, slintat, tlachat:
slož. dok. po- co (šm.);
'kan'ivy' [-vě] = kanici; -vě pli
vati = v kaňkách, po kapkách
(Jtr.)

kaňka, -něk, 2. = skvrna; přenes.
= závada: mit kaňku v kvali
fikaci: mít u koho kaňku =
vroubek (obé lid. & hovor.)

kankán, -u, m., z franc. cancan
= bujný, výstřední, necudný
tanec: *kankánni |! kankáno'vý
|| 'kankánský = bujný, výstřed
ní; 'kankáno'vitý = podobný kan
kánu

'Raňkati = kanit. dělat kaňky; =
kaňkovat: obyč. slož. dokon.
po- = kaňkaml poskvrnit

kaňkOvati (se) = býti pohlavně
podrážděn, pářiti se, o liškách...
(mysliv.)

kanoe <<kano-e», stř. || ž. || <<khe—
nú», stř-. neskl. || hovor. keňa,
ž., z angl., původ. = indiánský
člun vydlabaný z kmene, u nás
= lehký, přenosný člun pohá
něný pádlem;
kanoista a-nojis-»_ m. = kdo jez
dí na kanoe:

kanoistický e-styc-zv závod; k.
sport neboli -stika a-sty-m ž.

kanon c-nóm), -u, m., z franc. =
dělo (lid. a hovor-.); odbor. =
dělo s dlouhou hlavní; = holin
ka. bota s holinkou (žert,) '

kánon. -u, m., z řeč. = pravidlo.
souhrn obeCně uznaných zásad,
směrnic, biblické knihy uznané
cirkvi; = podstatná část mše:
hudebni forma: = odstavec, pa
ragraf ve sbírkách církev. práva

kaňon, v. caňOn
kanomida, ž. = dělostřelba. delši

dělostřelecký boj; = prudký
slovni útok (hovor.)

kanónek. m., zdrob. ke kanon
kanonický xkanonyc-», přid. ke ká

non: -ké právo = církevní; -ký
věk = předepsaný katolickou
církví. na př. pro kněžské svě
cení

kanonie <-nyje», ž. = kanovnický
sbor:
kanonika <<-ny-»,2., z řeč. = na
uka o pravidlech neboli 0 nor
mách poznání (teolog.)z
kannnikát ceny-», -u, m. = ka—
novnické. hodnost:
kanonisace “mym-», ž. =
nisováni; -sační spis;
misovatt c-nyzo-» = prohlásit
za svatého;
kanonista (mys-», m. “=
kanonického práva.

kanonka, -nek. ž. = továrna na
děla (lid.)

knňonovitý = podobný kaňonu
kanonOvý, přid. ke kanon = dě

lOVÝ

*kanonýr, —a, m. = dělostřelec
(lid.); _-rský stejnokroj apod.:
přenes. -rský vtip... = silný.
neomalený (lid. & hovor.)

kanopa., ž., staroegyptské. váza
kanour, -a, m. = velký kanec

(lld.): Dřenes. (lid. a hovor.) =
inkoustová. kaňka

kanouti_ -nu. -nuv, -nul, -nutí =
kapat. téci, řinouti se, zejména
o slzách: pot mu s čela kanul
(čech): přenes.: lahodné řeč je
jí kanula v nitro mé (Vrchl.):

kano

znalec
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slož. dokon. s— = stécl...: ska— .
nule slzy (Krasnoh.): přenos. z
tvého světla v duši hlubiny ska- =
na živný paprsek (Vrchl.): od- !
kud mohou skanoutl mnohé vý
hody (čech); slunce skanulo =
zapadlo (Rais):
W', 0 slzách (Ner.)

kanovnický [-ct'v£], přid. ke kanov
ník; mictvo, stř., hromad. =
kanovníci;
kanovníček, -čka, m., zdrob. ke
kanovník; = hýl (lid.);
kanovník -a, m.. z lat. canonlcus
= člen kapituly

kant, v. cant
kantar, -u, m. = jednotka váhy

pro cenu egyptské bavlny
(44'928 kg)

kantíu', -u || zdrob. -tárek, -rku.
m. = řetízek u udidla, ohlávka
(v písních, Jin)

kantáta, ž.. z ltal. = hudební ly—
rická skladba pro sbor s průvo
dem; kantátový [-vě]

'kantianismus c-tyjanyz-io |; 'ka'n
tismus <<-tyz-», -mu_ m. = Kan—
tův filosofic. směr

kantiléna auty-». ž., z ital., = zpěv
ná, melodie, píseň, melodická.
linie; přenes.: k. srdce (šal
da); k. violy & nebes (Sez.):
Mstivá k. (Hlaváč.)

Rantina <-tý-», 2., z ital. = výčep
ve vojenských budovách nebo v
továrnách apod...;
'-ňák, -a, m. || '-nář, -e, m. "
maky', -kého. m. = výčepník v
kantině || maká, -nské, ž. = že
na kantinského n. samostatná. VÝ—
čepnice

kantismus, v. kantianismus; 'kan
tista <<-tys-», m. = stoupenec
kantismu, kantovec

kantnýř ('kantýř, kancnýř), -e,
m., z lat. = nosič, podklad pod
sudy ve sklepě, ližina

kantOn, —u, m., franc. = okres:
ve švýcarsku = spolkový stat;
u nás jen zřídka. neúředně (mlu
vívalo se o podřipském kantonu):
kantonální sprava:

kantonovati, o vojsku = být uby
tován. ležet po osadách;
kantonový: -vá skupina (vojen.)
= kantonující na jednom místě

kantor, -a. m., lat. = „zpěvák“,
učitel řídící kostelní hudbu a
zpěv (zastal-.); v době obrozen
ské, dnes jen lid. a hovor. =
učitel: jinak jen důvěrně m. uči
tel (profesor) || hovor. = přís
ný, zanícený učitel (profesor) n.
přenes. l jiný člověk, hlavně
roztržitý, zapomnětlivý n. pun—
tičkář, pedant;
'kantorčice, 2. = kantorka;
kantorka, -rek, ž. = kantorova
žena, učitelka, profesorka (lid.
& hovor.) ||
kantorovati = učitelovatl, přenes.
= povýšené pouč0vat, „mistro
vatl":
kantorský baky; -stv£] = uči
telský; přenes. = pedantský.
puntičkářský;
kantorštz'na || obyčej. komořím.
ž. = kantorské povolání:
kantořiti = učitelovati '

kantovec, -vce, m. = Kantův stou
penec;
kantovský = v Kantově duchu

kantůrčo, -čete, stř. = kantor-ek:
kantůrčice, 2. = kantorka; pře
nes. = děvče na svůj věk velice
rozumné; sr. román K. od R.
Světlé;
kantůrek, -rka, m.. zdrob. ke
kantor

kantýř, v. kantnýř
kanýr, v. karnýr
kanzona, v. canzona
kaolin <-lín». -u, m., z cin., hor

nina, porculánová hlína:
Jinka dolin-», -nek, ž. = dílna.
továrna na kaolin, akcie kaoli
nových závodů:
Jino'vý = z kaolinu; -vá továr
na = t. na kaolin

I kap, citoslovce vystihující zvuk
padajících kapek

II kap, -u, m.. z franc. = před
hoří, mys

I kupa. stř. neskl. = řecké k
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II kupa, ž., rus.. jihoslov. = če- neteče, aspoň kape (o slabých
pice - příjmech, o malém zisku);

'kápa. ž. = kapka 2. předmět0vě = pouštět. lit po
'lmpiibl, neskl. přid. jm., z franc.

= schopný, způsobilý
kopací = na kapání: k. lahvička
kapacita, ž., z lat. = schopnost

pojmout, obsáhnout, pojaté, ob
sahnuté množství: k. lodi, elek
tric. proudu...; k. průmyslového
závodu = výrobní schopnost: du—
ševní k. = schopnost, zdatnost;
přenes. = vynikajici odbornik

kapač, -e || zdrob. ka/páček, —čku._
m. = kapaci kohoutek

kapalec, -lce || Jin, -u, m. (Jin),
z lat. = přilba v podobě klobou
ku (zastar.)

kapalina, ž. = kapalný nerost, te
kutina, co může kapati, técl

kapalinec, m., zdrob. ke kapalin,
kapalec;
kapalinný || Jinový, přid. ke ka
palina

kapalněti, -něji = stávatl se ka—
palný; slož. dokon. z-; aka/pal
nělý plyn...

kapalniti = činit kapalným; slož.
dokon. z-; slož. nedokon. zka
palňovati

kapalný [most] = co kape, tekutý
kapánek, 1. -nku. m. = kapání

(do polévky): 2. přislov. = troš—
ku, trošičku (lid. a hovor.)

kapání, stř., v. kapati; k. do po
lévky = kapané těsto

kapnnka, -nek, ž. = polévka s ka
pánim (Ner., lid.)

npánkový = s kapánkem (polév
ka)

kapnný: -ná. polévka = s kapánim;
-ná, káva, = mokka (hovor.)

kapsi-a, ž., z lat., keř:
pomn. -ry = nerozvitá poupata
kapary, přísada, koření;
arový: -va omáčka

kapati, kapu... || kapam.... kap,
kapte [] kapej. kapaje, -jic. 1.
podmětově = padat, téci po kap
kách: voda kape; krev kape z
rány; slzy kapou; neosob.: kape
se střech: přenes.: jestli neprší.

kapkách: k. lék do oka:
3. podmětově = hynout, cepenět:
po jedu mouchy kapají (lid.):
slož. dokon. do- = přestat ka
pati; na.- lék do očí;
po- si šaty... něčím; po- = po
scipat (nářeč.): '
s—= stéci po kapkách;
u—čeho = trochu nakapat:
v- lék do oka;
w- = po kapkách vylít: = V?—
hynout (nářeč.):
z- = zcepenčt (nářeč, Němc.):
za- = kapkami poskvrnit;
-kapovati, nedokon. slož. pře—
= kapat jinam; v- lék do oka;
kapávati, opakov.: slož. nedokon.
Po- = pršet v kapkách; vy- atd.

kapňtko, -tek, stř. = zařizení na
kapání

kapavka, -vek, ž..
hlavní nemoc

kapavý = kapajicí, po kapkách
'kapca, ž. = kapsa (lld.);

'kapce, m. pomn., slov. = piste
ná obuv 5 holinkami

kapek, přislov. = krapet, trochu
(lid.)

kapela, ž., z ital. = hudebni sbor
nástrojový: zdrob. '-lička, -ček.

nakažlivá po

ž.,
kapelnicky' pult; -ká. hudba =
skladby technicky hbité, ale ne
osobité: -lm'ctvi, stř. = kapel
nické zaměstnáni;
kapelník [-nice], -a, m. = ředi
tel hudebniho sboru

kapénka, ž., zdrob. ke kapka;
anketní: -vá nákaza = způsobená
jemnými kapkami slin a chrchlů
(lék.)

kupci-ství || '—péřsw£, stř., z angl.
= zabavování nepřátelských lodi
soukromnikem ;
kapsi-ský: -ká. loď

*kapesnatý plášť (Jin) =- s mno
ha kapsami;
kapesné, -ho, stř. = peníze ..do
kapsy“, na drobná vydáni:
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kapesní, přid. ke kapsa = do
kapsy (kalendář, hodinky...): k.
prohlídka = pr. kapes; k. šátek;
kapesniček, -čku, m.. zdrob. ke
kapesník, -u, m. = kapesní šátek

kápě, ž., 1. = krůpěj (souvisí s
kapati a s kapka): Medardova
k. čtyřicet dní kape (pořek.); 2.
z lat. = kapuce. kukla '

'kápěj(e). ž; = krůpčj, kapka (č.
Chod.. Vr.)

'kápí, stř. = kápě 2.
kapičku, ž., zdrob. ke kapka;

kapičku, příslov. = trošičku
Kapi Hora || Kapíhora, ž. = Kut

ná Hora (zastal-.)
kapilár-a. ž., z lat. = kapilární,

vlásková, uzounká trubička (Ja
ko vlna): krevní k. = vláseč
nice, spojující cévy a. žíly;
-lární = vláskový, vlásečný, vlá
sečnicový

kapínek, příslov. = kapku, trošku
(lid. a hovor.)

kapinka, ž., zdrob. ke kapka; draku,
příslov. = trošku, trošinku

'kapírovati co, z něm. = chápati
co, rozuměti čemu (lid. a. hovor.)

tapišou, v. kapižon
kapitál, -u, m., z lat. = hodnoty

sloužící za kapitalismu k získává
ní nadhodnoty vykořisťováním
nájemné práce; = větší peněžní
majetek (neodbor.): přenes. du
ševní k. = duševní schopnosti;
vytloukat, vytiouci z něčeho k.
= co nejvíce z toho těžit, vy
(hovor.):
—tríla, ž.. 1. = hlavní město
(říd.): 2. = hlavice sloupu; 3.
= velké písmeno || -tálka, -lek,

—talisace <-za-», ž. =. kapitaliso
vání:
-talismus x-zmus», -mu. m. =
způsob výroby, kdy jsou výrobní
prostředky v soukromém vlast
nictvi, pracovní síla je zbožím a
vytváří nadhodnotu osvojovanou
majiteli výrobních prostředků; =
společenský řád 5 tento výrobou:
dali.-zovat! c-zo-xv = změnit ren—
tu 11. nepeněžní majetek v ka

pitál; slož. dokon. pře- podnik...
= investovat do něho příliš mno
ho kapitálu;
-talista, m. = majitel kapitálu;
-talistický cx-styc-» = v duchu
kapitalismu:
kapitálka, ž.. v. výše:
-tální [-tálně] || '-tálský = vel
ký, znamenitý. ,.pořádný" (lid.
a hovor.); -tální sólo (Rais), ná.
pad (Ner.). hloupost; strojvůdce
-tálně zabrzdil (Vr.); -talně se
zmýliti;
-tdlový důchod = z kapitálu

kapitán, -a, m.. ze středoiat. ca
pitaneus = velitel lodi; důstoj
nická hodnost; = správce kraje
(zastar.): = vůdce (hovor—.):
-ta'nát, -u, m. = kapitánské hod—
nost: báňský k. = horní úřad;
-tánka, -nek, ž. = paní kapitá
nová (iid.): = žena mající kapi
tánskou hodnost;
-tá_nský [-ství]: -ké odznaky

kapitola, ž.. z lat.. 1. = oddíl spí
su. knihy, pojednání, část roz
počtu: = vypravwání, příběh:
k. spánku = .,verš"; 2. = ka
pitula (zastar.):
zdrob. -tolka, -lek, 2., ke kapl
toia 1.:
dolní chrám = kapitulní

kapitula || zastar. -tola, ž., z lat.
= sbor kanovníků. poradní &.po
mocný sbor biskupa

kapitulace, ž., z lat.; 1. = mezí
národni smlouva o exteritoriaii
tě; 2. = vydání pevnosti n. vzdá.
ní vojska; přenes. = ustoupení
od požadavků, od návrhů, od zá
sad, prohra v jiném oboru než
vojen., na př. v rodině (Vr.).
v politic. životě... (hovor., hanl.);
3. v starší době závazek sloužit
na vojně delší dobu: sloužit už
druhou kapitulaci ap.:
-Zační podminky;
-tulant, -a, m. = kdo podepíše
kapitulaci, přistoupí na ni: =
déle sloužící voják; dalmatský
[-sky], přid. k tomu: -ská poli
tika = p. ústupnictví. zpronevě
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ření se zásadám, čestným povino
nostem, Jinak -tulantství, stř.

kapitulár, -a, m. = člen kapituly;
kapitulní, přid. ke kapitula: k.
děkan. chrám; k. Víkář= správce
uprázdněného biskupství

kapltulovatl, z lat. = vzdáti se.
vojen. l přenes. (v. kapitulace)

kapižon || kapišon, -u. m., z franc.
capuchon = ženský čepec

kapka, -pek, ž., od původu zdrob.
ke kápě (v. kápě 1.) = krůpěj.
částečka tekutiny: voda padá po
kapkách, dávat lék po -kách;
= malé množství tekutiny, troš
ka; = kousek, trochu, za mák:
nemá k tomu kapku nadání; ani
kapku se mi to nelíbí (lid. &.
hovor.) ap. = anl trošku;
přísloveě. kapku = trošku: je
tam k. vína;
pomn. kapky = lék, který se
užívá. po kapkách

'kápka, ž., zdrob. ke kápě 2.
kapkan, -u, m. = udicovitá železa

na lapání lišek
kapky, ž. pomn., v. kapka
kaplan, -a, m., z lat. = mladší

kněz, pomocník faráře; lidový
tanec: zdrob. kaplánek, -nka, m.:
kaplanka, -nek, 2. = kaplanova
světnice;
kaplanovatl || „nm = být kap
lanem;
kaplanský, na př. plat;
mství, stř. = kaplanský stav

kaple, ž„ z lat. = modlitebníce.
kostelík: umrlčí k. = budova,
místnost k uložení mrtvoly až
do pohřbu;
zdrob. 'kapllce, ž. (Němc.), oby
čej. kaplička, -Cek, ž.; = stříš
kovltá hrst lnu; = hostinec
(žen.): zlatá k. nad Vltavou =
Národní divadlo pražské:
kapličkovatž len = dávat! do
kaplícck: žert. k. = choditi z
jedné hospody do druhé;
kapličkovitý = podobný kapličce;
kapličkový, příd. ke kaplička:
kaplový, příd. ke kaple: k. pří
stavek (Zák.)

kápnoutl (nář. Ita-). kápl, káp
nut(í), dokon. ke kapatí: 1. pod
mětově: káplo na mne = padla
na mne kapka deště: u nás ani
nekáplo = vůbec nepršelo:
2. předmětové: k. lék do oka:
3. přenes.: něco kápne = něco
dostanu (-neš...), k něčemu přl
jdu... (lid. a hovor.); kápnout
na něco = přijít na něco. „tre
fit“ to (t.); k. někomu do noty
(Vr.) = učinit, říci, co mu lahodí
(t.); k. božskou = přiznati se
(L);
slož. dokon. *na-; s-. o slze;
krejcar skáplý na plátno (Net-.);
na hnojí skápl (Puchm.) = zhy
nul " obyčej. skapnouti;
u-: trochu toho ukáplo: tu má,
aby ti neukáplo = aby ti ne
ukápla slzíčka, aby ti nebylo líto
(lid.)

kápo, m. (stř.) neskl., z ital. =
hlava, hlavní osoba, vůdce (líd.);
býti nač k. = „metr“, vyznatí
se v tom dobře; mít k. = m.
vedení

*kapóres, neskl. příd. jm. z žldov.
žargonu = ztracený, zničený,
churavý (vulg.)

'kapot, -u, m., z franc. = kapuce,
plášť s kapucí

kapota., ž., z franc. = plechový
kryt automobilového motoru

kapotek, —tku, m., zdrob. ke kapot
kapoun, -a, m., z lat. = vykleš

těný mladý kohout;
zdrob. kapounelc, -nka, m.:
kapmmí maso;
kapouniti || movati = klestlt
kohouty;
kapouno'uatčtl, -tějí = tloustnout
(vulg.); slož. dok. z

-kapovatl, v. kapati
kapr, -a, m., ryba: (lid. a. hovor.)

házeti sebOu jako kapr = býti
neklidný: býti zdráv. líný, mlče
tl, otvírati ústa Jako k.: kapr
= Sólokapr; symb. lenlvce; kapři
= mráčky podobné rybím šupl
nám (chod., Baar)

'kápra, 2. = kapka, krůpěj (nař..
Staš.)
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kapraď, -di, ž., rostl. (odbor.):
kapradí, stř. hrOmad. = kapradí;
kapradina, 2. = kapraď, kapradí;

někoho do -sy = velmi převyšo
vat, vynikat nad někoho (t.);
lháti si do kapsy = zapírat, ne—

kapraďo'rost, -u, m. = jedinec uvědomovati si skutečnou cenu
2 třídy výtrusných rostlin zva— něčeho..., skutečnou Výši toho.
ných kapraďorosty; Co jsme vydali...:
kapraďový, přid. ke kapraď kapsář, —e, m. = velká kapaa

kaprál (misty lid. kaprhál), -a, (lid.): = zloděj, který krade
m., z něm. = (vojen.) desátník: z kapes: žen. protějšek -řka,
zdrob. kap'rálek, -lka, m.: -řek; -ř8ký [“řStviL přid. k to
kap'rálský [-sky; -8t1ri]: k. plat; mu
přenes. (ve významu podobnosti) kapsička, ž., zdrob. ke kapsa
k. tón řeči = poroučivý, stro- kapsle, ž.. z něm. a tam z lat.
hý: pod. -ké jednáni, chování capsula, 1. = zápalka u náboj—
(lid. a hovor.) nice, roznětka; 2.= pouzdro.

'kapratý = kropenatý jako kapr obal, uzávěrka: _
kaprice, ž.. z franc. = nevypoči- zdrob. kapslička, -ček. z. []

tatelná změna nálady a chování, *kapsuk, -u, m.:
náladovost, rozmar, vrtoch: 1501381007511,-vek, ž. == flobertka:
kapríc'iosní || —ciósn£ c-cijóz-x— = kapslovna;
[mě,- most) || -c'ni = rozmarný, donna, -ven, ž. == továrna na
náladový, vrtošivý; kapsle:
kaprícirovati se (nač) = .miti _Iovnik, -u, m. -= schránka na
vrtochy, něco si zamanouti, vrto- kapsle
šivě na něčem stát, něčeho se *kapsovatl koho (Herb.) = tahat!
domáhat (lid. a hovor.) z něho penize; = prohlížet mu

kapriola, 2., z ital. = vysoký skok kapsy;
koně: = kozelec (Jlr.) slož. dokon. vy- koho = připra

kaprle, -lete. stř. = nerozvité pou- vit o peníze (Ner.)
pě kapary (lid. a hovor.); kap'r- kapsovitý = podobný kapse;
101717= kaparový kapsový kabát = s kapsami

Kaproun, -a, m., ryba (řid.): k. výtah = nekonečný
kaprovitý [—tě; -tost] = podobný pás s „kapsami“ na d0pravu

kapru: kaprový, přid. ke kapr sypkýCh hmot
kapří, přid. ke kapr: k. masom; hapsule, 2., z lat. == obal (m

kapřfček, -čka, m., zdrob. ke stan); chininové k. (Čech) =
kap'řžk, -a, m., zdrob. ke kapr; chinin V oplatkovém obalu
kapřik, -u. druh pily (horn.); kaptace, ž.. z lat., 1. = captatio.
pomn. -Hky, -ků=bublinky na v. tam; 2. = fascinace, v. tam
vodě (lid.) kapuce, ž.. z lat. = pokrývka za

kapřlvec, -vce. m., ciZOpasný ko- halujici hlavu kromě obličeje.
rýš (lid. kapři veš) kukla

kapsa (lid. kapca), -pes, 2., z lat. kapucín [-nka], -a, m. = mnich
= schránka na věci v obleku. kapucínského řádu; přenesl. =
na obleku; mit prázdnou kapsu. černá káva s troškou mléka.
míti v kapse souchotiny (u hnědá;
šmil. pavučiny) = být bez pe- -cmáda, ž. = kapucinské, ob
něz (lid. a hovor.); uhoditi se, hroublé kázání; přenes. = dlou
praštit přes kapsu = dát, VY- há. řeč, domluvy, „kázáni“:
dat víc. než bychom čekali (t.); mínek, -nka, m., zdrob. ke ka
nemoci loktem do kapsy, o la- pucin: brouk;
komci n. o nemožnosti kupovat -cinský řád: 0 barvě -cinslď ==
bez peněz (t.); schovat (strčit) _ tmavohnědý
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Impucovltý = jsoucí jako kapuce
'kapuchon c-pišom, —u.m. = ka

pišon (Arb,)
kapusta, ž., z lat. compos(i)ta,

zelenina, lid. kél, kchél;
zdrob. kapustička, -ček, 2. H
kapustka, -tek, ž.: též rostl.;
kapustňák, -a, m.. druh oche
chulí;
kapustovitý = příbuzný s ka
pustou. o rostl.; = podobný ka
pustě (šrám.);
kamstovy' = z kapusty. s ka
pustou

'kaput, z lat., 1. -u, m. = svrch
ník (zastar.): 2. neskl. příd. jm.
= zničen, „pryč“ (hovor.):
*kaputrok, -u, m., z něm. =
kaput 1.

'kar, -u, m. = pohřební hostina:
= březno

kar, -u. m., v. káro 2.
kára, z., 1. = (po)ká.rá.ní, trest

(zastan, nářeč.);
2. ze středolat. carra = dvou
kolý vozík; = vozidlo vůbec,
špatné vozidlo (hovor-.):
3. v. káro 2.

karabáč, -e. m., z tur. = bič z ře
mínků na krátké násadě;
zdrob. -báček, -čku, m.;
-báčnický boky; -ctv£], přid. ke
karabáčník: -cké způsoby... (Zá
pot-)
-báčw£k [-nice], -a, m. = kdo
bije karabáčem, necita, přezdívka
vrchnostenským úředníkům za
roboty;
-báčovati = bít karabáčem

karabela, ž., z tatar. = křivá šavle
karabina, ž., z franc. = krátká

jezdecká ručnice; = závěs se
zpruhou;
-bíník, -a, m. = vojak ozbrojený
karabinou, v Italii četník || podle
ital. -biniér, -a, m.:
karabinka, ž., zdrob. ke karabina

hrala, z.. z ital. =" stolni skle
něná láhev s úzkým hrdlem

karaílát, -u, m., z lat., květina,
hvozdík;
zdrob. karafiátek, -tku, m.: pře

nes. = prsní bradavka (lid.):
-f1'átový květ, -vá. vůně

*karaíina, ž. = karafa; -!i'nka, -fka,
ž., zdrob. ke karafina, karafa

karakola, 2.. z franc. = proháněnj
koně v kruhu, různé obraty, po
hyby

karakter, Jm! atd., v. charakter
karamád, v. kamarád
karambol, -u, m., z ital. = sraž

ka). v kulečníkové hře = náraz
koule na dvě ostatni, kulečníková
hra sama; = srážka vozidel... (ho
vor.):
-boláž, -e. z., z franc. = kuleč
níková hra; -bolista, m. = hráč
kulečníku;
'-bolovati = učinit. karambol.
sraziti se;
—bolov'ý: -vá, hra

karamel, -u, m., z franc. = pale
ný cukr; -la, zdrob. -lka, -1ek, ž.
= karamelový bonbon:
-melisovati e-zo—»= barvit ka
ramelem;
-melov:ý: -vé bonbony

kárancc [-nka (Brat) || drak/une),
-nce. m. = kdo je kárán (říd.);
= provinilec daný do donucovací
pracovny; mec-ký oblek...

káranský vodovod, -ská. voda, ke
Karaný, -ného, m., ves v č.

karanténu, z.. z franc. quaran
taine (vlast. čtyřicet, t. je dní)
= zadržení n. odloučení od okolí
a, pozorování ze zdravotních dů—
vodů (aby se zabránilo zavlečení
n. rozšíření nakažlivých nemoci):
-tenní doba. stanice

*kar(r)ar, —u,m. = kartu-ský mra
mor = z ital. města Carrary

karas, -a, m., ryba;
'karasatý = kadeřavý;
karásek, -ska. m., zdrob. ke ka
ras; k., -sku, m. = pečivo z bě
lejší mouky posypané mákem
(lid. & hovor.)

'karasírovatl ll 'karazí- = plísnlt,
kárat

karaskový [-vě], příd. ke karásek
karát, -u, m., z franc. n. 2 ital. =

jednotka váhy zlata a drahých
kamenů
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karatel [-lka], -e, m. = kdo kárá;
-telský [-sky; -st'v'i]: -telský
tón, výraz v obličeji

kárati, -rá.m... || zastar. káři...,
kárej, káraje, -jíc || zastar. káře,
-říc, kárav. -ral, -rán(i), 1. =
přísně napomínat: k. někoho
pro něco (zastar. z něčeho ve
smyslu příčinném): žák byl ká.
rán pro špatný prospěch, -né
chování II ze zeměpisu... (= z če—
ho, z jakého předmětu, pro ne
prospěch v čem?):
2. = trestat (zastar., RZ., bibl.);
slož. dokon. m1- se koho (2. p.)
mnoho; po-, prostě dokon. ||
u— (zastar., Smil.);
ká'rávati, opak. _

karátový, přid. ke karát: -vé zlato...
karaul q-ra-úlxo, -u, tur. = opev

něná strážnice; = stráž (z rus.)
karavana, -van, ž., z perš. = spo

lečnost cestujících pouští; pře
nes.\= dlouhá. řada vozidel, lidí:
'-vančik, -a. m. = člen, zřízenec
karavany;
-vanka, -nek, ž., zdrob. ke kara.
vana;
dva/nm cesty, čaj || '-va7wvý;
-vanseraj vse-», -e, m. Dvan
serie, ž., z perš. = přístřeší pro
karavany

karavanský, přid., 1. ke karavana
(říd.) = karavanní; 2. ke Kara
vanky, -nek, ž. pomn., pohoří

káráváti, v. kárati;
káravý [-vě; wosa = kárající,
přísně napomínavý: k. hlas, tón:
podívati se na koho -vě

karazírovati, v. karasírovati
kai-b, -u, m. " -ba, ž., z něm. =

prkenný truhlík na hašení vápna
karban, -u, m.. z hebrej. korban

= (náruživá) hra v karty
karbanátek || -bonátek, -tku. m.

|| lid. mátle, ž., z ital. = sma—
žený koláček ze sekaného masa

turbín-lichý [-cky; -ct'ví], přid. ke
karbaník: -cká, vášeň...;
lem-banik [-nice], -.a, m. = kdo
se oddává karbanu. náruživý
hráč v karty:

karbaniti = náruživé hrát v
karty; slož. dokon. na- se (mno—
h0): pro- co = prohrát v karty:
za- si = zahrátí si v karty:
karbani'vati, opakov.

karbid, -u, m., sloučenina uhlíku
s jinými prvky, hlavně s kovy:
-dový: -vá. lampa

karbinec, -nce, m., rostlina
karblovati = míchat (pivovar.)
karbol, -u, m., zkrácený název

karbolové kyseliny, desinfekční
a konservující přípravek;
karbolka, -lek, ž. = karbolová
voda (lid.);
karbolovatí = natírat karbolem:
slož. dokon. na-;
karbolový: -vá. voda

karbon, -u. m., z lat. = uhlík.
kamenouhelný útvar, karbonový
papir 

karbonář, -e,' m., z ital. = vlastně
„uhlíř“, člen tajných politických
spolků v Italii pracujících proti
vládě cizinců; příd. Jaký [-řstvi]

karbonátek, -nátle, v. karbanátek
karbonový, přid. ke karbon: k. pa—

pir = uhlový p. pro psací stroje.
průkleporý

karborundum, -da, stř .= ochran
ná známka pro karbid křemíku.
látku na broušení, látka sama.:
-d.ový brus, pilník

karbovačka, -ček, ž. = hřeblo na
prohrabávání hašeného vápna:
v pekařství = nástroj k vroub
kování chleba;
karbovati = míchat vápno.
vroubkovat chléb;
karbovna, -ven, ž. = kalfas

knrbunkl || karbunkul, —u, m., z
lat. = červený drahý kámen, ru—
bin (zastar.). nežlt, uhlák ll
'-kule, ž. (Ner.)

'kárce, m. = karatel
kai-cer, -u, m., lat. = skolni vé

zení '
karcinom, -u, m. = rakovina
kardan, -u, m. || mom? hřídel =

část strojního zařízení u auto
mobilů
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kardinál a-dy-», -a. m., z lat., vy
soký hodnostář ř.-katolic. církve.
volič papeže, člen papežova po
radního sboru: pták;
k., -u, m. || málka, -lek, 2., druh
červených jablek; k., nápoj:
kardinalát, -u, m. = kardinálský
úřad:
kardinální [mě] tedy-», z lat. =
hlavní, základní, na př. chyba,
ctnosti:
kardinálský [-ství], příd. ke kar
dinál

kardiograt c-dyjo-ip, -u, m., z řeč.
== přístroj kreslící srdeční křiv—
ku; -gram, —u,m. = srdeční křiv
ka, grafické znázornění činnosti
srdce

Inu-é, stř. neskl., z franc. car-ré, 1.
= vojen. čtverec, seskupení do
čtverce: 2. = rychlý pohyb, běh;
příSlovečné: jetl. utíkatl k. =
úprkem; 3. vepřové k. = vepřové
žebírko (podle čtverečků. které se
před pečením dělávají na po
vrchu)

Karel -rle (lid. -dla), kř. jm. 1
příjm.: v. Karla.

kai-ence, ž., z lat. = nedostatek,
srážka: dovolená. s -cí požitků;
mění lhůta = po kterou trvá ka
rence

kareta, 2.. z ital. = lehký vozík;
karetka,-ž., zdrob. ke kareta a
karta

karetné, -ho, stř. ==- poplatek za
užívání karet:
-tní " -tný (kolek, hra);
-tník, -a, m. = hráč v karty
(zastar.); = výrobce karet

kartiol, -u. m., z ital. = květák;
401117,přid. k tomu '

"kai-han [-nice], -a, m. = „kla
cek“, hrubec. dítě (zhrub.);
zdrob. -hánek, -nka, m.

'karhavý = hrčivý, hrkavý (Č.
Chod)

kariatida. (-ty-» || -'ryatida, ž., z
řeč. = socha podpírající římsu,
balkon...

kariéra (karyjéra), ž., z franc. n.
2 Ital., původ. = závodní dráhaj
Dřenes. = životní draha, postup

ve službě, v životě; udělat -ru =
rychle postoupit, dosáhnouti dob
rého místa (hovor.);
kartě?—istu|| "'kariérník, -a, m. =
kdo usiluje o rychlou kariéru;
%stický a-styc-ío || brna—ký
[-ctvi], příd. k tomu; '—m'stika,
ž. = kariérnictví;
'kariérový, přid. ke kariéra

*knrikační = karikující
karikatura <-tú—»,ž.. z ital. = po

směšný, výsměšný, skreslující'
obraz osoby; v liter. = posměšné
křivé, skreslující vylíčení skuteč
nosti, osoby;
-turista [-stka], m. = kdo tvoři
karikatury; .
-tumí kresba || '-tumý (Šal.):
-tm*nost, -l, ž. = karikaturní
ráz

'karikovaný [-ně; most) = skres—
Iený;
karikovati = skresleně, výsměš—
né zobrazit, zobrazovat, (na)
ma10vat. (vy)líčit; slož. dokon.
z-; zkarikovaný [-ně; mostJ =
skreslený

kariola, zdrob. -lka, -lek, ž., z
franc. = lehký vozík: dní pošta

karírovaný, mati = károvaný, -vat
kai-ita, -tati1m£..., obyčej. charita....

v. tam;
k'm'tas = charita (So):
*karitni = mírný, laskavý

kůrka, ž., zdrob. ke kára 2.:
kárkář [[ kar—,-e, m. = kdo jede,
jezdi s kárkou. majitel kárky

kai-kule. ž., ze středolat. carracalla
= čepec, čapka: kov-kulička, -Cek.
ž., zdrob. ke karkulka, -lek, ž.,
zdrob. ke karkula; Karkulka,
hrdinka pohádky

Karla (lid. Kadla), ž., žen. protěj
šek ke Karel

Karlík, -u, m. = Karlovo nám.
v Praze (lid. a hovor.)

kai-látka (lid. místy kudla-), stř.,
obyč. pomn. -tka, -tek " místy
lid. -tka, ž.. pomn. -tky, vlast.
zdrob. ke karle = sedmihradské
švestka. druh sliv. místy =
švestka vůbec;
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karlátka, z., téz. = karlátkový knrnýr „ lid. kanýr, -u, m., z
strom; franc.-něm. = nablrana obruba
-tkový strom; -vá. voda (ze su
šených karlátek)

kai-ie, -lete. stř., 1. 2 pol. = pidi
mužik (ojediněle v době obro
zen.); 2. = karlátko, -tka (řid.):
podle Karla IV.

Kariiček, -čka, m., zdrob. ke Kar
lik; Karlička. (lid. Kod—). ž..
zdrob. ke Karla;
Karlík (lid. Kadlík,), -a. m.,
zdrob. ke Karel;
kariik, -a, m. = vojenský odznak
na čepici s písmenem K, označu
jicim posledniho rak.-uher. cisa
ře Karla (lid. a hovor.); = pidi
mužlk (v. karle)

Karlín, -a, m., část Prahy:
karlínský, přid. k tomu

Karlouš, -e, m., domác. tvar ke
Karel (někdy též ke Karla)

karlovarský, přid. ke Karlovy Vary
Karlštejn, -u, m., hrad a obec v

č.. dříve též Karlův Týn
karmagnola, kmmaňola., v. car

magnole
karmazín, —u, m., z ital. = hed

vábná látka nachové barvy (za
star.); = nachové barvivo, kar
min: karmazinový [-vě] || 'kar
mažový = karminový

karmelita [-tka] || časť. —tán[-tán
km], -a, m. = člen mnišského
řádu karmelitánského;
Jimm—ký ll —litský řád

karmin, -u, m., z ital. = jasně
červené barvivo z červce nopá
lového: mový Dnové). přid. k
tomu

'xai—nálný [dněL z lat. = tělesný
karneol, -u, m.. z lat. = červená

odruda chaicedonu; přid. 401117"
karneval, -u. m., z ital. = maso-'

pustni zábava, mumraj: „val/M *||_
-valový, přid. k tomu

mně, v. kárný
'kárník, -a, m. = kárkář
kárný [M] = káravý (řid.); k.

soud = kárajici, trestající slu
žební přestupky: podob. kárné
řizeni; kárný trest = uložený
kárným soudem

u šatů: zdrob. -rek, -rku, m.:
-rovati = Opatřovati karnýrem

karnýs, -su <<-zu», m., z franc. ==
římsa na záclony; = vlnitá. žláb
kovnice (stavit), vlnovka

káro, stř., z franc. can-eau, 1. =
kostka na látce, kostkovaná lát—
ka; někdy se chápe za. neskl.
přid. jm. = károvaný;
2. káro || kára, ž. || kár, -u. 111..
barva v kartách

Karolina a-linu, 2., kř. jm., podle
lat. = Karla;
zdrob. dinka (Jin-», 2.

karolinský, podle lat. přid. ke Ka
rel Veliký: -ská. doba: K-ská epo
peja (Zey.), karolinské umění

Karolinum ď-ll-lb, -na, stř., z lat. =
Karlova kolej. staré budovy praž
ské university

lmrosa e-sa.», ž., z franc. = kočár
se střechou;
karosárna, -ren, ž. = dílna, to
várna na karoserie; -sář, -e, m.
= Výrobce karoserii; -sářaloý
[-sářstv£], přid. k tomu;
-se1'ie esse-», ž.. z franc. = kor
ba automobilu;
-sovaný <<-so-»= mající karose
rii; skvěle -né auto

karotka, -tek, ž., z franc., druh
mrkve

károvaný = kostkovaný || podle
něm. karýrovaný;
károvati = kostkovat;
kárový, přid. ke káro 2.: k. kral.
-vá barva, -vé eso...

karpstoruský = ruský v Karpa
tech. na obou stranách Karpat

karpatský, přid. ke. Karpaty, -pat.
m. pomn., horstvo

karpologie, ž., z lat. =
rostlinných plodech,

karrar, v. karar
karrousel, v. karusel
karta, -ret, ž. (lid. kart, -u, m.).

1. z ital. carta = jeden list hra
cich karet: pomn. karty = sou
bor hracich listů, hra v karty
(mit v kartách štěstí...); hrát
v karty ',!karty; padá. mu (dob

nauka o
ovocnlctvi
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rá) karta = dostává. při hře
dobré karty (lid. a hovor.): uká
zat karty, přenes. = prozraditi
své plány (t.): dívati se, kou
kat nekomu do karet; přenes.
= dávat naň pozor, odhalovat
jeho záměry (t.); vsadit vše
chno na jednu kartu: přenes. =
očekávati dobrý výsledek, roz
hodnutí od jediného kroku (t.):
karta se obrátila = nastal obrat
(t.):
2. z něm. = lístek, vstupenka
(do divadla...). jízdenka, pohled
ní lístek, dopisnice (lid. a ho
vor.),
= tuhý list papíru 11. lepenky

kartáč, -e. m., z něm., 1. = ná
řadí na, čištění, na mytí, na leš
tění: k. na šaty, na boty, na
ruce: mycí, lešticí k.; 2. druh
staršího délového náboje podob
ného šrapnelu:
zdrob. -ček, -čku, m.;
-čkovitý ll -čom'tý [-tě] =
dobný kartáčku, kartáči;
-čmlcký [-čmc£vi]. příd. ke -č'n£7c,

D0"

-a. m. = výrobce kartáčů;
kartáčovací stroj = na kartáčo
vání;
kartáčovati = cídit, čistit, leštit
kartáčem; slož. dokon. o-, w-;
—čo'v:úotisk tiskařské sazby =
ruční otisk; -vá. střelba

kartán, -u, m. = karton 1., kar
toun 2.: zdrob. -nek, -nku, m.

kartáč, -e, m. = hráč v karty;
vřka, -řek, ž. = vykladačka ka
ret; někdy = žena hrající v
karty: Jský; -'řst'v£,stř. = vy
kládání karet

kartel, -u, m., z ital. = sdružení
velkokapitaiistických podniků;
-lář, -e, m. = člen kartelu; -lář—
ský [-lářstv£], přid. k tomu;
Jovan = spojovat v kartel; slož.
dokon. s-;
-Zový, přid. ke kartel

kartesián x-zijámv, -a. m. = pří
vrženec kartesianismu;
-s'ia'ntsmus ox-nyzmusm -mu, m.
= Cartesiova. Descartova filo
sofie: Latinský.— -ká filosofie

kartička, -ček, ž.. zdrob. ke karta
1., 2.

'knrtiti = kazit, hatit; k. se =
hatiti se (1id.): slož. dok. z

kartka, -tek, ž., zdrob. ke karta 2.
kartograf, —a,m., z řeč. = kreslič

map, mapař;
-graf'ie, ž. = nauka o kreslení
map. kreslení map. mapařství;
-gram, -u, m. = grafické zná
zornění statistických výsledků

karton, —u,m., z franc., 1. = tuhý
papír, přechodný výrobek mezi
papírem a lepenkou; = krabice
z kartonu; = náčrt; 2. látka.
obyčej. kartoun, v. tam;
kartonář [čkaL -e. m. =
tonážní dělník:
kartonáž, -e, ž. = výroba lepen
kových výrobků, lepenkový vý
robek: -nážnický [—ctv£],přid. ke
-nážn_tk, -a, m. = kdo provozuje
kartonáž;
'ka'rto'nka,
ka;
kartonovati = vázat! do karto
nu: proste dokon. s- || z-;
kartonový = z kartonu: = z
kartounu (říd.)

kartotéka, ž., z řeč. = schránka
na listiny, na lístky n. na ma
py, lístkovnice, přenes. 1 lístky
samy, lístkový katalog;
-tékový: -vá. soustava

kartonu, -u, m., 1. vzorkovaná lát

kar—

-nek, ž. = kartoun

ka; 2. druh starého děla; 3. =
karton (lid., Rais);
kartounka, -nek. 2. = kartou
nová sukně, továrna na kartou
HY:
kartounový: -vá sukně, -vé ša
tY; -vý náboj

kartouz, -u, m. " časť. kartouza
_llxněkdy-ze, ž.. z ital. = kartu
ziánský klášter, klášter vůbec;
kartouzek, -zku, m., květina,
hvozdík;
kartouzntk, -a. m. = trestanec
uvězněný v čes. Kartouzich, zlo
činec:
Kartouzy, -touz, pomn., ves v
Č., lid. název Králova Pole, ny
ní části Brna;
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kartouzský, příd. ke Kartouzy;
= kartuziánský: k. likér = char
treuska

kartovati, z-něm. = zapisovatl do
lístkového katalogu

'kartový, příd. ke karta, karty
kartuš(e), ž., z franc. = obruba..

ornamentální rámec kolem erbů,
nápisů apod.; = sumka; -šova—
ti = ozdobovat kartuší

kartuzián, -a., m. = člen mnišské
ho řádu kartuziánského: -'n8ký
klášter:
kartuzže, ž. = kartouza

karub, -u [[ -bn-ík, -u, m. = ro
hovník (strom)

karusel e—zeh,-u, m.. z franc., jez
decká slavnost v starších dobách;
= kolotoč (zastar.); = svislý
soustruh; = vozík

karyatids, v. kariatlda
kafýl'Ovaný. v. károvatl
kasa, ž., z ital. = pokladna. -dnice

(lid. & hovor.); sazečská k. =
= dřevěná schránka na litery; k.
(na zádech) = hrb (vulg.)

kasaco essa-» || zastar. -c£, 2., z
franc. = zrušení. zničení, oby
čej. zrušení soudních výroků pro
porušení zákona; v hudbě =
drobná skladba, „loučeni“. kte—
rá se hrávala pod širým nebem;
kasační = zrušovací: k. soud

Kasal, -a, m., příjm. z kasati
'kasalický [-cky] = naparáděný.

vyfinténý (zastara, Jil-.)
humana v. kasematy
'kasaně || kasanice, zdrob. kasa

m'cka || kasaňka, -něk. ka.—Janka,
-nek, ž. = sukne (která se kasá.,
vykasává). plášť, ozdobný pás na
hlavu (zastar., lid.)

.kasňrenský, přid. ke kasárna: k.
sloh budov = střízlivý, nevkus
ný: -ké slovo = hrubé, jaké bylo
slýchat ve vojen. kasárnách'

kasárna, -ren, ž. || obyc. pomn.
-'my, z franc. = budova k stá
lému ubytování vojska. četnic
tva...: zpevacka kasárna (Ner.:
kasárna. stř. pomn. jako prez.
Hradčana m. -IW):

kasámí vězení; Juu—ký = kasa
renský;
kasárnička, aček, pomn. -m'lčky,
ž., zdrob. ke kasárna:
kasár'nik, -a, m. = kasární Vě
zení; dostat -ka

kamí-, —e. m. = vykradač kas;
kasař'ína, ž. = kasařství; kasař
ský [-stv£]: -ské náčiní. řemeslo

kasnti, -sám " zastar. kaši.... ka.—
sej, kasaje = ohrnovat, za,-,pod
(kniž.), obyč. podkasávat. vy-:
k. se = kasati si Sat, přenes. =
chvástati se, vychloubat; k. se
na koho. proti komu, nač ==
chystati se chvástave. hrozivě;
slož. dokon. pod- = podhrnout:
pod- (si) sukni...; pod- se;
vy- = vyhr—nout: vy- (sl) ru
kávy; přenes. (na někoho) =
přlchystati se:
'podkasovati, slož. nedokon. (Su
Šín;
kasávati, opakov.: slož. nedok.
pod-, 011- si sukně, rukávy...

knsein <<-zejín», -u, m., z lat. =
sýrovina

kasematy c-ze-s || někdy kasu-,
-mut, m. pomn. (zříd. -mat, -u.
m. || -mata, ž.), z ital. (casamat—
ta) = hradební n. pevnostní
chodby, sklepy. žaláře; u námoř
nictva = obrněný prostor dělo—
střelecký:
-matn£ loď = 1. s kasematy

kascrnace, ž. = ubytování v ka
sárnách; kasemovati = ubyto—
vat. v kasárnách, hromadně

kasetn c-se-, lid. -ze-». ž.. z franc.
= Skřínka na skvosty; = pro
hloubena část stropu, klenby:
zdrob. kasetka, -tek, ž.:
kasetovy' || 401mm? strop

kasičku, ž., zdrob. ke kasa.
kasiňácký, přid. ke kasinák (no

\'or.); kasiňák, -a, m. || maf, -e,
m. = člen kasina

kuslno 45-51-|| -sí-», stř., z ital. =
místnost. budova pro uzavřenou
společnost: šlech
tické... k. ;
'kasi'nský, přid. k tomu

důstojnické.
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kasír [—*rkaf|,-a, m.. z něm. = po- kastovní, příd. ke kasta: k. zřízení,
kladník (lid. & hovor.) duch; mický [micky] = kastov—

kasírovatl, z něm. = rušit (lld.): ní: -nlcký důstojník (So.): žít
= zbavit vojen. hodnosti (za
stat-.): slož. dokon. z

kasírský [-sky.; -st'ví], příd. ke
knsír

kaskáda, ž., z franc. = malý stup
ňovitý vodopád; přenes.: k. zvu
ků, slavičích trylků; k. (slov
ních) obrazů (Nov.);
-dický c-dyc-xa = podobný kas
kádě ll -dový, -do1n'tý

Kasket, V. kašket
kasovní || 'kasový, příd. ke kasa

= pokladní: k. hotovost (h0vor.):
přenes. k. kus = líblvá diva
delní hra. která plní divadelní
pokladnu

Kassandra, ž.. řec. věštkyně pádu
Troje; dřina slova, věštba = ne
blahá, zlověstná

kasta, ž.. z portug. = třída oby
vatelstva, která se přísně oddě
luje od ostatního obyvatelstva.
společensky Výlučně. '

kastnlský pramen u Delť; symb.
básnického posvěcení, nadšení

kastaněta, ž., z ital = látka kep—
rovaná po ob0u stranách: hu
dební blcí nástroj; zdrob. -tka,
-tek, ž.

kastel, -u. m., z lat. castellum =
tvrz, opevněný tábor; '
kastelán [-nka], -a, m. = správ
ce tvrze. klíčník: maka? [-nstvl];
kastelek, -lku. m., zdrob. ke kas
tel (Nel-.)

kastigace q-sty-ív, ž., z lat. = kastl
gování;
-govati = (po)kárat, (po)tres—
tat; -govati spis... = opravovat.
-vit, upravovat, -vlt (censurně,
z důvodů pedagogických...); kas
tigované vydání

'kastl, —u,m. || kastle, 2., z něm.
= skříň (lld.); zdrob. kastuk,
-u, kastllček, -čku, m. || kaat
h'čka, -ček, ž.

kastor, —u,m., z lat. = chlupatý
tvrdý klobouk v starších dobách,
jinak kaszorový

-nlcky (t.); mictví, stř. = kas
tovní zřízení, -ní duch, snaha po
společenské výlučnosti;
'“nik, -a, m. = člen kasty (Ner.)

kastrace. 2., vykleštěnl.
vyřezání;
kastrát, -a, m. = kleštěnec;
kastrátství, stř. = kleštěnectví

kastrol, -u, m., z franc. casserole
= pánev; = tvrdý klobouk
(žert.): zdrob. kastrolek, -lku, m.

knstrowti, z lat. = (vy)klestlt:
slož. dokon. vy

z lat. =

kasuallsmus ox-zualiz-ab, -mu, m..
z lat. = víra v náhodu, v osud
jako podstatu světového dění;
diam, m. = stoupenec kasualls—
mu; distický [-cky] <-styc-» =
v duchu kasuallsmu

kasuár c-zuán. -a, m., pták
kaSulsta ukazují-» || řidčeji -stik

c—stykío,-a, m. = pěstitel, stou
penec kasulstiky;
—stický [-sticky; -stič'nost] = v
duchu kasuistiky || '-stní;
-stíka, ž. = teologická. nauka
a právní metoda. zkoumající &
řešící různé otázky podle jed
notlivých případů

kásus x-zus», -su, m.,
případ (říd. h0vor.)

kašúk, -a. m. = cukrovarnický děl
ník u řepové kaše

kaše, ž., pokrm: kruplcova pros
ná, moučná, bramborová k.; tou
kat někomu do kaše = plést!
se do jeho věcí (lid.); být v keší
= v nesnázích (L); vyrůstat od
kaše = od malička (Němc.);
horká k.. symb. něčeho nepří
jemného (lid. a hovor.)z chodít
kolem čeho jako kolem horké
kaše = nechtít, báti se o ně
čem mluvit, něco projednávat,
„kousnout" do něčeho: kaše se
nejí tak horké, jak se uvaří =
není to tak zlé. jak se zdá, ne
bylo to tak zle míněno apod.

z lat. =
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kašel, —šle,m. = prudký, hlasitý,
často chorobný výdech při po
dráždění dýchacích cest

kašička, -ček, ž., zdrob. ke kaše:
přenes. (žert.) = 1. třída národ.
školy: = kompromisní člověk:
kašičkář, -e, m. = kdo kašičkuje:
-čkařiti = kašičkovat; -čkářský
[-ství], přid. ke kašíčkář:
kašičkovati = pracovat jen po
vrchně, v drobnostech, nedůklad
ně, vyhýbati se rozhodnutí, dě
lat kompromisy (hovor.);
slož. dokon. z- něco (spor, nepři
jemnou věc) = urovnat;
kašičko'vý = kompromisní (ho
vor.)

kašílek, -lku, m., zdrob. ke kašel
kašírovati, z něm. (a tam z franc.),

původ. = skrývat, tajit, přenes.
= napodobit; kašírova'ný: -ná
socha. krajina = z lepenky

kašket || řidě. kasket, -u, m.. z
franc. = přilbovitý klobouk;
kašketek || kaškýtek, -tka, m..
zdrob. k tomu

kašlati, -lu, -leš || —lá.m,nekašli II
-kašlej, -laje, -jíc = mít kašel,
prudce a hlasitě vydechovat;
přenes. kašlat na něco, na něko
ho = nestát o něco, o někoho,
pohrdat něčím. někým (vulg.);
slož. dok. do- = zemřít (zhrub.);
od- (si) = uleviti si kašlem; PTO—
celou noc: roz- se = dáti se do
silného kašle; vy- hlen, krev;
přenes. vy- se na něco, na ně
koho = odmitnout, pohrdnout
(vulg.); za-, prostě dokon.;
kašlávati, opakov.; slož. nedok.
od- chraptivě (Jir.); po- = ob
čas kašlat; 'vy- krev

'kašlavec, -vce, m. = kašlavý člo
věk (Vaně.):
kašlavý [-1Jě; -'vost] = kašlající,
trpící kašlem

kašiíček, m., zdrob. ke kašllk, -u.
m. zdrob. ke kašel (Ner.)

kašmír (lid. kažmi'r), _-u, m. =
jemná vlněná tkanina z vlny kaš
mírských ovci (v indie. Kašmíru):
401117šátek...

Kašub

kašna, -šen, z., z něm. = vodni
nádržka, zpravidla na veřejném
prostranství; zdrob. kašm'čka,
-ček. ž.

'kašný = kašový;
kašovi'na, z. = něco kašovitého;
kožovitá [-tě; -tost] = podobný
kaši:
kašo'vý = z kaše, s kaši; být k.
= jíst rád kaši (lld.); = měkký
jako kaše

Kašpar, -a, m., jm. křest. i příjm.:
kašpar = blázen, hlupák (lid. &
hovor.): dělati ze sebe, někomu
kašpara || -ry;
zdrob. kašpárek, -rka, m., komic
ká. postava čes. loutkového di
vadla; = kašpar: nebudu nikomu
dělat kašpárka (So.) atpod.:
kašpárko'vský || kašparovský
[-sky], přid. ke kašpárek. kašpar ;.
kašpaxrovati = dělat blázna; k..
koho = míti za blázna (1id.):
slož. dokon. na- se = nadělati se
bláznů;
kašparský: -ké divadlo =
parkovo (Nex—.)

kašprle, -lete, stř. = kašpárek (lid.)
kaštan, -u, m., z lat., strOm i jeho

plod; přenes. = kus uschlého
bláta na sukni, kus lejna na do
bytčeti... (lid.); v. tahati;
kaštanář [-řka], -e, m. = proda—
vač kaštanů:
kaštánek, -nku, m., zdrob. ke
kaštan; přenes. = kus zaschlého
bláta.., rohová ploška na zad—
ních nohách koně:
kaštánek, -nka, m., 1. = člověk
s kaštanovými vlasy. kůň s kaš—
tanovou srstí, hnědak; 2. = „vy
kutálený" chlapík, .,mi'ška“;
kaštanovi, stř. hromad. = kaš
tany; '-no1mík, -u, m. = kaštan
(strom):
kaštanooý Dvě; -vost]: -vá, alej.
moučka; -vá barva, -vé vlasy

kaštel, —u, m., ze slov. kaštiel' =
kastel, panský, zemanský dům.
zámek

Kašub, -a, m. =přislušník pobalt
ského slovan. kmene; 'přid. k to
mu

kaš
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kašubský; kašubština, z. = ka- katalepsie, ž., z řeč. = ztrnulost
šubský jazyk (svalstva), utkvělost; -ptický

niulirovati (mažu-) || Jovan ko— a-ptyc-» stav, záchvat
mu, z něm. = přiliš lichotit, pod- kataIOg, -u, m., z řeč. = seznam.
kuřovat (lid. a hovor.) lístkový n. knižní soupis; k.
, -a, m. = vykonavatel trestu

smrti, popravčí mistr; přenes.:
býti do práce jako k. = horlivý
(lid.); být na sebe, na lidi jako
k. = velmi přísný, nemilosrdný
GJ:
kata, příslov. = nic, pranic: kata
ti dá., kata jsi ztratil; = jakpak
ne, ano, zajisté: Byls tam? Kata
ne: kata nepije (Herb.);
citoslovce podivu, překvapení,
odporu = hele, podívejme'se...,
hrome: i kata. kata. takovýhle
preceptůrek (Rais); k., na to
bych byl zapomněl: kata, jaká
pak služba.! (Ra.) = dejte po
koj. ale jděte... (vesměs lid. a
hovor.)

lnu. ]] Káťa, -ti, z., domác. tvary
ke Kateřina

kita, -ti. m.,
katecheta

katafalk, -u, m., z ital. = vyvýšené
lešení na rakev o pohřbu

katachrése <<-ze»,ž., z řeč. = otřela
metafora

htaklysma (Jalta-), -matu, stř. Il
-my, ž. || podle ruš. _klys'm, -u.
m., z řeč. -klysmos = potopa,
pronikavé. změna v přírodě, pře
nes. v lidské společnosti

katakombní, příd'. ke katakomby:
k. život (Ner.) || -bový;
katakomby, -mb, ž. pomn.. z ital.
= podzemní pohřebiště prvních
křesťanů v Římě

Katalánec, -nce. m.
Katalánie;
Katalám'e x-nyjeib. ž.. území ve
španělsku;
Katalánsko, stř. = Katalánie:
katalánský jazyk neboli Jánšti
na. ž.

tatalektický <—ktyc-», z řeč. = ne—
Úplný, zakončený necelou sto
DOu, o verši

v student. mluvě =

= obyvatel

katastrofa, 2., z řeč.,

sbírek, knih, obrazů. osob: vý
stavní k.;
—Zogisace aaa—», z. = katalogi
sovaní; -logisační prace;
katalogisovati a-zo-» ][ '-logovat1
= sestavovat katalog, zaplsovati
do katalogu

KataIOnie, Kataluňa (Dur.). 2., no
vější náZVy Katalánie

katan [-nka], -a, m. = katův po
mocník, „holomek“; přenes. =
ukrutník: maca“ = trýznlt.
mučit; -nský [maka/; -nswi] =
ukrutný; '-nstvo, stř. = katan—
ský skutek

katnplexie, z řeč. = ztrnutí, obrna
(lékař.)

katapult, -u, m. || časť. -lta, z..
z lat. = válečný prak; katapult.
též = zařízení na vypuštění le
touna při krátkém rozběhu: vy
razil jako vymrštěn katapultem
(ČapJ;
—Ztový: -vá lod', -vé letadlo

katar, -u, m., z řeč. = zánět sliz
nic; střevní k.

katarakt, -u, m., z franc. = velký
vodopad, příval, peřej; přenes.:
k. slov (Ner.) = příval: v elek
trotech. = tlumič

katarální, přid. ke katar: k. zánět:
katárek, -rku,
katar;
*kata'nista, m. =- člověk stlžený
katarem (Ner.)

m.. zdrob. ke

katar-se, v. katharse
katastr, -u, m., z lat. capitastrum

= veřejný soupis, seznam po
zemků, domů. voličů a pod.:
přenes. = rozloha, na př. obce.
usedlosti;
-stráln£ [-ně]: -stralní mapa, o
bec, archiv

v řecké
tragedii = konečný obrat děje
k tragickému konci; přenes. =
velká. pohroma, veliké neštěstí:
železniční, důlní. letecká, k.:
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'-strofalismus (Jiz-», -mu. m. =
záliba v líčení katastrof;
-strofální [-ně; -nost], na. př.
neštěstí = veliké: -ní konec =
zakončení katastrofou, neblahé.
zhoubné: podob. -ní následky;
-strofismus c-zmus», -mu. m. =
geologický názor, podle kterého
zemi občas stíhaly obrovské ka
tastrofy; názor, že dojde ke ka
tastrofě;
ostrofista, m.
strofismu

kaťata, v. gatě
kateču, v. katechu

= přivrženec kata

katedra, -der. z. ][ ',-dr -u m.
(Ner.). řec.-lat. = učitelský pro
fesorský školní stůl: = učitelská
stolice vysokoškolská., obor: k.
filosofie, literatury...; mít -dru
filosofie atp.

katedrála, ž., z řeč. = hlavní
chrám v biskupském sídle, dóm:
-'rálni chram. kapitula

katedrový [-vě], na př. učenec (s
jistou příhanou) = u. pěstující
svůj obor jen teoreticky, knižně.
školsky; podob. k. socialismus

kategorický [-1“ick'y; —r*ič'nost], z
řeč. = určitý. nepodmíněný. roz
hodný: k. rozkaz; k. imperativ
Kantův; -ké prohlášení

kategorie vryje). z., z řeč. = sku
pina. třída. druh: filosofické, vě—
decké... k.: různé k. lidí, povo
lání atp.; _
-gor1'sace <-za—»,z. = kategori
SOVaní: -goriso'vati e-zo-» co, ko
ho = řaditi do kategorií

katechesa c-chézeio. z.. z řeč. = vy
učování náboženství:
—cheta [-chetka] a-che-m m. =
učitel náboženství;
katechetický <-tyc-»: -ká škola;
-chetika auty-», z. = katechese,
návod k ní;
katechetský [-stv£], přid. ke
katecheta:
katechisace a-za-». ž. = katechi
sování : —sační scéna (Nov.):
katechismus x—mus»,-mu, m. =
základy náboženství: jít na k
(před svatbou) = podrobiti se

zkoušce ze znalosti katechismu;
= příručka. náboženského vyučo
vání; přenes. o jiné stručné pří
ručce: masopustní k. (Ner.); K.
estetiky (od Zd. Nejedlého)...;
mnu—avan c-zo-iv = učit kate
chismu

katechu a-ču», stř. neskl.. z ma—
lajštiny, orientalní tříslovina.

kateciiumen, -a, m., z řeč. = vy
znavač křesťanství před křtem;
-mem'cky' <<-nyc-»: -ká škola =
pro katechumeny || '-menský

Kateřina, ž., kř. jm.; zdrob. -nka,
-nek. ž.:
Kateřinky, -nek, ž. pomn. =
ústav pro choromyslné u sv. Ka
teřiny v Praze

katetr (z Rath-). -ru, m., řec. =
měchýřová. cévka:
katétrovati || kafetríso'vati (—ZO-)
= cévkovat. odnímat moč

katexochén a-egzo-xo, příslov., z řeč.
= po výtce, obzvláště, především,
speciálně; -chžcký = zvláštní,
speciální

katě, v. gatě
Kutěnka, Ká-, ž., domác. tvar ke

Kata
katharse c-ze». ž., z řec. -sis =

očištění: v poetice = výsledný
očišťující, povznášející dojem z
tragedie

kathedrála, v. katedrála
kathoda, v. katoda
'katí, příd. ke kat
káti se, kají se = dělat pokání;

želet. litovat: káti se z hříchů
apod.: *k. něco = pykati za ně
co (Vrch1.);
slož. dokon. 'od- = odpykat;
170—se (zastar.). dnes jen podst.
jm. pokání, v. tam

'Katice, ž., domác. tvar ke Kata
katilinárka auty-», -rek, 2. = Cice

ronova řeč proti Catilinovi. pře
nes. = ostrá řeč proti odpůrci

Kntinka, ž., zdrob. ke Kata
'katiště, stř. = místo pro kata.,

popraviště (Ner.)
katiti se, kacen(í) = zlobiti se:

časť. slož. roz- se, v. tam
'kátiti= kácet (nař.)
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Katka, ž.. zdrob. ke Kata
kaťky, v. gatě
Katla || Katle, Ká-, ž., domác. tvar

ke Kateřina
Kato, -tona, m.. z Cato, starořím.

občan; symb. mravně přísného
člověka

katoda, ž., z řeč. = záporný pól
elektrického proudu; -do1rý

katolicismus, -mu, m. = katolictví,
katolický duch;
Jicisovati c-zo-» = katolísovat;
= vésti si v katolic. duchu;
Jický [dicke/], původ. = obec
ný (po celém světě); -ká cír
kev = římskokatolická:
dictví, stř. = katolická víra.
-ké přesvědčení, -ký duch, ka
tolicismus:
*-lictvo, stř. hromad. = katolíci;
katolík [-lička], -a, m., z řeč. =
člen katolické církve;
katolisace c-za-», ž. = katoliso
vání; -sovat£ <—zo-» = pokato—
ličťovat

katonický (říd.), -novský, mký,
přid. ke Kato: katonská přísnost

katorga, ž., z ruš. a tam z řeč. =
těžká. nucená práce. zvláště v do—
lech, za feudalismu a kapita—
lismu; _
-ržnický, příd. ke ďžník, -a, m.
= odsouzenec ke katorze; držny'
= odsouzený ke katorze

Katoušek, -ška, m., domác. tvar
ke Kateřina

tkatovati = počínatl si jako kat,
trýznit;
'katová'na, ž. = katovství:
katovna, -ven, ž. = katovo o
bydlí;
katovský [-sky ; -stv£], příd. ke
kat: k. meč...; přenes. -ká práce
= pro kata, nepříjemná., nevděč
ná: -ký člověk = krutý, nemilo—
srdný

'katr, -u, m., z něm. = mříž, zá.
bradlí, přepážka, rám0vá pila
(lid.)

katun, -u, m., z něm. = kartoun;
-novy' = kartounový (Herit.)

41

Katušo, ž., domácký tvar ke Ka
teřina; zdrob. -ška, -šek, ž.;
katuše, zdrob. -ška, ž., z ruš. =
„Stalinovy varhany", dělo s ně
kolika hlavněmi;
Katy, ž. neskl., Katynka, -nek,
ž., domác. tvary ke Kata

kauboj..., v. cowboy
kauce, ž. (lid. kauci, stř.), z lat.

(původ. = opatrnost) = záruka.
a to peněžní n. v cenných papí
rech; zdrob. kaucička, -ček, ž.

kauč, v. couch
kaučuk, -u, m.. pružná a průsvitné

nažloutlá. hmota. pryž:
kauMkodámý = dávající kaučuk:
-né rostliny;
-kaučokovina, ž. = kaučuková
hmota;
-ko1m£k, -u, m. = kaučukoW
strom:
kaučukový = z kaučuku

kauri, neskl., v. dam(m)aroň
kansalismus a-zaliz-av, -mu, m. =

zdůrazňování kausality;
kausalíta, ž., z lat. = příčinnost:
kausální [mě] = příčinný; k.
nexus = příčinná souvislost

kausativní c-týv—x—sloveso || kausa—
tiwm vzatý-», -va, stř. = fak—
titivum

kaustický [-čnost], příd. ke kausti
ka = kousavý, žíravý, řezavý.
jízllvý (vtip...):
kaustíka msty-», z řeč. = umělé
leptání. moření

kautela, ž., z lat. (souvisí s kau
ce). původ. = opatrnost. pak =
výhrada, zabezpečení, ochranná
záruka

káva, ž., z arab., L = bobule ká
vovníku: zrnková k.: 2. = nápoj
z nich; 3. = náhražka kávy: žit
ná, ječná, sladová, k.

kaval, -u, m., z něm. = velký kus
(lid.)i
kaval, -a, m.
v kartách

kavalec, -lce. m., 1. zdrob. ke ka
val, -u; 2. z ital. cavaletto = vo
jenská postel, postel vůbec (lid.
a hovor.)

z ital. = svršek
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kavalerie, z., z franc. =vojenská 'Rávní = kávový;
jizda, -ke jezdectvo; 'kávník, -u. m. -= kávový u
dentata, m. = vojenský jezdec; brus
Jeristácký c-styc-» vojín, pluk II kavoň, -ně, m. = kavka (mys
'-Zer'ijní (podle ruš.)

kavalír, -a, m., z něm. (a tam z
franc.), původ. = jezdec, pak =
rytíř, šlechtic, muz dvorně se
chovající k ženám, velkomyslný,
štědrý člověk;
div-ský [-sky; -8tv£] = dvomý.
štědrý

kavalkaída., ž.. ze špaň. n. 2 ital. =
slavnostní jezdecký průvod: pře
nes.: tvých smíchu k. (Hal)

Kaván, -a, m., příjm., z něm. Ga.
wan, Gawein

Ravárenský, přid. ke kavárna: k.
život, -ká. zahrádka; -ké klepy,
tlachy; -renst'v£, stř. = kaváren—
ská živnost

kavárna, -ren, z. = hostinská
místnost, kde se prodává hlavně
káva; zdrob. míčku, -ček, ž.;
kavámi = kavárenský: k. kri
tika (Ner.); k. stolky (Čech):
Micka? [Micka/,' “rnict'ví), přid.
ke mník [min], -a, m. = ma
jitel, nájemce kavárny

kavčátko, -tek, stř., zdrob. ke
kavče, -čete, stř., 1. = kavči
mládě; 2. k. žvatlavé, pták (s
kavkou příbuzný):
kauci, přid. ke kavka: k. peří.
mládě

Iavečka, ž.. zdrob. ke kavka
'kávečka, ž., zdrob. ke káva
kavent, -a, m., z lat. = ručitel.

rukojmě
kaverna, v. caverna
kaviár a-vijár), -u, m., z ital. =

naložené jikry mořských ryb
kávička, ž., zdrob. ke káva || 'kd—

vlnka, ž.
kavirovatl = ručiti za někoho (lid.

a hovor.)
havlis, -vek, ž.. havranovitý pták:

přenes. = kdo se dá snadno oši
dlt, obehrát, „sedne někomu na
lep“ (lid. & hovor.)

Kavkaz, -u, m. = horstvo a kraj,
Kavkazsko: kavkazský, přid. k
tomu

liv.), havran (lid.); nadávka. kně
žím

kávonoš, -e, m.
kávu;
'kávost'roj, -e || 'kávova'r, -u. 113
= vařič na kávu

kávovlna, ž. = kávová náhražka
kávovnik, -u. m. = kávový strom.
kávový [dvě] = z kávy, na kávu.
ke kávě, s kávou (výtažek, lžíce.
vařič, dort...): = zbarvený jakc
káva

kavyl, —u,m., z ruš., travina
kaz, -u. m. = menší vada, nedo

statek: k. v plátně, ve skle:
zubni k.: jazykový k. = chyba
proti duchu jazyka: k. u člověka
= chyba, nedostatek.... úhona

kazajčlč'ka, —ček, ž., zdrob. ke ka
zajka || 'kazaječka, ž. (Preiss.)

kazajka, -jek, ž., z ital. = krátky
kabátec, žlvůtek; svěrací k. (na
zkrocení zuřivco)

kazak, -u, 111.,z franc. = dlouhe
halenka

= číšník nosíc—

kazamír, -u, m., sukno (zastat.
m.); 40017, přid. k tomu

kázání, stř. (podst. jm. ke kázatl)
= nábožen. projev: mít, konat.
poslouchat k.; být, jít na k-; pře
nes. = domluvy, výtky, napome
nutí: dostat, vyslechnout (ostré)
k.,
zdrob. míčko, -ček, stř., hlavne
přenes.

anatel [-lka], -e, m. = duchovní.
který káže, má kázání; přenes
též o laikovi, který rád dlouhe
mluví, rád poučuje, napomíná
(lid. a hovor.); K., bibl. kniha:
-telna, —len || -telm'ce, ž. = vy
výšené místo pro kazatele; t
mysliv. = vyvýšené stanoviště.
záštita pro střelce; zdrob. -tel—
nička, -ček. ž.;
-telnovy' || -teln'lcov17 paragraf '—
Drotl zneužívání kazatelnice:
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-telský Esky; —st'v4], přid. ke
kazatel: -ké uměni, -ký tón
(řeči); -ká stanice = filiálka
evang. sboru

matt, káži || —žu....kaž, kažte, ká
že, -žic, kázal, kázán, kázání (v.
tam); 1. = ukazovat (RK., oje
diň.); 2. =praviti (RK., ojediň.);
s. = poručit, přikázat, poroučet,
přikazovat: kdo ti to kázal?
(lld.): obecná potřeba to káže:
4. = zvěstovat, hlásat: k. evan
gelium; přenes. = napominat,
nepříjemně opakovati stále totéž
(lid. a hovor.): 5. = kárat (stč..
Jir.);
slož. dokon. do- = dokončit ká
zání: do- co = podepřiti důvo
dy. důkazy || = dovést, svést,
býti schopen to udělat || =
osvědčit, projevit (J in);
na—se (mnoho); na- co = při-,
roz-, poručit;
0- = ukázat (zastar. a nářečJ;
= prokázat, projevit (t.);
od- = ukázati někam jinam (a
tim odmítnout): od- někoho na,
soud, na předsedu schůze apod.;
byl odkázán se svými nároky na
civilní soud; spisovatel odkázal
ve spise na poznámku, na při
lohu, na jiný spis = upozornil,
že je tam výklad, doplněk vý
kladu..: odkázat čtenáře do po
známky...; být odkázán sám na
sebe = živiti se sám, všechno si
sám dělatl...; od- co = pOručlt,
postoupit v závěti:
po- si (trochu, s chutí), o ka
zateli; pou-, v. poukaz:
pro-, 1. = projevit: pro- něko
mu vděčnost, službu, vlídnost,
přátelství, dobrodiní; 2. = do
kázat: pro— svůj původ, rod,
(ne)správnost tvrzení; pro- se
legitimací, pozváním, obsilkou;
Wou—se čím = pro- se;
při-, 1. = určit, ustanovit: při
někomu práci; být přikázán služ
bou někam; 2. = poručit: otec
mi přikázal. abych odjel... []
...odjet-z

41'

roz- něco někomu = přikázat;
rozkázal mu to přinést || roz-.
aby to přinesl:
u-, 1. = označit něco prstem n.
jinak; u- někomu pokoj, ulici,
cestu; u- někomu dveře = dáti
důrazně najevo, aby odešel (lid
a hovor.);
2. = dát viděti: u- někomu no
vý klobouk, saty. zuby, jazyk;
= projevit, dát najevo, osvědčit:
u- radost, hněv, vděčnost, moc,
dobré srdce: u- někomu záda =
projevit pohrdání (lid. a hovor-.);
u- paty = utéci (t.); čas ukáže.
kdo měl pravdu;
3. = dokázat; u-, že tomu rozu
mime. že to tak není;
4. u- se v okně, na balkoně =
objeviti se: ukázalo se na ko
nec, kdo je pachatelem = přišlo
najevo;
mp, 1. = ukázat, určit: vy- ně
komu místo, práci; 2. = vypo
vědět, vyhnat; vy- někoho z bytu,
ze společnosti; . = projevit, od
halit, ukázat: bilance vykázala
schodek, přebytek: 4. vy—se po
volením. legitimaci... = pro- se;
ve významu 3. a 4. pokládávě
se za chybně (podle něm.
ausweisen). ale ujalo se a je
velmi vhodné; sr. výkaz;
vz- = po někom oznámit: vz
někomu po někom pozdravem;
vzkázal vás pozdravit; = po ně
kom požádat někoho o něco
(aby přišel...), poslat pro ně
koho, pro něco: vz- pro lékaře;
za—= zapovědět: za- cestu přes
pole; zakazuje se chodit po louce
atp.; za- něco pod pokutou, pod
trestem; za- si = poručit, ob
jednat (většinon jen lid. a ho
vor.); '
-kazovati, slož. nedokon. do- co;
na- něco; 'o- (zast.); od- k po—
známce, do poznámky, někomu
něco v závěti; pou-, v. poukaz;
pro- něco = dokazovat; pro—ně
komu dobrodini...; při-, 701- ně
co někomu:
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u-: hodiny ukazují čas, průvodce
ukazuje cestu; u- na něco. na.
někoho prstem: u- někomu dvé
ře. paty; u- někomu straky na
vrbě = dělat marné naděje (lid.
a hovor.): západ ukazuje na dešť;
ukazuje se pěkný den: ani se mi
na oči neukazuj: rád se ukazuje
= staví se na odiv;
Díl-: hospodářství vykazuje scho
dek, přebytek; vy- se povole—
ním...:
pz- někomu pozdravení; zdravi
vzkazovali! (odmítnutí nepříjem
ného vzkazu, hrozby);
za- někomu něco: za- si boty;
slož. hromad. dokon. pozu- =
ukázatl;
kázávati, “opakov.

'kázavý [—vě;most] = poroučiVý.
rád rozkládající; pravil -vě
(Rais) = jako když káže

kázeň, —zně,ž. = poslušnost, pod
řízení se předpisům, zákonům,
zvyklostem, zření k potřebám
nějakého celku, stavu, discipli
na: vojenská, školní, státní,
stranická, tuhá, dobrovolná...
k.; k. udržovat, zachovávat, utu
žit, zostřlt, utvrdit, uvolnit, po
rušit, —šovat...;
= kázání (slov.);
kázeňský = disciplinární: k. řád,
přestupek; -ká komise

Kazi, ž. neskl., Krokova dcera
'kazič, -e, m. = kdo kazí
Kazíčech, -a, m. = kdo kazí svůj

jazyk (Jungm., Nejedlý, Kosina)
"kazljed, -u, m. = protijed
Kazimír, -a, m., os. jm.;

kazimir = kdo ruší mír;
ský [nervi] = rušící mír

kazimluv, —u, m. = chyba proti
duchu jazyka (zastan)

kazisvět, -a, m. = kdo všecko po
kazí (lid. a hovor.);
-s1)ětský [-stv£] = škodný, niči
VÝ: -ké počínání

'kazltel, [-lka], -e, m. = kdo ka—
zí. ničí, škůdce (říd.)

mír

kazitl, kaz, nik. kaž, kažen(í)
= poškozovat, ničit, činit ne
potřebným, porušovat: k. stroj,

nůž, papír, mravy, kázeň: k. sí
zdraví; k. si, někomu život;
= překážet v něčem. mařit né
co: k. někomu radost; k. zába
vu, dobrou náladu, hru; k. ně
komu špatné úmysly, tajné plá
ný:
= dávati špatný příklad, mrav
ně porušovat: k. mládež; mat
ka kazí děti = je k nim příliš
shovívavá;
K. se: nůž, ovoce, zuby se kazí:
počasí se kazí = zhoršuje se;
ten žák se kazí (v učení, v píli,
v káznl): kazí se mi to = hatí
se, nejde mi to dobře:
slož. dokon. na- někoho = způ
sobit jeho onemocnění, „sdě
lit“ mu nemoc (sr. sdělné ne
moci): na- se od někoho = do
stat nakažlivou nemoc: = osvo
jiti si něco, najítl zálibu v ně—
čem, „načichnout něčím": můj
Isák by se ldeálnímsměrem na
kazil (čech), = začíti se ka
zit: jablko se nakazilo; naka
žené ovoce;
po-, prostě dokon.: po- hodiny,
stroj, někomu radost...; po- se;
hodinky se pokazíly; slavnost se
deštěm pokazila; počasí se po
kazilo: po— se ve špatné spo
lečnostl;
pře- = učinit překážku, zmařit
něco. zabrániti čemu: pře- něčí
pletichy: smrt mu to překazila;
z- = úplně pokazit, velice zhor
šit, zničit, zahubit: 2- si, ně
komu šaty, náladu, zábavu, zdra
ví, život; deště zkazlly úrodu:
zkažené zdraví; = mravně po
rušit: špatná společnost ho zka—
zila; z- se: maso, víno, ovoce
se zkazilo:
v. překážeti a nakažovati;
kazí'van, opakov.

kazlvec, -vce, m., nerost. fluorit;
'kazžvý = kazící, porušující...

*kázněný = ukázněný (zast.)
káznice, ž. (souvisí s kázeň) =

kárný ústav, donucovací pra
covna, polepšovna;
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'káznický kostel; -ká prace
(Jim; *káznžcov'ýdrill (šal.) =
jako v káznici

'kázniti koho = přidržovat ke
kázni, k poslušnosti: pouta ne
moudrého káznéní (Hem-m.); =
trestat (zastar.);
slož. dok. '-u koho (se) = na
učitl, podroblti (se) kázni; v.
ukazněný; 'z- = u

-kazovati, v. kazatl
kazový = mající kaz, „aušusový“,

o zboží
kazuár, v. kasuár
každičičký_ každičký, -dinky' = ze

sílené každý
každo-, kmen ke každý ve slož.:

deníček, -čku. m. = zápisník
obsahující záznamy z každého
dne (Palac., Mach.);
-de'n'ní [-denně] = co je každý
den: -denní život (Ner., So.):
-denní strava. cesta, výdaje, prá,—
ce; -denně, obyč. každý den; _
'-hodinwý = co je každou ho—
dinu:
hjit'ř'ní [mě] = co je každé jitro;
'-mčsíč'ni; 'medělnž; '-noční;
módně, nečes. (podle něm.
jedenfalls) příslovce m. každým
způsobem, stůj co stůj, zcela
jistě. nepochybně. najisto :
“polední ; '-půlnoč'n£; '-rann£;
-'ročn'í [mě] = co se opakuje
každý rok: ročně, časť. každý
rok: -týdenm „ '-t'ýdn£ [dneL'
*-týhodn£ = každotýdenní

'knžďounký = zesílené každý
'každovcč'el'ní [mě] = co je kaž

dý večer
každý, neurč. číslovka = kdekdo,

kdejaký jednotlivec, nikoho ne
vyjímajíc, všeliký (toliko v
jedn. č., v mn. 6. jen při jmé
nech pomn., jinak se klade
všichni): k. žák, národ, jazyk;
každý den, týden, měsíc (pří—
slovečně): každá liška svůj ocas
chválí (přísl.); každou chvíli, ho
dinu, neděli; v každém stáří;
šaty. prádlo pro každou velikost;
za každého počasí; každé dveře.
noviny...;

k. den, každou chvíli může při
jít... = v nejbližší den, chvíli,
co nevidět;

po každé || pokaždé, příslov. =
v každém případě, vždy;
2. jeden každý || jedenkaždý (za
star.): sám jedenkaždý ví, kde
ho střevíc tlačí (přlsl.):
'každýkol'iw) = každý n. který
koli

kažmír, v. Kašmír
kažulírovatl, Jovan, v. kašulíro

vati

kbel, -le || obyč. -lu, m., z něm. Ku
bel = větší nádoba, dřez. ško
pek; = zařízení na vypouštění
rybníka;
zdrob. 1. kbelec, -lce, m. (za
star.); 2. 'kbžlek, -lku, m.;
3. kbelík, -u, m.. většinou bez
zdrobnělého významu; k němu
zdrob. kbel'iček, -čku, m.:
kbelsk'ý, !: míst. jm. Kbely, Kbel

Kč, zkratka = koruna česká., pe—
něžní jednotka

kdúk, 1. citoslov. vystihující kdá—
kaní; 2. -u, m. = kdákaní (říd.);
*kdákačka, -ček, ž. = kdakavá
slepice (Nex-.);
kdákal, -a, m. = tlachal;
kdákati, kdákám... || kdáči, kda
češ..., kdákej, kdákaje. o slepi
čím hlase; přenes. (zhruběle)
o mluvení = povídat, žvanit;
slož. dokon. na- se (mnoho);
přenes. na- komu co = namlu
viti apod.: try-, obyčej. přenes.
= prozradit. vyžvanit; prostě
dokon. za- (0 slepicl);
kdákávati, opakov.:
kdákavý [mě] = kdakající: —va
slepice;
*kdák'nouti, -kl_ -knuv,
dokon. ke kdakati;
kdákot, -u, m. = kdákáni;
'kdákotati = kdákat

kde, zájmenné příslovce místní;
1. tázací = na kterém místě:
kde jsi?; kdes to koupil?;
v lid. mluvě hojně = kam: kde
jdeš?:

-knutí,
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= odkud: kde bychom vzali to
lik chleba (blbl.): kde jsi se tu,
švando, vzal? (Quis):
2. vztažné: kde nic není. tu
(tam) ani smrt nebere (přísl.):
nestrkej prstu (tam). kde se svi
rá (t.); nevím, kde Jsem to ztra
til; v. kdež;
8. neurčité = někde: kdyby kde
zrnko hrachu bylo leželo, zved—
la je babička (Němc.);
4- V'ýznam tázací se mění ve zvo
lací a kde ztrácí svůj původní
»význam: kde bych já. si byla
pomyslila, že se tady Setkáme!
(Rais) = kdepak... nikdy bych
si nebyla pomysliia:
podob. ale kde, alekde, v. ale;
v. kde(ž)pak, kdež;
5. podřadná, spojka = kdežto
(ojedin.)

kdeco, kdečeho... (sr. co), lépe
než kde co, zájm. neurč. = vše
chno: sebral, přečetl, dal mu
kdeco (povod.: sebral..., kde co
bylo, kde co našel. měl = kde
něco bylo...);
jiné je kde co: podivám se, kde
co mám = ..., kde a co (tam)
mám:
předložky se vkládají do zá—
jmena, které se rozkládá. na př.
kde s čím (velmi řídké)

'kdedomowil = zpívat „Kde do—
mov můj“ (html., Mach.)

kdechce, v. chtíti 7.
kdejaký, kdejaká... (sr. jaký), lé—

pe než kde jaký, zájm. neurč.
= každý: kdejaké zrnko vze
šlo na poli (Koll.); původně:
kde jaké (= kde nějaké) zrnko
bylo, vzcšlo: prohledali kdejaký
kout (Vanč.); sní kdejakou nc—
zralou hrušku; Mikuláš svou
nebeskou krásou zničil kdejakou
pochybnost (Mrš.):
předložky se vkládají do zájme
na, které se rozkládá: na př. kde
s jakým (velmi řídké)

kdekdo, kdekoho... (sr. kdo), lé
pe než kde kdo, zájm. neurč.
= každý. všichni: má., vi... to
už kdekdo (Důvod: kde kdo
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je = kde někdo je): kašlal kde
kdo (Mrš.); kdekdo se hrnul
ven (Vanč.): kde kdo jenom
hubí podrosty (Sez.); pozvali
kdekoho; kdekomu to řekl;
předložky se vkládají do zájme
na. které se rozkládá; bratři se
kde s kým (So.);
jiné je kde kdo: podíval se.
kde kdo stojí = ..., kde a kdo
(tam) stojí, kde jednotlivci (o
které jde) stojí

kdekoli || řidčeji div, zesílené za
star. -livék,- zájmenné příslov.
neurč. = na kterémkoli místě.
všude, kde: kdekoli působil, měli
ho tam rádi: sejdeme se kdekoli:
sr. kdežkoll

kdekterý, zájm. neurč. =
kdejaký

kdepak, 1. zájmenné příslov. tá.
zací = kde s citovým zabarve
ním: kdepak je? (s odstínem
zvědavosti n. netrpělivostl) ; _kde
pak asi bydlí?; jako vztaž. při
slov. se nevyskýtá: sr. kdež;
2. ve včtách povahy zvolací &
smyslu záporného: kdepak bych
na to vzal (penize, prostředky)!
= nemám na to (peníze). ne
mohu si to koupit. dopřát;
= ale kde, nikoli (lid. a ho
vor.): Myslíš, že dostuduje? Kde.
pak! (Majer.); Za dvě hodiny to
neuděláte. Kdepak! = rozumí se.
pravda, že ne Ii kdežpak: Už jsi
s tim hotov? Kdežpak!

kdesi || básnic. kdes, zájmenně
příslov. neurč. = na některém

'místě,_ někde (ale nevím kde):
k. jsem to četl, viděl...; kdesi
cosi = různé věci, všelico

kdež, 1. zájmenné příslovce vztaž
né = kde (zastar.): 2. taz.. zprav.
s odstínem citOVÝm: je z města
& kdež by (to) věděl (Šim.)
= kdežpak by to věděl, nemůže
to věděti; Farář byl člověk ji
nak dobromyslný, ale spolek!
Kdež spolek! (Herb.) = kde—
pak spolek, 0 Spolku ani slyšet
nechtěl: podob. i kdež (Pujm.):

každý.



kdežkou

s, vedl. spojka odpor. ==-kdežto
(zast., Nei-.);
kdože = kde s citovým zabarve
ním: kdeže to bylo? (když jsme
dobře neslyšeli n. se divíme,
jsme překvapeni): nastal soud,
kdeže jsem byl (Jlr.):
'kdežež (Jir.) = kdež 2.

udežkoll (div, Jivěk), zájmenné
příslov. neurč. významu vztaž
ného (“Star-)

kdežpak, v. kdepak 2.
'kdežť = vztaž. kde (zast., Jin)
kdežto, 1. podřadná spojka odpo
-rovaci (v souvětí _souřad. = ale,
avšak): ty jsi s tim spokojen.
kdežto já bych si přál více:

.2, = kdež 2. (Snb.)

kdo, 2., 4. p. koho. 3. komu, 6.
kom, 7. kým:
1. zájm. tázací: kdo jevto?; kdo
přišel?; v závislých otázkách:

vnevím,í kdo to je; poslal bych si
pro to. ale nemám koho (totiž
koho poslati, koho bych poslal);
2. zájm. vztažné: kdo se ptá.
nerad dá.:
8. zájm. neurčité = někdo, každý
(nestojí zpravidla na prvním
místě): s čím kdo zachází, tím
také schází (přísl.); jak si kdo
ustele. tak si lehne (t.): vsecko

'usedlo na chvíli, kam kdo mohl
(Neum:); žádnému nic neřekl.
aniž se ke komu hlásil (Jir.); je
tam kdo? = někdo;
kdochce, v. chtíti 7;
kdokoli (kohokoli...), řidčeji div,
zastar. kdokolivěk, kdožkoli, zá,

'jmeno neurčité vyjadřující libo
“volnost: at přijde kdekoli = kdo
chce;
kdopak = téz. kdo s citovým za
barvením (sr. kdepak): k. to
Přišel?: k. to asi je?; k. by se
o to staral!;
kdo-94 (k0h051). zájm. neurčité
= někdo. ale nevím, neví se kdo:
kdosi přišel, k. mi to říkal

kdonle. z., keř i jeho plod:
kdwlovú: -vá me
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kdoví- (z kdo ví) jako 1. část ze—
jmen vyjadřuje silnou neurči
tost, a to v samostatných větách
zvolacích (citových) a ve větách
vedlejších = bůhvico, všelíoo.
leccos..:
-co, -jak, Jaký, -kam, Jede,
-kdo, -kdy, -který, -kudy, -od
kud...: kdovíco to bylo! || kdo
pak ví, co to bylo = nikdo neví,
těžko říci, co to bylo; myslí si,
kdovíco nám nedal = že nám
dal něco zvláštního (sr. to je ně—
co = něco zvláštního a pod.);

kdovíco se nestane! = všelico,
leccos se může státi; kdovíkde
se toulal; kdovíjak bude (Tii
schová); '
ve spoj. s předlož. se složeniny
rozkládají: leckdes jich hromad
ky stojí, kdo ví o co se radice
(Němc.)

kdož = kdo 2. (archaistlc.):
kdož má koláč, ten 1' družbu na
lezne (přísl.); rád všechněm od
řpouštím. kdož jsou mi dlužní
byli (Čelak.);
= táz. kdo n. zvolací při cito
vém zabarvení: Udělá to? Kdož
vi; stalo se — nestalo, kdož ví?
(Vaně) || kdožpak: kdožpak by
se staral o podobné mluvky
(Vanč.): kdože = kdo citově za

barvené: kdože to byl? (divíme-ll
se n. neslyšeli-li jsme dobře)_;
vrtěl hlavou, kdože se tu nena
dále vzal (Rais)

kdy, zájmenné příslovce "časové 
v které době, v kterém čase;
1. tázací: kdy přišel?: kdy se
to stalo?; v závislé otázce: ne
vím, kdy to bude; přijde, ale
nevím kdy (totiž přijde): je to
vecer. ale přesně nevim de:
ptal se, kdy by měl přijít 
v které době by...; v. kdyby;.
2. vztažné: v té době, kdy se to
stalo, nebyl jsem doma; byl čas.
kdy kvetly stromy (Herb.); po
celou dobu, kdy pracoval, ne
správ. .m. co (není na otázku
v které době):



kdyby 648 kdyžtě

3. neurčité = někdy: nevím.
zdali sem kdy ještě přijdu; je
něžnější, než kdy byla (Svob.)
= než předtím, dříve; nejkrás
nější obraz, jaký jsem kdy vi
děl; kdo kdy slyšel, aby... (V:-.);
4. ve rčení (nelmám kdy a pod.
kdy = volné. chvíle, časová mož
nost subjektivní, závislá na vlast
ním rozvrhu práce, na vlastní
vůli mluvčího: sel bych tam, ale
nemám kdy (původ. nemám, kdy
jít, kdy bych šel); nemám teď
kdy to prohlížet: navštivim tě,
až budu mít kdy || pokdy; ne
bylo pokdy k úvahám (Jir.): v.
čas;
5. chybně ve významu spoj
kovém: vývoj společnosti dlužno
si představovat! jako probíhající
od počátečního stadia... k po
sitivnímu, kdy stadium prvé roz
padá se..., m.: stadium prvé se
pak rozpadá... || při tom se pak
stadium prve...;
do kdy, od kdy = do které doby,
od...: od kdy to je?: do kdy
tam budeš?

kdyby. t. zv. spojka, vlastně kdy
s podmiňovacím způsobem, jedn.
kdybych, kdybys (nik. kdyby
jsi), kdyby, mn. kdybychom
(nik. kdybychme, kdyby jsme),
kdybyste (nik. kdyby jste),
kdyby;
1. ve větách podmínkových ne
skutečných: kdybych mohl, po
mohl bych ti (o přitomnosti):
kdyby „pršelo, nepřijdu (o bu—
doucnosti) || kdybych to byl
(býval) věděl, nebylo by se to
(bývalo) stalo (o minulosti);
zpodstatnělé kdyby: kdyby ne
bylo kdyby, nebylo by chyby
(přísl.);
2. ve větách přacich: kdyby už
byl konec!; kdybys ty raději
mlčel! (s odstínem rozkazova—
cím);
jiné je kdy bych...: řekni mi.
kdy bych tě mohl navštíviti (kdy
= v které době): nevím, kdy by
to bylo nejvhodnější '

'kdybyclwvati = říkat kdybych.
litovat (Holeě.)

kdykoli mw, -livěk), 1. časové pří
slovce neurč. = v kteroukoli,
libovolnou dobu: přijď kdy
koli; 2. Spoj. časová, podmínko
vá.: kdykoli jsem k němu přišel,
měl velkou radost; kdykoli bys
něco potřeboval, obrať se na. mne

Kdyně, ž. jedn., město v č.
kdypak = kdy s citovým zabarve

ním (sr. kdepak): kdypak se
zase uvidíme?; kdypak on už
u nás nebyl! = dlouho, dávno
u nás nebyl

kdysi, knižně kdys, příslovce ne
urč. = někdy, jednou, ale ne
vím, neví se kdy: bylo to kdysi
na jaře; = v minulosti, na je
jímž bliůím určení nezáleží:
kdysi jsme se pravidelně schá
zivali; kdysi to bylo oblíbené
BIOVo

když, podřadná spojka, 1. nejčas
těji časová: když ptáčka lapají,
pěkně mu zpívají (přísl.); když
jsem tam přišel, bylo už pozdě;
2. řidčeji příčinná a podmín—
ková: když neumíš řemesla,
musíš dělat povřísla. (přísl.) =
protože; ruky když nepřičiníš,
samo se neudělá (t.) = nepři
činíš-li; udělali byste dobrý sku
tek. když byste těm lidem po
mohli (Němc.) = kdybyste; když
by pršelo, nepřijdu;
3. ve větách zvolacích (citových):
když ono tak strašně pršíl; já
bych mu řekl, ale když on je
takový divný;
%když (v. i 2.) = i tehdy, když,
třebaže, třebas: přijdu, i když
bude pršet

kdyže = kdy citOvě zabarvené:
kdyže to bylo? (neslyšíme-li n.
divíme-li se)

když ne = když nepřijdu..., nepři
jdu-li: přijdu pozítří, když ne
zítra

kdyžtě, staroč. z kdyžť je, no—
voč. kniž. nespráv. m. poně
vadž, protože, když: nemohl při
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jít, kdyžtě byl nemocen: odešel,
kdyžtě na něho přišla řada

'kdyžto = když (říd., neobvyklé)
ké, v. queue
'kebílek, -1ku, m. = kbelík (Herr

mann)
kebule, 2. = jedovatý plod kulčlby

na otravování ryb; přenes. =
hlava (lld.)

Kec, -e, m.. lid. m. Gótz, jméno
generála v třicetileté válce

kec, 1. citoslovce vystihující pád
něčeho hustého (omáčky...) &.ne
obratný pád: udělati k.:
2. kec, -u, m. = tlach. žvást;
'kecák, -a. m. [] obyč. kecal, -a,
m. = mluvka, brepta, žvanll; =
dohazovač, tlampač (který mno
ho mluví): v Prodané nevěstě
jako příjm. K.; kecalský = do
hazovačský (šal.);
kecanice, ž. = kecání, plácání;
kecanina, . = placanina (Vanč.):
kecati, -cém = dělat kec: pře
nes. = žvanit, tlachat, špatně
říkat, dělat, kazit (lid. a ho
vor.);
slož. dokon. nw- = nažvanit;
po-, za- = potřísnlt, zastříkat,
zamazat: z- něco = špatně udě—
lati, „zvrzat, zvora "

kecky, v. kedska
kccnoutl, kecl, -cnuv, -cnutí, do—

kon. ke kecati: k. kaši na, talíř;
k. si = ztěžka, neohrabaně, líně
si sednout, svalitl se na zem, na
židli (lid. a hovor.)

*kečka (ké-), -ček, ž.
(nař.)

kedluben, -bnu, obyč. pomn. -bny,
-bnů, m. || řidč. —bna., -ben, ž.,
z něm. = brukev: čes. tanec;
= hlava (v hantýr.)

kedska ll obyč. pomn. kedsky, -sek
<<-cka || —cky», podle výslovnosti
též kecky, ž. pomn., z angl. cad
(= pomocník při hrach) či podle
amer. firmy? = (trampské) leh
ké plátěné šněrovací boty

kefir || 41- " -ýr, -u, m. = mléko
zkvašené kefírovým kvasidlem:
40017: -Vá. zrna

= kštice

kejdu, ž. (z kýda, souvisí s kyda
ti), 1. = husta omáčka n. polévka
(lid.); 2. = prokvašena zředěné,
směs výkalů a močůvky bez ste
liva

'kejdavý [mě] = klátlvý (nař.)
kejdy, kejd, ž. pomn. = dudy.

gajdy
kejhák, kejhati, kejhavý, v. kýhák
kejhle, 2. = hák na kladení dre

nážních trubek
kejhnoutl. kejhot, v. kýhak
*Kejklařltl = dělat, provozovat

kejkle, kejklovat
kejklatl || kniž. 'kýklati, -lá.m =

viklat, klatlt : k. nohama, zu
bem, stromem: zub, židle se
kejklá:
kejklavý [-vě] = kejklající se.
kolíbavý

kejkle, -lů || -lí, pomn. m. || ž.,
z něm. = kouzelnické kousky,
pohyby, eskamotaž, eskamotér
ství: = tajnosti, drahoty, ple
tichy (hanl.);
kejklíř [4ka], -e, m. = eska
motér, kouzelník, pletlchář: -řka.
též rostlina; -řský [48004] =
kouzelnickýg eskamotérský;
'kejkh'ti || obyč. kejklovatl =
dělat kejkle, podvádět, kejklat
(zastat)

kejše, zdrob. kejáku, -šek, ž. =
hromádka, hrst (nářeč., sms.)

keks, -u, m., často mn. keksy, z
angl. cakes (= množ. od cake
»kejkc), druh sucharů. sušenka

kél || kchél, -u, m., z něm. = ka
pusta (lid.)

I kel, klu, m. = prodloužený zub.
špičák některých ssavců

II kel, kle || klu, m. = zárodek
kořínku (zastal-.), klíček 2.

kelce, v. kelec;
kelec, -lce, m., zdrob. k 1 kel
(říd.), pomn. kelce = špičáky
v hoření čelisti jelení zvěře“
(myslim)

kelecuý (lid. a hovor.) || kelečský,
přid. ke Kelč, -e, 2. (Mor.)

kelímek, -mku, m., 2 pol. = che
mická & hutnicka nádobka, tyg
lík; kelímkový: -vá ocel. pec
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telka, -lek, ž. = ohon vysoké a
dančí zvěře; = pahýl ruky, no—
hy, dřevěná noha

Kelt, -a. m.. příslušník jednoho
indoevropského národa;
keltský národ; k. jazyk neboli
keltština, ž.

kenotat, v. cenotat
kont, v. cant
tentanr !| cen-, -a, m. = polobož

ská bytost řec. bájesloví, člověk
s koňskou dolní části téla

I 'kep, —u,m. = vnejší rodldla
(zastan)

II kep || kép, -u, m., v. oape
'kepálek, -lka, m. = zástěrkář, zá.

letník (Cel.)
kapr ('képr), -u, m., jeden druh

vazby tkanin, tkanina & kepro—
vou vazbou;
keprovati =
vazbu:
kaprový: -vá. vazba, látka

Koprt, —a II Keprta, m.,
z něm. Gebhart

'kepský [—sky] = špatný, hloupý
(zastan, nářeč.)

koptuška, -šek, ž.. pták
“her, kru, m. = kra (Nemo.)
keramický, přid. ke keramika.: k.

průmysl, —ká.škola;
keramik, -a, m., z řeč. = kdo
ae obírá. s keramikou;
viníka, ž. = zpracování hlíny
a zemin; v užším smyslu = hrn
čířství; přenes. = keramické Vý
robky

Kerstin (—tý'n», -u. m., z řeč. =
organická látka, která je pod
statou rohoviny

korblík, -u_ m., rostlina
kerenka, -nek, ž., 1. čepice; 2. pa

pírový peníz (podle esera Keren
ského); kerenmna, z. = jednání
v duchu Kerenského, přisluho—
vání buržoasii

"lomu, -a, m. = „parťák“ (Olbr.;
židov.)

keroplastlka a-sty-xs, ž.,
modelování z vosku

keř, kře || keřem, m. =- bezkmen
ná dřevina: tlouci na keř \: né

délat keprovou

příJm..

z řeč. -=

koho = opatrné zkoumat jeho
mínění,german;
keříček, -čku. m.. zdrob. ke ko
řík, -u, m., zdrob. ke keř; v
kříček. křik;
'keřina, ž. = křoví:
keř'natěti, -tě;lí =
v keř;
keřnatý = hustý jako keř. po
dobný keři;
'ke'řný = křovitý:
'keřo'ví, stř. = křoví;
keřwitý = podobný keři: '
křoví; keřový: -vé ozdoby

keser e-serío, -u. m., z něm. —
ruční síť na ryby;
běžet jako s keserem = rychle
běžet (Vr., 1id.); behat... = ob
cházet & klevetit (lid.);
zdrob. kesírelc, -rku, m.

keson, v. calsson
keťas [-ska], -a, m.. z něm. Ket

tenschieber = řetězový obchod—
ník, (po)válečný spekulant a zbo.
hatlík (hanl.);
zdrob. keťásek, -sku, m., přenes.
= velurový klobouk (lid. a 110
vor.);
keťasenka, -nek. ž. = pokutový
lístek pro keťasy;
keťasina || -som'na, ž. =keťasení;
keťasiti || keťasovan = být ko
ťasem, lichvařit;
slož. dokon. na- (si) mnoho pe
něz = získati ket'asením; za- si;
keťaský [-sky ; -stvi] == lichvář
ský...

Keteň, -tně. ž., ves v č
ketevej, v. cutaway
kézon, v. caisson
kéž, prácí částice, 1. s oznamov.

způs.: kéž je to pravda; 2. :
podmiňov.: kéž bych byl tisíc
mil odtud (Čech) || lid. ký!
(Němc.)

Kežmarok, -rku, nik. -roku, m..
město na Slov.; kežma'rský

khaki, 1. neskl. přídav. jm.. z ind.
= špinavé žlutý: k. uniforma.:
2. neskl. stř. = látka, oblek špi
navé žluté barvy

khedlvka x-dyv-m -vek, ž.. egypt
ská cigareta

rozrůstatí se
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kchél. v. kél kinematograj ohne-», -u, m..,
kiblc, -e, m.. z něm. Kjebitz (=

čejka) = divák při hře v karty...
(hovor.): v. kukačka;
kibicnoutí si, -cl, dokon. ke
kibico'vati = dívati se na hru;
slož. dokon. na.- se (dosti, mno
ho); za- si

kibitka, -tek, ž., z ruš. =
vozík, saně

kikirihí || wiki, kykyryhý, -rykú,
citoslovce vystihující kohoutí ko
krhaní

kika, -su, c-su», m., z angl. (to
kick = kopnouti) = nepodařený
tón, strk v kulečníkové hře, kop
při kopané (hovor.);
kiksatc' <-sa-» = dělati kiksy;
kiksnouti, klksl = udělat kil-ts,
přenes. = nezdariti se

-kilíčko, -ček, stř., zdrob. ke kilo
kilo, stř., zkrácením z kilogram

(lid. a hovor.) '
kilo-, z řec. chilioi = tisic, ve slo

ženinách:
-gram, -u, m. = tisíc gramů:
-gramový, příd. k tomu;

lehký

ditr, -u, m. = 10001;
-metr, -u, m. = 1000m;
dmetrovati = označovat kilo
metry cest...: metrový: -vá.
vzdálenost

kilovka, -vek, z. = kilové závaží
(lid.);
lmový, přid. ke kilo

kilowatt, —u, m. = 1000 wattů.
zkratka KW, jednotka elektric
ké energie; -watthodina, ž. ||
lépe kilowattová hodina

tilt, -u, m. = mužská suknice sa
hající po kolena, část skotského
národ. kroje

kimono, stř. = japonský dlouhý
ženský šat se širokými rukávy
a jeho napodobenina;
mový [-nově]: -vé rukávy

klndžal " kinžal, -u, m. = zakřive
ná. dýka turecká., čerkeská

kinema c-né- || -ne-». stř. neskl.
ll -matu. z řeč. = pohyb; přenes.
= kinematograt (říd.);
kinematika c-nématy
tY—b. ž.. z řeč..

“ -nema
část kinetiky:

kino,

z

řeč. = biograf: -g1'a)'ický [-cky]:
-graflcký přístroj; -g'rafie a-flje).
ž. = zobrazovaní pohybu; -grafo
vat! = zobrazovati kinemato
grafem

klnetický (—tyC-»= pohybový;
kinetika ox-nety-xo, ž.. z řeč. =
nauka o pohybu: = pohybovost.
pohybový ráz, -vá stránka

stř., 1. jistá. pryskyřičná
hmota, utuhlá, šťáva; 2.=klne—
matograf, bio(gTaf)

kino-, kmen' ke kino 2. ve slož.;
-feuilleton, -u, m.. správ. fil—
mový teullleton; -herec [-hereč—
ka], m., s p ráv. filmový herec
[herečka]; -fikace, ž., na př. -ti—
kace venkova = zavedení na něm
kina, umožnění mu návštěvy
kina; -hvězda, ž., s prav. filmo
vá. hvězda; -operatér, '-a, m..
s p ráv. filmový operatér; -p'ředf
stavení, stř., správ. filmové
představení ;_-režisér, m., s p r á.v.

. filmový režisér; -román, m..
s p r a v. filmový roman; 419010,
2., s p r a v. filmová škola.

'kInový, přid. ke kino = 'tilmow
kinžal, v. klndžal
kiosk, -u, m., z tureč. = otevře

ný pavilon. obchodni stánek
kim. v. gips
klpsa <<-sa> || kipska, z — koze

ze zebu
klpsovka, v. g'lps
kipsový, přid., 1. ke klps. v. gips.

2. ke kipsa
kirkický, příd. ke Kirké (bájeslov

ná řec. kouzelnice): -ké kouzlo
(Sez.)

klemet a-zmeu, -u, m., arab. —
osud, úděl; —tický <-tyc-» = o
chranný

'kisna, -sen. 2. || časť. kutm,
—sten, z něm. = bedna; = něco
podobného bedně (hanl.); zdrob.
kisnička |! kistnička, -ček, z.

'klš, citOSI. = heč (ŠimáčJ
kithara || zčešténé kytara, z., a

řeč., řecký strunový hudebni
nástroj: -rista [-r—istka], m. __
hráč na kytaru || 'Jmik, -a. m.
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kiveta. || Icy-, ž., z franc. cuvette =
nádoba na sifon

kivi, -viho. m., pták
kjanty, v. chianti
klabera, ž. || klebera, klevera, kla

vela, z něm. kieben = rozvaře
né švestky, řídká povídla.

'klabonoa, -u, m. = ohnutý nos;
klabonosý pes = s rozpolceným
n. prohloubeným nosem (m)!s
liv.); k. kůň = s obioukovitou
kostí čelní a nosní: o člověku =
s ohnutým nosem (hanl.)

'klábos, -u, m. = klábosení:
klábosil, -a, m. = tlachal:
klábositi, -seni = povídati, vol
ně hovořiti, tlachatl (lid. a ho
vor.); slož. dokon. 'na—čeho (mno
h0); zao-, za- si (trochu, dovůle);
klábosivati, opakov.:
klábom'vý = rád klábosící

klácati se = tloucí se, toulat!
(nářeč., Be.)

klacek, -cku, m. = kus dřeva.
kyj: házet—někomu klacky pod
nohy = činit mu svévolné pře
kážky (hovor.);
k., -cka. m. = velký člověk. oby
čej. mladík, hoch, velký kus, na
př. ryba (lid.); = neotesanec.
nevychovanec (zhrub.)

'kláceti se, -cejí = kiátiti se
klaciček, -čku, m. zdrob. ke kla

oik, m., zdrob. ke klacek
klackovatl se, -vání = nečinně cho

dit, potloukati se (lid. a hovor.):
Při- se = lenlvč přijít (Čap)

klackovina. ž. = klackovské cho
vání. jednání;
klackovity' [-tě; -tost], 1. = po
dobný klacku. kusu dřeva;

= neomalený, nevychovaný,
neotesaný, hrubý: k. výrostek;
-té chovaní, -tá leta:
klackový, přid. ke klacek

klncoun, -a, m. = klacek, nevy
chovanec... (zhrub.)

'kláč, -e. m., souvisí s kláti =
drvoštěp (Jin)

klad, -u. m., 1. = kladná, skuteč
ná. hodnota, prospěšnost. pod
netnost, kladné výsledky: kla
dy práce, dila, hnuti, myšleni;

2. v rytmu = these; 3. = sou—
hlas, přisvčdčení, opak záporu;
při (v) kladu má, sleveso 4. p..
při (v) záporu 2. p.: sr. kladný

kiáda, klad || klád. kládám..., ž. =
silnější uřezaný kmen, trám; =
druh mučidia: vsaditi do -dy; se
dě't v kládě; v starší hantýrce =
zlatka;
kladák, -u. m. =
z klad (vorař.);
klaďák, -u. m. = Vůz na klády

-kládati, kládávati, v. klásti
*kladbiště, stř., rus. = hřbitov
kladecí = co je na kladení: k. pří

stroj, hřeben (textil.)
klade-č, -e. m. = kdo klade, poklá

dá (parkety)
kladečka, -ček, ž., zdrob. ke kláda

(odb.):
kladečský [-stv£], přid. ke kladeč

kladélko, -lek, stř. = ústrojí hmy
zi samice na kladení vajíček

kladení, stř., v. klásti

obyčejný vor

Kladensko, stř. = kraj kolem
Kladna; kladenský, přid. ke
Kladno

mladém, ž. = kláda (praž. vulg.)
kiadi || kládi, stř. hromad. = klá

dy. trámovl, nejvyšší část stav
by pod římsou (odbor.);
kladička, letá-, -ček, ž., zdrob. ke
kláda;
hladina, ž. = kláda (lid.); tělo

_ cvičné nářadí
kladívečko, stř., zdrob. ke kladívko;

'-venko, stř., rovněž; kladívko,
stř., zdrob. ke kladivo;
kladivo, stř. = náčiní na tlučení.
bušení: kovářské, zednické, ka
menické... k.; bicí kladiva u věž
nich hodin

kladivoun, -a, m., odruda žraloka
kladka, -dek, ž.. zdrob. ke kláda;

= otáčivý kotouč na zvedání:
kladkostroj, -e, m. = soustava
kladek

kladně, v. kladný
kladnice, z. = mlynářská sekyra.

sekera na klády, kladková vidlice
kladný buě; -nost] = obsahujíci

klad. klady: kladná odpoveď =
přisvédčující; -ná. věta, -né slo-
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veso... = ne záporná., -né; kladné
vyřízení = příznivé; kladná prá.
ce. -né dílo = přinášející nové
poznatky, hodnotná, -né; kladné
stránky díla, hnutí...; tvůrce
kladných hodnot (So.); -né sta
novisko k něčemu = schvalujíci,
uznávající

kládový, přid. ke kiáda: —védříví
kladrubák, -a, m. = kladrubský

kůň, z kladrubského hřebčince
(lid. a hovor.)

Kladsko, stř., kraj a město;
kladský kraj; -ké nářečí neboli
kladšti'na, ž.

klak, -u, m., z franc. claque. m.
= vysoký klobouk sklápěcí, po
dobný cylindru;
kluka, ž., z franc. claque = ob
jednaný potlesk, najati tleskači
v divadle..:
klakér, -a, m.. z franc. claqueur
= najatý tleskač, člen klaky;
-rský [-rstvl], příd. k tomu

Klakson (klamou), -u, m. = auto
mobilová houkačka

klam, -u, m. 1. = vědoma ne
pravda, klamanl. šalba, 2. = o
myl. mylné zdání, domnění: to
je všecko klam a mam: smyslů
k. a mam (čech); podvod & k.
zradí se sám (přísl.); vyvést ně
koho z klamu; zrakové. smys
lové -my

*klamač || *klamař || "klamatel,
-e, m. = kdo klame

klamati, -mu, -meš... || (zastar.)
-mám. -máš..., neklam || -mej,
klamaje, -majíc = mluvit, činit
klam, mluvit nepravdu, podvádět,
uvádět v omyl, mýlit: k. někoho;
zdání klame;
k. se = mýliti se, mít mylné
domnění;
sloz. dokon. na- se (mnoho);
o- někoho = říci mu nepravdu,
podvést ho, ošidit; o- někoho v
něčem. něčím;
z- někoho = vlast. oklamat, pře
nes. = nesplnit naděje, očekává
ní: přítel, obraz, kniha... mě zkla
mal(a): Výstava zklamala, volby
437: naděje často zklame = ne

splní se; z- se v kom, v čem;
být zklamán čím: zklamaná
láska; dožíti se zklamání...;
klamávati, opak.; slož. nedokon.
o-, z

klamavka, -vek, ž., plastice
klamavý [Wě,' mostJ = klamajícl,

klamný, mylný
'klnmivý [-1Jě; -vost], podle mami—

vý = klamavý: -vé osvětlení
(Č.-Chod) ap. || 'klamli'vý kvě;
vvost]

klamný buě; most) = co je s
klamem, klamající, mylný, ú
myslně nesprávný, zdánlivý: -né
zdání, štěstí...

klán, v. clan
'klancát, -u, m. = klacek, klacoun
klandr, -u, m.. z něm. = zábradlí

(starší lid.)
'klanec, -nce, m. = rokle, údoli
klaneěník || původ. klaničník, -u,

m. = řetěz k upevnění klanic:
přenes. (hovor.) = tlustý řetí
zek k hodinkám (Vl-.)

klaněti, -nějí, opětov. ke klonitl
= sklánět, nachylovat (kniž.);
obyč. klanětž se (lid. klá-) =
skláněním uctívat. kořitl se ná
božensky; k. se komu = vzdávat
poctu, úctu. uctivě pozdravovat.
vítat, poroučetl se (1 osobě ne
přítomné): = velmi si koho vážit
|| (hanl.) = příliš uctivě se chovat

-klaněti, v. klanitl
klání, stř., 1. = píchání: k. u srd

ce, v boku (zastar. & nářeč.): =
štípaní (nářeč.); 2. = rytířský
zápas, turnaj. přenes. (kniž.) =
boj, potyčka...: první tažení,
klání a potyčky s vědci a lite
ráty (So.)

klanice, ž. = silný delší klín u vo
zu. zastrčený do oplínu (do ná
sadu): zdrob. klanička, -ček, ž.:
klaničnlk, v. klaneěník

klanojazyčný = s rozeklaným ja
zykem: -ni ještěři;
klanozobý = s rozeklaným zo
bákem

klaný, zpříd. příč. trp. od kláti =
rozeklaný
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klap, citoslovce vystihující zvuk
při úderu tvrdého předmětu n.
na tvrdý předmět: udělat klap;
má. střevíčky klapy klap (pí
seň) = které klapou, klapavé:
v. klip

'Rláp, -u, m.
hantýr.)

klapač, -e, m. = kdo n. co klape;
klapačka, -ček, ž. = jednoduchý
lidový bici nástroj, kterého se
užívá. hlavně o velikonocích,
když se nezvoni; přenes. (zhru
běle) = ústa; žertov. = psací
stroj, mlýn...

tlapajzna, ž. = ústa (vulg.)
klapálek, —lku, m. =

(hanl.)
Oklapanda, ž. = klepna
tlapati, klapu, klapeš... || klapám.

-pá.š..., klap || časť. klapej, kla
paje, -jíc = vydávati zvuk, zvuky
klap: čáp klape zobákem; stře—
víčky klapají, koně klapou ko
byty:
přenes. k. ústy, hubou“ = pla—
cat, tlachat gzhrubJ; všecko
klape = dobře jde, je v po
řádku; neklape to (lid. a ho—
vor.);
slož. dokon. na- se
prostě dokon. za—;
klapdvati, opakov.: slož. 'na- se,

(mnoho) ;

s-, .eu—;
klapav'ý [-vě; duost] = klapající

klapečka, ž., zdrob. ke klapka
-klapěti, v. klopiti
klapka, -pek, ž. = co klape, co

se sklapuje, co zavírá, víčko,
co chrání, zastiňuje: k. u kla
rinetu; klapky na očích tažných
zvířat: oční klapka (lid.) atpod.;_
přenes.: mít klapky na očích =
nevidět n. nechtít viděti sku
tečnost (lid. a hovor.); dávat
komu klapky na oči = nedovoliti
volnou prohlídku

tlapkati, -kam = klapat:
kání pantoflíčků (Némc.)

klapkoví, stř. = klapkový mecha
msmus:

klap

= hodina (Ner. z

malý mlýn

klapkami = mající klapku, -ky
-vý ventil; -Vá páka; -vé ústrojí
u některých dechových nástrojů

klapnouti, klapl, klapnuv, klap
nut(í), dokon. ke klapatl: k. no
hou: dvířka, branka klapla; anl
neklapl = nepromluvil, necekl
(lid. & hovor.);
slož. s- = prudce a zvučné za
vřít: s- ústa, knihu; přenes
sklaplo mu = nezdařilo se, co
zamýšlel, nač se těšil (lid. a
hovor-.); za— knihu, dveře '=
sklapnoutí; podmětově: dvéřt—
zaklaply (Ra.);
-klapovati, slož. nedokon. a-, m—.
k dokon. sklapnouti, za

klňpnoutl, klápl = klapnoutl ústy.
promluvit, čeknout, zprav. zápor
ani ne

klapot, -u, m. = klapánl; 'klo
potaz! = klapat; 'klapotavý =—
klapavý

klapouchý || kle- c-po-uchýx = m
schlíplýma ušima

-klapovatl. v. klapnoutl
klany, v. klap .
Klára, z lat., žen. jm.
klan-et, -u, m., z franc., druh Vlna
klarinet, -u, m.. z ital.. hudeb

dřevěný nástroj dechový:
zdrob. -tek, -tku, m.;
-tista a—tys-m m. = hráč na kla—
rinet; -tový hlas

Elán-inka, ž., zdrob. ke Klára;
klaríska, -sek, ž. = jeptiška řádu
sv. Kláry;
Klárka, ž., zdrob. ke Klára

klas, -u. m., květenství a plodeu
ství u obilnin; dočkej času jakt
husa klasu (přísl.) = buď trpě
llVÝ

*klasa eat-saxo. ž.,
(lid.)

kláseček, -čku. m., zdrob. ke wok
-sku, m. zdrob. ke klas

klasí, stř. hromad. = klasy, času
zbylé na poli po sklizni

klasicismus a-siciz-m -mu, m.,
lat. =llterárnl a uměleckýproud
v duchu dokonalých vzorů kla
sických, antických:

z něm. = třida
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klasicisovati c-zo-> = usilovat
o klasicismus. tvořit v jeho du—
chu: klasicisujici snahy; k. ko—
morni hudebník (Ha1.); I:. za
čátky K. čapka (G6tz);
klasicista, m. = stoupenec kla
siclsmu;
klasicistický [-cky] <<-styc-»= v
duchu klasicismu || '-cistský,
bdsm!

miasicita, ž. = klasičnost;
klasický Laicky; 0-sickost ||
-sičnost], z lat. = antický; -cké
gymnasium = s latinou a s
řečtinou; přenes. = dokonalý,
vzorný: -ký spis, výrok; -ké
období literatury; = příznačný,
charakteristický, typický (ho
vor.)z k. příklad něčeho: to je
—ké;

.ckost, -čnost = klasický ráz,
-ká. povaha

klasifikace msi->>.2., z lat. = kla
sifikováni: k. rostlin, věd. vědo
mosti, dovednosti, způsobilosti....
žáků:
—kačn4

rence;
klasifikátor, 1. -a, m. = kdo
klasifikuje; 2. -u. m. = při—
stroj k stanoveni hustoty klasu;
klasifikovati, nedokon. i dokon.,
[. = třidit, uspořádávat (vědy.
rostliny...); 2. = posuzovati způ
sobilost.... dávati známky: k.
brance, žáky, koně

klasik, -a, m., z lat., 1. = antický
spisovatel; 2. = dokonalý spiso
vatel n. umělec: Erben je český
k.; 3. = klasický filolog

'klasík, -u, m., zdrob. ke klas
'klasika, ž. = klasický raz, kla

sičnost, klasické dilo
“klasinný = klasnatý (Theer)
kiáskař, -e, m. = kdo sbírá klás—

ky na poli; kláskooati = sbírat
na poli klásky:
kláskový = z klásků

'klasňák, -u, m. = osobni želez
niční vůz (podle rus.)

xlasnatý || řidč. klasnú = s hoj
ným klasy: -té nivy (Čech): -té
obilí: -ná pole (HolečJ

způsob, postup, konfe—

Oklasní, přid. ke klasa: k. odděleni
(Kronb.) = třída v nemocnici

klasnovač, -e, || -snovdk, -a ll
-sňovač, -sňovák, m. = klesno
vaci stroj;
klasnovati || -sňovati = olamo—
vat osiny na ječmenném zrnu

klasný, v. klasnatý
klasobraní, stř. = sbirani klas

ků: obyčej. přenes. = paběrko
vání; časť. = anthologie, flori
legium, v. tam

klasoví. stř. hromad. = klasl:
hlasový, přid. ke klas

klásti, kladu = dávat něco, sta
vět. rovnat, zasunovat. aby to
leželo. spočivaio...: k. knihy do
knihovny, přibory, pokrmy na
stůl, obili na vůz. hlavu na
prsa; k. (při chůzi) nohy ne
motorně, nejistě (Herit.); tem
no niž a niž svou klade peruť
(Vrchl.); sochy kladly dlouhé
stíny = vrhaly (Mokrý); klásti
základní kámen. koleje, roury...;
klásti osidia; přenes. k. osidla
někomu = snažiti se jej při
stihnouti při chybě, nespráv
nosti..., činit mu nástrahy: k
obiii = žit, kosit, vlast. pokla
dati sežaté na zem;
slepice klade vejce. obyčej. sna—
ši || hmyz klade vajíčka;
laň a samice zubra klade mia
d'ata (mysliv.);
přenes. klást někomu něco na
srdce = připominat, žádat. aby
něco učinil, uvážii...;
klást odpor = odporovat;
k. žákům otázky = dávat;
klásti důraz, váhu na něco;
k. na někoho veliké požadavky
= velmi mnoho zadat od něho.
přetěžovat jej...;
klást počet = účtovat, skládat
účty (zastar. kniž.): k. na koho.
nač přísné měřítko = přísně po—
suzovat; k. koho vysoko... = oce
ňovat, hodnotit;
k., o člověku, o zprávě = tvrdi
ti, ujišťovati. praviti (řid.):
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kladu si za čest oznámit vám
. = pokládám si... (není ne

spr., sr. u Husa):
klást někomu něco za vinu;
cesura, přízvuk se klade = dává
se. dělá: po tom slovese se klade
2. pád = užívá se 2. pádu: přid.
jména se kladou substantivně;
slož. dokon. na— čeho = mnoho
položit, na-...: na- obilí na vúzi
samička nakladla mnoho vajíček
(po jiných předponách -ložíti, v.
tam):
-kládatí, 1. slož nedokon.
do- žádost čím = přikládati co
k žádosti (na dotvrzení), doka
zovat, dotvrzovati čím: do- slo
vo... z lidové mluvy... = uvádět
příklady s tím slovem: do- se
koho (2. p.), čeho || řidč. kým,
čím = dovolávati se:
na- seno. obilí na vůz, zboží na
loď. do vagonu: sv. Mikuláš na—
kládá dětem = dává dárky na
nějaké místo;
= na delší dobu ukládat, kon
servovat: na- maso, okurky,
Ovoce do sudu. do cukru:
= platit náklad: na- knihu:
na- s někým jemně, vlídně, přís
ně. hrubě, násilné... = jednat.
zacházet:
ob- = klást kolem něčeho: ob—
stěny mramorovýml deskami:
gloriola obkládala jeho hlavu
(Herit.);
od- = klást od'sebe, pryč: od—
knihu, když ji přečteme; časově:
od- práci = posouvat její vy
konání na jinou dobu: co mů
žeš udělati dnes, neodkládej na.
zitra. (přísl.);
po—,1. = klástl: po- knihy na
stůl, na zem; po—obraz barva
mi; 2. = míti za něco. považo
vat, domnívatí se, že je někdo
takový. něco takové: po- koho za
šťastného: po- něco za svou po
vinnost, za čest..:
13041- = klást pod něco. pod
strkovat: pod- dřeva pod sudy:
přenes.: pod—někomu zlý úmySI
= předpokládat u něho zlý ú.;

pod- se komu = ponižovatl se
před ním (lid.):
pro- = klást mezi něco: pro
knihu čistými listy, sešit pija—
Vými papíry, sazbu čtvrtpetlty;
pře- = klást na jiné místo:
pře- zboží s vozu na loď; pře
nohy = klást jednu přes dru
hou: pře- vůz, potah = klástl
naň příliš mnoho;
přenes. pře- úředníky.; = usta
novovat je na jiná místa: pře
knihu z ruštiny do češtiny,
chybné (podle něm.) přesa—
zovat = převádět, dávat jí ja
zykové roucho české;
před- = klást před někoho, před
něco: před- pokrmy, zboží na
ukázku: církev předkládá věří—
cím dogmata k věření; před- ně—
komu spis (k podpisu, k roz
hodnutí), věc soudu...;
= dávat přednost (zastar.):
klamu prázdné srdce slavným
předkládáš chrámům (Jungm.);
předpo- co = pokládati co pře—
dem za možné, jisté: předpo—,
že...; zásady ty předpokládají se
u každého muže svobodOmyslné—
ho (Palac.) = má se zato, že
je... má:
při- = klást k něčemu: přl—
dříví, uhlí na oheň, do kamen,
přenes.: při- víru tvrzení, nepři—
svědectví žádnou váhu: Boha vzý
vej, sám ruku přikládej = při—
čiňuj se (přisl.):
roz—= klást na různá místa, od
sebe: strom rozkládá větve: roz
zboží na trhu;
roz- rukama = gestikulovat; =
dělit neco složeného na části:
roz- hodinky, slovo, větu;
= vykládat, vypravovat, poučo
vat (lid. a hovor.);
roz— se = býti rozložen. ležet:
město se rozkládá na návrší;
= porušovati se, hnít...;
s- = klást, dávat na, hromadu.
dohromady, shora dolů apod.:
s- šaty, prádlo: s- sukní do řas;
s- snopy do stodoly. brambory,
uhlí do sklepa;
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= konat: s; zkoušky: = tvořiti:
s- básně. romány, opery...: s
naději na někoho, do něčeho =
mít naději. nadíti se, očekávat
od něk., od něč.:
s- se na něco, na někoho = sklá
dat naději, spoléhat;
5- (si) na. něco, na někoho (pe
nize) = ukládat, šetřit, sbírat:
s- se z něčeho = mit několik
částí, chybně sestávat; ne—
čes. něco skládá něco m. něco
tvoří něco, něco se z něčeho
skládá:
u- = klást: u- knihy. šaty do
skříně. ovoce na půdu, peníze
do záložny, do banky na úroky;
u- se = uléhat: u- se k spán
ku, na lože;
= dávat, ustanovovat (za. povin
nost): u- někomu úkoly, práci,
poplatnikům nové daně: za po
vinnost sl ukládali hájit vlasti
(Palac.):
= strojit úklady: u- 0 někom
(zastar.), o »něčí život, někomu
o hrdlo, o život, 0 bezžívotí, o
čest, nik. života...;
v- = klást mezi něco. do' ně
čeho: v- obrázky mezi listy
knížky. peníze do záložny; v- ne
správný smysl do nějakého vý
roku; v- se = vměšovati se
(archaist.): kníže v můj úřad
se vkládá (Palac.);
vy- = obkládat: vy- stěny dře
vem; = veřejně ukazovat, dávat
k použití: vy- časopisy v čítárně,
zboží na trhu. na, výstavě; vy
účty k nahlédnutí;
= vysvětlovat: vy- nejasné slovo,
báseň, zákon, sny, karty: = po
vídat, vypravovat;
vyna- penize, úsilí... nač = vy
dávat peníze, vyvíjet úsilí;
vz- ruce na někoho (kniž.) =
klást, pokládat;
za- = kiásti za něco: svoje ruce
za hlavu zakládá (píseň): za
dobytku = dávat píci za jesle:
za- někoho něčím = pomáhat,
půjčovat: Fridrich Elišku půjč
kami zakládati počal (PaJac.):
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= budOvat: za- zahrady. vinice,
průmySIOvé závody. spolky, měs
to, ústav...; zakládající člen: za—
oheň = dělat, rozdělávat; tvrzení
se nezakládá na. pravdě = ne
opírá se o pravdu, není pravdivé;
to zakládá trestní čin = má. po
vahu trestního činu, pokládá se
za trestní čin (právnic.):
za- na sádlo = tučnět, tloust—
nout (lid. & hovor.); květina za.
kládá na kořeny = začíná pouště
ti kořeny; květy zakládají na
ovoce:
za- si na. něčem = být na to
hrd, pyšniti se tím;
2. slož. hromad. dokon.
nas— co kam: navy- se (mnoho)
0 kom, o čem:
poroz- = rozložit: 1208-co kam;
povy— si 0 kom, o čem (trochu,
dovůle): pozu- všecky penize,
šaty = uložit;
'us- si pár grošů (Svět.) = na
šetřit:
kládávati, opakov.: slož. nedo
kon. na,-, ob- atpod. k dokon.
naložiti..., v- ložiti

klášter, -a, m., z něm. a tam z
lat. claustrum = řeholnický dům;
zdrob. 'klášterec, -rce || “rek.
-rka, 'klášteřžk, -a, m.;
klášterní [-ně]: k. škola, život;
-nický [-nicky; anict'víL přid. ke
kiášterník: -nický život, ráz:
mictvo, stř. hromad. = řehol
nictvo, mnišstvo;
míle [-nice], -a, m. = řeholník
[-nice], mnich, jeptiška;
klášterský = klášterní (zastar.):
k. kostel (Jlr.):
klášteřík, v. výše:
klášteřiště, stř. = místo, kde
stál klášter '

klát, -u, m. = co je ukláno (v.
klátl), kláda, úl vydlabaný z
kmene, špalkOVÝ

klatba || kletba, -teb, ž. = klení
(říd.); = prokletí, vyobcování
z církve, z národa, ze společ
nosti; býti v -bě, dáti do -by.
uvaliti na koho -bu:
zdrob. 'kletbička, -ček, ž.:
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0klatebnl (4117) " 'kletebm list.
Výjev

natě, v. klatý
kláti, klam [] zastar. kolu (koli),

klal (klal), klan, klaný, v. tam,
klání, v. tam = bodat. píchat.
porážet (knlž. zastar., lid.);
každé péro klálo jako dýka
(čech); = rytířsky zápasit: ==
átípat (nařeč.);
slož. dokon. pro(klátl) = pro
bodnout; s- = skollt, porazit,
srazit; 'za- = pro- (Safař.):
lclá'vatl, opakov.

'klátldlo, -del, stř. ll klátz'l, -a. m.
= klátlvý člověk

klátiti, klať, klácen(í) =- třást.
viklat, zmítat, cloumat, lOmcovat:
k. nohama, rukama: bouř klatí
stromkem (Quis); odchyl. k.
co: vítr klátí větve (Hlad.); k.
se: štíhlý kmen se pod ním' klátí
(Čech): = klátlvě jít, chodit; =.
klácením, třesením shazovat: k.
jablka, ořechy; = pohlavně ob
covat (vulg.);
slož. dokon. na
= natřástl ;
o- ovoce = otřást, setřást:
roz- se spěchem (čap.);

srazit: smrt ho sklátlla
(do hrobu); dub byl sklacen
větrem; za- rukama.:
klátívati, opakov.

Klatlvý kvě; -vost] = klátící se:
-vě ruce (Ner.); -vá chůze = při
které se klátíme, nahýbáme na
stranu n. dopředu a dozadu;

ovoce (mnoho)

přenes. = nejistý, vratký: k.
rozum (šatař.); -vé domnění
(Roll.)

klatka || kldt-, -tek, z. = dřevo se
špaliky (pracnaml, prackaml) ]:
brzdění vozu

Klatovan [min], —a,m. = obyva
tel Klatov || lid. a hovor. -vák
[wačkaL -a, m.;
klatovák, -a, m., tanec;
klatovský, příd. ke Klatovy

zlatý || kletý [-tě; -tost], zpříd.
trp. od 1 klítl = prokletý, pro
klatý. zlořečený. zpropadený

(řld. knlž.): klatý lup (Čech).
kletý vítěz (Jin)

klaun, v. clown
klansnle x-zu-», ž.. z lat. = doda

tek, doložka, poznámka;
ktausulo'vati = opatřovati dolož
kou, výmlnkou, výhradou; sloh
dokon. za

klansura. ox-zú-», z.. z lat. = uza
vření, odloučenost. hlav. v mníš
ské cele, povinná klášterní sa
mota; k. porotců = uzavřenl při
poradě o víně obžalovaného; -
uzavřena místnost;
klausu-rka azur-», -rek, ž. neboli
klausurní práce = pracovana v
uzavřené místnosti pod dohledem

klauza, ž.. z lat. = vodní nádrž
na plavení dříví

klávati, v. klátl .
kláves, -su a—su», m. || časť. -so

<-sa». ž., z lat. (Clavis = klíč)
= součástka klavíru, kterou se
vzbuzuje tón

klavesin || -na, v. clavesln
klávesnice, z. = soustava klaves.

klaviatura;
klávesový hudební nástroj

klavlatura rtů-», z., z lat. = kla
vesnice

klavicimbál, -u, m. = clavlcembalo
klavičembalo, v. clavlcembalo
klavír, -u, m., z ltal., strunný hu

dební nástroj. piano; hrát na k.:
-'n'sta [-r1'.stka] = kdo hraje na
klavír, častěji pianista, -stka;
Jmický závod neboli mictví, stř.;
mník, -a, m. = výrobce klavírů;
-rový || -m£, na př. hra. sklad
ba, škola, koncert

klazan, -a, m. = klacek, povaleč,
děcko (zhrub. nař.) ||
klazáně, -něte, stř.

klček, -cku, m. zdrob. ke klk
klebera, v. klabera
klec, -e, ž. = menší ohrada pro 21

vou zvěř n. pro živé ptáky; těž

kluzu/ně.

ná klec = výtah pro dělníky
v dolech; symb. pořádku, útul
nostl: je tam jako v kleci, v
klícce: odtud klec, klícka = ma
lý útulný byt, pokoj; dále pře
nes. klec = past, vězení, osidla
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(lid. & hovor-.): být v kleci. do
stati koho do klece...

Klecanda, m., přijm., původ. pře
zdívka = človek klecavý, kulhavý

kiecati, -cám, původ. = kulhat
(zastar.): = spouštěti se ze vzpo
ru do kliku (tělOCVÍČ.);
klecatý || klecavý = kulhavý (za
star., Jin)

klecovitý = podobný kleci
kleč, -e. ž., 1. = zakřivené dře

vo, držadlo u pluhu, lodni žeb
ro: 2. = horská. plazivá. borovice
neboli kosodřevina:
'klečatý || -čitý = ohnutý, křivý

kleče, přislov. z přechod. přít. slo
vesa. klečetl: modlí se, modli
me se kieče = klečmo, vkleče
" shodný přechod.: modlim se
kleče, modlila se klečic, modlíme
se -čice

klečetí, -čí = být. stát na kolenou;
slož. dokon. na- se (mnoho):
a- si kolena = klečením otlačit:
oklečená, kolena;
od- si trest = klečením odbýt:
po- si (trochu, mnoho);
pro—kalhoty = klečenim prodrat,
zničit; pro- celé hodiny (Sez.)
= ztrávit klečenim;
u- si kolena (Nezv.) = klečenim
otlačit;
vy- důlek = klečenim vytlačit;
klečivati, klečwávati, opak.

'kleč'í, stř. hromad. || klečina, 2.
= kleč 2.:
klečátý = klečatý;
klečivati, v. klečeti

dečka, ž., zdrob. ke kleč;
'klečkatý || 'klečkovitý = kri
vý. ohnutý (jako kleč), klečitý:
klečkaté nohy (So.)

'klečky, přislov. = kleče, klečmo
(nář.);
klečmo, slovesné přísl. =- kleče

klečovinn, ž. hromad. = klečový
porost (01br.);
klečovity' = podobný kleči 2.:
klečový porost

kleit, -a, m., novořec. -= hejduk,
loupežník; kleftský, přid. k tomu

'klecht, -u_ m. = klokotáni, bub
lání:
klechtanka " -tánka, -nek, 2. =
klechtaná polévka;
klechtati, —tám... || klechci. mis
ty lid., 1. = míchat. kvrdlat.
hrkat (vařečkou);
2. = pohybovati se volnosti a
způsobovati šum: boty mu klech
taly na nohou (Stránec.):
3. rehkové klechtali (Rais) =
kroužili a (tim) způsobovali šum.
či = chechtali se? (sr. místy
na Mor. klechtat se = chechtatl
se):
slož. dokon. roz
za- polévku;
klechtávati, opakov.:
dokon. roz-. za.

*klej, -e, m. = iep (Ner.)
kleji, -ješ..., v. kliti
klejina " klejovina, ž. = lepkavá

hmota
'klejmo, stř., pol. = znak. zname

ni (Staž.)
klejovlna, v. klejina

= rozmíchat:

slož. ne

'klejstr, -u, m., z něm. - let)
z mouky;
vrovati = lepit klejstrem

klejt, -u, m., 1. v. glejt; 2. :
něm. Glátte = kysličník olov—
natý, červenavě žlutý prášek na
glasury, na. povlaky

kick, -u, m., 1. = kleknuti; !
klek! (vojen. povei): 2. = křiVS
strom (lesu.)

'klekač, -e, m. = kdo kleká, svě
tec (Těsnohl.); -čka, -ček, ž. =
poduška na klečeni (sport.)

klekadlo, -del. stř. = podstavec
pro kolena na klečeni (Erb.). kle
kátko

klekání, stř., podstat. jm.'ke kle
kati = padání na kolena.: pře
nes. = modleni na znamení zvo—
nem, hlavne ráno a večer; zvo—
niti klekáni = z. na klekáni, ke
klekání ; dále = doba. tohoto
modleni : vstát před klekánim
(ráno) : jíti spat po klekáni
(večer); o klekání (kdy?)
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klekánice, ž. = strašidelná. sta- klempírna, -ren, ž. = klempířské
řena, která. chytá — podle lido- dílna
vého podání — po večerním kle- klempírovati, v. krempírovatl
káni toulavé děti klempíř, -e, m., z něm. = výrobce

klekániček, -čka, m., muž. protěj
šek ke klekánice:
k., -čku. m., zdrob. ke klekánik

klekáníčko, stř., zdrób. ke klekání;
též = klekániček

klekáník, -u, m. = zvonek, kte
rým se zvoní klekáni

klekatl, -kam, opétov., ke klečeti,
= padat na kolena;
slož. nedokon. zoo-: (tři králi)
řadou poklekají (Ner.) = klekají
|| dokon.: všichni (si) poklekall
= klekll;
klekávatž, opak.

klekátíčko, stř., zdrob. ke klekátko
(Č.-Chod);
klekátko, -tek, stř. = klekadlo

klekavá, -vé, ž., tanec
kleknouti, klekl, kleknuv, kleknu

ti, dokon. ke klekati; často k.
sn;
slož. po- = kleknout: má, milá.,
pojď a poklekni (Hál.): vězeň
poklekl k zemi (Mácha);
pří- = kleknout k někomu, vedle
někoho: ženich “přiklekl k ne
vestě

klckot, -u, m. = klekotáni, klek
tání, klepavý zvuk;
klekotati = klektati

klext, -u. m. = klekot;
klektačka, -ček. ž. = měchačka.
kvrdlacka (lid.):
klektati, -tám || zastar. a lid.
klekci = míchat, kvrdlat, třást,
třepat, klepat (lid.): k. čim:
kolena pode mnou klektala (Bol.)
= klektala se, třásla; klektatl
čim = klepat... a vydávati zvuk:
čáp klektá. zobákem; slož. dok.
za-; '
klektavý = klektajlci:
hojné po kořisti (Heyd.);
klektot, —u,m. = klektáni

Klema, m., domác. tvar ke
Klement || Kliment [-ta], -a, m.,
z lat. II z řeč., křest. jm.;
Klementinum c-tý-x), —na.
universitní budova v Praze

sup k.

stř.,

plechového nádobí: -řsky' [-řstvl]
I klen, v. clan
II klen, -u, m.. 1. strom, druh ja—

voru; 2. = klenuti, klenba.: po
nebe klenu hlubokém (Nor.)

'klenáč, -e || klenák || 'kleňák, -u,
m. = kámen n. cihla do klenby
(odbor.)

klenba, -neb (Břez), ž. = klenu—
ti: k. nebes, nebeská = obloha:
zdrob. klenbička, -ček, ž.;
klenbom'tý = podobný klenbě;
klenbový oblouk, pás, pilíř; -vé
zdivo

*klencáky, -ků, m. pomn., z něm.
Gelenkstlbungen = prostné. vo
jens. cvičeni za Rakouska (vo
jen. hantýr.)

klencový, přid. ke klenec 2.
klenči, stř. hromad. =

křoví, klen0vý porost
klenební || -bný = klenbový
klenec, -nce, m.. 1. krystal, rhom

boedr: 2. = babyka (mor.)
'klenek, -nku, m. = klenec 2.
*kleně, —něte, stř., ryba
kleni, stř., v. I k.iti
*klenice. ž. = klenutí, klenba. klen
*kleniti = klenout: volnost se kleni

klenové

(Hál.)
*klenka, -nek, ž. = II klen 1. (les

nic.)
klenot || (zastan, Čech) klé-, -u,

m., z něm. = skvost, šperk, dra
hý kámen: přenes. = vzácná věc
vůbec, vzácný člověk, dobrý pra
covník: Karlštejn je k. Čech:
Blahoslav byl k. Jednoty atp.;
zdrob. klenotek, .-tku, m.;
*klenotní skřinka, místnost ne
boli klenotnice, ž.;
klenotnický [-ctv£], přid. ke
klenotnik, -a, m. = výrobce kle
notů a obchodník s nimi

klenouti, -nu, -nuv, —nul, -nuti (v.
tam) = stavět klenbu, klenuti:
nad hlavou mu loubi tamaryš
ky klenou (Krásnoh.): = zve
dat, vypínat klenbovité; obyč. k.
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se = rozkládatl se, pnoutl se
jako klenba: obloha, most, čelo,
hruď se klene:
slož. dokon. pře- = zřídit přes
něco klenutí, často vůbec spo
jení: pře; řeku mostem: přenes.
pře- rozpory = urovnat; láska
překlene všechny rozpory (Vr.);
roz—se (Kollár);
s-, prostě dokon.: lesní velikáni
Sklenuli se v serotajnou bání
(Krásnoh.) II z- oblouk (čech):
vy-; vyklenutý = vypouklý: -té
čelo:
za- = klenbou zakrýti: za- strop

klenkaa, -vek. 2. = klenák
klenový, přid. R II klen 1.
klenutí, stř. = klenba, vypouklá

(vydutá) stavba: přenes.: dumné
lesa k. (Mokrý)

klenutý [-té; -tost], zpřídavnělé
příč. trp. od klenoutl = vysta
věný klenbovltě; = klenbovitě
vypjatý, vypouklý (čelo...)

1 klep || klepy, citoslov. = klap:
klepy klep

II klep, -u. m. = klepnutí, kle
pání; 'přenes. = kleveta, často
pomn. klepy, -pů; dělat, sbírat
klepy; chodit na -py, bavitl se
—PY;

= nahánění zvěře klepáním
klepací = co je na klepání, co se

děje kl'epáním: k. kladívko; k.
stroj (textil.): k. hon(ba) = při
které(m) se zvěř nahání klepá
ním; k. vlk = stroj na čištění
odpadků (textil.)

klepuč || klepáč, -e, m. = kdo
klepá., horník rozklepávající ru
du; = mlýn starého složení; =
nástroj na klepánl (koberců. šatů
apod.);
zdrob. klepáček, -čku, m.:
klepačka, -ček, ž. = klepačka
(velkonoční); = nástroj na kle
páni, klepáč

klepadlo, -del, stř. = nástroj na
klepání na dveře, burda:
'klepák, -u, m. = klepátko, kud
la, mlýn;
'klepal, -a, m. = klepař;
'klepanda, ž. = klepna:

'klepanec, -nce, m. = (klepavý.
vykutý) srp (nař.)

klepání, stř., podst. jm. ke kle
pati. 1. = vyklepávání (koberců,
srpu): 2. = klevetění;
zdrob. klepá'ničko, -ěek, stř., ve
význ. 2.

klepárna, -ren, ž. = místo, kde se
„klepe“_ klevetí (hovor.)

klepař [-řka], -e, m. = klevetník
[-tníce]; -řka, v kancelář. mlu
vě žertov. = žena klepající, pí
šící na psacím stroji, též klepna:
klepařitl = dělat klepy, klevetlt:
klepařsky' [—ství], přid. ke klepař

Mbpatl, -pu, -pes... || -pá.m..., kle
pej, klepaje, -jíc;

= tlouci, bít (ne ve smyslu
trestném) a způsobovatl zvuk
(dílem proniká význam tlučení
samého, dílem zvuku):. k. na
dveře (aby otevřeli): k. srp,
kosu (al—y byla ostrá); k. ko
berce, šaty (aby byly zbaveny
prachu); cep, sluka klepe zobá
kem; klepat na psacím stroji =
psát;
k. se = třást! se: k. se zimou,
stářím, strachem: přenes. jen se
tak klepat = stěží se protloukat,
žlvit_ nevalně sl stát;
2. = klevetlt, klepařit, pomlou
V&t;
slož. dokon. do— kosu: přenes.:
výstavy doklepaly (Ner.) = „od
zvonill jim“ (hovor.); už do
klepal = umřel (vulg.); už to
nějak do vánoc doklepeme =
přečkáme (lid. a hovor.);
'na- kosu; na- se (mnoho);
o—snopy, obilí (cepy) = zhru
ba omlátit: = střást: o- cukr
s kabátu; pes se oklepal = střásl
se sebe vodu; oklcpatl sazbu =
pořídit kartáčový otisk, oklepek;
přenes. jen se 0- = nic si ne
dělatl z ostudy;
od-: kapelník odklepal = klepá—
ním přerušil hraní:
po- = trochu zaklepat: po- komu
na ramena: po- si = poklevetlt;
pro = klepáním prohlédnout:



klepátko 662 klerikál

pro— nemocného, prsa; pro
všecky známé = při klevetění
probrat: pro- se == nuzně vy
stačitl: do žní se s moukou už
nějak proklepeme (lid. a hov.):
pře- koberce = znovu vyklepat;
pře- něco na stroji = přepsat:
přenes.: není človíčka. kterého by
ta klepna nebyla. překlepala (lid.
& hovor.);
roz- maso. řízky = klepáním
ztenčit; roz- se zimou... = roz
třásti se; rozklepala se jím ko
lena (Olbr.);
s-, 1. = stlouci: s- drát, kosu
(aby byla tensí); 2. = setřást:
všechny smutky (se sebe) skle
pal (Drn.); 3. = pří klepaře—
ní probrati: sklepáme snad vše
chny břehy rakouských řek
(Ner.);
vy- =- vytlouci: vy- prach ze
šatů, z koberců || vy- šaty, ko
berce; vy- kosu, srp; vy- (ně
kOmu) záda. = nabít (Ner.):
vy- písničku jedním prstem na
Plané; vy—něco na psacím stro
jí; = pokárat: trochu (jsem mu)
za to vyklepal (Ner.): vy- se =
probíti se, dostati se: vy- se
z dluhů (lld.):
sa- na dveře: za—u někoho =
poprosit, ucházet! se o jeho pří—
zeň; za- (nohama) = zemřít
(vu18.):
klepávatž, opakov.:
slož. nedok. do-: už doklepáva
= umírá. (vulg.); = dohospoda—
řuje (lid. a hovor.); doklepavá
ten starý rok (Ner.);
na- kosu; po- komu na rameno;
pro- nemocného;
při- sklepníka (Nor.) = klepa—
ním přivolávat; roz—maso:
vy—prach z koberců:
v. klepnouti

klepátko, stř., zdrob. ke klepadío
'klepavka, -vek, 2. = třesavka.

zimnice (Němc.);
klepa'vý Dvě; dvosn = klepající
(střevíěek), klevetlvý

klepetáč, -e. m. = velký rak
klepetatl se == klepat! se. třás'ti se

klepeto, stř. = klešťovité zakon—
čení račí nohy; = ruka (vulg.):
dostati někoho do klepet (t.)z
klepetovitý = podobný klepetu;
klepítko, -tek, stř., zdrob. ke kle
peto

klepna, -pen, ž. = klepavá žena:
v kancelář. mluvě žertov. = žena
klepající na psacím stroji, kle—
pařka; klepnička, -ěek, ž., zdrob
k tomu

klepnoutl, klepl, -pnuv, -pnutí. do
kon. ke klepat: k. na dveře...:
k. někoho přes prsty; přenes. 
jemně upozornit na. chybu, po—
kárat:
slož. dokon. na— vejce; 0- a!
prach s kabátu; o- sazbu =
oklepati; od- prsty. že to jen
zalusklo (Ra) = klepnout; při
(někomu) předmět v dražbě »
přiřknout mu jej klepnutím kla
dívka; s- něco dohromady; P—
si = poklevetitl si, popovídat;
vy- kosu

klepat, -u, m. = klepání: k. mlý
nu; k. srdce (Ner.): k. na dveře
(čech):
klepotatí = klepatl;
klepotavý [-vě; wosa == klepm
tající, klepavý

klepouchý c-po-u—»= klapcuchý
'kleprlík, -a. m. = jinochodník
klepsydra, ž., z řeč. = vodní ho

diny
kleptoman [mka] || -maniak c-ny

jak», -a, m. = člověk stižena“
kleptomaníí ;
kleptomanie a-nyjexo, ž., z řec
= chorobný pud ke krádeží

klepy, v. I, II klep
klerický, přid. ke

klerik, -a, m., z řeč. = přísluš
ník kleru. duchovní osoba, cho
vanec semináře;
klerika, ž. = kněžské roucho.
talár

klerikál [-lka], —a.,m. = stoupe
nec klerikallsmu n. katolické
politické strany;
-kalismus c-zmus», -mu. m., po
vod. = úsilí o kněžské výsady
nyní = politické katolictví, sna



klerus 668 klešťanka

na. o politické uplatnění katolic
ké církve, zneužívání nábožen
ství k politickým účelům;
-kalisovati c-zo-» co = dávati to
mu klerikální ráz; slož dokon. s-;
Jediní [-kálně], přid. ke klerikál:
-ké.lní strana

llerug (Mé-». -ru, m., z řeč. =
duchovenstvo

slérvoajans, v. clairvoyance
klas. -u, m. = klesání, klesnutí,

pokles (kniž.); dvih a kles v
rytmu

tlacati, -sá.m = pomalu padat:
letadlo klesá. k zemi; k. únavou,
mdlobou, hladem; ruce klesají
únavou; kolena pod ní klesala
(ěmll.); voda v řece klesá, = o
padává; teploměr (vlast. slou
pek rtuti) klesá;
= zmenšovatl se, snižovat: tlak,
teplota, horečka klesá: ceny
zboží klesají || zboží klesá (v ce—
ně); síla mi klesá (Krásnoh.);
k. hlasem = snižovat jej;
= upadat, zhoršovati se: jazyk,
mravnost, zájem oč klesá; k.
na mysli, na duchu; žák klesá
(v prospěchu, v mm;
slož. nedokon. po-: nohy, kolena
poklesají (kniž.); poklesala na
duchu (Vr.); poklesáte na mysli
(Sez.); paměť poklesá (Vrch.):
u- (řídké): letec vklesá v salto
mortale (Kadl.);
klesávati, opakov.: slož. nedo—
kon. po- = klesati:
v. klesnouti

klesavý [mě,o wosa = klesající,
sestupný: k. směr, rytmus, pří
zvuk; k. krok (So.); přízvuk -vě
stoupavý

kleslína, ž. = kleslě místo, pro
padlina

tloslý [—le; Jost), zpříd. příč. od
klesnoutl: teploměr kleslý na bod
mrazu; systém právě kleslý
(Ner.) = padlý; mravně kleslý
člověk = pokleslý; k. jazyk =
úpadkový; -lost lidu (Zey.)

desnoutl, klesl, -snuv, -snutí. do
kon. ke klesati = padnout: člo
věk, kůň klesl únavou: napra

žená ruka klesla: klesnout v za
pomenutí = býti zapomenut; ne
paměti do propasti klesne pustý
darmochleb (Čelak.); klesnout
hlasem; jak slupky s očí klesla
ospalost (Vrchl.) = zmenšila se,
mizela; představa klesla pod
práh vědomi (Durd.): teplota.
horečka klesla; vkus klesl; na
děje, sláva, mravnost klesla: k.
hluboko (mravně);
slož. dokon. po-: kolena pokles
nou leknutím (Vr.); poklesnuti
= skleslost (t.);
v 18. st. jazyk poklesl: nadšeni
pokleslo; = chybiti: člověk snad
no poklesne; sr. poklesek;
s- mdlobou; s pláčem sklesl na
kolena (Vrchl.); teplota sklesle
na bod mrazu; skleslý, v. tam

klest, -u, m. || klest, -i, ž. || kles
tí, stř. = slabé dříví křovin, sla
bé větve stromů, hustý podrost:
z divokého klestu (Erb.): fůry
plné klestu (Nez.); hromada
klestí (Baar); suché klestí

klestlcí = na kleštěmi (nůžky);
klestžč, -e. m. = kdo klestí (zví
řata);
klesticllo, -del. stř. = přístroj
na kleštění;
'klestitel, -e, m. = kdo klestí.
razí cestu

klestiti, kleštěn(í) = osekávat. oře
závat, pro-: k. stromoví, révu;
k. hřebce... = vyřezávat: k. si
cestu = prosekávat, razit, i pře
nes.: zdravá myšlenka si klestí
cestu = razí si cestu, ujímá se:
slož. dokon. o- větve se stromu.
strom; přenes. = ochudit: o
jazyk: 0- požadavky = omezit;
pro- sl cestu lesem, houštinou;
přenes. pro- cestu nové mys
lence:
1m- = vyřezat: vy—strom, vlk)
na stromě: vy- koně;
—kleš£ovatl, slož. nedok. o- vět—
ve, jazyk; pfo- cestu; v'y- do
bytek;
klestwatl, opakov.

Hošťanka. -nek. ž., ploštice
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kleště, -tí. ž. pomn. = nástroj k klevetný [-ně; masu = kleve
uchopení, ke svírání. ohýbání. tivý
štípání: k. kovářské, zámečnic- *klevitl se = třástl se, klepat (ná
ké...: k. na cukr; řeč., Be.)
přenes.: mltl srdce jako v kleš- *klovy, pomn. m. = železa, past
tích = býti sevřen, pociťovati (nář.)
tíseň; držet někoho v kleštích 'kli, stř. = klih, lep (zastar.):
= pevně držet, přenes. = mít v obyč. jen ve spoj. vyzí klí =
moci, „v pasti“, .,v hrsti“: po
litičtí nepřátelé nás drží v kleš
tích (So.): držeti někoho jako
v kleštích (Němc.)

kleštěnce, -nce, m. = vykleštěný
člověk, eunuch; anecký [mectví]

kleštění, stř., v. klestlti
kleštlce, ž. = dřevo chomoutu.

kleština
kleštičky, -ček, ž. pomn., zdrob. ke

kleště; v. klíštky
kleština, ž. = rameno kleští, dře

vo chomoutu, spona vazby (pod
střechou): Domn. my = klestí;
= kOlářské kružidlo;
zdrob. mica, -nek, ž.;
kleštínový = co je na kleštiny:
-vé dřevo; -vá cesta (Neum.) =
hat'ová

-klešťovati, v. klestitl
klet. -a, -o. v. klnoutí;

kletba, kletbička, v. klatba;
kletební, v. klatba

'kletec, -tce. m. = proklatec
kletě, v. klatý;

kletí, v. I klíti a klnouti;
kletý, v. klatý

klevern, v. klabera
kleveta, obyčej. pomn. mety, -vet.

ž. = klep, pomluva.: dělat, sbí
rat. roznášet -ty;
klevetá'ř [-'řka], -e, m. = kle
vetník: příd. —řský [-řství];
'kle'uetati = klevetit; *-tavý =
klevetivý;
klevetítž, klevetění = dělat kle
vety, klepařit, pomlouvat;
slož. dokon. na- o někom něco:
na- se (mnoho): 110-si rád:
klevetivý kvě,- Jvost] = kleve
tící. llbující si v klevetění, kle
Davý:
klevetm'cký [-cky ; -ct'oí], příd. ke
klevet'ník [-ntce], -a, m. = kdo
klevetí, klepař[ka];

klih z vyzího měchýře
klícka, -cek, ž., zdrob. ke klec
kiicmO, příslov. = v kliku
*klicoun, -a, m. = klacek, klacoun
klíč, -e, m. = nástroj k zamykaní

&, odmykání: zamknout byt na
k.: otvírat, zavírati dveře klíčem:
k. od bytu, od sklepa, od půdy:
k. od domu || domovní k.;
odevzdat klíče od domu, od úřa
du, od pokladny, od pevnosti =
odevzdat správu domu...;
= značka hudebního písma;
houslový, basový k.:
= p0můcka, prostředek k po
znání, získání, rozdělení něčeho:
k. k tajemství, k srdci; najít k.
k nějaké záhadě; daňový. bota
nický, politický, šifrovací k.

klíček, -čku, m., 1. zdrob. ke klíč.
2. zdrob. k II kel

klíčián, -a, m. = stoupenec na
uky o domnělých klíčích k Vy
šehradu: ve zběsilé půtce Klí
čiánů s Antiklíčiány (čech; na
rážka na rukopisné boje)

kličidlo, -del, stř. = přístroj na

I
zkoušení klíčivosti semen
klíčiti, sloveso podmětové =

pouštět klíčky 2.: semeno, zrno
klíčí:
přenes. = být utajen, vznikat,
roditi se; v ňadrech síla klíčí
(Vrchl.): klíčící nenávist; klíčila
v něm myšlenka (šlmáč.); klíčila
v něm láska k divadlu (Jir.); její
nepokoj klíčil zvolna (So.):
slož. prostě dokon. vy-, vz-: se—
meno vzklíčilo: přenes.: naděje
vzklícila. v srdci;
'za— se = ujmoutí se: zaklíčll
se mezi námi hřích (Ner.);
kličívatt, opakov.
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II klíčiti, sloveso předmětové (z
původ. krů-, souvisí s klíč) =
zavírati, svírati_ přenes. = skli
čovati; zprav. jen slož. dokon.
ob- = dokola sevříti: ob- ne
přítele, město;
s- sevříti: s- město obleže
ním (Fr. šembera); obyčej. pře—
nes. o nemoci, o útrapách, o
trápení... potrápiti, stísniti,
zarmoutiti, vyčerpati duševně,
zdeptati: býti čim sklíčen; v.
sklíčený;
'za-: v modrý hrob nás voda s
oblohou zaklíčila (Čech);
-ktíčovati, nedokon. slož. ob
město; s-: skličuje ho to (řídké);
nejčastěji skličující zarmucu
jící, tísnivý (zpráva, dojem)

klíčivý [most] schopný klíčit:
-vá semena

klička, -ček, ž., 1. zdrob. ke klika;
2. = smyčka, uzel: udělat klič
ku: zavázati tkanici na kliěku;

háček (v písmě);
značně odchýlení v pohybu

(hlavně v běhu) od původního
směru: zajíc dělá kličky;
přenes. vytáčka, „háček", zá
vada. úskok, nástraha, co bývá.
kamenem úrazu: chytati se kli
ček; je v tom k.; zlé jsou klič
ky zákona (Čech);
kličká'ř, -e, m. = zajíc,
kliěkuje (mysliv.)

kličkovati = dělat kličky v po
hybu, o zajíci: fantasie se zasta
vuje nebo kličkuje (Čap.); pře
nes. = vyhýbavě jednat n. mlu
vit, vytáčeti se. vykrucovat (lid.
& hovor.): obviněný kličkuje: Vy
jádřiti tendenci (v umění) bez
kličkování;
slož. dokon. 1231-co = obratně
vysvětlit: vy- se z čeho = obrat
ně se dostat, „vykroutit se"

'klíěni, -né, ž. klíčnice;
kiíčné, —ho,stř. = poplatek za
otevření dveří n. za používání do
movního klíče

který

klíční, přid. 1. ke klíč: k. dírka:
k. kost (podobající se klíči): 2.
ke klíček 2: k. vak;
klíčnický [-ct1)í], přid. ke klíčník;
klíčník [-nice], -a. m. = komu
jsou svěřeny klíče, vrátný [-tná.];
'klíč'ný, přid. ke klíč = klíční:
'k., mého, m. = klíčník

-kličovati. v. II klíčíti
klíčovitý = podobný klíči;

klíčový, přid. ke klíč: k. otvor,
-vá dírka; -vý průmysl = zá
kladní; -vé místo = rozhodující

klid, —u. m. = nerušnost, ticho:
klášterní, noční klid; zachovat,
rušit klid: žít v klidu = v míru.
v pohodě; epický klid = klid,
nevzrušenost (nedramatičnost) &
rozvláěnost při vypravování. líče
ní: k. zbraní = přerušení válečné
činnosti;
— opak pohybu: těleso je v kli
du: = nevzrušenost nerozruše
nost: k. člověka, duše; nevy
konávání běžných prací: neděl
ní, sváteční klid:
s klidem = klidně: vyřídit ně
co s klidem; s klidem odejít

klid'as, -a, m. klidný člověk
(hrubší hovor.); přid. kiiďasis)ký

kliden, -dna, -dno, v. klidný
kliditi, -zen(í): k. obilí, seno, úro

du = žit, sící a odvážet, sklí
zet; kdo seje vítr, klidí bouři
(přísl.); přenes.: důtku sobě kli
dí (Čech);
k. se = odcházet na příkaz. s
potupou || tiše, skromně odchá
zet;
slož. dokon. od
(smetí, kamení..., překážku);
zabít (Jungm.); od- se odejít;
po- pokoj (v pokoji),— byt
udělat v něm pořádek; = opa
třit, nakrmit: po- dobytek;
s- odstranit: s- (nádobí) se
stolu: s- obilí s pole; přenes.:
s- úspěch. nevděk = dosíci úspě
chu. dočkati se nevděku; s- ně
koho (se světa) = zabít;

odstranit
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u- = poklldlt: u- pokoj; pře
nes. = urovnat, uspořádat: uklí
divše naše veci říšské zase do—
mů pojedem (Palac.); u- se,
dokon. ke kliditl se: uklidila se
do koutečku (Maja-.):
031- = vyprázdnit, opustit: vy
místnost, obchod, bojiště; vojáci
vyklidili náměstí (Majer.) = vy
tlačili z něho lidi;
-klízet'i., -zejí, slož. nedolL do-u
-= uklidit úplně; od- smetí, pře—
kážky; zao-, u- byt; s- obilí, ne
vdék, posměch;
—klizovati, slož. nedokon. od
smetí, překážky; a- posměch i
hněv (šlmáč.), obyčej. sklizeti:
víl—:
klidívati, opakov.

klientela <<-té-»,z. = klienti: míti
četnou —lu

klih, -u, m., lep, lepidlo;
klihárenský, přid. ke kllhdmn
-ren, ž. = dílna n. továrna na
klih;
klihař, -e, m. = výrobce klihu:
--řský [-řství], přid. k tomu;
klihatka, -tek, ž., houba;
klihovateti, -tějí = stávatl se
klihovatý: slož. dok. z-;
klihovati = lepit, napouštět kil
hem;
klíhovatina || mina, ž. == klibova
hmota: zdrob. -vutinka, -nek. ž.;
klihovatý || -m'tý = obsahujici
klih, lepkavý: k. chléb:
'klihovka, -\'ek, ž. = kližka;
klínový roztok, prášek; -vé bar

klldně, v. klidný
_*klidnětl,-neji = stávati se klidný
klidniti koho = uklidňovat (řid.

vy: -vé obrázky (Jin) = nakli
hované a dechnutím se stáčející

'kllchtati se = chichtati se, chech—
kniž.): obyč. slož. dokon. u- ko
ho = učinit klidným. přivéstl
do klidu: u- se = nabýt klidu;
voda, bouře, nemoc... se uklidní
== utiší, zmírní; 'z- = u-: ne—
'dok. uklidňovati

klidnoučký, -ňounký = úplně klid
ný

klidný [kliden, -dna....; -dno; dně;
-dnost] = pokojný, nevzrušený.
pravidelně plynoucí, nevzrušující,

.tichý: buďte kliden; klidný den,
sen, život, krok; k. chod stroje:
má práce, mysl, noc, smrt: -ná
voda. schůze; -n6 město, štěstí;
je klidno;
klidné odejít.
mřiti...;
2. stup. klidnější [měji]

'klidodárný, 'klidonosný = posky—
tující, přinášející klid

klidový. přid. ke klid: -vá poloha
mluvidel... = poloha.. kdy jsou
mluvidfa v klidu, ne v činnosti

Oklldumllovný = milující klid
'klldnplný = úplně klidný (Netu)
klient [-tka] cklijent», -a., m., z

lat. = chráněnec, svěřenec [-něn
ka...], č10vek, který se dá. zastu
povat advokátem, léčit lékařem.
zákazník:

chovatí se, ze

tat
klik, -u. m. = vzpor s rukama

ohnutýma do ostrého úhlu, tak
že mají podobu kliky

klika, ž., 1. = něco křivého, za
hnutého: kliky háky. klikyháky.
v. hák; = zahnuté držadlo k za
vírání, otvírání & k točení: k
u zámku. u dveří, 11 stroje.
bráti, vzíti za kliku; točit kli
kou; sáhnout na kliku; '
přenes. = klička 2., vytáčka
úskok: vím, proč se té klik)
chytáte (Jir.);
2. = štěstí (asi z něm. Gliick);
to je k.!; mít kliku (lid.);
3. = skupina osob vzájemně se
podporujících k sobeckým účelům
(hovor.);
klikař, -e, m. = výrobce klik,
přenes. = člen kliky 3.: =- člo
věk mající ,.kliku", štestí;
klikařiti = počínatl si klikařsky;

,-řský [-řst'ví]: -řsk6 jednáni
klikaté, v. klikatý
klikutěti, -téjí = stávat! se klika

tý; zklikatělý (Krásnoh., šimáčJ
*klikatice, ž. || obyč.“ klikatma, 9.

= něco klikatého. klikaté čáry
(čech): k. zdí (So.): == klika.
tá, cesta (Neum.)_
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klikatltí, klikacenú) = dělat kli
katým; obyč. k. se = být kli
katý, klikaté se vinout...;
slož. dokon. z-, za- něco

klikatka, -tek, ž. = klikaté. čára
(odbor.); -tkwý, přid. k tomu

kukatý [-tě; -tost] (souvisí s kll
ka) = mnohonásobně zakřivený:
k. blesk, steh, netopýří let; -tá.
čára, cesta, ulice;
cesta se vine -tě; přenes.: za
myslet se hluboce & -tě (Čap.)

'klikonohý = křivonohý
'klikonosý = se silně zahnutým

nosem
klíkoroh, -e., m., brouk
“klikovatý " aritý [-tě; -tost] =

klikatý
klikva, ž., z ruš.. rostlina, její plod,

lid. bahenní brusinka;
klíkvový: -va šťáva

Kliky háky, klikyháky, m. pomn.,
v. hák

Klima aku-», -matu, stř. || někdy
neskl. (v tom klima...), z řeč. =
podnebí

Klíma, m., od původu domácký
tvar ke Kliment, příjm.

klima, m. = kdo klimá, přenes. =
duševně pohodlný člověk (šel.)

'klímačka, ž. = klímání, dřímota
klimakterium e-ktéryjumxv. -la, stř.,

z řeč. = doba pohlavního od
kvétání, přechodu u žen

klímati, -mám || -mu..., klímej. klí
maje, -jíc = podrlmovat a při
tom kývat hlavou;
slož. dokon. na- se (dosti): pro
večer = klímáním ztrávit; jubl
leum se proklímalo = zaspalo,
promeškalo (Bal.); roz- se =
dáti se do klímání; ze všech do
jmů se rozklimala (Majer.);
slož. nedokon. poklimovatč = klí
mat (J ir.);
klímávatí, opakov.: slož. nedo
kon. po-: zvědavý cizinec tu po
klímávé. (Nez.)

klimaticky [-cky] <kll-tyc-», přid.
ke klima.: -ké poměry; -ké místo,
lázně = s dobrým podnebím;
léčití -cky

klímávati, v. klímati;
klímavý [-vě; dvost] = klímajícn

klimax aklimaksm -xu, m., z řeč.
= stupňování myšlenky postup—
ně silnějšími výrazy: na př.: la
vina se sine. padá, řítí (čech)

'klimbačka, -ček, ž. = klímání;
'klimbatl, -bá.m = klímat, dři
mat (Arb.): zvonek klimbá (Pro
cház.) = klinká., bimbá; zvonek
se klimbá = houpa se;
'klimbavý = houpavý

Kllment, v. Klement
Klimeš, -meše || -mše, m., příjm.

z Kliment; bere ho K. okolo
krku = klímá. (lid.)

*klímot, —u, m. || -ta, ž. = klí
mání, dřímota

Klímouš, -e, m.. domácký t'var ke
Kliment; zdrob. -šek, -ška, m.

klín, -u, m. = hranatý kus dřeva
n. kovu na jednom konci zúže
ný v ostří (na štípaní. na roz
tahování...): vrazit, zatloucl do
něčeho k. atp.; na tvrdý špalek
tvrdý klín (přísl.) = na hrubce
třeba jít hrubě: klínem mu to
z hlavy nevybiješ (t.). o tvrdo—
hlavém: vyrážet klín klínem (t.)
= platiti dluh dluhem: = co se
podobá klínu (trojúhelníkovým
tvarem): k. v kalhotach, v ko
šili... (na rozšíření, jako zápla
ta): vsadit k. do kalhot...;
hromový klín, v. hromový;
k. pole = cíp: k. ptáků = houf;
k. vojska = šik (v starší do
bě); = bažantí ocas (mysliv.);
k. u lidí = vrchní plocha ste
hen (která, jsou-ll roztažena,
mají při sedění podobu troj
úhelníka): vzít, posadit! (si) dítě
na klín, sedět na klíně;
dále = příslušná část oděvu,
sukně, zástěry...: dát něco do
klína, nést něco v klíně;
přenes.: složit ruce v k.. do klí
na = nic nedělat, odpočívat;
básnic.: temný vod klín (Máchah
v klíně bor; měkký k. ticha
(Hora)

-klínati, v. klnouti
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'klinček, -u, m., zdrob. ke klínek
= hřebíček, karafiát (Heyd..
slov.)

'klínec || klinec, -nce, m., zdrob.
ke klín = kolík, hřebík (nařeč..
Němc.)

klíneček, -čku, m.. zdrob. ke klinek,
m., zdrob. ke klín

klinický [micky] cx-nyc-»= souvi
sící s klinikou: -ké oddělení, lé
čení: -ké výklady (o nemocích)
= výklady podle jednotlivých
případů, které se vyskytují na
klinice:
klinik, -a, m. = lékař pracující
na klinice:
klinika c-ny—ab,ž., z řeč. = ne
mocniční oddělení pro vědecké a.
vyučovací účely lékařských fa
kult; přenes. = klinické léčení,
Výklady

klínitl = vrážet klín, klínem upev
ňovatl; = svíratl (básnlc.); k.
se = vkllňovati se (knlž.);
zprav. slož. dokon. v- co = ve
tknout jako klín; v- se do če
ho = vniknout (jako klín): je
zero vklíněné mezi pahorky;
za- = klínem upevnit; přenes.
za- se = včleniti se, zaujmout
místo: společenské zaklínění
(cap-):
-kliňovati, slož. nedok. roz- =
rozvírati. dávati od sebe (Vr.):
'v-, za

klink, citoslovce napodobující vy
soký & slabý zvuk zvonku;
klinkáček, -čku, m. = zvoneček
(který klinká);
klinkati, -kám = dělat klink:
zvonek klinká; kllnkající citů
výlevy (Čech); přenes. 0 špatné
hudební produkci, deklamaci, ver
šování (hanl.):
k. čim. k. se = houpatl (se):
slož. dokon. roz- se = dáti se
do klinkání; prosté dokon. za,-;
klinkávati, opakov.:
klinkavý [-'uě; Jvosn = kllnka
jící: k zvonek; k. povoz (Hlad.);
klinknouti, -kl. -knuv, -knutí, do
kon. = zakllnkat;
klinkot, -u, m. = klinkáni

kllnky linky, klinkylinky, citoslov.
= kllnk

klínoplsný, příd. ke klínové písmo:
má práce = o klínovém písmu

*kllnouti = klovati '
klínovatl = klínit; slož.-dokon. za
klínovltý He; -tost] = podobný

klinovka, -vek, ž. = klínové. klen
bová cihla:
klinový, přid. ke klín: k. tvar;
k. šik = tvořící klín; -vé písmo
(orientální) = skládající se z klí
novitých znaků

klip, citoslov. = klap, ve spoj. klip
klap

klipák, -a. m. = klíšt' (lid.)
'Klípec, -pce, m. = obvaz, klapka
klípek, -pku, m., zdrob. k II klep
klín-ing, v. clearing
klisna, -sen. ž. = kobyla;

*klisnatú = silný jako klisna:
"klisinka, -nek, klis'nička, -ček. 2.
= mladá klisna

kllšátko, klišé, v. cllché
klíšť, -té, m. (odb.) || obyč. klište,

-téte, stř., hmyz: symbol vtí—
ravcsti_ neodbytnosti: véšeti se
na každého. držeti se nekoho ja
ko klíště (lid. 'a hovor.)

klíšťky, -štěk, ž. pomn., zdrob. ke
kleště

I klítí (nářeč. klet). kleji (nářeč.
kliji), (ne)klej. kleje, -jíc, klel,
klení = zlořečlt. hrubé láteřlt,
říkati sakra, hergot..., sakrovat
(podmétově) ;
klítí komu = klnout (říd. knih);
k. koho (klet || klat, kletí) =
zatracovat (t.); k. se = zaklí
nati se (t.):
slož. dok. na(klítí) se (mnoho) ;
pro- koho. co = vyslovit nad
kým, čím klatbu, zatratit; pro
koho več = proměnit, začarovat
(velmi říd.);
vy- se = vyláteřiti se, vyzlořečit
(Ner.):
za.- = zazlořečlt, zaláteřit;
'kli'vati, opakov.

II klíti, zprav. jen vejce se kllje
= klove se, vlast. = kuře se
klove z vajíčka
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klivák, -u, m. = ptačí zobák
(mysllv.)

klívatl, v. I klíti
-klízetl, -klizovati, v. klíditi
klížicí = co je na klížení: k. stroj:

kliž'íč, -e. m. = kdo klíží (textil.):
'klížil, -a, m. = kližič. žert. 0
knihaři (Herrm.)

klížiti ll 'ku- = klihem spojovat,
lepit (odvozeno od klih); pře
nes.: svou krví nohu k stezce klí
ží (Ner.): oči se mu kliží ospa—
losti = přivírají: _
alož. dokon. 1141-= natřít klihem;
0- = klihem se všech stran na
třít (odbor.): při- = přilepit kli
hem: s- = slepit;
-kližovati, slož. nedok. při—, &

klíživý = klížící: klíživá. dřímota
= klížící oči (literát,)

kližka, -žek, ž. = kllhovaté ma
so: = skelnatá pšenice (odbor.)

-kližovatl, „v. klížlti
klk, -u, m. = vločka. chuchvalec
klkati, -kám = vydávati zvuk klk,

chrmtat (o koních):
klkávati, opakov.

klkatý = plný klků
Řlkávati, v. klkatl;

klkavý = klkající.
klkání

klkovitý [-tě] = podobný klku
klnoutí, -nu, -nuv, -nul, -nutí, ve

slož. též -klíti „ -kleti, -kleji,
-ješ.... minulé slož. tvary zprav.
-klel, -klet, -kleti, souvisí s I
klíti, klejl = kiíti; časť. = vy
slovovat kletbu, zlořečit, proklí
nat, zatracovat: k. koho: máti
klne děti (píseň) || častěji k. ko
mu: k. Bohu, zemi, SVětu
(Vrch1.); čemu nyní klnu (Čech);
k. se = zaklínatí se (říd. kniž.);
slož. dokon. pro- koho, co = Pro
klít (v. I klít1); V. proklatý.
-kletý;
za- koho = kletbou zapudit, za
žehnat, proměnit. začarovat: za
zlé duchy; Mohamed ženy zaklel
za. zeď a za šlojíř (Ner.); za
koho v kámen, v strom, v né
jaké zvíře; jsme tu jako zakleti
(Rais a obec.) = odříznuti od

podobný

světa: za—se = s kletbou přísah
nout, zapřisáhnout se; býti kde
jako v zakletí;
-klínati, slož. nedokon. pro- ko
ho, svůj osud:
za- koho, co = začarovávat, za
žehnávat: za—koho = naléhavě
žádat. zapřisahat; za- se = za
přisahatl se;
slož. dokon. 'uza-z dostal jsem
nakárek, že jsem byl jako uza
klínán (Rais) = zaklet

kloaka, ž., z lat. = kanál, stoka
na odplavování výkalů a nečistot:
přenes. o špatném (pornografic
kém) časopise

klobás, -u, m. ll
druh uzeniny:
zdrob. -sek, -sku || —ska,-sek, ž.;
'klobásník, —a, m. = kdo dělá„
prodává klobásy;
klobásom'tý [-tě; -tost] = podob
ný klobáse:
klobásový jed, -vá šťáva

klobatí, klob'nout'i, v. klovati, klov
noutl

klobouček, -čku, m.. zdrob. ke klo
bouk: přenes. k. u lampy...;

zprav. -sa, ž.,

'kloboučkovati = poklonkovat;
kloboučkový = podobný klo
boučku

kloboučnlcký [-ctv£], přid. ke
kloboučnik [-nice], -a.. m. = Vý
robce klobouků, kdo je prodává

klobouk, —u, m.. 1. = pokrývka
hlavy, obyč. s okrajem (se stře
chou); dát! si, nasadit k. na
hlavu: smeknout k. = sundati
& hlavy při pozdravu atd.; k.
dolů! = smekni, -něte!; přenes.
k. dolů' (před někým) = všechna
čest! (hovor.):
dostat různá mínění ap. pod
jeden klobouk = Sjednotit, srov
nat (hovor-.):
míti trochu pod kloboukem =
být podnapilý (šmil.);
symb. hodnosti: kardinálský k.
= kardinálské, hodnost;
v. slovanský;
2. = co se podobá, klobouku:
k. u lampy: k. cukru = homole;
= hoření část houby, krycí snop:
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kloboukárna, -ren, ž. = dílna,
továrna na klobouky;
'-kář [-ká'řka], -e, m. = klo
bouěník;
kloboukatý = s kloboukem, s
kloboučkem: -té houby;
klobmcko'uitý [-tě] = podobný
klobouku;
kloboukový cukr, -vá plsť. pentle

kloc, -e || -u, m.. z něm. = hadr.
cár, šat (zastar. lid.): = pařez
(Ner.):
'kloca, ž. = kloc

klof, citoslovce vyjadřující zvuk
při klování;
'klo/áč, -e, m. || klofa/n, -a. m.
= zobák;
'klofanec, -nce. m. = klofec;
klolati, v. klovati;
klo/covati, -cuji = dávat klofce
(lid.);
klofec, -fce, m. = úder klofnu
tím; dávat kloťce; přenes. k.
= klepnutí přes prsty, jemná..
ale nepříjemná výtka (hovor.):
klofnouti, v. klovnoutí

klohnitl = pracně vařit, strojit
(lid. a hovor.); slož. dokon. %;
klohnívati, opakov.

'klok, -u, m., z lat. = plášť (Jin)
klokan, -a, m., ssavec; zdrob. klo

kánek, -nka, m.; klokani mládě
klokoč, -e, m., 1. keř, jeho plod.

dřevo, klokočový růženec; 2. =
vodní vlna. klokot (Jir.);
'klokočí, přid. = klokočový(Ner.):
klokočí, stř. = klokočové kře.
klokoč;
klokočový růženec = z klokočo

, vých plodů
klokot, -u, m. = bublání, šustění

tekutiny: voda vře klokotem =
vře kypivě: přenes. klokot = sla
vičí zpěv: zlověstný k. minut
(Hari.) = kolotání;
klokotati, -tám || (zastan) -cl,
-ceš... = bubiat, zurčet, šumět:
voda klokotá; = vařiti se klo
kotem; slavík klokoce v houští
(Heyd.); smích klokotá. = OZÝVá.
se bublavě; hlavou jim kloko
tá sladce pták snů (Ho.): život

klokotá. v městě (Hlad.) = šumí.
šumivě, hlučně proudí:
slož. dokon. na- se (mnoho);
'vy- sladké tajemství jak sla—
vík (Hái.); prostě dokon. za,—;
klokotávati, opakov.:
klokotavý [mé] = klokotající:
k. var, potok; k. ženský zpěv.
tenor: k. život;
klokot-ný [mě] = klokotavv
(kniž.) _

'klokt, -u, m. = zvuk podobný
kloktání;
kloktadlo, -del, stř. = látka, na
kloktání;
kloktati, kloktám = vyplachovat
ústní dutinu & hrdlo: = kloko
tati (kniž.): voda kioktá; každá
slabika mu v hrdle zakloktala
(Rais);
kloktávatž, opak;
kloktavý [dvě] = klokotavý.
bublavý

'klomen, -e || -u, m. = větev
(mor.); zdrob. klomínek, -nku.
m

klon, -u, m., 1. = sklon, nachý
lení, ohyb (kniž, odb.); = suk
(lesn.);
2. = potomstvo vzniklé bez po
hlavního plození (odb.)

“klonec. -nce, m. = kdo se kloní.
klaní, velebitel (Heyd.)

kloníček, -ěku, m., zdrob. ke
'kloník, -u, m. = větev (nár..
Jin)

kloniti = chýlit, shýbat (kniž.),
sklánět, naklánět: k. hlavu k
modlitbě (Hál.): svou šíji k poctě
k. (Heyd.): měsíc blíže k zemi
svůj bledý kloní běh (Jungm.);
skráň kloňtež národy (Krásnoh.):
k. se = chýlití se, nachyiovat,
shýbat, sklánět, na.-: loď se
kloní na levý bok: hlavinky dvě
k sobě kloní se (Čech); kde je
zero se v hory kloní (Mácha):
rty se kloní ke rtům (Ho.);
= klaněti se (říd. kniž.);
k. se k mínění = chýliti se, při
klánět, uznávat je za dosti
správné, za správnější než jiné;
slož. dokon. na- = nachýllt
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(hlavu...); na- se: na- sí koho
.= získat ho, jeho přízeň; 'na—
se co udělat (Čech) = být na
kloněn; v. nakloněn;
od- něco,. se od původního smě—
ru: od- se od koho, přenes. =
přerušltí s ním přátelství. sty—
ky, přestat uznávati Jeho auto
ritu, učení; podob. od- se od
mínění, od učení...;
po- se někomu, před někým =
učinit poklonu, vyjádřit úctu:
před—trup (tělocvič.);
při- = příchýllt: ]: ústům vězně
ucho své přiklonil strážce (Má.
cha); přenes.: při- své srdce k
někomu; přl- se: když se (dív
ka) ke mně přikloní (Čech);
= přldatl se: přl- se k nějaké
straně, k něčímu názoru;
a- = schýlit, shýbnout: s- hla
vu, šíji, kolena: syn člověka ne
má, kde by hlavu sklonil (blbl.);
s- někoho “= pokořit (píseň):
u- = (trochu) sklonit (řídké);
pod meč hlavy své u- (Heyd.);
hlavu ukloní nad ním (Vrchl.);
u- se (běžné) = pozdravit, od
povědět na pozdrav skloněním,
kývnutím hlavy;
031- = vychýllti: vy
okna: vy- se z okna;
-kloňovati, slož. nedokon. na—
(Erb.) = naklánět; na- si koho;
s- jména, = ohýbat (mluvnlc.);
vy- se = vyklánět;
-klánčti, sloz. nedokon.
na- hlavu, se z okna: naděje se
nenakláněla na. žádnou stranu;
nad- co (se) = sklánět nad něco,
nad něčím: od- se od koho, čeho;
Med— trup. se: před- se = být
předklonný (mluvnlc.): při— se
k nějaké straně, k nějakému mí—
nění;

hlavu z

shýbati; s- Jména, obyč.
skloňovatl; s- se k západu, 0
slunci (Němc.): kde se k bílým
horám zářné pásmo hvězd sklá
ní (Krásnoh.); '
u- = sklánět: hlavu v taktu
u- (Vrchl.); v lesní kořání du
mavé své zraky uklání (čech):

u- se komu, před kým:
vy— se _z okna, z vozu:
klonwati, opakov.

I klop, citoslovce vystihující klo
pání: před chalupou s koně hop
a na. chalupu klop, klop. klop
(Erb.)

II klop, -u, m., 1. = poklop (ze
Star-.): 2. = klopa

kl0pa || někdy klopna, -pen, 2
= přeložek u límce kabátu: —
zákryt kapsy

klopati, -pám... -pu...,
klopaje, -pajíc = klepatl

"klopec, -pce, m. = klopa
honička, ž., zdrob. ke klopa
'klopiště, stř. = kupa, hromada

(nař.)
klopltl = převracet: "k. bednu...;

pluh dobře klopí = obrací zem:
k. peníze = převrátit měšec.
aby se peníze vysypaly, platit:
= obracet, klonlti dolů: k. oči.
hlavu;
slož. dokon. ob- = obklíčit:
přátelé ho obkloplll; země je ob
klopena mořem:
od- = odkrýt něco přiklopeného.
od- víko, pokličku u hrnce. hrnce:
po- = pře-. po-, někdy s-;
pře- = převrátit: pře- káměn:
vůz se překlopil;
M- = přlkrýti příklopem: přl
víko na kufr || při- kufr víkem;
&. =. sklonit, schýllt: s- hlavu.
oči k zemi;
vy- = klopením vysypat, vyndat:
vy- peníze z tobolky, buchty z
pekáče; přenes. = naráz povědět
(lid. &. hovor.)
za— = klepením zahradlt: za
okno okenicí; nebe je zak10peno
mraky (líd.):
Jalopovati, slož. nedok. ob-, od-,

klopej .

8- oči, obyč. kloplt; val-; aaa-:
mrak hvězdičky zaklopuje
(Němc.);
-klápěti, -pějí, slož. nedokon. od-,
pře-, při-, s-, za— k dokon. od
klopitl...; v. překlapovatl:
klopivati, opakov.

'kloplvý = sklápěCí
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k10pka, -pek, ž. = zařízení k od
klopení hoblin;
klopkář, -e, m. = hoblík s klop—
kou

klopna. v. klopa
klopný [most]: -né zařízení = na

klopenl; -nost = náchylnost:
česká. -nost k liteře ! (Koll.)

'klOpot, -u, m., 1. = klokot: vo
da se vaří klopotem; 2. = kle
pot: 3. = klopota

klopota, ž. = těžká, nepříjemná.
práce, trampota. starost, nuzný
život: život je samá. k.: k. chu
dého studenta (Jin)

'klopotati, 1. = dupat, klepat; 2.
= klopotiti se:
klopotavý, 1. = dupavý, 2. =
plný klopot

klopotiti || časť. k. se, klopocení
|| -potění = namáhatl se (s ně
čím), namáhavě jít; těžce pra.
covat, lopotit (se):
slož. dokon. na— se (mnoho)

klopotlvý || 'klopotlioý kvě; wosa
= klopotný 2.

klopotný [-ně; -nost], 1. = kvap
ný, překotný (říd.): k. spěch
(Čech);
2. = namáhavý, těžký, svízelný,
klopotivý, nuzný (život, práce);
2. stup. -tnější [-tněji]

-klopovatl, v. klopiti
klopýtatl, -tám = zakopávat (při

chůzi), brkat: k. o kameny. přes
pařezy; = namáhavě jít; přenes.
= narážet na. překážky, dělat
chyby;
klopy'tnoutl, -tnuv, -tl, -tnutí,
dokon.: k. 0. přes kámen: kůň
má čtyři nohy a přece někdy
klopýtne (přísl.); přenes. = na
razit na překážky..:
klopýtávati, opakov.:
klopýtcwý [-vě; -vost] = klopý
tající, vrávoravý

kloset || klozet, -u, m., z franc. =
(splachovací) záchod:
klosetní || -tový (Haze-) papír

kloš, -e. m., hmyz
klot, -u, m., z angl. = černá ba

vlněná látka; klotový

II kloun

klotum ď-tý- || -tú-», ž., z franc.
= ohrazení, skončení. ukončení
debaty

kloub, -u, m. = pohyblivé spojení
kostí: v strojn. = pohyblivé spo
jení dvou částí stroje; k. lnu =
svazek (lid.); k. větve... = suk,
brčka: chuchvalec: klouby dý
mu (Kos., Hol.): přenes. jít, pří
jít, dostati se něčemu na kloub
= důkladně prohlížet, zkoumat.
vyzkoumat, porozuměti tomu...;
zdrob. 'lcloubec, -bce. m.: k. lnu;
k. na brousek = krbec; kloubek,
-bku, m.; další zdrob. kloubečelc,
-čku, m.

kloubiti = pevně spojovat jako
kloubem (říd. kniž.); zprav. slož.
dokon. s- || 'z- = Spojit klou
bem, pevně; vy- si ruku... =
vymknout, vyjmouti z kloubu

kloubnatý [-tě; -tost] = mající
mnoho kloubů n. veliké klouby,
aukovitý: -tá ruka (šimáč.): -té
větve (Rais)

kloubní, přid. ke kloub: k.
maz, pouzdro;
kloubník, -u, m. = kovový prste
nec při boxování, nápěstník, boxer

vaz,

kloubovitý = kloubnatý, podobný
kloubu:
kloubový, příd. ke kloub: k.
revmatismus

kloučatko, -tek, stř., zdrob. ke
klouče, -čete. stř. = klučík;
kloucek, -čka, m., zdrob. ke kluk
= klučík, klouěe

*kloudera. ll -dě'ra, m. =
mladík (Herrm.)

kloudný betě; ano—%]= dostl dob
rý, slušný, pořádný, vyhovující
(lid. a hovor.): k. šat, -né jídlo;
-ná škola (Rais); -ná. řeč =
rozumná

*klouhačka, -ček, ž., klouhati, klou
ha'ný = klouzačka, klouzati, klou
zaVÝ

I *kloun, -a, m. = klaun. clown
II kloun, -u, m. = obrněný nása—

dec na přídi starší válečné lodi;
klounovec, -vce, m. = přední
část lodního trupu, rozrážející
vodu

chlapec,
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'klouti = II klíti; slož. dok. vy- se
ze školy = vychodit školu (sm.)

*klouzač, -e, m. = bruslař;
klouzačka, -ček, ž. = klouzání,
místo na klouzání; = náledí; k.
na. hlavě = pleš (žert.);
*klouzačský = bruslařský

klouzák, -u, m., tanec, člun
klouzanda., -nd, ž. = klouzačka

(dětské)
klouzati, -ži, -žeš... ll -zám..., klou

zej, klouže. -žíc || klouzaje, -za
jíc, klouzání = smekati se po
něčem hladkém, kluzkém: noha
klouže po náledí: smyčec klouže
po strunách: k. na ledě, o člo—
věku = smekati se;
k. se na. ledě... = jezdit, brus
lit;
bláto... klouže = je kluzké (říd.)
|| obyč. klouže to = je kluzko;
letoun klouzá = mírně se dotý
ká země: klouzat očima po obra—
zu (šimáč.) = těkat;
slož. dokon. na- se (mnoho): za
si (trochu, dovůle) || slož. nedok.
s-: pohledem sklouzaje po tva
rech (Neum.); paprsky sklouza
ly po korunách stromů (Vr.);
vy- = unikat;
klouzávati (se), opak.; slož. ne
dokon. roz- se: jeho ruce ráčily
se rozklouzávati (Netu)

'klouzavka, -vek, ž. = klouzačka:
klouzavý [-vě; -vost] = klouza-v
jící: k. let; = kluzký: -vé místo;
= stále se měnící: -vá cla: -vé
vření (Hal.); -vé průměry (ve
statistice)

klouzek, -zku, m., 1. houba, 2. ne—
rost

klouznouti, -znuv, -zl, -znutí. do
kon. ke klouzatl = smeknouti se
po něčem hladkém;
slož. pro- = uniknout: zloděj
proklouzl strážníkovi pod rukou.
mezi obecenstvem;
3- po náledí, se schodů; s- se
po ledě; = vyhnouti se (ojediň.);
u- = smeknouti se: noha mu
uklouzla; = uniknout: uklouzlo
mu neopatrné slovo z úst; zloděj
uklouzl policii:

v- = rychle & obratně vskočit:
v- do vody, pod peřinu;
031-= vysmeknouti se, uniknout:
kámen. pero, sklenice vyklouzla
z ruky; vyklouzlo mu to z úst:
vy- z domu = odejitl tajně, ne
nápadně; vyklouzlo mu z péra
vyznání (Palac)

*klovan, -a, m. || —vaň, -ně, m. =
zobák

klovatl, -vám || -vu. klovej, klovaje
|| klobati, -bám || -bu, -bej, -baje
" klofati, -fám || -fu, -feJ'. -faje
(lid.) = sbírat, sekati zobákem.
zatínati zobák: pták klove zrní,
do stromu..: kuřátka se klovou
= proklovávají se, dostávají se
z vajíček;
slož. dokon. pro- = klováním
prorazit: pro- díru ve stromě;
kuřátka se proklobala;
roz— vejce. 0 slepici;
u- čeho || co = klováním ode—
jmout, užrati část čeho || co: u
koho = klováním zahubit;
vy- oči = klováním vyžrat;
„ea-,prostě dokon.; za- co = klo
váním zahubit

klovatina., ž. = guma., lepidlo;
kLovatý = obsahující klej, klova
tinu: -tá mast

*klovec, -vce, m. = klofec
klovnoutl || klobnouti || klofnoutí,

klovl..., klovnuv..., -nut(í), dokon.
ke klovatl, klobatl, klofati:
slož. pro-, roz-, u-, vy

klový = obsahující kly. klíčky: k.
váček (botan.)

klozet, 4M, 401237,v. kloset
klú, v. clou
klub, -u, m., z angl. = sdružení,

spolek, středisko: politický, spo
lečenský... k.

klubák || -ban, —u [[ -bec, -bce,
m. = ptačí zobák (mysliv.)

klubati, -bám ll -bu = klovat (řid.);
kuřátka. se klubOu = klovou se:
slož. dokon. vy- se; přenes. co
se z toho vyklube = vyvine (lid.
a hovor.);
klubávati, opakov.

klubíčka, —ček, stř.,
klubko

zdrob. ke
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'klublsta. [-stka], m. = člen klubu
'klubitl se = splétatl se do klub

ka: zříš, jak se to klubí (čech):
hovor. žertov. k. se = jíti do
klubu; slož. dok. za- se

klubko, -bek, stř. = něco mnoho
násobně svinutého, svitek: k.
nití, motouzu, housenek; přenes.
= co se podobá klubku: k. hrá.
čů, příbuzných = chumáč: k.
drobných květů = shluk; k. ra
dostí a. smutku (Neum.) = směs:
K. = tupec (podle tkalce Klub
ka ze Snu noci svatojanské; ho
vor. literát—.):
klubkovacl, přid. = na klubko
vání;
klubkovatl, _kuji = navíjet klub
ko (textil.)

klubnoutl, -bl, -bnuv, -bnutí, do
kon. ke klubatl

klubovka, -vek, ž. = vycpané kože
né křeslo (původně v klubech):
klubovna, -ven, ž. = místnost
klubu, klubovní:
klubovnl = náležející ke klubu:
k. místnosti; mik, -a, m. = člen
klubu (Ner.)

klůcek, -cku, m., zdrob. ke kloc;
klůckový = z klůcků

klnč, -i || obyčej. klučenina, z. =
pole vzniklé klučením, novina

klučíček, -čka, m., zdrob. ke klu
člk, -a, m., zdrob. ke kluk;
klučina, m. = klučík, hošík:
klučlsko || Muč'lšté, stř. = kluči
na (lid.); = velký kluk

klučlti = porážeti stromy &.dobý
vat pařezy n. jen dobývat, ko
pat pařezy, planít: k. lesy; k.
pole = dělat pole z lesa;
slož. dokon. vy- pařez

klučkn, -ček || klučníce, ž. =- moty—
ka na klučení

“klučovati = klučít, přeorávat, pře
kopávat (louku)

kluk, -a, m. = chlapec, hoch (5 od
stínem zhrubělým, někdy však
mazlivým); = dítě mužského po
hlaví (lid. a hovor.); = mladík,
mladý voják... (t.); o dospělém:
chová se jako k. = nedůstojně.
nepřiměřené svému věku:

malý, hezký k. || k. líná„ hlou—
pá., darebná, všlvá..., ty kluku
linií.... jednak zhruběle. jednak
při dobromyslném rozbor-lení;
klukovimz, . = klukovství:
klukovský Paky; —stv£]:-ká. léta
= chlapecká: k. kousek = ne
rozumný, šibalský, uličnlcký:
kluk klukovské. (v. kluk); -stv1.
stř. = klukovský kousek, -ské
chování. šibalství, uličnictví

'klukva, 2., podle ruš. = klikva
'klunda, ž. = špatná kuchařka

(vulg-):
'klundati = klohnit: slož. do
kon u..

klus. -u, m. = mírně rychlý, ne
skákavý pohyb koní; dáti se do
klusu; běžet, jet klusem: =
rychlá chůze;
přenes.: mládí lehký k. (Hm.) =
chvat, bujarost:
klusácký: -ké dostihy;
klusák, -a. m. = kůň do klusu;
klusati, klusám || kluši, klusej,
klusaje. klusání = běžet, jit klu
sem. o zvířatech ! o člověku: slož.
dokon. od-, při-, 12- = klusem
odejít, vzdálit! se...: kůň, jezdec
odklusal, přiklusal; vklusal do
čeledníku (RMS); za— (trochu):
klusávatí, opakov.:

klusav'ý = klusající: k. kůň:
'klusmo, příslov. = klusem:
'klusný = klusavý:
klusot, -u, m. = klus, klusánl

'klut, -u, m. = hlt (nářečí., č.
Chod, Ra.);
*klutatl = pít v doušcích;
klutek || lehl-, -tku, m., zdrob. ke
klut:
klutnouti, dokon. ke klutati =
napít se v doušku

kluz, -u, m. = klouzavá chůze
(sport): = podzemní tratlvod:
kluzácký [-cky; -ctvl], přid. ke
kluzák;
'kluzač [-čka], -e, m. = bruslař;
kluzák, -u, m. = bezmotorové le
tadlo:
'kluza'ř [-řka], -e, m. = bruslař:
kluzařský = bruslařský; k. sport
(čech) = klouzání po skluzavce
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kluzce, v. kluzký
kluziště, stř. = místo na klouzání
'kluzky, -zek, ž. pomn. = brusle
kluzký [-zko; -zce; -zkost] = po

čem se klouže, smeká noha: k.
chodník, -ká cesta; přenes. =
Oplzlý: k. vtip, -ká řeč: je kluzko

'kluzmo, příslov. = klouzavě (Bol.)
kluzna " kluznice, ž. = spodek

vozidla, děla na klouzavý pohyb
kluzník, -u, m. = kluzák
kluzný [-ně; masu = klouzavý

"kmínstvo

kmenový [wě; wosa: -vé dříví;
-Vá Pýcha: -vé jmění = základní;
—vákniha: -vá přípona, souhlás
ka, samohláska: -vě = po strán
ce kmenové, rodové, původem:
-vost = kmenový ráz

kment. -u, m., 2 pol. a tam z něm._
jemné plátno, batist;
'kmentoví, stř. hromad. = kmen
tové šatstvo; kmentový kapesník:
košilička -vá, (Celek)

k t-a .= lk,hl ro
klystér || častěji -týr || lid. & ho- "'e' ' '“ sedá ““

vor. krystýr, -u, m., z lat. (a.
tam z řeč.) = (počišťující) ná—
lev, vstřiknutí tekutiny do koneč
níku;
-rka, -rek, 2. = stříkačka na
klystýr

km, zkratka = kilometr
kmán, -a, m., z něm. gemein =

prostý voják (lid. a hovor.; za
niká): přenes. = prostý. nevliv
ný člen spolku (hovor.)

kmen, -ne || -nu, m., 1. = dřev—
natý nerozvětvený stonek;
2. = část národa, národ, ná—
rodní skupina, rod: nás národ
se dělil původně na řadu kme—

du... (zastar.); = stařec (knlž.):
= laický soudce;
'kmetcí = kmetný, kmetský;
'kmetecký || 'kmetí || 'kmetltfl
(ojediň.) || kmetný (kniz) =
kmetský. starý:
'kmetice, ž. protějšek ke kmet;
*kmetíčna, -čen, ž. =“ kmetova
žena. dcera;
*kmetíček, m., zdrob. ke *kmetfk,
-a, m., zdrob. ke kmet;
'kmetoušek, -ška, m. = kmetík
(Č.-Chod):
kmetský věk = stařecký; k. soud
= s laickými soudci;
kmetství, stř. = kmetský věk

nů: slovanský. národní k.: po- kmih' -u, m. = kmit, kmitání
cházeti z dobrého kmene;
k. předplatitelů časopisu = jád
ro, „kádr“;
8. = část slova, která zbude po

(kniž., tělocvíč.); k. svítilny =
svit (č.-Chod);
'kmihati = kmitat (kniž.);
'kmihavý = kmitavý (knlž.)

odpětí ohýbací přípony; I *kmín, -a, m., z něm. gemeín
v. kmínek; = sprosťák, šejdíř, filuta (ná
'kme'nák, -a, m. = „kmenový“, řeč., Mah)
starousedlý měšťan (Gell.); II kmín, -u, m., z něm.. rostlina
kmenina || kmenovtna, ž. = vy- 9. Její plod
soký les, užitkové dříví (lesn.); 'kmíneček, -čku, m., zdrob. ke
kmenný = kmenový; kmínek, -nku. m., zdrob. 1. ke
kmenosloví, stř. = nauka o tvo- kmen (říd., Čap.. Vr.); 2. 1: II
ření kmenů (mluvnic.); -slovný; kmín
mmenostup, -u, m. = stupňo- kmínka, -nek || kmínovka, -vek,
vání kmene (mluvnic.); ž.. 1. = kmínová kořalka., 2. =
kmenotvo'mý = tvořící kmen: kmínová polévka;
-ná přípona (mluvnic.); kmínovati co = posýpat kmínem:
'kmenovec, -vce, m. = soukme- slož. dokon. o-,'
novec (Ner.); 'dvky'ně, ž. =
příslušnice rodu (Rubeš):
kmenovka, -vek, 2. = tyč roz

kminotňce, ž. = kmínka 2.:
kminový květ, -vá vůně; -vá. po
lévka, kořalka

dělená na metry na měření _ská— 'kmínstvo, stř., k I kmín = sejdíř
cených stromů:

43'

ství (nářeč., Herb.)
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kmit, -u, m. = jeden rychlý po- za- (se) = na okamžik se ob
hyb v témž směru: kmity ky— jevlti atp.: stříbrohřívek se mu
vadla, struny; = rychlý pohyb přes cestu zakmitl (Němc.):
vůbec: kmity palašů (čech); =
svit, zablesknutí apod.: hvězd
natý k. (Mácha); k. hvězdy
(čech); osvětlený vlak nás zdraví
kmitem skel (Ho.): přenes. k.
štěstí (t.)

kmítati, -tá.m: k. čím = rychle
pohybovat jedním směrem:
k. || řidč. k. se = rychle se po
hybovat, míhati se: kyvadlo,
struna. kmitá.: světlo oknem kmi
tá (Krásnoh.); luna hvozdem -tá.
(Vrchl.); v oku blesk se kmitá.
rozechvělý (Heyd.); přenes.: v
zklamané duši lidské kmitají na.
děje (šmll.) = objevují se matně.
na chvilku, probleskují:
slož. nedok. pro-: červánek stro
my prokmitá. (Vrchl.) = probles
kuje; oko její pod heboučkou
řasou prokmitá. (Čech); zájem,
v němž prokmitá lepší část muže
(Kunět.) = projevuje se, pro
nlká;
slož. dokon. roz- co _= přivésti
do kmitání; roz- se = dáti se
do kmitání: život razkmitaný
mezi lásky a nenávisti (Bass):
kmitávati, opakov.; slož. nedok.
pro-: za stromy prokmitávala věž
(V. Vlček); lesy prokmitávaly
temně rudým rezem (So.)

kmitavý [-vě; mostJ = kmitající
(se), míhající se, probleskující...:
-vé světlo; -vá. záře lampy (čech),
-vé střely (t.)

kmitnouti se, kmitl, -tnuv, -tnutí,
dokon. ke kmitati = učinit kmit,
rychle se pohnout, přeběhnout.
přejet kolem někoho. zablesk
nouti se apod.: struna kmitla;
vlak Se jen kmitl; dívka se jen
kmitla; rouškou kmitly hvězdy
(Vrchl.); kmitly mu oči z koutka
do koutka (Ju-.); něco se mu v
paměti kmitlo (V. Vlček); kmitlo
mi hlavou;
slož. dokon. pro-: měsíc prokmitl
mraky;

jiskry branou zakmitly se (Čech);
v strmé výši zakmitla. se hlava
(KráSnoh.): hvězda zakmitla nad
vlnou (Čech); zakmitlo se mu
cosi hlavou (šubert) = zablesklo.
vytanulo v hlavě, v mysli;
-kmitovati, slož. nedok. 'po- =
kmitat (Jir.); pro-: prokmitovalo
k ní nebe (Kunět.); neurčitě pro
kmitující možnost (čap.)

kmitný [-ně] = kmitavý, co se
kmltne, letmý (kniž.): k. let
šídla (Čech): ptáků k. roj (Hál.);
-né jiskry (Vrchl.); -ný pohled
(šrám.): -ný = rychle se střída
jící (Sez.)

kmitočet, -u, m. = počet kmitů
za vteřinu (odbor.)

*kmitot, -u, m. = kmitání
kmitový, přid. ke kmit (kruh,

doba)
*kmitý = kmitný (Č.-Chod)
kmoch, -a. m., domácký tvar slo

va kmotr;
zdrob. kmocháček (místy lid.
lemu-), -čka || *kmochánek, -nka,
m.

*kmochtiti = vařit, kuchtit
kmotr, -a, m. || kmotra, -ter, 2.,

z lat. = zástupce [-pkyně] rodi
čů při křtu dítěte. při biřmování:
býti, jíti, státi komu kmotrem
[-rou], býti za kmotra [—ru]:
kmotr [-ra] praporu = protektor
[-rka]; v. nekmotr;
starší přátelské, důvěrné oslove
ní: pane -ře, paní kmotra,... || po
hrdlivě: je to kmotr, -ra! = málo
hybný, pohodlný, neobratný člo
věk, .,vařbuchta";
kmotrovati komu = být mu
kmotrem, říkat mu .kmotr (lid.
&.hovor.); slož. dok. do- = pře
stat být kmotrem (Ner.);
kmotrovský [—sky; -stv£]: k. po
měr. dar; přenes.: -ké chování
= málo hybné, neobratné...; -ké
jednání = kmotrOvstvi 2.: -ství,
1. = kmotrovský poměr, zastupo
vání při křtu....:
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2. (hovor.) = nemístné podpo— knedlík, -u, m., vařené moučné
rování příbuzenstva, strýčkovství, jídlo: k. k masu. švestkové, tva
protekcionářství rohové, špekové, povidlové... -ky;

kmotřenec, -nce, m. || -t'řenka, přenes. knedlík = neobratný, po
-nek, ž. = dítě ve svém poměru hodlný, málo chápavý člověk

(zhrub.); mít k. v ústech, o vad
ném mluvení n. zpěvu (t.):
'knedlíkatý = podobný knedlíku
(Vanč.);

ke kmotrovi, ke kmotře; místy
-třenka = kmotra

kmotříček, -čka, m., zdrob. ke
kmotr; kmotříčka, -ček, ž., zdrob.
ke kmotra; knedlíko'vý: -vá, lžíce = na kned
kmotřžčko'uati komu = kmotro- líky; být k. = jíst rád knedlíky
vat; přenes. = provádět kmo- (lid. & hovor.)
tTOVStVÍ2-i kneipiňn, kneipovat'i, v. knajpián
'kmot'řík, -a, m. || *kmotřínek, knejp -u m z něm = ševcovský
-nka, m., zdrob. ke kmotr; nůž, ' " '
kmotřžnka, -nek, ž., zdrob. ke _

knerián, -povati, v. knajpiánkmotra
kmotřiti komu = být kmotrem, kněhkupec, v. knihkupec

kmotrou; = říkat mu kmotr- kněhot, v. kníhot
kmotra; k. se s kým = přáte
lití se (lid. a hovor.):
slož. dokon. roz- (se) = zne
přáteliti (se); s- se = spřáteliti

*kněhyně, ž. = kněžka (zastar.):
K., hora, míst. obec

*knění ll "kníni, ž. = kněžka (sta.
roč. knieni)se

kmucháček, v. kmoch kněz, -e, mn. kněží, m., z něm.
*knáchatl = kejhat, tlachat = původ. kníže, později a dnes
“Úpa, ž., z něm. Kneipe = = duchovní; = vynikající osoba,

krčma; mna,-pdf, -e, m, = kdo duchovní vůdce... (básnic.):
chodí do knajpy (Ner.)

knajpián || knejpián (kneó—L -a,
m. = přivrženec Kneippovy vo
doléčby;
knajpo'vati || knejpovati (knei-)
= provádět Knelppovu vodo
léčbu

knákati, v. káchati
*knakvuřt, -u, z něm. = obyčejný

salám (lid., Ner.)
I knap, -a, m., něm. = mladý

šlechtic ve středověku; K., příjm.
II *knap || knop, neskl. přídav.

jm., příslov. z něm. = těsný.
ještě, taktak dostačující, právě:
boty j50u k.; mít k. příjmy;
vyšlo to knap (lid.)

knastr (kanastr), -u. m.,
dýmkový tabák

*knedle, obyčej. pomn. -le, -1í. ž..
z něm. = knedlík(y); přenes.
(zhrub.) = neobratný, pohodlný
člověk;
k'nedlíček, -čku, m., zdrob. ke
knedlík; -líčkový: —vápolévka:

jemnější

lid. kněz (na Mor. panáček) =
ploštice bezkřídlé. (má. pestrý po
vrch jako ornát);
'knězovláda, ž. = vláda. kněží

*kněžek, —žka,m., zdrob. ke kněz:
kněžic, -e, m. = syn kněze, t. j.
knížete (zastar.): kněžice, ž. =
knížecí dcera;
*kněžžček, -čka, m., zdrob. ke
*kněžík, -a, m., zdrob. ke kněz:
kněžiště, stř. = presbytář;
kněžka, -žek, žen. protějšek ke
kněz: římské, pohanské -ky; u
Kollára též kněžkyně, ž.;
kněžna, -žen, ž. = choť knížete;
kněžour, -a, m. = kněz (hanl.):
-rský [-rst'ví], přid. k tomu;
kněžský [-sk'y; -stv£], příd. ke
kněz: k. úřad; -ké povolání;
kněžstvo, stř. hromad. = kněží

kní, citoslov0e napodobující volání
čejky

kničeti, kničivý = kňučeti, kňu
člvý
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'knif <<knyf», -u, m., něm. =
obratný způsob, vytáčka, trik
(lid. a hovor.): mít -fy, užívat
-fů; advokátské -fy

kniha, knih [[ zastar. kněh (ke
kniha). ž. = soubor, svitek, sva
zek listů na psaní, na podpisy....
tištěné dílo slovesné, spis, řada
zápisů v knižní podobě: = část
většího díla, spisu; vázaná, ne
vázaná, brožovaná k.: obchodní,
účetní, obecní, pozemková. k.:
kniha zábavná, vědecká., popu
lární: knihu, -hy psat, skládat,
spisovat, vydat, -dávat, tisknout;
číst knihu. v knize, lid. čísti, ři
kati si na knize, na knihach:
černá. k. = čarodějnické. n. sou
pis poklesků žáků v staré škole,
soupis provinilců. jejich výpo
vědi; zlatá k. = seznam dob
rých žáků apod.: v. smolný;
kniha knih (Vlček) = bible;
mluvit jako kniha = moudře
(lid. a hovor.):
= snůška diplomatických doku
mentů: Bílá. Modrá... kniha;
k. papíru = 24 archů;
= oddíl žaludku přežvýkavců:
v. knížka

'kníha || knihavka, -vek || kniho
ra, ž. = čejka, nazvaná podle
volání kní (lid.)

knihárna, -ren, ž. = knihovna
(zastan, Jir.); = knihařské.dílna

knihař, -e, m. = vazač knih. knih
vazač;
'knihařiček, -čka, m., zdrob. ke
knihař;
knihařinu, 2. = knihařství (ho
vor-.); knihařiti = provozovat kni
hařství;
knihařsky' [-sk'y,- -stvi], přid. ke
knihař

kníhati, -há.m, o zvuku čejek;
knihavka, v. 'kníha

knihkupec (zastar. kněh-), -pce.
m. = obchodník s knihami; -ku
pecký [-cky]: -ký příručí, trh;
-kupectvi, stř. = obchod s kni
hami, prodej knih. knihkupecké
povolaní

kniha-, kmen ke kniha ve slož.:
—mil, -a, m. = milovník (pěk—
ných) knih, bibliofil; -milsk:0
[-stvi]: -ká záliba:
-mol, -a, m. = náruživý čtenář
knih (hovor.); -molsk:ú [-stvi];
'-pal, -a, m. = palič knih (A.
Schulz);
-pis, -u, m. = bibliografie, -pi—
sec, -sce, m. = bibliograf, mia
ný = bibliografický

kníhora, v. kniha
knihosklad, -u, m. = sklad knih
*kníhot || knihot || kněhot, —u, m.

= kníhání
knihovati = zapisovat! do knih,

účtovat (odb.); slož. dokon. za
= zapsat, vložit, vtěliti do knih

knihověda, ž. = věda o vznikání,
rozšíření a užití knih, bibliologie;
-vědný, příd. k tomu

knihovna, -ven, ž. = sbírka knih,
místnost na knihy, bibliotéka

knihovní [-ně], 1. = co je v po
zemkových knihách, co se k nim
vztahuje; k. úřad, dluh. zápis,
výpis; 2. přid. ke knihovna: k.
služba..: 3. ke kniha = knižní
(říd.); -ně zajistiti dluh = zá
pisem, vtélením do knih;
knihovni, -ho, m.. 1. = kdo za—
pisuje do pozemkových knih, 2.
= účetní;
knihovnický kurs: mictvi, stř. =
knihovnické povolání. nauka 0 za
řízení, správě a užívání knihoven;
knihovníček, -čka, m. = knihov—
ník malé knihovny (Vanč.):
knihovnička, ž., zdrob. ke knihov
na;
knihovník [—nice], -a,
správce knihovny

m.

knihový = knižní (zastat-.): k. trh
(Ner.); -vá mluva (Durd.); -vá
skříň (Čech) = skříň na knihy

knihožrout, -a, m. = knihomol
(zhrub.)

knihtisk, -u, m. = tištění knih;
-tiskárna, -ren. ž. = místnost,
kde se tisknou knihy, tiskařský
podnik;
-tiskař, —e, m. = kdo tiskne
knihy. tiskařský podnikatel;
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diska/řek:? [-stv-í]: -ký lis, -ká.
er

cknihtlačitcl, -e, m., -telský [-tel
stvíJ = knihtiskař, -řský (za.
star.)

'knihvazač, -e, m. = vazač knih,
obyč. knihař; přid. -čský [-čswí]

knihvedoucí, -ho, m. = knihovní,
účetní

kníkati || lení-, -kám = vydávat!
zvuk kni, kňourat: slož prostě
dokon. za- (Ner.);
'km'kavka, -vek, ž. = čejka;
kníka'vý || kni- = kňouravý;
kníknouti, -kl, -knuv, -knuti.
dokon. ke knikati, kni-;
'km'kot, -u. m. = knikáni

kníní, v. kněni
Knínice, -nlc, míčky, -ček, pomn..

vsi ze stč. knienl = kněžna; lid.
Kynice. -ničky, starši úřed.
Knihnice, »ničky

-knípě, -pěte. stř. =- churavý
tvor, chudak, ubožák

knír, -u, m., obyč. pomn. kníry
= vousy na hořením rtu:
kniratý || knírkatú = s (bujným)
knírem, knírkem;
kníreček, -čku, m., pomn. -čky.
zdrob. ke knírek, -rku, pomn.
-rky, m., zdrob. ke knír, kniry;
'knírový štěteček = štěteček
knirů

'knísati, kniši = kolébat, houpat
(nářeč.): k. se: kalina nad vodou
se kníše (piseň); svíce kniše
(c.—Chod)= bliká, mrká: kštice
knišici do šijového důlku (t.)
= trčící:
knísavý = kolébavý, houpavý

knižátko, -tek. stř., zdrob. ke kníže
(též pohrdlivě o knížeti)

kníže, -te, v jedn. č. m. (český...
k.) || zastar. stř. (Klicperova
tragedie Soběslav, selské kníže).
v množ. č. stř. (česká knížata,
zřídka čeští knížata), z něm. =
původ. syn kněze. t. j. knižete.
později = šlechtic vyššího stup
ně: symbol vznešenosti, blaho
bytu. pýchy: ustrojen jako k.
pán (Němc.); žit jako k. (lid.):
Kníže, m.. příjm.

knížecí, přívlast. přid. ke kníže: k.
dvůr, vinárna; ve významu pO
dobnosti: mít k. život = ž
Jako kníže;
'knížecký, -ctvf; -ctvo = knížet
ský...

knížečka, ž., zdrob. ke knížka
Knižek, -žka, m., přijm., původ.

zdrob. ke kněz
kníže pán, -a. m. (lid.) = pan

kníže; přid. knížepanský (t.)
knížetský [-sky] = knížecí (říd.):

ve významu podobnosti: žit, míti
se po -sku (lid.):
knížetství, stř. = knížecí důstoj
nost, panství;
'knížetstvo, stř. hromad. = kní
žata.

knížka, -žek, ž., 1. zdrob. ke kniha.
obyčej. bez významu zdrobnělé
ho = nepříliš velká. kniha, ze
jména v některých ustálených
spojenich: modlici knížky; ber
ní, šeková, čelední, služební.
vkladní k.;
2. zdrob. ke kniha

knižní || zřídka mý I-ně; most)
= vztahující se ke knihám: k.
trh, dar, objednávka, značka; k.
vydání '(prace, s'pisu) = vydáni
jako knihy; k. slovo, výraz. o
brat = vyskytující se jen v kni
hách, nikoli v běžném hovoru;
podob. k. jazyk, mluva = s hoj
nými knižními 510vy...; někdy,
ale nevhodně = spisovný jazyk;
k. č10vék = kdo „leži“ v kni
hách & nerozumí životu; k. vě
domosti = (jen) z knih;
práce vyšla. -ně = jako kniha;
vyjadřovati se -ně

knižnice, ž. = sbirka knih, knihov
na, edice;
knižný, v. knižní

knížtičku, -ček, ž., zdrob. ke knížka
knockout cnokautm -u. m.. angl.

= rozhodný úder rohovnický;
-tovati koho = zasaditi knock
out

knofliček, -čku, m., zdrob. ke
knoflík;
'knofličkovaný = s knoflíčky
(m.): knoflíčkom'tý = podobný
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knoflíčku; knoflíčkový, přid. ke
knoflíček

knoflík, -u, m., z něm. = pro
středek k zapínání (prostrčením
skrze dirku) 11.jen ozdoba;
= držadlo, tískátko podobné
knoflíku: k. u sedla, u houslí,
u zvonku...;
k., -a. m. = malé dítě, malý
člověk, knot. špunt (žen.):
knoflžkárna, -ren, ž. = dílna, to
várna na knoflíky; -ká'ř, -e, m.
= kdo vyrábí knoflíky; -kářský
[-ká7"ství], přid. k tomu;
knoflíkový: -vá. “dírka

knop, v. .II knap
knot, -u, m., z něm. = prostředek

k pozvolnému spalování hořla
vých kapalin:

.k., -a, m. = malý člověk, knof—
lík;
knotek || knůtek, -tku, m., zdrob.
ke knot. -u;
*knotiti se = vlnl'tl se, kroutiti
se jako knot (lid.); slož. dokon.
za- se = zacuckatl se. o vlasech
(Preiss.);
knotovka, -vek, ž., rostlina:
hmotový uhlík

*kňouby, -bů, m. pomn. = kníry
(nářečí.)

'kňoukati, -ká.m = kňučet, kňou—
rat; -kavý = kňučivý, kňouravý

kňour, -a, m. = tříletý až čtyř—
letý divoký vepř

kňoura, m. i ž. || kňoural [-lka],
-a, m. = kdo kňourá.. ukňou
raný člověk (lid. a hovor.);
kňourati, -rám = vydávati zvuk
kňu, kňučet. o psu, o kočce...:
= kňouravě mluvit, naříkat. pro
jevovat nespokojenost, fňukat;
slož. dokon. na- se (mnoho);
prostě dokon. zzz-;
kňourá'vati, opakov.;
kňouravy' [-vě; -vost] = kňučivý:
k. hlas, -vé dítě

kňourek, -rka, m., zdrob. ke kňOur:
'kňoury, -rů, m. pomn. = kníry
(lid.)

Knovíz, -e. ž., ves v Č.;
k/nov'izský: -ká. kultura

kňučetl, —čí= vydávati zvuk kňu,
kňourat, kviěet: pes kňučí: zhru
běle o dítěti = kňourat, fňukat:
slož. dokon. na- se (mnoho);
prostě dokon. zzz-;
kňučí'uati, opakov.:
kňučivý Dvě; -vost] = kňučíci

'kňuhrati = kňourat, kňučet
knuta, ž. |! někdy knut, -u, m., z

ruš. (a tam z pol.) = karabáč:
přenes. = krutá vláda. moc

knůtek, v. knot;
,knůtká'ř [—řka],-e, m. = obchod
nik s knůtky; -kářský, přid. k
tomu;
knůtkový, přid. ke knůtek

*knutovati = bít knutou;
*knutovládný = vládnoucí knu
tou:
*knutový, přid. ke knuta

koadjutor c-jú-», -a, m.. z lat. =
pomocník, v katol. církvi = zá.
stupce nemocného kněze, hlavně
biskupa

koalice ako-aw. ž., z lat. = spoje
ní, sdružení; vládní k. = sdru
žení stran podporujících vládu;
koaliční ministerstvo. politika;
=spolčovací: k. svoboda, právo:
mik, -a, m. = člen koalice;
koalovati se = spojíti se, sdru
žit: koalovan'y' = sdružený. tvo
řící koalici

*koba, ž. = pokojík, kobka (bá
snic.. Čech, Slád.)

kobalt, -u. m., z řeč.. kov; = jasně
modrá. barva; -tovy': -vá. modř

kobercář [-řka], -e, m. = tkadlec
koberců

*kobercovati co = pokrývat ko
berci: k. koho = plísnit, pesko
vat (lid.); k. se = kodrcat (t.)

kobercovitý = podobný koberci;
kobercový: -vé barvy

*koberěík, -u, m. = kobereček
koberec, -rce. m., z román. = tka

nina na pokrytí podlah;
přenes. o něčem pestrém: k. kvě
tin. luční k.;
kobereček, -čku, m., zdrob. ]:
tomu
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kobka, -bek, ž. = pokojík, cela *kobyllčka, -ček, ž., zdrob. ke ko
(v. koba): podzemní, klášterní bylka
k.: kobkovit'ý = podobný kobce

kobliha, ž. (nářeč. koblih, -u, m.)
= smažené kulovité pečivo z bí
lé mouky;
koblžhový: -vé těsto

koblina, ž. = předepsaná dávka
plodin řeckokatol. knězi (kanto
rovi)

kobližka, ž., zdrob. ke kobliha;
*kobližný = koblihový (zast.).

*kobold || -Zt, -a, m., z něm. =
šotek, skřítek (zastar._ Čech.
Tilsch.)

*kobos, -u, m. = cymbál (staroč.,
Jir.):
kobosil, -a. m. = cymbalista; za
chováno v přijm. Kobosil, -a, m.;
kobositi = hrát na kobos

kobra, ž., had:
indický

*kobrcati = kobrtat (nářečí.)
kobrtati || ško-, -tá.m = klopýtat

(lid. a hovor.): k. po kamenité
cestě, po schodech;
slož. dokon. do- se, při- se, za-;
(š)!cobrtavý [-vč; -vost] = klo
pýtavý:
(š)kobrtnouti, kobrtl, —tnuv,
—tnuti, dokon. ke (š)kobrtati;
slož. za

kobři, přid. ke kobra
Koburk, -u, m., ves v Č.; K., -a,

rodové jméno panovnické:
koburský, nik. -rkský

kobyla, ž. = hřebčí samice, klis
na; přenes. (zhruběle) = silná.
žena; = ledolom (v. tam) neboli
koza; = lešení na lísky (sla
dov.); = závora přes cestu
apod.

kobylanec ll Jenec, m. = kobyli
nec

kobylí, přid. ke kobyla: k. mléko:
k. pole = na pasení kobyl; k.
hlava, 1. = niněra, 2. druh va
lené klenby, 3. = velký kámen
na dláždění, kočičí hlava, 4. část
řezací stolice

kobylice, ž. = podélná. závora:
součást mlýnského složení: =
tesařská koza

jinak brej lovec

kobylinec, -nce, m. = koňské lejno
kobylka, -lek, ž., zdrob. ke koby

la = malá. kobyla, klisna; hmyz,
lid. koníček;
= prsní kost u husy; k. u smyč
cových nástrojů (na zvednutí a
napětí strun);
dostati se někOmu na. kobylku
= poznat jeho slabiny, „zato
čit" s nim: dělníci se svezou
pánům po kobylce (Vanč.);
kobylkář, -e. m. = drobný šlech
tic, který má zálibu v koních
(So.), velkostatkař (hanl.) ;
-řský [-řstvž]; '-řstvo, stř. hro
mad. = kobylkáři (Č.-Chod)

'kobylna, -1en, ž. = kobylí stáj ;
I"kobylnika -a, m. = pasák ko
byl

*kobylowitý = podobný kobyle
kobzu, ž.. hudební nástroj malo

rus.. bandura;
kobzar, -a ||
hráč na. kobzu

*kobzol, m., zprav. pomn. -le =
brambory (Slez., Bezr.)

kocáb, -u, m. = člun, obdélníková
loď (vorař.); jinak zprav.
kocábka, -bek, ž. =
(obyčej. pohrdlivě);
-kář, -e, m. = veslař na ko
cábce; -kový, přid. ke kocábka

kocanda, ž., 1. z kotec (?) = trh
nebo hospoda na. předměstí, for
manské. h.; 2. z něm. Kotze =
bryčka; 3. z něm. Kotzen =
břečka ze švestek; 4. = klábo—
sení (vesměs lid.)

kocar ll kocar, -u, m. =
na psy (mysliv.)

*kocati = kecat. klábosit;
kocavý = klabosivý

*kocmoud, -u, m. = cumploch
kocour, -a, m. = samec kočky;

mlsný kocour, přenes. = velký
milovník hezkých žen (hovor.);
kocour, -u, m. = nezoraný pruh
pole (vyskočí-li pluh z brázdy);
= silný řetěz, hoblík na drážky,
tlustý zátylek a j.:
zdrob. kocourek, -rka, m.:

kobzař, -e, m. =

lodička

karabáč
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kocourek, -u, m. = sukovitý kus
polena (lesn.); = malá. žiněná
poduška (hovor.)

Kocourkov, -a. m., čes. Abdéra,
smyšlené místo se směšným, po
divínským obyvatelstvem, pře—
zdívka skutečného takového
místa;
'kocourkovídda, ž. = kocourkov
ština, jeji slovesné zpracování
(Vrchl., Nov.):
kocourkovina [] časť. -kovština,

= kocourkovský kousek. -vé
jednání:
kocourkovský [-sky ; -ství] = co
je jako v Kocourkově, směšný.
ztřeštěný, nesmyslný: k. kousek

kocouři, přid. jm. ke kocour
-kocovati, v. kotiti
kocovina, ž. = nepříjemný těles

ný i duševní stav po nemimém
opojení, unáhleni, nerozvážném
činu, rozčarování (hovor.); podle
Paměti J. V. Friče původně
kotzovina = bouřlivé zastaveníč
ko. kočičí muzika, prvně uspo
řádaná r. 1848 boleslavskému
hejtmanovi baronu Kotzovi

'kocuřina, 2. = kořaika (nař.)
kocvara, v. kočvardina
'koč, -e, m. = kočár, kočí
kočár, -u, m. = cestovní vůz pé

rovaný, krytý n. polokrytý (pů
vod. kotčí vůz = vůz s kotcem);
jet kočárem, jezdit, vozíti se
v -ře; dětský k., častěji kočárek:
zdrob. -rek, -rku, m.;
ornic-ký [-mictví], přid. ke kočár
nik, -a, m. = výrobce kočárů;
kočárový kůň, -vá dvířka

ločébr, -a, m. = podomní obchod
ník; podle jihoslovan. městečka.
Kočevje (lid. a hovor.)

'kočena, zdrob. kačenka, -nek. 2.
= kočička (hovor.)

'kočí ll kotčí vůz = kočár (zast.,
Jir.)

kočí, -ho, m. = vozka:
K., přijm.: ženský protějšek
Kočová

kočičák, -u, m. = pytlik na tabák
z kočičí kůže; = talíř na žrádlo
kočkám (lid. a hovor.)

kočičář || kočičkář, -e, m. = mi
lovník koček

kočičí, přid. jm. ke kočka (vlast.
ke kočice): k. dráp, kůže;
přenes. k. = úlisný, falešný, ne
pravý, zdánlivý, jen na pohled
(podle falešnosti kočky): k. po
vaha, láska; k. stříbro, zlato
(lid.): k. stříbro, též = slída
(l:-): k. dar = požadovaný zpět
(t.): k. život = tuhý;
k. muzika = kočičina 2.;
k. hlava, přenes. = vypouklý
dlaždici kámen

kočičina, ž., 1. = kočičí zápach:
2. = hlučné zastaveníčko. de
monstrační povyk, nezdařené hu
dební produkce, podle nočního
kočičího mňoukání (lid. a hav.)

koěičinec, -nce, m. = kočičí bou
da, chlívek, trus

kočička, -ček, ž.. zdrob. ke koč
ka: přenes., jednak lichotivé.
jednak skoro vulg. = dívka;
pomn. kočičky, -ček = vrbové
jehnědy a proutky s nimi (lid.)

kočičkář, v. kočičář;
kočičky, v. kočička

'kočinec, -nce, m. = kočičí rodina
(č.-Chod)

kočírovati || ku-, -ruji = řídit po
voz, potah povozu (lid. a hovor.)

'kočlš, -e, m. = kočí (slov., Nemo.)
kočištč, -těte, stř. = kočka (zhru

běle)
kočka, -ček, ž., domácí zvíře;

symb. false, neupřímnosti, úskoč
nosti: vést si... jako kočka; co se
z kočky narodí, chytá. myší
(přísl.) = povaha se nezmění;
chodí okolo toho jako kočka
okolo. horké kaše (lid. a. hovor.),
o člověku vyhýbajícím se roz
hodnuti v choulostivé věci; až
kočka (kočička) vejce snese (po
řekadlo) = nikdy;
je to pro kočku, vulg. germar
nis. = nestojí to za nic;
sr. kočenka, kočička, kočiči

kočkodan. -a, m.. rod opic
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kočkovatl se .= dorážet na sebe
jako kočky. znepokojovati se.
hašteřiti se (lid. a hovor.):
slož. dokon. na- se (dosti)

kočkovltý [-tě; -tost] = podobný
kočce: -té šelmy; = jako kočičí:
k. výraz v obličeji (So.)

'kočová, -vé, ž. = žena kočího
(čes. lid.): K., v. kočí

kočovati, 1. = kočírovat; 2. = žít
nomádsky, kočovné;
kočujícž národ = kočovný; k. di
vadelní společnost, herci = jez—
dící s jednoho místa na. druhé

*kočovní = kočovný;
kočovnický [-cky ; -ctví], přid. ke
kočovnik, -a, m. = nomád, v.
tam; přenes. umělecký k. (So.);
kočovný [-ně; -'nost] = kočují
cí. nomádský: k. národ; k. ob
chodník = který chodí od do
mu k domu. podomni; -ná, živ
nost; -ný přednašeč (šal.); vést
k. život

kočovský, příd. jm. ke kočí: -ké
zamestnání: -ký kousek (Majer.)

kočující, v. kočovati
'kočvardina, z. = špatný nápoj.

„břečka“ (slov., Jít—.); sr. čes.
lid. kocva'ra = břečka ze švestek

kod ckód», -u, m., z franc. = sou
pis, seznam tajných hesel. zna.
ček

koda. v. coda
kodak, -u, m., umělé obchodní

jméno = malý fotografický pří
stroj .

kodercovatl, v. kodrcovati
kodex, -u, m., z lat. = kniha vět

ších rozměrů, hlav. stará a ru
kopisná; = sbirka., seznam...

kodicil <<-dy-»,'-u, m.. z lat. =
dovětek, poslední pořízení ne
ustanovujicí dědice

kodifikace <-dy-», 2., z lat. = ko
difikování; -kač'n£ práce;
-kátor, -a, m. = kdo kodifikuje;
-ko'vati = pojmout, vřaditi do
zákonika, sestaviti zákoník: -ko
vati spisovný jazyk = mluvnic
ky a. slovnikářsky soustavně
zpracovat

kodkodák, -dati, v. kokodák

kodrcati (se) || 'kotr-,
drkotat, třástl se, drkotavě se
pohybovat: vůz (se) -cá.; sáně
kodrcaly do stráně (Rals); k. se
na voze;
slož. prostě dokon. za- (se);
kodrcavý [-vě; dvost] = kodrca—
jící se;
kodrco'vati || kodercovati = to—
kati, o tetřívka (mysllv.); vlastp
ně = potáceti se při tokání

kotrmelec

-cá.m =

*kodrnec, -nce, m. =
koduika, -1ek, ž., hmyz
Kodym, -a, m., příjm. z Nikodém
kocdukace cko-eo (píše se nekdy

koč-. na př. u Jlr.), 2., z lat. =
společná. výchova mládeže obojí
ho pohlaví; Janem výchova.
škola;
—fco'vatz'= společně vychovávat

koeficient eko-eo, -u, m.. z lat.
= součinitel (odbor.)

koercitlvni cko-ercitýv-ib, z lat. =
zdržovací. na př. síla (elektro—
tech.), nařizující (norma)

koexistence <<ko-egzi-»,z., z lat. =
soubytí, současné bytí n. trvání
(odbor.); -stenčni || -stentn£ ==
současně jsoucí, trvající; -sto
vatí = současně být, trvat

kofein x-fejím, -u. m. =
obsažená v kávě:
dnový, na př. roztok

koníček, -čku, m., zdrob. ke
koflžk, -u. m., z něm. = pohár:
koflikovitý = podobný koflíku

kognát, -a, m., z lat. = příbuzný
po přeslici. s matčiny strany

'kohúč, -e || kohák || kohdt, -u, m.
= pařez (nářeč.);
kohátka, -tek, ž., rostlina

látka

kohelet, -u. m., hebr. = kazatel:
K. = biblic. kniha Kazatel

koherence <-hé- || -he-»_ ž., z lat.
= spojitost, seuvislost;
Janě/ní || -Tentní = souvislý

koho:-er, -u, m.. z franc. n. 2 an
glič. (a. tam z lat.) = přístroj ]:
zachycování elektromagnetických
vln v bezdrátOvé telegrafii

kohese c-héze», 2., z lat. =- sou—
držnost, přilnavost;
kohesní, na př. tlak



Kohinoor 684 kojiti

Kohínoor <<-núr», -u, m., z perš., 702- se, rozkochán = roztoužiti
velký diamant, nyni majetek se. -toužen (dosti časté v době
britské koruny;
koh'inoor || -nor || -nur = vůbec
diamant; -rka, -rek, ž. = Hardt
muthova tužka

kohorta, ž., z lat. = nejmenší tak
tická jednotka římského vojska;
přenes. = zástup, skupina: hlav
ní k. uznaných veličin (Sez.)

kohout, -a, m. = samec slepice a
vůbec kurovitých ptáků; dva ko
houti na jeanm smetišti, pře
nes. o dvou soupeřich, socích
(lid. a. hovor.); posadit někomu
na střechu červeného kohouta =
zapálit (lid.);
zdrob. kohoutek, -tka, m.;
k., -tku, m., podle podobnosti =
korouhvička na. věži; = obrtel

'u pípy, u vodovodu; k. u ruč
nice = nárazní kladívko; rost
lina; k. u koně = vyvýšenina
na konci šíje;
kohoutí, přid. ke kohout: k. ocas,
kokrhání;
kohoutiti se = počinati si jako
kohout, durditi se, čepýřit (lid.
a hovor.);
slož. dokon. na- se = roz- se
(Vr.): roz—se = rozdurditi se:
přišel celý rozkohoutěný, -cený;
za- se = začervenati se, zčer
venati (Němc.);
kohoutkový: -vá. ručnice;
*kohoutský [-sky; -stv£],
ke kohout

*koclian, -a H -nec, -nce, m. = ko
chaný, milý (zastar.);
zdrob. kochánek, -nka, m. =
milý (Jungm., v písních); další
kocháneček, -čka, m. " -čka, -ěek',
ž. (v písních), zdrob. ke
kochánek, -nka, m. =
(Jungm., v písních);
kochanka, -nek, ž. = milá (čech)

kochati, -chám (souvisí s rozkoš)
= milovat, laskat (říd. kniž.);
k. se v čem, čím, na čem = mí
ti zalíbení, zálibu v něčem a.
rozkoš, požitek z toho: k. se s
kým = laskati se (říd. kniž.);
slož. dokon. 130-se = potěšiti se;

přid.

milý

obrozen.): celý svět jak by roz
kochán (Hál.);
kochávati, opakov.; slož. nedok.
roz- se (Sušil);
*kochavý = rozkošný

“koický = kojský
koincidence <<ko-in-»_ž., z lat. =

„spadání vjedno“, shoda udá.
lostí n. okolností; -denčn£ signál;
koincido'vati = shodovati se.
krýti se, spadati vjedno

koitovatl, koitus, v. coitus
Kojatice, -tic_ pomn., míst.

z osob. jm. Kojata
Kojčice, -člc, p0mn._ míst. jm., z

Kojtlce & to z Kojetice
koje <<kó-», ž., z holand. = při—

stěnkové lodní lůžko n. malý
oddělený prostor (na výstavách):
= síť na divoké kachny

jm.,

kojeňátko, -tek, stř. = vlast.
zdrob. ke *kojeně, kojenec

kojenec ["-nkaJ, -nce, m. = ko
jené dítě; -cký [-ctvž]: -cké ne
moci; -ctví = kojenecká doba.
nauka. o kojencích

Kojetice, -t1c_ pomn., Kojetín, —a,
m., míst. jm.. z os. jm. Kojata;
Kojice, -jic, pomn., míst. jm. 2
os. jm. Koj (sr. Koj-ata)

*kojitclka., -lek, ž. = kojici žena,
. matka., těšitelka

kojiti = upokojovat, chlachOIit,
tišit: k. něčí mysl. hněv lahod
nými slovy (kniž.); k. dítě =
živit je mateřským mlékem (běž—
né); k. se nadějí (knlž.) = chlá—
choliti se, těšiti, mít naději;
slož. dokon. do- dítě;
na- dítě = dáti mu pít;
od- dítě = kojením vyživit;
u- = utišit. uspokojit, zahnat:
u—hněv, žízeň, chtíce; neukoje
ná touha = nesplněné.:
z-: nezkojené lidstvo (Vrchl.) =
neuspokojené ;
v. upokojiti, uspokojiti, kájeti;
-kojovati, slož. nedok. do-, od-,
při- ditě; u- koho, co = kojit
(říd. kniž.):
kojivatfi, .opak.
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kojná., -né, ž. = žena kojici cizí
dítě

-kojovati, v. kojiti
kojský, příd. ke Kos (ostrov v

Egejském moři); kojska látka. =
starověký jemný hedvábný gáz

kojtovati, kojtus, v. coitus
*kok, -u, m. = koks
koka, ž.. z lat., tropic. strom;

kokain <<-kajín>>,-u, m., droga:
kokainismus <<-nyz-»,-mu, m. =
užívání kokainu ze zvyku, otra
va kokainem; mista [mistka]
(mys->>,m. = kdo užívá kokainu
ze zvyku;
kokaino'vý roztok

kokarda, ž., z franc. = růžice z
různobarevných stuh na čáce.
na klobouku apod., odznak;
zdrob. -rd'ička, -ček, ž.;
*kokardka, -dek || -do'vka, -vek,
ž. = čepice s kokardou

tkokeš, -kše, m., z kokot = ko
hout (nářečí.. mysliv.)

koketn. ll řidč. kokota (R. Svob.),
ž., z franc. = žena snažící se
upoutat pozornOst mužů, pohrá
vající si s jejich City;
koketerie <<-ryje», ž. = koketo—
vání;
koketka, -tek, ž.. zdrob. ke ko
keta;
koketni Frič; -nost] = koke
tující (žena); = sloužící koketo
vání: k. pohled: k. hra děvčete
(Se.) = koketování; k. čapka
(So.) = líbivá;
*koketnice, ž. = koketka:
koketovati s kým = snažiti se
upoutat jeho pozornost, hlav. o
ženách: k. (s někým) pohledy.
úsměvy (= skrze pohledy....
které jsou prostředkem koketo
váni);
přenes. k. s anarchismem... =
nebýt anarchistou z přesvědčení,
nýbrž jen z módy, pro zábavu.
zahrávati si s ním; koketoval
se studiem fysiky & biologie (J.
L. Fischer), nik. studiem;
slož. dokon. za- si;
'koketský || 'kokotský [-sky;
—stv£]= koketní

koko, stř. neskl. = cukroví (dět.)
kokodák || někdy kodkodák, cito

slovce vyjadřující hlas slepice;
'kokodati = kdákat (Kunět.) ||
*kodkodati

kokon, -u, m., z franc. = zá.
motek, kukla larev. zvláště hed
vábníka; -no'vý: -vé vlákno

kokořík, -u, m., rostlina
kokos, -su <<-su>>,m., z lat. = ko

kosovník i jeho plod kokosový
ořech; přenes. = hlava. (vulg.);
-so1mžk, —u, m. = kokosová
palma; -sový ořech, -vé máslo

*kokošek, —ška, m. = chochol
kokoška, -šek, ž., rostl.
*kokošník, -u, m., rus. = ozdoba

žen. hlavy a klenby
'kokot, -a, m. = kohout (zastali.

J ir.);
*kokot, -u, m. = kokrháni

kokota., v. koketa
*kokotati = kokr-hat:

'kokotavý [-vě] = kokrhavý
kokotice, ž., plevel, lid. hubilen
*kokotka, -tek, ž., zdrob. ke ko

kota = koketka; = slepice (Hol.)
kokotský, v. koketa
kokový, přid. ke koka: -vé listí,

z kterého se získává, kokain

*kokrh, —u, m. = kokrhéní; pře
nes. = žvást;
kokrha, m. = žvanil (Vanč.);
kokrháč, -e, m. = kohout (lid.
a. hovor., Nez.);
K., hora v Krkonoších, zvaná
též Kotel;
kok'rhati, -hám, o kohoutím
hlase; zhruběle o špatném lid
ském zpěvu; salát -há. = vyhání
do květu (lid.); slož. dok. na,
se (mnoho): prostě dokon. zd.-;
kokrhávati, opakov.:
kokrhavý [dvě] = kokrhající:
křičeti -vě (So.)

kokrhel, -e || někdy -u, m. = vy
soký ženský čepec, účes; po
směšně = klobouk; rostl. (lid.
= odb. luštinec);
*kok'rhel, -a. m. = chlubil;
kok'rhelek ll -h'ýlek, -lka, m..
zdrob. ke kokr-hel, -e
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'Rokrhnoutl, -hl, -hnutí = za.
kokrhat (Kop.)

kolu-hýlek, v. kokrhel
koks, -su c-su». m., z angl., to

plvo, pevný zbytek po destilací
kamenného uhlí;
koksárna, -ren " -sovna, -ven.
ž. = továrna na koks:
koksař, -e, m. = dělník v kok—
sovně;
koksovací pec; koksovatí = vy
rábět koks;
koksovna, ž., v. Výše:
koksový: -vá pec

'kokšlti se, od kokeš = kohoutitl
.se, durdit

“kokt, -u, m. = (za)koktání;
kokta || 'kokták, -a || koktal
[-lka], -a, m. = kdo koktá;
koktat'l, -tá.m = křečovitě, trha
vě mluvlt (pro vadnost mluví
del); přenes. = mluvit! trhaně
z rozpaků:
slož. dokon. vy- odpověď; za- se:
koktávatí, opakov.: slož. nedo
kon. za- se; přenes. kyvadlo se
zakoktávalo (Nen) = někdy
zkracovalo výkyvy;
'koktaoec, -vce, m. = kokta:
koktavý [mě; -*vost] = kokta
jící (člověk): —vá odp0věď =
koktaná

koktél, v. cocktail
koktnoutl, koktl, -tnuv, -tnutí,

dokon. ke koktati (říd.): slož.
vy- co, za- se

kol, 1. příslovce místa = kolem
(kniž., básnlc.. z RK): břeh je
(jezero) objímal kol a kol (Má
cha):
2. předložka s 2. p. = kolem
(kniž.): rok za rokem spěchá
kol nás (Ho.)

Kolaborace, ž., lat. = spolupráce,
často hanlivě o spolupráci s ne
přítelem;
kolaborant [-tka], -a, m. = spo
lupracovník, zprav. s nepřítelem,
za 2. světové války s nacismem,
přisluhovač; kolaborovati = spo
lupracovatl, zprav. s nepřítelem.
být přísluhovačem

kolace,- ž., z lat. coll-, 1. = srov
nání (dvou textů, zápisu...): 2.
= udělení uprázdněného církev
ního beneficia; 3. = jídlo, sní—
daně, svačina (zastan)

'kolácctl, -cejí = kymácet (čáp.)
kolnclonovatl, z lat. = srovnávat

(dva texty...);'-vaný text;
slož. dokon. s- = srovnat

koláč, -e, m. = kulaté n. hranaté
pečivo z bílé mouky; péci z
mouky hned koláče = ukvapeně
jednatl (šmil.): = „lůžko. pla
centa (lékař.); = měkké lejno
zvířat (lid. a hovor.): = úpla
tek (zastar.):
zdrob. koláček, -čku, m.; běžet
k někomu s teplým koláčkem =
za tepla něco prozradit (šmll.):
'koláčník [-nice], -a, m. = pe
kař. prodavač koláčů (zastar.);
koláčovitý [] -čkovitý = podob
ný koláči, koláčku: -čovltá če—
pice (Nex-.);
koláčový: —vámouka

kolaps, -u, m., z lat. collapsus =
skles, pokles, náhlé ochabnutí
ústrojů (lékař.)

kolár || kollár (Ra), -u, m., oby
čej. zdrob. kolárek, -rku, m., z
lat. coll- = kněaký nákrčník

kolárna, -ren, ž. = kolářská dílna
kolař, -e, m., nářeč. = kolář, spis.

= zloděj jízdních kol
kolář, -e. m. = řemeslník dělající

vozová kola, jiné dřevěné sou
části vozů a hospodářské nářadí:
kolařina, ž. = kolářství (lid. a
hovor.);
kolářský [-stv4], přid. ke kolář

kolaterální, z lat. = pobočný, ved
lejši, postranní, paralelní

kolátor [-rka], -a, m., lat. coll
= kostelní patron, který uděluje
církevní obročí;
kolatura c-latú-» || lid. kolátora,
ž. = podací, patronátní právo.
farnost;
-tu;mí = farní (chrám);
-tu'mik [-tumiae] || lid. 4011106.
-a., m. = farník (Ra)
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kolaudace, 2., z lat. coll- = schvá- jinak = houpat, pohazovati se
lení, na př. dokončené stavby: strany na. stranu apod.: vlny
-dačn£ = schvalovací, na př. ří- kolébají loďku: loďka se kolébá
zení; na, vlnách; přenesl. k. =uklidňo
-dovati = schvalovat. schválit vat;

koláž, -e, ž., z franc. = lepení,
slepování: umělecká k. = sle
penlna kreseb, obrázků...

kalba, ž., 1. = klání, rytířský zá
pas (klátl je z kol-ti, tedy kol—
ba jako hon-ba, or-ba):
2. z něm. = hlavíště, pažba u
ručníce

kolbenka, ž. =závod založený prú
myslníkem E. Kolbenem; = cen
ný papír těchto závodů

kolbiště, stř. = místo klání. zá
paslstě; přenes. = místo veřej
né činnosti: vstoupit na lite
rární, umělecké, politické k.:
vyniknout na. literárním kolbišti
apod.: někdy = kolba 2.

kolčakovština, ž. = počínání siblř
ské vlády admirála Kolčaka

'kolčata, stř. pomn. = plužní ko
lečka

kolčava, ž., kunovltá šelma; pře
nes. (hovor.) = pěkná štíhlá
dívka (šlmáč.);
kolčam, příd. ke kolěava;
zdrob. 'kolčavžčka, -ěek || drinku,
-nek. ž.;
kolčavka, -vek, ž., bez zdrob.
význ. = kolčava; přenes. o dívce:
kolčavovítý [-tě; -tost] =podob
ný kolčavě, úskočný

“kolčí, přid. ke kolec = zápas
nický: k. helm (Jir.; zastar.)

'koldokol || '-la, příslov. a předl.
s 2. p. = kolem dokola, okolo

kolébací = na kolébání:
kolébač (kole-), -e, m. || kole—
badlo || kolé—, koli-, -del, stř.
= zařízení na kolébání. hou
pačka, kolébka: -badlo = hou
pavá část dětského kočárku (č.
Chod);
-bačka, -ček, ž. = žena ke ko
líbání. kolébadlo, ukolébavka

kolébati [] kolíbati, -bám... || -bu,
-beš.... -bej, -baje: k. dětí =
houpat v kolíbce n. v nějakém
kolébadle:

k. se, též = kolíbavě, klátlvě
jítl; = kolísat (zastal—.);
slož. dokon. do- se někam:
na- se (mnoho):
po- dítě = trochu zakolíbat;
roz- = rozhoupat: roz- loďku;
roz- se; přenes. = „rozhoupatl
se", po dlouhém otálení něco
udělat, začítl dělat (hovor.);
s—" lé p e z- =ukolébat (knlž.):
s- v dřímotu (Herlt.); duše je
zkolíbána přemýšlením (So.):
14- = kolébáním uspat; přenes.
= uchlácholit, ukonejšit: dal se
ukolíbat (Hlad.); ukolébané svě
domí;
w— = kolébáním opotřebovat:
kolébka asi již hodně vykole—
baná (Hlaváč.);
za- kolíbkou, dítě = p0-;
kolébávatí || koli—, -vám. opa
kov.: slož. nedok. u-: ukolébá
vané děti (Ho.); z—: nebe zko
lébává bolesti (Maja-.)

*kolébávek, —vku, m. = ukolébá
vající zvon;
kolébavka ||
ukolébavka;
kotébavý ][ kolž- [Jvč; mostJ =
kolébající (se): kolébavá chůze;
byla (při chůzi) -vá (Ra.): -vé
světlo měsíce; ový pohyb lodi;
chodit -vě

kolébčičkn || kola)-, -ěek, ž.. zdrob.
ke kolébka || kolíb—

kolébka || kolíbka, -bek, z.,
1. = nářadí na kolébání dítěte:
přenes. = kolébavý přístroj na
sekání masa, na osušování pís
ma, osušovátko.
2. pomn. kolíbky = hrsti oblll
podobné kolíbkám (lid.): odbě
raěky kladly kolíbky (Jir.);
3. zprav. jen kolébka = rodiště.
místo vzniku, původní sídlo,
vznik, začátky: Hodslavice byly
kolébkou Palackého: k. člověčem
stva. Slovanů: k. rodu (čech):

koli-, -vek. 2. =
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jsem tu od kolébky (Ba,) = od chodit koledou; přenes. (lid.)
narození; Od kolébky našeho = neodbytná o něco žádat.
obrození (kniha Fr. Bílého) = škemrat;
od vzniku, od začátku slož. dokon. 'na- se (mnoho): vy

kolébkárna, -ren, z. = výrobna = koledou vyprosit, přenes. =
kolébek vyškemrat;

*kolec, -1ce, m. = zápasník (sta- kOledO'Uý, příd. ke koleda: k.
roč.. Jir.); kolecky', příd. k tomu

kolečka, stř. pomn., v. kolečko
kolcč'kář, -e, m. = kdo dělá. ko

lečka n. vozí něco na -čku,
-čkách; žert. = cyklista

kolečko, -ček, stř., zdrob. ke ko
lo: k. u vozíčku, u lenošky,
ozubené k. v hodinkách..:
= kruh, kružnice: nakreslit,
vyrýt... k.; udělat (s Jinými
osobami) kolečko, postaviti se,
stoupnouti si do kolečka;
k. v kartách, v. kolo;
k. || pomn. kolečka = ruční *:o—
zidlo s jedním kolem, trakař;
přenes.: pamatovat na zadní
kolečka n. kola = na budouc
nost, na stáří (lid. a hovor.):
ostrouhat, oškrabat -čka = být!
zkrácen, připraven o zisk apod.,
nic nedostat (t.):
mít v hlavě o kolečko více =
nemíti zdravý rozum, být pople
ten, pomaten (t.)

kolečkOvaný = s kolečky;
kolečkový = mající kolečka, ma
jící podobu kolečka: —vékřeslo,
razítko

koleda, ž., z lat. calendae = doba
od štědrého dne do Tří králů;
= lidová vánoční píseň: = dá
vání dárků. dárek koledníkům;
chodit koledou, po -dé = ko
ledovat;
'koledář, -e. m. = Skladatel
koled;
kolední píseň;
kolednice, 2., v. koledník;
koledm'cký, příd. ke koledník;
koledníček, -čka, m., zdrob. ke
koledník [-m'.ce], —a, m. = kdo
chodí koledou; přenes. vlaste
necký koledník (Čech) = kdo
horlivě sbírá na národní účely;
koledovati, -duji = zpívat ko
ledy a dostávati za to dárky,

nápěv
kolega [-gyně], m.. z lat. coll- =

druh, družka v úřadě, v povolá—
ní; blakosklonné oslovení nižší
ho úředníka vyšším: pane -go!;
kolegáček, -čka, m., hovor. zdrob
nělina (hlavně s odstínem bla—
hosklonnosti)

kolegiallta, ž. = kolegiálnost;
kolegiátní x-gyjál-» [-ně,- -nost],
z lat., 1. ke kolega = družný,
jak se sluší mezi kolegy, -gyně
mi; k. jednání, pozdrav;
2. ke kolegium: k. rozhodování
= v kolegiu, sborové; k. soud
= sborový

kolegiát, -a, m. =
koleje. kapituly;
-ám£, na př. chrám, kapitula =
kde jsou kan0vníci bez biskupa

kolegijní, příd. ke kolegium
kolegium <<-lé-.» -gia, stř., z lat.

colle- = sbor (profesorské... k.).
kolej, universitní budova; =
universitní čtení, přednáška

*kolegovati si s kým = oslovovati
se kolego (Vr.)

kolegyně, v. kolega
I kolej, -e. ž., z lat., 1. = univer

sitní budova, budova. kde bydllli
profesoři, studenti. kde se před
nášelo (v starších dobách): =
škola s internátem (v Anglii);
2. často pomn. koleje, -jí = do
mov pro studenty vysokých škol

II kolej, -e, ž., slovo domácí =
stopa vytlačená koly, pruh na
cestě s těmito stopami; pomn.
koleje = jízdní dráha s kolej
nicemi; jet kolejemi. po -jích:
vlak, vůz se vyšinul z kolejí;
přenes. vraceti se, vrátiti do
starých kolejí = do starého po
řádku, žlvota; život vběhne do
vyježděných kolejí (Vr.); dostati
se, uvésti do pravých kolejí ||

člen kolegia,
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o d ch yl. na pravou kolej; dáti, mu celku, společnosti pro jednot
odsunouti co na. vedlejší koleje ll livce;
na vedlejší kolej = odsunout ja- -ktz'visovati = (u)činit kolektiv
ko něco vedlejšího; odvésti zá— ním, společným;
jem na jinou kolej = jinam -ktz'vista <<-kty-», m. = stoupe

koleják [-jačka], -a, m. = chova— nec kolektivismu;
nec koleje (hovor.) -kthstický <<-styc-»= v duchu

kolejúrna, -ren, ž. = výrobna kolejí kolektivismu; .
kolejiště. stř. = trať s kolejemi. "WWF: *“ = “OlekFiimOSÉ'

řada kolejí (želez.) kolektwní || řídčeji -1my [-ně;
kolejivo, stř. = různý materiál, —nost] “"U“/“» = 00 má vztah ke

z kterého se dělají koleje kolektivu. co od něho vychází,
'kolejka, -jek, ž., zdrob. ke kolej hromadný, pospolitý: -ní smlou

(čep.) va, práce, bezpečnost; -ni vý
zkolejnatý, o cestě = s vyjetými znam, slovo (mluvnic.);

kalejcmi kolektivum, -va, stř. = společ
kolejné, -ho, stř. = poplatek za nost (proti jednotlivci), skupina

návštěvu přednášek a. cvičení lidí spojená stejnou myšlenkou,
na vysokých školách, za. ubyto- prací; v mluvn. = hromadné Jmé
vání v kolejích n0

kolejní || Drzý, přid. ke kolej I i II kolektor, -a, m.. z lat. coll- =
kolejnice, obyčej. pomn. -nice, -nic, kolektant (v. kolekta):

z. = železný nosič. po kterém k., -u. m., elektrické zařízení
se pohybují kola. vlaku; = ko- kolektura Mít-». 2. = loterní
leje na cestě (Rais); sběrna .
micový: -vá. brzda, -vé železo; kolem (7.„p. od podst. jm. kolo).
máčka, -ček, ž., zdrob. ke kolej- 1- příslovce místa = okolo. vů
nice kol, v kruhu, se všech stran,

. i zprava:říd. k II kole zpředu i zezadu, zleva.
kolejový, p :] jde mi z toho hlava k. = točí se:
kolek, -lku, m., zdrob. ke kůl = = mimo (bez významu kolem

malý kůl, kolik: = kuželka; dokola): stavím se u vás, až
= razítko, jeho otisk, papírová půjdu k.
náhrada za. něj, nálepka: koru- kolem dokola v. dokola;
NOVÝ-"k- .2. předložka s 2. p.: cesta ko

kOIekce. ž" z lat. coll- : soubor, lem světa; vzít koho k. krku:
výběr. sbirka= k- vzorků- knihr jít k. vašich. k. vašeho domu;
porculánu... bylo mu úzko k. srdce = u srd

kolektu, ž., z lat. = sbírka (za- ce; země se točí k. slunce; pře
stan); nes. zájem se točí, soustřeďuje
kolektanea aktů-», -neí, stř. k. někoho, něčeho = někdo. ně
pomn., z lat. = sbírka, soubor. co je středem zájmu;
hlav. poznámek; ve významu přibližnosti: kolem
kolektant, -a, m. = sběratel sta osob = asl sto. na sto; k.
(zastar.) vánoc = o vánocích nebo před

kolektiv c-ktýv-». -u, m., z lat. nimi a po nich;
coll- = sběrná, (konvexní) čočka kolem deflace, drahoty (nadpi
u mikroskopu; = kolektivum; sy) = o deflacl... (novinář.);
kolektivisace a-ktyvlza-», ž. = v. kol
kolektivisování; -sa,čn£, přid. k kolemjdoucí, spřežka. z kolem
tomu; jdoucí; jen v platnosti podst.
-ktim'smus <!-ktWÍZ-», -mu, m. jména: každý kolemjdoucí se na
= uznávání, zdůrazňování význa- to podíval, všichni kolemjdoucí...,
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u všech kolemjdoucích.... před
každým kolemjdoucím (Rais) ||
jinak jdoucí kolem: lidé jdoucí
kolem se zastavovali: prohlížel si
všechny turisty jdoucí k.

'kolemstojící, spřežka z kolem sto
jící. jen v platnosti podst. jm.:
všichni koiemstojící...

kolenáč, -e, m. = kolenatý člověk
(lid. a hovor.)

'koienačky, příslov. = po kolenou
(nářeč., Herb.)

kolenatý [-tě; -tost] = mající
velká kolena: k. člověk: -tá tru
bice: v eufemistické náhradě za
klení: ty můj Tondo kolenatej
(lid.)

kolonce, -nce, m., místy též meč,
-nč = pletenec, pletený koláč
(lid.)

kolenice, obyčej. pomn. -ce, -c.
ž. = punčochy na kolena (sr.
nákolenice): = vycpané okraje
Bedla

koiénkatý || koun— = mající ko
lénka, o stéblu

kolénko || obyč. kolínko, stř.,
zdrob. ke koleno:
kolénkovati || obyč. kann-', o
obilí = dostávat kolínka. (ve
stébie): slož. dok. za- se, o obilí
(Stup.);
kolénkovttý || kolžn- [-tě] || -ko
vý = podobný koiínku

kolenní, přid. ke koleno (kloub,
bolest)

koleno, mn. -na. -nou || -n, -nY.
stř., 1. = kloub nohy: ohnout
k.: padnout. kleknout na -na;
klečet, prosit, modliti se na
-nou; lézt po -nou;
na kolenou prosit = úpěnlivě;
na -nou děkovat (Č.-Chod) =
vřele, ze srdce; dal by si pro
grešli koleno vrtat, o lakomci
(lid. a hovor-.): hlava. (holá) ja
ko k. = úplně holá (t.): lámat
něco přes k., přenes. = násilím,
stůj co stůj provádět: stará ko
lena = stáří: pamatovat, oženiti
se na stará k. ap.;
2. = pokolení: do třetího -na:
3. = tuhá část stébla “ kolínko:

4. = něco podobného kolenu, na
př. ohnutá část roury;
kolenovitý [-tě] = podobný ko—
lenu

kolem, v. cholera
kolesa ll časť. zdrob. koleska, -sek,

ž. = lehký vozík
kolesna, -sen, ž. = vojenský dvou

kolový vozík
kOIeso, stř. = kolo (kniž.); koleL

se. vozu (Čech)...; = kolo par—
níku (odb.); kolesový parník

*koiet, -u, m., z franc. = kabátek
bez rukávů

Koichis || zčeštěné -chida, -chidy,
ž., ve starověku část Kavkazska

koli, stř. hromad. = koly (Her
ben): = náspy. ohrada z kolů.
palisády

koiiandr, v. koriandr
koiiba, -by, ž.. || kolyba (lépe

-li- podle slovenštiny, kde je to
slovo běžné) = bouda na salašl

kolíbati, kolíbavka, kolibčička, v.
koiébati...

*koiibička, —ček,ž., zdrob. ke ko
iiba

kolíbka, v. kolébka
*koiibr, -a. m. || 'kolib'ri, m. ne

skl. = kolibřík;
'kolibrový ;] kolibřž " kolžbřiči
(zobák, hlavička...); -rový || časť.
-ří, též = velice malý. drobný
(formát...);
kolibřík, -a, m., pták

kolíček, m., zdrob. ke kolík
'kolidlo, -del, stř. = porážka, jat

ky (Holeč.)
kolidovati, z lat. coll- = střetati

se, křížit, překážeti si navzájem:
přednášky kolidují (protože se
konají v stejnOu dobu); hodiny
v školním rozvrhu kolidují; různé
p0vinnosti kolidují; náš život ko
liduje s prací (Nez.); v. kolise

koliha, ž., pták
kolik (z -ko), v ostatních pádech

-ka, neurčité zájmeno číselné;
1. tázací = jak mnoho: k. je ti
let, k. je hodin?; po kolika le
tech jste se shledalí?; v závis
lých otázkách: nevím. kolik je
hodin: ve větách zvolacích: k.
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nocí chudák probděll; 2. vztaž
né: kolik hlav, tolik smyslů; 3.
= několik: byl tam kolik let
(lid. a hovor.)

kolík, -u, m., zdrob. ke kůl
kolika, ž., z franc. = křeč. hlav

ně břišního svalstva
kolika-, ke kolik, ve slož. příd.

jm. v platnosti táz., vztaž. n.
někdy neurč.:
-cífe'r'ný, o čísle = mající kolik
cifer:
denní = kolik dní trvající, sta
rý: = několikadenní; podob.
díl-ný; —hodinný || -hodinový;
Jetý; -měsiční;
'-násob = kolikanásobně, něko
likanásobně; másobný [mě] =
kolikrát složený. větši, hojněj
ší; = několikanásobný;
-patrový ; -procentn£; —stránko
vý; -svazkový

kolikaterý = kolikerý (lid.)
kolikati-ídní = s kolika třídami

(táz., vztaž.)
kolikátý, řadová číslovka ke kolik

= který v pořadí, počtem,
1. tázací (ptáme se na řadové
číslovky): kolikátý den jsi do
ma?: kolikátého (1edna...) je
dnes?:
2. vztažné: kolikátý — tolikátý;
3. = několikátý (lid. a hovor.);
příslov. po kolikáté: po k. jsi
to viděl?: po k. si opakuje totéž
slovo (Sez.) = po několikáté

kolíkutýdenní = kolik týdnů trva
jící, starý (táz.. vztaž.)

kolíkem, v. kollkerý
okoiikeronásob = kolikeronásobně

(táz., vztaž.); = několikanásob
ně; kolikeronásobný [mé] = ko
likrát složený, větší, hojnější
(táz.); = několikanásobný (říd.)

koiikerý (tvary jako u čtverý),
druhové zájmeno přídavné ke ko
lik, 1. tázací: kolikerý druh, pa
pír, -ré víno. -ry hodiny... má
te?; 2. vztažné: koiikerý — toli—
kerý; 3. = několikerý: má koli
kery šaty; „Květy“ projdou koli
kerou rukOu (Rais);
zpodst. kolíkem, stř.: k. druhů...?

kolikkoli (div, Jivěk), neurč. čís—
lov. = libovolně kolik (říd.)

'koliknáct || -cte = kolik (táz..
vztaž.), několik: '-náctkrát, pří
slov. = (ně)kolikrát

*kolikosů), neurč. číslov. = ně
kolik (zastar.)

kolikost, -i, ž. = kvantita, proti
jakosti, kvalitě; k. slovesného
děje (mluvnic.), t. j. zda děj
trvá jen okamžik či nepřetržitě
delší dobu, či se Opětuje n. opa—
kuje:
-stní || '-stn:ú [-stně] = kvanti
tativní

kolíkovatl = zarážet kolíky. vy
značovat jimi; slož.. dokon. vy
cestu... = vyznačit kolíky

kolíkový, přid. ke kolik
koiikpak = kolik s náladovým od

stínem (divíme-li se. jsme-li zvě
davi)

kolikrát, odchyl. -te, násobně
číselné příslovce ke kolik, 1. tá
zací: k. dvě je deset?; 2. vztaž
né: kolikrát — tolikrát; 3. =
několikrát, často: k. jsem já ho
varova1!; byl tu k. (lid. & ho—
vor.): k. jsem tu stál sám (J'ir.);
k. stávala u nízkých oken a po—
hlížela ven k nebi (Kunět.);
kolikrátkoli, jen vztažné. 5 od
stínem libovolnosti

*koliksů) = několik (zastal-., lid.)
*koiiký = kolikanásobný, několi

kátý
kolínko, -ko'vatl, -kovitý, -kovy', v.

kolénko...
kolínská, ž. = kolínská voda;

kolínský, příd. ke Kolín; -ska
voda, podle Kolína na Rýně

kolísati, -sám = kolébat (zastara,
nářeč.);
k. Se || časť. k. = houpatí se.
kymácet: loď se kolísala (Čech);
ve významech přenes. se většinou
ujalo nezvratné k.: mínění o té
věci kolísá = není stejné, mění
se: ceny kolísají = nejsou stálé,
mění se: teplota kolísá mezi 15
až 20 stupni; k. = být neroz
hodný; k. se mezi životem a
smrtí (Herit.) = zmítati se: spi
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sovný zvyk kolísá mezi é a i
(polévka — polivka) = užívá
obou hlásek;
slož. dokon. roz-,- zpřidavnělé
rozkolísaný jazykový usus = sil
ně kolísající, nestálý, měnlivý;
za- = zaváhat...; stanoviska
stran zakolisala || strany zakoli
saly ve svém stanovisku:
kolisávati, opakov.

kolísavý [-vě; -vost] = vratký,
měnivý, nestálý

kolise <<-ze>>,ž., z lat. = srážka.
střetnutí: k. povinnosti; vzniká.
nastává k.; vyhnouti se kolisi,
dostati se do -se: v. kolidovati

*kolísek, -ska, m. = lehký vozík;
'kolíska, -sek, 2. = kolíbka (ná
řeč.)

koliště, stř. = otevřené prostran
ství před pevnosti, zápasiště (sta
roč.); K., sady v Brně

*koliti = klát. zabíjet, potírat
(řid. kniž.); obyčej. slož. dok.
s- = sklát, zabit. zastřelit

'koljdoucí = kolemjdoucí
koljé, v. collier
koljuška, -šek, ž., ryba
*kolkol, přislov. = kolem dokola.

vůkol (básnic.);
kolkolem, 1. příslov. = kolem
dokola; = celkem: měla prav
du, vzal—li to člověk k. (Svět.):
2. předl. s 2. p. = kolem, okolo
(vše řid. kniž.)

kolkovaci stroj = na. kolkování;
k. postup = p. kolkování: k.
předpis = o kolkováni; k. po
platek = za. kolkováni;
kolkovaný = opatřený kolkem
(žádost...);
kolkovati co = opatřovat kol
kem (listinu, papírové peníze);
slož. dokon. o-,
kolkovna, -ven, ž. = kolkovaci
místnost, úřad:
kolkovné, -ného, stř. = popla
tek za kolkováni;
kolkovm ]] kolkový, přid. ke
kolek

kollace, v. kolace; kollár, v. kolár
kohnace, ž., z ital. = naplavováni,

zvyšování pozemků

*kolmaha, ž. = kolečko, trakař
(nářeč.)

kolmě, v. kolmý;
kolmice, ž. = kolmá přímka;
'kolmostčnný = s kolmými stě
nami;
kolmo, kolmost, v. kolmý

kolmý ['-mě || -mo; -most]: k.
na. něco 11. k něčemu = stojící
na něčem, směřující... k něčemu
v 900: k. směr; -má, přímka
(k jiné přímce n. k rovině)

kolna ]] častěji kůlna, -len, ž. =
bouda. z kolů, jednoduché při
střeší-na dřevo, na. vozy...

kolni, přid. ke kůl
kolnice, ž., zdrob. ke kolna (říd.)
*kolníček, -čku, m. = zákolniček

(čech)
kolnič'ka, ž., zdrob. ke kolna (běž.)
kolník, -u, m., druh jedlé řepy; =

kolik (nář.)
*kolnik ][ kůlník, -u, m. = kůlna

(nář.)
kolníkový, přid. ke kolnik
I kolo, v. collo
11 kolo, stř. = kruhový kotouč po

hybový: vozové, mlýnské, vodni,
větrné, šlapací k.; kolo = bi
cykl;
přenes.: je páté k. u vozu =
zbytečný, nikdo se ho na nic
neptá (lid. a hovor.): pod. po
může jako páté k. u vozu, 0 ne
potřebném člověku; pamatovat
na. zadní kola, v. kolečko;
kolo dříví... = kulatý svazek;
ve středov. kolo jako mučidlo:
lámat kolem, vplést v kolo, do
kola: štíhlé oudy v kolo vpletou
(Mácha); odtud rčeni jit na kolo
= k šipku (šmíl., 1id.);
= kruh, kružnice: okolo měsíce
kola. se dělají (piseň); stoup
nouti si do kola, do kolečka, udě
lat kolo (s jinými osoba.mi);
dělají se mi kola před očima =
mžitky; smátí se na. celé kolo
= s otevřenými ústy (lid. a. ho
vor.);
kolo, kolečko při tanci = zato
čeni, točení, tanec; býti stále v
kole = stále tancovat; přenes.
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být jako v kole = být velmi
zaměstnán, nevědět, kde nám
prací hlava stojí (lid. a hovor.);
v tělocviku k. = kružný pohyb;
k. ve sportu, v zápasnlctví, v zá.
vodnlctví = jedno objetí zavod
ní dráhy, ucelená část hry, zá
pasu, závodu; k. || kolečko v
kartách = tolik her. kolik je
hráčů ; čertovo k. = zábavný
otáčivý přístroj;
= kruh, klub, spolek; rytíři
(Artušova) stolového kola. (Vlček)
-_-.stolové společností;
v. kolečko

koloběh, —u, m. = běh stale do
kola, oběh, stálý běh, proudění,
střídání, opakování: k. života,
světa: k. roku, roků (Jir.); K.
starostí (Sovovy povídky)

koloběžka, —žek, ž. = dvě spojená.
kola, vpředu s držadlem jako
dětská hračka

*koloběžný let (č.-Chod) = dokola
koloděj, -e, m. = kolář (stč.);

v novém jaz. k., houba, modrák
(lid.; podle hnědosti společně s
kolářskou zástěrou); = hlupák,
p0pleta (lid.)

'kolofonium c-fónyjum, -nia., stř.
= kalafuna

kolohnát, -a. m., vlast. = kdo do
vede klát hnáty, t. j. lámat, hro
motluk, dlouhán;
'-tný || -tský || (č.-Chod) -t:ú
člověk = hr0motlucký

*kolokol, —u,m., rus. = zvon (bá
snlc.)

kolokvium, -ia., stř., z lat. collo
quium = rozmluva. rozhovor;
= zkouška ve formě rozmluvy
učitele s žákem (na vys. ško
lách); .
kolokvijni vysvědčení:
kolokvovati = konat kolokvium;
slož. dokon. od- si co; mítodko
lokvováno

*kolomast, -i, ž. = kolomaz (lid.)
kolomastika !| -styka, v. goloma

stika

kolomaz, -i, ž. ll řidč. -u, m. =
mazadlo na kola.; -mazná, ž., ka.
retní hra, tanec (zast.); —ma.z
nice, ž. = nádoba na kolomaz;
—mazník, —a,m. = kdo vyrábí n.
prodává. kolomaz

kolombína G-bÍ->>|| kolum- || co-,
ž., ženská postava staré ital.
frašky, pantomimy

*kolomut, -u, m. || -ta, ž. = zma—
tek, vrtoch (Koll.. šmi1.)

k010myjka, -jek, ž., maloruský ta
nec. -ská taneční píseň

I *kolon <-lón», -a, m., z lat. =
kolonista, osadník

II kolon || kó-, -la, stř., z řeč., v
metr-ice = část věty spojená. jed—
ním hlavním rytmickým přízvu
kem

kolona, ž.. z franc. = vojenský
pochodový útvar, proud. oddil
vozidel (automobilová. k.), pra—
covní skupina, sloupec (čísel...);
pátá kolona = skupina lidí. kteří
ve městě, v zemi připravují půdu
pro nepřítele zvenčí

kolonáda, ž., z franc. = sloupořa
dí, sloupoví, otevřena budova,
chodba se sloupovím na prochaz—
ku obecenstva; příd. -dový

kolonel, -u. m., z franc.. druh tís
kařského písma; kolonel, —a, m.
= plukovník

*koloniál <<-nyjá,l», -u_ m. = ko
loniální obchod;
koloniální <<-nyjá1-»,přid. ke ko
lonie = osadní (zboží...): k. ob
chod = s koloniálním zbožím

kolonie a-lónyjem ž., z lat., 1. =
zámořská. osada, zámořské správ
ní území některého státu: 2. =
pozdější, novější osada, osídlení
(čes. kolonie v Rusku), čtvrt
(dělnická. k.), skupina domů,
lidí tvořících celek; vagonová k.
= skupina, železničních vagonů
upravených k bydlení

kolonisace <-nyza—».ž. = zakládá
ní kolonií, osazování, zalidňova
ní; -sa,ční politika;
-sátor a—zá-»,-a, m. = zaklada
tel kolonle. -nlí; -sátorský
[-stv£], přid. k tomu:
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-sovati <<-zo->>= osazovat krajinu
obyvatelstvem, zalidňovat;
kolonista e—nystam m. = člen.
příslušník kolonie

kolonka, -nek, ž., zdrob. ke kolona
a kolonie 2.

koloquium, v. kolokvium
kolor, -u, m., z lat. = barva, bar

vitost slovesného slohu (Sez.),
obyčej. kolorit

kolorace, ž., z lat. = kolorování
koloratura e-tú—», ž., z lat. = o

zdobný zpěv, trylkování; dum!
zpěv, soprán, pěvec, pěvkyně

“kolon-ej, -e, m. = taneční rej
(Holeč.)

kolorismus <-zmus», _mu, m., z lat.
= umělecký směr využívající
barvitosti, pestrosti v hudbě, v
malířství a ve slovesném umění;
kolor'lsta [-stka], m. = stoupe
nec, pěstitel kolorismu; = kdo
koloruje kresby...;
.ristický c-styc-» = v duchu ko
iorismu: -ký ohňostroj (Sez.) =
slohová pestrost, květnatost; -ké
vlohy;
'koloristní [mě; -nost] = kolo
ristický

kolorit, -u, m.. z franc. = barev
nost, barvitost, pestrost: okol
nosti dávaly polemice k. a své
žest (Byl-i): k. doby, dobový
kolorit = svéráz, zvláštnosti do
by; vystihnout v slovesném dí
le k. doby; kulturně historický
k. starých (slovesných) památek
(Vlček)

kolorovaný = barevný: -né ob
rázky (Jir.);
kolorovati, z lat. = barvit, obar
vit kresbu, fotografii apod.;
slož. dokon. pře- = příliš koloro
vat; překolorovaný plakát

kolos, -su c-su» || (0 živých tvo
rech) -sa ozn-sa),m., z lat. a tam
z řeč. = něco ohromného, ab
normálně vysoký a hřmotný člo
věk, socha v nadživotních roz
měrech, ohromná. loď, stavba..:
kolosální Ene; -nost] <<-sá.l-»=
obrovský. ohromný: k. stavba.

rozměry...; k. hloupost (jen ho
vor.)

kolot, -u, m. = kolotání (básním.
kniž.): světů k. vírný (Čech):
k. představ (Č.-Chod)

kolotati (se), -tám = pohybovati
se v kruhu, kroužit, vířit, obí
hat: moře myšlenek kolotá ml
hlavou (Palac.); kolem něho še
rem koloiá, sup (Krásnoh.): lu
na drahou svou se kolotá (M.
Zd. Polák); kolotání nebeských
těl (F. Studnič.): k. množství
(Sez.); věčné k. = věčný kol:)
běh; zřídka předmětové: k. co =
točiti čím (Theer): nutnost všu—
de námi kolotá (Palac.);
slož. dokon. roz- = rozvířit:
rozkolotané párky (t. j. dvojice.
Hladík); za-, 0 krvi (Olbr.);
kolotavý [-vě; -vost] = kolota—
jící, vířící...: k. vír hvězd (Čech);
k. chaos (t.): -vé vření (Břez.):
vše bylo -vo (Čelak.)
|| 'kolotný buě; -nost]

kolotoč, -e, m. = zábavný otáči
vý přístroj, přenes. (hovor.) =
zmatek, „cirkus"; příd. -čový

tkolotok, -u, m. = koloběh (HOL)
kolouch, -a, m. = mládě parohatě

zvěře
kolouš, -e, m. = kolouch; = ku

latina;
'kolouše, -šete, stř. = kolouch;
koloušek, -ška, m., zdrob. ke
kolouch, kolouš:
kotouči, přid. ke kolouch

kolovadlo, obyčej. pcmn. -dla, -del,
stř. = tělocvičné nářadí na ko
lovaní

kolovati, kolují = pohybovati se.
šířit v kole, obíhat, cirkulovat:
krev koluje v žilách; dopis ko
loval od jednoho k druhému, po
celém městě; oběžník koluje po
třídách, po členech spolku...; dát
oběžník kolovati; o Janošíkovl
kolují četné pověsti: = cvičit na
kolovadlech;
kolovávati, opakov.

'kolovatý = jako kolo, kulatý
kolovávati, v. kolovati
'koloví, stř. hromad. = koli
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'kolov0d, -u, m. = „vedení kola“.
tanec

kolovrat, -u. m. = dřevěný do
mácí stroj na předení lnu: tanec;
matce, -tce, m., 1. = niněra, 2.
druh pryšce;
wrátek, -tku, m., zdrob. ke kolo
vrat: přenes. = hrací stroj, fla
šinet; tanec;
-v'rátkář, -e. m. = hráč na kolo
vrátek; -'vrátkářský [-stv£];r
Jvrátkový: -vá. součástka. hudba;
Amitník, -a, m. = výrobce kolo
vrátka

kolový, přid. jm., 1. ke kůl = co
je na kolech: -vé stavby;
2. ke kolo = co má. kolo, kola,
co se děje v kole, na kole: k.
mlýn, parník, hon, tanec: k.
plášť = okrouhlý

'kolozpěv, -u, m. = kolový zpěv
kolozub, -u, m. = zub vyčnívající

z chrupu, křivě rostlý; nářeč.
= kančí kel, hever;
-zubec, -bce, m. = zubaté kolo
na sušení obilí; = kolozubý člo
věk (hovor.) |) -zubka, m.;
-zuby' = bezzubý, s málo zuby n.
křivozubý; -bá ústa (Č.-Chod)

kolpak, v. kalpak
kolpík, -a, m., pták
kolportáž, -e, 2.. z franc. = roz

nášení, podomní, pouliční prodej
novin, knih; -tážn£ obchod; -tážni
romány = kolportované, rozná
šené po číslech odběratelům;
kolportér [-rka], -a. m. = kdo
provozuje kolportáž; dórský
[—térstoí], příd. k tomu;
kolportovati, -tujl = roznášet,
rozšiřovat

“koltoun, -u, m. = spečené. sle
pené vlasy"

koltra, -ter, z něm. (a tam z ital.)
= opona. záclona (zastan, Jir.)

kolnmbarlum vhá-», -ria, stř., lat.
= budova n. kolonáda s výklen
ky pro urny s popelem nebož
tíků;
navrhují se za ně čes. nová slo
va prácheň, záhrobeň, mohylm'
ce, nedostl vhodná.

kolumbijský, přid. ke Kolumbie

kolumbina, v. kolombina
Kolumbovo vejce = vtipné roz

řešení záhady, tvrdého „oříšku"
(jako když Kolumbus, maje po
stavit vejce, naklepl je a po.
stavil) a záhada sama, tvrdý oří
šek sam

kolumna, -men, ž., z lat. = slou
pec tisku na stránce

koluso <-ze», ž., z lat. coll- =
souhra; v práv. = tajné. pod
vodné dorozumění, na př. mezi
obviněným a svědky

kolůsek, m., zdrob. ke kolos (Neu—
mann)

koluSni t—zní», přid. ke koluse: k.
vazba = aby se zamezila koluse

kolyba, v. koliba
*kolychati. z ruš. = hýbat, hou—

pat (Staš.); -chavý [-chavě] =
houpavý. třepetavý (t.)

1 koma <kó—»,stř. neskl. || -matu,
z řeč. = hluboký spánek, -ké
bezvědomí (lékař.)

II kama, v. komma
III kOma, ž.. z řec. komé = mlhavy

obal komety
*komanda, ž. = komando, velitel

ství (podle ruš.);
komandant (lid. kamen-), -a, m.,
z franc. comm- = vojen. velitel;
přenes. = kdo umí poroučet
(hovor.); přid. -tský [-t8t'v£];
-tura, ž. = velitelství

komandér, -a, m.. franc. = vojen.
velitel (zastar.); = majitel řádu
zvaného komandérský

komandírovatl || -dýrovat-i = ko
mandovat (lid.)

komandista <<-dys-), m. = hráč
komanda

komandita cody-», 2., z lat., 1. =
komanditní společnost, v které
někteří členové ručí osobně.
plně, někteří jen vklady; 2. =
komanditní směnka, vydaná
ústřednou na vlastní filiálku;
-ditista x-dytys—ab,m. = člen ko
mandity ručící jen vkladem;
-d1'.t'níspolečnost
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komando, stř., z portugal. = vo- zemědělský, hutnický k.; kom
jen. povel, velení, velitelství; hra bajnžsta [-stka] <<-nyS—>>.m. II
v karty; přenes. k. v rodině. podle ruš. kombajné'r, -a, m. =
v domácnosti = vláda, rozhodo- kdo obsluhuje kombajn
vání (hovor.): mít k.: být pod kombatant, -a,. m., z franc. = vo
komandcm ženy;
komandovati = velet vojensky:
k. vojáka někam = posílat, po
slat rozkazem; přenes. k. = roz
hodovat v rodině... (lid. a ho
vor.); k. povinnost (šaL) = na
řídit:
slož. dokon. od—vojáka někam =
poslat, přeložit rozkazem:
na- někomu něco = naporučit:
na- se (mnoho):
za- si = zaveleti si, poručit

komandýr, -a, m.. z něm. = vo
jen. komandant (lid.); přenes. =
člověk, který umí poroučet. D0—
trápit;
-dy'rka, -rek, ž. || (podle ruš.):
-dýrovka, -vek, ž. = komando
váni, poslání někam;
-dýrovati = komandovat (lid.)

kOmár, -a, m.. hmyz; symbol sla
bosti, nicotnosti: býti (slabý)
jako k.; cedite komára, velblou
da pak požírate (bibl.) = sta—
ráte se o nicotnosti: odtud lid.
a hovor. rčení: udělati z komá
ra velblouda = zveličit něco:
zdrob. *komárek, -rka Il *komá
Hk, -a, m.;
'komárový [JvěL přid. ke ko
már; přenes. = slabý, útlý, hu
bený jako kOmár:
komáři bodnutí; k. tělo (šrám.)
= útlé, hubené; poslati někoho
pro k. sádlo = vyvést aprilem
(lid. & hovor-.); ani komářího
stínu na něm není = ani chybičky
(Šmi1.)

komasaee esa-», ž., z lat. comm
= scelování, scelení (pozemků),
k. stipendií = sloučení, hroma—
dění (LidNov.); k. lidu (šal.)
= nahromadění; -sačnž práce;
komasovatž aso-» = scelovat.
scelit

kombajn, -u, m., zruš. atamzangl.
combine = kombinovaný stroj,
konající současně několik úkonů:

jin určený k boji
kombinace, ž., z lat. = spojení,

seskupení, seřadění, sestava; =
domněnka, dohad;
mační dar, schopnost, talent:
-nační změny hlásek = ve sku
pení (mluvnlc.);
mačky, -ček, ž. pomn. = kom
binované kleště: = kombiné (ho
vor.) || -načka, ž.;
-mit, -u, m. = kombinovaný
útvar hospodářský;
mam-, -a, m. = kdo kombi—
nuje: -natorika, ž. = nauka o
kombinacích: = kombinační čin
nost; -natorní = kombinační

kombiné, stř. neskl., z franc. =
ženské prádlo. vzniklé spojením
(kombinací) košile a spodků
(kalhotové k.) n. živůtku &
sukně v celek, pracovní oblek v
celku || *-nésa. c-za». ž.

kombinOvatl, -nuji, z lat. =
jovat, skládat,
něco s něčím; = domýšleti se,
dohadovati se, usuzovat;
zpřid. kombinovaný buě; -nost]

spo
sestavovat : k.

= složitý: k. zámek, -ná. věc
atp.; slož. dokon. &—= složit..:
1231-= vymyslit; vy- z něčeho
= usoudit

kombuča, v. combucha
komediant [-tka, || *-tnice (Jir.)]

<<-dyjant>>,-a, m., z ital., původ.
= herec z povolání (ještě v do
bě obrozenské), nyní = potul
ný kejkliř, loutkář a. pod.; pře
nes. (lid. a hovor.) = kdo se
přetvařuje. chová nedůstojně;
-antský [-sky; -ství], na př.
vůz; -kě způsoby. chování =
neopravdové, nedůstojné

komedie <<-dyje», ž.. z lat. comoe
(& tam z řeč.) = veselohra.
představení komediantů; = ve
selá. událost, švanda, přetvářka.
nevážně, nedůstojné jednání (lid.
a. hovor.)
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komenda, ž., z lat. = užívání cír- komfort, -u, m., z franc. = po
kev. obročí, řadový okrsek; = hodlí, přepych: -tní [-tně; -t'nost]
komando (lid.)

komendant, v. komandant
komeniolog a-nyjo-», -a || “mista

<<-nys->>.m. znalec života a
díla J. A. Komenského;
-Zogický: -ka prace

*komentace, ž., z lat. =
vání (Maa)

komentár, -u, m.
čech, Vrchl. ...), dnes zprav.
komentář, -e, m., z lat. comm

souvíslé poznámky, vysvět
livky, výklad: podat, napsat
k.; k tomu netřeba —ře (-řů)
= to je jasné;
-tátor, -a, m. = kdo komentuje.
vykladač; —tátorsky'[-sky; -stvi],
příd. k tomu;
-tovati, -tuji podávat ko
mentář, poznamky. vysvětlovat,
vykládat: -tovat vydání spisu;
zpřid. komentovaný: -ně vydaní
= s komentářem

komento

(zastar., Ner..

z franc.
-n

komerciallsace c-za-», ž.,
comm- komercialisování ;
sač'ní snahy;
-lismus a-liz-», -mu, m. směr
v kapitalismu podporující jedno
stranně obchod;
-lisovati a-zo-» drahy... = vést
je obchodně;
slož. dokon. z- dráhy; zkomer
cialisované umění = které si
příliš hledí obchodních zájmů;
-lista, m. = stoupenec komer
cialismu; = profesor, posluchač
obchodních nauk;
komercíálka, -lek. ž. = komer
ciální, obchodní dráha;
komerciál'ní ll komerční [-ně], z
lat. = obchodní, kupecký: -1ní
drahy; -ční rada

Romera <<-mrs>>, -su <<-su», m.,
franc. =pitka němec. akademiků

kometa, ž., z řeč. = Vlasatice
(hvězda); přenes.: smutně ko
mety nabřežních lamp (J. čap.)
= světelné pruhy; lid. a hovor.
nadávka. ženě

pohodlný (byt...)
komi, “m., v. commis
komický [-micky ; '-míckost Ilobyč.

-mičnost], přid. ke komika
směšný, veselý. žertovný: k. vý
stup, člověk. -ká postava, úloha;
vypadatí, tvářiti se -cky; skon
čilo to -cky;
komično, stř.

komíhatl || někdy komi- čím
houpat, kývat (říd.); k. se II k.
= houpati se, klatit, blikat; ko
míhající svítilna (č.-Chod);
kyvadlově se houpat na rukou
(tělocvič.);
slož. dokon. při— se: světlo se
k nam přikomíhalo (Č.-Chod):
roz- se = dáti se do silného ko
míhání:
komíhávatí, opakov.:

= komičnost

komihavý [-vě; wosa = hou
pavý, klátivý;
komíhnouti, -hl, -hnutí. dokon.
ke komíhati = kývnout, po
hnout...

komik, -a, m., z řeč. = herec
n. v žertov

skladatel ko—
hrající v komedii
ném výstupu;
medií;
komika, ž. = směšnost, směšná..
veselá, stranka něčeho: komika
příběhu; = komické způsoby:
k. herce

komiliton, -a, m., z lat. = spolu
bojovník, studentský druh, spolu
žák

komín, -a, m., z lat. zařízení
na odvádění kouře vznikajícího
při topení;
je tu jako v -ně = mnoho kou
ře, naěouzeno (lid. a. hovor.);
zapsat něco černou křídou, čer
ným do -na = nezapsat (t.);
= průduch ve skalách; = slepá
jáma;
*kominář, -e, m. = kominík
(mor.);
komínek, -nku, m., zdrob. ke
komín; též účes: zatáčeti vlasy
do -ku (Svět.) ;
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kominický [-ct'ví], přid. ke ko
miník;
kominíček, -čka, m., zdrob. ke
kominík; tanec; lid. = rehek za
hradní: = stroček trubkovitý; =
noční čepec (Němc.);
'komim'čka, -ček, ž. protějšek
ke kOminík;
kominík, -a, m. = vymetač ko
mínů; tanec;
komínom'tý [-tě] = podobný
komínu; komínový otvor

'komls, -se dese), ž. = komise
(lid., Be.)

komisa:- [-rka], -a, m. = komisař
(zastat-., lid.);
-rka, též = komisarova žena

komlsárek, -rku, m. = komisní.
vojenský chléb; 'k., -rka. m.,
zdrob. ke komisar

komisariát, -u, m. = komisařství
komisařka, v. komlsar
komisař [-'řka], -e, m.. z lat.

comm-, úřednický titul, -cká
hodnost; = úředník n. jiná
osoba. p0věřená nějakým úko
lem (komlsí), na př. dozorem
na schůzi, o volbách; zkušební
k. = kdo zkouší. člen zkušební
komise; = ministr (dříve v So
větském svazu);
—řskýúřad; vřství, stř. = komi
sařský úřad a jeho místnost

komise c-senp (lid. komis, zastar.
komisí), ž., z lat. commisslo =
zmocnění, příkaz, přidělený úkol,
úřední cesta, několik osob pově
řených úředním úkolem: dostat
-si, být na -si. jezdit na -se; dis
ciplinárni správní, soudní, vo
lebni. zkušební k.:
-sijní řízeni. šetření || obyčej.
komisionální [-ně], nik. -nelní
= prováděný komisí (několika
osobami); ohledat něco, vy
Šetřit -ně;
komísionář asi-», '-e, m.. z lat.
= obchodník, který provádí ob
chody jen v zastoupení jiné
osoby; -řský [—řstv£],přid. k to
mu

komisionelní, v. komisionální

'komlslonovat-í <<-sijo-» = komi
sionálně vyšetřovat

*komlsírovati = chodit na. ko
mise. volat nač komisi (lid.):
= trápit (Svět.)

'komlsmns <(-le-), -smu, m. =
komický ráz, komlčnost

kamisní [-ně; -nost], přid. ke ko
mise. původ. = komlslonélní;
k. obchod = komisionářský; =
erární: k. sukno; k. chléb (=
komisárek), k. tabák..:
přenes. = odměřený, chladný,
upjatý: k. člověk; k. chování.
jednání; jednat. chovati se -ně

komlta, m., z lat. = povstalec
(na Balkáně)

komltňt, -u, m., z lat. = stolice.
župa _

komité, neskl. stř. || komítet, -u,
m., z franc. = skupina osob po
věřených nějakým úkolem, zpra
vidla. neúřednim, výbor: akční.
dobročinné k.

komitent, -a, m.. z lat. comm
= přikazce, kdo pověří někoho
zastupováním (v obchodě a v pe
něžnictví)

komltét, v. komité

komma (koma), -matu, stř. [] -my.
ž., z řeč. = čárka jako rozdělo—
vací znaménko

kommis, v. commis
komnata, ž., z lat. = větší. lepší

světnice, pokoj: zdrob. komnatka,
-tek, ž. (Čech. So.)

komoce, ž., z lat. comm- = těles
ný pohyb (hovor.)

komod ll komod, neskl. přid. jm.
a příslov., z franc. commode =
pohodlný, blahobytný, nenucený
(zastar. lid. a, hovor.); zčeštěno v
komodní " komód- [má] ;
komoda, ž. = nábytek „pro po
hodlí", prádelník (zastar. lid. a
hovor.);
komodky || -mód-, —dek, ž. = po—
hodlné vojenské boty (hovor.)

komodor(e), -ra, m., z angl. =
vyšši námořní důstojník

komoedie, v. komedie
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komoliti = činit komolým. znetvo- posluchačstvo; k. divadlo = pro
řovat, mrzačit (říd.); obyčej. k.
něčí výrok atp. = vynechávat v
něm něco, tím měniti smysl, činit
nesrozumitelným; k. slova = mě
nit jejich podobu; slož. dokon. z
výrok. telegram;
komolivatz', opakov.

komolý = kusý, necelý: k. kužel,
jehla; -lá liška (Puchm.) = bez—
ocasá

komoň, -ně, m.
básnic.)

komonlce, ž., rostlina (odbor.);
lid. komonka, -nek, ž. (čech)

komonstvo, stř. hromad. ke komoří
= koňstvo a jezdci na nich, prů
vod vznešené osoby, družina (za
star., Jin)

komora, ž., z lat. = (menší) vc
dlejší místnost, zvláště na. zá
soby; obilní... k., přenes. =
obilní zásobárna;
umrlčí k. na přechovávání umrl
ců, mrtvol před pohřbem;

= kůň (zastar.,

dvorská, královská k. (v starší
době) = pokladna. klenotnice.
statky, úřad:
= část parlamentu: horní k.
= senát; dolní k. = poslanecká
sněmovna;
= sbor zástupců některého sta
vu: advokátní, notářská, ob
chodní a živnostenská k.:
= část optického (fotografic
kého) přístroje;
= část střelné zbraně:
ručnlce. u děla;
= dutina některých těles. orgá—
nů: oční, srdeční k.:
plavební k. = stavební vodní
zařízení;
= polesí, kde je mnoho zvěře

k. u

komorná, -né. ž. = služebná k
obsluze paní

komorní = náležící kemoře, s ní
souvisící: k. statky...; k. doda
vatel, virtuos, čestný titul v
monarchiích;
k. stenograj = parlamentní;
k. hudba = h. pro menší počet
nástrojů n. hlasů a pro vybrané

vybrané diváky
komornice, ž. = komorná (zastat.

čech, Jlr.)
komornický [-ctvi], přid. ke ko

morník, -nice: k. úřad, '.Cká
služba:
komomictvo, stř. hromad. = ko
morníci, -nlce

komorník, -a. m. = sluha k o
sobní posluze pána: za stara =
soudní posel: nejvyšší k. = je
den z nejvyšších úředníků v č.
8. na Mor., strážce zemských desk

"Konnorný, 1. = komorní; 2. ené
děvče = komorná:
'k., m. = komorník

komorový, příd. ke komora
komoří, -řího, m. = komorník.

dvorní úředník, čestný titul (pa
pežský k.)

*komořico, z. =
čech)

kompa, ž. = prám, pramice (slov..
J ir.)

kompaciscent, -a, m.,
smluvní strana

*kompačka || kam-, -ček, ž. = vo
jen. kompanie. setnína (v před
váleč. &. váleč. vojen. hantýrce)

kompaktáta, —tát.stř. pomn., z lat.
= smlouva kališníků s basilej—
ským koncilem

kompaktní [-'ně; -nost], z lat. =
celistvý, souvislý, hutný, tuhý,
soudržný: k. hmota, území jazy
ka. strava... .

kompanie || lid. kum- <<-nyje», 2.,
z něm. a tam z franc. = setnína
(starši lid. & hovor.); = spole
čenství, spolek (v práci...); vzíti
koho do kompanie (lid. a hovor.)

komora (zastar..

zlat.=

kompaňon [-nka], -a, m., z franc.
= společník (hovor.)

komparace, ž., z lat. = srovnání;
mluvn. = srovnávací stupňování
přídav. jmen;
-"rač'ní = srovnávací, na př. me
toda, mikroskop;
komparatista q-tys-xv.m.=srov
návaci vědec;
komparatív a-týv-ío, -u, m. = 2.
stup. při mluvnic. komparaci:
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-ti1mi [-ti1mě] = srovnávací (vý- *kompatico a-ty->>,ž., z lat. = sou
znam, metoda...); těžení;
komparátor, -u, m., z lat. = pří- kompetovati oč, z lat. = ucházeti
stroj na. přesné srovnávání délek se (s jinými); slož. dokon. na- se

kompars, -58. || -se a-za [[ -ze», (mnoho) 
m., z ital. = „kdo (jen) přl- kompilace, ž., z lat. = kompilo
chází (& odchází) na jevišti“, vání (V. dále). práce vzniklá
statista., figurant; přenes.: ne- kompilací, nepůvodní;
zůstati němým komparsem (šal.) —lačn£['ZWJ: -lačni práce :
= jen divákem, nýbrž činně za- nepůvodní;
sáhnouti do života; -láto1' [-Zátorka], -a, m. = kdo
kompars, -su, m. || -se7—ie, ž. kompiluje; -Záto'rský 'i'-mm;
hromad. = komparsové, statisté; kompilovat; = z hOtOVÝChpo—
-serie, též : režie komparsú; znatků, prací skládat nový spis
“nivní " -rsn£, —'rsový (výjev, (výběrem poznatků, novým zpra
úloha) cováním...);

slož. dokon. s- spis
kompas, -su <<-su», m., ze středo— ]: 1 . t í č šť _ !&

lat. compaSSus = přístroj uka- omp aisan n " z e ' p
zující světové strany, busola; <<-zant-»,.z franc. = OChOtný'
Dřenes. = ukazatel správného vý- přlzpůsobivý
voje; komplement, -u, m., z lat. = do
kompasový: -vá. střelka. plněk (nikoli ve smyslu mluv

tkompatriot -a m. z lat. = mckém); = kompliment (řid.):
krajan ' ' ' komplementansmus a-zmus», -mu.

kompaundní, v. compoundní m' .= komplementární Jev, _-tarzsovat'l a-zo-xo = doplňovat,
kompendium <<-dyJum», -1a, stř., -tám£ [-tá'rně; -támost] : doz lat. = souborné zpracování

- _ plňovací, na př. barvy, úhel;
látky, predmětu, větší příručka —tárnost = komplementární ráz

kompensace c-za-», ž., z lat. = (šel., Sez.);
vzájemné úplné n. částečné zru- 'tář, _e' m. = Člen komanditní
šení závazků dvou osob, vyrov- společnosti ručící plně
nání, .náhrada, výměna; dáti komplesantní, v. komplaisantní
dOStatl kompensam za něco: kOmplet, z franc., 1. neskl. přid.
'sačni = vyrovnávadv náhradu“ jm. číselné = všichni. v plném
vzájemný, výměnný, na. př. ob- počtu: být k. (hovor.);
Ch0d= 'Sátor: “ru, 111-= vyrovnal“ 2. -u, m. = něco celého, celé
vač (elektrotech.); šaty, svazek (proti sešitovému
-sovati <<-zo-»= vyrovnat, vy- vydáni) apod.;
Vážitv nahradit kompletář, -e, m., z lat. = po

kompetence, ž., z lat. = přísluš- slední část církevních hodinek;
nost, působnost, obor, rozsah kompletni [—ně;-nost], z lat. =
působnosti, pravomoc: k. úřa- úplný: k. výbava. apod.;
du, osoby; spadati do něčí -ce. kompletovatž = doplnit, do
pod něčí -ci; plňovat
-tenčni, na př. spor = spor o komplex <<-pleks», —u, m., z lat.
kompetenci; = soubor, souhrn; pocitové -xy
-tent [-te'ntka], —a,m. = ucha- = skupiny současných pocitů.
zeč, žadatel o něco; na př. čichové, chuťové; komplex
-tentn£ [*-tentnost] = příslušný, budov, polí... = skupina, trať,
oprávněný, způsobilý, povolaný větší kus;
(osoba, místo, úřad, instance); = skupina. vzájemně souvisicích
-tentní k čemu představ, obyčejně trapných &
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často neuvědomělých: fetišistický
k. milostný (Neum.);
: soubor lidských znaků a. při
znaků (těles. i dušev.), na př.
barvy vlasů, pleti, tvaru leb—
ky...; V tomto významu též
komplexe, ž.;
komplexita, ž. = komplexnost;
komplemi'vní <<-ksív-» || komplexní
[-ně,' -nost] = souhrnný, sou
jemný; komplexní brigáda, z ruš.
= brigáda konající celý složitější
úkon

$komplic, -e, m.. z lat. = spolu
vinník; -c'ita„ ž. = spoluvina,
dorozumění

komplikace, ž., z lat. = kompliko
vání, dělání složitým, zapleteni,
zápletka; v lékař. = nemoc,
která se přidruží k prvotní ne
moci;
-kační hodiny, přístroj v ex
perimentální psychologii;
komplikovaný [-ně; —nost]= slo
žitý: -ná věc, otázka..: -ná zlo
menina kosti = pronikla koží;
komplikovati = činiti složitým.
zapleteným;
slož. dokon. z

kompliment, —u, m., z franc. =
poklona (hovor.);
_memovati = dělat komplimenty,
poklonkovat; slož. dokon. vy—
koho = vypoklonkovat (Nar.)

komplot, -u, m., z franc. = spik
nutí; -tn£ = spiklenecký

kompóna, ž. = komposice (stud.)
komponent, -u, m. [[ -ta, ž., z lat.

= složka
*komponist <<-nyst», -a || obyč.

komponista [-stka], m., z ital.
= hudební skladatel;
komponovati = tvořit, skládat,
zprav. hudebně;
slož. dokon. v- obraz do plochy
(Tauf.); z-; z- píseň... = zhu
debnit

kamposesorát <-seso-», -u, m., z
lat. = společně vlastnictví

k0mposice <<-zi-»,ž., z lat. = kom—
ponování, hudební skladba, se
stavení, složení, skladba sloves

ného díla; = spolek (zastan,
(Dur.); = úloha;
-siční [-sičně] = skladebný (na
dání. rámec slovesného díla)

kompositum x-pózi-io, -ta, stř. =
složené slovo, složenina

kompost, -u, m.. z ital. = hnojivo
z různých odpadků. zálež;
-stovati = hnojit kompostem

kompot, -u, m., z franc. = ovoce
zavařené v cukru n. dušené;
-tový: -vá jablka, -vě talířky

kompoundní, v. compoundní
komprehensivní || 'mý [—ně;-nost]

(bzi-», z lat. = vnímavý, VÝ
stižný

kOmpres, -su a-su», m. || -sa
<<-sa».ž., z lat. = obkladek;
komprese <<-se>>,ž. = stlačení,
zhuštění, tlak;
-presibih'ta, ž. = stlačitelnost;
-sí1m£ <<-sív-» || -m4, na př. po
měr, střela:
-sor, -u, m. = stlačovač, stroj
na stlačování (zhušťování) ply
nů, zvláště vzduchu;
-sovati = stlačovat, zhušťovat,
stlačit

komprimovati, z lat. = stlačit,
-čovat; -vaný [-ně; -nost] =
stlačený; přenes. = stísněný
(říd.)

kompromis, -su <<-su>>,m., z lat.
= úmluva, dohoda se vzájem
nými ústupky: uzavřít, ujednat
k., přistoupit na. k.;
'-misář, -e, m. = kOmpromiSník;
*-mismu3 <<-miz->>, -mu, m. =
kompromisnictví;
-mžsní [-misně; -mis'nost]: -misni
návrh = n. na kompromis,
zprostředkující; -misní člověk =
náchylný ke kompromisům:
-mism'ctví, stř. = náklonnost ke
kompromisům;
-misnik, -a, m. = kompromisní
člověk;
kompromisovati <<-so-» = dělat
kompromisy

*kompromitaco, ' ž. = kompromlto
vání;
kompromito'vat'i, -tuji, z lat. =
zlehčovat, -čit, ostouzet, zostudit.
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kazit pověst: to ho velmi kom
promituje (nedok., přít. čas):
kompromítovaio ho to (dokon.);
k. se něčím = sám si (z)kazit pO
věst, zadati si, zadávat;
slož. dokon. z- co, koho, se;
kompromitující = kazící pověst:
k. věc, případ

komptabilita || zprav. podle vý
slovnosti konta—, 2., z franc. =
státní účetnictví, zkouška z něho

komptoir, podle výslovnosti kon
toár, -u, m., z franc. = obchod
ní pisárna; komptoirista || kon
toarfísta || -árista [-stka], m. =
pisárenský zaměstnanec

*kompundka, -dek, ž. = com
poundní stroj (c.-Chod)

komsomol caso-», -u, m., zkratka
z komunistický svaz (sojuz) mla
deže (sovět.):
-lec [-lka], -lce. m. = člen[ka]
komsomolu; Jaký, přid. ke kom
somol

komtesa || '-tésa (č.-Chod) || kon
tesa c-sa», ž., z franc. = hra
běcí dcera: zdrob. -teska, -sek,
ž., často bez významu zdrobně
lého

komtur (*-thur), -a, m. = velitel,
vyšší člen rytířského řádu; '-mí
|| -rsk:ý kříž

k0muna a-mú-», ž., z lat. = spo—
lečenství, obec: jsme všichni
jedna k. (Nez.); = společenství
lidí žijících podle komunistic
kých zásad: pařížská k. = dikta
tura pařížského proletariátu r.
1871:

komunalísovan <-munalizo-» =
učinit komunálním;
malista, m. = kdo pracuje pro
komunu, hledí k jejím zájmům;
máma, -lek, ž. = komunální,
obecní ústav. komunální dlužní
úpis; mální [-nálné] = obecní
(správa, podnik)_

komunard [-rdka], -a, m. = člen
pařížské komuny: Paříž. město
komunardů (Majer.)

komunikace (my-», ž., z lat. comm—
= spojení dopravními prostřed
ky, doprava;
-kační = d0pravní (prostředky)

k0munikant <<-ny-»_-a, m., z lat.
= účastník večeře Páně (přijí
mání)

komunikát army->>, -u, m.,
= sdělení, oznamení

z lat.

.komunikativní c-nykatýv—», z lat.
= sdělovací, sděiný (prostředek.
význam, platnost)

komuniké, v. comuniqué
komunismus a-nyz-ío, -mu, m., 2

franc. comm- = socialistický
směr hlásající společenské vlast
nictví a beztřídnost; = společen
ský řad vytvořený na těchto zá.
sadách:
komunista [-stka], m. =
penec [-nkyně] komunismu;
-stický paticky; -stičnost] a-styc-,

stou-.

-styč-» = v duchu komunismu,
hlásající komunismus: -stické
strana

komunita ceny-». ž., z lat. = spo
lečný majetek, společenství.
sdružení lidí majících týž byt
n. společné zaměstnání,
náboženství apod.

*komunní, přid. ke komuna
komůrčička, komůrečka, komůrka,

ž., zdrob. ke k0mora
komutace, ž., z lat. commutatío =

záměna. výměna; k. elektr. prou
du = změna jeho směru;
komutovatz' = vyměnitl si (slu
žební místo)

stejné

komže, ž., z lat. = oděv mini
strantů:
zdrob. komžička, -ček, ž.

*kon, -u, m. = konaní, úkon, čin
(říd. kniž.)

kona, ž. = kompóna, komposice
(stud.)

*koňňctvo, stř. = jízda (Staš.)
koňaček, -čku, m., zdrob. ke koňak
*koňiíček, -čka, m.. zdrob. ke ko—

ňák = koňský párek (lid. & ho
vor.)

koňačka, -ček, ž. = žena koňéka
(Majer.)

koňadra, -der, ž.. pták
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konak, -u, m., srb., z tur. = dům.
(královský) palác

koňak, -u, m., z franc. cognac,
vinný likér, v. hrozen

koňak, -a, m. = pastýř koní, čele
dín u koní; = koňský uzený
párek (lid. a. hovor.)

koňakový, přid. ke koňak

koňař, -e, m. = milovník, pěstitel
koní, obchodník s nimi; '-řina,
2. = milovnlctví koní. ježdění na
koni; —řiti= obchodovati s koň
ml.
ursk'ý [-řství], příd. ke koňař

.konatel [-Zka], -e, m. = vyko—
navatel

konati = dělat, činit, provádět
(práci, povinnost, cestu, pokusy,
spravedlnost) ;
k. se: schůze se koná = lid. &
hovor. odbývá. se; podob. před
náška. představení, sjezd, pora
da, slavnost, pobožnost... se ko
ná, závody... se konají;
leckdy se lze vyjádřit jinak:
zápis se koná. || zapisuje se;
zkoušky, volby se konají... ||
zkouší se, volí se, ale proto ješ—
tě není k. se nesprávné; ne
vhod. n. chyb.:_ bude se ko
nati slavnostní otevření školy,
slavnost otevření m. bude se
slavnostně otvírati škola; při
hlášky do kursu se konají m.
přihlaste se, přihlásiti se lze,
možno n. přihlášky u XY, tehdy
a tehdy (bez slovesa);
konati = končit, dokonávat, umí
rat (zastar., bibl.. píseň); slož.
dokon. do- = dokončit: do- 21.
rok svého věku; = zemřít; pře
= přemoci: pře- sám sebe, od—
por k něčemu, nemoc, rekord;
pře- obžalovaného = usvědčit
(A. Schulz, ojediň.);
s- náhle, v Pánu, v pokoji =
zemřít; u- = unavit (nářečJz
ukonaný dělník (Karaf.);
try-, prostě dokon. = udělat, pro
vést: vy- šlechetný skutek, velký
čin, přísahu, svou povinnost, lé
kařskou prohlídku. rozsudek, vo

lební právo, pomstu, svou vůli.
zkoušky;
konávati, -vá.m, opětov.:
slož. nedokon. clo-: den se do
konavá; nemocný dokonavá.: pře—
překážky; s-: den, kronika se
skonáva (zast.); nemocný skonává
= umírá.; vy- něčí rozkazy, svou
povinnost, spravedlnost...

konativní ox-týv-»,z lat. = snaho
vý (význam, sloveso)

*kouc, příslov., z něm. ganz =
docela (lid.)

koncedovati, -duji někomu něco.
lat. = připouštět, dovolovat.

připustit, dovolit;
Br. koncese

koncentrace, ž., z lat. = soustře
dění, na. př. sil, vojska, výroby:
v chemii = nasycení roztoku:
-trační činnost; -trační tábor =
hromadný trestný tábor;
'-tračn£k, -a, m. = vězeň v kon
centračním táboře;
-t'rák, -u, m. = koncentrační ta
bor (lid. a hovor.);
-trdt, -u, m. = koncentrovaný
roztok;
-trátor, —u, m., z lat. = tru
bička na nábojnici k soustředěm
(krytí) broků

koncentrický [-cky], z lat. = ma
jící společný střed, soustředný:
-ké kruhy

kancentrovati, z lat. = soustředit,
soustřeďovat; k. se = soustředltl
se..., soustředit pozornost: -'rova
na? [-ně; —nost] = soustředěný:
-ný roztok = nasycený;
slož. dokon. z- = soustředit. na
př. vojsko

koncepce, ž., z lat. = početí, po
jetí, chápání (myšlenky, jevů.
světa...); koncepční [mě] = tý—
kající se koncepce

koncept, -u. m., z lat. = náčrtek
spisu, žádosti, dopisu...;
přenes. přivést někoho z kon
ceptu = vyrušit jej, zmást (ho
vor.): přijítl z -tu = ztratiti sou
vislost, připravený postup, „nit"
práce, řečí, jednání, býti zmaten
(t.):
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konceptnž úředník = který sa
mostatně koncipuje, stilisuje ak—
ta; k. papír = p. horší jakosti.
jen na koncepty

konceptualismus <<-zmus»,-mu, m.,
z franc. = scholastický směr
mezi nominalismem a realismem

koncern, -u, m., z angl. (a tam
z franc.) = Sdružení osob, pod
nikatelů, bank, průmyslových zá.
vodů atp. za. kapitalismu

koncert, -u, m., z ital.. původ. =
zápas, závod, pak = veřejný hu
dební n. zpěvný výkon většího
rozsahu;
= hudební skladba pro virtuo
sa: k. na housle || houslový k.:
přenes. = skvělý výkon jiný,
ironic. zmatek, „tanec mezi vej
ci";
*-tant, -a, m. = koncertista;
'-tantní [mě] = koncertní;
-tista [-t'í.stka] <<-tys-»,m. = kon
certní hrač;
-tní [-tně]: -tní skladba. mistr.
klavír, housle, jednatelství;
hmm, -a, m. = koncertlsta;
koncertovatz' = hrát koncertně,
na koncertě; slož. dokon. na—se
(mnoho);
koncertová'vati, opakov.

koncese <<-se»,ž., z lat. concessio.
podst. jm. ke koncedovati = ů
stupek, smlaně dovolená. výjim
ka; = úřední povolení živnosti
a podniků; povolit, dostat kon
cesi, žádat o k.:
*koncesi, stř. = koncese (lid.);
koncesionář [-řka] a-sijo-», -e.
m. = majitel koncese;
*koncesionovati = koncesovati

koncesivní [-ně; -nost] <<-sív->>,z
lat. = připouštěcí: k. význam.
věta (mluvnic.)

koncesní a-sní», přid. ke koncese:
k. povolení, dekret

koncesovati <<-so-» =
cesi;
koncesovaný = povolený, mající
koncesi, oprávněný: -ná. živnost.
hudební škola, -ný taneční mistr

koncil, -u, m., z lat. = církevní
sněm

povolit kon

konciílantní [-'ně; -nost], z lat. =
snášenllvý, vlídný, povolný, smíř
lívý

konciiium, -lia, stř., lat. = koncil
koncilní, příd. ke koncil
*koncinnost, ž., z lat. =

(Ner.)
*koncipa, m. = koncipient (hovor.)
koncipient [-tka], -a, m., z lat. =

kandidát advokacie n. notářství;

ochota

koncipientský [-swí]: -ká služ
ba, léta

koncipista, m. = konceptní úřed
ník

koncipovati, -puji = skládat kon
cepty, stilisovat; slož. dokon. s
podání, přípis...

koncisní [-ně; -nost] a-zní», z lat.
= zhuštěný, krátký, úsečný

koncovati = končit (velmi říd.):
slož. dokon. *do- = dokončit
(Staš.):
s-, lépe než z- = skončit, při
vést ke konci, vyřídit po všech
stránkách, do všech důsledků:
s- nějakou záležitost, spor || 5
s něčím; s- s někým = skon
covat jeho věc, případ;
podmět0vé s- z dobrého srdce
(pro svou dobrotu) = ztroskotat
(Majer., ojediň.)

koncovka, -vek, ž. = konec slova,
buď ohýbací přípona sama n. s
kmenovou příponou ; = koncové
tahy v šachu;
-vkový rým || obyč. koncOVÝ

koncový = co je na konci: k. rým,
—vá.slabika

konče || časť. končžc, příslovečný
přechod. od končiti: celá. tato
doba, začínajíc tím a. tím &.kon
číc tím a tím

končetina, ž. = úd (jen odbor.):
dolní, horní -ny = celé nohy, ruce

končíc, v. konče
končící sloveso = dokonavé
*končík, -u, m. = koneček
končina, ž., obyčej. pomn. dny =

vzdálená. krajina, -né místo, též
krajina, kraj vůbec, místo, mís
ta: do všech končin světa; to je
mi neznáma -na; v těchto kon
činách jsem ještě nebyl
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končíř, -e. m., z tur. = úzký kord, -sát, -u, m. = co vznikne kon—
rapír, handžár densací; -sátor, -u, m., z lat. =

končitě, v. končitý
končiti co, na př. práci, vyučování

= činiti tomu konec: 10. se ||
častěji k. = mít konec, být u
konce: lhůta (se) končí zítra;
prázdniny (se) už končí: kniha
(se) končí stručným přehledem;
ulička (se) končí slepě;
slož. dokon. do- něco = přivést
až ke konci, co trvalo nějakou
dobu. zejména delší (vytýká se.
že už to netrvá): do- knihu, prá.
ci, vypravování, studia..:
3- něco, hon, dopis, koncert.
schůzi, vypravování... = učinit
konec, přerušit (prosté vytčení
konce): 5—život = zemřít; s- (se)
= dojít ke konci, přestat: píseň.
vojna (se) skončila: skončilo to
dobře; uvidíme, jak to skončí:
14-= s-: u- práci, rozpravu; Ji
rásek ukončil Věka pátým dílem:
za- něco něčím = na. konci ně
čeho něco říci. napsat..., dát na
konec: za- řeč, spis díky; za
schůzi, slavnost národní hymnou;
-končovatt, nedokon. slož. do
spis...; za—knihu díky...;
končí'vati, -vám, opakov.: pohad
ky (se) končívaji takto:

končítko, —tek,stř. = znamení pod
odstavcem sazby (")

končitý [-tě; -tost] = špičatý, hro
titý: lcnoch goticky k. (Kosina):
-tá. čepice, -té prstíky (č.-Chod);
ruka -tá pěstí = končící (L):
baňatost lýtek a předčasná. -tost
chodidel (t.)

-končovati, v. končiti
kondelíkovský [-sky] = v duchu

Herrmannova Kondelíka: -oština,
ž. = kondelíkovský ráz, příběh,
-ské jednání

kondemnace, ž., z lat. = odsou
zení; mačm = odsuzující (roz
sudek);
kondemnovati, -nuji = odsoudit,
zatratit

kondensace <<-za—»,ž., z lat. = kon
densování; -sač'nž přístroj... = na.
kondensování ;

45

hustič, chladič;
-so'vati x-zo-» = zhušťovat, za:.
-hustit; -sovaný: -né mléko

kondescendence, ž., z lat. = sho
vívavost; -dooatž = býti shovíva
vý, snižovati se

kondice c-dy-», ž., z lat. conditio
= podmínky. poměry, stav: být
v dobré, ve špatné -ci = cítiti
se dobře. špatně; = zaměstnání,
služba, na př. obchodních pří
ručí; = soukromé vyučování

kondicionál e-dycijo-m -u, m., z
lat. = podmiňovací způsob slo

_vesný & tvar jej vyjadřující, na
př. nesl bych;
malismus c-zmusip || mis—mus
<<-nyz-», -mu, m. = myšlenkový
směr usilující poznat podstatu
jsoucna rozborem podmínek;
mální [-nálně; —nálnost] = pod—
mínkový, podmiňovací, na př.
význam. spojka, věta;
*kondicánooati (velmi říd.) Il
kondicionovati || kondiciovati =
stanovit přesnou podmínku, přes
nou váhu tkaniva, zvláště hed
vábí:
= prodávat. býti zaměstnán v
obchodě, v lékárně

'kondicovati <<-dy->>= dávat kon
dice, hodiny

kondiční q-dyč-», přid. ke kondice:
k. odbOr spolku = obstarávající
kondice; k. kartel = určující
podmínky prodeje a odběru

kondoience, ž., z lat. = projev
soustrasti, soustrast: projevit ně—
komu -ci; přijmouti čí -ci;
Jenční projev, dopis:
kondolovati komu =
projeviti soustrast

kondom, v. koton
kondominium <<-mínyjum>>,-ia, stř.

" kondominát, -u, m., z lat. =
společné držení území, vod

kondor, -a, m., supovitý dravec;
kondoří hlava...

Kondrac a Konrac, -e, ž., vsi v č.;
2 osob. jm. Kondrat, Konrat =
Konrád

projevovat,



*kondraš 706 konečník

'kondraš || -'raž, -e, m., z něm. (lid. a. hovor.); všecko má (svůj)
Kronrasch, látka (lid., zast.): konec = všecko (se) skončí;
-draška || -d'ražka, -šek " -žek,
ž. = kondrašová sukně (t.)

konduita <<-duji-», ž., z franc. =
chování, schopnost, výkonnost za
městnance: = popis. přehled to
ho, jinak -itn£ list, listina

kondukt, -u, m., z lat., 1. = prů
vod. zvláště pohřební; 2. = pří
vodnice. cínová rourka přivádě
jící vzduch do píšťal u varhan

konduktér [-rka], -a, m., z franc.
= průvodčí (vlaku, autobusu
atp.); zdrob. '-rek, -rka, m.;
-rek, -rku, m. = rybář. olůvko:
-ktérský [-ktérstvt], přid. k tomu

konduktivita. <<-kty-», ž., z lat. =
vodivost

konduktor, -u, m., z lat. = vodi—
vé těleso, elektrický vodič; k., -a,
m. = konduktér (zastar., Čech)

I konec, -nce. m. = opak začátku.
ta část, kde se něco končí, po
slední část: k. provázku, prstu,
ulice, města, světa:
často = kraj vůbec, konec i za
čátek; od jednoho konce města
na druhý: vzít něco za oba dva
konce; přední, zadní, horní. dol
ní konec; přenes.: každá. hůl má.
dva. konce, t. j. může jí (7. p.)
dostat i ten. kdo jí bil. bije:
ve smyslu časovém = poslední
obdobi trvání, zakončení, u-:
konec dne, měsíce, prázdnin;
od počátku roku až do konce; k.
práce, lopoty, života, radovánek,
pohádky, románu; přivést něco
ke konci, ke zdárnému k. =
zdárně, se zdarem to dokončit;
udělat něčemu k. = skončiti to;
chtít věděti všemu k. i začátek
(Němc.); nevím tomu počátek
ani konec; už je tomu trápení
konec; konec divadla... || byl k.
divadlu (Jir.):
nemá to konec || konce = trvá.
to příliš dlouho; vzalo to s nim
špatný konec = špatně to skon
čilo. dopadlo, došlo ke špatným
koncům U vzal špatný konec

(to) je k. = nelze už nic dě
lati, umírá atp.:
kdo ví, kde je mu konec = nikdo
neví, kde je. kde se toulá;
kdepak je mu k.! = dávno je
pryč:
pomn. konce, -ců: to jsou smut
né, neblahé -ce || smutný...
konec (života, podnikání atp.);
býti (Se svou latinou, se svým
rozumem) v koncích = nevědět
jak dál, co dále dělat (lid. a
hovor.);
konec = účel, cíl, a. to ve Spo—
jení k tomu konci;
přísloveč. konec konců (niko—
li koncem konců) z toho nic
neměl = výsledek byl, že z to
ho nic nemčl (význam shrno—
vací): u Holečka v konci konců;
v. dokonce, nakonec

II konec, předložka s 2. p.; přišli
jsme k. rybníka, k. vsi (jen
lid.)

koneček, -čku, m., zdrob. k I konec
konečně, příslov. ke konečný,

1. jako prostě určení ča50vého
sledu = nakonec, naposledy:
jedli, pili. zpívali a konečně se
dali do tance;
2. o konečném výsledku: nepři—
tel se dlouho bránil, ale k. se
vzdal; zkoušel všecky možné
nové způsoby a k. zůstal při
starém || nakonec;
3. = definitivně, s konečnou
platností (říd. zastar.): bylo o
tom k. rozhodnuto;
4. = konec konců (význam shr
nující, resumujici): konečně má
pravdu; k. to není nic zlého:
mně je to k. jedno; on je k.
hodný člověk; dělej si k., co
chceš; '
5. = nakonec, ale s vytčením.
že se to mělo již dávno stát, tedy
vždy s citovým zabarvením: k.
jsem na to přišel!; k. doma!;
k., že jdeš (k. že...)! = že už
jdešl: sr. posléze

konečník, -u, m. = konec střeva
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kom-čna, stř. = to, co má meze,
konce (kniž.)

'konečnoplatný [-ně], hrubý ge r
man. podle něm. endgultig: -né
rozhodnutí m. konečně, defini
tivní, s konečnou platností; roz
hodnout -ně m. definitivně, s
konečnou platností

konečný [most] = co je na konci:
-ná stanice;
= co má n. bude mít konec.
co přestane trvat: tento svět
je k.:
= co přijde na konec, poslední,
výsledný, rezhodujíci, definitivní:
k. výsledek, resultát, úsudek, -ná.
rychlost. příčina, -né vítězství;
k. rozsudek, -ná odpověď;
v. konečné

*konejšitel [-lka], -e, m. = kdo
konejší

koncjšiti || ojediň. koný- = chlá
cholit, tišit, uspokojovat: k. dítě,
když pláče, je mrzutě atp.; k.
někoho v zármutku. ve zklamá
ní...: ticho ho konejšllo v nové
myšlenky (Vrchl.);
k. dite = uspávat (nářeč.);
slož. dokon. s-, lepe z- = u—
(básnic.): z- hněv (Čech);
14- (běžně): u- dítě; lichocením
dával se ukonýšiti (Palac.);
-konejšovati, slož. nedokon. u-,
2- = konejšiti (kniž.): jeho hlas
zkonejšoval (Majer.);
konejšívati, opakov.

konejšivý [-vě; -vost] = konej
šicí: -vá. řeč, píseň; řekl -vě
(Dyk): pravila -vě (Dur.); mlu
vil tiše a -vě (Kunět.)

konejška, -šek, ž. = plachta, sít'
na houpání dětí; v. konouška.

konekce, v. konexe
konev, -nve, ž. (lld. konva), z lat.

canna. = větší okrouhlá nádoba
na tekutiny;
přenes.: mít hlavu jako k. =
plnou starosti n. oteklou (lid. a
hovor.); lije, leje jako z konve,
o lijáku (t.);
zdrob. konévka ]]konývka, -vek, ž.

45.

konfese

konexe <<-kse, nik. -kce». ž., z
lat. conn- = spojení, vlivná
známost: míti dobré —xe,využítí
dobrých -xí

končberka, m. = jezdec. který
chytal nepřátelské koně, zběhy
& pod. (star-oč., Jir.)

*koněkrad, -a, m. = zloděj koní
(Holeč)

"konělapka, m. = zloděj koní
'končspi—ežní || mý = koňský, o

dráze
*koněvod, -a, m. = vodič koní
konfederace, ž., z lat. = spojení.

sdružení, spolek, svazek, zejm.
států k mezinárodní součin
nosti; -rační úřad, zřízení;
-1-át, -a, m. = člen konfederace;
-ratka, -tek, ž. = čtyřrohá. pol
ská. čepice;
konfedcro'vati = spojit. sdružit;
-rov(mý = spojený. sdružený

konfekce, ž., z lat. = výroba.
zejména v. a prodej šatstva; =
hotové šatstva;
-kcžonář [-řka], -e. m. = majitel
konfekce; -kcionářsky' [-ství];
Joem závod, obchod, průmysl,
zboží

'konfekt, -u, m.. obyčej. pomn.
-kty, -ktů, z lat. = konfet, -ty
(zastan)

koníci-a || -féra, ž. = konference
(student.)

konference, ž., z lat. = porada,
schůze, sjezd: mírová, odzbro
j0vaci k.; školní k. = porada
o chování a prospěchu žactva:
býti v -ci. přijít, dostati se do
-ce = být napomínán n. kárán

konferenciér [—rka], v. conférencier
konferenční, příd. ke konference:

k. stůl, protokol
konterovati, -ruji = konat konfe

renci, raditi se:
slož. dokon. na— se (mnoho,
dlouho); po- = poraditi se.
skončit konferenci;
konferovávati, opakov.

konfese c-se», ž., z lat. confessio
= vyznání víry; = životní, poli—
tické, umělecké přesvědčení, kredo
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(sr. Macharovu knihu Konfese li
teráta);
konfesijní [-ně]: k. škola = cír
kevní; -ně = v duchu konfese.
církevnicky:
konfesz'onalismus <<-sijonaliz—»,
-mu, m. = lpění na konfesi,
církevnictví ; -nální [-nálně;
-nálnost] = konfesijní, církevní.
církevnický ;
kon/esní = konfesijní (říd.)

konfct, -u. m. || -ta, ž., obyč. pomn.
-ty, -tů || -t. 2 ital. confetti =
cukroví. cukrové zákusky, pa.
mlsky. též drobné okrouhlé pa
pírky, které se rozhazují při slav—
nostech a. při tanci

konfidence, ž., z lat. = důvěrnost,
důvěrné sdělení:
konfident, -a, m. = důvěrník
(policie). tajný (policista):
-tský [—tství], přid. k tomu

konfigurace, ž., z lat. =
pení: -rační, příd. k tomu:
konfigurovat'i co = skládat, tvo—
řit (dohromady)

sesku

konfinace, ž., z lat. = konfino
vání;
konfino'vatž koho = omezit jeho
pobyt na stanovené místo

konfirmace, ž., z lat. = potvrzení
(privilegia...); = biřmování; v
evang. církvi =slavnostní při
jetí dospívajícího dítěte za člena
církve: -mační slavnost:
umana [—mandka], -a, m. = ú
častník [-nice] konfirmace;
konfirmovati = biřmovat, přl—
jmouti za člena. cirkve

konfiskace, ž., z lat. = úřední za
bavení spisu, novin, jmění;
-kační praxe;
konfiskovati = zabavit, -vovat;
slož. dokon. z

konfiteor, v. confiteor
konflagrace, ž.. z lat. = vzpla

nutí, požár, boj: světová. k. =
s. válka

konflikt, -u, m., z lat. = utkání,
neshoda, ostrý spor, svár, sráž
ka: k. dv0u názorů, států: do

stati se do konfliktu s někým;
.. s paragrafy. se zákonem =
přestoupit je. jej

konformíčnost, -l, ž. = konfor
mlta (ří'dké): k. s dekadencí
(Neum.); = přizpůsobivost

konformlsmus <<-miz-»,-mu, m. =
přizpůsobování se, přizpůsobi

_ vost:
konformista, m. = „kdo se při
způsobuje", člen anglikánské
církve; -mistický c—styc-» = v
duchu konformismu, přizpůso
bivý

konformita, ž., z lat. = přizpů
sobení, shoda. souhlas;
konformní [-ně; masu = shod
ný. souhlasný;
konformo'vati, -muji = přizpů
sobit, na. př. svůj návrh jinému:
k. se někomu. něčímu mínění, s
něčím míněním

konfraternie <<-nyje», ž., z lat. =
(náboženské) bratrstvo, sdružení
(A. Schulz)

konfrontace, ž., z lat. = postavení
dvou lidí tváří v tvář: k. dvou
svědků, k. obžalovaného se svěd
kem (soudn.);
konfrontovati = postavit proti
sobě tváří v tvář; svědkové byli
konfrontováni :
v nejnovější době -tace, -tovat
= srovnání, srovnávat, srovnat:
konfrontace dvou spisů..: kon
frontovat kritické požadavky s
vlastní praxí (Nov.); navzájem
konfrontovány různé způsoby
hodnocení (Mukař.): je-li náš
sen konfrontován s lidskou zlo
bou (Neum)

kontundovati, —duji, z lat. =
splést. zmást, směšovat, smísit:
v. konfuse

konfuse <<-ze», ž., z lat. = zma
tek;
konfusní [-ně; -nost] <<—zní»=
neuspořádaný, zmatený, pople
tený. ztřeštěný: k. člověk, řeč.
názory

kongenialita. <<-nyja-», ž., z lat.
= kongeniálnost:
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kongeniální [—ně;-nost] = stej
ně geniální, dokonalý (o člo
věku 1 o věci), velikým du
chem, nadáním spřízněný (o člo
věku): k. spolupracovník; k.
přednes geniální řeči, básně

kongenitální fany—>>.z lat. = vro
zený

konglomerát, -u. m., z lat. = ne
urovnaná, nestejnorodá směs,
-dé skupení, Spojení. změť. sle
penec, na př. k. nejrozmanitěj
ších mínění, starých a nových
myšlenek; = slepenec (hornina)

kongregace, ž., z lat. = shromáž
dění, sbor; kardinálská k.: ře
holní k. = řehole;
-gacžonalžsmus a-cijonalizo), -mu,
m. = církevní soustava, která
ponechává církevní zákonodár
ství a kázeň jednotlivým sborům;
-gregacionalista, m. = stoupe
nec kongregacionalismu;
v-gregacionalžstický <<-styc-» =
v duchu kongregaclonalismu;
kongregačni, přid. ke kongregace

kongres, -su <<-su», m., z lat. con—
gressus = sjezd, shromáždění;
ve Spojených státech severo
amer. = zákonodárné shromáž
dění,
kongresista [-stka] e-sis-», m. =
člen, účastník kongresu;
kongresovati <<-so->>= pořádat
kongres, účastniti se ho;
Kongresovka, ž. = Polsko v
mezích stanovených Vídeň. kon
gresem r. 1815;
Iconyresní || -sov:ú, přid. ke kon
gres

kongrua, -y, 4. p. -uu, 3., 6. -ui,
7. -ou, ž. = zajištěný důchod
duchovních;
kongmální církev = jejímž du
chovním doplácí stát na kon—
gruu

kongruence, ž., z lat. = Shoda..
shodnost; -e'nč'ni důkaz = vy
plývající z kongruence:
-entni [-entně,- -entnost] =
shodný

kOllgl'uový, přid. ke kongrua: k.
Zákon

konitrud

koncha, ž., z la., 1. = lastura,
mušle, 2. = polokruhová klenba

*konchylle, ž. = koncha. 1. (Ne:-.)
“koní (odch. konní) = koňský

(zastan)
Koniáš, -e, m. || zobec. koniáš

a-nyjáš» = ničitel, hubitel knih.
kultury (podle jesuity Koniáše);
koniášovati = ničit, hubit;
koniášovský [-sky ; -st'uí] = v
Koniášově duchu, ničitelský; ni
čiti knihy -sky (Nov.)

*Konice, ž. = konírna (zastar.):
K., ž. jedn., míst. jm.

konický [-cky] ((kónyc-», z řeč.
= kuželový, -vitý, zužující se
do výšky: sr. konusový

koníček, -čka, m., zdrob. ke kůň;
lid. = kobylka, hmyz; mořský k.,
moř. rybka; můj, jeho... k. =
záliba (lid. a hovor.); každý má
svého koníčka; k., druh hádanky;
pomn. koníčky = kolotoč

koníčkář, -e, m. = koňař; = ma
jitel kolotoče; přid. -řský [-řstvi]

koník, -a, m., zdrob. ke kůň: lid.
= kobylka (hmyz): podle podob—
nosti tvarem n. podle sedění ob
kročmo koník = lavička, kovací
stolička (jinak kozlík). stojánek,
panák na poli, šachová figurka...;
= záliba, časť. koníček

koniklec, -e, m., květina: původ.
poniklec (od poniknouti = sklo—
nit hlavu)

*koníkovitý = podobný koníku.
jako koník;
konikový kožich = z koníka

konina., 2. = koňská kůže, koň
ský zápach, -ské maso; přenes.
= hloupost (zhrub.)

koninec, -nce, m. = kobylinec;
druh jablek (mor.)

konipas, -a, m., pták; zdrob. -pá
sek, -ska, m.

konírna, -ren, ž. = stáj pro ko
ně; přenes. = nevlídná, tmavá a
špinavá místnost (hovor.)

koníř, -e, m. = obchodník s koň
mi, sluha od koní,. milovník koní,
častěji koňař

konisko, koniště, stř. = velký kůň
konitrud, -u, m., rostlina
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'Konivod, -a, m. = vodič koní věta = důsledkové, -vá. (mluvnic.,
konjcktura a-tú—xo,ž.. z lat. = do- Ertl) '

had, návrh opravy porušeného konkomitance, ž., z lat. = nahodilé
n. neúplného textu, oprava sa- SPOIGČenStVÍ.Vyskyt0vání vedle
ma: -ráln£ [Jrálně] =z dohadu; sebe
-rálni kritika (Nov.) konkordance, z., z lat. = shoda.,

konjugace, ž., z lat., v mluv. = přenes. = soupis míst, kde se'
časování ohýbání sloves; = pá- vil—“kýmiitáž 510W biblická k-i
ření. hlavně nálevníků; . -dantni = ShOdný, souhlasný
-gačnž vzor, soustava; konkordút, -u. m., z lat. = smlou—
ko'njugo'vati = časovat, pářit

konjunkce, ž., z lat. = Spojení,
spojka

konjunktiv c-tý'w. -u, m., z lat.,
v mluv. = spojovací způsob;
-ktizmí tvar, věta

konjunktura x-tú—io.ž., z lat. =
sbéh, shoda okolností; dobrá.,
příznivá k. = sbéh příznivých
okolností;
-kturalismus <-ktu-liz-», -mu, m.
= využívání konjunktury, řízení
se ji; -kturalista, m. = stou—
penec konjunkturalismu; = kdo
využívá konjunktury;
-kturální [-ně; mostu = řídíci
se konjunkturou, využívající jí
(politik, prodej): rozhodovatl se,
jednat -né = podle konjunktury:
'-kturář, -e, m. = kdo využívá
konjunktury;
Jam-ni politika = zásahy proti
kolisavosti konjunktury: -kturní
zisk = z konjunktury

konjurace, ž., z lat. = spiknutí
*konk, -u, m., z něm. Gang =

chodba (starší lid.)
koňka, ž. = koňská dráha
konkář „ konkař, -e, m. = čistič

chodeb (v trestanecké hantýr.)
konkávní [-ně; -nost], z lat. =

vydutý
konklave <<-k1á-»,stř. neskl., z lat.

= uzavřená místnost, kde se volí
papež; mista, m. = sluha, kardi
nála v konklave, volič papeže

konkludentní, z lat.: k. čin = z
kterého lze konkludovati;
konkludovati, -duji, z lat. = uza
vírat, usuzovat

kankluse <<-ze».ž., z lat. = závěr,
úsudek; -si1mi <<-zýv-» spojení,

va mezi státem a papežskou sto
licí o věcech katolické církve:
—dám£ snahy, strany

konkretálni, v. konkretuální
konkretisnce e-tyza-» = konkre—

tisování; -sačm schopnost;
konkretismus x-tyz-ib, -mu, m.,
z lat. = realismus (Masar.);
konkretísovati c-tyzo-nv = (u.)dě
lat konkrétním

konkrétní (-'ret'n£) || *-rétný [dně]
unostJ, z lat. = srostitý, vníma
telný smysly, skutečný. opak k
abstraktní: k. slovo, jméno, vý
znam, pojem_ příklad, vědo
mosti; k. případ =“skutečný, ďa
ný, který máme na mysli, o
který jde:
2. stup. —tnčjší [-tněji]

konkretuální || dávní, z lat. = sou
hrnný; k. status, stav = souhrn
(seznam) všech systemisovaných
míst některé kategorie

konkretum <<-ré-»,-ta_ stř., lat. =
podst. jm. konkrétní,

konkubína vbi-», 2.. z lat. = sou
ložnice, neoddaná. družka;
-bi'na'ř obi-», -e, m. = kdo žije
v konkubinátě: -binát <—bi—».-u,
m. = soužití muže a ženy neod
daných; žít v -bináté s kým

konkurence, ž., z lat. = obchodní
soutěžení; -'re'nč'n£ = soutěžný
(návrh, plán, obchod);
-rent [—rentka], -a, m. = kdo
(s někým) konkuruje: jeho, můj

-rent

konkurovnti, z lat. = soutěžit: k.
s kým (v čem), nik. komu;
k. na ředitelské... místo = uchá
zeti se o místo vypsané konkur
sem, v konkursu
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konkurs, -su, a—zu», m., z lat., 1.
= soutěž: k. na stavbu, na sochu;
vypsat k., účastniti se konkursu;
2. = úpadek, krida: být v kon
kursu. přijít, upadnouti do -su,
ohlásit k.: 3. = farářské. zkouška:
-'rsant <<-rzant>>, -a. m. = kdo
je v konkursu. úpadce, kridatář:
-rsní <<—rzní»právo, návrhy; -rsní
podstata = jmění konkursanta;
'-'rsový = konkursní

koňmo, příslovce = na, koni: jet,
jízda k.

konní, v. koní;
*konný, rus. = koňský

konopáč. -e, m., rostl.; pták (lid.)
*konopas, -sa <<-sa»|| másala, -ska,

m. = konipas (zastan, díal.);
más—čí hlava...

konopě, ž. || konopí, stř., užit
ková. rostlina, vlákna z ní; ne
vědětl kudy z konopí = nevěděti
si rady (Smil., lld.);
konopěný = konopný
lid., Baar...)

konopí, v. konopě
konopicc, ž., rostlina
konopíčko, -ček, stř..

konopí
konopina, ž., vrba košařská.
kanapiště, stř. = konopné pole;

K., zámek a ves v Č.; konopišť—
ský || -štský, příd. k tomu

konopka, -pek, ž.. pták

(zastan,

zdrob. ke

konopní || zprav. mý = co je z
konopí: k. motouz, olej, -na ko
šile. -né plátno

'konoušiti = konejšit (zastar.);
slož. dokon. u- (Palac)

*konouška, -šek, ž. = konejška
Kenrnc, v. Kondrac
konsekraco <<-se-», ž., z lat. =

posvěcení; -krační formule;
konsekrovatž = posvětit, vy

konsekuce Guse-», ž., z lat.: k. ča
sů = souslednost. závislost slo
vesa věty vedlejší na. řídicí
(mluvnic.);
konsekuti'lmi <<-tý-» = následný,
účinkový: k. význam, věta.

konsekvence <<-se-», ž., z lat. =
důsledek, důslednost, následek;
-kventni [—ně;-nost] = důsledný

konsens <<-sens», —su <<-zu», m., z
lat. = souhlaS, shodné mínění,
svolení

konec:-va. <t-zer-», ž., z franc. =
konservovaná potravina: masová.
kávaa, zeleninová...

konservace a-zer-», ž., z lat. =
konservovaní, opatření proti roz
kladu, zkáze: k. potravin, dře
va., hradu, starožitností;
-vačn£, na př. práce

kenservňrna <<-zer-», -ren,
podnik na výrobu konserv

konservatlsmus a—zer-tysmus», -mu,
m. = konservativni směr, smýš
lení, lpění na dosavadních názo
rech & řádech, snaha zachovat je:
*-vativ x-týv-íb, -a, m. (Ner.) ||
mativec, -vce, m. = konserva
tivní člověk, stoupenec konserva
tismu;
watwlsmus c-tyvíz-», -mu, m. =
konservatismus (velmi říd.); =
úsilí o zachování starého rázu
uměleckého;
-vativn£ [—ně; -nost] <<-týv-> =
lpící na starých názorech & řa
dech, snažící se je zachovat a
nepřející novotám (člověk. stra
na, mínění)

konservátor c-zer-zv, -a, m., z lat.
= uchovatel, úřední ochránce
uměleckých a. přírodních pamá
tek

konservatorísta [-stka], m. =
[žákyně] konservatoře

konservatoř <<-zer-», -e, 2.
= hudební učiliště

konscrwvati <-zer-», z lat. = za
chovávat, udržovat, chránit proti
zkáze, rozpadu: k. maso, zelení
nu, staré hrady...;
konsemovaný: -né maso...; 0 člo—
věku = tělesně zachovalý (ho
vor.)

konservový x-zer-io = z konserv:
-vá zelenina, polévka; = na kon
servy, od konserv: -vá krabice

konsignaco <<-si-»,ž., z lat. = sou
pis, seznam, na př. zboží;
-gnant, -a, m. = odesilatel zbo
ží; -gnát, -a, m. = zmocněný pří
jemce zboží;

ž.=

žák

z ital.
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-gnovat'i = sepsat, sepisovat; -nantn£ = s0uzvučný, libozvuč—
-gnovat vojsko = uvést je v po- ný:
hotovost konsonovati = znít lahodné

konsiliární e—zilijár-xo,z lat. = po
radní; -liá'ř, -e, m. = lékař po
radce

konsilium ť-ZÍ-», -lia, stř.. z lat.
= porada; lékařské k. (0 ne
mocném)

konsistence <<-zis-», ž., z lat. =
soudržnost, hustota, hutnost:
pevná., kapalná, plynná k.;
—stenčn£ = konsistentní: verše
řídké, málo -stenční (šal.):
-tentní = hustý, hutný, tuhý

konsistoriální &-zi-» || -storn£, na
př. rada. ke konsistorium;
konsistoríum, -ia, stř. || zčešť.
-sžstoř, -e, ž. z lat. = církevní
poradní sbor

konskribovatl, z lat. =
pořizovati soupis

konskripce, 2., z lat. = soupis;
—pčn£ listina ,

koňský [—sky], přid. ke kůň: k.
ocas, -ské maso...; -ská noha.
přenes. = se zrůdným chodi
dlem: k. trh = na koně; -ská
dráha = tažené. koňmi; k. ob
chodník = s koňmi; -ská. práče
= pro koně, těžká, vysilující (lid.
a hovor.); —sky pracovat (t.)

konsola a-zo-», ž., z franc. = nos
ník, podstavec, krakorec

konsolidace aso-», ž., z lat. =
upevnění, ustálení: k. státu, po
měrů...; -dačnž úsilí;
koawolidovati = upevňovat, -vnit,

sepisovat.

ustálit, ustalovat: poměry se
-dují;
slož. dokon. z- poměry; stát je
zkonsolidován; (z)konsolidovaný
[—ně; -nost] = upevněný, ustá
lený

konsolka, ž., zdrob. ke konsola
konsolový, příd. ke konsola
konsonance aso-», ž., z lat. = sou

znění, libozvuk;
—nant, -u, m. = souhláska;
mantický <<—tyc-»= souhlásko
vý; -nant1lsmus q-tyz-», -mu. m.
= nauka o souhláskách:

konsorcium, v. consortium:
konsorčni, přid. k tomu

*konsort, -a, m., z lat. = společ
ník, druh: XY a konsorti (Svět.),
obyč. v lat. podobě et consortes

konspekt, —u,m., z lat. = přehled,
výtah

konspirace, ž., z lat. = spiknutí;
-račn£ || nativní cx-týv-» || -rá—
torský = spiklenecký;
-'rátor, -a, m., spiklenec;
kompu-opati = kout pikle, osno
vati spiknutí, spiknouti se

konstábl, -a, m., angl. = policista
(v překladech z angl.)

konstanta, ž., z lat. = stálá. vell—
. čína;
konstantní [-ně; -nost] = stálý.
neměnný

konstatovati, z lat. = zjišťovat,.
zjistit, uvádět. uvést, co je.
faktum, fakta; slož. dokon. z

konstelace, ž., z lat., původ. = po
stavení hvězd, pak sběh okolnos—
tí, situace: dnešní, celková. k.:
-lačni, příd. k tomu

konsternace, ž., z lat. »= ohromeni,
zděšení, nepříjemné překvapení:
konste'rnovatt = ohromovat, -mit,
nepříjemně překvapovat, -pit: to
mě konsternovalo; být něčím
konstemován

konstituanta. c-sty—», ž., z franc.
= ústavodárné shromáždění

konstituce a-stytu-». ž., z lat. =
ústava (státní); = složení látky;
tělesná k. = tělesný stav;
-tuc'ionalismus <<-zmus», -mu, m.
= ústavní zřízení; -tucional'ista,
m. = stoupenec konstituciona—
lismu; —tucionáln£= konstituční;
-tučn£ [-tučně; -tuč'nost] = ústav
ní (stát, panovník); -tučni cho
roba = celková; -tučně vládnou
ti; -tučně udavaěské vtipy (Netu)

konStituovati, -tuuji, z lat. = usta
vit, ustavovat; sněm se konsti
tuoval = ustavil se, zvolil před
sednictvo
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konstitut c-stytúb), -u. m., z lat.
= výslech obviněného a protokol
o něm; k., -a, m. = vyslýchaná
osoba.

konstitutivní [-ně; -nost] (ar-sty
týv->>, z lat.: k. sněm, shromáž
dění = ústavodárný, -né; k. akt
: kterým se tvoří právo; k.
princip = základní, obecně plat—
ný

konstrukce, ž.. z lat. = sestrojo
vání. sestrojení, skládání, slou
čení: k. kružnice.... mostu..: apri
orná. k. pojmů (Masar.); k. a
architektura knihy (Mach.); v
mluvn. = syntaktické spojení
slov, vět, vazba.: slovní, větná
k.; tělesná k. = stavba těla:
= to, co je sestrojeno, stavba:
k. střechy, mostní k.;
-kční práce, kancelář;
-kté'r, -a, m. = kdo navrhuje,
provádí konstrukce; Jde/“ský
í-stvíL příd. k tomu;
-ktivismus c—ktyviz—»,-mu, m. =
hnutí podporující tvůrčí činnost.
smysl pro ni, snaha plodné tvoři
ti, chápání uměleckého díla jako
celku, zření ]: celkovému rázu
dila; -ktivista, m. = stoupe
nec konstruktivismu; -kti1risticky'
[-cky] c-styc-» = v duchu kon
struktivismu;
-kti1mí [-ně; -nost] <<-týv-» =
sestrojující, budující, činný, tvůr
čí, opak negativní (duch. práce.
poslání)

konstruovanost, ž. = konstruovaný
ráz

konstruovati, -ruuji, z lat. = sesta
vovat, -vit, sestrojovat, -jit;
slož. dokon. 'vy- = uměle sesta
vit, sestrojit, vykombinovat: vy
něco z něčí řeči, Vy- obvinění;
vykonstruovaný: -né obvinění;
z- = sestrojit

koňstvo, stř. hromad. = koně (za
star.)

konsul e-zul», -a, m., lat., 1. =
nejvyšší úředník staré římské
republiky; 2. = zástupce státních
hospodářských zájmů u jiného
státu;

konsulámí, příd. ke konsul 2. =
konsulský: k. služba; k. akade
mie = na vzdělání konsulárních
úředníků;
konsulát, -u. m. = hodnost, úřad
konsula: Játní úředník

konsulem: c-zu-», -a, m., z lat. =
odborný poradce; -tský [-tst'v'í],
příd. k tomu

konsulský <<-zul-», přid. ke kon
sul 1.

konsultaeo <-zul-», ž., z lat. = po
rada, hlavně lékařská;
datům! c-týv-» = poradní;
*konsultátor || -ltor, -a., m. =
rádce, radni (zastar.);
konsultovatž lékaře = (po)raditi
se s ním

konsum a-zum», -u, m., z lat. =
spotřeba: = nákupní & spotřební
družstvo a jeho prodejna.;
konsument [-tka], -a. m. = spo
třebitel. odběratel; -tský zájem..:
-tstvo, stř. hromad. = konsu
menti;
konsumní družstvo, spolek;
konsumovatí, -muji = spotřebo
vat, odbírat;
slož. dokon. z- = spotřebovat

konšel, -a, m., z lat. konsul =
obecní starší, přísežný člen měst—
ské rady v starší době:
konšelský úřad = konšelstvž, stř.

kontabilita, v. komptabilita
kontagium, -ia, stř. = styk, ná

kaza.
kontakt, -u, m., z lat. = dotek

apod. (elektrotech.): = styk: k.
učitele s žáky; udržovat, ztratit
k. s životem;
-tní || -tovy' = dotykový (odbor.)

kontaminace, ž., z lat. = Smíšení,
směšování, spřahování, spřežení.
(s)křižení; k. slov n. vazeb:
-minovatí = spřahovat. spřáh
nout, křížit: slova. se kontami
nují: -minované slovo, -ná vazba

kontemplace, 2., z lat. = klidné
pozorování. přemýšlení, uvažo
vání, rozjímání;
-plač'ní || časť. -plati1mí <<-týv-»
= rozjímavý: -plativní lyrika:
-plativní víra. (So.)
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kontenance, ž., z franc. = rozvaha
kontent, -u, m.. z lat. = spoko

jenost, klid (zastar., Jin)
kontesa, -ska, v. komtesa.
kontext, -u, m., z lat. =

lost; poznati smysl z -tu
kcntíčko, stř., zdrob. ke konto
kontiguita <-ty-», ž., z lat. = styč

nost, souvislost, sousedství
kontinent <<-ty—»,-u, m., z lat. =

pevnina; = díl světa: všech pět
-tů (Nez.);

souvis

*-tál, -a, m. || '—tálec, -1ce, rn.
= obyvatel pevniny;
důlní [-tál'ně; -tálnost]: -tální
obchod, podnebí

Kontingence c-tyn-», ž., z lat. =
nahodnost, opak nutnosti

kontingent a-tyn-av, -u, m., z lat.
= předem stanovený (zákonem
n. smlouvou) počet, množství,
úhrn, podíl 9. pod.: k. obilí,
cukrovky, vajec...;
-gentní, na př. smlouva;
kontingentovati, -tuji = určit,
určovat kontingent

kontinuace <<-ty-»,ž., z lat. = po
kračovaní (na př. sešitového
díla); -ační listina = seznam od
běratelů sešitového díla

kontinuální <<-ty—»,z lat. =
vislý, nepřetržitý

kontinuita m-tynujlo), ž., z lat. =
spojitost, souvislost, nepřetrži
tost, nepřetržité trvání: k. vy
pravování, hlavního přelíčení,
služby; bilanční k.; nové slovo
nemá. -tu se staročeským;
muítní = nepřetržitý, spojitý

kontinnum c-tý-», -nua, stř., z lat.
= něco souvislého, nepřetržitého,
stálého

konto, stř., z ital. = účet
kontoár, -rista [-ržstka], v. komp\

toir
kontokorent, -u, m., v. conto
kontor, -u, m. = pisárenské práce:

-rista [—Tistka], m. = kontoa
rista: -mí, přid. ke kontor;
'-rský, m. = účetní

kontorse q-ze», z. = zkroucení: k.
prolaklé páteře (Č.—Chod)

kontovati = účtovat; v. konto

8011

kontra, lat. příslov. a předlož. =
proti: být, mluvit pro & kontra
= pro někoho, pro něco a proti
někomu, proti něčemu; zpodstat
nělé k., stř. neskl. = flek (v
kartách): dát někomu kontra

kontra-, první část četných slo
ženin:
-alt, -u, m., z ital. = hluboký
alt; = zpěvačka jej mající neboli
-altistka <—tys-»,-stek, ž.; altový
part;
—band, -u, m. ll '-banda, ž. ll
-ba'nt, -u, m.. z ital. = zboží za
bavené podloudníkům; válečný"
k. = zboží, které neutrálové ne
smějí dopravovat k nepříteli;
přenes. = loď. která. veze k.:
-ba:ndní || '-bantn'í, přid. k tomu;
-bas, -u, m., z ital. = hluboký
bas, basa; —basista, m. = zpě
vák kontrabasu, basista, hráč na.
kontrabas; -ba.sový;
-bater'ie, ž. = baterie potírající
nepřátelské dělostřelectvo;
-dikce cody-», ž.. z lat. = proti-
mluv, protiklad, rozpor (v řeči);
-d1f.lcč'ní|| diktat-ní = odporující
si; -diktorní řízení = sporné ř..
soudní

kontradmirál, v. contreadmirál
kOntrafakce, ž., z lat. = napodo—

benina
kontrahent, —a,m., z lat. = kdo

sjednává smlouvu, smluvní stra
na., smluvník;
-hovatí, -huji = sjednávat, sjed
nat: = stahovat, smršťovat

kontracht, v. kontrakt
kontrakce, ž., z lat. = staženi..

smrštění, -t'ování, na př. svalu;
v mluv. = stahování samohlásek,
slabik; —kč'nípohyb...

kontrakt (lid. -cht), -u, m., z lat.
(souvisí s kontrakce. kontraho
vati) = smlouva. i spis o ní se
psaný; -ktace, ž. = uzavírání
kontraktů;
-ktní [-ktně] = smluvní

kontra-marka, -rek, ž. = kontrolní
značka, znaménko, na př. na min
cích:
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-mina c-mí-xo, ž. = podkop proti
nepřátelskému podkopu || kontra
-mina (podle franc.) ekontrmí-ib;
-oktáva, ž. = spodní Oktáva:
mesice c-zi-», ž. = protiklad:
-punkt, -u, m., z lat. = spojení
dvou n. několika samostatných
melodií v jeden celek (hudeb.);
-revoluce, ž. = protirevoluce.
hnutí usilující povalit revoluci;
-revolucionář [-řka'|, —e, m. =
kdo se účastní kontrarevoluce:
-revoluční = protirevoluční

skontrární, z lat., lépe než kon
trémí podle franc. = protivný,
odporující si: k. pojmy

kontrasignovatl vsi-», z lat. =
podepsat. podpisovat spolu. &ně
kým jiným

kontrast, -u, m., z lat. = protiva,
protiklad, patrná různost, opak;
-stn£ [-st'ně; -stnost] = protiv
“ný...; _
-stovati, -tujl = být v kontrastu,
ostře se lišit, odrážet: -stovati
:: něčím:
předmětové -stovatl něco = dá
vati do kontrastu: fakta Jsou na
vzájem kontrastována. (Mukař.,
řídké)

kontrašplonáž, -e, ž. = potírání,
paralysování špionáže; -žwí služ
ba

kontratakn <<kon-tr-a-», ž., z ruš.
'(a. tam z franc.) = protiútok
" *kontraútok, -u, m.

fkontremlna, v. kontramlna
kOntrórní, v. kontrární
-'kontrfcj, ("-jaj), -e, m., z franC.

„|| kontrfekt, -u, m.. z lat. contra
“factum = podobizna, obrázek,
tvář (zastam hovor. žertov.)

kontribuce, ž., z lat. = příspěvek.
daň (zastar.); válečná k. = dáv
ka vymáhané. nepřítelem;
-buč'nž || -bučensky', na př. -ní,
-ký fond, —ká záložna:
-buent, -a, m. =. kdo odvádí kon
tribuci

'kontrola, ž., z franc. = přehlídka.
dohled, dozor: vykonávat -lu, dát
pod -1u, být pod -lou...:

-lér, -u. m.
elektrotech.:
dky, -lek, ž. pomn. = kontrolní
hodiny (lid. a hovor.),
dní komise. hodiny; -lní shro
máždění (v bývalém Rakousku);
-lor [-lorka], -a. m. = dozorce.
dohližitel; dav-ský [-lorst1rí];
Jovan co, koho = zkoumat, pře
hlížet, dozírat; slož. dokon. :—

kontroverSa || -se <<—za|| -ze», ž.,

= kontrolní přístroj

z lat. = spor, obyčej. odborný.
učený

*kontrrozvědčík, -a, m. = člen
kontrrozvědky (podle ruš.):
-roz'vědka, -dek. ž. = výzvědná
služba proti cizí Výzvědné

kontryhel, -e || -u, m., rostlina.
kontumace, ž., z lat., 1. = uza

vření, oddělení zvířat nakažlivé
nemocných n. podezřelých z na
kažlivých nemocí; 2. = zmeškání
soudního řízení; 3. = vězení (za
stan);
-mační opatření: -mační soudní
řízení = proti osobám nepřítom
ným n. uprchlým

kontura, ž.. z franc. = obrys, rys:
komu/mí, přid. k tomu:
—rovatl= kreslit... v konturách;
konturový = v konturách

kontuse c-ze», ž., z lat. = pohmož
dění (lékař.)

kontuš, -e. m. = dlouhý kabát
mužský i ženský s rozstřiženými
rukávy, část pol. národního kro
je (příbuzné je naše kanduš):
-šo'vka, -vek. ž., druh polské ko
řalky (Bezr.)

*koňuch, -a, m., rus. = sluha u
koní

konusový a-so-zo, z lat. = konický
konva, v. konev
*konvalie, '-lina || zprav. konva

linka, -nek, ž., rostlina;
Jinko'vý: -vá vůně, -vé mýdlo

konvář, -e. m. = výrobce konví
(zastar.)

konvekce., ž., z lat. =
proudění;
-fcčn£ = proudivý, na př. pohyb

konveksní, v. konvexní

převod.
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konvence, ž., z lat., 1. = úmluva.
dohoda, ujednání; 2. = obecně
uznávaný, ustálený způsob jed
nání n. mluvy, zvyklost: spole
čenská. k.;
konvencionalismus <<-zmus>>.-mu,
m. = idealistický psycholog. a
filosofický směr, považující pojmy
za smluvené abstrakce; = lpění
na konvencích 2., záliba v nich;
-nálni = konvenční;
*konvenčnéti, -nějí = s'tavati se
konvenční;
konvenční [-ně; mostJ = sho
dujici se s konvencí, smluvený.
ustálený; k. umění = obvyklé,
běžné; pod. k. mluva, obrat,
slovo; v. lež;
2. stup. -čnějši [-čněji]: tento
druh literatury je stále -čnějši
(Neum.)

konvenienco a-nyjen-», ž., z lat..
1. = soulad; 2. = vhodnost, přl
měřenost. společenský mrav,
zvyklost, konvence:
mienčm || mient'ni [-ně; dnost]
= vhodný, společensky slušný,
dbalý: -nienční sňatek (Ner.)

konvenovati, z lat. = hoditi se.
vyhovovat: to mi (ne)konvenuje

konvent, -u, m., z lat. = schůze,
shromáždění: národní k. =
franc. sněmovna za velké revo
luce; v evang. cirkvi českobratr.
k. = seniorátní shromážděni; =
klášter, mnišský sbor '

konventikl <-tykl», -u, m., z lat.
= tajná schůzka

konventní, přid. ke konvent
konventuál, -a, m. = člen konventu
konvergence, ž. = sbíhaní, sbíha

vost;
-genmi [-ně; most] = sbihavý;
konvergovati = sbíhati se

konversace <<-za-»,ž., z lat. = roz
mluva, rozhovor;
-sačka, -ček, ž. (hovor.) = -sa.čni
divadelní hra, t. j. v které pře
vládá. dialog;
-sačni = hovorový (jazyk, řeč,
mluva); někdy -sačni mluva...
= vytříbena, uhlazené. mluva

společenská; -sační lexikon, star
ši (něm.) název naučných slov
níků; -sační cvičení = v konver—
sacl

konverse <<-ze»,z., z lat. = pře
měna, obrácení: v nábožen. =
přestoupení k jiné církvi: ve fi--_
nanč. k. úrokové míry = sní
žení; k. dluhu = přeměna v ji—
ný. Výhodnější

konversovati <-zo-», z lat. =
mlouvat

konvertita [-tka] <<-ty->>,m., z lat.
= kdo přestoupí k jiné církvi,.
zvláště ke katolické

POZ

konvertovatl, z lat. = provést
konversi

konvexní [mě,- -nost], z lat. =
vypouklý

konvice, ž., zdrob. ke konev;
konvicovity' [-tě; -tost] =
dobný konvici;
konvička, ž., zdrob. ke konvice,
konev

po—

konvikt, -u, m., z lat. = „společný
život", společné bydlení a stra
vování studentů; = klášter;
-ktista x-ktys-m m. = chovanec
konviktu; Jani || -ktský kostel...

konvoj, -e, m.. z franc. convot
(convoy u Jin) = doprovod do
pravní lodi vojenskou lodí, o
zbrojený průvod, průvodce; =
dlouhá řada (vozů...);
*kon'voja'nt, -a, m. = člen kon
voje (Čech)

konvokace, ž., z lat. = svolání..
na př. církevní synody, synoda

konvolut a-lút», -u, m., z lat. =
svitek, stočena akta, několik knih.
svazaných dohromady;
Juta, z. = vinutý ornament

konvový, přid. ke konev: k. prů
mysl; -vé mléko = v konvich

*konvrš [—ška], -e, m., z lat. =
řeholník lajk (staroč.)

konvulse <—ze».ž.. z lat. = křeč'r
-sz'zmi [-si1mě] <<-zív-»= křečovi
tý, na př. smích, pláč

konýšiti, v. konejšiti
konývka, v. konev
kenžský, přid. ke Kongo
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kooperace <<ko-o-», ž., z lat. = paci nástroj (lid.); = kopací
společná činnost, součinnost; bota. obyč. pomn. -čky (hovor.)
-rační hnutí; kopalna, -len, ž. = uhelná. šachta
-1'ati'v <<-týv», -u, m. || —rat'i'va,ž. kOpanů, -né, ž. = „kopaná hra.“.
= svépomocné sdružení, druž
stvo; -rati1m£ = svépomocný;

kopání míče, fotbal: hrát -nou
*kopaňa, -ně (č. spis. -ni). Ž..

-rátor, -a, m. = pomocník katol. sloven. = kopanice, -nina (Jin)
faráře, kaplan; *kopané, stř. = víno (nář., Jeř.)
kooperovati, -ruji s někým, při kOpanec, -nce m. = úder kopnu
něčem = společně pracovat, po- tím: přenos. (hovor.) = klo
máhat pýtnutí, omyl (když „se kop

kooptace <<ko-o-»,ž., z lat. = při- neme“)
zvání, přibrání za člena nějakého kopanice, ž., 1. = kopání (lid. 8.
sboru jeho dosavadními volený- hovor.), 2. obyč. pomn. = lesní
mi členy;
kooptovatž, -tuji = zvolit ko
optací; kooptovaný člen

koordinace <<ko-ordy-», ž., z lat.
= koordinování; = souřadnost
(vět, duševních jevů);
mač'ni = souřadný, souřadicí;

plocha kopáním proměněné v po—
le, pak samota (vzdálená, od ves
nice) na ní (lid.)

kopaničář [4ka], -e, m. = oby
vatel kopanice, hlavně na mor.
sloven. pomezí:
-řský: -ké nářečí, písně

máta, ž. = souřadnice; kopanina, ž. = kopanice
matizmi <<-týv-» = koordinační; „. k i - ám - 
koordinovat'i, = přiřadit, přl- "p“ ' p " p“ *kopej' Pan,1. = hrabat, rýt, hloubit, vzdě

lávat motykou n. podobným ná.
strojem: k. hrob, břeh, jámu,
pole, vinici; kdo jinému jámu
kopá, sám do ní padá (přísl.) =
kdo chce uškodit jinému, jiného
zničit, škodí si sám;

řazovat, postavit, stavět na
stejný stupeň; k. činnost něko
lika organisací, pracovníků... =
uvést v soulad; -'novany' pojem
= podřízený na. stejném stupni
vyššímu pojmu; -novaná. věta =

souřadné 2. = kopáním dobývat: k. rudy,
kop, -u. m. = kopnutí (ve sportu) brambory;
I "'kOpa.,ž., obyč. pomn. kopy, z it. 3. = házet, vyhazovat nohou:

(coppa) = kříž, kříže v kartách kůň, kráva, dítě kope;
II kepa, ž., 1. = hromada, kupa: = hrát kopanou (hovor.);

k. sena, slámy;
2. početní míra. = 60 kusů: k.
vajec... ; stará. peněžní jednotka.:
šlo to s ním 5 kopy na groš =
upadal (šmil.); přenes. = řada,
mnoho: kopa let...;
3. = čtverak, šibal; dobrá., ve
selá. k. (lid. a hovor.)

kopací = co je na kopání: k. míč.
boty

kopač || časť. kopáč, -e, m. = kdo
kope;
kopáč, -e. m., 1. = kdo kope.
2. = kopací nástroj; zdrob. ko
páček, -čku. m., ke kopáč 2.;
kopačka, -ček, ž., 1. = kopání;
2. = žena, kterákope; 3. = ko

4. k. co = packet (lid. &hovor.):
slož. dokon. do- = dokončit ko
pání: do- hrob, příkop: do— se
čeho = kopáním přijít nač: do
se uhlí; do- koho = po—;
na.- čeho (mnoho); na- se (mno
be);
0- = kopat okolo něčeho, zkyp
řit: o—stromy, brambory, řepu;
o- stěnu... = kopaním poškodit;
o—se příkopy (zastan) = kopá
ním ohradit;
od- = kopáním odstranit: od
hlínu. peřinu; od—se = od- při
krývku;
po- = kopáním zranit: kůň poko
pal čeledína;



kopavý

pod- zeď...: přenes. pod- si zdra
ví = zničit; podkopané zdravi:
pod- se: = zloději se podkopali
do sklepa: sr. podkop;
pro- hrázi; pro- se: horníci se
k sobě prokopali; přenes.: z tmy
k světlu se prokopatl (Vrchl.);
pře- = znovu zkopat: pře- zá.
hon;
při- = kopáním přihrnout: při
hlínu na růže:
roz- = kopáním rozházet:
mraveniště, zeď, chodník;
s-, 1. = kopánim snížit: s- břeh:
2. = kopáním shodit: s- peřinu
s postele, se sebe:

TOZ—

u- čeho = kopáním zmenšit; =
kopáním zničit: u- špičky bot:
= vykopat: u- jámu, hrob
(v písmen):
v- = za- (Koll.);
w- = kopáním vyhrabat, dobýt:
vy- hrob, jámu, brambory. rudy,
lišku z brlohu... pařez ze země:
= (kopanci) vyhnat v. (lid. a
hov.);
z-, 1. prostě dokon.: z- celý zá.
hon; 2. = kopáním poranit; 3.
= špatně udělat, zpackat (lid. &
hovor.);
za- = kopáním zahrabat: za—
mrtvého do země. do hrobu; za
penize; přenes. = zmařit: za
své nadání, svou hřivnu: za- se
= přijít na mizlnu, velmi si uško
dit (na. zdraví, mravně); = zří
diti zákopy;
kopávati, opakov.: slož. nedok. o—
brambory, pře- záhony, roz- mra
veniště, vy—brambory atd.

kopavý [west] = kopajíci: k. kůň
kopcovati = kopcovité sázet;

kopcovatý || mitý = plný kopců,
kopěitý:
kopcovina, ž. = kopcovitý kraj

kopčák. -a, m. = obyvatel kopco
vitého kraje (lid., hani.)

kopčík, -u, m., zdrob. ke kopec
(řid.)

kopčina, ž. = kopčitá krajina
(Rais); = kopeček, hromada

718 kopiář

kOpčltl = dělat kopky, shrnovati
do kopky hlínu (k bramborům
atp.):
slož. dokon. do—, o-; přenes. 0—
= okopírovat (stud.);
kopčívatí, opakov.

kopčitý = kopcovitý: k. kraj (ča
pek); hrbolaté. kopčitá. cesta
(Rais): -tá. krajina (So.)

kopu-c, -pce, 1. = hromada, kopa.
kopka: k. hlíny, země. hnoje;
2. = vyvýšenina, pahorek, vrch.
hora;
přenes. mít. hledět na někoho
s kopce = mit naň spadeno (lid.
a. hovor.); dívati se, hledět na
koho s kopce = pohrdlivě (t.);
jde to s nim s kopce = nedaří
se mu, je to s ním špatné tě
lesně, v obchodě atp. (L);
kopecký (zastar.): -ké právo
měšťanů = p. měšťanů usaze
ných na zámeckém kopci

Kopeč, -pče, ž., ves v č.
kopeček, -čku, m., zdrob. ke kopec
kapečnatý = kopcovitý:

kopečný = co je na kopci (za
star.); Kopečná ulice v Brně

*k0peječka, -ček, ž., zdrob. ke
kopejka || -péjka, u Jungm. po
dle něm. -peka, ž., rus. měděný
peníz, stý díl rublu

*kopejtko, -tek, stř., čes. lid. pO
doba slova kopýtko; mistr K.,
žertov. o ševci

kopeka, v. kopejka
*kopenec, -nce. m. = kopka, hro

mádka (nářečí.)
*koperdeka, ž., z něm. = přikrýv

ka, pokrývka sešitá z kousků;
hovor. posměšně o slátané práci.
řeči, o slátaném návrhu

*kopert, -u, m. || -ta, 2. =
kopějka, v. kopejka
I *kopi, místo kopy, v. I. kopa =

kříže v kartách
II kopí, stř. = stará. bodná zbraň.

oštěp, dřevce; lámat k. za ko
ho = bojovat za koho, hájit ho:

obálka

lámat k. proti komu = potírat
jej (Vrchl.)

kopiář, -e, m., z lat. = soubor
kopií historických listin



kapička

kapičku, -ček, ž., zdrob. k II kopa
kopíčko, -ček, stř., zdrob. k 11 kopí;

též rostlina. asfodel: = lanceta
'kopidul, -a, m. = „,kdo kope důl“.

hrobník (nař., Nor)
kopie <<-pije>>,ž., z lat. = „zásoba,

hojnost“, opis. otisk, napodobe
nina: k. dopisu, obrazu, sochy;
věrná., nezdařila... k.

kopinatoc, —tce, m., živočich;
kopinatý [-tě; -tost] = podobný
kopí (list)

kopinický, přid. ke
kopiník -a, m. = bojovník S RO
pím

kopírka, -rek, ž. = kniha kopií,
kopírovací přístroj;
kopími = obsahující kopie: k.
kniha; = kepirOvací

kopírovací papír, stroj = na ko
pírování:
kopírovati, z něm. (a tam z
franc.) = delat, pořizovat kopií,
kopie, opisovat, rozmnož0vat; ho
vor. k. koho, co = napodobovat;
slož. dokon. o-, pro-, pře

kapist, —l,ž. || -u, m. = úzká dře
věná. lopatka na míchání (těsta,
barev)

I kopista,
Majer.)

H kopista [—stka], m. = kdo dělá.
kopie

ž. = kopist (nařeč..

kopistnatý i| -sťovitý = podobný
kopisti

kopiště, stř., 1. = násada ke ko
pí; 2. = kruhovité místo, kde
se kopí proschlé seno; 3. = ko
pa., hromada (říd.)

kopiti = delat kopy. kopky, dá
vati do kop, kopek:
slož. dokon. s- = dáti do kop.
do kopek || 0 dchyl. z—(Koll.);
kopí'vati, opakov.

kopka, -pek, ž., zdrob. k II kopa;
kopkovatč = dávati do kopek

'koplín, -u, m. = kurník (nařeč.,
Nez.)

kopna, -pen, ž. = kožený obal jez—
deckých kalhot na lýtkach. obal,
povlak pokrývky (lid. a h0vor.)

719 kopřiva

kopnlkiáda, ž. = aféra podvodné
ho hejtmana z Kopníku (něm.
Kopenick), podobná, příhoda

kopno, v. kopný
kapnouti, kopl, kopnuv, kopnut(í).

dokon. ke kopati: k. motykou.
někoho do nohy;
slož. od—míč: přenes. od- někoho
= hrubě odmítnout, odehnat.
vy-; roz—mraveniště; s- se sebe
peřinu; u- trochu brambor: »
míč do branky; vy- něco ze ze
mě; přenes. = hrubě odmítnout.
vyhnat; za- 0 kámen

kopný = co se dá dobře kopat.
holý. beze sněhu. o zemi, o pů
dě; 'kozmo, stř. = holá. zem (ná.
řeč.)

"'kopový, příd. ke kopa: -vé kopu
lování slov = spojování „kopy“
slov, několika (Ner.); = koho.
čeho je na kopy, tuctový (Ra)

kopr, —u,m.. rostlina
k0pra, ž., z portugal. =

jádra kokosových ořechů
*koprek, -a, m. = kopr (nář.):

koprekový = koprový
kopretina, ž., květina; -'nový
koprnčtl, -nějí = tuhnout, dřevě

nét, brnět;
slož. dokon. z—= zdřevěnět: no
ha mi zkoprněla; přenes. z- lek
nutím (lid. a hovor.); v. zkopr

sušená

-u, m., rostlina: -kový
kopr0-, kmen řec. kopros (= vý

kal) ve slož.:
-fag c-fág», -a, m. = ústrojenec
žijící z výkalů; Jamie, ž. = po
jídání výkalů;
Julie, ž. = chorobná. záliba ve
Sprostých a oplzlých slovech;
-lit (z -lith), -u, m. = zkame
nělý trus předvěkých zvířat

koprový, přid. ke kopr: -vá. vůně.
omáčka

kapřiva, ž.. rostlina: mráz kopřl
vu nespálí (pořekadlo o drzém,
všeho schopném n. otužilém čio
věku); chodit v -vách = v ša
tech z kopřivové látky ('váJečJ:
kopřiváček, -cku, m. = kopřl
vový šátek (lld.):
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kopřivka, -vek, ž., 1. zdrob. ke
kopřiva; 2. pták; 3. kožní vy
ražka;
kopřivnik, -u, m., lid. název ko
kotice:
kopřivo'vitý = podobný kopřivě;
kopřivo'vý = co je z kopřiv: -vá
příze. tkanina

kopt, -u, m. = znečištěný uhlík,
saze

KOpt, -a, m., křesťanský potomek
starých Egypťanů

koptický <-tyc-» || lépe koptský,
přid. ke Kopt; -tický, též ojediň.
ke kopt = koptový

koptiti, koptěn(í) = černit kop
tem: = kopirovat, opisovat (stu
dent.); nářečí. k. (se) = prášitl
(se);
slož. dokon. u-, za- = začoudit,
zamazat. zaprášit (lid.); student.
0- = okopírovat, opsat

kopulovitý || řidč. kupo- [-tě ; -tost]
= podobný kopuli: kopulový ll
kupa—, přid. ke kopule, kupole

kopy, ž. pomn., v. I kopa
kopyšník, -u, m., rostlina
kopytárna, -ren, ž. = dílna, to

várna na kopyta;
kopytář, -e. m. = výrobce kopyt:
-řský [-řství], přid. k tomu

kapýtko, -tek, stř., zdrob. ke ko
pyto; čertovo k., V. čertův; vy
hoditi si z -tka = zahýřiti si:
čes. lid. kopejtko, v. tam

kopyrajt, v. copyright
kopytnatec, —tce.m. = kopytnatý

ssavec:
kopytnatý = mající kopyta: -tí
ssavci;
kopytník, -u, m., rostlina

kopyto, stř. = rohovitý obal po
sledního článku nohy u koně a
u osla; raznést nepřítele, od
půrce, řečníka. na koňských ko

kOptový, přid. ke kopt: -—vačerň

koptský, v. koptický
*kopukráue), přislov. = mnohokrat
kopula, ž., z lat. = pojítko, v

mluvn. = spona, spon0vé sloveso
býti; = páření (biolog.);
kopulace, ž. = sňatek (hovor.);
odbor. = spojování roubu 5 pod

pytech = rezprášit_ úplně potřít;
= dřevěné. forma obuvi;
přenes.: dělat všecko na jedno
k. (lid. a hovor.) = na. jedno
brdo, stejně; čertovo k., v. čer
tův;
ševče. drž se svého kopyta =
svého zaměstnání (lid.)

ložkou, páření;
-lačn£ list, matrika; -lační or
gány = zevní pohlavni o.:

kopytowitý = podobný kopytu:
404017,přid. ke kopyto

I kor (lid. a hovor. i kchór, chór),
-u, m., z něm. = armádní sbor
(zastaráváh = kůr (říd.)

II kór, přislov., z něm. gar = do

-lat1'1mi c-týv->> = spojovací:
-lativní soud (logic.); = spono
vý: -ní význam, platnost (mluv
nic.)

kopule || řidč. kupole " kupte (za
star., Ner.. Hlad.), z., z lat.
cop(u)la, ital. cupola = báň, po
lokruhovlté klenutí, -tá. střecha

kopuletý. vlastně = starý kopu let,
šedesátiletý, velmi starý, dlouho
letý

kopulička, -ček, ž., zdrob. ke ko—
pule (Ner.)

kepulírOvati = sezdavat, „dávati
dohromady“ (lid.)

kopulovati = sezdavat (lid. a ho
vor.), spojovat roub s podlož
kou, pářit; slož. dokon. s

cela, (lid.)
kora, ž. = kůra; zprav. jen k. moz

ková (lékař.)
koráb, -u, m. = velká loď: vstou

pit na k.: plaviti se, plout ko
rábem, na -bu; = sucha kůra
stromu ll místy korába, ž.:
přenes. přijít na koráb, octnouti
se na -bě = zchudnout (lid.);
symb. národa. státu: hleďme pil
ně ke korábu svému (Ner.):
symb. života: byl pevný koráb
to a hrdě vzneslý. koráb leti osa
mělý (Ner. o svém životě);
= vykotlaný strom (lesn.);



korabclnikovský 721 kordovan

zdrob. *korábec, -bce || korábek,
-bka., korábeček, -čka, m.

korabelnikovský [-sky] = jsoucí v
duchu sovětské stachanovky Lydie
Korabelnikové: -ská metoda

korábnlcký, přid. ke korábník;
-nictvi, stř. = stavba korábů
(šafař.);
'korábnik, -a, m. = námořník;
= kdo loupe koráby, chudák
(lid-); = stavitel korábů;
korábovy' = lodni (stěžeň); = z
korábů; = velký jako koráb
(lid.)

koráb -a, m., mořský živočich, po
lyp:
k., -u. m. (neživ.) = výměsek
korála, ozdobný předmět z něho
a jeho napodobenina; nejčastěji
pomn. Jy, -lů ll lid. a hovor.
Je; přenes. korály = korálové.
červené rty (čech);
zdrob. dek, -lku, m.;
korálkář, -e, m. = výrobce, pro
davač korálků;
korálkový náramek:
korálový [-vě; -vost] útes. ná
hrdelník; K-vé moře, ostrovy;
přenes. = červený: -vé rtíky
(čech a. j.); -vě červený

koramisovati c-zo->>= opatřit lis
tinu vidovaci doložkou „coram
me" (lat. = přede mnou)

korán, -u, m., arab. = „čtení“.
posvátná kniha mohamedánů

kon-ati= vysychat, tvrdnout na po
vrchu (jako kůra), časť. okorá
vat: slož. dokon. o-; okoralý
chléb. -lé rty; -lá srdce = tvrdá
(čep); korávati, obyč. slož. ne
dokon. o-;
'kora'vý = korající

korba, koz-b, ž., z lat. = dřevěné
vnitřní obložení žebřin (jako ko
šina). vůz s nim; přívěsná k. u
motocyklu

korbel, -e || -u, m. = větší nádo
ba. hlavně na. pití; = máselnice
(Baar):
korbelář, -e, m. = piják (zastan,
Zibrt); = výrobce korbelů;
-řsky' [-řstvi], přid. k tomu;
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korbelik, -u, m., zdrob. ke kor
bel:
korbelo'vý, přid. ke korbel

korbice, korbička, ž., zdrob. ke
knrha:
'korbičný, přid. ke korbice

korbilek, -lku, m., zdrob. ke korbel
kai-bona, ž., z hebr. (souvisí s kar

ban) = pokladnice soukromé
společnosti, do které si její čle
nové ukládají: studentská., pro
fesorská k.

korčák, -u. m. = korcová nádoba:
= pohyblivé dno koše, odkud
padá obilí na mlýnské kameny

kord, -u. m., 1. z maď., bodná
zbraň; vyzvat někoho na kor
dy: býti s někým na kordy, na
kordech = v nesváru (hovor.):
blázni byli, kordy měli (poře
kadlo o ztřeštěných lidech); 2.
pruhovaná tkanina; 3. držet ko
ho v kordu, v kordech = na
uzdě, „zkrátka“ (říd. hovor.)

kordialita ox-dyja-nb,ž., z lat. =
srdečnost;
kordiálni [mě; -nost] ox-dyjál-»
= srdečný

kordíček. m., zdrob. ke kordík, -u,
m. zdrob. ke kord

*kordina, ž. = dlouhý nůž na dě
lání loučí (Jin)

kordisko, stř. = velký kord (Ner.)
kol-dan, -u, m., z franc.. 1. = ře

těz, hustá řada vojáků n. poli
cistů: utvořit, prorazit k.: stát
kordonem, v kordonu: uzavřít
hranice. ulice -nem; zdravotni k.
= chráněný pruh mezi územím
postiženým nakažlivou nemoci a
dosud nepostiženým; 2. = řádová
stuha.: udělit k. k nějakému řádu:
3. = stromový zákrsek;
kordonista <<-nys—>>,m. = člen
kordonu 1.

kordovan || -duán, -u, m. = jemně
vydělaná kozí kůže. nazvaná DO
dle Kordovy, Cordoby (zastar.):
kordovánky || korduánky, -nek,
ž. pomn. = boty z korduánu;
'kordova'nský || 'korduánský,
časť. kordovano'vý, korduánový
= z kordovanu, z korduánu
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korduia, -ly || častěji -le, ž., z lat.
= krojový ženský živůtek n'.
mužská. vesta

korduláč, -e, m. = krátký široký
meč (zastar, Jir.)

kordule, v. kordula:
ž., zdrob. k tomu

Korea, -rey || -reje... (jako u idea),
ž., země, stát: v. Korejec

korealita, ž.. z lat. = nerozdílnost
společné pohledávky n. závazku

korec, -rce, m., 1. starší obilní mí
ra, strych. 2. plošná míra = 1'5
měřice, strych;
zdrob. koreček, -čku, m., přenes.
= přihrádka, truhliček u výtahu

Janka, -Zka„

materiálu, mezi lopatkami vod
ních kol;
korečník, -u, m. = vodní kolo
s korečky;
korečkový výtah

koreferát, -u, m., z lat. = spolu
referát, referát také jiné osoby
o téže věci;
koreferent [-tka], -a, m. = drn
hý referent, spoiureferent

Korejec, -jce, m. = obyvatel Korey
*korejhniti || 'korejm'ti = ničit. rý—

pat. lát (nářeč.);
korej(h)ni'vý = mající sklon ke
korej(h)nění

korejský, přid. ke Korea
korek || kov-k, -u, m. = pletivo

v kůře rostlin, zejména korko—
vého dubu k výrobě zátek apod.

korekce, ž.. z lat. correctio = opra
va; slohová. figura: on nevyjiždí.
on větrem letí (čelak.); = vě
zeňská cela trestní;
Ječná cela; -kční ústav = polep
šovna

korektiv <<-týv», -u. m., z lat. =
opravný prostředek, činitel, o
pravné měřítko

korektni [-ně; —nost], z lat. =
„opravený“, správný, bezvadný:
k. chování, jednání; k. člověk
= korektně jednající, chovající
se

korektor [-rka], -a., m.. z lat. =
oprávce, zvláště sazečských chyb;
qský [—rstv£],příd. k tomu;
korekturu x—tú-», ž. = oprava,

opravování, zvláště sazečských,
tiskových chyb: dělat -ru spi
su; dáti sazbu, tisk ke -ře; pře
nes. = oklepky, otisky sazby,
která se má opravovat n. která
je opravena;
korektu'mí || -kturov:ú (otisk saz
by, znaménka)

korelace, ž., z lat. corr- = sou
vztažnost. vzájemný vztah. vzá
jemné doplňování; v mluv. =
vztah mezi zájmeny (příslovci)
ukazovacími a vztažnými (rela—
tivními) n. mezi větami s těmi
to zájmeny; -Zač'nívztah;
korelát, -u, m., z lat. = sou
vztažný pojem, na př. rodiče a
děti. duše a. tělo;
korelativní <<-týv-» || korelátní
[-ně; mostJ = souvztažný

korepetice <-ty—», ž., z lat. corr
= ,.spoluopakování“, opakování
s někým jiným;
-titor, -a, m. = „opakovatel“,
kdo s jiným Opakuje. domácí uči
tel; v divadle = hudební zna
lec. který se sólisty cvičí a opa
kuje úlohy; -titorský [-ství];
korepetovati = opakovat...

korespondence, ž., z lat. corr- =
dopisování (s někým), zpravo
dajství, sbírka., soubor dopisů;
= vzájemné doplňování, na př.
dvou pojmů: = soulad, souhlas:
k. slova a pojmu;
danění kancelář, lístek;
-dent [-dentka], -a. m. = dopi
sovatel, zpravodaj, novinář n.
kancelářská síla obstarávající do
pisy: -dentský [-dentstvu;
korespondovati s kým = dopiso
vati si; přenes. k. (si) = vzá—
jemně se doplňovat: dva pojmy
(si) korespondují;
korespondující = dopisující: k.
člen učené společnosti; = vzá
jemně se doplňující, shodný: k.
řada hodnot (Mukař.); k. poměr,
vztah

tkorhel, -e || -a, m., z něm. Chor
herr. ve vých. nářečích = piják,
opilka
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koriandr a-ryjandn || lid. koli-,
-u, m._ z lat., rostlina a, koření,
léčivo z ni; -d'ro'vý kořen

koridor, -u, m., z franc. n. z ital.
corr- = hlavní chodba ve velké
budově: sněmovní k.: přenes. =
pruh probíhající územím cizího
státu

korigcncia, -cií, stř. pomn, " -cie,
-cíí, ž. pomn., z lat. = opravné
prostředky

korigenda, v. corrlgenda
korigovatl, z lat. = opravit, -vo

vat: slož. dokon. na— se (mno—
ho); prostě dokon. o-, z

*korintický a-tyc-no || obyč. korint
ský, přid. ke Korint;
korintka, -tek, ž. = malá. řecká
rozinka

ekorjuhn, ž., slov. = svatební vůz
(Némc., Heyd.)

kork, v. korek:
kov-kóma., -ren, ž. = továrna. na.
korkové zboži

korkovací = Co je na korkováni: k.
přístroj neboli -vačka, -ček, ž. ||
madlo, —del, stř.;
korkovati = zátkovat,
zátkou;
slož. dokon. za,- = zazatkovat

korkovina, 2. = korková hmota.
korkovrt, -u. m. = vývrtka (od—

bor.): -tový: -tové parohy = ma.
jící podobu korkovrtu

korkový dub: -vá. zátka = z korku

kor-ma, ž., z ruš. = zadní část 10
di nad kormidlem

kormidelnický, přid. ke kormidel—
ník, -a_ m. = lodnik řídicí běh
lodi kormidlem

kormidlo, -del, stř. = zařízení,
kterým se řídí směr lodi n. le
tadla; přenes. o řízení státu
apod.: držet. svirat pevně (stát
ní) k.;
-dlo'vat'i = řídit kormidlem loď :
přenes. = řídit, vést..:
-dlový: -vé kolo, -vá páka

kormorán (odchyl. -an), -a. m..
pták

ucpávat
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kOrmoutitl, -moucen(i), 1. = mou—
tlt, zmítat, kalit (blbl.): všecko
se ve mně kormoutí = zmítá. se...,
je mi zle (lld.);
2. = rmoutit, trápit;
slož. dokon. z- vodu (bibl.); =
zarmoutlt; býtl zkormoucen, ce
lý -ný:
kormoutivati, opakov.

kormutlivý [-vě; -vost] (kniž.) =
zarmucujici_ smutný. skličující,
zarmoucený: -vá zpráva, tvář

*korna, 1. z lat. = roh, trubka
(Nez.); 2. = kukuřice (nářeč.)

kornatcc, -tce, m., houba;
komatěti, -téjí = stávatl se kor
natý, tuhý jako kůra: tepny
-tějí: slož. dok. z-;
komatka, -tek, ž., houba;
komatý [-tě; -tost] = tuhý jako
kůra

kol-net, -a, m., z franc., v starší
době = jezdecký praporčík:
k., -u, m., hudebni nátrubkový
nástroj, varhanový hlas: = jez
decký prapor; = jezdecký oddil
|| kometa, ž.:
kometista <<-tys-»,m.
kornet;
kometový, přid. ke komet, -u

korní, přid. ke kůra
Kornice, -ic, pomn., ves v č.
*kornifel cony-» || karmy-, -a, m.,

z lat. = „rohatý“, čert
kornilovec, -vce, m. = dobrovolník,'

vojín Kornllovy rus. armády za
1. světové války

kornon, -u, m., nátrubkový hudeb
ní nástroj žesťový

kornout, -u, m., z lat. cornutus (=
rohatý) = obal stočený do trub
ky; dostati se do -tu = do za
jetí (váleč.: sr. sbalit);
zdrob. kornoutek, -tku, m.:
*komoutiti = stáčeti do kor
noutu;
komoutovítý [-tě; -tost] = po
dobný kornoutu; komoutový =
na kornouty, kornoutovitý

*kornový, přid. ke korna 2. = ku
kuřlčný

*korný = kornatý
kornyfel, v. kornifel

= hráč na
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koroborace, ž., z lat. corr- = zá—' korOun, -a, m., mořský ssavec,
věrečná stvrzovaci formule listi- druh ochechule
ny: -Tačnž formule korovec || obyčej. kil-, —vce, m.,

korodovati, z lat. corr- = nahlo- brouk;
dávat, rozežirat korovitý = podobný kůře; = po

Korolupy, -lup, pomn., ves. pů“ krytý kůrou:
vod. = loupači kůry

korónu, korona, ž., v. corona; ko
rona, též = družina (řid.)

koroptev <<hovor. a. lid. -rotev»,
-ptve. ž.. pták (z původ. kura-,
sr. kur, kura);
koroptevna, -ven || -ptváma, -ren,
ž. = mistnost, kde se líhnou a
odchovávaji mladé koroptve
(mysliv.); _
-pt'vá'ř, -e, m. = pes vycvičený
k 10vu koroptvi;
*koroptv'ice, ž. || zprav. koropt
víčka <<hovor. a. lid. -rotvič-»,
-ček, ž., zdrob. ke koroptev; pře
nes. (lid. a hovor.) mladá.
žena;
koroptoi hnízdo, vejce

nůž na loupáníkol-ořez, -u, m.
kůry (koželuž.)

kol-ogg <-ze», ž., z lat. = nahlodá
vání

Koroseky, -sek, pomn., ves v č..
původ. = sekáči kúry

časť. korosni
k. čin

korosivni a-ziv—» "
<<-zni», přid. ke korose:
nost, úkaz

kai-otev, v. koroptev
korouhev, -hve, ž. = prapor; sym

bol činnosti: rozvinout, zdvihnout
k. = začít akci; svinout k. = za
stavit akci; = jednotka jezdectva;
korouhevni || 'mý, přid. ke ko
rouhev; k. pán = který má. svou
korouhev (staroč.);
korouhevnický [-ct'vi],
korouhevnik, -a, m.
rouhve (zastar.);
nik (zhrub.);
korouhv'lce, ž. || častěji korouh
vička, -ček, ž., zdrob. ke ko
rouhev; větrná k. = větrné zna
meni na, věžích; točiti se po
větru jako k. = být nestálý (lid.
a. hovor.): dělat korouhvičku =
holubičku

přid. ke
nosič ko

prostopáš

korovnice, ž., mšice;
kara/vý = z kůry

korporace, ž., z lat. corporatlo
sdruženi, společnost. svazek,
právnická osoba; -'račni ráz, zři—
zeni

korporíl, -u, m., z lat. = mešní
rouška pod kalich ||
Icorporál, -a, m. = kaprál

korporativni [mě] <-týv», z lat.
sborový, hromadný (návštěva...);
vystoupit -ně hromadně, spo
lečně

*korporelní [-ně; most], z franc.
= družný

korpulence, ž., z lat. = tělnatost;
-Zentni buě; masu = tělnatý

korpus, -su <<-su>>,m., 1. = armád
ni sbor, kór (z ruš.);
2. = ozvučnik (hudeb.)

korsar a-zarx— || někdy -sár, -a,
m., z ital. = námořní lupič, pi—
rát; -rsky' Praví), přid. k tomu

korsáž, —e,ž., z franc. = poprsí,
korset;
korset x-zet», -u, m., z franc. =
šněrovačka

korsický ex-zic-», přid. ke Korsika,
na. př. skot;
Korsičan, -a, m. = obyvatel Kar
siky || -kán, -a, m. (hovor.); vel
ký Korsikán = Napoleon

korso " -zo, stř., z ital. = hro
madná procházka. v městě, jeji
misto

korteš, -e, m., z špaň. cortes
volebni náhonči, agitátor;
-šačka, -ček, 2. = kortešováni.
volebni agitace (So.) || '-šst'vi,
-šstvo, stř.;
-šovati, -šuji = agitovat před
volbami a. při nich: -šovat pro
koho (So.)

*kortina || -tyna, -týna, ž., z lat.
= záclona (u lůžka), opona (za
star., Jir.)
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tkortyzon ll -zown, -a, m., z lat. korunovace, ž. = korunováni (s
curtisanus = dvořan, pak = ša
šek; v. kotyza; mský [-nství]

korumpovati, z lat. corr- = kazit,
porušovat, zejména podplácenim:
slož. dokon. z-; zkommpovaný

koruna, ž.. z lat. corona = pa
novnická slavnostní pokrývka
hlavy, odznak vladařské moci;
symb. státu: čes. koruna = čes.
stát v starší době: symb. mu
čednictví: mučednická k.:
přenes. nasadit, dát něčemu ko

příponOu -ace z lat. coronatio)
= slavnostní nastolení panovníka
vložením koruny na hlavu;
mační obřad, přísaha, klenoty;
komnovatí = vložit korunu na
hlavu a tim nastolit; k. někoho
králem. za krále; dáti se k.:
přenes. k. něčím své dílo = do
vršit, vyvrcholit: jeho úsilí bylo
korunováno úspěchem; k. koho,
co = vyznamenat (řid.);
korunovaný panovník..: k. hlu

runu = dovršit něco, vyvrcholit pák = veliký (zhrub.)
(často ironic.); korunovitý [-tě] = podobný ko
= ozdoba, okrasa, vrchol: člo- runě;
věk je k. tvorstva; korunovka, -vek, ž. = korunova
podle podobnosti: k., častěji ko- bankovka; = kniha, knihovna
runka květu = část květu, květ
ní obal; koruna stromu = vět
vovi, soubor větví; k. u jeleního
parohu = jeji ukončení aspoň
čtyřmi hroty:
koruna v hudbě, znaménko:
peněžní jednotka. zkratka K _

korunáč, -e, m., 1. = jelen s ko
runou; 2. = něm. Kronholz. čes.
též stativo n. zhlaví; = koruno
vitý nebozez (horu.)

*korunář [-řka], -e, m. = státo
právnik (zastan. hanl.)

*korunatý = s velkOu korunou, o
stromě

korund, -u, m. z lat., nerost; čer

(edice) za korunu, korunová, ko
runkové. (hovor.);
korunový, přid. ke koruna: k.
obchod, -vá měna, renta: k. je
len = korunáč

korupce, ž., z lat. corr- = poru
šování, kažení, zejména podplá—
cením, přijímáni úplatků, úplat
nost;
kompční člověk, aféra, zjevy.
vlivy; kompčnický [-ctví], přid.
ke korupčník, -a, m. = kdo pod
pláci i ten, kdo se dává. podplá—
ceti, úplatce ! podplacený

koruptela. <<-té->>.ž., z lat. corr- =
porušení textuvený k. = rubin, modrý k. =

safír, drahokamy *koruptní, z lat. = porušený; =
korunečka, ž., zdrob. ke korunka korupční
korunka, -nek, ž., zdrob. ke ko- korveta, ž._ z franc. = lehká. vá

runa; přenes. = ukončení jele
ního parohu třemi hroty: k. zu
bu = část zubu vyčnívající z dás—
ní; jeji umělá. náhrada; k. kvě
tu...;
korunkáč, -e, m. = jelen, srnec
s korunkou;
korunkový: -vá kniha = za ko
runku, korunovka; k. jelen =
korunkáč

korunní, přid. ke koruna: k. statky
= s. panovníka, státní; k. země
čes. = patřící k čes. státu: k.

lečná. plachetnice; -tní kapitán
korybant, -a, m., z řeč. = kněz.

frýžské bohyně Kybely:
-tský [-tsky] = divoký, hlučný
(korybanti konali hlučné boho
služby)

koryfej, -feje || -fea, m. = vůdce
sboru v řec. dramatě, přenes. =
vynikající, vůdčí, čelná osobnost.
výtečník: k. vědy. národní k.

korýš, -e. m., nižší živočich, patří
ci k členovcům (přirodop.)

princ = nástupce trůnu; k. svě- korytář, -e, m. = Výrobce koryt;
dek = hlavní hovor. = korytník
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'korýtko, -tek, stř., zdrob. ke ko
ryto: = žiabovitá krycí taška;
korýtko'vitý || -kový = podobný
korýtku

:korytnický, příd. ke korytník;
-tnictv£, stř. = nemravné ko
řistění (t.):
kara/mik, -a., m. = kdo je „u ko
ryta“, nemravný kořistník (ho
vor.)

'vkoryto, stř. = žlab na žrádlo, na
píci dobytku;
= řečiště: k. potoka, řeky:
symbol bezpracného zisku, po
hodlného bydla (hanl.): být u
koryta = zaujímat postavení, z
kterého lze nemravné kořistit;
podob. dostati se ke -tu:
kon/tov'itý = podobný korytu;
-tový = z koryt

*kořaia, 2. = kořalka (zhrub.): k.,
m. = náruživý piják kořalky,
opiika (lid. a hovor.);

rkořalečka, ž., zdrob. ke kořalka:
kořalečni, přid. ke kořalka: k.

obchod. mor;
-čnictvž, stř. = pálení n. pití

Tkořalky; —čník [-čnice], -a, m.
= kdo pije n. výrábi kořalku;
-č'n'ý = kořaleční;
kořalenka, -lička, dinka, ž.,
zdrob. ke kořalka

moi-nika, -lek, ž., z pol. gorzalka
(sr. nářeč. gořaika), alkoholový
nápoj, pálenka; k., m. = piják
kořalky;
kořalkář, -e, m. = kořalečnik:
'kořallco'uý: -vá. sklenice

'.kořalna., -len, ž. = výčep kořalky;
-lm'ct'v£, stř. = kořalečnictví:
-lník [-lnice], -a, m. = kořalcč—
ník

=*kořán, -u, m. = kořen (nářeč.):
kořáni, stř. = kořeny, kořínky,
kořeni, kořenové dříví (lid. &.
hovor.): slabounké k. (Ner.): až
do posledního vlasového kořání
(Sez.)

kořen, -e ][ -u, m., 1. = bezlistá,
obyčej. podzemní část rostliny;
(za)pustit, (za)pouštét -ny =
ujimati se, ujmout:

přenes. míti zdravý k., býti ze
zdravého kořene = býti zdrév,
pocházeti ze zdravého rodu: vy—
hladit, vypleniti rod, národ z ko—
řene = úplně: vinný k. = vinná
réva (bibi.); (při)jíti čemu na
kořen = na kloub:
2. = zakladní, hlavní část ně
čeho, základ: k. zubu. jazyka.
slova: z kořene měniti staré řa
dy (Vlček) = od základu; koře
ny hnutí = základy, prameny;
3. = původ: kořen zla, zmatku
apod.;
4. v matemat. = odmocnina:
5. lidový název rostlin: k. hadí.
fialový, černý a j.;
v. kořínek

kořenáč. -e, m. = květináč; pře
nes. = neobyčejně zdravý člo
věk; zdrob. -ček, —čku, m.

kořenář [-'řka], -e, m. = kdo sbi
rá a prodává koření a léčivé by
liny: -'řský obchod = -řství, stř.

*kořenatěti_ -těji = dostávat, za—
pouštět kořeny (Jir.);
kořenatý = se silnými kořeny.
vonící jako koření

kořeněný [-nost] = okořeněný. ko
řenný: k. vtip = silný, šťavnatý
(So.)

*koi-cnčti, -nějí = zapouštět kořeny
(Čelak.)

koření, stř. hromad. jm. ke kořen
= kořeny; nejčastěji = přísada
k pokrmům dráždící chuť a čich;
= léčivé byliny (lid.): čertovo k.
= tabák (lid.); sr. kořání:
kořením, ž. = dřevo z kořenů:
Kořenice, -ic, pomn., ves v Č.:
kořenžčko, stř., zdrob. ke koření
(lid.)

kořeniti = přidávat koření: k.
omáčku. maso, víno; přenes.: k.
sloh lidovými obraty, řeč vtipy
= proplétat. zpestřovat...; novo
čeština starožitným obratem ko
řeněná (Čech); v. kořeněný; k. [[
k. se = pouštět kořeny, ujímati
se, zakořeňovati se, mít kořen.
původ. = pramenit, pocházet:
nesnáze koření v tom, že....
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všecka moc kořeni v lidu;
slož. dokon. o- omáčku... = dáti
do ní kořeni; přenes. o— řeč
vtipem...; pře- něco = dáti do
toho příliš mnoho kořeni: v- se
= zapustit kořeny (řid. knlž.);
vy- = vyrvati z kořene, přenes.
zničit, vyhubit, vyplenit: vy- zlé
zvyky, neřesti, zlořády:
za- se = zapustit kořeny. u
jmoutl se: n0vá soustava se za
kořenila: zakořeněné zvyky, před
sudky: za- se. o rodině = trvale
se usadit (č.-Chod) ][ řidč. za,-:
církevní píseň v Čechách zako
řenlla (Vlček):
-kořeňovati, slož. nedokon. vy
zlé návyky; za- se: zlozvyky se
snadno zakořeňují;
kořenívati, opakov.

kořenitý [-tě; -tost] = kořenný:
-tá chuť, vůně; = mající pevné
kořeny

kořenívatl, v. kořeniti
kořenka, -nek, ž., 1. = nádoba na.

kořeni, souprava takových nádob;
2. = dýmka, hůl z kořene

kořcnný, přid. ke kořen: -nná
vůně = vůně kořeni, jako z ko
řeni; -nná samohláska = s. ko
řene, v kořeni (mluvn.); = pů
vodní, vlastni. základní

kořennkaz, -a. m., cizopasná houba
-kořeňovatl, v. kořenltl
kořonm-itý [-tě; -tost] = podobný

kořeni: -té výběžky;
kořenovník, -u, m., rostlina;
kořenový, přid. ke kořen: -vé
vláknO; -vé dřevo = z kořenů

kořínek, —nku, m., zdrob. ke ko
řen: k. rostliny, vlasu; míti
dobrý k. = kořen (v. tam): při—
jiti čemu na, k. = na kořen atp.:
kořinkář [-řka], -e, m. = koře
nář, bylinář

kořist, -l, ž. = co se získá lovem,
násilím, bojem: lovecká„ válečná
k.; přenes. = zisk, výtěžek vůbeC.
na př. vědecká k.

kořistitel [-lka], -e. m. = kdo
kořistí

kořistiti, kořištěn(í) || časť. -stěn(í)
= získávat kořist, využívat, těžit:
k. ze svého postavení, z cizích
sporů;
slož. dokon. na- se (mnoho);
u- = uchvátit jako kořist: u- ne
přátelskou zbraň...;
vy- = využít pro sebe: vy- ko
ho, cizi myšlenku;
slož. nedokon. wkořisťovati koho,.
co;
kořistívati, opakov.

*kořlstlvý [-vě; mostJ = kořistící,
kořistni

kořistní || -stny', přid. ke kořist:
-ný motiv podnikání = zištný;
-ný ělověk = zištný, hrabivý; -né
výboje (Macůr.) = výboje za
kořisti; -ni soud = rozhodující;
o válečné kořisti:
-stnický [-stnictvi]: -ké jednání;
-stn£k [-stnice], -a, m. = kdo—
kořisti, honí se za kořisti, za
ziskem

'kořitel, -e, m. = kdo se koři
kořitl = pokořovat (řid.): k. se

komu = pokorně, uctivě se cho
vat_ klanět; slož. dokon. 130- =
učinit pokorným, přemoci, poní
žit: po- nepřítele. odpůrce:
slož. nedokon. pokořovati koho =
ponižovat; po- se = chovati se
nedůstojně uctivě, snižovatl se:
pokaď—ujícíprohlášeni, postavení;.
ko'řivati se, opakov.

kos, -a. m., pták; přenes. = chyt
rák (lid. & hovor.)

kosa., ž. = nůž na kosení, pak
celý nástroj; přišla (trefila) k.
na kámen, v. přijít pod jíti;
= úzká dlouhá hráze před zá
livem;
K. || pomn. Kosy, Kosička || Ko—
sičky, souhvězdí Orion (podle
podoby; lid.)

kosáček, -ěka, m., zdrob. ke kosák:
kosačka, v. kosák

kosák, -a, m. = kos (zvellč., lld.):
k. [kosačka] = „chlapik" (lid.)

kosárek, v. kosírek
kosárna, -ren, ž. = továrna na

kosy
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kosař, -e, m. = výrobce kos; =
sekáč, kosec

kosatá, ž. "= smrt
kosatcevý [-1;ě], přid. ke

kosatec, -tce, m., rostlina; "'-teč
nik, —a, m. = pěstitel kosatců
(čapek)

kosatka, -tek, ž., dravý delfin; =
lodni plachta

'kosba. ž. = kosení
kose, přislov., v. kosý
kosec, -sce, m. = kdo kosí, sekáč
*kosem, přislov. = úkosem
kosí, přid. ke kos, na př. zpěv,

hnízdo
*koslba, ž. = křivé dřevo, rychtář

ská palice (slov.; Němc.)
kosička, Kosičky, v. kosa
kosik, -a, m., zdrob. ke kos
kosina, ž., stará. zbraň, kosiř;

zdrob. kosinka, -nek, ž. = husi
křídlo, peroutka (lid.); = vla—
sy; = malá, kosa (Vrchl.); po—
směšně o meči (čech);
'kosinik, -a, m. = vojín s kosi—
nou, s kosou

kosirek || kosárek, -rku (Herb.),
m. = ohnuté pírko ptačí, hlav
ně jako ozdoba lid. sloven. klo
bouku

kosíř, -e, m. = nářadi na řezání
slámy; = sekaček na větve (les

'nic.); zbraň polských povstalců;
zdrob. Jek, -řku, m.

kosiřka, -řek, ž.. bájeslovná bytost
kosiště (nářeč. kosisko), stř. =

tyč s rukojetí (s jednou n. se
dvěma), na kterou je nasazena.
kosa

kositi. kosen(i) = sekat, sici ko
sou: přenes.: smrt je kosí (Vrchl.)
= rubá. je, stiná, zle řadí mezi
nimi;
slož. dokon. na- čeho (mnoho):
po- louku, trávu = posici; pře
nes. = porubat;
s- = stít: s- komu hlavu (Krás
noh.); byl skosen náhlou smrti;
bouře vzteklou rukou skosen
chumel sosen (Čech):
nedokon. slož. pokosovati = ko—
siti (píseň);
kosivati, opakov.

Kosma <-zma-», -y, m. = Kosmas
*kosma, -sem. ž. = chlupy, vlasy

(Ner., Heyd.):
kosmáč, -e, m. =chlupáě, huňáě:
kosmák, -a, m. = kosmáě;
kosmák, -u, m. = svěrkový skři
pec

kosman, -a. m., opice
Kosmas cKoz-no, -sa a-saxo, častěji

Kosmy, —mu, -movi, -mou, m..
čes. kronikář;
přid. jm. Kosmasův || Kosmů'v

kosmatec, -tce, m., rostlina;
kosmatice, ž. = osmažený květ
černého bezu;
'kosmatina, ž. = něco kosma—
tého;
kosmatiti se = chlupatiti se;
kosmatlca, -tek, ž. = vousatá
pšenice;
kosmatý [—tě;-tost] = chlupatý,
chundelatý, huňatý: -tá. hruď;
-té kořeny (Ner.); -té vousy
(Vrchl.); -té tamaryšky (Majer.);
sklon ke -tostl (Čap.)

kosmetický [-cky] <<—tyc-»,přid. ke
kosmetika: k. prostředek, zavod

-tik <<-tyk», -a, m. = kdo se
obira s kosmetikou; -tika, ž.,
z řeč. = pěstění krásy lidského
těla a poučení o něm; někdy =
kosmetic. prostředky

kosmický xkos- || časť. koz—», z
řeč., přid. ke kosmos = týkající
se kosmu. vesmírný, světový: k.
prach (Ner.); Písně kosmické
(t.); na kosmických hodinách s
věky se počítá. (Vrchl.); -ké zá.
ření

kosmo, přislov., v. kosmý
kosmo- <<kos- || časť. koz-», kmen

řec. kosmos ve slož.:
-gonicky': -cka teorie;
-gonie a—nyje», ž., z řeč. = teo
rie o vzniku vesmíru, světa:
-graf, -a, m. = zeměpisec (za
star.); —grafie <<-fije», ž. = po
pis světa:
-Zog, -a. m. = pěstitel kosmo
logie; -Zogžcký, přid. ke
-logie <<-gije». ž. = nauka o
uspořádání vesmíru, o jeho zá
konech
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kosmonoský, příd. ke Kosmonosy
(v č.)

kosmo-aký = se šikmýma. očima.
šilhavý (Zey.):
-polis, -le, ž. = světové město
(Nov.); -polita || l“*pohltik:x-tyk»,
-a, m. = světoobčan. stoupenec
kosmopolitismu; molitický [-cky]
<-tyc-» || *-politni = světoobčan
ský;
molítismus <<-tyz-». -mu, m. =
světoobčanství, reakční učení po
pírající příslušnost k určitému
národu, pokládající za. vlast celý
svět;
-politisovati a-tyzo—abco = dávati
tomu kosmopolitlcký ráz;
upolitní, *-politský [-tst1rí] =
kosmopolltický

kosmos akos- || časť. koz-», -mu,
m., řec. = vesmír

Kosmův, v. Kosmas
*kosmý [-mo] = šikmý. příčný,

kosý; kosmo = šikmo, napříč,
kose, úkosem

kosní kámen = na. broušení kosy
neboli kosník, -u, m. (lid.)

koso, příslov. ke kosý, v. tam
kose-, kmen ke kosý ve slož.:

-čtverec, -rce, m. = kosoúhlý
rovnostranný čtyřúhelník; -čtve
fešný: -na soustava; -čt'verco'vý
tvar;
dělník, -a II -u, m. = kosoúhlý
rovnoběžník ;
dřevina, ž. = kleč;
"-oký = kosmooký

'kosou, příslov. = kose, úkosem
(Herr—m., Ner.); k. na. druhou
stranu = napříč (Netu)

kosoúhlý <<-so-ú-»čtyřúhelník = s
kosými úhly

I *kost xkost " kchost>> ]] Růst, -u,
m., z něm. = strava (lid.)

II kost, -l, ž. = pevná část těla.
obratlovců; slonová. k. = slono
vina;
být k. a. kůže, na kost vyhublý
= velice vyhublý, vyzáblý; ho
dit někomu holou, suchou k. =
odbýt jej (lid. a hovor.); dobrák
od kostí = velký dobrák (t.);
mít kostí v břiše = nemoci se

hnout, být líný (t.); nemít kosti
v břiše = být velmi ohebný (t.);
na. kost tvrdý... = úplně, jako
kost (t.);
symb. těla: natáhnout (své)
kosti = (své) tělo, se; nevědět,
kde složíme své kosti = kde
umřeme;
symb. těla. a krevního příbuzen
ství: kost z kostí mých (bibl.):
kost jeho kostí (Baar) .

kostečka, -ček, ž., zdrob. ke kost-
ka a kůstka = malá kost. kos
tička, malá. krychle, krychlička:
-člcovaný = drobné kostkovaný'

*kostečník, -a, m. = kostkář (za
star., Jin)

kostel, -a, m., z lat. castellum =
křesťanský chrám; = bohosluž
ba: před -lem, po -le; = církev
(zastar.); ticho jako v kostele
= úplné, posvátné;
zdrob. *kostelec, -lce, m., jen
v míst. jm. K. || obyč. kostel/ik,
-a, m.; další zdrob. -l£ček, -čka.
m.

kostelní, příd. ke kostel: k. lavice,.
roucha, umění, hudba; v. myš;
mický [mictML přid. ke kostel
nik;
kostelníček, -čka, m., zdrob. ke
kostelník;
míč/ití = býti kostelníkem;
kostelník [min], -a, m. = kos—
telní sluha; _pálený k. (lid. a
hovor.) = šibal, chytrák

*kostelný, -ného, m. = kostelník
(nářečí., Kulda)

kosterní, přid. ke kostra.: k. sou—
stava

kostěný, lid. -štěný = co je z
kosti: k. hřeben, -né knoflíky

kostice, ž. = rohovltá. deska v
tlamě gronské velryby a z ní
zhotovený úzký proužek k vy
ztužení (šněrovačky...), její na
podobenina;
K., -ic, pomn., ves na M.;
kosticový pás

kostička, -ček. ž., zdrob. ke kos
tice (říd.). ke kůstka a. kostka
= malá, kost, krychle, kostečkm
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krychlička; -čkovaný = drobně
kostkovaný, kostečkovaný

kostik, -u. m. = fosfor; přid. -kový
kostiti eo = zbavovat kosti:

časť. slož. dokon. vy- (nové)
kostivul, -u. m., rostlina:

*kostžvál, -a, m. = kostnúč (č.
Chod):
kostwalový || Rd.-válwý, přid. ke
kostival

kostlžer, -u, m. =
hnileť

kostka, —tek, ž., zdrob. ke kost:
zpravidla přenes. = krychle.
-llčka (původně kostěná), & to
na hraní: hrát v -ky; metat.
vrhnout -ky: kostky jsou vržený
= je rozhodnuto (Caesarův Vý
rok):
= něco podobného hracím kost
kám: k. cukru, polévkového ko
řeni; nářeč. = kotník, pecka:
= čtverec na látce;
poučeni... v kostce = zhuštěné:
kostkář, -e, m. = hráč v kostky:
ar'-ství, stř. = hraní v kostky

kostkovnný = majicí kostky (čtver
ce): k. papir, -ná látka;

hniloba, kosti.

*kostkovati = hrát v kostky
Mach.)

kostkový = co je z kostek, co
má, podobu kostek: -vá polévka:
k. cukr

'kostlivčí, přid. ke kostlivec: k.
ruka (HaL), lebka (Dur.)

kostlivec., -vce, m. = velmi hu
bený, vyhublý člověk, kostroun;
= kostra. symbol smrti;
zdrob. 'meček, -čka, m.

kostlivý [-vě] = plný kosti: -vé
maso (lid., Jungm.); = úplně
vyhublý, kostnatý: -vá. tvář
(Mama): -vá ruka (Čech); ho
diny tikaly -vě (Dur.) = jako
kostlivec kostmi

=kostnáč, -e, m. = kostnatý člo
věk

kostnatěti, -těji = stávatl se kost
natý; —tění,stř. = tvoření kosti;
slož. dokon. z—= státi se kost
natý; přenes. = duševně ustr
nout; zlcostnatělý [-Ze; -lost] =
duševně ustrnulý

kostnatý [—tě;-tost] = mající sil
né kosti: k. dědouš (Ra.); -ta
ruka: -té prsty (Hlad.); -tá.
Johanna = smrt (šmll.); = na
kost vyhublý; přenes. = zkost
natělý

kostní, přid. jm. ke kost: k. du
tina, moučka:
kostnice, ž. = hřbitovní komora
na lidské kosti, márnice: K.,
město; kostnický, přid. ke Kost
nice: k. koncil;
kostnicový, přid. ke kostnice

kostra, -ter, ž. = soustava kostí
těla; symb. úplné hubenostl: je
pouhá. učiněná. k.:
= soubor nosníků: k. budovy.
mostu...; = základ, základni sou—
částky. nárys, nástin: k. děje.
řeči

*kostrbatec, -tce, m. = kostrbatý,
ježatý, nevzhledný člověk;
kost-rbatětž, -těji = stávatl se
kostrbatý: slož. dokon. z-;
kostrbatina, ž. = něco kostrba
tého, hrbolatého:
kostrbatiti = dělat kostrbatým:
k. se = být kostrbatý, hrbo
latý, ježitl se:
kostrbatý [-tě; -tost] = nerov
ný, hrbolatý, drsný, ježatý: -tá.
cesta., brada. -té pismo (Vanč.);
přenes. -tá řeč = neurovnaná.
neuhlazená

kostrč, -e || *kostřec, -strce, m. =
posledni články páteře, jinak
kostrčná kost

kostroun, -a, m. = člověk hubený
jako kostra, kostlivec:
k., -u. m. = kůl s kolíky na su
šení píce

kostrovitý [-tě; -tost] =
kostře;
kostrový, přid. ke kostra

kostřava, ž., tráva
kostřec, v. kostrč
kostřička, ž., zdrob. ke kostra;

'kostřitý = kostrovitý
knstum, v. kostym
kostýlek, -lka, m., zdrob. ke kostel
kostym || v starším pravop. kos

tum, -u, m., z franc. = oděv.

podobný
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kroj: historické. masopustní, dl
vadelní -my: jinak k. = žen. ka.
bát se sukní;
zdrob. kostymek, -mku', kasty-me—
ček, -čku, m.;
knstymní, na př. ples;
kostymovan'y' = oblečený, pře
strojený (do kostýmu); kostumo
vané šarlatánství (Ner.);
kostymový šat...

kosý [-se; '-so; -sost] = příčný.
šikmý: k. pohled, -sá přímka;
k. úhel = ostrý n. tupý:
k_ pohled = úkosem, křlvý:
kose hledět... = šikmo, stranou,
přenes. = křivě. úkosem; usmáti
se k. (knlž.) || řidč. koso: svěslt
hlavu k. (Holeč.) = na stranu II
na kosa, nakoso uvázati šátek...

koš, -e, m., původ. = kulatá ná.
doba 2 proutí, pak jiná podobná:
k. na prádlo, na uhlí, na papír,
na brambory:
dát někomu košem (lid. a ho
vor.) = odmítnout (nápadníka
apod.): dostat košem (t.) = být
odmítnut: jíti si pro k. (t.), ví

'-me-li předem. že budeme odmít
nutí; psát něco pro (redakční)
k. = nadarmo (hodí se to do
koše): hoditl dopis... do koše =
pohodit bez vyřízení: to se hodí
leda do koše = k ničemu to není
(hovor.);
podle podobnosti koš = náhubek
pro psa: požární k. = nádoba
k donášeni vody při hašení: k.
u šavle = ochrana ruky u jilce:
hradební koše = hrubě pletivo
k upevnění náspu; = koruna
stromu: = cednik u stříkačky:
mlýnský k. = truhlík, do kterého
se sype obilí; hrudní k. = hrud
ník

'košár, -u. m.. slov. = přenosná.
ohrada pro ovce

košař, -e, m. = výrobce košů,
košikář; Jaký: -ká vrba

knšntcčka, ž., zdrob. ke košatka
košatč_ -těji, —tější, v. košatý
košutěti, -tějí = stávati se koša

tý; slož. dokon. z
košatička, ž., zdrob. ke košatka

košatina, ž. = proutěné pletivo;z
= různé věci z něho: košina,
vložka do vozu (do saní) uple
tena z proutí a podobná koši,.
košík, košatka, budka: stara k.
= staré auto (lid. a hovor.); =
starý člověk (t.):
zdrob. —nka, -nek. ž.;
košatino'vý = z košatin. s koša—
tlnou

košatitl se = rozkládati se na způ—
sob koše, dostávat rozložitou ko
runu: lípa se košatí:
slož. dokon. z- se

košatka, -tek, ž. = mělká. pletená.
nádoba (mělčí než koš), ošatka

košatý [-tě; -tost] = rozložený
jako koš: -ta lípa: -tě koruny
(J ir.) ; barokní -tost (šaldova)
slohu (Beč.);
2. st. kosatější [-ji] (Gottw.)

košenlla ceny-», ž., z franc. = su—
šení červcl nopáloví a barvivo zz
ních; dový [-Zově]: -vá. červeň;
-lově zbarvený

košer, neskl. přid. jm., hebrej. =
čistý: k. jídlo = připravené
podle židovského rituálu; výpust
kou' to je R. II zčešť. košem?
[dně] (Olbr.);
koše-ráda, ž. = košerování:
košerák, -a. m. = židovský řez-»
ník nebo dozorce nad ním:
k., -u, m. = nůž na košerování;
košerovati = zabít, zabíjeti do
bytče po židovsku; košerovaný:
—ně maso

košíček, -čku, m., zdrob. ke ko
šík: přenes. dostat košíčkem, jíti
si pro košíček = košem, pro koš:
= prohlubinka na pyl na včelích
nohách

košík, -u, m., zdrob. ke koš:
košikárna, -ren, 2. = výrobna..
prodejna košíků:
košikář, -e, m. = výrobce n. pro-
davač košů a pleteněho nábytku;
= hrač košíkové: -řský [-řst'uí]:
-řský obchod, průmysl, -ká škola:.
košíková, ž. = košíkové. hra;
košíkovitý = podobný košíku:
košíkový vozík = s košíkem:
-vé sedadlo = podobné košíku
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košiiáč, -e_ m. = kdo je jen v ko- košťátko, -tek, stř., zdrob. ke
šílí, košilatý: koště, -tě || častěji -těte, mn.
zdrob. —láček, -čka, m., 0 ma— zpravidla košťata, stř., z původ.
lých dětech; chvostiště = svazek prutů, chvo
'-1ák, -a, m. = košíláč; jí na metení, metla; nové k.
Janda, m. = košilaté ditě (lid. dobře mete, přenes. = nová síla
a hovor.); pracuje s počátku horlivě; = se
-Zatá, -té, 2. = kořalka (lid.; šlý člověk, kytice (zhrub.)
chodívali na ni mnozí hned po rá—
nu, v košili, košilati):
dutý = oblečený jen v košili

košile, -ši1, ž., z lat. casula =
spodní prádlo, které se nosí na
samém těle; železná, brněná k.,
druh brnění; zvyk je železná. k.
= těžko se překonává (pořek.):
zdrob. košilka, -lička, Janka,
-lek, -ček, -nek, ž.;
košilo'vý, přid. ke košile

košina, ž. = košatina na vůz. na
saně:
košinář, -e, m. = kdo dělá ko
šiny; -řský [-řstvi], příd. k tomu;
košiňák, -u, m. = košinový vůz;
'košinatý = s košinou;
lcošinka, -nek, ž., zdrob. ke ko
šina:
košinový, přid. ke košlna: k. vůz
= s košinou

1'košíř, -e. m. = košikář (zastar.);
Košíře, -ř, pomn., část Prahy

*k0šmar || -ár, -u, m., rus. = hrů
za, děs;
-rný = hrůzyplný, děsný

košonry, v. cochonnerie
košový, přid. ke koš: -vé pletivo =

na. koše;
k., -vého, m. (v překladech z ruš.
za rus. koševoj) = velitel zápo
rožského „koše“

*košt, -u, m., z něm. = ochutnání
(lid. a hovor.)

košťál, -u. m. (souvisí s kost, vlast.
= něco tvrdého jako kost) =
ztvrdlý dužnatý stonek, hloubek
zelí; k., -a, m. = starý člověk
(lid.):
Jiště, stř. = pole s košt'ály
(Rais);
-lnik, -a, m. = pěstitel zeleniny
(Čap.); -Zový: -vé zelí

košťatář, —e,m. = kdo dělá koš
ťata

koštěný, v. kostěný
koštéř || -týř, -e, m. = ochutna

vač (zastar.); = násoska, kterou
se ssaje víno ze sudu

*koštovatl, z něm. = ochutnat
(lid.); co to koštuje? = co to
stojí (t.):
slož. dokon. 0- = ochutnat

koštýř, v. koštéř
košutka, -tek, ž. = čepice nazvaná

podle maď. revolucionáře L. Ko
šuta:
košuto'vec, -vce, m. = stoupenec
revolucionáře Košuta;
košutovka, -vek, ž. = papírová
asignace vydaná Košutem;
košutovský = v Košutově duchu.
připomínající Košuta

I *kot, -a, m. = kocour (nářeč.)
II *kot, -u, m., 1. = koník, noha

(zastan, nářeč.):
2. = převržení, kácení, pád (sou
visí s kotiti): kot velkých dřev
(EK); v. kotek

kota ako-», ž.. z franc. = číslo udá
vající nadmořskou výšku n. délku
přímky; přenes. = vrchol hory
(označený kotou), vrch;
v. kotovatl

kotáleti, v. kutáleti
*kotallti = kutáletí
kotár, v. chotár
koťátko, -tek, stř., zdrob. ke kotě;

přenes. = dítě, dívka; koťátka. =
kočičky, vrbové jehnědy (lid.)

kotůž, v. cottage; -žový = vilový
kotčí vůz. v. kočí
kotec, -tce. m. = bouda, chlév,

chlívek (zastar., místy běžné):
jako hřebec v kotci (Cap-): k.
na králíky (Mah.);
= kupecký krám (Jin, zastar.):
V kotcich, pražská ulice

kotek, 1. -tka_ m., zdrob. k I kot:
2. -tku, m., zdrob. k 11 kot;
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kotek || kůtek, —tku, m. = bo
bek: sednouti si na. k. (lid.)

kotel, -tlu ll -tle, mn. obyčej. kot
ly, -lů..., zřídka -tle, (Jin), m. =
velká. kovová nádoba; přenes.:
jsme tu jako v kotli husté sa
moty (Neum.): = nejhlubší část
jezevčího brlohu (mysliv.); = ve
liký hrnek kávy apod. (lid. a
hovor.): pomn. kotly || kotle =
tympani;
kotelna, -1en, ž. = místnost, kde
je kotel, kde jsou kotly;
kotelní, přid. ke kotel: k. kal.
kámen

kotci-ie a-ryje», ž., z franc. =
kroužek, uzavřená. společnost sle
dující své sobecké zájmy

kotev, v. kotva; kotevní, příd. k
tomu

kotě, -těte, stř. = kočičí mládě;
přenes. o dítěti n. o dívce (ho—
vor.); = čtvrtka. piva. (lid. a ho
vor.)

kothurn, -u, m., z řeč. = obuv
řec. tragických herců s vysoký
mi špalíčky;
pathosu: Machar se vyzul z ko
thurnu (Šal.): stavěti se na k.
= vyvyšovati se (hovor.); básnic
ký... k. = vysoká. úroveň bá—
snická

kotillon 4:-tyjon» || kotilion <<—ty-»,
-u, m., z franc. = odznak, který
připne tanečnice při volence své
mu tanečníkovi; -nový řád

kotiti, kocen(í) = kácet, převracet
(říd.): k. se = převraceti se,

valit, řítít (t.): lidstvo bídně ve
propast se koti (Suš.); obrněnec
s vysokého srázu se kotící (Čech):
slož. dokon. pře- = převrhnout,
-vrátit, -valit (běž.);
slož. nedok. překoco'vati (řídké):
vlna za. vlnou se valila & překo
covala (Majer.);
kácet/i, v. tam. opětov.

kotiti se, kocen(í), o kočce &.o ko
ze = vrhat mladé; slož. dokon.
o- se; okocený

kotlák, -u, m. = vagon s kotlem,
s cisternou

*kotlanina, ž. = vykotlaný otvor

symbol tragedie & 

kotlárenský, přid. ke kotlárna, na
př. dozorce:
kotlárna, -ren, ž. = dílna na
kotly

kotlář, -e, m. = výrobce kotlů.
dělník pracující v kotelně;
čský [—'řst'ví],příd. k tomu

kotlatl, -lám. souvisí s kotel, vlast.
= dělat kotel, otvor jako k., dír
ku; pak = kotlavěti (říd.) || obyč.
k. se, o zubu;
slož. dokon. inu-,'
vykotlaný = mající dirku, vy
hloubený: v. zub; -ná. kamna
(So.); v. zkotlalý

kotlavěti, -vějí = stávati se kot
lavý: zuby, vrby, staré stromy
-vějí;
kotlzwý [most] = vykotlaný: k.
zub, peň; -vé uličky (Sr./am.) =
plne dolíků, nerovné

kotlet, -u, m. || časť. kotleta, ž., z
franc., druh masa, žebírko; po
dle podoby = pruh delších vla
sů n. vlasti &. vousů u ucha;
zdrob. kotletka, -tek, ž. (v obou
významech)

kotlíček, m., zdrob. ke kotlík, -u.
m., zdrob. ke kotel

kotlina, ž. = kotlovitě se snižující
misto, kotlovitá proláklina, pro
hlubina; = lože černé zvěře:
-natý = s mnoha kotlinami;
zdrob. -nka, -nek, ž.; další zdrob.
mečka, -ček, ž.

kotlisko, stř. = velký kotel:
kotliště, stř. = místo, kde je
zasazen kotel

kotlovina, ž. = měď na kotly 11.
ze starých kotlů;
kotlovity' [-tč,' -tost] = podobný
kotlu:
kotlový [-vě], přid. ke kotel; -vě
brunátné hedvábí (R. Svob.) =
jako (mosazný) kotel

kotníček, -čku, m., zdrob. ke
kotník, -u, m. = výčnělek kosti
na nohOu i na, rukou; lid. =
kloub prstu;
*kot'níkatý =
(Č.-Chod)

s velkými kotníky
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koton, -u, m., z franc. = gumo
vý ochranný prostředek, odbor.
kondom, -u, m.

kotouč, -e, m. = něco svinutého
do kruhu, do kolečka.: k. pro
vazů, drátů, vlasů, prachu;
= kruhová. deska.. plné kolo,
„šajba“: otáčecí. větrací k.: =
disk: v heraldice = okrouhlá.
deska. s boulí n. s puklicí upro
střed; = kruhovité stočený ná.
sadec k některým hudebním ná
strojům; přenes. k. dní (Ho.);
K., vrch u štramberka.:
zdrob. kotouček, -čku, m.;
'kotoučžtž se = tvořit kotouč(e);
kotoučooitý = podobný kotouči:
kotoučovka, -vek, ž. = kotoučo
vá. pila, cirkulárka;
kotoučooý = svinutý do kotou
če, podobný -ěi: k. papír, po
hyb, brus; -vá. kotva; -vá. pila,
cirkulárka

kotoul, -u, m. = kotouč; = pře
met. lid. kotrmelec

kotouleti, -lejí = kutáleti;
slož. dokon. do-, na- se (mno
ho), za,- se;
'kotoulioý = kutálející se

kotovati, -tuji, z franc., 1. = ozna
čit, -čovat místo na mapě n. na
pláně kotou (v. kota); 2. = při
pustiti cenný papír k záznamu
na kursovním lístku a k obchodu

kotl-ba, ž. = „palice“, zhruběle o
hlavě: míti dobrou, špatnou,
tvrdou -bu; lámati si -bu (čech)

kotrcati (se), v. kodrcati
kotrč, -e, m. = tyč s vějičkaml

na čihadle, podobná rozsoše, ro—
hatina (mysliv.); = krátké ves—
lo (vorař.), opačina, kotrěník;
houba.: = chrastí, roští, chumáč;
kot'rčák, -u, m. = záď kanoe;
kotrček, -čku, m., zdrob. ke
kotrě;
kotrčnik, -a, m. = kdo má v ka
noi kotrč a sedí na zádi

kotl-kůl (-kal), -u, m. =
štít (zastar., Vanč.)

kotrlcovatl = dělat kotrlce;
kotrlčát'i = kutálet, válet, shazo

rytířský

vat krátké dříví s kopců po strá.
ních:
'kotrlec, -lce, m. = kotrmelec

kotrmei, -u, m., obyčejně
kotrmelce, -lce, m. = přemet
přes hlavu, kotoul, kotrlec: dě
lati -lce: přenes. (lid. a. hovor.)
= dělat hlouposti. chyby; udě
lat k. (t.) = „položiti se", při
jít do konkursu, ohlásit konkurs:
kotrmelcovati, -cuji = dělat ko
trmelce

kotula, zdrob. kotulkaj -lek, ž. =
ozdoba. na koňském postroji (Ho
leč.)

koturn, v. kothurn
kotva, kotev II zastar. kotev, -tv.e,

ž., lodní nářadi, háky na zachy
cení a upevnění lodi: kotvy spus
tit, zdvihnout. vytáhnout; stát na
kotvách; = něco kotvě podob
ného, část hodinového stroje,
vzpěra k upevnění stroje na pod
stavci ap.;
symbol pevné důvěry. víry, opo
ry, pomoci: k. života, naděje
(kniž.):
zdrob. kotvice, ž.;
kotvička, —ček, ž.;
kotvicovy', kotoiční, mý, přid. ke
kotvice

další zdrob.

kotviště, stř. = místo, kde kotví
loď

kotviti = stát, být upevněn na
kotvách, o lodi:
přenes. k. " zříd. k. Se = tkvíti
(kniž.): k. ve smýšlení; aby se
vaše city v moři Slavjanstva kot
vily (Koll.);
slož. dokon. za— loď = kotvou
upevnit; loď se zakotvila || za
kotvila;
přenes. = upevnit: za- víru v
srdci národa (semb.): za- podmě
tově = uchytiti se (v životě, v
povolání...), usaditi se

kotvovitý [-tě] = podobný kotvě;
kotvovky, -vek, ž. = hodinky s
kotvou, angrovky;
kotvový příd. ke kotva: k. řetěz:
k. zámek = s kotvou; -vé hodin
ky neboli kotvovky
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kotydž, v. cottage
kotyjon, v. cotillon
kotýlek, -lku, m., zdrob. ke kotel
Kotyza, m., příjm.: z původ. ko

tyza, kortyza & to z lat. curtisa
nus = pochlebník; v. kortyzon

kotzovlna, v. kocovina
Kouba, m., příjm. z Jakub;

Koubek, -bka, m., příjm. 2 .Ta
koubek

koudel, -e, ž. = odpadkové. lněná
n. konopná vlákna:
hoří k. || k. hoří! (lid. a hovor.)
= je zle, je třeba rychle po
moci, zakročit (k. se dávala pod
podlahu kolem kamen. aby její
tlení upozornllo na nebezpečí
ohně);
držet ženě k. = poslouchat ji
(Holeč.);
zdrob. koudelka, -1ek. ž.; = kou
delová příze;
koudel'níček, -čka, m., zdrob. ke
k0udelník;
k., -čku. m. = náčiní na čištění
pušky (vojen.);
koudelník, —a, m. = obchodník
s koudelí (zastar.);
ženin k. = kdo poslouchá. ženy
(lld.);
koudelný || daný pramen, -ná
nit, -né plátno;
koudelo'vitý = jako koudel

koukati, -kám = hledět, dívati se
(lid. a hovor.): k. na. něco; to
koukáš! = díváš se s údivem:
černě koukat na někoho = ne
přát mu (Němc.): k. (se) na ně
koho skrz prsty = podceňovat
jej; k., jako by neuměl pět
počítat = nechápavě, hloupě; k.
jako sůva z nudlí = zamračeně;
smrt mu kouká. z oči (0 nemoc
ném na smrt): nic z toho ne
kouká. = nebude z toho nic,
žádný užitek;
k. co udělat... || k., abych... =
hledět, vynasnažovat se;
= vyčnívat, „čouhat": kouká mu
tkanička;

se po někom, po něčem, na ně
koho, na něco; koukej se, nedělej
to (Nex-.) = podívej se, uvažuj
o tom. rozvaž si to; koukejme se,
jak to umí = hled'me;
slož. dokon. *do- = na- se do
vůle (čap.); na- se (mnoho); o
" zřídka 027- = se všech stran
prohlédnout: obkoukej. jak se
dělají malé věcl (Petr Den): 0—
se ve světě (Rais a obec.) —
nabýti zlč'ušeností: okoukaný =
zkušený;
od- něčí mravy, šaty... = od
pozorovat; odkoukany': —né způ
soby...;
roz- se = začítl dobře vidět:
než jsem se rozkoukal, zmizelo
to; ily-, nedokon. = vykukovat,
vyhlížet: vykoukala z okenečka
(píseň);
za- se do někoho, do něčeho =
obliblti si, zamilovatl se:
koukávati, opakov.;
slož. nedokon. od- cizí způsoby
(So.); 1m- někoho = vyhlížet
atp.

kouknonti, -kl, -knuv, -knut(í),
prostě dokon. ke koukati = podí
vati se (lid. a hov.): k. na něko
ho, na něco || k. se (sr. koukatl
se): já se na to kouknu = pro
hlédnu to; koukni se, nedělej to!
= hleď, rozvaž si to:
slož. na- do vedlejšího pokoje =
nahlédnout; přenes. na- kam =
chvilku pobýt, na chvilku se za.
stavit; na- do něčeho (do SPO"
lečnosti, do věci) = poznatl to;
0- (si) něco; o- se po Praze

pro-: obraz... prokoukl = pro
hlédl, stal se jasnější; pro- ně
koho = prohlédnout, poznat jej;
vy- z okna; za,-' se do někoho;
-kuko'uatž, slož. nedokon. na,-, o-,
zoo-, val-: to je nějakého nakuko—
vání & okukování (Drn.): turisté
je tu okukují (Neum.); pokuko
vat po očku na, někoho; vyku
kovati z okna

k. se = koukati, s odstínem po- koukol, -u, řidčeji -e, m. || kou
zorovat, uvažovat, posuzovat: k. kol, -1e, ž.. rostlina; všude kou
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kol mezi pšenicí (přísl.) = všu
de špatní lidé mezi dobrými:
koukolový květ

koulaná, -né, ž., moravský tanec,
lid. kúlaná

koule, 7. p. jedn. koulí n. kulí, 1.,
4. mn. koule, 2. koulí n. kulí...
" kule, z. = těleso, jehož body
na povrchu jsou stejně vzdá
leny od středu: k. na střílení;
k. na hraní (při hře v kuželky,
na kulečníku...); k? jako tělo
cvičné nářadí; koule slunečné.
(Rais) ; k. v kartách; = hlava
(v hantýr.); = nedostatečná.
(student.);
v. koulička. kulka

koulenice, ž. = kouleni (lid.)
koulenka, ž., rostlina
kouleti, -lejí, opět. ke kuliti: k.

kuželky: koulelo se, koulelo čer
vené jablíčko (pís.); k. očima.
při divení, hněvu... (lid. a ho
vor.); slož. dok. do- = dokončiti
koulení: jablíčko se jinam do
koulí (Sládek) = zakutálí;
na—se (mnoho. do vůle);
110- si (trochu, do vůle);
za- si (trochu): za- se: klubko.
jablko se zakoulelo;
koulívatž, opakov.

koulička || kulička, -ček, ž., zdrob.
ke koule; být jako koullčka =
tlustý. tlustá (lid. a hovor.)

*koullti zrak = poullt (Prach.);
koulí'uati, v. kuliti

koulovačka, -ček, ž. = koulování:
koulovati || kulovati koho, se =
házet! po kom. po sobě koulemi.
obyčej. sněhovými

"kouma, m. = nekňuba (Rais)
*koumarOvý = hnědý jako železo

(zastal—.)
*koumati (se) = okounět, lelko

vat; = pozorovat (hantýr.);
'kouma'vý [dvě] = pátraV'ý

Kounice, -ic, pomn.. ves, město
*kouniti = okouněti (šrám.)
koupací = na koupání: k. plášť,

vana, houba:
koupačka, -ček, ž. =
místo na koupání.
(hovor.):

koupání,
koupaliště

pomn. -čky, -ček, 2. = koupací
oblek (t.)

koupadlo [[ *kupa-, -del, stř. =
koupaliště

*koupalisko, stř. = koupaliště
koupaliště, stř. = místo na kou

pání (podle jihoslov. kupallšte)
koupárna, -ren, ž. = koupaliště

(lid.) .

koupati, koupu... !| koupúm..., kou
pej, koupaje = pohružovati do
vody a. oplachovat, mýt: k. dítě.
koně:
k. někoho (při zkoušce...) = uvá
dět jej do nesnází, do rozpaků.
hledět jej zkrušit (hovor.);
k. se v řece, ve vaně,..; k. se
v potu = velmi a celý se potit;
slož. dokon. na- se (mnoho);
0- = opláchnout: 0- si nohy, 0
se v potoku;
vy-, prostě dokon.: vy—dítě, vy—
se;
z- koho, se = pádem, sklouznu
tím. shozením smočlt:
přenes. z—někoho (lid. a hovor.)
= uvésti do nepříjemného posta
vení, na př. při zkoušce = po
trápit a nechat propadnout:
koupávatž, opakov.

koupel, -e. ž. = koupání, voda ke
koupání: připravit k., jíti do
koupele;
koupele, -lí, ž. pomn. = lázně;
koupelka, -lek, z., 1. zdrob. ke
koupel (řídké), 2. = koupelna
(lid. a hovor.);
koupelna, -len, ž. = místnost na
koupání;
zdrob. -Znička, -ček, ž.

koupě, ž. = výměna něčeho, zís
kání za peníze, kup, kupování:
dobrá., špatná, výhodná k.; ujed
nat, zamítnout koupi;
to je všude ke koupi, hojné, ale
vlast. nečes. m. to se koupí.
lze. možno koupit, koupíš, kou
píte (v. k);
koupěchtivý [—vost]: -vé obecen
stvo = chtící, hodlající kupovat.
koupit: -vost = touha koupit,
kupovat
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koupit-i, kup = vyměnit, získat.
dostati za. peníze: k. něco od ně—
koho; k. za hotové: k. za hříšné
peníze = velmi draho; kdo ho
nezná, koupil by ho (lid. a. ho
vor.), o člověku, který není tak
dobrý, hodný..., jak se zdá.; dáti
se, nedati se k. = dáti se, ne
dati se podplatlti, být. nebýt
poctivý:
slož. dokon. do—co = koupiti to,
co chybi: na.- čeho (mnoho);
od- od koho co = koupiti:
*po-: mnoho jiného pokoupila
(čelak.) = nakoupila;
'pře- = koupí převzít: roman
tismus básníků překoupili tram
pové (Hoffm.);
při- = koupit k tomu, co již '
je: při- látky na šaty. kus látky;
roz-: všecko ovoce bylo na trhu
rozkoupeno = skoupeno různými
lidmi; s- co = všecko koupit:
14—= odkoupit, koupit od ně
koho (zastar. &. nářeč.): ukou
pený dům (Štol.):
v—se = kupem se dostati; v—se
do úřadu, do obchodu, do cechu;
vy- = koupí vyprostit: vy- ně
koho zlatem, penězi z otroctví;
vykoupení, stř. = spasení (ná.
bož.); smrt byla proň v. = spa—
sení, záchrana;
za- = koupit: za- statek; za
si místo na hřbitově; zakoupený:
-né pozemky; přenes. = podpla
cený;
v. kupovati

kouta, v. I kura
koař, -e. m. = plyny vznikající

při hoření, dým, para, mlha
=“kouřidlo || ku-, -del, stř. = pro

středek na nakuřování, vykuřo—
vání (Němc.). nádoba na vyku
řování, náčiní na kouření (čech)

Kouřim, -mě || -ml, ž., město v Č
kouř-ití, kuř, podmětově = vydá

vat kouř, páru, mlhu: kamna,
lampa, hory kouří;
neosobně kouří se = vychází
kouř, mlha: k. se z komína.
z lesů, na horách; přenes. lže.
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až se mu od úst, od huby kouří
(lid. a, hovor.);
zřídka osobně: obědy z misek
se kouří (Ho.) = z obědů se
kouří; (mlhou) kouřilo se jitro
(Vrchl.);
předmětOVé k. něco = ssáti kouř
z něčeho hořícího: k. doutníky,
cigarety, tabák, dubové listí;
k. :; dýmky: k. dýmku, Výpust
kou m. k. tabák z dýmky;
slož. dokon. do— co = dokončit
kouření čeho: na- = kouřem na.
pustit: na- kožich proti molům;
na- dýmku = za-: Jak si na
kouřil pan Vorel pěnovku (Neru
dova povídka);
na- se (mnoho); je tu nakou
řeno = mnoho kouře;
o—zeď svíčkou = oěadit;
po- sl = spokojeně zakouřít:
pod- = pustit kouř pod něco:
pod- úl, včely:
pro- = kouřem napustit: pro
světnici jalovcem: = kouřením
utratit: pro- mnoho peněz;
pře- se = příliš mnoho kouřit;
roz- se = začít mnoho kouřit:
kamna, se rozkouřila;
s—= vy-: za války se skouřllo
všecko; 14. se = kouřením si
uškodit, zahubiti se;
vy- = kouřem napustit: vy
chrám kadidlem. světnici františ—
kem; = kouřem vypudit: vy
včely z úlu; přenes. = vytratlti
se, vypadnout, vymizet: už se mi
to vykouřilo z hlavy (lid. a ho
vor.): vykouří se mu hněv z hla
vy (Baar) = vyprchá.: = kouře
ním spotřebovati: vy- za, den 20
cigaret a pod.;
za- místnost = naplnit kouřem
& zašpinit; za- (novou) dýmku,
lulku, o počátečním kouření.
kterým se dýmka... připraví k
dalšímu kouření; za- si .= trochu
pokouřitl; za- se: z komína se
zakouřilo; za vozem se zakou
řilo = zaprášilo;
-kuřovati, nedokon. slož. nap si
hlavu, na- se:
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po- si spokojeně; pod— někomu
= lichotlti (lid. a. hovor.); vy
včely; za- dýmku, světnici;
kouřívati, opakov.

*kouřivý = kouřící: -vá. kamna
koní-mo, příslov. ke kouřiti: je k.

= suchá. mlha, zakalený vzduch
(odbor., lesn. & lid.);
někdy se cítí za podst. jm. stř.

'konřný = kouřící (řídké): -ná
pekel vřídla. (Ner.)

kouřový [-vě; mostJ: -vé plyny =
jsoucí v kouři; -vá. barva = 18-
ko kouř

kousací = co je na, kousání: k. za
řízení u hmyzu

kousati, kousl, -šeš... || kousám....
kousej. -saje, -sá.ní = rozměl
ňovat. drtit, třepit, trhatl zuby
na _kusy: k. chléb, maso: k. do
jablka = zatínatl zuby;
pes... kouše = chytá člověka,...
zuby, zatíná je do něho: prach...
kouše = štípe: o člověku ne
kouše = není tak zlý... (lid. a
hovor.): podob. nekouše to: k. se
(navzájem): psí se kousají: pře—
nes. = dorážet “na sebe. škádlltl
se, žít v nepřátelství (lid.):
slož. dokon. do- co = dokon
člti kousání čeho; do— se kam
= dopracovat! se (říd.):
na- něco = začiti to kousat: na.
se (mnoho); o- kost, 0- si nehty;
od- kůrku;
po- co = roz—:= kousáním po
ranit: pes pokousal dítě (do nohy,
na ruce);
pod— se: krysy se podkousaly
do sklepa;
PTO- co = kousáním proděravit;
pro- se = kousáním proniknOuti:
myši se prokousaly do komory;
přenes. pro- se = probiti se. pro
tlouci: do posledního se už nějak

_prokoušeme (lid. a hovor.); pro
se do světa (Neum.):
pře— co = kousúnim rozdělit..:
pře- zlé doby, zármutek... = pře—
trpět (lid. &hovor.):
roz- maso... = rozmělnlt, roz
třepit...:

s- = odkousati s něčeho: zajíci
skousali kůru se stromů; = kou
sáním sblížit, spojit: 5- články
řetízku;
14- co, koho = kousáním odnít.
zahubit: u- prsty...; pes ukousaJ
zajíce: přenes. nohy by Pánu
Bohu ukousal, o pobožnůstkáři
(lid.): u- se (dlouhou chvílí) =
nevěděti, co počltl, jak se zabavit:
"v- se do oříšku (Krásnoh.):
vy- = kousáním dostat, vypudit:
vy- jádro z ořecha; vy- někoho
odněkud (lid. & hovor.);
za- = kousáním usmrtit: psi Za—
kousali slepice:
-kusovati, nedok. slož. do- co;
na- pečivo; 0- si nehty; od- co:
pře— slova = nezřetelně mluvit
(lid. a hovor.); pře- víno (Vrba)
= válet je v ústech a tím vychut
návat: při- chléb k pečení; 11,
z krajlce: vy—jádra;
kousá'vatí, opakov.: nedokon.
slož. vuz-, o-, vy-m, obyčej. na
kusovatl atd.;
v. kousnouti

kousavec, -vce, m., hmyz:
kousavý [-vě; -vost] = kousajíci:
k. pes, prach: přenes. k. člo
věk = který si rád někoho ne
příjemně dobírá. uštěpaěný. jíz
livý; pod. k. vtip. -vá. ironie, -vé
poznámky: -vě mluvlt, odpovědět;
odkud by nabral Pražan dosti
ostrosti a -vosti na satyru (Ner.)

kousek, -sku || -ska (v. dále), m..
zdrob. ke kus: k. chleba, masa.
křídy..: nemá kouska rozumu
(lid. a. hovor.): nemá-ll nekdo
-ka svědomí (Čech): nikde -ka
lsti (Svět.): —ska. řeči s nim
není (Be.);
pěkný kousek, o motocyklu. o
jednom dobytčeti... (lid. a ho
vor.);
= dilo: mistrovský kousek...; =
čin: studentský. povedený k.

kousíček, -ěku (-čka). m., zdrob.
ke kousek, v. koustíěek:
'kousilinek, -nku. m.. zdrob. ke
kousek || běž. kousmek, -nku, m.
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okouskovaný [-'ně; masu = roz
kousk0vaný, nesoustavný;
kouskovati. = rozdělovat na
kousky; k. se, kouskování =
drobiti se, štěpit (Havlíč.);
slož. dokon. 'roz- = rozdělit na
kousky; rozkouskovaný [-'ně;
-nost]; slož. nedokon. rozkous
kovávati

Okouskovatý !| kouskom'tý [-tě;
-tost] = v kouscich. po kous
cích, neucelený. nesouvislý, pře
rývaný: -tě vyrážet věty (čech)

.kouskový [dvě] = v kouscích,
po kouscích: k. odprodej (Vr.):
-vě povidat (Jlr.)

kousnoutl, kousl, -snuv, -snut(i).
dok. ke kousati: k. do jablka..:
k. do kyselého jablka, přenes. =
pustiti se do něčeho nepříjem
ného: pes ho kousl;
není do čeho kousnout (Vr.) =
není práce, zaměstnání (lid. &
hovor.):
k. se do rtu, přenes. = při
nutiti se ]: mlčení;
slož. na- jablko; přenes. na
něco = začít a nedopovědět -(lid.
a hovor.):
od- kůrku: 1770-(si) prst:
pře- provázek; přenes. pře
slovo = zadrmollt je (lid. a
hovor.): budeš musit ledaco pře—
kousnout (Vf.) = strpět, snést
(lid. a hovor.):
roz- ořech; s—kúru se stromu:
u- si kus čeho; 1211-co z čeho:
.eu—: kočka zakousla myš; pes
se zakousl zlodějovl do krku;
přenes. za- se do něčeho = hor
livě se pustit (lid. a havor.): za.
něco = pojíst:
slož. nedok. nakusovati..., v. kou
satl

Kouša, -ši, m., příjm.. asi do
mác. tvar ke Kunrát n. ke Kou
ba (Jakub)

—koušeti, —koušívati, v. kusitl

kouštíček || '—štínek, -čku (-čka),
-nku (-nka). m., zdrob. ke kousek
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kout, -u II -a, jen do kouta, z -ta.
m. = prostor mezi dvěma sbíha
jlcimi se stěnami: k. v pokoji,
ve sklepě, na. ulici; hledatl po
všech koutech;
zalézti do -ta, přenes. o zba
bělci (hovor.): vymetati s ně
kým všecky kouty = dávat mu
! vzdálené n. nepříjemné úkoly;
sešívat kouty (sm.. lid.) = cho
dit po pokoji z jednoho kouta. do
druhého;
= šestinedělí: přijítl do kouta.:
ležet v koutě; nositl do -ta. =
nosit pokrmy & nápoje ženě v
šestinedělí: vyjítl z kouta;
== skryté, tiché, nepovšimnuté
místo; babí k., v. babí;
zdrob. koutek, —tku || do, z -tka:
k. u úst, ústní; další zdrob.
kouteček, -čku || do, z -čka. m.

koutl, kuji, v. kovatl '
*koutkovnti (se) = léztl do kout

ků, postávat v koutcích (bibl..
Jir., místy lid.)

kontní, přid. ke kout, hlavně ve
významu šestinedělí: k. koš.
plachta;
koutm'ce, ž. = skříň upravená.
pro kout, úhelnice; = šestine—
dělka, koutní plachta

koutovltý = plný koutů:
'koutový = koutní

-kouvati, v. kovati
kouzelně, v. kouzelný;

'kouzelněti, -něji = stávatl se
kouzelný; slož. dok. z— (Svob.):
kouzelnice, v. kouzelník:
kouzelnický [-cky; -ct'v4], přid.
ke kouzelník = čarodějnický;
kouzelník [mm], -a, m. = kdo
dělá kouzla. kdo se obírá s kouz
ly, čaroděj(ník). čarodějnice, es
kamotér

kouzelný [-ně; -nost] = mající.
působící kouzlo. čarodějný, ča.
rovný, okouzlující: k. proutek.
večer; má moc, noc: -ná lucer—
na = laterna magice.; -né slovo

*kouzoň, -zně, ž. = místo pod
pecí, pod kamny (Herlt.)
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'kouzlaplný [] kouzlo— (čelak.) = kovák, -a, m. = kovodělník (lid..
kouzelný a. hovor.)

kouzliti, (vy)kouzli, -1ete = pro- kovaň, -ně, ž. = kovárna. (Holeč.).
vádět kouzla, čarovat, kouzelně, vykovávací huť
tajemně působit. tvořit: teplé kování || lid. kutí, stř., podst.
počasí kouzlí ze země'zelené ko- J'm- ke kovati: koVáni koní; =
berce (Bubert); jakou zrak ml kovové součástky n. ozdoby: 1!
kouzlí vidinu? (čech); k. 121 na dveřích, na oknech. na nábyt—
(Pujm.); častěji slož. dokon. ku. na dýmce, na pušce apod
0- = očarovati: o- někoho po- kovaný || lid. kutý, zpříd příč. od
hledem, úsměvem, slovy; *od—= kovati: —ná mř
zbaviti kouzla. (Hal.); přenes. = tuhý, přesvědčený;
Dří- = přičarovat, kouzelně pří- býti v něčem k. =pevný, dobře
vábit, přivolat...: pří— si něčí znalý toho (h0vor.)
obraz; 'při- někoho; kovárenský dělník = pracující v
"s- = kouzelně sestavit (J. Čap.); kovárně; -kě dveře =- d. ko—
v- něco do přírody = kouzelně várny;
do ní vpravit, V ní vytvořit kovárna, -ren, 2. = kovářská
(Nov.); dílna
vy- -= čarovat; kou elně - _
tvořit: :; na plátněz kraji:; kovár [-'řka],'-e, m. = řemeslník,

. _ . ' který ková, kuje; = hřib mod-
ruce mOje vykouzhly z půdy sad rák koloděj' -řka též _ ková
(čech); vykouzlený ráj; řov'a žena (fm>. ' _kou lí ti - - ' '
V 122031o*vaffakov" kováříček,--čka, m., zdrob. ke ko

*konzlivý = kouzelný vářík: lepši kovář než kováříček
kouzlo -zel stř — tajemný nad- (pořekadlo) = lepší (prospěš' 1 ' —' , . . .

Přirozený prostředek n. účinek. ŠŠŠ? “121303133 323? 1102331čáry, čar0vná moc; "" ,'
přenes. = přitažlivost, půvab: proč bych šel ke kováříčkovl.

k. žití, lásky (Vrch1.); tílko, z Ždyžňrzohu 431555Že kovářovr ; 031.3;něhož dýše kouzlo neskonale ov " a, * -a, m., i r 

(Čech) 303123“ zprav. jen jako název
'kouzlomOc, -i, ž. = čarovná moc . '
kouzloplný, v. kouzlapln ý kovaifmu, ž. = kovářství (lid. a
konzlovati, opět. ke kouzliti (za- ĚOVOI').'. _ . ..

star., bibl.); zprav. nedokon. kovořztz= provozovatl kovarmu,
slož. kovářství ; _

0—= očarovávati, kouzelně, ča- ŽSŠŽŠSky [-sky; -st'ví], príd. ke
rovně působit; okouzlující ú
směv, obraz...; vy- *kovatelný = RUÍHÝ

kov, -u, m., vlast. = co lze ko— kovatl, kovám... “ kovu, -veš..., ko
vatí. prvek vej. kovaje, kovav, koval, kován,

kovací = co je na kování: k. kla- kování (v. tam) ||
divo koutě, kuji..., kuj, kuje, -jíc, kuv,

kovácký, přid. ke kovák kul, kut, kutí (v. kování) = ob
kovadlina, ž. = nářadí, na. kterém rábět kovy; k. koně = dávat mu

se kuje: podkovy; k. kola., truhlu... = po
zdrob. Jinka, -nek, ž.; přenes. bijet různými kovovými součást
(pro podobnost) = kůstka v kami:
středním uchu přenos.: kouti (nik. kovati) že—

kovadlo, -del, stř. =kovací stroj, lezo, dokud je horké (žhavé) =
kovadlina využít příležitosti ;
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kout pikle. zradu, plány = osno
vat. spřádat:
slož. dokon. na- hřebíků; na- se:
0-, prostě dokon.: o- koně, dveře,
truhlu;
pře- koně = znovu okovat;
při- = kováním připevnit: při
ruce na kříž:
TOZ'= kováním rozbít, předělat:
roz- pouta: '
8- články řetězu = kováním spo
jit: '
14-co = kováním udělat; přenes.:
události ukovaly jeho zkušenost
(literár.);
1)—co do čeho; stanul jako do
země vkovaný (R . Svob.);
011-= vytepat: vy- kosu, dýmku;
vy- si na. živobytí = kováním
vydělat; *z- = u-:
za- = vkovatí do něčeho: zakujte
mi v uši kámen (píseň); za- od
souzence do pout, do želez; za
koně = špatně okovat; slož. ne
dok. okouvati...;
ková'uati, opakov.

kovboj, -jka, -jský, v. cowboy
koverkot, -u. m.. podle výslovn.

za covercoat, z angl. = anglická
vroubkovaná látka;
koverkotový || covercoatový = z
koverkotu

kovíčeti, -či (Hal,) ll
kovíkati n. Jeu-, -kám, o hlase
kuvíka, sýčka (mysliv.);
slož. dokon. za

kovkop, -a, m. = horník (zastat.
.T. J. Marek, Bezr-.); 'kovkopeclcý
" kovkopský, přid. k tomu

kovnatý [-tost] = obsahující kov,
bohatý naň

kom-, kmen od kov ve slož.:
-dámý = poskytující kov (od

_ bor.);
dělnický [-ct'ví], přid. ke -děl
nik, -a, m. = dělník pracující
s kovem:
-dělný průmysl:
-li_'iec, -jce, m. = slevač kovů:
“155607037[-ct'ví] = slevačský ||
-lz'tec, -cký [-ctví];
masný = kovodámý:
-praco'tmik. -a, m. = kovodělník;

-průmysl, -u, m. = kovodělný,
kovový průmysl; -průmyslový;
Lr'yjec, -jce || -1—ytec,-tce, m. =
kdo se obírá s rytím do kovu;
-'rýjecký || —rytecký [-ctví];
—1'yt,-u, m. || -rytina., 2. = ry
tina. v kovu;
-soustmžn£k, -a, m. = soustruž
ník kovů:
-tepec, -pce, m. = kdo tepe ko
Vy: -tepecký [-ctv£];
-tisk, -u, m. = tisk tepaným ko—
vem, metalografie; -t'iskař, -e.
m.; -tžskařský [-řst'v£]

kovově, v. kovový '“
kovwlna, 2. = kovová hmota, kov

získaný ze simíku n. z kyslič
níku. regulus

'kovovití, slož. dokon. z-, v. tam
kovovitý = připomínající kov, ko

vový: k. vzhled
kovozemědělec, -lce, m. = kovo

dělník, který je též malým země—
dělcem

kovový [-vě; —vost] = co je z ko
vu: k. nábytek, -vá tyč...; = co
připomíná kov: k. lesk. hlas;
hlas zněl kovovou plnosti (So.);
-vá. úhrada bankovek = zajiště
ní_ krytí kovem (zlatem); -vě
lesklý; spinet -vě zadrněel (Jír.)

koza, ž., dutorožec; k. n. májová
k. = chroust (lid.);
mlsný, -ná jako k. (lid. a ho—
vor.); dáti dítěti kozu = odsta
vit je (t.); rozuměti čemu jako
k. petrželi = nerozumět pranic
(L): je s nim řeč jako s ko
zou na ledě =_ není žádná řeč
(t.); já o koze a vy 0 voze =
každý máme na mysli něco jiné
ho (t.):
k. = ženský prs (vulg.): nadáv
ka ženě;
= různé nářadí (podobné koze):
k. na. řezání dříví. na klepání
kosy (též kozlík); mostní kozy
= klády na ochranu proti ledu:
tělocvičné nářadí

kozácký boky; -ctví], přid. zprav.
jen ke kozák 3.: k. kůň; k. kou
sek, přenes; = divoky, nepromyš
lený (hovor.):
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kozáctví, stř. = kozácký život;
kozáct'vo, stř. hromad. = kozáci

kozáče, -čete, m. = kozácké dítě:
kostiček, m., zdrob. ke kozák;
kozáčina || častěji -zač—ina,ž. =
kozáctvo: kozačina, = kozácký
kousek (přenes.):
kozačz'sko, stř. = pořádný kozák ||
= kozák (hanl.);
kozačitz'= být kozákem (Čelak.):
= dělat kozačiny;
kozačka, -Cek, ž. = kozácké. žena
(čech): = kozákova žena (lid.);
= žena na statku mající na sta
rosti kozy; lid. tanec

kozák, -a, m. 1. = pasák koz; 2.
houba; 3. = příslušník předre
volučního rus. národního vojska.
kozácký tanec; přenes = zkušený,
ostřílený člověk (lid. a hovor.)

kozalec, -lce, m., rostlina
kozař, -e, m. = kozák 1.: .= zlo

děj kol, velocipedů (v hantýn)
kozatý = prsatý (vulg.)
kozel, -zla, m. = samec kozy (lid.

i srny): udělat kozla zahradní
kem = škůdce dozorcem (pořek.):
dojit, odřít kozla = chybit, pro
hloupit (lid.);
eufemisticky m. čert (lid. a ho
vor.): takovou muziku aby k. po—
slouchal (Némc.): i kozla!; sta
rého kozla rozuměla. (Vanč.) =
nic; kozel (kozli) mu to napís
kal(i); k. mi to byl dlužen; ko
zel ho sem přinesl; jdi ke všem
(rohatým) kozlům; svázati do
kozla = do kozelce; o různém
nářadí, v. koza;
= černé pivo (podle něm. Bock-_
bier);
kozel z pušek = pyramida:
v. kozílek, kozlíček, kozlík

.komlcovati = dělat kozelce, kotr
melce

'kozelčí = kozli;
kozelčina, ž. = kozelčí, kozlí
kůžka (J ir.)

kozelec, -1ce. (původ. kozlec, kozel
ce, v. tam), m.. zdrob. ke ko
zel (zastar.); svázati do kozel
ce = ruce a nohy křížem:

přenes. kozelec = kotrmelec: me
tati —lce

kozenka, ž., zdrob. ke koza (nař.)
kozér, v. causerie
kozí, přid. ke koza: k. mléko. sýr,

brada, chlév; hádati se o k.
chlup (v. chlup): k. vrátka =
zadní dvířka. úskoky (šmi1.); v
četných jménech rostlin, většinou
lidových: k. brada, jetel...

kozička, ž., zdrob. ke koza; pOmn.
-čky = jemná krupice (mlynář.)y
= bezinky (lid.)

kozílek, —lka, m., zdrob. ke kozel
kozina, ž. = kozí maso, kůže. zá

pach;
kozinec, -nce, m. = kozí chlév.
trus: rostlina;
kozinka, -nek, ž. = kozí kůže;
= kozí kožišina, kožich (nářeč.):
= bezinka (t.):
kozinkový = z kozinky

kozírek || kazů-, -rku, m., rus. =
štítek vojen. čepice; hodit pod
k. = vzdáti čest

'koziště, -štěte, stř. =
(zhrub.)

'kozkn, ž., zdrob. ke koza
'kozlútko, -tek, stř. = kůzlátko
kozlc || časť. kůzle, -ete, stř. =

kozí mlade: zdrob. kozlátko ]]
Jazz-, -tek, stř.

kozlec, -lece (původ. kozelce), m..
brouk

kozlecí (jako telecí) || zprav. kozle
čí || kúzlečí, přid. ke kozle, kůzle:
k. maso:
kozlečžna ||
kůže

*kozlenec, -nce, m. = kozelec. kotr
melec

kozu, přid. ke kozel: k. roh
kozlíček, -čka, m., zdrob. ke koz—

koza

hrůz-, ž. = kozlečí

lík. -a; k., -čku, m.., zdrob. ke
kozlík, -u; rostlina

kozlík, -a, m., zdrob. ke kozel:
pták:
k., -u, m. = sedadlo pro kočí
ho na kočáře; = nářadí, zejmé
na na klepání kosy. řezací sto
lice (sr. koza); k. lékařský, rost
lína;
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kozlíkovatí = vázati do kozlí- 'koželužný = kde jsou koželužny
ku, do kozelce; slož. dokon. 3- II dužský [—Zužství],přid. ke ko
(mysliv.) : želuh
kozlíkom'tý = příbuzný s kozlí
kem: -té rostliny:
kozlíkov'ý, přid. ke kozlík

kozlina, ž. = kozlí maso, kůže, ko—
zina

kozllti se = vrhat mláďata, o ko
zách: slož. dokon. o- se

okozlonohý = mající nohy jako ko
zel (o satyroví)

ckozIOuchýsatyr (Čelak) = s koz
líma ušima

kozlovice, -lc, ž. pomn. = kalhoty
z kozí kůže (RMS):
kozlovina, ž. = kozlí maso, kůže,
zápach; = kozlí čeleď (c',-Chody
'kozlovitú [-té] = podobný
kozlu:
'kozlovský ]] 'kozlový = kozlí

Okozmlce, ž. == kozí, tenký hlas,
fistule (líd.);
'kozmičíti = mluvit kozmici

koza-, kmen od koza ve slož.:
-doj, -e. m., pták:
moh, -a, m. = satyr; mohú;
-nožec, -žce, m. || -nožka, m. -=
kozonoh;
'-p(w [-paska], -a, m. = pasák
koz (Hol.);
--roh., -a || “rožec, -žce. m.. pře—
žvýkavec: Kozoroh, -rožec, sou
hvězdí

kozoubek, -bku, m., zdrob. ke ko
zub

kozrý, kozrysta, v. causerie
*kozub, —u,m., slov. = krb, pícka

(Nemo., Heyd.)
kozýrek, v. kozírek
kožař, -e. m. = průmyslník n. děl

ník zpracovávající kůže:
Jřskú Hutton, příd. k tomu

'kožc, ž.- = kůže (zast. &. nářečí.)
kožedělník, -a. m. = kožedělný

dělník; -dělný = dělající, zpraco
vávající kůže, kožařský; -dělný
průmysl ' '

koželuh, -a, m. = dělník n. továr
ník vydělávající kůže:
koželuhovna, -ven || koželužna,
-žen, ž. == koželužska. dílna:'

koženáč, -e, m. = ,.kožené" jabl
ko (s tuhou, jakoby koženou
slupkou)

koženice, -ic, ž. pomn. = kožené
kalhoty, koženky;
*koženi'na, ž. = vydělané kůže,
kožina 1. (Jir.)

koženka, -nek, z. = koženáč: pomn.
-ky = koženice;
'koženká'řský [-sky] || *kože'nko

4717 [-vé1, přid. ke koženky =
v čem jsou hlavní věcí koženky,
lidový (hanl.)

koženky_ v. koženka
kožený [-ně; -nost] = co je z ků

že n. podobné kůži: k. kabát..:
-né kalhoty neboli koženky; -né
jablko neboli kožená-č:
přenes. = duševně málo pohyb
livý. upjatý, suchý, nezáživný,
nudný: k. človek, výklad, -ná
přednáška

kožešinu, kožešník, v. kožišina., ko
žišník

'kOžíčka, 2. = kůžička
kožich, -u, m. = svrchní kabát

' podšitý kožešinOu n. kožešina
“sama upravená jako kabát: na

saditl si veš (vší) do kožicha. =_
získat nepříjemného společníka
apod. (zln'ub.); leze to (odpo
věď. přiznání...) z něho jako z
chlupatého kožicha n. z chlupa
té deky (t.) = pomalu; vyprášit,
prohnat komu kožich = potýrat
ho, prohnat;
= zvířecí srst;
symbol něčeho hustého: smetana,
škraloup, obilí. tráva jako k. (lid.
& hovor.):
*kožicháč', -e, m. = kdo má; ko
žich, huňáč, o medvědovi; '
*kožíchatý = zachumlaný-do ko
žichu;
kožichový střih, -vá. látka..,

*kožína, ž., '1. = vydělané. kůže
(zast., Erb.); 2. = kožené- věci,

. řemení .
_ *kožišák, —a, m. = člověk v' koži

chu- (Rais) ' ."
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kožíšek, -šku. m., zdrob. ke kožich
kožišina ll časť. kožešina, z. = ku

že vydělaná se srstí:
zdrob. kožišinka || kože-, -nek,

kožišinny' || kože- = kožišinOVÝ
(zast.); = poskytující kožišiny,
o zvířatech;
kožišinový || kože- = z kožišiny.
poskytující kožišlnu

kožišník || časť. kože- [mio—eL -a,
m. = živnostník [-stnice] n. ob
chodník [-dnice] s kožešinami:
-šm'cký [-šm'ctví], přid. k tomu;
'-š'ny' = kožešinový

*kožitý = tvrdý jako kůže, kožo—
vitý

*k0žka, ž. = kůžka: kožkář, -e, m.
= obchodník s kůžemi

kožnatec, -tce, m., houba
kožnatěti, -tějí = stávat! se kož

natý. přenes. nehybný, ustmo—
vati; slož. dokon. z-;
kožnatý = podobný kůži, tuhý
jako'kůže: -té listy

kožní, přid. ke kůže: k. nemoc, vy
rážka

kožojed, -a, m., brouk
kožovitý [-tě; -tost] = kůži po

dobný: k. papír; -té listí (T.
Novák.) _

kposledu ll k(u)posledku, příslov.
= na konci, ke konci (práce.
jídla, hospodaření...); žil skromně
a k. neměl co jíst '

kr. = zkratka slova krejcar
kra, ker, ž., původ. = kus. kupa,

hromada něčeho, dnes zprav. =
kus ledu

krá, krák'rá, citoslovce vystihující
vraní hlas '

I krab, -a, m., mořský rak
II krab, -u, m. = vrub, řasa (ni—

koli oční), lid. fald; v gOtickém
stavitelství = stillsovaný list ka
pusty

krabatěti, -tějí = stávati se kra
batý; slož. dokon. z

kmbatlna, ž. = krabatá plocha.
krajina: českomoravská. k., star
ší název = vysočina, pahorkatina

krabatiti, krabacen(í) = činit kra
batým: k. čelo; k. se = kraba
těti; slož. dokon. z-: zkrabacené'
čelo (Vr.)

krabatý [-tě; -tost] = mající kra
by, vroubky, vrásky, vrásčitý,
hrbolatý: -té čelo

krabice, ž. = schránka, škatule:
k. na cukr, na ká.vu...;
krabicovit'ý = mající tvar kra—
bice;
krabicový cukr, -vé balení:
krabička, -ček. ž., zdrob. ke kra—
bice: k. zápalek ap.:
krabičník, —a,m. = výrobce kra
bic, škatulař

krabilice, ž., rostlina
krabiti = krabatit: k. čelo: (únor)

mrzutě krabí uličky (Neum.): k.
se. přenes. = mračití se:
slož. dokon. na-, z-: na- rty (č.—
Chod); krabivati, opakov.

*krablatý = krabatý
*krablavý = škrábavý
*kraboška, -šek || -buše, ž. = ple

tený koš (proutěný n. drátěný).
helmice s podbradím (zastar.,
Jir.); v. škraboška

krabovací = 00 je na krabování:
k. stroj neboli
-vačka, -ček, ž. (textil.);
krabo'vati, -buji = skládat v řa
sy, krepovat (t.) '

*krabwitý = vrásčitý (Rais)
krabuše, v. kraboška
krace (místy lid. grace) || kratce,

ž. || kratec, -ce, m., z něm. =
široká motyka na okopávaní,
oškrabovám ap.; v. kratečka

- -krňceti, -kraco'va.ti, v. krátiti
*kracka, -cek, ž. = chumáč koudele
kracovitý [—tě;-tost] = mající tvar

krace (list). s hlubokými nepra
videlnými zářezy

*kráče, -čete, stř. = spoj0vací trá
mek, tyčka

kráčeti, -čejí, opět. ke kročiti = dě
lat kroky, jít krokem; k. s du
chem času, doby = nebýti za
ostalý. neopožď0vati se ve vývoji:
slož. dokon. na- se (mnoho)
nachoditi se: nedokon. *v
vstupovat (Bozd.):

||||
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-kračovati, nedokon. slož. do- na
koho; na- = vy-: po- v práci ||
dilo, práce pokračuje: pře- řeku,
rozpočet, zákon: při-; roz- se; 'o
v něčí živnost, v cizí práva (práv
níc.); vy- si pyšně = kráčet:
kráčí/uctí, -vám, opakov.

_krádati, v. krásti
*kradbí, v. kradí
'krádce, m. = kdo krade. zloděj

(zastan)
lkradení, kradený, v. krásti
krádež (nařeč. —eř), -e, 2. = kra

dení: k. peněz. dobytka: spáchati
k.; dopustitl se -že: zločin -že:
= ukradené věc: zatajit k.; lite
rární k. = plagiát:
'krádež'ni || mý [mě] = směřu
jící ke krádeži, zaležejícíy krá.
deži

Ein-adí,příslov. způsobu = kradmo,
potají, tajně, nepozorovaně. ú
kradkem, nesměle: k. si prohlí
žela Ledvinu (Šmil.): k. si utře
slzičku (Sez.) " 'kradím || 'kmd
bi (u Ner.) " 'kradmě || někdy
pole-radi

kradmo, slovesné příslov. způsobu
= kradl; k. se vzdálit...; pohlí
žejíc k. na něj (Zey.) || pokrad
mo, —mu;
kradmý = učiněný... kradmo,
nepozorovaný, tajný (pohled...)

-kradnoutl, v. krásti
*kradný = zlodějský (Koll.); =_

kradmý
.“krahuj, -e, zpravidla krahujec,

-jce || lid. krahulec, -lce, m..
dravý pták:
*krahují, přid. ke krahuj;
_krahujčí, přid. ke krahujec || kra
hulí || -lči || -Zič£ || klíční mládě,
vejce:
krahulžk, -a, m., pták (jiný než
krahulec)

'.I krach, citoslov. = bác, prásk
III krach, -u, m., z něm. = úpadek

ve smyslu obchodním, konkurs
(lid. a hovor.); = zhroucení,

úpadek, i jinak, na př. k. poli
tiky, hnutí (t.); = poprask, na
př. k. na burse

krachati = praskat, praštět, hrou
titl se (lid.); časť. krachnouti,
v. tam

krachec. -chce. m.
prask (vulg.)

krachnoutl, -—chl, -chnuv, -chnuti
= prásknout, zhroutiti se (t.)

krachovati = (u)dělat II krach,
úpadek (říd.); obyčej. slož. do
kon. z- = udělat. krach: zkracho
vaný podnik, obchodník

*krachový, přid. ke krach
kraj. -e, m., 1. = to, co je nejdále

vzdáleno od vnitřku, od pro
středka, okraj, začátek n. konec:
k. lesa. klobouku, kotouče, kří—
dla; dolni, horní, levý, pravý k.
stolu, tabule:
jde-li o délku v prostoru. 0 pro
storovou hloubku, znamenává k.
jen bližší část. začátek: k. lesa,
města: jít až na k. lesa, města;
k. propasti, jamy... = místo za
obvodem propasti..., kde začíná
pevná země; k. břehu, hráze =
konec břehu. hráze směrem k
vodě:
příslovečné krajem = na kraji,
na krajích: potok byl krajem
velmi hluboký (Erb.):
kraj světa, zřídka s 2. pádem
jiného podst. jm., příslovečné =

= II krach, po

na kraj, na kraji světa (nepři
liš časté): půjdu kraj světa
(Zey.): hledala bych tě světa
kraj (Slád.): pospíchá sem, byť
bylo kraj světa (Puchm.); byť
bylo kraj dvora, přiběhne zas
(t.);
2. = časový začátek: začíti z
kraje (vypravování) = od za
čátku;
3. = krajina: býti z jednoho
kraje; vrátiti se do svého rod
ného kraje; poznat rozličné
kraje:
býti z laciného kraje = chtít
koupit velmi lacino (lid. a ho
vor.); býti z hojného kraje =
rozdávat (1id.);
Pražský, Brněnský... kraj =
správní útvar;
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4. = venkOv proti městu, rovina
proti horám, proti hornatému
kraji: úrodný, širý, žirný k.: k.
celý smál se v žatvy zlatém šatě
(Čech): být! z kraje || z hor
(Rais, Jir.);
v. krajecek, -jíček

'krajácký, přid. ke kraják, -a
(Staš., Rais)

krajáč, -e. m. = větši hrnec na
mléko... (s velkým krajem):
zdrob. —ček, -čku, m.;
krajačka, v. kraják, —a

'krajadlo, -del, stř. = krojidlo
kraják, -u, m. = krajní, vnější

řezák (zub); = nůž na okrajo
vání (souvisí s krájeti);
kraják [—jačka], -a, m. = člo
věk z kraje, ne z hor (lid.)

krajan [-nka], -a. m. = obyva
tel[ka] kraje (zastar.). nyni nej
častěji = rodák, rodačka z té—
hož kraje: můj... krajan, má
-nka, jsme krajané, -nky; v šir
ším smyslu = příslušník téže
země, vlasti, státu: naši krajané
v cizině, v Americe ap.: = ro
dák: Jaký jste krajan? Jsem
z Moravy a p.;
ministr krajan = zástupce ně—
které národnosti ve vládě za sta
rého Rakouska

krajinek, -nka, m., zdrob. ke kra
jan, obyčej. přenes. = potulný
mlynářský tovaryš;
krajanka, v. krajan;
krajankovati = potulovati se
jako krajánek

krajanský [-sky; -ství], přid. ke
krajanz'k. pozdrav; -ké minister
stvo; —stvi, stř. = původ z té
hož kraje;
'-swo, stř. hromad. = krajané
(Nex-.)

krájecí = co je na krájení, na př.
stroj

krajeé [-ka], -e, m. = kdo krájí
kraječek, -čku, m., zdrob. ke kraj
kraječka, -ček, ž., 1. V. kraječ:

2. zdrob. k 11 krajka
kráječka, -ček, ž. = krájecí stroj

kraječlmvý = ozdobený kraječkou.
krajkou: -vé méšťanstvi alter.)
= libujicí si v kraječkách. v
okázalosti _

kraječský [-stv4], přid. ke kraječ
krajedlo, -del, stř. = to, čím se

krájí: k. u pluhu neboli kro—
jidlo

'krajek, -jku, m. = krajka
krajem, v. kraj
krájeti, -její, opětov. ke krojiti: k.

chléb, maso. kůži...;
přenes.: je tu vzduch, zápach, že
by jej mohl k. = špatný, hustý
(lid. & hovor.); podob. je tu
kouře, že... (t.); krájet problé
my (Sal.) = rozbirat, analyso—
vat;
slož. dokon. do- chléb:
na- chleba; na- se (mnoho); a
okurky:
po- housku do polévky:
roz— pečeni...; kdybys mě, roz
krájel, kdybych se rozkrájel, ne
vzpomenu si na to, neřeknu ti
to... = zanic, za živého boha
(lid. & h0\-or.);
slož. nedok. *u
= ukrajovati:
vy- jádra z jablka;
krájivati, opak.;
-krajovati, nedokon. slož. do-;
'na- = (zacinat) krájetl; o-, oci-,
pře- co; roz- maso;

(So., Klášter)

u-, zprav. jen přenes.: mluvit,
jako by zlata ukrajoval = pře
pjatě laskavě n. opatrně;
vy- těsto na cukrovinky

krajíc, -e, m. = kus chleba ukro—
jený dokola (proti skývé); k.
(chleba). symb. živobytí, výděl
ku; práce ti přibývá jako k.
v hrsti (porek) = nepřibývá,
špatné jde

krajicek, -čku, m., 1. zdrob. ke
krajic: k. chleba: 2. zdrob. ke
kraj: sedět na -čku = na sa
mém kraji: miti slzy hned na
-čku = snadno se rozplakat (lid.
& hovor.)



krajina

mjina, ž., 1. = krajní část, kra—
jový odřezek. krajní prkno s ob—
linou neboli odkorek, useň z bři
cha dobytéeie (koželuž.):
2, =- kraj, země, končina:
3, = okrsek na lidském těle:
bederní. pupeční, srdecní k.:
K. = Kraňsko (zastat)

krajinář || mkář [-fka], -e, m.
= malíř krajin. krajinek, při
rody; Jaký [J&M/; Jstvíl, príd.
k tomu

krajiník, v. krajník
krajinka, -nek, ž., zdrob. ke kra

jina; přenes. = obrázek kra
jinky

krajinkář Í-fkah
8:31:41,v. krajinář

okrajinkový, přid. ke krajinka: k.

—kářskz'/ l-kář

obraz
krajinný, přid. ke krajina: k. ráz.

motiv; -nné malby (Sez.) ==
líčení krajin; = kraj0vý (říd.)

krajinomalba, -leb, 2. = obraz,
zobrazování, líčení krajiny
(kniž.); mlebný: -né umění

krajinový plot (Jih) = z krajin,
odkorkový; k. snímek... = s. kra
jiny .

krajinský časopis = všímající si
jen jistého kraje; podob. k. spo
lek: politika —ké mocí (SD.) =
moci v jistém kraji: —ká města
= města v kraji. venkovská: k.
= krajský, kraňský (zastan)

'krajiště, stř. = kraj (Paluc., ša
fař.); = markrabství (Tomekh
'-štn£ || Jiný: -štný vévoda (Sa
far.):
0-štník, -a, m. = obyvatel kra
jištč: == správce krajišté; kra
jištníci = Chodové (Palac.)

krájívati. v. krájet!
I 'krajka, -jek, 2. = krajačka

(Rais) '
u krajka, -jek. ž. = ozdobné ple

tivo šité, háčkované. paličkova
né...; přenes.: zelena krajka bre
zového vršku (Neum.);
krajkd'rna, -ren, z. = dílna, to
várna na krajky:
krajkář [-řka], -e, m. =. kdo dělá.
krajky; přid. Jaký [-řství];

747 krajový

krajkou, stř. hromad. =
ky (na př. u Sv. Čecha):
krajkovina, ž. = krajková. látka.;
krajkom'lú = podobný krajkám:
-té ozdobnictvi (c.-Chod);
krajková = co je z krajek: k.
šátek, -va vložka, -vé záclony

krajní [mě] = co je na kraji: k.
dům, pilíř, žák:
= jdoucí do krajnosti, nikdy ne
selhávající, naprostý: k. ochota.
obětavost, poctivost; = jdoucí do
krajnosti, přemršténý, výstřední,
radikální, extrémní: k. reVuiucío
nář, politické hnutí, oposíce.
strana, křídlo strany:
= nejvyšší: k. nebezpečí; = nej
nižší n. nejvyšší: k. mez:
-né vysilující práce. -ne nebez
pečné snahy, -ne ochotný, obě
tavý, revoluční, oposiční;
v. krajnost

krajnice, ž. = něco krajního. ban
ket 1.. krajní kláda u voru,
plaňka mezi dvěma vory (vorar.)

krajník, -a, m. = vojín, cvičenec
stojící na kraji. na křídle; brouk
(někdy krajinlk)

krajnost, -l, ž. = vlastnost něko
ho, něčeho krajního, jen přenes.
= konečná mez, za kterou už
nelze jít: hnáti spor do kraj
nosti; boj do -sti: do -sti pocu
vý. ochotný = naprosto ve všem,
ke všemu. vždy:
=výstřednost. přemrštěnost, ex—
trémnost: upadnout, upadatl do
—stí,vyhýbati se -stl:
pomn. —stí = výstřední. ex
trémní činy: vyhýbati se kral
nostem...;
'kraj'nostní
(Durd., Zey.)

'krajoiíčný, Jika, ž., -líkd'ř, -e, m.

kraj

[—ně] = extrémní

= krajinářský. -ná.řství, -ná.f
(Koll.)

krajan. v. crayon
-krajovatl, v. krojitl
krajový [mě,- uvost1 = co je na

kraji (proti prostřední): k. ko
láíč., -vú buchta, '-vé prkno:
= týkající .se kraje: krajové
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rozdělení = r. na kraje; -vé
sebevědomí= místní, krajinské;
= vyskytující se jen v jednom
kraji: k. význam slova, -vé
slovo

krajský = co je pro kraj, co se
týče kraje: k. úřad, soud, -ké
město (s krajskými úřady), zří
zení; -ké výstava || krajlnská:
k., -kého, m. = krajský hejt
man, politický náčelník kraje v
starší době.

krajta, ž., had
krajzl..., v. krejzl
krak, -a, m., bájeslovný mořský

živočich

krákal, -a„ m. = kdo kráká
krákancc, -nce, m. = zakrákání

za. vlasy nebo i jiná rána (lid.)
králmti, krákám... || řldě. kráčí....

krúkej, krákaje = vydávatl skřek
krá. o hlase slepic a vran, krá
korati; přenes. (zhruběle) k. =
nesrozumitelně mluvit, tlachat:
k. někoho za vlasy. za ucho =
tahat (podle toho. že kráká,
křičí) :
slož. dokon. na- se (mnoho) ;
roz- se = dáti se do dlouhého
n. silného krákání:
vy- někomu || někoho za vlasy;
za,-: havran zakrákal; za- ně
koho za vlasy; '
krákávati, -vá.m, opak.:

krakatice, ž.. měkkýš
krakatít x-tyt», -u, m. = výbušni

na; slovo utvořené K. Čapkem
podle jména ostrůvku a SOpky
Krakatau

krákavý [—1)ě;wostJ = krakající
kráknoutl, -kl, -knuv, -knutí, dok.

ke krákati; slož. dokon. za- (Vr.)
krakolec, v. krákorec
Krakonoš, -e, m., bájeslovná po—

stava, jinak Rýbrcoul: hora V
Krkonoších;
krakonošovský [] mošsky' vous...

krákor, -u. m. = krákorání, tla
chání (knlž.):
krákora, m. i ž. = kdo pořád
krákorá., žvanil, žvanilka (lid.)

.král, -e, m..

krákorati, -rám... || -ři... =
kat. o hlase slepic a vran;
přenes. (zhrub.) o lidském hla
se, zpěvu n. o tlachání:
slož. dokon. m— se (mnoho); za-,
prostě dokon.;
krákoravý kvě; -vost] = krako
rající

krákorec || Fara-, -rce, m.. z něm.
Kragholz (stě. krakolec) = trám
vyčnívající z vazby střechy, kon

krá

sola. previsiý nosník; -rcový
most

krákorka, -rek, ž. = slepice (lid.,
Jir.): = šiška (lid.);
*krákořítl = krákorat (Ra.):
krákot, -u, m. = krákaní

krakováček, -čka. m., zdi-ob. ke
krakovák || (podle pol.) —viak,-a
(jako život.), m. = polský (kra
kovský) lid. tanec, píseň, drobná
lyrická báseň

zobecněním něm.
Karl (Karel Veliký),
1. = panovník, hlava království:
k. Holec. v. holec; den, svátek
Tří králů, na Tři krále;
pro pána krále, zvolání podivu,
úzkosti m. pro Pána Krista:
2. přenes. = hlavní, vynikající
zástupce, představitel...: lev, k.
zvířat: k. pouště = lev: orel,
k. ptáků: orel, k. vzduchu
(Vrchl.); .k. střelců; ocelový k.
a pod. = kdo ovládá výrobu
ocele; k. lovu;
= jadro milíře (lesn.); = fi
gurka, karta zobrazující krále,
s obrazem krále: k. v kartách.
v kuželkách, v šachu:
v. králík. královna.

'kráJenka, -nek, ž. = královnička
králevic, v. královic;

'králem'čna, -čen, ž. = královská
dcera.

krállce, ž. = samice králíka
Kralice, -ic, pomn., obec v C. a

na M.:
Kralická bible (podle mor. Kra
lic). jinak Bratrská;
králický, přid. ke Králíky; K
Sněžník, hora
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Olrrálíče, -čete, stř. = králičí královka, -vek, ž. = silnice (za
mládě; králíček, -čka, m., zdrob. star.. V. Sedláč.); druh ovoce
ke králík královláda, ž. = vláda králů

králičí, přid. ke králík: k. maso, královna, -ven, 2. = choť krále.
kožišina; samostatná panovnice: původ.
-čžna, ž. = králičí kožišina. = královská dcera (Nčmc.): k.
maso; = pohlavni zpustlost nebes = Panna Maria, (nábož.);
(Mach.); symbol pýchy: hlavu nesla ja
*králička, -ček, ž., zdrob. ke
králka = královna

králík, -a, m., zdrob. ke král ve
význ. 1. (většinou posměšně n.
žertovné o králi); jinak název
živočicha, hlodavce; krčit nos
jako k. (Němc.; lid.)í
králikáma, -ren, ž. = chlívek
pro králíky; králikář, -e, m. =
pěstitel králíků; -řský Hmm,
Králiky, -lík, -kách, pomn..
město

'králiti = kralovati
králka, -—lek, ž. = královna (za

star.): = královna v kuželkách,
v šachu, v kartách (hovor.);
pomn. = královničky, v. krá
lovna.:
jen když svou králku provede
(lid., šmil.) = svou, svůj ú
mysl; čistou králku vyvést
(Jin) = čistý, pěkný kousek

kralodvorský || Málo-, přid., 1. m.
královédvorský (lid. a hovor.);
2. m. královodvorský

kralohradecký || krále-, přid. =
královéhradecký (lid. a hovor.)

*králomoc || *kra-, -i, ž. = králov
ská moc:
'k'ralomoc'ný = mocný jako král

'králová, -vé, ž. = královna (za
star.)

kralovati = být králem; = pa
novat, vládnout:
slož. dokon. do- (Hák)

královédvorský (lid. a hovor. králo
|| hralo-), přid. k Dvůr Králové:
Královédvorský (Králo—|| Kruta-)
rukopis, zkratka RK., padělaná.
staroč. památka;
královéhradecký (lid. a hovor.
králohradecký || hralo-), přid. ke
Hradec Králové

královic || devic, niko ll míč, -e,
m. = králův, královský syn

Krájow Pole, stř. mor.

ko k. (Be.); _
přenes. = vládkyně, vynikající
představitelka, zástupkyně: k.
jeho srdce; k. věd (Masar.)...;
= matka včel; šachová figurka;
zdrob. královnička, -ček, ž. =
královská dcera. (Erb.): pomn.
-čky, Starodávná mor. hra pro
vozovaná o letnicích, lidový
tanec

královodvorský, přid. ke Králův
Dvůr

, město.
část Brna.; přid. královopolskú

kralovrah, zřídka Amilo-, -a., m. =
vrah krále:
kralov'ražedný, přid. ke kralo
vražda., -žd. ž. = vražda krále

královský [-sky], přid. ke král ve
významu obecně přivlastňovacim
a vztahovém: k. rod = z kterého
pocházejí králové (|| králův rod
= r. toho krále. o kterém je řeč
...); k. dvůr, -ká dcera, koruna,
-ké pokolení, roucho, pocty, -ká
města;
Královské Vinohrady, část Pra.—
hy; Královská česká. společnost
nauk (dříve náuk);
podle podobnosti = nádherný,
skvostný, znamenitý, neobyčej
ný, štědrý: k. plat, dar: vésti
k. život; -ká odměna; -ká řepa
neboli imperiálka; -ká modř,
žlut':
odměnit někoho, pohostlt, žít
-sky |! po královsku;
2. stup. královštčjší: odpověď
se zdála tím k. = vznesenčjši
(Dun)

království, stř. = královská hod
nost (řid.): = králova říše; k.
Boží n. nebeské = říše Božího
ducha, nebe (podle křesťan. ná
boženství)
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'kralský [-sky; -ství] = králov
ský; 'k'rálstvo, stř. = království

králův, -lova, -lovo, přid. jm. pří
vlast. ke král: k. syn...;
K. Dvůr, město

krám, -u, m., z něm. = kupecká.
bouda, jednoduchý kupecký stá.—
nek venku n. vůbec obchodní
prodejna. zejména menší: ku
pecký k., masné, tržní krámy...:
vykládat, vyložiti zboží na k.:
přenes. vyložit všechno na k. =
všecko povědět, vyzradit (Smil.):
to je jako houska na krámě = za
běžnou, známou cenu, jasné :
jaký pan, taký (takový) krám
(přísl.) = takové jsou i jeho
různé věci;

\ k., -zejm'; p'omn. krámy = ne
spořádané, rozházené, někdy sta
ré nepotřebné věci (lid. a ho
vor.);

“přenes. krámy = cavyky, okol
ky, „drahota“ (t.)z nadělatl s
něčím krámů; to je krámů! =
“nevídáno

kramář [4ka], -e, m. = obchod
ník prodávající v krámě, v bou
dě, hlavně o trzích, o slavnos—
tech:
'kramaříček, -čka, m.,
Hk, -a. m., zdrob. k tomu

kramařiti = být kramář—em,nyní
zprav. jen přenes. = hrabati se
v něčem, čachrovat, vytahovatl
staré krámy (lid. a hovor.)z k.
v psacím stole;
k. s něčim = zištně, ve SVůj
prospěch využívat: k. s lidskými
slabostmi (So.); kramaření od
pustkové (čech); kramaří s myš
lenkami (Majer.);
slož. dokon. na- se (dosti): pro

kramá—

= ztratit kramařenim: roz— ně—
co = rozházet. uvésti do nepo
řádku: vy- co = vyhrabat...;
za- co = zastrčit:
krama'řívati, opakov.

kramář-ský [-sky;--ství], přid. ke
rkramář: -ká bouda, píseň; -ké
zboži, někdy = chatrné: -ké
jednání, způsoby =. jarmarečni.

. *krámik, -u, m.,

nedůstojné, nemistně obchodní,
čachrařské (hanl. hovor.);
-řství. stř. = drobna obchodní
živnost; přenes. = krematské
jednání

'kramatka, -tek ll 'krmnatyka, ž.
= chlebové. polévka (lid., Jlr.);
rozbít na -tyku = na kusy, na
padrť (lid.)

*krámec, -mce, m. = krámek (za
star., Jir.); krámeček, -čku, m.,
zdrob. ke krámek, -mku, m..
zdrob. ke krám

Kramerius c—méryjusm -ia, m..
příjm.; přid. Kramerz'ův, -iova...

kramflek, -u, m., z něm. = pod
patek (lid. a hovor., zastarávan
přenes.: uměti se otočit na -ku
|| na podpatku (hovor.) = lehce
změnitl své přesvědčeni; býti
silný v kramí'leclch || v podpat
cich (t.) = něčemu dobře rozu
mět, býti si jist něčim;
kramflíček, —čku, m., zdrob. ke
kramfuk, —u, 111.= kramflek

zdrob. ke krám
'krámkový, přid. ke krámek
kraml, -u. m. || kramle, ž. || -iete.

stř., z něm. = skoba. kolík (lid.
a hovor., zastnr.); -lata = ko
líky na prádlo (praž.: Nev-.):
kramlíček, -čku, m., zdrob. ke
kramlík, -u, m., zdrob. ke kraml

kramol, -u, m. || -la, ž. = bouře,
nepokoj, hádka, svár (zastan,
Jin)

krámovatl = kramařit, hrabatl se
v čem...

*krámOvý, přid. ke krám
*krampéř, -e. m. = vetešník (zast.)
kramplař || -léř, -e, m., krample,

ž., kramplovatl, z něm. = čes.
mykač, mykadlo, mykat (textil.)

krámská, -ké, Z. = prodavačka. v
krámě:
krámský, přid. ke krám: -ská
cena = prodejní (proti výrobník
'k., m. = prodavač v krámě

krancl, -e || -u, m. || krrmec, -nce,
z- něm. = okraj, okolek. římsa
(zastan, lid.): zelená. kamna. s
kranclem (Ju-.)



kranio

mnio- (myje-». kmen řec. krani—
on (= lebka) ve slož.:
-gm/íe, 2. = popis lebek;
-logický: -ké měření; -Logie, ž.
.= nauka o lebkách, lebosloví:
marie, ž. = vyšetřování lebky
měřením;
-skopže, ž. = výzkum lebky;
-tom1e, ž. = otevření lebeční
dutiny

Kraňsko, stř., bývalá. korunní ze
mě rakouská, zast. Krajina

clu-spánek, -nkem, příslov. = ka
pánek 2. (nářeč.)

nápad, krápá. || krápe, neosob.,
o padání řídkých dešťových ka
pek: ještě neprší, ' jen krápe;
když neprší. aspoň krápe (pří
slov.). přenes. o malém zisku,
přijmu:
slož. nedokon. po—: pokrápá ==
krápe, p0prchavá. || častěji po
krápí (v. krápéti);
a- (knižní), o kapkách rosy a
potu: s větví skrápe rosa vlahá
(Slád.): pot skrapa (čech); v.
krápnouti

krapečka. ž., zdrob. ke krapka
krapok, -pku, m. = krapet (lid-)
'krapenec, -nce, m. = krapet;

zdrob. 'krapeneček, -čku, m.
krapet, -pte || '—ptu, m. = kapka

(většinou knižní); zprav. jen v
mérových určeních = malinké
množství tekutiny. kapka, krap
ka: k. vody, polévky...; nemít
ani krapet (zřid. krapte) vody:
příslovečné = trochu, trošku: na
píti se k.; i jindy, když nejde
o malé množství tekutiny: k. se
začervenat, zakoktat; pečeně se
k. připálila...

krápě || měj, -e, ž. = kapka, krů
péj; Medardova krápě (kápě)
čtyřicet dní kape (pořek.)

krápěti, -péji = krapati, téci v krů
pějich (Zey.); slož dok. 120- =
krápati (béž.); s- || z- = kropitl;
s- ruce slzami (Ra)

kmpička, ž., zdrob. ke krápě: k.
vody, vína = malinké množství "
je tam krapičku vody...

751 krasavec

'krapínek, -nku, m. = kapka, tro
cha. trochu .

krapinka, ž., zdrob. ke krápě = k.
vody... H je tam krapi'nku vody

*krapitek, m., zdrob. ke krapet
krapka, —pek, ž., zdrob. ke krápě

= k. vody... = malinké množství
H je tam kra/pku vody

krápníček, -cku, m., zdrob. ke
krápník, -u, m. = útvar vzniklý
v jeskyních kapáníin vápencové
vody:
krápníko'vitý [etě] = podobný
krápníku;
krápníkový útvar, sloup, -vá
jeskyně

krápnoutl, kráplo, krápnutí, dokon.
ke krápati: ani nekráplo = ne
spadla ani kapka;
slož. s- = zaprset (Mrš.): 0 kap
ce slz: skrápla slza s brvy (Slá—
dek)

“krápot, -u, m. = krápaní, ka—
pání:
'krápota, ž. = krůpěj

kras, -su x-su», m. = vápencové
pohoří s význačnými tvary;
Kras, -u, m., pohoří

krása, ž. = vlastnost něčeho krás
ného. lepost. sličnost (na po—
hled, na poslech): ženská, dívčí,
tělesná, duševní, mravní, básnic
ká k.:
= krásné věci: přírodní krásy
(hory. údolí...): moje mladé ča
sy neužiiy krásy (písen) = krás—
ného života;
= krasavice, kráska (A. Mar.,
Nemc.);
krása krásoucí = velká. krása
(lid. a hovor.)

Krasava, ž., žen. jm. (nové):
%. = krasavice (Č.-Chod)

'krasavčí, přid. ke krasavec: k.
postava (Ho.)

*krasavčík, -a, m., z ruš. = kra
savec (Med.)

krasavec, -vce, m. = krásný člo
věk; zdrob. '-veček, -CRa, m.:
'krasam'c, -e, m. = krasavec
(Suš.): wíce, ž. = krásná. dívka,
žena, kráska; zdrob. '-víčka,
-ček, ž.



krasec 752 kraso

krasec, -sce, m., brouk
krásenka, -nek, ž., 1. v. kráska.:

2. rod nálevniků (přírodop.)
'krasidlo, -del, stř. = krášlici

prostředek
'kráslti = krášlit (zastar.);

*k'rási'vý = krášlicí
kráska, -sek, ž. = krásná žena.

krasavice: v době obrozen., na
př. u Koll., též kraska

kraslice, ž. = okrášlené, obarve
né, malované velkonoční vejce:
Kraslice, -ic, pomn., město v Č.

krásně, v. krásný;
*krásněkrásný = velmi krásný

k. čin = mravně krásný, ušlech

ironic. k. = špatný, nepovedený.
neúhledný, neušlechtilý;
jednoho krásného dne... = jed—
noho dne, jeden den (náladově):
krásně zeleným, k. mluvit... ||
krásně = nakrásně: kdyby k.
přišel (říd. lid.);
připouštěcí spojka = ač, ačkoli:
krásně za to nemohu atpod.
(Klost., ojediň.);
2. stup. krásnější [máji] || za
star. krašši, odchyl. (básnic.)
krasší

krásněti, -nějí = stávatl se krás- kraso- " zřídka krása-, kmen
ný, nabývat krásy; obyč. slož.
dokon. z-' = státi se krásný:
odchyl. z- koho = zkrásnlt

“krásnilek, -lka, m. = estét
(hanl.) '

*krásniti = krášliti; slož. do
kon. 2.

krásno, stř. = krása (jen ve vyš
ším stilu), na př. básnické k.

krasna-, zčešť. krásna-, kmen
rus. přid. jm. krasan (= čer
vený, rudý) ve slož.:
—armejec || -armějec, -jce, m. =
příslušník Rudé armády:
-gvardějec, —jce,m. = člen Rudé
gardy

krásne-, kmen. čes. přid. jm.
krásný ve slož.:
-hlasý = mající krásný hlas.
zvuk, krásně znějící (Koll.):
'-kadeř'ný; '-licž = s krásnými
líci, tvářemi;
-očka, -ček, ž., lesní sluka
(mysliv.): -očko, stř., rostl.;
-oký (Ner.);
"Perú = s krásnými pery;
-'růžek, -žka, m., houba.:
*-tvámý || '-tvary' = mající
krásné tvary

krásný [mě] = spz-milý, slíčný,
lepý, pěkný, hezký (na pohled,
na. poslech...): k. zjev, muž; -ná
žena. růže, práce, hudba...:
krásné písemnictví = básnictví
a umělecká próza; -ná próza =
povídky a romány, beletrie;

podst. jm. krása, někdy s vý
znamon vztahem k přid. jm.
krásný, ve slož.:
-bruslař [-řka], -e, m. || řidč.
-bruslič [-čka], -e, m. = umě
lecký bruslař; -bmslařský [ství] ;
-bmslen£, stř. = umělecké brus
lení;
-c'it, -u, m. = cit, smysl pro
krásu, estetický; -citný = ma
jící krasocit; *-citství, stř. =
smysl pro krásu (Durd.):
"-divý = čarokrásný (Čelak.);
'-duch, -a, m. = estét;
-duchý estét (Nov.); *-duchost,
-l, ž. || -dušstvž, stř. (Nov.) =
estétství;
“'“-chut ll -chut', -ti, ž. = kraso
cit, jemný vkus; k. v J'ídle (Ne
ruda); *-chutný [mě] = este
tický (Palac.):
-jezdec [-jezdkyně], -dce. m. =
umělecký jezdec; -jezdecký [-cky;
-ct1ň]; Jízda, ž. = umělecká.
jízda.;
-lwět, -u, m., tabulové jablko:
'-libý = libujici si v kráse:
není!, -a, m. Il '-m'ilec, -lce =
estét; *-mžlský [-st'ví];
*-mluva, ž. = krasořečnění:
-mhwec, -vce, m. ll hmat/voe
(Vrchl.) = krasořečník: '-mlu
vecký [mtm] = krasořečnický:
*-mluvžtž = krasořečnit; *-mluv
ný [most] = krasořeěnický:
-nost, též = deklamační, řeč
nické umění (Durd.)
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Krasopaní, ž., čes. jméno plane
ty Venuše (zastar.)

kraso-pis, -u, m. || '-psaní, stř. =
úhledné psaní, kaligrafie: -pisec,
-sce, m. = kaligraf; *-pisecký
|| -pásný [mě] = kaligrafický;
i-pisectví, stř. = krasopis;
*-řeč, -i, ž. = krásná., vzletná.
řeč, deklamace; -řečnický [-ctví],
na př. výkon; -'řečmk, -a, m. =
kdo mluví krásně, vzletně:
často s poněkud pohrdlivým
odstínem = kdo mluví formálně
krásně, ale obsahově planě:
-řečm'ti = krásně, vzletně mlu
viti; zprav. jen -řečnění. stř.;
'-řečný = krasořečnický;
'-sad, -u. m. = ozdobný sad
(Pfl.-Mor.)

'krásota || RTG/',ž. = krása, vna
da (Ham., Puchm.)

krasotinka, -nek, ž. = kráska.
krasavice (hovor.)

úkrasotka, -tek, ž. = kráska (Če
lak.)

'krásotvámý = mající krásný
tvar. krásné tvary

krásoucí, v. krása
kraso-um, -u, m. || -uma, ž. =

krásné umění. estetika (zastar.);
-umný = týkající se krásného
umění, estetický: -ná. nauka
(Durd.); -ný vkus (Tyrš.); Kra.
soumná jednota (v Praze);
-'věda || kráso- (Palac.). ž. =
estetika; mědec, -dce, m. =
estetik: -vědn:ú [-ně] = este
tický

krasový, přid. ke kras: k. útvar,
jev

krasší, v. krásný
krásta, v. chrásta
krástl, kradu = dopouštěti se

krádeže, tajně bráti cizí maje
tek;
lid. & hovor. k. jako straka =
všecko, co nám přijde pod ru
ku: k. Pánu Bohu (bílý) den
= nic nedělat: k. čas k něčemu
= stěží si vyšetřit, najíti čas:
copak kradu? (když někdo za
pomene na naši peněžní schop

nost n. když se od nás žádají
přílišné výdaje);
k. se = kradí, tajně, opatrně
jít. plížiti se; v zrak slzy se mu
kradly (Vrchl.) = proti jeho vůli
se tlačily;
kradený = nabytý krádeží, po
cházející z krádeže:
slož. dokon. na- čeho = mnoho
ukrásti: o- někoho o něco = obrat,
kradením, krádeží připravit;
od- se = tajně odejít. odplížiti
se; po- co = hromadně ukrásti:
nepokradeš! (v Desateru) = ne
budeš krásti;
při- si s cizího pole: při- se =
připlížiti se:
702- majetek = krádeží roze
bratí: r0z- se = kradí odejíti:
při dobývání Alexandrie roz—
kradl se veliký počet vojínů
(Palac.);
ukrásti || -kradnouti, -kradl.
-kraden(í), ukradnu, -dneš....
ukradnl, -dněte, ukradna, -nouc.
ukradnuv. -vši, prostě dokon.:
dáti si ukrásti nos mezi očima
(lid. a hovor.). o nepozorném
hlídači;
vic?-ásti se kam = kradí se do
stati; vkradu... || 'vkradnu: v
panský dům se (myši) vkradnou
potichu (Puchm.);
vy- celý byt = všecko z něho
ukrásti; vy- spis, spisovatele =
vytěžiti z něho bez udání pra
mene; vy- se odněkud = od
plížiti se; vykradl se mu vzdech
z prsou (Svět.) = proti vůli se
vydral;
-krádati, slož. nedokon. o- koho:
při-: když člověk trochu pra
cuje a trochu přikrádá, může
býti poctivě živ (lid.);
'roz—obecní jmění;
u- (řídké): jak umím já. děvčát
kům ukrádat spaní (Ner.); u
Pánu Bohu dne (lid.); 'v- se
kam: ta rosa též se v moje oči
vkrádá (Hál.):
vy- skladiště; vy—spis, autora:
vy- se v noci z domu;
krádávati, opakov.



krášlicí 754 II krátko

krášlicí = co je na krášleni: k.
prostředky

krášiiti = činit krásným, krás
nějším, dodávat krásy, zdobit;
slož. dokon. na- = o- (lid.): na
se čeho (mnoho): 0- = ozdobit;

krátiti, krať, krácen(í) = činit
krátkým, kratším: k. text...;
k. v těsnopise = nevypisovat
úplně: k. v počtech = děliti
společným násobkem;
časově: k. si (dlouhý) čas,

při—co = trochu ozdobit. uči- (dlouhou) chvíli čtením, hrou,
nit krásnějšim; při- zprávu... rozhovorem = zpříjemňovati si;
= učinit ji nad skutečnost k. se: den. noc, dech se krátí;
lepší: 1131-= vyzdobit; z- = uči- prázdniny se krátí = ubývá jich,
nit krásnějším; plynou, spéjí ke konci: samo
-kra.šlovati, slož. nedokon. o-, hlásky se krátí. na př. král —
při-, try—,z-; kralovati (mluvnic.);

= slábnout:
krátí (Vrchl.):
sukně se jí krátí. o těhotné že

krášlívati, opakov. paměť má už se
'krášlivý = krášlící, ozdobný
krašší, v. krásný
kraťáček, -čka, m., zdrob. ke k'ra- ně (lid.): v. žíla;

t'ák, -a, m. = krátký doutník slož. dokon. u- = zkrátit: u- si
(lid.) věk pro milého (Erb.); = zpří

jemniti si: u- si dlouhé zimni
večery (Erb.);

nikoli s- = učinit krat
ším: z- provaz, kalhoty, úlohu;
z- zlomek; 2- si dlouhou chvíli
četbou; z- někoho o hlavu =
stíti: z- někoho ve mzdě, v jídlo
= zmenšit mu (nespravedlivě)
mzdu, jídlo:
-kracovati, slož. nedokon. 'u-:
zármutek ukracuje život; z-: dni
se zkracují; z- koho v čem: z
zlomky; samohlásky se zkra—
cují; v. ukráceti:
krátž'vati, opakov.

krátká, ž. || krátké, stř. = t. zv.
krátký doutník '

I krátko, příslov., v. krátký

kraťas, -a, m., 1. = krátký člo
věk, obyč. jen ve vulg. úsloví
být k. na někoho, na něco = r,
být krátký (v. krátký);
2. = krátký doutník (hovor.):
zdrob. kraťásek, -ska, m. (ve
významu 2.)

kratce, v. kr'ace
krátce, kratčejž, v. krátký
kratce, m., v. krace;

kratecka, ž., zdrob. ke krace
kráter, -u, m., z řeč. (původ. =

nádoba na míchání vína 5 vo
dou) = jícen sopky & podobná
prohlubina;
kráterovitú [-tč;
dobný kráteru;
'kráteřik, -u, m., zdrob. ke krá

-tost] = po

ter
'kratěna, m, = kratina' () člověku II krátko, Stř. = krátký čas: je k.
kratičký, [-čce, -čk,o] .= velmí od té doby (Ner.); zprav. v

krátký předlož. výrazech:
na krátce: slyšte na k. (Hál.) =
krátkou dobu; podob. míti co na
k. (Ner.) || příslov. nakrátce; též
= nakrásně: kdyby n. nepřišel
(říd.):
na krátko = na krátkou dobu
někam jeti, něco něk0mu půjčit;
uvázati dobytče n. = z krátka ||
příslov. nakrátko;
na krátku: však jest adventu již
na k. = zbývá ho již Jen málo
(Eris.) " příslov. mkrátku;

kratiknot ]] 'tratiknot, —u,m. =
štipec na utírání (vlast. na zkra—
cování) knotu;
k., -a, m. = malý člověk (hanl.)

kratinn, ž. = odřezek prkna.
krátké dříví: pomn. -ny = var
lata, lovné zvěře (mysliv.);
k., m. = malý člověk (lid.)

kratinký [moe] = velmi krátký
kratinoha || —nožka, —žek. m. =

člověk s krátkýma nohama, ma—
lý (Domě—š.)
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před krátkem = před krátkou
dobou (Čech);
za krátko = za krátkou dobu.
brzo || zakrátko;
z krátka uvázati dobytče = na
krátko. ponechat mu malý kus
volného řetězu... || příslov. zkrát
ka, s význ. shrnujícím: zkrátka
a dobře: z. nejde to: vzíti to z.
= vyřídit to rychle. rázně, náhle
umřít (líd. a, hovor.)

krátko-, kmen ke krátký. ve slož.:
-dechý [-deše; -dechost] = ma
jící krátký dech: -chá vytáčka.
Výmluva = planá, lichá, ne
japná:
-dobý = trvající krátkou dobu.
co je na krátkou dobu: -bá lás—
ka (A. Marek): -bá půjčka:
0-dyšný = krátkodechý;
-krký [-krkost] = mající krát
ký krk;
-lebec, -bce, m. = krátkolebý
člověk; -lebý [-lebost] = mající
krátkou lebku;
'—mluv, -u, m. = brachylog'le
(Durd., Suš.);
'-mlu1mý = brachyloglcký:
mohý; -prstý;
-repý = krátkoocasý (rep = račí
ocas): pomn. -repí, -repých. če—
leď raků; -rohý; —ruký;
-řapičný " -řapíkatý llst:
—slabičný; -srstý

krátkost, -l, ž. = vlastnost něčeho
krátkého: k. času; nemoci né
co učinit, někde se jen zastaviti
pro k. času; k. slabiky;
v krátkosti něco povědět ==
krátce, stručně

krátko-atéblý = s krátkým stéb
lem; měký [-věkost] = mající
krátký věk: -vlákný; -vlasý;
-vl(n)ný vysílač; -ná ovce; -n6
vysílání:
-zraký [-zrace; -zrakost] = vl
doucí dobře na krátkou vzdále
nost, opak k dalekozraký: pře
nes. = neprozíravý, nedostl dob
ře uvážlivý, uvážený: -zraký
člověk. -ká nenávist, -ké jed
nání

krátký [-tce; -tko; -tkost] = no
dlouhý, 1. v prostoru: k. motouz.
kabát, -ká nit. sukně, -ké prkno.
-ké vlny (v rozhlase) atp.:
-ké zboží = střižné;
= omezený: dlouhé vlasy, k.
rozum (přísl.);
být na někoho, na něco krátký
(hovor.) = nemoci někoho pře
mocl, uškodit mu, ..nevyzrát
naň", nemocí něco vykonat:
lez má krátké nohy (přísl.) =
brzo se prozradí:
2. v čase = trvající jen krátkou
dobu: k. den, život, dech, čas.
sr. čas; -ká noc, přestávka, -ká
samohláska, slabika.: -ká řeč;
příslov. 1. krátce: k. ostříhaný:
samohláska se vyslovuje k.;
k. promluvit, něco podotknout.
shrnoutl výsledky, obsah, ní k.
krátko (nejde ani tak o krátkost
časovou jako obsahovou, o struč
nost): podob.: krátce || zkrátka
a dobře, je to zlé (význam shr—
nujíci):
pes hledá k. = v blízkosti střel
ce (mysllv.);
k. před vánocemi, před smrti:
2. krátko: pobýt někde krátko ||
krátce;
2. stup. kratší [kratčeji]

kratOchvíle ll starší -chvtll, -e, 2.
= krácení (dlouhé) chvíle, pří
jemné rozptýlení, zábava (za
starává); = sport (ještě v lé
tech 80.);
'kratochvílití = zahánětl dlou
hou chvíll, bavitl se (zastal-.):
'kratoclwilník, -a, m. = zábav
ný člověk. milující zábavu (za
star., Mah.);
k., -u, m. = zábavný sborník,
spls (obrozen.);
'kratoclwíl'ný [m.č; -nost] = zá
bavný .

kráva., kravou " krá-, mn. krávy.
krav, kravám.... ž.. dOmácí zvíře:
dojná k. = která dojí (opak ja
lová); přenes. (hovor.) = pra
men vykořisťování; železná k.
(hovor.) = trvalé břemeno, zatí
žení: ty krávo apod., hrubá na—
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dávka; potmě, v noci každá. k. kravinec, -nce_ m. = kravské lej—
černa = potmě, v noci neroze— no, kravěnec; lid. m. choroš,
znáš, jaké co je, všechno je stej- houba;
né (lid. a hovor.);
vymámil by na jalové kravě tele,
o obratném loudivci n. obchod
níkovi (t.); naše (vaše) k. se
napila z vaší (naši) louže, o
vzdáleném příbuzenství (t.);
sousedova k. více mléka dává,
o závistivém (t.)

kravak, -a, m. = pasák krav, če
ledín mající na starosti krávy,
Skoták;
k., -u, m. =
hřib (lid.)

kraval (často -val>>,-u, m., z něm.
= hádka, hluk, povyk: dělat.
způsobit, ztropit k. (lid. a ho
vor.); kravalisovat x-zo-» proti
komu = tropit kraval (Zápot.);
kravalista [-stku], m. = výtrž
ník (hovor.)

*kravárna, -ren, ž. = kravín
kravař, -e, m. = kravák, kdo má.

kravský potah; -'řka, -řek, ž. =
služka u krav, pasacka krav;

klouzek kravský.

Kravařsko, stř. = klin Moravy
mezi obojím Slezskem;
kravařský, přid. ke kravař a
Kravařsko;
kravařst'uí, stř. = obchod s kra
vami (s hovězím dobytkem).
chov krav

'kravát, —u,m. (Ner.) ll obyč.
kravata, ž., z franc. = nakrčnik:
zdrob. kravatka, -tek, -tička,
-ček, ž.;
kravato'vý: —vú.látka

*kmvčí, přid. ke kravka = krav
ský

kravěnec, -nce, m. = kraví lejno.
kravinec

kraví, přid. ke kráva = kravský:
K. hora u Brna

kravička, -ček, ž., zdrob. ke kráva:
*-čkář, -e, m. = drobný rolník
chovající (jen) krávy

kravín, -a, m. = kravský chlév;
kravína, ž. = kravi kůže, zá,
pach:

kravinka, ž.. zdrob. ke kravina
*kravírna, -ren, ž. = kravín
kravka, -vek, ž., zdrob. ke kráva
*kravooký = s kravskýma ocima

(Kollár)
kravsKý, přid. ke kráva: k. chlév,

hnůj, -ké mléko, lejno; -ké no
hy u loveckého psa, u koně =
silně prohnuté zadní nohy (jako
u krávy)

krážem, v. křížem
krb, -u, m. = ohniště, nízká. ši

roká kamna: symbol domácnosti:
mit, založit si vlastní k.; = dře
věný toulec na brousek;
krbec, -bce, m., zdrob. ke krb
= toulec na brousek;
krbeček, -čku, m.,
krbec, krbek;
krbek, -bku, m., krbik, -u, m.
= krbec:
krbový, přid. ke krb

krcalek, -lku, m. = malý, chatr—
ný mlýn, malý byt, malá. bu
dava...;
k., -a, m. = majitel krcálku

krč, -e, m. = pařez, špalek (stě.
a nářeč.), stromový zakrsek,
špalkový úl (núřeč.);
K., -e, ž., část Prahy

krček, -čku, m., zdrob. k 1 krk;
přenes. k. rostliny = přechod
z kořene k nadzemní části; k.

zdrob. ke

zubu = přechod z kořene ke
korunce

*krčemné, -ného, stř. = nájemné
z krčmy;
*krčem'ní || mý, přid. ke krčma:
k. výjev;
'k'rčemník, -a, m. = majitel
krčmy: = kdo se toulá. po krč—
mach (Jin)

krč'enka, -nek, 'ž., obyč. pomn.
-nky = shrnovačky

krčíček, -čku, m., zdrob. k 1 krk
*krčlna, ž. = krč (nář.);

'Iu—činka,m. = levák (lid.): m.
kršinka, sr. krchňa

krčísko, stř. = silný krk
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krčiti = stahovat, hrbit, svrašt'o
vat: k. čelo, nos, zada: k. ra
meny (7. p. mn.). nevíme-li ně—
co, výraz pochybnostl n. pohr
dání: '
k. se: látka se krčí; = hrbiti
se, přenes. jako projev pokory.
plachosti, skromnosti, nedostat
ku sebevědomí. podnikavosti.
opatrnictvi, ponížení, zahanbení,
studu; o věci = být ukryt, scho—
ván: pod rybníky starý mlýn se
krčí (Krásnoh.);
slož. dokon. na— nos; po- ra
meny; při- se = sehnouti se:
při- se ke stromu...;
s-, prostě dokon.: s- nohy. čelo.
záda: k stropu mezi trámy
skrčil hlavu (Vrchl.) = scho
val; s- se pod peřinu, za kam
na...; skrčený [mě] : býti, cho
diti celý 5.: má kostry, v. skrče
nec: chodit -ně;
-k'rčo'vati, slož. nedokon. ne:-:
látka, kabát se nakrčuje; po
rameny; s- se; 14- se, přenes. =
krčiti se z plachostl, z nedostat
ku Sebevědomí..., uskrovňovati
se;
krčívati, -vám, Opak.; slož. ne
dok. po- rameny (Rais; nařeč.)

*krčivý [-vě; -vost] = krčící se
krčkový, přid. ke krček: k. kaz

(zubu); = jako krěek
krčma., -čem, ž. = hospoda. (stč.).

nyni archaist. hovor. = hos
půdka. ..putyka“;
krčmář [-řka], -e. m. = hos
podský v krčmě: krčmařiti =
být krčmářem:
*krčmářská, ž. = krčmařka:
krčmářský [-ství], přid. ke krč
mář;
krčmíčka, -ček, ž, zdrob. ke
krčma;
'krčmovy', přid. ke krčma

krční, přid. ke krk: k. choroba.,
obratel...;
krčnice, ž. = krční tepna, krka—
vice

—krčovati, v. krčiti

*krdel, -e, m., ve vých. nářečích
= hejno (šafař., Němc.); pre
nes. = zástup: k. cizího pan—
stva (Herb.); = mnoho: do
vlasů k. stužek vzala. (Heyd.)

kreace, ž., z lat. = tvoření, vý
tvor; kreačni teorie...

kreatura <<—tú-»,ž., z lat. = stvo
ření; zprav. hanl. = stvůra.

kredenc, -e, m. i ž. || '-ce, ž., z lat.
(credentia), původ. = ubezpeče
ní ochutnáním, že není nápoj
(pokrm) otráven, pak = stůl, na
kterém se ochutnávaly pokrmy
n. nápoje, nyni = skříň na
stolní náčiní, na. pokrmy a né.
poje, příbornik;
-cká, —cké, ž. = číšnice u kre-
dence;
-covati, původ. = zkoušet pokr
my a nápoje. pak = nalévat,
nalít nápoje. podávat nápoje i
pokrmy;
kredenco'vý || '-nčni, příd. ke
kredenc;
*kredenč'ník, —u, m. = kredenc

kredit a-dy't», -u, m., z franc. =
důvěra- v platebni schopnost..
úvěr: získat, mít, ztratit k.:
přenes. k. = důvěra vůbec (ho-
vor.);
'kreditiv c-týw, -u, m. = akre—
ditlv:
kreditní = úvěrní: k. banka ne—
boli kreditka, -tek, ž.; též =
akcie kreditní banky;
kreditovat'i někomu = dát, dá.-
vat na. úvěr

kredo, v. credo
krecht, -u, m., z něm. = důl na:

řepu, na brambory
*kreirovati akrejí-lp, z něm. (a tam.

z franc.) || zěešť. *kreovati, ke—
kreace = tvořit, přednášet, před
stavovat

krejcar xzprav. g'rej-», -u, m.,.
z něm. = drobný měděný pe—
niz, stý díl zlatého v bývalém
Rakousku; bývá. v podobných
rčeních jako v starší době greš
le a nyní halíř (v. tam), na př.:
pro k. by si dal koleno vrtat:
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zdrob. krejcárek, -rku. m.: stá.
10 to hodně krejcarků, pěkné
krejcárky = hodně peněz, pčk
né peníze (lid. a hovor.);
'krejcárkovuti = vydělávat krej
car (Scheinpfl.);
krejcarový list = za krejcar: k.

"spolek = sbírající po krejca—
rech; podob. krejcárkovů

krejčí, -čího, m. = řemeslník ši
jící šaty: mužský, pánský, žen
ský, dámský k.;
K., přijm.: přid. jm. Krejčův;
Anna... Krejčová;
*krejčice, ž. = krejčová;
zdrob. krejčík, -a, m.: vyzáblý
k. (Čech); další zdrob. “krejčí
ček, -čka, m.;
krejčíř [-'řka], -e, m. = krejčí
(stč. a nařeč.); zdrob. krejčířík,
-a, -ř£ček, -čka, m.;
krejčová, -vé, ž. = žena krej—
čího n. samostatná švadlena;
krejčovati = býti krejčím;
krejčovi'na, 2. = krejčovské ře
meslo neboli vatvá, stř.;
'krejčovna, -ven, ž. = krejčov
ská dílna:
krejčovský, přid. ke krejčí: k.
tovaryš, mistr, -ka škola, -ké po—
třeby

krejírovati, v. kreirovati
krejon, v. crayon
krejzl (krajzu, -u, m.. časť.

krejzlik, -u, m., z něm. = širo
ký nabíraný límec. okruží (lid.);
zdrob. krejzliček, -čku, m.;
krejzlový (kraj-) = & krejzlem

I krém, -u, m., z franc. creme =
poleva na jemné moučníky a
cukroví; kosmetický prostředek:
k. na boty = mazadlo: k. spo
lečnosti = společenská. smetán—
ka (v třídní společnosti)

11 krém, neskl. přid. jm., z franc.
= krémový (lid.)

kremace, 2., z lat. = spálení, spa
lování mrtvoly, zpopelnění; kre—
mační síň...:
krematorium c-tóryjumr, -ria..
stř. || řidč. zčešť. -tor, -e, z. =
budova na spalwání mrtvol; na—

vrhují se za to čes. názvy žá
rov, Mako, -1n'čtě

kremonky, -nsk:ú, v. cremonky
krémový, přid. ke krém 1. =

žloutkovč žlutý; 2. -vá. trubička
= s krémem

*krempírovati (Ner.), klem- ||
obyč. krem-, z něm. = churavět,
stonat, chátrat (lid.);
slož. dokon. z

krémrole, ž.. z něm. = trubička
se šlehanou smetanou n. se sně
hem (hovor.)

kreol [-lka], -a, m., ze špaň. cri
010 = španěl [-lk.al narozený v
již. Americe n. prislušník [-čnl
ce] bílé rasy narozený v kolo
niích; kreolský: -ká řeč neboli
kreolština, ž.

kreosot ckre-ozob,
antiseptikum ;
-tovatí, -tuji = natírat, napouš
tět kreosotem;
4:01:12, na př. olej

kreovutl, v. kreirovatl _
krep, -u, m., z franc. crépe =

jemné vroubkovaná látka
krepdošín, -u, m., z franc.

de Chine = hedvábný
mom? = z krepdešínu

krepírovati, v. krempírovati
krepun, -u. m.. z franc. = krepo

vaná látka
krepovací = na krepovaní;

krepovati = skladati do řas, kra
bovat

krepový, příd. ke krep, 1. = z
krepu: 2. =“ krepovaný, vroub—
kovaný

krepžoržet, -u, m., z franc. crepe
georgette, hedvábná .tkanina:
-tový, přid. k tomu

'kresa a-sazv, ž., 2 pol. = čára (A.

-u, m., léčivo.

crépe
krep:

Man); Na kresách = na hra
nicích. na pohraničí. román So
kola-Tůmy

kresba, —seb,ž., vlast. = kreslení,
zprav. = výsledek kreslení, vý
kres: přenes: k. povah... = (slo
vesné) výstižné líčení, vystiho
vá.ní; zdrob. kresbička, -ček. ž.;
kresebm || -ný [—nč; -nost] =
kreslicí (Ner.); -ná zkarikova—
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nost gest (Sez.) = slovesné Vý
stižně vyjádřená

kreslení, v. kreslit!
kreslicí = co je na kreslení, na př.

papír, potřeby;
kreslič [-čka], -e, m. = kdo
kreslí, obyčej. jako technické. po—
mocná. síla: sr. kreslíř; -čsk17
[-čství], přid. k tomu;
*kreslina, ž. = kresba;
kreslima, -ren, ž. = místnost na
kreslení;
kreslíř [-řka], -e, m. = kdo
kreslí, umí kresliti, učitel kres
lení; příd. -řský [dřstvíL
'kreslitel [-llca], -e, m. = kres
líř

kreslitl, kreslen(í) = zobraz0vat
něco čarami: k. krajinu, podo—
biznu na papíře apod.; k. podle
přírody, podle předlohy; = zo
brazovati slovesně, líčit: k. po
vahy...;
slož. dokon. do- = dokončit
kreslení: 'na- obraz:
o-, ob- co = nakreslit podle
předlohy; 'od— co = zaplatit
kreslením (Čech);
130- = kreslením vyplnit: po
papír, stěnu:
pro- kresbu. fotografii = do
podrobností vypracovat; přenes.
= podrobně vylíčit, vypsat
(Nov.):
při- k podobizně pozadí:
s-, lépe než z- = špatně na
kresliti: s- něčí podobu: = kři
vě, nesprávně vylíčit: s- ně—
jakou událost; zpřídavnělé
skreslený [-ně; most): 5. obraz,
-né vylíčení; něco líčit, vypra
věti -ně:
11-do obrazu stat'áž;
vy- = kreslením (i přenos.) vy
stihnouti; vy- tužku = kresle
ním opotřebovat;
za- co do čeho;
-kreslovati, slož. nedokon. o-,
ob- předlohy, střihy; pro- po
dobiznu; v-, odchyl. ve-;
v- si v pamět = dobře si vště
povat (R. Svob.); za-;
kreslívati, -vá.m. opak.

Kresus, krésus..., v. Kroisos
kretén, -a, m. || původ. kretin, z

franc. = duševní i tělesný za
krsllk; přenes. (zhruběle) = pl
tomec;
kreténský [-sky; -st'ví] = du
ševně i tělesně zakrnělý;
kretinismus c-tynyz-». -mu, m.
= tělesná i duševní zakrnělost.
kreténství

'kretlm, ž. = vázání šátku na bab—
ku. šátek na babku uvázaný (ná—
řeč., Ra.)

kreten <—tón», -u, m., z franc.,
drsné škrobené plátno; mom?

krev, krve, ž. = červená tekutina
v cévách: chrliti k., chrlení
krve; transfuse krve; darovat
krev = poskytnout k transfusi:
dárce krve;
prolít, prolévat, vycedit k. za
někoho. za něco = umřít. umírat:
zbit... koho do krve = až krvácí:
krví se potit: krví zbrocen:
to mi pije k. = to mě velice
hněte, trápí (lid. a hovor.): nám
krev milou cizí žízeň chlastá =
odnárodňují nás (Koll.);
dělá to zlou krev = působí to
nevoli, rozhořčení (lid. a ho
vor.);
být horké krve, mít horkOu krev
= být ukvapený, vznětlivý,
horkokrevný (t.);
z cizího krev neteče (přísl.) =
cizí škodu necítíme. o špatném
hospodaření s cizím majetkem:
lpí na tom něčí krev = bylo toho
dosaženo krvavými obětmi; =
symbol zdraví: býti k. a mléko.
děvče k. a mléko;
míti co v krvi = v povaze, vro
zeno;
symbol příbuzenství, rodu: být
příbuzný po krvi: je z mé. z
naší krve = z mého, našeho ro
du: bojovat proti své krví '=
proti svému národu; koluje v
něm slovanská krev:
mít modrou k. = býti šlechti
cem (lid. a hovor.): modrá. k. =
šlechtic. šlechta.:
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krev není voda = příbuzenstvi
sbližuje, projeví se || = krev
vzkypí, dojde k projevu bouř
livosti;
symbol krajnosti: hadati se do
krve, na. krev (Svět.): nenáviděti
se, znepřáteliti se, urazit někoho,
smlouvat na k. (Arb.);
symb. červenosti: k. červánků
(Vrchl.);
= co je podobné (červenosti)
krvi: vinná, krev (Ner.) = čer
veně vino: krev země moravské
= červené víno (hovor.)

krevel, železná. ruda, he
matit

*krevnatec, —tce, m. =
člověk (č.-Chod)

“krevnatěti, -těji = stávati se krev
natý (šrám.);
krevnatý [-tě; -tost] = bohatý
na krev: k. člověk; -té & kypré
tvary těla (Sez.); přenes. = plný
síly, života ,

&revni [-nč; -nost], přid. ke krev:
k. tlak, oběh. tělíska, nemoci.
zkouška: k. msta (v primitivním

—u, m.

krevnatý

právu) = msta. pomstěni nej
bližšími, pokrevními příbuznými
něčí vraždY. pctupy, pohaněni;
-ně příbuzný, spřízněn (Baar),
obyčej. pokrevně

krevný [most] = krevní (říd.); =
krevnatý (t.)

'krhanice, ž. = nádoba s krčkem
krhati, 1. = kokrhat, vydávat!

zvuk kr (řid.): továrnička krhá.
(č.-Chod) = ozývají se z ni zvu
"ky krkr:
2. = chorobně slzet, o očích

*krhavec, -vce. m. = člověk s kr
havýma očima;
*krhavěti, -vějí = stávati se
krhavý;
krhavý [-'vě; -vost], 1. = krha
jici, vydávající zvuk kr; 2. =
chorobně slzicí, o očích; = mok
vajíci, blikavý

Krch, -a, m., přijm.: původ. =
levák, levičák (zpodst. jmenný
tvar přid. jména krchý, stč. &
nařeč. = levý)

*krchlati = chrchlati
*krchňa || krchňák _[—ňačka], -a.

m. = levák (nářeč.): -ňačka, též
= levá ruka (t.)

'krchnouti, —chl,-chnut(í) = za
chrchlat

krchov, -a, m., z něm. = hřbitov
(lid.):
'krchovina, 2. = hřbitovní za
pach: krchůvek, -vku, m., zdrob.
ke krchov

krida xkrý-iv, ž.. z lat. = úpadek,
konkurs;
krždatář dry-». -e, m. = kdo
je v úpadku, úpadce

kriket, v. cricket
kriminál, -u, m., z lat. = vězení,

žalař (lid. & hovor.);
kriminalista, m. = znalec trest
ního práva: distický [-cky]:
-listický námět v románě; -ká.
práce. otázka;
kriminalita, 2. = zločinnost:
mailni případ, pSychologie;
málmlcký [-cky;. -ctM], přid. ke
málnik [-nálnice], -a, m. =
trestanec: přenes. = darebák

kriminolog, -a, m. = kdo se obírá
s kriminologii: -gícký, přid. ke
-gie, ž. = kriminalistika

krindapána, krindepane, citoslov.
= Kriste Pane

kriuolina ll -lí'na, ž., z franc. =
sukně vyztužená žiněmi, kosti
cemi nebo obručemi, obručová
sukně (původ. v době rokoka);
přenes. = ocelová sít' kolem vá.
'lečných lodí na ochranu proti
torpédům; mový: -nová. Sukně

"kripl, -a. m.. z něm. = člověk
neschopný k vojenské službě,
mrzák (lid.)

kris, -su e-swb, m. = malajské.
dýka

krige, q-ze», ž., z řeč., 1. = roz
hodná. chvíle, -ný obrat: k. v ne
moci: 2. = nebezpečný, povážli
vý, svízelný stav: vládní, kabi
netní. finanční, politická, hospo
dářská k.; bytová k. = nedosta
tek bytů

kriset, -tka, -tový, v. griset
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kriSový c—zo-»,přid. ke krise: -vá
úroveň výdělků = jako za. krise
(Gottw.)

Krista || Kristla, ž., domácké tva
ry ke Kristina

kristáčka, -čku, citoslov. = Kriste

kristal..., v. krystal
Kristián a-tyjám, -a, m., z lat.,

křest. jméno
Kristiania a-styányjaxo, -nie, ž.,

starší název hlavniho norskéh
města Osla; ' '
kristtanka ll -ánka, -nek. ž. =
zatáčka na lyžích (podle Kristi
anie)

Kristina <-tý-». žen. protějšek ke
Kristián; zdrob. -nka, -nek, z

Kristla, v. Krista
kristovati koho = plísnit (nář.);

k. se = říkat Kriste Pane (lid.)
RristOvský [-sky] = kristusovský;

-sky pasivní (So.)
Kristus, -ta, m., z lat. (a tam

z řeč.) = Ježíš: K. Pán;
před Kristem, po Kristu (v leto
počtech) = před Kristovým na
rozením, po Kristově narození;
bratr v Kristu = duchovní (ve
vzájemném oslovování);
Krista Pane, (pro) KHsta Pána,
zvolání nabývající povahy cito
slovné, zejména v lid. a hovor.
obměnách (pro) kristáčka ap.;
přid. jm. přivlast. Kůsta'v: -tovo
umučení; v. rána;
Kristusek, -ska, m.,
Kristus:
k. = malý krucifix (lid.);
kristuso'vsky' [—sky] = připomí
nající Krista: kristuswské vousy
(So.)

Krištof, obyčej. Kryštof, -a, m..
křest. jm. i přijm.:
zdrob. Kryštůfek, -fka, m., rov
něž i přijm.

kriterion ox-téryjomb, z řeč. || po
dle lat. -1'ium c-ryjum, -ria,
stř. = hledisko, měřítko při po
suzování. sudidlo

kriticismus <<-tyciz-», -mu, m. =
směr zdůrazňující kritiku, kri
tické posuzování, hodnocení

zdrob. ke

kritický [-ticky; '-ttckost || -tič
nost] <<-tyc-, —tyč-», příd. 1. ke
krise: k. den, okamžik, stav, -ká
chvíle... = den... krajního, nej
většího nebezpeči (v nemoci...),
rozhodující, rozhodný; poměry se
-ticky přiostřily; -tičnost =
krajní nebezpečnost, rozhodující
význam: býti si vědOm -tičnostř
stavu, poměrů:
2. ke kritika: -ká činnost = zá
ležející v kritice. v kritisování;
-ká. práce = obsahující kritiku;.
= soudný, plynoucí z kritiky,
z úvahy, dobře uvážený: k. člo—
věk; -cké stanovisko, myšlení;
-ticky se k němu postavit;
-tičnost = soudnost (něčí), kri—
tický ráz (stanoviska)

kritik [-tička] cx-tyk, -tyč-», -a,
m.. z řeč. = odborný posuzovatel:
děl vědeckých, literárních, umě—
leckých, veřejného života atp.;
kritika, ž. = rozbor, posudek:
kritikář [-řka], -e, m. = kritik.
(posměšně), kdo kritisuje stůj co—
stůj (Čech);
kritika'řttí = kritisovat (hanl),
kritisovati stůj co stůj:
km'tikářský [—řstvž], přid. ke kri—
tikář;
kritikast'r, -a, m. = špatný kri—
tik, břídil v kritice (hovor., za.
starává);
kritikus, -sa. a-sa», m. = kritik“
(html.)

kritisovati a-tyzo-» = kriticky
hodnotit, posuzovat; slož. do
kon. z- = kriticky posoudit;
často = nepříznivě posoudit;
kňtisovawý autor, -ná práce

'kritýček, -čka, m., zdrob. ke kritik
*kritýgr, -a. m. = kritik (Herrm.,

posměš.)
I krk, -u, m., 1. = část těla mezi

hlavou a. trupem: z10miti si, sra
ziti k. (vaz), o smrtelném úrazu:
kroutit, za- krkem = otáčet,
zatočit; zakroutit slepici... krk;
|| krkem = zardousit ji: pře
nes. to mi mohlo zakroutit krk.
= zničit (lid. & hovor.): natáh—
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nout, natahovat k., přenes. =
býti zvědav (lid. a hovor.);
vzít koho kolem krku = obe
jmout;
běží, jde o krk = o hrdlo, o
život, o existenci; vsadit na
něco krk = hrdlo, život;
mít někoho. něco na krku = na
starosti, na práci (lid. a hovor.):
podob. zůstat rodičům na krku,
vzíti si. uvázat něco na krk
(lid. a hovor.): uvázati si ženu
na krk = oženíti se (zhruběle):
mít něčeho po krk = až dost
(lid. a hovor.):
mít něco s krku = zbavit! se
něčeho (t.): je to s krku == od—
byto:
nedati si pro něco nohu za. krk
= nezoufat. nebýt v rozpacích
(vulg.): kdyby si dal nohu za
krk = kdyby dělal všecko mož
né (t.);
živiti pět (hladových) krků =
pět Osob, zejména dětí (lid. &
hovor.);
2. = co je podobné krku: horní
část hudebního strunného ná.
stroje; přední oblá část ručníce;
zúžená. část koně n. kužele
(tělocv.)

II krk, citoslovce vystihující zvuk
při říhání

'krkáč, -e, m. = krkoun
krkati = říhati:

slož. dokon. na- se (mnoho):
krkávati, opakov.

krkatý = mající silný krk: =
lakotný. chamtivý

krka-včátko, -tek, stř. zdrob. ke
krkavče, -čete, stř. = krkavčí
mládě

krkavci, příd. ke krkavec: k. mlá
dě. péro: přenes. k. matka ==
bezcitná, ukrutná.:
*krkavčice, ž. protějšek ke
krkavčík, -a, m., zdrob. ke krka
vec; též = černá vrána (mysliv.)

krkavec, -vce, m., havranovitý
pták: = chamtivec (zhrub.);
krkovice, ž. = krční žila; ž. pro
tějšek ke krkavec (ojediň.);
mio—ový]] míčný, přid. k tomu

krkavý [—vě]= krkající: podychu—
jem jen -vě (Nor.)

krknouti, krki. krknuv, krknutí.
dokon. ke krkati

'krkolam, -u, m. " "krkolomžna,
ž. = krkolomná věc

krkol0mný [-ně; -nost] = životu
nebezpečný pro sráznost. str
most...: k. výstup, -ná cesta;
přenes. = překotný: k. spěch
(Krásnoh.); = odvážný, „divoký“

Krkonoše. -noš. pomn., pohoří;
krkonošský, příd. k tomu

krkoška, -šek, ž. = krk, zakřive
ná, sukovitá větev, suk. vinný
pařez (nářeč.); rostl.

krkoun [mkaL -a. m. = Skrblík,
chamtívec, lakomec:
mský [mství] = chamtivý...

krkovice || častěji zdrob.
-vička, —ček.ž. = maso z krku

'krm, -u, m. = krmě, pokrm
'Iu-máš. -e, m., z něm. Kirchmesse

= posvícení (las., Mart)
krmelec, -lce, m. || Jiště, -tě, stř.

= jesle na krmení zvěře, místo
s nimi (mysliv.)

'krmenec, -nce, m. = koho, co
krmíme

krmení, stř., ke krmiti, 1. = po—
dávání pokrmu, píce; 2. = to.
čím se krmí, krmivo

krmě, ž. = pokrm (knižní)
Krmič [-čka], -e, m. = kdo krmí

dobytek
krmlčka, ž., 1.

2. v. krmíč
krmík, v. krmník
krmíti = podávat pokrm, píci, ži

vit: k. dítě, dobytek, husy...;
k. dobytek... = k. na žír, vykr
movat; k. se: dobytek se krmí
senem... (význam trpný) || k. se
= dobře jíst (lid. a hovor.),
přenes. k. = častovat: k. koho
vtipy... (hanl.); = posilovat,
živit, udržovat: k. odpor (Jan
Lepař): k. oheň (Zey.);
slož. dokon. do- dobytek... = do
syta nakrmit: na- dítě, dobytek
= dát mu dostatek pokrmu, píce,
nasytit:

zdrob. ke krmě;
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po- = na-: po- v poledne koně;
když pokrmlli, jeli dále:
pře- dítě... = přiliš nakrmit;
překrmený: -ně dítě;
s- píci = krmením spotřebovat;
vy- píci = skrmlt: = vyživit
na žír: vy- vepře..: o lidech jen
lid. & hovor.: matka vykrmila
dítě; vykrmil se na letním bytě;
vykrmený = vypasený:
-krmovati, slož. nedokon. pře
dobytek; při- dítě = dávat mu
vedle mléka 1 pokrmy: vy- =
dobře krmit, živit, krmit na žir:
krmívati, -vám, opakov.:
slož. nedokon. 'w- = vykl'mo—
vati (Nera)

krmítko, -tek, stř. = krmelec, za
řízení na krmení

krmívatl, v. krmiti
krmivo, stř. = to, čím se krmí do

bytek, krmení. píce atp.;
krmivový, přid. k tomu: —vá.zá
kladna

krmnice, ž. = krmná svině
krmníček, -čka, m., zdrob. ke krm

ník. -a; '
krmník (lid. často krmík), -u.
m. = chlév pro vepřový dobytek,
prasečí: míti se jako prase na
-ku = velmi dobře (vulg.);
k., —a,m. = „krmné prase

krmný, 1- = co je na krmení:
-ná. řepa: 2. = chovaný na. kr
mení: k. dobytek

*krňák, -a II 'k'rňas, -a, m. = 28.
krnělý člověk;
"k'rňcwý = zakrnělý; 'kr'ně,
-něte, stř. = zakrnělé mládě

krněti, -nějí = neúplně růst, vy
víjeti se, zakrsat. obyčej. za
krňovat: k. na duchu (Klost.);
krnící stromy (Ner.); častěji
slož. dokon.
za- = nevyrůst úplně. nevyvi
nouti se: za- tělesně, duševně:
nedokon. slož. zakr'ňovati, běžné
m. kměti

'krniti koho. co = působit něčí
zakrňování:
"k'rni'vý = zakrslý _

'krňons, -sa. x-sw, m. = zakrslík.
malý člověk

krobiňn (lid. gro-), —a,m., z něm.
Grobian = hrubec. hrubián:
-nský [masky,--nství]: -nské cho
vání

'Krobot, -a, m. = Charvát (lid.);
krobot || —bót= neohrabaný si
lák, hrubián (L): -tský [-tsky;
-tstv£]; přid. k tomu

kmen, -a, m.. kurovitý pták, sa
mec krůty; symbol durdivosti:
durditi se, zlobit jako k.; čer
vený jako k. (lid. a hovor.);
zdrob. krocánek, -nka, m.;
'krordně, -něte, stř. = krocaní
mládě;
krocení, nikoli mm: k. maso:
přenes. k. pathos (Sal.) = dur
dlvý_ zlobný:
krocanití se = durditl se (říd.);
slož. prostě dokon. na- se: na
krocanený = rozdurděný (Majer.)

-kroc0vati, v. krotiti
kroěeJ, -e, m. || (zříd.) ž. || -čeje,

ž. (řld.) = krok (knižní)
kročitl = učinit krok (kniž.): I:.

přes práh (S. Kapper, Němc.);
z rajské fortny kročil sv. Petr
(čech): běžně v dokon. složeni
nách:
do- na koho (když zahálí, nepra
cuje dobře...) = vystoupit proti
někomu. zjednat u něho nápravu,
„došlápnout (si) naň“: pod. do—
na něco = zjednat v tom po—
řádek;

.na- = vykročit; na- cestu = na.
stouplt: na- proti komu, čemu =
zakročit;
ob- = krokem obsáhnout: ob
lavici, koně, potok;
po- = postoupit: po- vpřed:
noc, nemoc pokročila: po- v prá—
ci, v díle; v. pokročilý;
pře- práh... = přestoupit; pře
nes. pře—zákon,:rozpočet, dané
meze, padesátku:
pří- k oknu... = přistoupit;
přenes. při- k nějaké práci =
začít ji; .
'roz- se = dát nohy od sebe na
levo a napravo;
0- do pokoje... = vstoupit:
v- někomu do cesty = zastoupiti
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mu cestu; přenes. = zkřížit mu na.- chléb = začít krájet;
plány, překaziti něco (So.); v- od- něco = krojením oddělit:
v něčí práva. = za—sahnout (za- pře- něco = krojením rozdělit;
stal-,); při- kůži = přiříznout;
w- levou n. pravou nohou = roz- jablko na dvě polovičky,
učinit jeden krok; “= učinit je- v polovici;
den n. několik prvních kroků:
vy- z pokoje; ani nohou z domu
nevy- = býti stále doma; za-:
za- proti někomu, proti nepo
řádkům... = vystoupiti za úče—
lem potrestání, zjednání nápra
vy; za- v něčí prospěch. v něčem
= intervenovat;
-kročo'vati, nedokon. slož. do- na
koho; na-: kočka Opatrně nakro
čuje = našlapuje; 702- se; za
protí někomu, něčemu;
v. kráčeti

*kročitý = rychlý
*kročmo, příslov. = krokem, ob

kročmo
kročný stoj = při kterém se nohy

roztáhnou na krok (tělocvič.)
Kroesus, v. Krolsos
Krofta, m., přijm., z nářeč. krofta

s- = sříznout: s- patku s chle
ba || 5- chléb; sr. skrojek;
14- si kousek chleba, mase....- =
uříznout;
v-: rty jsou vkrojeny = zakro
jeny dovnitř (č.-Chod);
vy- = vyříznout; sr. výkroj;
za- = zajet nožem: za- do chle
ba, do prstu:
*-krojovati, slož. nedokon. od-,
roz- chléb; vy- brázdy na poli
atp. = odkrajovat...;
v. krájeti

krojítko, stř., zdrob. ke krojldlo
krojovaný = jsoucí v kroji. v kro—

jích
-krojovati, v. krojiti
krojový [JvěL příd. ke kroj: -vá

ozdoba. ..

= koroptev krok, —u,m. = jeden pohyb no
'krochtati = tokati (Klost)
Kroisos <<-zos>>, -sa„ m. || podle

lat. Kroesus, zčeštěné Krésus,
lydský král, ohromný boháč:
zobec. kroisos... = veliký boháč:
kroisovský... = ohromně bohatý

kroj, -e, m., původ. = střih šatu,
oděvu, pak = šat, oděv zpra—
vidla ustáleného střihu: lidový. .
sokolský... k.: = uniforma, stej
nokroj: k. úředníka. dráhy (Č.
Chod: řídké)

*kroják, -u, m. = nůž (na. krájení)
krojený = vykrojený: pěkně -né

rty; oko má v mandlový tvar
(Sez.)

krojidlo, -del, stř. = krajedlo
*krojíř, -e. m. = kdo .,kroji“.

krájí, kraječ, soukeník (zastar.);
-řský, přid. k tomu

krojiti = řezat nožem &. pod. ná.
strojem něco nepříliš tvrdého.
obyč. krájet: krojí vody křepce
veslaři (čelak.); krojit (soudní)
výroky (Holeč.):
slož. dokon. do—krajíc:

hou jako nejmenší jednotka chů
ze, jedno kročení. šlápnutí: leh
ký, těžký, pádný, rychlý, vojen
ský k.;
jít, jet krokem; jít k. za. kro
kem = pomalu. volně;
držet k. = jíti stále stejným
krokem a jako ostatní; přenes.
d. krok s vědou, s pokrokem =
být na výši vědy, pokračovati
s vědou, neopožd'ovati se za po
krokem; nevhod. o věcech:
počet porodů drži krok se vzrůs
tem města m. pokračuje, roste
se vzrůstem, je úměrný vzrůstu;
přidati do kroku = jít rychleji:
kat rychlý stoupne krok = udě
lá (Mácha; ojediň.);
nebýt, nehnouti se z domu ani
na k. = vůbec nevyjít, ani na.
chvíli; podob. nepustit koho
(z domu) ani na. k.: nevidět
(ani) na k. = nic:
dál ani k.! = neudělej a_nikrok,
zastav se;
nebezpečí, smrt číhá za každým
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krokem, na každém kroku =
ustavičně;
přenes.: první krok do veřej
ného života... = první vystoupení:
= čin, skutek, jednání, zásah:
správný, chybný... k.: podnik
nouti rozhodný k., další kroky.
odhodlati se k rozhodnému kro
ku:
= vzdálenost uražená při jednom
kročení. délková. míra

kroket, krokem, v. croquet a. cro
quette

krokev, -kve, lid. krokva, ž. =
trám v krovu střechy; = krok
vlcě 1.:
*kroke'zmy', přld. k tomu

krokodil c-dýl», -a, m., z řeč..
ještěr;
-l£ kůže. vejce; přenes. -lí slzy
= neupřímné, líčené, předstírané

krokoměr, -u, m. = přístroj na
měření počtu kroků, pedometr

Okrokot, -u, m. = dospělost. vrchol
vývoje (zast.); k. oblohy = čer
veň do žluta., při západu slunce
(Kosm.)

krokovský sloh = sloh Krokových
dob (čech, posměšně)

*krokový, příd. ke krok
krokva, v. krokev;

krokvice, ž., ;. = přístroj na
zjišťování vodorovné polohy; 2.
zdrob. ke krokev;
krokvový, přid. ke krokev

król, v. crawl
kromě || krom, 1. příslovce = vy

jmouc, vyjímajíc, mimo: nevě
řim nlkOmu, krom tobě apod.;
2. předl. s 2. p. = mimo. vyjíma
jíc: všichni kromě tebe; nikoho
nemít. nemilovat... kromě tebe...;
krom té drahé duše:
= mimo, nad. proti: mít k. toho
ještě to a to; krem obyčeje =
mimo obyčej, neobvykle (Jir., za
star.); k. nadání = mimo nadání
(t);
= mimo. stranou: k. vás (Havl.);
k. dědiny (Herb.)

Kroměříž, -e, ž. (nářeč. m.). měs
to; kroměřížsk'ý, přid. k tomu

'kromobyčej, přislov. = kromoby
čejně, neobvykle; *kromobyčejný
[-ně; masu = neobvyklý

krompúč, v. krumpáč
krondorfka., -fek, ž.. minerální vo

da (podle obce Krondorfu)
*kroňhatl = churavěti (nař.. Ra.)
kronika <-ny-», ž., z řeč. = vy

psání příběhů v časovém postu
pu, letopisy: (denní, týdenní...)
k. (v novinách); je toho. byla.
by toho (celá.) k. = mnoho (lid.
a. hovor.);
kronikář [JřkaL -e, m. =
vodce kroniky, letopisec:
-řský [-řsky; -'řstvž]: -řský sloh,
-řské zpracování příběhu, děje

kropáč, -e, m. = náčiní na krope—
ni; tu máš, čerte, k.!, lid. a
hovor. výraz překvapení, údivu:
k. a šavle, za Rakouska posměš
ný symbol moci duchovní a vo
jenské: zdrob. -ček, —čku,m.

krepenatěti, -tějí = stávati se
kropenatý: slož. dokon. z-;
"kropenatiti = dělat kropenatým,
dodávat kropenatosti:
kropenatý [-tě; -tost] = jako
pokropený, mající na sobě teč
ky, menší plochy jiné barvy,
stříkaný: -tá. slepice, tvář, -té
listí

kr0penice || časť. zdrob. kropenič
ka, -ček, ž. = kropenka:
kropenina, ž. = něco kropeného.
stříkaného, plátno, látka (zastat.
Jir.):
*kropenitý = kropenatý

kropenka, —nek, z. = nádobka s
tekutinou na kropení; symbol
kněžské moci (sr. kropáč): kraj
má býti ovládán kropenkou (So.):
kropenka = kropenatá. slepice

kropený = postříkaný barvou, kro
penatý

kropicí = co je na. kropení: k. ko
nev, stroj;
kropáč [-čka], -e, m. = kdo
kropí; -čka, též = kapička (říd.),
kropicí konev

krepidlák, -u, m., houba
krepidlo, -del, stř. = přístroj na

kropení

pů
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kropírna, —ren,ž. = místnost na. krotltl, krocen(i) = činit krot
kropení (na př. sladu) kým, ochočovat; k. divokou zvěř,

kropíř, -e, m., z něm. (a tam koně;_ _
z franc.) = pokrývka na koně “= “5115 mirnlt, patlačovat, pře
(zastar. Jin) máhat: k. hněv, vášně, náruži

k ,t. _' th t (krů ě.emi vosti, bujnou fantasií; k. rozhně
ropu [ "_Í pos „ ova DJ ' vaného člověka, k. se = mir—
kapkaml tekutiny): k. (vodou) niti (se)'
prádlo, podlahu, ulice, slad:
slož. dokon. na- zeď, prádlo:
po- prádlo vodou; být, jako
když ho pokropi, být jako po
kropený = nepříjemně překva
pen (lid. &.hovor.);
vy- všecku vodu = kropením
spotřebovat; vy- nový chrám.
hrob... = kropenim očistit (sym

bomky)' vysvetlt; _ krotký [-tce; -tkost] = ne divoký,
z- (s') = pokroplt: z. prach ' ochočený: k. 1ev...; = ne bujný.
vodou, zemi deštěm; šat zkrope- klidný. mírný. nevýbojný: k.
ný krví: tVář szPená slzam“ kůň, člověk, národ: k. duch, 4:5
slož. nedokon. vykropovato hro- mysl, odpověď, -ké chováni;

slož. dokon. 170- = trochu zkro
tit; u- hněv (čech) = potlačit;
z-, prostě dokon.: z- koně, hněv
..; z- někoho = přimět k mir

nosti, ,.usadit"; _
'-krocovati, slož. nedokon. po-,
3- = krotiti;
krotivati, opakov.:
'kroti'vý = krotíci

Wm: _ _ 2. st. krom || krotčejši [-tčeji]
kTOPwat'f Opakovn kmtnouti, krotl, krotnuv, krot—
“ "úpe“ nutí = stávati se krotký, mir

kropítko, stř., zdrob. ke kropidlo ným; časť. slož. dokon. .cz-;
*kropltý [-tě] = krůpějovitý v. zkrotlý

kropívatl, v. kroplti; .kšoťoščký' '-ťounky = uplně'k'ropivý [-vě] = kropici, skrá- ro? ý
pějicí krotšl, v. krotký

kr kr . ' :
ohosenka, 'kros'ínka, ž., zdrob. ke ;ršzzěmnzucženf;v nššoušktíouce

krosna néhO' ' ' o
krosna, -sen, ž. = koš k nošení kroucený buě; -nost] = zkrou—

na zádech, nůše; = hrb na zá- cený (mít...), šroubovaný (sloh.
dech (zhrub.): stará. solná. mi- řeč...)
ra; tanec; = tkalcovský stav; krouhaě, -e. m.. = kdo krauhá;
*kros'nák, -a H krosnář [JřkaL -čka, ž. = krouhajicí žena, při
-e, m. = _kdo chodí s krosnou; stroj na krouháni
"krosna'řiti = chodlti s krasnou; krouhadlo " hru-, -del, stř. = ná.
*krosnářský: -ká. obchůzka stroj na. krouhání
(Preiss.); krauhati, -hám = kruhovitě, do
krosnička, -ček, ž., zdrob. ke kola ořezávat, krájet: k. řepu,
krosna. zelí, jablka.;

_ < .

“krosnu, -sen, stř. = nástroj na ÍOŽ' dggonál m; Řepyr; 38" sepředení lnu (slov., Heyd.) _ mno ' ou o rou a,
__ _ o-, prostě dokon.: od- co od

kratce, krotčen, -Jší, v. krotký; čeho; roz- = krouhánim rozře
kTotiC/cý,krotinký=úplně krotký mt; „:./_ = kruhovité vyřezat;

'krotitel [-lka], -e, m. = kdo kro- krouhávati, opakov.;
ti, zpravidla divokou zvěř; pře- slož. nedokon. o-, roz-, vy
nes.: k. & podmanitel žen (So.); kronhatko || km.-, stř., zdrob. ke
Jaký [JstUÍL přid. k tomu krouhadlo
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krouhnouti, -hl, -hnuv, -hnutí, do
kon. ke krouhati; slož. dokon.
od- koho, přenes. = odpravit.
zabít (vulg.)

kroupa, kroupou. mn. kroupy.
krup, kroupám..., ž. = obilné
zrno zbavené slupky: ječné (ječ—
menné). ovesné kroupy: z toho
ječmene nebudou kroupy, v. ječ
men;
pomn. kroupy = vodní páry sra
žené v ledová zrna., „zmrzlé“
kapky dešťové;
zdrob. 'kroupka, -pek, ž.;
kroupo'vý = s kroupaml: -vá po
lévka

krousle, v. krouzle
krouticí = na kroucení: k. stroj;

kroutil, -a, m. = kdo se kroutí
(lid.)

kroutiti, kruť, kroucenú) = stá.
čet, otáčet, pohybovat na obou
koncích různým směrem n. stá.
četi... jen na jeanm konci, je-ll
druhý pevný: k. nit, provaz, k.
si kniry...: k. (si) cigarety =
dělat je stáčením tabáku v pa
pírku; k. krkem, rukou, 'očima;
k. = dělat, pracovat, sloužit
(vulg.); '
k. nad něčím, nad někým hla—
vou = projevovat podiv, pochyb—
nost (lid. a hovor.); k. věty =
šroubovat: k. odpověď = stále
měnit (lid.);
k. kým = „točit“, poroučet mu
(lid.);
k. se při tanci, při chůzi; pro
vaz se kroutí: potok se kroutí
lesem = klikaté teče; žaludek se
mi z toho kroutí (lid. & hovor.);
přenos. k. se = vytáčet! se, vy—
krucovat (lid. a hovor.);
slož. dokon. do- cigaretu:
na- si kníry: nakroucený vous:
od- = kroucením odtrhnout: od
kliku: přenes. od- si trest =
odbýt (hantýr.):
po-, 1. prosté dokon. = z-; 2. =
kroucením pokazit, na př. zá.—
mek: po- || pře- | z— nějakou
zprávu, odpověď = porušit její
znění a Smysl:

pře- = kroucením přetrhnout,
zkazit: pře- nit, zámek, šroub:
pře—zprávu..., v. po-:
roz- provaz = kroucením roz
plést;
&—= stočit, svinout: s- nit, vla
sy; s- || z—obličej... = zkřlvltl:
s- || 2- něčí slova;
u- = kroucením uplést. udělat:
u- provaz, šňůru. u- si cigaretu;
= kroucením odtrhnout: u- zá.
mek, kliku; u- komu hlavu;
vy- mokré prádlo = vyždímat
(lid.), vy- si nohu = vymknout
(t.): vy- se někomu z rukou:
vy- se z něčeho (z nařčení...)
= vyplěstl se (lid. a hovor.):
z-, v. při s—;

za- = zatočit. s-, zavinout: za
vlasy (želízkem) = „nakulmo
vat": za- krkem = otočit jej:
za- krk sleplcl = otočením za.
rdouslt: přenes. za- krk někomu
= zničit jej (zhrub.):
-krucovatí, složý nedokon. na- si
kníry, obyč. kroutit: po- hlavou
(Zub.) = kroutit; pře-, z- něčí
slova; z- obličej:
vy- se z něčeho;
kroutivati, opakov.

krontívý [-vě; -vost] = co lze
kroutiti_ co "se kroutí: -vé vlák
no; -vě se hnáti (Jin)

krouzlo (krousle) [] krouzlina, ž.,
z něm. = kadeř, kudrna (lid.);
krouzliti ll krouzlovati = kade
řit

kroužeček, -čku, m., zdrob. ke
kroužek, -žku, m., zdrob. ke
kruh; kreslit kroužky; kroužek
řetězu. řetízku = článek: krou
žek na klíče, na. ubrousek, dý
mu; rodinný k.; k. pcsluchačů...:
k. salámu, okurky = kotouček

kroužel, -e, m. = nástroj k vyta
hování kulí z hlavně

kronženka, ž., obyč. pomn. mica/,
-nek = zkroužená. pěna vznika
jící při kvašení mladlnky:
44:01:17: -vé pivo
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kroužití, kruž, 1. k. co = stáčet,
svinovat do kruhu: k. vlasy že
lízkcm; k. nádobí (hrnčíř.); k.
řepu, zelí = krouhat; k. ruka
ma = pohybovat, točit v kruhu:
k. se = pohybovati se kruhovité:
praporcové se krouží (Čelak.); =
nadýmati se: tváře ruměné se
do kulata krouží (čech): 2. k.
podmětově = pohybovatl se v
kruhu: pták, list, letadlo krouží
ve vzduchu: za ním (sluncem)
krouží slunečnice (Krásn.): kří
dla naší touhy krouží (Ho.);
hlavou krouží myšlenky; dým
krouží kolem hlav (So.);
slož. dokon. 11111-= vykrouhat;
vy- do výše = vzletět; rty pys
ně vykroužené (R. Svob.);
za—co = zatočiti do kruhu; za.
zrakem po krajině; pták nad
námi zakroužil; roj motýlů za
kroužil se vírem (Vrchl.);
slož. nedokon. vykmžo'vatz' mlýn
ské kameny:
kroužívat-á, opakov.

krouživý L-vě; -vost] = kroužící:
k. pohyb, vír

kroužkňrna, —ren, ž. = dílna na
kroužky;
-ká'ř, -e, m. = výrobce krouž
ků; -kářství, stř. = výroba
kroužků, kroužkářske řemeslo

kroužkovací, na př. steh, přístroj:
-vač, -e, m. ", -vačka, -ček, 2.
= přístroj na. kroužkování;
kroužkovaný = s kroužkem, s
kroužky, stočený do kroužků:
-né u (ů), -né vlasy;
kroužkovati = dělat kroužky
(při vyšívání); k. co = opatřo—
vat kroužky; k. vlasy = stáčeti
do kroužků, kadeřit; k. stromy
= polepovat je pásy s lepem

*kronžkovina, ž. = řada kroužků
tvořících celek jako ochrana těla
(č.-Chod)

kroužkovitý [-tě; -tost] = podob
_ ný kroužku
kroužkový = co je z kroužků: k.

řetízek, steh, -vé brnění; -vé.
kotva

*kronžný = kroužící (básnlc.): k.
orel (Prach.)

krov, -u, m., souvisí s krýti =
co kryje, krytba, vazba střechy;
přenes. = střecha: trosky go—
tického krovu (čech); pod kro

_ vem hvězd (HaL)
krovka, obyč. pomn. doky, -vek, ž.

= krycí péra ptačích křídel,
přední (krycí) křídla. brouků

krovní, přid. ke krov: k. trám
*krovot, -a, m. = krobot, hrubián

(šlejh.)
krovový = krovní
krpec, —pce, m., obyčej. pomn.

Icrpce, -ců = střevíce z jednoho
kusu kůže (zastan, Jir., Čech,
nářeč.); u ČeCha odchyl. 2. p.
mn. krpcí

*krs, -u, m. = zakrslý strom (ná.
řeč.),
*krsati = zakrsati, v. zakrsalý;
krsek, -sku, m. = zakrslý strom,
zákrsek; k., -ska, m. = zakrslý
člověk;,
krokový, přid. ke krsek;
*krslík, -u. m. = krsek

*krsna, -sen, ž. = něco zakrslého.
nevyvinutého (Vanč.)

krt, -a, m., ssavec (kniž., nářečí.),
obyčej. krtek;
krtčí, přid. ke krtek: k. hromád
ka; k. očka (Sez.); přenes.: k.
um (Čech); k. snaha = mali
cherná (t.); k. spěch (Kadl.):
krtčina, ž. = krtičina;
krteček, -čka, m.. zdrob. ke
krtek, -tka, m.; slepý jako k.
(lid. & hovor.); rýt jako k.. o
nepokojném, nespokojeném člo
věku (t.);
krtí, příd. ke krt = krtčí: k.
běhy loveckého psa, podobné
krtčím (mysliv.);
krtlce, ž. = krtek (lid.);
pomn. krtice, -ic = krtičnatost,
skrofulosa (t.); krticovity' krk
(při skrofulose):
krtíčák, —u,m. = krtinec (lld.);
k., -a, m. = krtičnatý člověk
(hanl. lld.);
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krtičina, ž. = kuže z krtka; =
krtinec (lid.); krtičinec, -nce, m.
= krtinec (lid.);
krtičkář, -e, rn. = kdo chytá
krtky (Svět.):
krtičnatý [-tost] = skrofulosní;
krtičník, -u, m., rostlina:
krtičný = krtčí, krtičnatý:
krtina; ž. || krti/nec, -nce, m. =
krtčí hromádka;
'krtiště, stř. = krtinec

krtkář, -e. m. = krtičkář;
krtkařiti = chytat krtky;
'krtkoviště, stř. = krtiště;
krtko'vitý [-tě] = jako krtek

*krucaj, citoslov. = kruci
kruci, zkrácením z krucifix, lid.

& hovor. citoslovce, 1. klení =
hergot, hrome..., 2. nevole, 3.
překvapení, údivu: ta. musila být,
kruci! (Č&p.)

'kruciáda, ž. || 'kruciát, -u. m. ||
kruciáta, ž., z lat. = křížová Vý
prava

*krucifagot, citoslov., z krucifix
krucifix, -u, m., z lat. = obraz

umučeného Krista na kříži, kříž,
Ukřižovaný (Kristus);
lid. a hovor. citoslovce klení;
kmcifixový, příd. ke krucifix;
krucifiwský = prokletý, zatra
cený

krucinál, citosl. klení
krůček, -čku. m., zdrob. ke krok
kručetl, -čí = chrochtat, bručet:

obyč. = 'škroukat: kručí mi...
v břiše (hladem);
slož. dokon. na- se (mnoho);
iza-, prostě dokon.;
kručívati, opakov.

kručinka, -nek, ž., rostlina
kručívati, v. kručeti:

kmčivý [mší,- -vost] = kručící
kruh, -u, m., 1. = rovina ome

zená kružnici; lid. a. hovor. =
kružnice;
2. = oblý předmět stočený do
kruhu, vlast. do kružnice, prste
nec: k. u dveří, truhly apod.;
pomn. kruhy, tělocvič. nářadí:
3. = co se podobá kruhu ve vý
znamu 1. i 2.: kruhy na vodě.
pod očima; sednouti si do kru

+19

hu = do kola; k. četby = sou
bor; k. idei (Vrchl.): myšlenko
vý k. = okruh (Svět.): = řada,
cyklus (Nov.);
= menší společnost: domácí, ro
dinný k.; nejužší kruh příbu
zenstva (Vr.): = sdružení; =
širší společnost, společenská
vrstva: hrdina českých kruhů
(Ner.); odborné, politické, umě
lecké, odpovědné, rozhodující...
kruhy (neprávem se v tomto šir—
ším významu zamítá.)

kruhadlo, -hdtko, v.
krouhátko

*kruhobčh, -u, m. = koloběh
kruhoůstý -= s kruhovitými ústy

(bez čelistí): -té ryby

krouhadlo,

kruhovitý [-tě; -tost] = kruhOVÝ

kruhovka, —vek, ž. = kruhová,
-vitá pec na cihly;
kmhový ímé; -vost], 1. = ma—
jící podobu kruhu: —vápec, kru
hovka; -vé náušnice; 2. = dějící
se v kruhu: -vý děj, pochod.
proces

*krnhule, ž. = nádoba jako
„kruh“, květináč (nář.)

*kruch, -u, m. || 'k'rucha, ž. =
krušec; kruch = zkrušení (č.
Chod); 'kruchovka, -vek, ž. =
houska z kruchové mouky; km
chový: -vá mouka. = zadní, čer
ná; -vá houska

kruchta, -cht, ž., ze středolat.
gructa = kostelní kůr; = D0
dium pro hudebníky (Ed-.):
zdrob. kncchtička, -ček, ž.

kruchý [kruše] (souvisí s kruch,
krušec, kruš & krušiti) = křeh
ký (odbor., o nerostech), jinak
řídké: k. chléb iSušiI, Holeč.)
= tvrdý, okoralý; kruše = kruš
ně (čech)

krumholc, -lce, m., z něm. Krumm
holz = zakřivené dřevo, ja.-řmo.
kleč (lid.); v. krumpol'ec

krumpáč || krompdč, -e, m., zkří
žením čes. kopáč s něm. Krumm—
hacke =- náčí-ní- na, kopání, lá
mání. kopáč
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!krumpešt || mošt, -i, ž. = pekelec
(lid.): vodník uvázaný ke krum
pošti (Rais)

illrumplíř [—řka], -e, m. = kdo
krumpluje;
krumplo'vati || *krumpovati, z
něm. = vyšívat, protkavatí zla
tem, perlami n. drahými kame
ny: přenes.: krumplovaní oká
zalého měšťanství (Čap) = zdů
razňování

'krumpolec, -lce, m. = krumholc
krumpošt, v. krumpešt
humpovatl, v. krumplíř
*kruňkati = kuňkat, kňučet, na

říkat;
*kruňkavý = kuňkavý, naříkaVÝ

krunýř, -e, m. = brnění; = něco
podobného krunýři, tvrdý obal
těla hmyzu a raků, prošívaná
kazajka. honců na černou zvěř:
zdrob. kmnýřek, -řku, m.;
kmný'řov'itý = podobný krunýři

*krupák, -u, m. = kroupové jelito
krupař [—řka], -e, m. = obchod

ník prodávající kroupy, krupicl,
rýži, mouku a, luštěniny (zast.):
krupa'řítz' = provozovat krupař
ství;
-řský [-řstv£], příd. ke krupař

*krupčatka, -tek, ž., z ruš. = _kru
pičková mouka

krůpě (zastara) || krůpěj, -e, ž. =
kapka;
zdrob. krůpějka, -jek, ž. (Sal.),
krůpějička, -ček. ž. (Č.-Chod):
*krůpějný || krůpějovitý [-tě] ||
krůpějovy' [dně] = jako krůpěj

krupice, ž., vlast. zdrob. ke krou
pa = drobné pšeničné melivo;
přenes. na př. = drobně uhlí:
krupicov'itfý = jako krupice;
kmpicový (nákyp, polévka, kaše)

kruplčka, -ček. ž., zdrob. ke krupi
ce, někdy ke kroupa. = něco
droboučkého. krůpějka (potu, ro
sy...), hrbolek;
kmpičkom'tý [-tě; -tost] = jako
krupička;
kmpičkový: -vá. mouka:
kmzríčnatý = posetý krupička
mi, v podobě kru'piček;
kmpičný = krupic0vý

krupjé, v. croupier
krupka, -pek, ž.. zdrob. ke kroupa:

krupkovatý = jako krupky:
krupko'vý, příd. ke krupka

krnpník, -u, m. = mlýn, stoupa
na kroupy

krupný = podobný kroupě, hru
bozrnný (říd.); -ná. mračna =
plná. krup (Zey.): -ná. bába =
prodávající kroqu (Nen)

krupobití, stř. = bití; hromadné
padání krup; přenes.: k. hně
vu (Ho.); k. potupných slov
(Sez.):
-tn£ pojištění; -tný: -tná. mrač
na; -tná palice (HaL)

krupovka, ž. = kroupova polévka.
*krůsna, -sen, ž. = krosna. (Ho

1eč.)
krustace, ž., z lat. = kornatění
kruš, -e || krušeníow, ž., souvisí s

kruchý, krušlti = krušená, roz
drobené, rozmačkaná hmota.
(hutn.)

*krušcovitý sypot (Č.-Chod) = sy
pání krušců, kousků něčeho

ln-uše, v. kruchý
krušec, -šce, m., vlast. zdrob. ke

kruch = drobek, kousek, úlo—
mek (zastan, lid. a. odbor.): k.
soli; polévka (slaná.) jako k., k.
rudy; tesat hrubé krušce = ku
sy (Č.-Chod):
zdrob. k'rušeček,
soli (Holeč.)

krušenlna, v. kruš

-čku, m. ; k.

krušicí = co je na krušení: k.
válec (odbor.):
kruš'ič, -e, m. = dělník, který
kruší, drobí rudu (odbor.):
krušidlo, -del, stř. = přístroj na.
krušení

lcrušina, ž., 1. keř; 2. = černá
žemle; zdrob. krušinka, -nek, ž.

krušírna, -ren, ž. = místnost na
krušení (hutn.)

krušltí = roztloukat... na. kruchy.
drobit, drtit: k. rudu; Lešetín
ský kovář pěstí kámen kruší
(čech); duby staleté svým bles
kem kruší (t.);
přenes. = skličovat, drtit, tís
nit: bol ji krušil (Zey.): trpká
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nouze je krušila (Vlč.); odlou
čení krušilo mysl (Jir.); častěji
slož. dokon. z- = rozdrtit; pře—
nes. = zdrtit, zdeptat: zkrušilo
ho zklamání (Vr.); býti zkru
šen žalem, nemocí, starostmi...;
slož. nedokon. zkmšovati;
krušívati, opakov.

krušivo, stř. =
(hutn.);
krušivý [-vč; doost) =
tísnivý...

Krušné hory (nik. Hory), pohoří
*krušník, -u, m. = krušina 2., kru

šlnka
krušnohorský,

hory
krušný [-ow; mě,- -nost], původ.

= co se kruši, láme, křehký,
přenes. = co kruší, svizelný,
perný, namáhavý, pracný, trpký:
-ná práce, chvíle, -né časy; je
mi krušno; -ně žíti

ruda na krušeni

krušíci,

přid. ke Krušné

krušpín, -u ][ -nek, -nku, m., z
něm. = zimostráz; -n(k)ooý
věnec

kruštík, -u. m., rostlina
krut, -u, m. = kroucení (odbor.)
'kruta || krůta, ž. = šiška (nář.)
krůta, ž. = krocaní samice
kruťácký [-cky; -ctv£], příd. ke

kruťák = krutý;
kruťák [-ťačka] " častěji kru
ťas, -a, m. = krutý člověk (lid
a. hovor.); kruťák na koně (Vr.);
kruťák, -u, rn. = provaz (han
týr.)

krůtče, -čete, stř. = krutě
krutě, v. krutý
krutě, -těte, stř. = krůtí mládě:

krůtí, příd. ke krůta: k. vejce...:
krůtička, ž., zdrob. ke krůta,

krutihlav, -a, m., pták: přezdívka
nestálého člověka;
zdrob. -hlávek, -vka, m.

krutlklas, -u. m. = švihlík, rostl.
'krutina, m. = krut'as: k., ž. =

kroucenlna, nerovné, špatné pole
(Jir.)

krutka, —tek. ž.. zdrob. ke kruta
krůtka, —tek,ž., zdrob. ke krůta

49*

*krutnoutl, -tl, -tnuv, —tnutí, 1.
= stávati se krutý; 2. = stá-
vati se zkroucený, hrbatý

krutokrutý [-tě] = velmí krutý
krutost, v. krutý
krutovláda, ž. = krutá vláda, des

pocie; Jvládce, m. = despota;
—vládný [má] = despotický

krutý [-tě; -tost], souvisí s krou—
titi, původ. = kroucený (dosud
nářeč.); přenes. = nepovolný:
k. člověk (nářeč.); odtud -tá
zima = nepovolující, dlouhá a
silná, tuhá; dále = ukrutný,
tuhý, surový, nemilosrdný, těž
ký: k. člověk, boj, žal, trest, -tá
bolest, nemoc, zášť. podmínka;
-té rozpaky = veliké (Vrchl.);
nakládati s kým, trestat koho
-tě;
2. stup. krutější || zřídka kratší
(Vrchl.) [krutěji]

krůvek, -vku, m., zdrob. ke krov
huž, -e, ž. = fréza (řídké);

kružba, -žeb, ž. = kruhovité, žeb
ra gotických oken n. gotického
zábradlí

kružel, —e,m.. květenství
kružidlo, -del, stř. = nástroj na

dělání kružnic
kružina, ž. = loukoť mlýnského

kola; = kámen na roubeni
studně (lld.);
zdrob. -'nka, -nek, ž., slov. =
točitá cestička (Heýd.). zákrut
(Němc.)

kružítko, —tek,stř., zdrob. ke kru
židlo

kružní = kruhový: k. pila = cir
kulárka;
kružnice, ž. = křivka, jejiž vše
chny body jsou stejně vzdáleny
od středu;
kružník, -u, m. =
zaměřování děl

kružný, 1. přid. ke kruh; 2. =
krouživý (říd.)

krváeeti, -ceji = ztrácet krev:
krváceti z rány || rána. krvácí:
vnitřní krvácení = vnitřní výron
krve; srdce mu krvácí = má ve
liký bol;

přístroj na
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slož. dokon. po- šat... = krví
poskvrnlt, potřísnít; být pokrvá
cen;
vy- = ztratit všecku krev: ra
něný vykrvácel; zříd. vy- se
(Slád.):

přenes. = těžce vydělaný, velmi
namáhavý: k. výdělek, -vá. prá
ce, -vě peníze;
= červený jako krev: k. květ,
-vá. zář, -vé červánky;
bojovat -vě; -vě vydělané pe

'z- = po-, za,-: kdo ji viděl níze; -vě červený
zkrvácenu (Kunět.); = vy- krve-, 2. p. jedn. č., někdy kmen
(Pek.); podst. jm. krev ve slož. s ním:
za— = po-z za- šat...; za- se:
přenes. za—se při nějakém pod
niku... = utrpětl těžké ztráty:
krvácívati, opak.

krvácivý [-'vost] = náchylný ke
krvácení

*krvácký, přid. ke krvák;
'krvačka, -ček, ž. = novinářská
zpráva o krvavých událostech;
krvák, -u, m. = .,krvavý“ román
(hovor.)

krvavec, —vce, m., 1. = krvežíz
nivý člověk (říd.); 2. rostlina

krvavě, “v. krvavý '

krvavětl, —vějí= stávati se krva
vý, zalívati se krví (o očích),
krvavě se červenat: obyč. slož.
dokon.
o- || častěji z-: o—v boji; ret
okrvavěl (Jlr.); zkrvavěly jí rty
(Kunět.); sníh by zkrvavěl
(Slád.); skráň se zkrvavěla
(Vrchl.), m. zkrvavěla. n. zkrva

*-brodný = krvavý: -ná. odveta
(Hey.): '-chtivý = krvelačný:
-lač'ník, -a, m. = krvelačný člo
věk; —lačný[-ně; mostJ = dych
tící po krvi (člověk); -1ačný meč
(čech): má šelma:
'—prolévač, -e, m. = kdo prolé
vá. krev (Koll., Hilb.);
_moléváni " zprav. -p'rol1',tí, stř.
= prolévání, prolití krve: bit
va se skončila. hrozným -tim;
*-purporový = purpurový jako
krev (Krásnoh.);
-rudý = krvavě rudý (t.):
-smiln£k, -a, m. = krvesmilný
člověk; -smilný = dopouštějící se
smilství s blízkým příbuzným;
-smz'lst'vi, stř. = krevní smilstvo;
'-střeb, -a, m. = kdo střebe
krev;
'-ž£zeň, -zně, ž. = krvelačnost
(Ner.); -žíznivec, -vce, m. =
krvežíznivý člověk; '-žíznivý =
krvelačný, -žíznivý

vila se krvlna, ž. = krevní msta 11 již
*krvavina, ž. = krvavý román; ních národů

'kruavi'nec, -nce, m. = krvavé lil-vlnka, obyč. pomn. -nky, -nek.
místo, bojiště

krvavlti = činit krvavým: kdo ho
(chodníček) krvavil? (píseň);
časť. slož. dokon.
0- = učinit krvavým: o- šavllčku
(píseň):
z—: už je můj syn zkrvavený
(t.): -ná. šavllčka (t.):
za- = potřísnit krví: za- si
ruce: za- se

krvavka, -vek_ ž. = krvavá, čer
vená. hruška

krvavý [mě; wostJ = potřísněný
krvi, v čem je krev. při čem se
prolévá. krev...: k. nůž, chrchel,
pot, -vé oko, -vá. rána, —vá.
rvačka, bitva;

ž. = krevní tělíska.
vln-vit! = barvit krvavě; k. se

= krvavě se červenat:
slož. dokon. 'od- = zbavit krve:
odkrvený obličej (šrám.);
pře- se = příliš se naplnit
krví; překrvený ústroj. = přiliš
naplněný krví;
'za- se. o nebi = začervenati se
do krvava (Třeb.);
nedok. 'odkrvovati ; pře- se

krvo-, nepůvod. kmen podst. jm.
krev ve slož.:
'-ba'r'vý = krvavě zbarvený
(čech); '-huwý = s krvavou hla
vou (čelak.): “hlučný (t.) =krve
lačný: -oky' (Hey.);
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'-pijce, m. = kdo pije krev, pře
nes. = ukrutník (kniž.):
*-rudý = krvavě rudý:
-smil'n£k, -sm£lný, -smilství (za
star.) = krvesmilný...;
nstřeby' = střebající krev
(Suš.);
-tok, -u, m. = krvácení, cho
robný výlev, výron krve;
'-try8k, -u, m. = silné krvácení

*krvoucí = krvavý (Jir.)
*krvožízeň, -zně, ž. = krvelačnost

(Krásnoh.);
Lžíznivec, -vce, m. = krve—
žíznivec

krycí = co je na krytí, čím se pO
lu'ýVá: k. osnova (textil.); k.
péra (u ptáků); k. barvy; pře—
nes. k. barvy v románě (Sez.);
k. jméno (ve špionáži...) = na
zatajení

krychle, ž. = těleso omezené šesti
stejnými čtverci, kostka:
zdrob. krychlička, -ček, ž.:
krychloútý = podobný krychli;
krychlový metr, obsah; -vá, hla
va = hranatá. (Majer.)

'kryjlvý = poskytující kryt, úkryt
Krym (dříve Krt/m), -u, m., polo

ostrov: krymský: -ká. valka
kryndapána, kryndepamz = krin—
kryo-, lcmen řec. kryos (= mraz)

ve slož.:
-for, -u, m. = přístroj na vý
robu ledu;
176%, -u, m. = mrazicí směs

krypta, -pt, ž., z řeč. = hrobka
pod chrámem, hrobka vůbec

krypta-_ kmen řec. přid. jm. kryp
tos (= skrytý) ve slož.:
-gam, —u, m. = tajnosnubná
rostlina: -gam£cký = tajno
snubný;
-graf, -u, m. = šifrovací stroj;
-grafíe, 2. = psaní tajným pis—
mem;
-g1'am, -u, m. = text tající v
sobě nějaké sdělení, nějaké
jméno: -gramní napis;
-katolícismus, -mu, m. = kato
licisující směr v evang. církvích,
zvláště v anglikánské

krystal, -u. m.

kryptovitý = podobný kryptě
I kryptový, přid. ke krypta: -vé

roucho (Ner.)
krysa <<-sa>>,ž., hlodavec;

symb. = člověk přehlížení ||
(cast.) stvůra, zaškodník, zba
bělec, příživník: jsem bídná. po
zemní k. (čap.); krysy opouštějí
koráb (hovor.) = zbabělci a při
živníci opouštějí podnik, stranu...,
když je zle;
krysař, -e, m. = kdo chytá. kry
sy, člověk i pes: -řský [dřstvík
krysí, přid. ke krysa: k. mor

, z řeč., 1. = křiš
ťál (zastar.): 2. = hlať, hráň,
nerostný útvar se zékonitou
vnitřní stavbou:
zdrob. -lek, —lku, m.;
Jický: -cká soustava

krystalisace <<-za->>,ž. = tvoření
krystalů, krystalisování, -lo
Váni: -sační pochod, schopnost,
jádro;
krystalisovati <<-zo-» |) krystalo
vatí = měnltl se v krystal: roz
tok, nerost -1uje; přenes. = na
bývati osobitého, konečného
tvaru, plně se vyvíjet, vrcholit:
myšlenka, hnutí (se) -lisuje;
slož. dokon. s- se = Spojlti se.
stmelit v soustavu (Ner.);
vy- (se), o myšlence..:
'z- (se) = vy- (se)

krystalný = krystalový, krysta
lický (basu.)

krystalografický [-cky], přid. ke
krystalografie <<-fije», ž. = na
uka- o krystalech

krystalovatí, v. krystalisace
krystalový, příd. ke krystal: k.

cukr, přijímač; -vá. plocha, sou
stava

Kryšpín, '-a, m., křest. jm. a
příjm., z lat. crispinus = kade
řavý

Kryštof, Kmštůfek, v. Krištof
kryt, -u, m. = co kryje, krov,

střecha, úkryt: = ochranný po
hyb (tělocvíč., šermíř.); = zá
kladní hlas varhan

krytba, -teb, ž. = krytí, krytina.
kryt
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krytě, v. krytý, krytí, v. krýti
krytí, kryjí (nářeč. kreju..., na.

př. zakreje 11thl.) = pokládat
krytinou: k. střechu (taškami.
šindelem, došky...);
k. hlavu... (před střelami...) =
chránit;
= zastírat: k. sobectví vlaste
nectvím; k. něco, někoho = ta
jit, schovávat, obyčej. skrývat;
přenes. k. někoho = branit, chrá
nit, omlouvat;
=uhrazovat: k. naklad, schodek,
škodu, potřebu penězi, půjčkou
(není nespráv.); broky
dobře kryjí = jsou tak husté, že
pták nemůže proletět bez úrazu
(mysliv.);
krytí koruny... = zajištění;
k. se = schovávati se; = stra
niti se: kryl se lidu (čech; ar
chaist. m. před lidem), obyčej.
skrývati se; = zajišťovati se:
přenes. = shodovati se: opis se
(ne)kryje s originálem; dva. D0—
jmy se (ne)kryjí; málokdy se
tak cele a plně kryla. povaha
(autorova) s dílem (Vrchl.);
sr. krytý;
slož. dokon. od- = odhalit, pře
nes. = objevit: od- hlavu, nO
hy, nahotu; od- nepořádky, zra—
du, tajemství; od- karty, přenes.
= prozraditi tajný úmysl. záměr
(hovor.); od- se; __ __
po- střechu; země pokrytá sně
hem; _
po-u- = s-, u- (řídké): pole
mika obratně poukrytá (čech):
přt- někoho pláštěm, peřinou,
skleník prkny, květiny chvojím;
s- = schovat: s- obličej do
dlaní, s- se před deštěm, před
bouří; často = tajně uložit: s
peníze; s- se = najíti si tajný
úkryt, útulek:
u- = s—: u- peníze, poklad: u
se před bouři, před nepřáteli;
za- = zastřít, zandat: za- otvor
prkny; za- (si) tvář závojem,
ústa dlani;
v. krývatí

krytina, ž. = krycí materiál
střech, kryt

krytka., -tek, ž. = co kryje, uzá
věrka, čepička: výbušnina je uza
vřena krytkou

'krytný = kryjící, chránící
kryto-, kmen ke krytý ve slož.:

-čí1mý: -činné sloveso = depo
nens (zastar.);
Jebec, -bce. m., vyhynulý oboj—
žlyelník:
-seme'rmý: -nné rostliny

krytý [-tě], Zpřídav. příě. od krýti'
= přikrytý: k. most (Jir.); k.
vůz, automobil; -tá. chodba

krývati, opak. ke krýt! (Puchm.);
obyčej. jen slož. nedokon.
od— zlořády; neohrožené odkrý—
vání vad (Vlček); po- střechy;
při— se, koho peřinou; noc rouš—
kou sv0u přikrývá. dědinu (Má.
cha); 3- své úmysly; = mit,
chovat, obsahovat, co není dobře
známo: kraj skrývá. mnoho při
rodních krás; u- zloděje; .so/
peřinou atp.

'kryvka, -vek, ž. = pokrývka
'hyzolit, -u, 111.= chrysolit
krzno, —zen, stř., ze středolat.

crus(i)na = plášť podšitý kože
šinou (zastat-„ Jir., Vrchl.)

*křáčí, stř. = chrastí, křoví
křám, -u, m. = stará bota, škram

bal, křáp (lid. a hovor.);
křámati || k'řámo'vati = šoupavě
chodit, vydávat pleskavé zvuky
při chůzi (lid.)

Hump, -u, m. " křampal, -pál, -u,
m. = křám (lid.); křampat'i =
křámat

křampetlo || křa/mple, ž. = pan
tofel, bačkora. bota. (lid.)

křampula, m. = tlachal (lid.)
'křanda, ž. " m. = tlachalka, tla

chal (lid.);
křandati = žvanit, plácat (t.)

I křap, k'řáp, citoslovce vystihující
zachrastění, zvuk při rozbití, zlo
meni

II křáp, -u, m. = křám
křápa, ž. ll m. = nemotora (lid.)
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křapůč, v. chřapač; 'křečkovati = počinati si jako
zdrob. křapáček, -čku. m.; též křeček, skřečkovat (v. skřeček),
= zvonek s chřestin zvukem
(Herrm.)

křápaěka, ž. =
(vulg-);
křápal, -a, m. = tlachal (t.)

křapati || křtí-, -pá.m || -pu..., -pe:l,
-paje = vydávati zvuk křap,
chrastivý, chřestivý, chraplavý
zvuk: natlučený talíř křape: sta
ré hrnce vždycky křápou (šmil.):
křápat, přenes. = žvanit, tlachat
(vulg.):
křupavý || k'řá- Il křaplavý Mě;

křápání, tlachání

-vost] = křapající, chraplavý,
chřestivý: křaplavý hrnec: křa
pavá. & hrkavá řeč (Ra)

křápck, m., zdrob. k II křáp
Okřapěti, -pí = křapavě zníti
křaplavý, v. křapavý
křapna, -pen, ž. = tlachalka

(vulg.)
křápnouti || řidčeji křa/p-, -pl,

-pnuv, -pnutí, dokon. ke křapati,
křá-z okénko křapne (Olbr.):
přenes. k. něčím, někoho (ně—
čím) = uhodit, mrštit (vulg.);
slož. dokon. na. hrnec = na—
tlouci (lid. & hovor.); Mk'řáplý,
nakřápnutý [] -křa. hrnec:
'roz- = rozbít, -tlouci (t.)

křápot, -u, m. = křápání, tla
chání (lld.); -ta, m. = tlachal
(t.); -t1'na, ž. = křápot (t.)

*Křaptěti, -pti = křapěti
křást, křástal, v. chřást, chřástal
*křástnouti, -stl, -stnutí = křáp

noutl
.křeč, -e, ž. = mimovolné stažení

n. škubáni svalu, konvulse: k.
v lýtku, žaludeční křečemi pí
sařské k. = k. od psaní: pře
nes.: křeče dekadence (Neum)

křeččí, přid. ke křeček: k. torby,
přenes. k. obličej

křeček, -čka, m., hlodavec z čeledi
myši; symbol (malého) zlost—
ného. vzdorovitého, bojovného
člověka: stavěti se, nadýmati se.
prskat jako k. (lid. a. hovor.)

*křečitý = křečovitý

dělatl si nadměrné zásoby;
křečkovi/na = křeččí kožišlna;
křečkovitý [-tě; -tost] || křeč
kovsk/ý baky; —stvž]= podobný
křečku, počínající si jako křeček

“křečný = křečový; = hrubý.
režný (lid.)

křečovitý [-tě; -tost] = podobný
křeči: k. kašel, pláč, -tá. bolest:
přenes. = usilovný, houževnatý:
-tá snaha, námaha;
-tě sevřená ruka =
se něčeho držet;
křečový, přid. ke křeč:
chvat; —vážíla = městka

křehař, -e, m., pták, lid. m. mor
čák

pevně; -tě

k. zá.

křehčejší, -či, v. křehký
křehký [-hce; -hkost] = co se

snadno rozbije, rozlomí, lomivý.
drtivý, neohebný, nepružný: k.
prut, -ké sklo, pečivo, vlákno:
přenes. = slabý tělesně: -ké
zdraví; = slabý mravně, chy
bující, podléhající pol-tušení..:
člověk je -ký tvor, -ká. nádoba;
= jemný: -ká. krása, kouzla
(básn.); = vrtkavý: -ké štěstí;
2. stup. křehčí || křehčejši [-čej'i]

křehkýš, -e, m., rostlina
křelmouti, křehl, -hnuv, —hnutí

(stč. křěnúti m. křěpnúti, křeh
přichýlením ke křehký), vlast.
= stávati se křepký, silný, pak
tuhnouti: ruce křehnou zimou;
slož. dokon. *0- = z-: 070—=
promrznoutl; v. prokřehlý; pře—
= z-; v. překřehlý; vy- = vy
mrznouti; z- = ztuhnouti. vy
mrznouti; v. zkřehlý

křehot, -tati, -tavý, častěji skře
hot, -tati, -tavý. v. tam

*křehotina, ž. = něco křehkého:
-ny, pomn., pečivo, boží milosti

křehotinka, -nek, ž. = něco křeh
kého, křehké, útlé stvoření, oby—
čej. mladé děvče (hovor., často
žertov.)

křehoučký, -hounký = velmi křehký
*křehtati = skřehotati
křehule, ž. = vrba křehká
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'křehutiny, zdrob. -nky, -nek, ž.
pomn. = křehotiny, boží milosti

křemel, -e, m. || -Ze, ž. || -Za, ž.
= křemen, oblásek (lld.):
'křemeláč, -e || křemelák, -u, m.
= dub letni;
'křemeli, stř. hromad. =
mele, -ly;
“křemence, ž. = křemenice;
'křemeliti se = měniti se v kře
mel, tvrdnout jako křemel;
křemelka, -lek, ž.. zdrob. ke kře
mele = křemen

kře

křemen, -ne, m., nerost; symbol
tvrdosti, nepoddajnosti: tvrdý ja
ko k.; bude-li každý z nás z kře
mene, je celý národ z kvádrů
(Net-.)

křemenáč, -e || lid. -ňák, -a, m.,
hřib, lid. janek, březňak;
zdrob. máček, -čka, m. ||
-ňáček

*křemenačka, -ček " mica, -nek, ž.
= puška na křesáni

křemence, -nce, m., hornina; lid.
= kamenný nános u řeky

křemének || zprav. křeminek, -nku,
zdrob. ke křemen

*křemeněti, -něji = tvrdnout jako
křemen

křemení, stř. hromad. ke křemen:
'křemenice, ž. = křemel, křemi—

lid.

nek, oblásek; zdrob. máčka.,
-ček, ž.;
'-niště, stř. = křemenité misto

křemenltý || křemenný || k-řem'itý
= z křemene. obsahujici kře
men: -nitá půda..: -nité misto
= kde je mnoho křemenů

křemenka, ž., v. křemenačka
křemenový, přid. ke křemen
khmík, -u, m., prvek, Silicium;

-kovy': -vá. lampa
křeminek, v. křemének;

křemit'y', v. křemenitý
křen, -u, m., původ. chřen, užit

ková. rostlina, jeji kořen; sym
bol řiznosti, štiplavosti, kousa
vosti: pivo jak k.; bude-li z
křenu, budu já z pepře (Jin)
= bude-li kousaVý, jízlivý, jí
také;

k., -a, m. = nemotora, hlupák.
domýšllvec (zhrub.)

křenčeti, -či, o dřevě = stavati se
nepružný, křehký (lid.);
slož. dok. z-; zkřenčelý || křen
čit'ý

*křenec, -nce, m. = rampouch (po
dobný křenu); křeneček, -čku.
m., zdrob. k tomu

'křeniště, stř. = křenovka. 1.
křenovka, -vek, ž., 1. = zahrada

na křen: 2. = křenOvá. omáčka:
uzenka s křenem

křenový, přid. ke křen: —vá.omáč
ka, chuť, placka

křepce, křepčeji, -jši, v. křepký
křepčik, -a, m., brouk
křepčiti, -či. souvisi s křepký =

křepce poskakovat, tancovat;
slož. dok. vy- se = vytancovati
se; za- si = zatančit! si;
křepčivati, opakov.:
křepč'ivý [dvěj- duo.—n]= křepčici

křepel, -a II -Záč, -e || -de, -a,
m. = sameček křepelky (mys
liv.); -lá.k [] -lář, -e, m. = sta
věcí pes

křepelátko, křepelčátko, -tek, stř.,
zdrob. ke křepelče, -čete, stř. =
křepelči mládě

křepelčí, přid. ke křepelka
křepelec, -lce, m. = vábnička na

křepelky
'křepelí, přid. = křepelči
křepelico || obyč. křepelka, -lek,

ž., kurovltý pták; symbol křep-.
kosti: divka jako k. (Němc.):
běhat jako k. (Mrš.):
zdrob. —lička,-ček, -ana, -nek.
ž.

křepě, v. křepý
*křepěti, -pěji = stávati se křepký;

*křepiti = činit křepkým
křepký [-pce; -pkost] = ohebný:

k. luk (čech); nejčasť. = hbi
tý, čerstvý, svižný: k. krok, -ké
nohy;
2. stup. _k'řepčejši [-čeji]

křepost, v. křepý
'křepot, -u, m. = křepčeni
*křepý [-pě; -post] = křepký
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křes, -u, m. = ostří mlecích ploch
u mlýnských kamenů (odbor.);
= křesnutí (kniž.)

křesací = co je na křesání: k.
kámen;
křesadlo, -del, stř. = náčiní na
křesání; křesadýlko, stř., zdrob.
k tomu (HaL)

křesati, -ši, -šeš... || -sá.m..., křeš
|| křesej, křeše, -šíc || křesaje,
-jíc, křesání, souvisí se vz-kří
siti = třením, prudkým nárazem
dvou kamenů n. ocílky o kámen
zaněcovat jiskru. oheň;
= otesavat nahrubo: k. mlýn
ský kamen:
slož. dokon. na- se (mnoho);
o-, při- mlýnský kámen;
roz- oheň; „
vy- jiskru, oheň; přenes. vy
nápad, myšlenku = vzbudit,
vznítit: dnes radost se nevy
křesá (čelak.): snad se z těch
chlapců něco hodného vykřeše
(Němc.): vy- trochu lyriky
(Neum.); vy- v hlavách trochu
světla (Baar) = vzbudit poznání:
vy- koho z ranění = vyléčit
(č.-Chod);
VY—se z nemoci || wic-Mautí se =
probrati se, dostat, „vylízat“, vy
léčit: vykřísati se z mrtvičky
(Vr.):
křesávati, -vá.m, opakov.:
'křesavý = křesací

křesélko || obyč. -s£lko, -lek, stř.,
zdrob. ke křeslo

*křesivý = křesací
křeslo, -sel. stř. = sedadlo s opě

radly pro záda i lokty; = přední
sedadlo v divadle..: symbol úřa
du, hodnosti: vládní, minister
ské k.;
křeslový, příd. k tomu

křeSnonti " křísnouti, -sl, -snuv,
-nut(í), dokon. = zakřesat;
dobré zrnko křísne jiskru i do
nejtvrdší kotrby (Vymaz.) =
vzbudí, zanítí; = uhodit, praštit
(lid.): k. kotníky o stůl (Ner.)

křesný = nekvašený

' křest, křtu (z krstu), m. = obřad
přijetí za. člena křesťanské círk
ve: vykonat k.; dostat jméno
na křtu; držeti dítě při křtu:
přenes. = první účast, vystou
pení, začátky (hovor-.): k. ohněm
(v bitvě); k. ve sportu, v lásce...

křesťan [mkaL -a, m. = kdo při
jme křest, kdo věří v Krista;
'-niti (se) = obraceti (se) na
křesťanství (Mas.);
křesťanskosociální [-ně], -socia—
lžstícky' [-cky] <<-styc-», přid. ke
křesťanský sociál, socialista:
křesťanský [-sky]: -nská víra:
2. stup. Mtější;
msta, stř. = náboženství za
ložené na víře v Krista jako
vykupitele;
mawa, stř. hromad. = křesťané:
'křesťanštět'i, -štějí = stávati se
křesťanský. nabývat křesťanské
ho rázu

'křestěnec [-nka], -nce, m. =
křtěnec; = kmotřenec

*křestitel, —e.m. = křtítel:
'křestiti = křtít (šafař., Koll..
Suš.); slož. dok. po— (R. Svob.)

křestné, -ho, stř. = štola od křtu:
křestní, příd. ke křest: k. list =
průkaz o křtu; k. jméno = které
se dává při křtu || *křestný

křez, -u, m., rostlina
'křib, -u, m. = vrch, kopec. keř

(nářeč.);
'kříbž, stř. hromad. = kopce,
křoví

křibice, ž., obilnina, lesní neboli
svatojanské žito (lesu.)

kříček, -čku, m., zdrob. ke keř
Křičeň, -čně, ž., ves v č.
křičeti, -či = dělat křik, hlasitě

volat, abychOm někoho přivolali,
v rozrušení..._ příliš hlasitě mlu
vit, 1. podmětově: k. na. koho; k.
radostí, bolestí, hněvem...: o pta
čím hlase: slepice... křičí; 2. před
mětově: k. něco;
k. se s někým = křikem se
domlouvat, dohadovat:
přenes. k. (podmětově) = být
křiklavý: ta barva křičí; klo
bouček ti křičí (Ner.):
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slož. dokon. na- se (mnoho);
o- co = s křikem se smiřiti se
ztrátou čeho (lid., M. Nohejl);
*o- koho = okřiknout, uld'ičet:
po- si (trochu, mnoho):
pro- celou noc (0 nemocném):
pře- řečnika na schůzi = pře—
hlušit. křikem zastínit;
roz- něco po celém městě =
rozhlásit; roz- někoho = roz
hlásit o něm nepříznivé, ne
příjemné zprávy; rozkřičeny'
dům; roz- se = dáti se do veli
kého křiku:
u- = křičením umlčet;
vy- = (křikem) rozhlásit: vy
bolest do celého světa (Vr.);
v. vykřičený; = křikem vypudit:
vy- herce, řečnika; vy- se = do
vůle se nakřičet, křikem se una
vit;
za- něco = Vykřiknout;
křičlvati, opakov.;
v. křiknouti

*křičivý Dvě; mostJ = křičici,
velmi hlasitý

Křička, m., přijm.: původ. pře
zdívka = křikloun

*křičný = křičivý
křída. (nářeč. křb) ž., zemitý bílý

vápenec a. výrobek z něho na
psani...; zapsat něco černou kři—
dou do komína = zapomenout na
to (lid. a. hovor.); dávat komu
na křidu = na dluh (vlast. =
zapisovat jeho dluh křídou);
jedli a pili na křídu (Baar);
symbol bělosti n. bledosti: po
dlaha jako k.: bledý, zblednouti
jako k.: zuby se mu sviti jako
křída (Baar)

'křidélce, stř. (Němc.) || “křidé
lečko || 'křidélenko, stř. || kři
délko, křidy'lko, -lek, stř., zdrob.
ke křídlo

'křídelnatý = podobný křídlům
(Č.-Chod)

křídelní ll *na), přid. ke křídlo: k.
sval = v křídle: k. vojín... = na.
křídle; k. pobočník = důstojník
u panovníka, u velitele vojska:
k. vojín... neboli křidélnlk, -a, m.

'křidla, -del || křídle || křídl'ice,
ž. = krycí břidla, břidlice, taš
ka. poklice (lid.)

křidlatec, -tce, m., plž;
*křidlatět'l, —tějí = stávati se
křídlatý, dostávat křídla;
křídlatka, -tek, ž., plž;
křídlatý [—tč; -tost] = okřídle
ný: poetičtí páni učitelé usedali
na —té oře (čech); -té podoby
andělů (t.); přenes.: k. sval,
list, -tá. semena

křídle, v. křídla
křidlice, v. křídla; křldl'icovy', přid.

k tomu: —vastřecha
křídliti = opatřovat křídly, obyč.

okřidlovat: k. se = zvedati se
jako křídla, mit podobu křídel
(Mrš.): slož. dokon. o-, roz-, v..
tam '

křídlo, -de1, stř., 1. = létací ústroj,.
u ptáků peruť: rozepnout, roz—
táhnout křídla; spustit, svěsit k.,
přenes. = pozbýt odvahy;
symbol rychlosti: pospichat na.
křídlech větru; na. křídlech dě—
tenčí lásky (Nor.):
symbol bezpečnosti, ochrany:
být pod něčimi křídly, pod'
křídly mateřské lásky; '
symb. vzletu, rozmachu, vol—
nosti: křídla. duše (Ho.); při—
střihnout někomu křídla., kři—
délka = omezit, mírnit, „usa—
dit“ (hovor.) ; spaliti si, při
pálit křídla = utrpět nezdar.,
neúspěch (t.);
2. = věc. zařízení podobné kří
dlu, plachta.: člun rozepjal své.
bílá křídla. (čech); = lopatka
větrného mlýna; k. dveří, skři
ně; = piano; k. domu = krajní
část; podob. k. vojska; k. v ko
pané = krajní místo a kdo na
němstoji: = klín (nářeč.)

křídlovati koroptev = střelit ji do
křídla (mysliv.); křídlem/ný: -11á.
koroptev

křídlovitý = podobný křídlu;
křídlovku, —vek, ž., hudebni ná
stroj; = soukaci stolice (textil.)i
křidlový, přid. ke křídlo: k.
stroj; -vé svítilny (Ner.)
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*křídobílý = bílý jako křída
křídokreSba, -seb, ž. = kresba

křídou; křídotisk, -u, m. = tisk
kreseb křídou

křidovati || kři—= potírat křídou:
křídovaný papír; slož. dokon. za
někoho = zabílít křídou; za
něco = křídou zakrýt; přenes.
-za- něco = vymluvit, popřít (lid.
a hovor.): (je) starý pan, to se
zakřídovat nedá. (Brá1): být v
hospodě zakřídován = zadlužen
(šmil.)

křídovitý [-tě; -tost] = podobný
křídě: '
křídový [-vě], přid. ke křída:
k. útvar, —vá.kresba; podlaha
jako -vé sklo (Ner.); přenes. -vé
ticho (HaL)

křidýlko, v. křidélce
křik, -u, m. = křiěení, hlasitě vo

lání: dáti se do křiku; spustit,
ztropit k.; přijít, odejíti s -kem;
= živé, rozčileně řeči, protesty
apod.: to bylo křikul; zvedl se
křik o apostasii (Vrchl.)

'křík, -u, m., zdrob. ke keř
*křikal, -a, m. = křikloun (Koll.);

'křikati = pokřikovati (zast.)
Křikava, m., přijm.: pův. = křik

loun;
křikavec, -vce, m. = „křikavý“.
křičící pták

křiklavý Evě; -vost] = křiěící:
-vá děcka (lid. a hov.); = hrubý,
drsný: k. hlas; přenes. = příliš
pestrý, nesouladný: -vě barvy...;
= do nebe volající, hrubý: -vě
bezpráví

křikloun [-nka.], -a, m. = kdo
křičí, zvláště dítě: přenes. = kdo
do omrzení o něčem vzrušeně
mluví...: národní křiklouní (čech) ;
zdrob. křiklounek, -nka, m.:
křiklounský [-sky; mm, přid.
ke křikloun: -ské řeči

=ka_ m. || ž. = křikloun" -nka
křiknouti, křikl, -knuv, -k.nut(í).

dok. ke křičeti: k. na někoho;
slož.
do-vy- = dokončit výkřik (Vr.);
o- někoho; 'roz- se na někoho

křišt'

= s křikem se obořit; rozkřiklo
se po městě = rozhlásilo;
1m- bolestí, překvapením:
vz— = vy-, za—, prostě dokon.;
za- = vz-: za- někoho, něco =
křikem zarazit, zastavit, zapudit:
za- řečníka..: za- štěstí; sr. za
křiklý, zakřiknutý;
—křikovati, slož. nedokon.
o- žáky = napomínat je, aby
nekřičeli; po- vesele, rozpustile
(něco) na někoho; pře- někoho,
pře- se na schůzi, na pouti;
roz- něco: roz—se na někoho =
obořovati se s křikem:
vy- na někoho, vy- něco do svě
ta; vykřikovaný obraz (Ner.):
za— někoho = křikem zarážet,
umlčovat

'ki'lkový, příd. ke křik
křín, -u. m., rostlina:

křínek, -nka, m., ryba
křís, -a, m., hmyz, cikáda;

k., -u, m. = šum, bělavý povlak:
zdrob. křísek, -ska, m., hmyz
(jiný než křís);
křísí, příd. ke křís, -a

křísicí = na kříšení: k. přístroj.
pokus, prostředek:
.křisidlo || Ian-, -del, stř. = kří
sicí prostředek

křisitel [-lka], -e, m. = kdo křísí,
národní buditel; Jaký HSM,
přid. k tomu

kříslti, křis (zastar. křes). kří
šen(í) = přivádět k životu, oži
vovat, zbavovat mdloby, malát—
nosti. osvěžovat, pozvedati z
úpadku, obnovovat: k. mrtvé.
omdlelé: k. jazyk, národ, lite
raturu, staré zvyky;
slož. dokon. vz-; v. vzkříšení;
slož. nedokon. 'vzkřišovati:
vzkříšovaně naděje (Majer.; oje
diň.);
křísifvati, Opakov.;
'křfs—ivý Evě; mostJ = křísící,
osvěžující...

křísnoutl, v. křesnouti
křísovitý [-tost] = mající křís 2.:

-té víno
křížení, stř., v. křísiti
kříšť, —tě,m., jedovatý hřib



křišťál 780 křivonoska

křišťál (lid. a hovor. křišťal), -u,
m., zčeštěné krystal. z lat., od—
ruda křemene; = krystal (za
stan); symbol průhlednosti;
-lek, -lku, m., zdrob. k tomu:
-lný [-lně] = křišťálový (básn.);
-lná číš (Břez.):
'kříšťalovati = měnit se, vtělo-.
vat (Heyd.);
křišťálový [-vě; -vost]: k. pohár
= z křišťálu; -vé sklo; -vá stu—
dánka (Vrchl.) = čistá jako
křišťál; -vě čistý

křiváček, -čku, m., zdrob. ke kři
vák;
křžváčkář, -e, m. = výrobce ne
bo prodavač křiváků;
křivák, -u, m. = kudla

křivatec, -tce. m., rostlina
křivda, -vd, ž. = křivost, neprav

da, (zastal-.):
= nepravost, nespravedlnost, bez
práví: děje se mu k.: křivdu
činit, dělat, páchat, trpět, na
pravit; dopustiti se křivdy

*křlvdltel [-lka], -e, m. = kdo
křivdi

křivdlti, -vděn(i) = činit křivdu.
ubližovat; k. komu v čem; slož.
dokon. u- komu; bylo mi ukřlv
děno: cítiti se ukřivděn (říd.
kniž.);
slož. nedok. ukřivďovati = křiv
dit;
křivdívati, opak.;
*křivdwy' = křivdící, obsahující
křivdu

křivě, v. křivý
křivlce, ž., nemoc, rachitis;

křivlčnatý " křiv'lčný = stižený
křlvicí;
*kh'vina, ž. = zakřivenina

křivlti = činit křlvým, ohýbat: k.
drát...; to že je vína?, vždyť
křlví ústa (Ner.): k. záda: pře—
nes. k. záda, hřbet před někým
(lid. a hovor.) = pokorně se k
němu chovat..:
slož. dokon. na- = trochu zkři
vit: vítr nakřivil strom;
po- ll časť. z-, prostě dokon.:
z—klíč, ústa; záda. zkřivené. stá
řím; ani vlásek komu nez- =

ani v nejmenším mu neukřlvdit.
neublížit;
za.. = zahnout, 0—: má šavle;
-křivovat'i, slož. nedokon. *na- co
= křlvit; po- nosem (Suš.) =
svrašt'ovat nos; u- hlav svých
(blbl.) = kroutit hlavami; *za—
= křivit;
křivívati, opakov.

křlvítko, -tek, stř. = pomůcka na
kreslení křivek

křivka, -vek, ž., 1. = křiva čára;
2. pták, křivonoska

křivo, příslov., v_. křivý

křivo-, kmen přid. jm. křivý ve
slož.:
*-bra.dý = s křivou bradou:
*-cestm'ctví, stř. = chození po
křivých cestách; '-cestník, -a, m.
= kdo chodi po křlvých cestách;
'-cestný = chodící po křlvých
cestach (přenes.);
něm—ný(Palac.) || -čarý = ma
jící nebo tvořící křivé čáry ap.:
-hla'vý = s křivou hlavou (Koll.,
Herrm.);
-hřbetý = s křivým hřbetem;
*—hubka, m. = člověk s křlvou
hubou, utrhač (Třeb.); '-huby'
= mající křivou hubu (ústa.),
utrhačný:
'-chod, -u, m. = křivý chod,
krok, skutek;
—k'rad£, -ho, m., z —radí = křivý,
špatný rádce (Jin, zastar.);
'-lačim, ž. = něco křivolakého

křivolaký [-Zace; -Zakost] (souvi—
si se starým slovem Iéci, laku =
ohýbati, pro-) = klikatý: Jaký
blesk, -ká stezka, -ké dřevo: -ká
dlažba

křívonoska, -sek, ž. = křivonosý
tvor; pták; -nosy' = s křivým
nosem;
Mpa—Jež,-e, 2. = křivé. přísaha:
'-přísežiti = křivě přísahati;
?Hsežnlctm, stř. = křivé. při
saha; -pHsežník [mm], -a, m.
= křivopřísežnýčlověk; 'Wež
niti = křivě přísahati; 'mHsež
ný [most] = křivě přísahající;
-rohý = s křlvým'i rohy;



křivost 781 křížem

-rostlý, na. př. zub " častěji křivě
rostlý

křivost, v. křivý
křivota, ž. = křivost, nerovnost.

nesprávnost: novoty — křivoty
(pořekadlo)

křivo-toký = křivě tekoucí (říd.):
-ústý = s křivými ústy

Křivousy, -vous, pomn., ves v Č..
z původ. Křivo—úsy = s kři
vými vousy (přezdívka)

Jxřivovati, v. křiviti
'křivověrec, -rce, m. = kdo křivě

věří, bludař, kacíř; wěrný =
křivě věřící, bludařský, kacířský

křivo-zobka, -bek,' ž., lid. m. kři
vonoska, křivka;
-zubý = s křivými zuby

křivule, ž. = skleněná zakřivená
nádobka chemická, retorta

křivý Hm; wě; wosa = nerovný,
prohnutý, zkroucený, křivolaký:
k. strom, nos, -vá cesta.. -vé no
hy, dřevo; -vé cesty životní
(SO-):
přenes. = nepravdivý, nepravdo—
mluvný, nespravedlivý, nepříz
nivý, nesprávný, chybný: k.
svědek. -vá, přísaha, pověst, -vé
svědectví. udání, domnění, slo
vo; —vébroky = které netrefí
(mysliv.); k. krok, přenes. =
chybný krok, chyba; -vé zrcadlo
= křivě, špatně ukazující; pře
nes. = nesprávně vylíčení... ně
čeho;
křivě přísahat, svědčit, hledět:
zvyk ukazuje všecko k. (Nez.)
|| *křivo;
2. stup. křivější [-vějí]

kříž, -e, m., z lat. crux = kůl
s příčným břevnem nahoře. po
pravčí nástroj: na kříž pověsit.
přibít, rozepnout; smrt kříže II
na kříži;
symbol křesťanství: bojovníci
kříže (čech); k. na věži. na hro
bě, v chrámě;
udělat nad někým kříž, přenes.
= pochybovat o jeho uzdravení,
vzdátl se naděje v jeho polep
šení...; u. nad něčím k. = 028
leti to; u. za někým k. = ra

dovati se z jeho odchodu
(Němc.):
symb. utrpení, soužení, trápení:
vzíti svůj k. na. sebe; míti s kým
k.; je s tím k.:
lézt ke kříži = uznávati svou
vinu, chybu, chtíti se smířit,
poddávati se (lid. & hovor.);
záslužný k. (vyznamenání);
Jižní k. (souhvězdí);
= dolní část hřbetu: bolest, bo
lení kříže " v kříži;
v. křížem

křižácký [-ct'ví], přid. ke křižák:
-ké výpravy

křižáček, -čka, m., zdrob. ke kři
žák

křižáčí, příd. ke křižák, pavouk
křižák, —a,m. = účastník křížové

výpravy; pavouk; = srnec šes
terák; = křižník (zastar.); =
kůň, který kříží přední nohy
(nář.)

křížala, zdrob. -lka, -lek. ž. = su
šený plátek ovoce; býti jako k.
= velice hubený, scvrklý (lid.):
křížalomj = s křižalami (buch
ta), prodávajíci křížaly (bába)

křižatka " kH-, -tek, ž. = hranice
polen složených křížem (lid.):
pomn. '-tky = křižovatka; kři
žatka. rostl.;
křížatý = s křížem; -té rostliny

křížeček, -čku, m., zdrob. ke
křížek, -žku, m., zdrob. ke kříž;
přijíti s křížkem po funuse. v.
funus; = notové, tiskařské zna
mení;
míti šest křížků na zádech =
býti šedesátiletý;
jít, chytiti se do křížku = zá—
pasit

křížem, přísloveč. 7. p. ke kříž
= v podobě kříže, přes sebe.
různými směry: položit něco k.
|| nakříž, přeskříš; nepoložiti,
nepře- někomu stéblo křížem =
neukřivdit, nebýt v cestě; dvě
hubičky křížem (Hlad.); složit
ruce křížem; projít, prochodít
les, kraj k. " křížem krážem
(nikoli křážem).= všemi smě
ry, skrz naskrz



kříženec 782 křoupati

kříženec, -nce, m. = míšenec; k. koho, se = žehnat křížem:
kříženecký = míšenecký přenes. k. se = hroziti se;

*kříženina, ž. = co vznikne kříže- 2. = jít křížem, napříč: k. les
ním, míšenina.

křížíček, -čku, m. zdrob. ke kříž
křížiti, kříž = dávat, skládat kří

žem: k. nohy;
přenes. = mařit: k. něčí plány;
= mísit, pářit nestejné jedince
rostlinné n. živočišné;
k; se = křížem se pohybovat,
směřovat, protínati se: blesky,
cesty se kříží || ldižují; myš
lenky, které se v hlavě mé
křížily (Koll.); častěji přenes.:
snahy, zájmy, plány se kříží =
mísí se, neshodují se, překážejí
si: slova se kříží = působí na
sebe vzájemně, vyrovnávají se
hláskové...;
slož. dokon. z-, lépe než s- =
dáti křížem: s- ruce na ňadrech
(Vrchl.); z- pohled s někým
(kniž.); z- něčí plány; s mou
tvá se ocel skříží (čech); zpří

(Vanč.); k. dvůr (šrám.); k.
krajinu (Olbr.):
= protínat: cesta křižuje dráhu
(není nespr.) || křižuje se
s dráhou; vlaky křižují (na jed
nokolejné dráze) = vyhýbají si:
k. se: cesty, koleje, chodby se
křižují; přenes.: plány, zájmy...
se křižují || častěji kříží se;
slož. dokon. po- koho, se = po
žehnat křížem; u- = přibít na
kříž .

křižovatka, -tek, ž. = místo, kde
se křižují cesty, dráhy

křížové, v. křížový:
křížovitý [-tě] = podobný kříži

křížovka, || kří-, -vek, z. = hádan
ka, rebus s křížovým řešením
(doplňováním slov křížem, vodo
rovně a svisle):
-kdř [-kdřka], -e. m. = kdo rád
luští křížovky

dav. zkřížený. skřížovaný. v. tam křižovnický (řád), příd. ke
Okřížkář, -e, m. = kdo se podpí

suje třemi křížky (šm.)
křižovník, -a, m. = člen duchov
ního řádu

křížkovati, 1. = vyšivat křížkem: křížový [“Už], přid. ke kříž = co
křížkovaný steh; ' 2. k. se s kým
= jíti s ním do křížku, zápasit
(lid.); nevynikám v křížkování
(Vanč.) '

mřížkový, příd. ke křížek: k. steh.
v. křížkovati 1.

I křižmo, stř., z řec. chrisma =
olej (směs olivového oleje & bal
zámu) na křtění, svěcení: poma—
zati -mem

11 *ld'ižmO, příslov. = křížem (za
star.): s rukama k. na kolenou
(David);
*křižmonož sedící (t.) = se zkří
ženýma nohama.

křížní, přid. ke kříž: k. cesta =
křižovatka (lid.);

křižník, —u,m., válečná loď

je, jde křížem: -vá páska; -vá
kost (lékař.); -vá rána, projde-li
kulka tělem napříč (mysliv.); -vá
dráha = místo, kde se kříží
chodníčky zvěře (t.) ;
-vé dřevo = d. kříže (Jir.);
= co se děje ve znamení kříže:
-vé výpravy; = co má podobu
kříže, co je zkříženo: -vá ozdo
ba...; -vá cesta = řada obrazů
o umučení Páně; přenes. = sví
zelný. strastiplný postup, -né
jednáním; -vá pobožnost = u
křížové cesty: Křížové dni =
kdy se koná -vá pobožnost; Kří
žová neděle = pátá po veliko
nocích, Prosebná: v. Výslech:
-vě vinutý = křížem (odb.)

'křlžovák, -u, m. = křižník křoupati, -pám || -pu, -pej, -paje
křižovati, 1. = p'řibíjet na kříž:

křižují syna Božího (bib1.); pře
nes. = tý'rat, pronásledovat
(Němc.); = umrtvovat: k. své
vášně (v nábož. mluvě);

= chroupat (lid. a hovor.); slož.
dokon. m— se (mnoho); roz- co;
křoupávati, opakov.;
křoupavý [—vě;masu = chrou
pavý (lid. a hovor-.);



křovácký 783 *ksikati

křouzmouti, -pl, -pnuv, -pnut(í).
dokon.: slož. dokon. 'roz- co

křovácký [-cky; -cwi], přid. ke
Křovák; k. jazyk; přenes. = su
rový: -cké mravy:
Křovácko, stř. = země Křováků;
'křovačžna, ž. = křovácká řeč:
Křovák, -a, m., praobyvatel již.
Afriky; přenes. k. = surovec

křovařiti = hledati se psem zvěř
v křoví (myslim)

*křovatý = křovitý; přenes.
jako keř, rozložitý

křoví, stř. hromad. jm. ke keř
řada křů na jednom místě;
zdrob. křovžčko, -ček, stř.;
křovina, ž. = křoví: ozdobná. k.
(Jir.); zdrob. mica, -nek, ž.;
křovinatý [-tě; -tost] = plný
křoví, porostlý křovím;
křovžnný ráz kraje: -nna rost

Il

lina... = vyskytující se v křoví:
křovisko || www, stř. = místo
kde je křoví, pak = křoví
(Vanč.):
křovištm = rostoucí na křovišti;
křovity' = keřovitý

křtalt, -u, m., z něm. Gestalt =
podoba, úprava., postava (za
stan):
křtalto'vat'i = zdobit, upravovat
(bibl.); slož dokon. tvy-; vy
křtaltovaná.povaha = vervnaná
(zastat-.);
křtaltovwý = mající pěknou po
stavu (t.)

křtěnec, -nce, m. = kdo je křtěn.
kdo je krátce před křtem 11. po
něm

křticí = křestní: k. voda, list,
kniha.;
křtiny, křtin. ž. pomn. = slav
nost křtu;
křtitel, -e, m. = kdo křtí;
křtitelnice, 2. = nádoba s křtlcí
vodou; míčku, ž., zdrob. k tomu
(Hal.)

křtíti, křtí, křtěte, křtěn(í) =
provádět křest, přijímati do
křesťanské církve symbolickým
obmytim vodou: k. koho; pře
nes. k. koho = dávat mu pře
zdívku (lid. a hovor.)_:

být křtěn Jan = dostat na. křtu
jméno Jan; být křtěn knedlovou
vodou = být hloupý (vulg.);
Vltavou křtěný = rodilý Pražan:
přenes. k. víno = dávati do ně
ho vodu a zhoršovat jeho jakost
(lid. a hovor.);
slož. dokon. o-, po- někoho =
vykonat jeho křest; o-, po- ko—
ho J'an... = dát mu jméno Jam
na křtu; přenes. = dáti titul:
o- knihu (Pujm.);
pře- = znovu pokřtít; zprav.
přenes. pře- někoho, něco = dát
jiné jméno, název, přezdívku;
křtivati, -vá.m, opak.:
slož. nedokon. pře- = jinak jme—
novati: překřtívám jej v romá—
ně (Sez.)

*křumpatl = křupati, chrupati
křup, citoslov. vystihující křupa

ní. křupnutí
křupan, -a, m. = neohrabanec.

hrubec (vulg.); mak/ý [mstvi]
křupati, -pám [] -pu, -pej. -paje

= křoupati, chroustati:
křupávati, opakov.

*křupánka, -nek, 2. = něco křu
pavého, vypečená. kůžička

křupávatl, v. křupati;
křupavka, -vek, ž. = chrupavka
(lid. a hovor.);
křupavý = křupající, chrupavý

*křnpěti = chrupati
křupka, -pek, ž. = chrupavka,

chrupka (lid. a hovor.)
'křupkavý || 'křupla'vý = křupavý
křupnontl, —p1, -pnuv, -pnut(i).

dokon. ke křupati
křupoň, —ně,m. = křupan; dňský

E-ňstMJ, přid. k tomu
ks, citoslovce napodobující sykot.

syčivý let apod.: též = kš
Ksanda || Kea/nár, -a, m., domác

ký tvar k Alexander
KSČ, zkratka = Komunistická stra

na československa
*ksebný = naruční (nař., Jir.)
*ksift || ksicht, -u, m., z něm. Ge

sicht = obličej (vulg.); k., -a,
m., nadávka. (t.); zdrob. ksčftiček
|| ksichtiček, -čku, m.

*ksikati = říkati ks (Suš.)



'ksindl 784 který

*ksindl, -u, m., z něm. = banda.
chátra (zhrub.)

KSS, zkratka. = Komunistická stra
na Slovenska

kš, kšš, kácí = citoslovce, kterým
se odhání drůbež

kšaft, -u. m., z něm. =
vůle, závěť (zastar.): kšaftní ||
kšaftovní [mě] = týkající se
kšaftu; kšafto'vatž = dělat kšaft,
odkázat!

'kšanda ][ šanda, ž., z něm. slez.
Schande (= popruh) = popruh,
šle (lid. a hovor.); uříznoutl si
kšandu = udělatl si ostudu
(vulg.), slovní hříčka (ostuda =
něm. spis. Schande);
zdrob. (k)šandička, -ček, ž.

'kšeít, -u, m., z něm. = obchod,
prodejní místnost, obchodní 11
jednání, výnosná práce, -ný pod
nik. -né ujednání mezi neobchod
níky (lid. a hovor.);
kšeftař, -e, m. = kdo si hledí
kšeftů (hanl.); kšeftařiti = hle
děti si kšeftů (hanl.);

poslední

-tařský Esky; -ství], příd. ke
kšeftař:
kšeftovati = obchodovati, kšef
tařlti;
kšefto'vní [mě] = kšeftařský:
kšeftov'nický boky; -ctví] :
kšeftařský

kšica, kšice, v. kštlce
*kšllt. -u, m.. z něm. = štítek na

čepicí (lid.)
'kšír, -u, m.. z něm. Geschirr, 1.

= nádobí; 2. = koňský postroj
(lid.); kširovati koně... = stro
jit: slož. dokon. o

kštlce (nář. kšíce, kšžca), ž. =
husté dlouhé vlasy (nad čelem),
pramen takových vlasů (knlž.,
hovor.): s vlnky perel v jasné.
temné kštlci (čech); hni kšticí,
tltáne (Vrchl.); lid. = zvlněný
konec Pytle nad motouzem, kte
rým je pytel zavázán

kterak || původ. *kterako, příslov.
ke kteraký = jak (zastar.): vy
pravoval, k. šel a v lese zablou
dil (Erb.); k. se líbí (SD); =

když, zatím co (lid.); jak k. =
jak kdy (t.);
kterakkol'iť'v)= jakkoli (zastar.):
kterakže = jakže (t.);
kteraký, druhové zájmeno ke
který = kterého druhu (zastav.)

který, zájmenné přid. jm.; 1. tá
zací: která kniha se ti nejvíce
líbí?; od které doby to je?:
v nepřímé otázce: řekni mi, ne
vím, kterou knihu chceš:
ptáme se jím na bližší označení
v prostoru, v čase. na pojmeno—
vání někoho, něčeho;
lid. a hovor. klade se bez pod
stat. jména, m. kdo: který (to
tlž hoch...) to byl?; která (hol
ka...) to byla?;
tázací význ. přechází ve zvolací:
který ďas ho sem nese! apod.:
2. vztažné, a) jako přívlastek
podst. jména.: který kůň ovsa
dobývá, nejméně ho jí (přísl.);
kterou knihu chceš, tu dosta
neš; s nepůvodním s10vosledem:
kůň, který ovsa dobývá... (tu se
odchyl. klade jenž); b): ejhle
beránek boží, který snímá hři
chy světa || jenž (v. tam); vzta—
huje se ke jménu přímo vyjádře
nému v předešlé větě; nečes.
je který jako přívlastek u jména.,
které se nepřímo rozumí z přede
šlé věty: přijal nás v černém
úboru, která pocta nepatřila mně,
m.: a ta pocta || ta. pocta; tu se
klade často kterýž;
3. neurčité = některý, ten n.
onen: všímal si, jak se který
(kněz) obrací (Ra.); rozutekli se,
kam kdo n. který mohl;
kterýkomv) = libovolně někte
rý: výber sl kteroukoli knihu;
přijdi v kterýkoli den:
kterýsi (kniž. -rýs) = některý.
ale nevím, neví se, který: bylo
to kterousl neděli v říjnu; po
kterés příbuzné (Sez.);
kterýž || kterýžto = který 2.:
kterýže = táz. který s citovým
odstínem;
kterýžkolí = vztaž. kterýkoli;
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kterýžto = vztaž. kterýž; v. 2 b);
ten který, v. ten

ktomu, v. to
ku, předložka, v. k
kú(p), v. coup
I Kuba, m., příjm., od pův. domác

ký tvar z Jakub: kuba, m. = lid.
jídlo z krup a. ze sušených hub

11 Kuba, ž., ostrov v Záp. Indii;
kuba, ž. || kuba, stř. || kubovka,
-vek. ž., druh doutníku, původ. z
kubánského tabáku

Kubaň, -ně, ž., řeka na Kavkaze
Kubánec, -nce, m. = obyvatel

Kuby
kubánský ('kubský), přid. k II

Kuba.: k. cukr, tabák
kubaňský, přid. ke Kubaň: Kubaň

ská. oblast, kubaňšti kozáci
Kubásek, -ska, m., příjm.: zdrob.

ke Kubas a to z Kuba (Jakub):
Kubát, -a, m., přijm. z Jakub:
Kubata, m., přijm. z Jakub

kubatura <—tú-»,ž., z lat. = krych
lový obsah

Kubec, -bce, Kubelík, -a, Kubelka,
m., příjm. z Jakub:
Kubera, Kubeš, —bešell -bše, m.,
příjm. 2 Kuba

kuběna, ž., z lat. =
(lid. a. hovor.);
kuběnář, -e, m. = souložník (lid.
a hovor.); Mřský [-nářstv£] =
souložnický (t.);
kuběnka, —nek, ž., zdrob. ke ku
běna

Kubice, ž. jedn., vsi v č.
kubický = krychlový: k. obsah
kubik (místy lid. -bik), -u, m.,

z franc. = kubický, krychlový
metr; v lékař. a j. = kubický cm

Kubík, -a, m., příjm. z Kuba (Ja—
kub);
k. = výr (žertov., mysllv.); =
chlapák (lid.)

kubismus c-zmus», -mu, m., z
franc., úpadkový novověký umě
lecký směr; kubisovati <—zo-»=
tvořit v duchu kubismu (Neum.);
kubista, m. = stoupenec kubis
mu;
-stický [-st£cky] a-styc-» = v du
chu kubismu

souložnice

kudla

*kublatl, -lu || —lá,m= chumlat
(nářeč.): k. se = chumlati se.
zadrhovatl se; k. se s čím = Pá
ratl se, plplat;
slož. dokon. na- se s něčím =
napárati se; vy- se z nemoci
(Koll.); za- se do peřin = za
motat (Ra.)

kubo, kubovka, v. II Kuba
kubský, v. kubánský
kubus, v. cubus
kncka || kuckal [-lka], —a, m. =

kdo kucká. (lid. & hovor-.);
kuckati = kašlat, pokašlávat
(t.); k. se = dávitl se, dusit, za
lykat: k. se smíchem (Dyk):
slož. dokon. na- se (mnoho) :
roz- se = rozkašlati se : vy—
něco; za- se = rozkašlati se
(při dráždění v krku n. při za
skočeni drobečku do hrtanu);
kuckávat'l, —vá.m,opak.; slož. po
= pokašlávat; za- se (Majer.):
kucka'vý smlch (sc.) = při kte
rém se kucká.: k. člověk = kaš
laVý;
kucknouti, kuckl, dokon. ke kuc
katl: kuckla si do šátku (Ner.)

*kucmoch || mouch, -u, m. = šku
bánky (lld.); kucmoch, tanec

"měla, -1, ž. = kštice, hrouda,
chajda (nářeč.)

kučera, ž. = kadeř, kudrna:
'kuče'ratý = kučeravý:
kučeravěti, -věji = stávati se
kučeravý; slož. dokon. 2-\.
kučeravý [-'vě; -vost] = kade—
řaVÝ;
kučerka || *kučirka, -rek, ž.,
zdrob. ke kučera

'kučírek, -rku, m. = kočárek:
kučirka, v. kučera

kučírovatl, v. kočírovati
'kučma, ž., ze slov. a tam z maď.

= kožešinová čepice (Heyd.)
kuda-n, -u. m. = nářadí na dobý

vání pařezů, „lesní čert“ (lesn.)
kudla, -del, ž.,

1. z lat. = jednoduchý nůž; =
nůž vůbec (hanl.); pískat kudlu
(lid. a hovor.) = třít nouzi:
být jako za groš kudla (Ra-.
lid. a hovor.) = hubený;
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2. slovo domáci, souvisí s kou
del, kudrna = chumel, chuchval
vlasů; přenes. = chundelatý pes,
pslce, fena; odtud dale přezdív
ka špatných žen (vesměs lid.)

kudláč, -e. m. = kdo má. kud
laté, kudrnaté vlasy (lld.);
zdrob. kudláček, —čka.m.:
k., -u, m. = angrešt (lid.)

kudlanka, -nek, ž., hmyz
kudlati = kutit, pižlat (lid.); =

kudlit (t.)
'kudlatý = chundelatý
kudličlm, ž., zdrob. ke kudla:

-čká'ř, -e. m. = výrobce 11. pro
davač kudel

*kudlltl = tahati za „kudlu", za
vlasy (nářeč.); k. se = valeti se.
vystupovat v chumáčích; slož.
dokon. za- koho = zatahati za
vlasy

'kudra, 2. = kudma;
'kudmty' || -ra/vý = kudrnatý

'kudrlina || obyč. zdrob. kudrlinka,
-nek, ž. = kadeř; = vlnitá. ozdo

ba, na př. v písmě; přenes. =
titěrna ozdoba vůbec, titěrnost,
na př. v řeči (hanl.): -ky slohu
(čech); to je nevěsta, žádné ku
drlinky, pitominky, cingrlátka
(Majer.);
kudrlinkář, -e, m. = kdo si li
buje v kudrllnkách; -řský
[-řstvi], přid. k tomu;
kudrl'mko'vat'i = dělat kudrlin
ky; mam) || 'Jvatý = plný ku
drlinek

'kudrliti = kudrlinkovat, nače
chrávat (Tábor.)

kudrna, ž. = kadeř, kučera:
kudmáč, -e, m. = kdo má. ku
drny; zdrob. máček, -čka, m.:
kudrnatěti, -tějí = stavati se
kudrnatý: slož. dokon. z-;
kudrnatiti = točiti do kudrn; k.
se = kudrnatět ; slož. dokon.
m—, z-;
kudrnatý [-tč; -tost] = kučera
vý, kadeřavý: k. hoch. -tá hla
va; = načechraný, točený...; =
choulostivý (hovor.): -tá věc
(Sez.); chodi to u nich -tě =
povážlivě, všelijak (lid.);

kudmka, -nek, ž.. zdrob. ke
kudrna

kudy (lid. kudy), zájmenné pří
slov. = kterým směrem, kterou
cestou; 1. tázací: kudy, kudy
cestička? (píseň); v závislých
otázkách: nevim, kudy jít. mám
jit; výpustkou: neví kudy kam
(totiž jít...), o bezradném;
2. vztažné: kudy jsi přišel, tudy
odejdi;
3. neurčité: sotva kudy mohl“
odejít = někudy;
kudychce, v. chtiti 7;
Ruda/koli = kterýmkoli směrem:
kudysi = někudy, ale nevim.
neví se kudy;
kudy tudy: jel k. t. (Erb.) =
tudy, kudy mu napadlo.., na
zdařbůh;
lendy:! = vztaž. kudy (řid.);
kudyže = kudy s citovým od
stínem (při diveni, když jsme
neslyšeli...): kudyže půjdeš?

kuíírek, -rku, m., zdrob. ke kufr
kufr, -u, m., z něm. (a tam z

franc.) = tuhá, schránka na. věci:
= hostinská. mistnost (vulgar.):
v student. mluvě = ředitel, na
Slov. = školní budova;
kufrař, -e, m. = zloděj kufrů:
kufrář, -e, m. = výrobce kufrů;
kufříček, -čku, m., zdrob. ke
kufřík, —u, m., zdrob. ke kufr

*kuglut (-Zup, -lup,f), -u, m., z.
něm. = bábovka (lid.)

kuchař [-*řka], '-e, m., z něm. =
kdo připravuje (stroji a vaří.
peče...) pokrmy; kuchařka, též =
vyšívaný plátěný závěs v ku
chyni: = kuchařská. kniha;
kuchařfček, -čka, m., zdrob. ke
kuchařik;
kuchařička, -ček, ž., zdrob. ke
kuchařka. (Ner.);
kuchařik, -a, m.. zdrob. ke ku
ohař;
kuchařinka, -nek, ž., zdrob. ke
kuchařka;
kuchaříti = být kuchařem.
-řkou, vařit; slož. dokon. na- se
(mnoho); kuchařivatíí, opakov.:
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kuchařský Esky; -st'ví]: -ská
kniha, -ske umění

kuchati, -chám, z něm. = vyjímat.
vyvrhovat vnitřnosti: k. rybu,
husu...;
slož. dokon. vy-; přenes. vy
pannu (o dětech ) = rozpárat ji;
vy- něčí spis = nemímě z něho
vytěžit (hovor.):
kuchávati, -vám, opakov.

kuchmistr, -a, m., z něm. = před
ní kuchař (zastar.);
-strovsky' úřad neboli -strovstv£,
stř.

>knchta, -cht, ž. = kuchařka (zhru—
běle); zdrob. kuchtička, -ček, ž.

kuchtík, -a, m. = kuchařský učeň:
chodit po -ku = po kreslicích
(nář.)

kuchtiti, -těn(í) = kuchařit, va
řit, připravovat pokrmy (lid. &
hovor., často posměš.);
slož. dokon. u- = uvařit, špatně
uvařit;
kuchtžvati, opakov.

kuchyně || řidč. -chyň, —nč, ž., z
něm., 1. = místnost, kde se ku
chaří, připavují (vaří, pekou...)
pokrmy; pojízdná, polní k. =
vůz s kotlem, s kotly na vaření;
= kuchyňský nábytek; 2. = způ
sob úpravy jídel a jídla jistým
způsobem upravená: česká, fran
-couzská..., lidová k.; latinská k.
= léky, lékárna, protože se re
cepty píší latin. (lid., Němc.);
politická... k. = politické jed
nání. způsob politické práce
(hovor.);
kuchyňka, -něk, ž., zdrob. k to
mu; přenes. (lid. a hovor.) =
žena„ která ráda. obstarává do
mácnost, nemiluje společnost: k
'tomu muž. protějšek;
kuchyňka, m. = muž rád pobý
vající v kuchyni a vůbec doma.
(lid. a hovor.);
kuchyňský stůl, —kénádobí, -ká
sůl; přenes. -ká. čeština... = ne
literární, nekultivov'aná, lidová,
někdy = spisovné vadná (ho
vor.)

“kujba, ž. = kování

50.

Kujebák, -a, m. = rodák z Vys.
Mýta (přezdívka);
Kujebina, ž. = Vys. Mýto (t.)

kuji, v. kovati ;
kuj'ny' [most] = co lze kovat: k.
kov

kujón, -a, m.. z franc. couillon =
lstivý, prohnaný chytrák. dareba,
šibal (vulg.);
zdrob. kujónek, -nka, m.;
kujonovati || kujonýrovati koho
= trápit, sekýrovat (vulg.):
kujónský [-sky; -3tv£] = chyt
rácký, šibalský (t.)

kuk || kukuč || kukuk, citoslovce
doprovázející vyblednutí při hře
na schovávanou (v dět. řeči);
zpodstatnělé
kukuč, -e, m. (zprav. jen 1. a.
4. p. jedn.) = pohled, vzezření
(hovor.)

kukačče, -čete, stř. = kukaččí mlá
dě;
kukačči, příd. ke kukačka: k.
vejce; přenes. (podle toho, že
kukačka snáší vejce do cizího
hnízda) = co někdo nastrojí a
jinému se přičítá, zač jiný
pyká...

kukačka, ž.. pták; k. v hodinách
= zařízení na bití hodin kukač—
čím hlasem; lid. = vstavač; pře
nes. = čumil, „kiblc" (lid.);
kukačkový, přid. ke kukačka:
-ve hodiny = s kukačkou

kukadlo, -del, stř. = přístroj na
koukání; = oko (žertov.); na
třech nožkách takový kukadlo
(Mrs. žertov. o přístroji na vy
měřování); podob. žert. -dla =
brejle; v. kukátko

kukaň, -ně, ž. = posada pro kvoč
nu; posměšně o žen. klobouku
se sklopenými skývami: ženy
v hedvábí a, v kukaních (Ra-):
symbol mateřské péče: obě ses
try, už paničky, už kvočničky.
se všemi starostmi kukaně o
děti (Tilsch.)

knkati, -kám = vydávati zvuk ku
ku, kuk, o hlase kukačky, o
žabím kuňkání; = kibicovat
(žert, Bezr.);
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slož. dokon. 'na- se (mnoho):
přenes. na- komu co = namlu
vit, napovídat (lid. a hovor.):
zzz-, prostě dokon.; = kukaním

hledu (Nov.) = ukazuje se, od
haluje to zřetelně; za- se (o
hmyzu) = proměňovati se v
kuklu

předpovědět: ten ptáček dostl let kuklorodka, -dek, ž.. hmyz
mi zakukal (Čech); kuklovitý = jsoucí jako kukla;
kukávati, opakov.

kukátkář. -e, m. = kdo chodí s
kukátkem; přenes. = kdo D0
zorujerlidi, život: maska potul

kuklový, příd. ke kukla; k. dý
chací přístroj = s kuklou

knkmák, -u, m., houba
*kuknouti, -kl, -knuti = zakukati

ného kukátkáře (Nov. o Kos- -kukovati, v. kouknoutl
mákovl); *kukrovati = cukrovat (o hrdličce);
-řsky' [-řst17ž], přid. k tomu:
Baarovo -řství = bystré pozoro
vání života (liter.)

kukátko, -tek, stř., zdrob. ke ku'

kukm, -r'ú, citoslov. = cukrů
Kuks, -su <-su», m., ves;

k. = pOdíl na dolech, těžařský
podíl, cenný papír

kadlo = krátký dalekohled: di' kuku, citoslovce vystihující volání
vadelní k.: = otvor ve dveřích
na chodbu: = zařízení na pro'
hlížení * obrázků zvětšovacím
sklem: přenes. Kosmakovo K.
= obrázky ze života, jejich kniž
ní soubor

'kukavice, ž. = kukačka (nařeč.):
zdrob. míčku, -ček, ž.;
kukavý = kukající

kukla, -kel || kukle, ž., z lat. =
úplné pokrývka hlavy, takže kou
ká., je volný jen obličej: k. šer'
mířská. včelařské.: k. zapalova
če = hlavička,' klobouček;
kukla hmyzu = podoba v klido
vém vývojovém období;
přenes. k. pýchy (kniž.)

kuklice || časť. -lička, -ček. ž..
zdrob. ke kukla; kukllce, moucha:
kuklík, -a, m.' = kdo nosí kuklu,
zakuklenec, pokrytec (zastar.);
k., -u, m., rostlina

knklití = dávat kuklu na hlavu,

kukačky:
kukuč, kukuk, v. kuk

kukuřice, ž., obllnina, plodina.:
-řicov'ý || častěji Mý: -vý,
-ný chléb: -ný klas. —ná,kaše,
mouka. -né pole;
*-řičák || -ř'ičňák, -u, m. = ku—
kuřičný chléb (váleč.); -řlčňak.
též = žlutý desítihaléř (t.).

kůl, kolu.... mn. -ly... || dosti čas
to kůlu, kůly..., m. = tyč na
jeanm konci zaostřené;
dříve popravní nástroj: nade
mnou kolo — kůl — kostlivec
— lebka bledá. (Mácha):
být, zůstat jako k. v plotě (od
plotu) = úplně sám:
před tím se třese každý kůl v
plotě =,nenechá. ani kůl v plotě,
všecko krade (lid.); '
v. kolek, koli, -lík, -liček, kůlec.
kulek, kůloví

přenes' = vubec “zakrývat, ha- kulacký boky,-"www přid. ke ku
laklit (kniž.); k. se: panna nekuklí

se, krásy 'jlsta (Puchm.); prs žen
se kuklí (Kadlec);
slož. dokon. vy- se = vyklubati
se: vykuklíl se z něho darebák...
(hovor.); za— se“ (o hmyzu) =
proměnlti se v kuklu; .= zabalitl
se, zachumlat (Majer,)rjiný se
zakuklil do vzpomínek = ponořil
(knlž.); v. zakuklenec;

'kulač, -e, m. =- kulatá, plochá
láhev „ .

kuláč, -e, m. = něco kulatého;
= kulatlna (lesu., horu.)

kulak, -a, m.. rus...původ.v= pěst,
přenes; = zámožný zemědělec vy

: kořisťující drobné zemědělce a ne
, přítel kolektivlsace, (u nás)

združstevnění
-kuklooati, nedokón; slož. -od—: kúlaná. V- koulana
odkukluje se to kritickému po *kulánek. -nku, m. = kuláč
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kulantní [mě,- -'n.ost], z franc.
coulant = milý v jednání, hlav
ně v obchodním, uznalý, ochot—
ný, solidní: k. obchodník, firma,
jednání;
2. stup. -tnější [-tněji]

kuláš, v. guláš
kulatčti, -tějí = stávati se kulatý:

tváře dítěti kulatějí; k. se =
zdáti se, jevit kulatý; slož. do
kon. 2

kulatina, ž. = kulaté kmenové
dříví; = luštěniny (lid.);
kulatinový = z kulatiny: -vá
podlaha

kulatiti, —cen(ř)= dělat kulatým,
zaokrouhlovat; tváře se mu ku
latí: přenes. k. = pochlebovat
(v hantýr.);
slož. dokon. za- = zaokrouhlit:
slož. nedokon. zakulacovati

kulatoučký, -ťownký = pěkně, Ú
plně kulatý

kulatý [-tě; -tost] = podobný
kouli, kulovitý, oblý, lid. a ho
vor. též = okrouhlý, válcovitý:
k. svět. -tá hlava, -té jablko, -té
tvář = baculaté, boubelaté;
peníze jsou kulaté = snadno se
utratí: má těch kulatých nepočí
taných = mnoho peněz (Nemo.,
lid.);
= zaokrouhlený, přibližný: -té
čislo (Kaizl); = nedosti určitý,
nepřesný, vyhýbavý: -té slovo,
-tá. odpověď:
2. stup. kulatější [-těji]

'kůlcovati = kolíkovati
kulčiba, ž., jedovatá rostlina, je

již plod je kebule
Kulda, m., příjm. z Mikuláš
kule, v. koule
*kůlec, -ice, m., zdrob. ke kůl =

kolik
kulečné, stř. = poplatek za kuleč

ník (Ner.);
kulečník, -u, m. = stůl upravený
ke hře koulemi, biliár, kuleční
ková hra;
4:01:32: -vé koule: -vá hra

'kůlek, -lku, m., zdrob. ke kůl =
kolík

knlěr, -rový, v. couleur

*kulha, m. = kulhavec
kulliati, —hám= napadat na jed

nu nohu n. na obě: k. na levou
nohu; k. Za někým, přenes. =
belhati se, opožďovati se ve vý
voji, nedostihovat ve výkon
nosti...: přirovnání kulhá = ne
ní podařené, výstižné;
slož. dokon. do-, při-, vy- se
(řidčeji bez se) někam = bel
havč dojít, při-, vy-z raněný se
dokulhal na obvaziště; vykulhá
se houfec (Ner.);
kulhávatí., —vám,opak.;
slož. nedokon. po..-za někým =
kulhatl, v. výše; přirovnání po
kulhává = kulhá

kulhavec, -vce, m. = kulhavý člo
věk (obyčej. hanl.);
kulhavět'í, -vějí = stávati se kul
havý, chromnout (řídké);
slož. dokon. o-, z- = ochrom
nout, z-;
kulha'vka, -vek, ž. = onemocnění
paznehtu (při kterém skot často
kulhá);
kulhavý [-vě; -vost] = kulha
jící: přenes. = nepodařený: k.
rým, -vé přirovnání

'kulhonn, -a, m. = kulhavec; melo,
-nka, m., zdrob. k tomu

kuli, m. neskl. nebo -ho, mn.
-liové, -liů, z indičtiny = indic—
ld' n. čínský nádeník, nosič bře
men; přenes. o lidech do vyčer
pání zaměstnaných a. nedosta
tečně placených, vykořisťovaných
n. nesamostatných

“kulič, -e, m. = kdo koulí (Olbr.)
kulička, -ček, ž.. zdrob. ke koule:

-čkovity' [-tě; -tost] = podobný
kuličce; -čkový: -vé ložisko =
s kuličkami

kuliferda, m. = chytrák, lišák
(lid.); z Gulliver, jména hrdiny
románu „Gulliverovy cesty“ od
angl. spisovatele Swifta:
kulijerdovský = lišácký

kulihrášek, -ška, m. = kdo se
kulí jako hrášek, malé tlusté
dítě; K., pohádkový malý silák,
skřítek



kulich 790 kultivace

kulich, —a, m.,
sýček;
kulichat—í, —chám (Čelak) || -cho
vati, o zvucích kulicha; přenes.
= křičet jako kulich (obrazem)

kulík, -a, m., pták
kulinární || -nárský, Mřský, z

lat. culinarius = kuchařský: -ni,
-ké umění

kulisa <<-sa», ž., z franc. = po
stranní pohyblivá dekorace na
divadelním jevišti;
přenes. jednat... za kulisami =
tajně, v úzkém kroužku;
k. v přírodě, na obraze, v ro
máně = pozadí; k. u parního
stroje = část šoupátka; lesní k.
= úzký pruh porostu (lesn.); k.

pták, jinak sýc.

na burse = souhrn spekulantů,
volný trh;
-sák, -a, (hovor.) || -sář, -e, m.
= stavěč kulis;
-sn£ seč (les.), (cenné) papíry;
—som',tý= jako kulisa.:
-sový rozvod (stroj.); -vé umění

kulíšek, -ška, m., zdrob. ke kulich;
ať mě kulíšek, jestliže... (Vanč.)
= rarášek;
kuliši, přid. ke kulich: k. hlas...

kuliti = valit něco kulatého, ku
táleti, obyč. koulet; k. oči =
poulit (říd.); k. se, přenes. =
velmi zvolna jit, kouleti se (lid.
a. hovor.);
slož. do- co kam; do- se;
s- co s čeho, kam = svalit;
vy- oči na koho = vypoulit:
zil-: peníz se zakulil;
v. kouleti.

kulka, ž., zdrob. ke koule; = varle
(zhrub.)

I kulm, -u, m. =
karbon (geolog)

II kulm, -u, m. || kulma, 2. = že
lízko na pálení, kadeření vlasů,
přístroj na letování (lid. a ho
vor.)

kulmlnace, ž., z lat. = (vy)vrcho
lení;
mačni, na př. bod ll
-'no'vati = vrcholit,
vrcholu (i přenes)

nános, spodní

'mantwí;
dostoupit

kulmovati = kadeřit kulmou: slož.
prostě dokon. M—

kulmový, přid. k I kulm
kůlna, kůlnice, kumička, v. kolna
kuloár, wi || -rov:ú, v. couloir
*kulomastika <<—sty-»,2. = kolo

mastika
kulomet, -u, m. = strojní puška:

-metec, -tce || -tčík, -a., m. =
vojín u kulometu; -metný: -ná
rota

kulov-ati, v. koulovati
*kulovatina, ž. = kulatá podoba.

-tý tvar: k. růžové brady
(Krška);
'kulovatý = kulovitý, kulatý

*kůlovi, stř. hromad. = koli
kulovinka, -nek, ž., prvok
kulovitý [-tě; -tost] = podobný

kouli, kulatý
kulovnice, ž. = ručnice, z které

se střílí koulemi: zdrob. máčka.,
-ček, ž.

kulový, přid. ke kule, koule: k.
kloub, král... (v kartách), -vé
ložisko

kulový, přid. ke kůl: k. stůl =
postavený na. kůlech (Staš.): k.
kořen = hlavní kořen v podobě
kolu, kůlu (na. př. u mrkve)

kulpa, v. culpa;
kulposni <—póz-» čin =
opatrnosti, z nedbalosti

kult, -u ][ řidč. kultus, -tu, m.,
z lat. cultus = úcta a její pro
jevy, ctěni, uctíváni: nábožen
ský k. (boha, bohů, svatých);
k. hrdin; k. drahocenného. Já
(Čech);
= souhrn bohoslužebných úko
nů (obřadů); ministerstvo kul
tu a vyučování (v starém Ra
kousku) = náboženských věcí;
kultický x-tyc-m -ká. nábožen
ství; 2. stup. lmdtičtějši: z křes
ťanských církví je nejkultičtější
pravoslaví (Masar. slovník)

kultivace <<-ty-»,ž. = kultivováni;
kultivátor ec-ty->>,-u, m., z lat.
= nářadí na kypření půdy, kyp
řič

Z ne
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kultivovaný [-ně; mostJ, od kulti
vovati: -ná půda = pěstovaná;
-ný člověk = vzdělaný a spole
čensky vybroušený; -ný jazyk
(-ná. mluva, řeč) = jemně vy
pěstOvaný. schopný všechno vy
jádřlt

kultivovat! <<-ty-»,z lat. = pěsto
vat. vzdělávat, zušlechťovat: k.
půdu; k. národ: národ se kulti
vuje;
slož. dokon. z-: z- kraj; zkulti
vovaná. divočina (Neum.)

kultovní, kulto'vý, přid. ke kult:
-vní význam; -vý poplatek, pří
spěvek, -vé věci

kultpmp, -u, m.. zkratkové slovo
z kultura a propaganda, podle
ruš. = kulturní a propagační od
dělení KSČ; Wltpropčík, -a, m.
= člen kultpropu

kultura x-tú-nb, ž., z lat. = pěsto—
vání, vzdělávání, zušlechťování:
k. jazyka; lesní k. zalesňo
vání; bytová k. = zařizování

výsledek pěstování: lesní k.
mladý porost;
výsledek, souhrn lidské prá.
v oboru hm0tném (hmotná.

k.) i duševním (duševní, ducho
vá k.): evropská., národní... k.;
často k. vzdělání, duchové.
kultura; společenská, k. = spo
lečenské vzdělání, vyspělost

*kulturak, -a, m. = tvůrce, šiřitel
kultury

kulturněhistorícký Doky), příd. ke
kulturní historie: k. význam, -ké
badání || kulturně historický
(Vlček)...; je to důležité -cky

kulturnětechnický, přid. ke kultur
ní technika

kulturní || '-ný [-ně; -nost]
týkající se... kultury: k. vývoj.
věc, otázka.; k. dějiny; k. pra—
covník; k. člověk = vzdělaný.
mající smysl pro kulturu, zájem
o ní: k. politika = která pod
poruje kulturu duchovou; k.
rostliny r. člověkem pěsto—
vané a užitkové; k. inženýrství

zemědělské, agrlkultura: k.
boj = boj v Německu (za Bis
marcka) mezi katolickou církví
a státem, pak podobný jiný;
vyvíjet! se, pracovati -ně

'kulturník, -a. m. = kulturák
'kulturotvorný = tvořící kulturu:

-né hodnoty (Sez.)
*kulturtrégr, -a, m., z něm.

sitel, šiřitel kultury (html.)
kultus, v. kult

no

kululú || -luč, -lúč, dětské cito
slovce při koulení: udělalo to
k. = (za)koulelo se to

kumbal, -u, zdrob. Jak, -lku, m.
= malá temná. komůrka, místnost

kumpačka, v. kompačka
kampan ['mkaJ, '-a, m.. z franc.

= společník: k. v pití (čap.);
veselý k. n. jen k. = veselý spo
lečník, kdo rád popíjí

kumpanle, v. kompanie
*kumplet, -u, m. || -ta, ž., obyč.

pomn. -t:y, z lat. = kompletní,
úplná. pobožnost večerní (stč.,
Jir.)

'kumšt (lid. někdy kwnšt), -u, m.,
z něm. Kunst, 1. = umění.
zvláštní dovednost (lid.)z to je
k., to není žádný k.: dělat
kumšty = něco zvláštního, ne
obvyklého..., hlouposti, hazardo
vatl;
2. = umělecké tvoření (hovor.,
hlavně mezi umělci);
kumštovn'y' [mě; -'nost] = do
vedný (lid.)z -né kousky, pro—
vedení;
kumštovatt = dělat kumšty
(lid.);

kumštýř, -e. m. umělec (ho
vor.); -řský [-řsky], přid. k to
mu

kumulace, ž., z lat. = hramadění,
kumulování: k. hodností, úřadů,
sinekur, žalob;
-Zatžtm/í [-nČ; most] <<-týv->>
hromadný;
kumulovati = hromadit: k. dů
chody, hodnosti...

kumys, -su <<-su»,
z kobylího mléka

m., přípravek
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kůň, koně, m.. jednokopytník;
lid. & hovor.: dřít jako k.; člo
věk není k. = nevydrží tollk
námahy jako k. ; posaditi ně
koho na koně, přenes. = po
vzbudit, dodat mu odvahy, smě—
lostl; být na. koni, přenes. =
troufati sl; přijít jako na. koni
= rychle; jsem tu jako na koni
= přišel jsem rychle; darova
nému koni na zuby nehleď, v.
darovati;
sedět po koních || proti koním
= ve směru jízdy || proti směru
jízdy (též o jízdě na. vozidle bez
koní);
houpací k., dětská hračka,;
sv. Mikuláš, Martin přijel na. bí
lém koni = ...napadl sníh;
k. jako erbovní znak, tělocvičné
nářadí, šach0vá. figurka;
v. koňský, koňstvo

kuna, ž., šelma; = kuní kožišina;
mučidlo (zastar.): = domácí zlo—
děj (lid. & hovor.);
kuňálc, -a, m. =
(myslim)

*kunčaft || -čoft || -šaft, -a., m.,
z něm. = zákazník (lid.)

kunče, -čete || kuně, -něte, stř. =
kuní mládě

kunčoft, v. kunčaft
Kundera, m., příjm., z něm. Gun

ther; v. Kunta
kuně, v. kunče
Kunějovlce, -ic, pomn., ves v Č.:

z osob. jm. Kuněj a. to z Kun
rád = Konrád

Kunětická hora, hora, v č.
Kunhuta, ž., kř. jm. z něm. Ku

nigund(a)
kuní, příd. jm. ke kuna: k. mlá

dě...:
kunice, ž. = kuní samice

kunina || kunovma, ž. = kuní kůže,
kožišina

*kuniti = žít jako kuna. (Vr.)
kuňk, citoslovce vystihující

skřeky
Kunka, žen. jm. z Kunhuta (čech):

k tomu slovní hříčkou
kunkati = kuňkatl (t.)

Kulik-a, ž. = Kunětická hora (lid.)

samec kuny

žabí

1 kuňka, -něk. ž. = žába. (lid. &
hovor.)

H kuňka. || kuňkal [—Ika], -a, m.
= kdo kuňká., kňourá, kňoural.
loudavec (lid. a hovor.)

kunkatl, v. Kunka;
kuňkati, -ká.m, o žabích skře
cích; přenes. (lid. & hovor.) o
lidech = kňourat: = špatně zpi
vat; slož. dokon. za—;
kuňkavý = kuňkající: -vá. žába:
přenes. -vé dítě;
kuňknouti, -kl, —knuv,
dokon. ke kuňkati

kunktátor, -rský [-rst1;í]; v. cun
ctator

kunovlna, v. kunina;
kunovžtý = příbuzný s kunou

kunšaft, v. kunčaft
kunšt, v. kumšt
kunt, -a, m., z něm., 1. = zákaz

ník, odběratel (zastar.. Ner.);
2. = filuta (lid. & hovor.)

Kunta || Kunte, m., příjm. z něm.
Gunther

kup, -u, m. = koupě: k. domu
kú(p), v. coup
kupa, ž. = kopa, hromada: k. se

na, sněhu, knih; déšť se 111ku—
pami (Němc.) = lilo jako z kon
ve; kupa. = mrak (odbor.) ||
'kůpa (Ner.)

kupadlo, V. koupadlo
kupátko, -tek, stř., zdrob. ke kupé
kupcová, -vé, ž. = žena. kupce n.

samostatná. obchodnice;
*kupcovati = provozovati kupec
tví;

—knutí.

kupcwina, ž. = kupectví (lid. a
hovor.);
kupcovský [-sky; -sth = ku
pecký

*kupčicha, ž. = kupcová. (rus.)
kupčík, -a, m.. zdrob. ke kupec
kupčiti = být kupcem. provozovat

kupectví, obchodovat, většinou
přenes.: o náhradu kupče (Krás
noh.) = vyjednávaje; kupčlti s
něčím = nečestně z toho těžit,
využitkovávat toho: kupčlt s ne
dějí chudých (Ho.); k. s vlaste
nectvím, s náboženstvím
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kupé, stř. neskl., z franc. coupé
= oddělení v železničním voze

kupec, -pce, m., 1. = kdo kupuje:
první kupec v novém obchodě:
(ne)mít na. něco kupce; 2. =
kdo prodává, obchodník, zvláště
se smíšeným zbožím:
kupecky' mládenec, -ké zboží:
kupectví, stř. = kupecké zaměst
nání, -ký krám, obchod;
-ctvo, stř. hromad. = kupci:
*kupeček, -čka, m. = drobný

kupec; posměš. = kupec
*kupice, kupička., -ček, ž., zdrob.

ke kupa
'kupírovací = na kupírování;

'kupírovatž, z něm. (a tam z
franc.) = propichovat (jízden
kY): = odtrhovat (vstupenky);
= zkracovat uši a ocas zvířatům

kupitel [-lka], -e, m. = kupec 1.
(řídké, právnické)

kupiti = dělat kupu, dávat na
kupu, hromadit: k. seno || ko
piti; k. chybu na. chybu; k. se:
muži vznešení se kupí síní (Sv.
čech); myšlenky kupí se v I&
vinu' (Ner.); zástupy se kupí;
slož. dokon. na.- = nahromadit:
na- seno; nakupilo se mnoho
překážek; Mkupený: -né mraky;
přes- co = přestavět, nově se
skupit, na. př. sbírky, vojsko:
s-, 1. = shromáždit: k odpo
činutí se skupil hlouček (Krás
noh.); 2. = sestavit, dati do sku
piny: vhodně skupené suché
listy (čech) || obyčej.
ses- co; seskupený: domy se
skupené kolem kostela:
-kupo'vati, slož. nedokon.
(říd.), přes-, ses-;
kupívatí, opakov.

kupka, -pek, ž., zdrob. ke kupa
kuple, ž., 1., v. kopule; 2. = opas

ný řemen u šavle
kuplet, -u, m.. z franc. = lehká.

vtipná. píseň, zvláště kabaretní;
kupletista [-stka] <-tys-», m. =
skladatel, zpěvák kupletů:
kupletní || kupletový: -vé duetto
(R. Svob.)

kaplička, ž., zdrob. ke kuple

na

kuplíi- [—řka], -e, m., z něm. =
kdo nadržuje cizímu smilstvu,
zprostředkovává je;
-řský [—řstv£],příd. k tomu

*kuplovuti, z něm. = spojovat, na
př. železniční vozy; přenes. =
dohazovat, „dávat dohromady“
(lid.):
slož. dokon. s- = spojit, doho
dit, dáti dohromady

*Kuplový, přid. ke kuple 1.
kupně, v. kupný
kupní, příd. ke kup: k. cena; k.

smlouva (není nespr. m.
trhová): k. síla peněz; k. schop
nost obyvatelstva

*kupný [dně,- -nost], 1. = hro—
madný; -ně (čelak., Sušil); 2.
= koho, co lze koupit: k. člo—
věk; -né odpustky (Vlč.)

kupodivu, v. podiv
kupole, dovítý, Jový, v. kopule.

-lovitý
kupOn, -u, m., z franc. = ústřižek

cenného papíru, na. který se vy
plácejí úroky n. dividenda; =
ústřižek jako doklad odbírání
časopisu. část poštovní poukáz
ky, průvodky:
zdrob. kupo'nek || -pó-, -nku, m.:
kuponový arch, —vadaň

*kupwač, -e, m. = kupec 1.
kupovati, opět. ke koupiti: k. dům

...; k. zajíce v pytli = na slepo.
co nevidím (lid. a hovor—.);cikán
kupuje za pět prstů a sáh (D0
řek.) = kupuje sáhnutim ruky.
krade;
slož. nedokon. do-, na.-, od-, při-,
s-, vy-, za—k dokon. dokoupit..:
kupovávati, opakov.

-kupovati, v. kupiti
kuprák, -u, m. = měděný peníz

(lid.)
kuprit, -u, m., z lat., měděná. ruda
'Ruprový, příd. ke kupr (z něm.)

= měděný
kupředu, příslovce = dopředu.

vpřed: kupředu, kupředu, zpátky
ni krok (sokol. heslo); hlavu
kupředu nachýlil (Baar) ; věda
brala se kupředu (So.) = vy—
víjela se zdárně. pokračovala
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Kupsobě, v. Darmodej
kur, -a, m.: kur domací = kohout,

slepice, kuře (odbor.); neodbor.
k. = kohout (Vanč., říd.)

kůr, -u, m., z řeč., 1. = vyvýše
né místo, někdy ochoz v chrámě.
zvláště pro varhany a. pro zpě
váky, kruchta; 2. = sbor, nej
časť. ve smyslu nábožen.: anděl
ský... k._ 1. mn. -rové

'kura. || 'koura, ž. = slepice (lid.);
pomn. kary = slepice, drůbež
(t., Bezr., Němc., So., Majer)

íI kúra, 2., z lat. = léčeni, zvl. lá.
zeňské (hovor.)

II *kůra, ž., z franc. =
dvoření

kůra, kůrou || korou, ž., 1. = po
vrchová, vrstva u stromů a. keřů;
2. k. zemská = pevný obal zem
ského jadra;
3. lid. a hovor. =

„dvůr“,

slupka (u
ovoce): symbol tvrdosti: kůže
tvrdá. jako k.: v. kora

“kurantní, v. courant
kurare, v. curare
kul-út, -a., m., z. lat.: vojenslú,

polní k. = vojenský duchovní
kuratela, ž., z lat. = opatrovnictví:

být pod kuratelou; dat koho do
-l_v (Ner.) || obyčej. pod -lu;
-lstvi, stř. = kuratela (Ner.)

kurátor [-'rka], -a, m., lat. = opa
trovník, dohližitel, člen kurato
ria; v evang. církvi = předseda
presbyterstva;
kuratorium a-tóryjumm —ria ||
*kurátorstvo, stř. = sbor kurá
torů, správní výbor pečující o
školu, museum apod.;
kurátorský [-st1r£] =
nický, dohližitelský

kuráž (lid. gu-), -e, ž. || lid. m.,
z franc. = odvaha, statečnost
(lid. a hovor.)z (ne)mít, ztratit
k.; dodati si k., -že;
K., psi jméno;
kurážzwý ll častěji kurážný [-né;
-nost] = odvážný, statečný

kůrčička, -ček, ž., zdrob. ke kůrka
kurděj, -e, m., obyčej. pomn. -je,

-jů, choroba, skorbut
kůl-očka, -ček, ž., zdrob. kůra

opatrov

kurnik

*kůrek, -rku, m., zdrob. ke kůr
*kurenda, ž., z lat. curr- = oběž

ník
kuront, -u, m. || kurentka, ž., z

lat. = psací německé pismo šva
bachové; jinak kurentm písmo

kurevnický, přid. ke kurevník =
holkařský (vulg.); -1mik, -a, m.
= holkař (t.);
kurevsk'ý, přid. ke kurva

kurfiřt, -a, m., z něm. Kurftírst
= kníže, který měl pravo voliti
císaře; přid. -tský [-tst'v£]

kurgan „ zčešť. 'lmrha/n, -u, m. =
mohyla (ukrajin.)

kuriál, -a, m., z lat. = člen kurie;
kur/Lála, ž. = kuriálni písmo;
kuržalismus <<-liz-», -mu. m. =
směr v katolické církvi hající
papežskou svrchovanost ! proti
koncilům; dista, m.. = stoupenec
kurialismu, kuriální, papežský
úředník

kuriální = náležející ke kurii,
dvorský, úřední, kancelářský, na
př. sloh, písmo

kurie, ž., z lat. curia, 1. = soud
ní dvůr, papežská. stolice:
2. před zavedením všeobecného
hlasovacího práva = samostatný
sbor (-n6. skupina) voličů, na př
městská k.;
3. = zemanské sídlo (Jin. ze
slov.)

kurikulum, v. currciculum _
kuriosita <<-rijozi-», ž., z lat. =

zvláštnost, zvláštnůstka:
kuňosní [-ně; -nost] <-józ-» =
podivný. zvláštní, nebývalý;
kur—50mm <—józum», -sa, stř. =
kuriosita

kuriový, přid. ke kurie
kůrka., -rek, ž., zdrob. ke kůra.

zprav. jen k. na chlebě, chlebové.
k. na pečení... = natvrdo vypeče
ná, vrchní n. i spodni vrstva; jisti
suché kůrky = mít nedostatek
(lid. a hovor.)

kurnik, -u, m. = bouda pro kurý.
pro drůbež; přenes. (lid. a ho
vor.) = malé a. chatrné stavení
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kuropění, stř. = pění, hlasy kur.
kohouta za časného rána (kniž.);
vstát... před kuropěním ap.

*kurOplach, -a, m. = kdo plaší
kury, koho plaší i kury, zbabělec

kůrovec, v. korovec
kůrOVý, přid. ke kůr
tkun—ante, ž., starý tanec (Jin)
kurs, -su <<-zu», m.. z lat. cur

sus, 1. = oběh: vzíti známku
z kursu: 2. = směr, zprav.
přenes.: liberální, politický... k.;
3. = hodnota peněz a cenných
papírů; 4. = zaokrouhlená řada
přednášek: k. ruštiny.., jazy
kové kursy; chodit, dáti se za
psati do kursu; poslouchat
kurs...

tkursirovati e-zí-», z ruš. = jezdit,
pohybovati se (podle řádu)

kul-Sista [-stka] a-zys-», m. = ná,
vštěvník [-nice] kursu, kursů

kursiva <<-zí-»][ kursivka, -vek, ž.,
z lat. = běžné, zběžné písmo
psané, ležaté písmo tištěné; v
novinách = sloupek tištěný kur
sivou, entrefilet;
Mí písmo = kursiva

kursorlcký [-cky] <-zo->>, z lat.
(souvisí s kurs) = zběžný, ni
koli podrobný & souvislý, jen ve
výběru, v hlavních rysech, vy
braný: -ká. četba spisovatele;
-ké výklady; probrat něco -cky

kursovní || -so'vý c-zo—», příd. ke
kurs: -ní hodnota, —vá.ztráta

'kuršit, -u, m., z něm. = svrchní,
kožešinový oblek (zastan, Jin)

*km'šmíd, -a., m., z něm. = zvěro—
lékař nemající akademické vzdě
láni (starší lid.)

kurt, -u, m., v. court
*kurta, ž., z lat. = krátký cestovní

kabátec (Jin)
kartáž, -e, ž., z franc. = odměna

za, bursovní odhad
*kurtina <-ty-», ž.. z franc. = spo

jovací hradební zeď (šrám.)
kurtlsána e-tyzá-» || -zána., z., z

franc. = milostnice, (dvorní)
nevěstka

*kurtka, -tek, ž. = kabátek, kami
zola (slovem, rus.)

kurtoasíe <<-zije», ž., z franc. cour—
toisie = společenská zdvořilost,
pozornost, dvornost; —sn£Daně;
-8nost] = společensky zdvořilý...

kurva, -rev, ž., z lat. = nevěstka
(vulg.); nářeč. bez přihany =
děvče, holka:
kurvář, -e, ni. = kurevník. hol—
kař (zhrub.);
kurví syn (nadávka):
kurvička, -ček, ž., zdrob. ke kur
va; nářeč. bez příhany = děvče.
holčička;
kurvitz' = smilnit (zhrub.); slož.
dokon. z- dívku; přenes. = zpac
kat... (zhrub.)

kurýr [-rka], -a., m., z franc. =
běhoun, rychlý posel; = osoba
obstarávající styk, na př. vy—
slance s jeho státem a naopak;
-mí || -rsky' (služba)

*kurýrovati, z něm. =
kurýrský, v. kurýr
kuřácký, přid. ke kuřák: k. vůz,_

—kéoddělení, potřeby, -ká. vášeň:
kuřačka, —ček,z., 1. žen. protěj
šek ke kuřák (řídké), 2. = dý
mák;
'ku'řadlo,
(nádoba):
kuřák, -a, m. = kdo kouří:
kuřá'rna, -ren, ž. = místnost
pro kuřáky

knřátečko, stř., zdrob. ke kuřátko,
-tek, stř., zdrob. ke kuře; být
jako kuřátko (sr. kuře); houba,

léčit (lid.)

-del, stř. = kouřidlo

odbor. kyjanka; lid. m. lišky
(houby): Kuřátko = Plejady
(lid.)

*kuřátník, -a, m. = obchodník s
kuřaty

kuřavka, -vek, ž. = vrstva. písku
s vodou, „tekut ", .,tonoucí“
písek; = pýchavka (říd.)

'kuřba, z. = kouření, kuřivo
kuře, -te, stř. = mládě kura., sle—

pičí; symbol krotkosti, tichosti.
mírnosti: být jako k.; neublížit
a_ni kuřeti;
kuřecí maso...
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kuří, přid. jm. ke kura. = slepičí:
k. osada (Ner.); domek na. kuří
noze, nožce (v pohád.); k. noha,
druh trávy; k. oko = zrohova
tělé. kůže na. prstech u nohy

kuřička, ž., zdrob. ke kura
kuříčka, -ček, ž., rostlina.
kuřidlo, v. kouřldlo
Kuřim, -mě || -mi, ž. (lid. Kuřim,

-a, m.), městys na M.
Rui-ina, ž. = kuří zápach;

kuřimc, -nce, m. = kuří, slepičí
trus; rostlina;
kuřinka, -nek, ž., rostlina

'kuřiplach, —a,m. = kuroplach
kuřiva, stř., 1. = co se kouří (ta.

bák, doutníky apod.): 2. =dout
navka.

kuřlavý =
- tabák
-kui-ovati, v. kouřiti
kus, -u II -a (v. dale), m. = část,

díl většího celku: k. chleba. ma
sa, dřeva., látky, papíru, země,
světa; jíti s někým, doprovodit
někoho kus cesty; roztrhat, na.—
krájet... něco na kusy; být na
kusy (0 rozbitěm_ roztrhaněm...
předmětě;
= větši souvislá. část něčeho:
udělat něco z jednoho kusu dře—
va..., něco je v kusech;
přenes. nemít kusu rozumu =
ani kousek, trochu (lid. a. ho
vor.); nemáte k. srdce (Majer.):
přijít na kus řeči = na trochu
(lid. a hovor.);
= jednotlivá. věc ze skupiny
stejných věcí: dostávat plat, být
placen od kusu; pět kusů ho
vězího dobytka, dva kusy sukna.
plátnem.: kus ve sbírce: taneční
kus:
= dělo (zastar.):
lid. a hovor.: je to kus osla,
dareby, klacka, nevychovance =
veliký osel...;
lid. &. hovor.: pracovat v jed
n0m kuse = ustavičně, neustále:
pršelo V :|. k.; rackové se chech
tali v j. k. (Bezr.);
= dílo: mistrovský, hudební k.

co je na kouření: k.

kusadlo, -del-, stř. = část ústních
ústrojů členovců

musik, -a, m. = „kusé“ zvíře.
s useknutým ocasem. s přistři
ženýma ušima

*kusanec, -nce, m. = vellú kus
(lid. & hovor.)

kuse, v. kusy
*kusisko, stř. = velký kus (lid. a

hovor.)
kusiti, kušen(í) = ochutnávat:

bubínky tvé kusim sladkosti (M.
Zd. Polák: ojediň.); zprav. jen
v dokon. složení:
o- víno... [] řidčeji vina = ochut
nat; = zkusit, za- (zastar.);
170- se o něco = udělat pokus,
odvážiti se něčeho;
z- něco (lid. vuz-) = po- se o
něco; z-, jak je co tvrdé... =
přesvědčiti se; = nabýtl zkuše
ností, často trpkých, vytrpět,
vystát: z- světa: kdo nic ne—
zkusil, nic neví (přísl.); ten
(něco, mnoho) zkusil!; zkusil
se v hospodářství = nabyl zku
šeností (Krásnoh.; ojediň.);
za,- = vytrpět: za- mnoho bídy.
strasti;
-koušeti, -šejí, slož.
kon. 0- víno n. vína;
po- koho = uvaděti do pokušení,
svádět, znepokojovat: po- osud
= zahrávatl si s ním, počínati si
přiliš odvážně: po—se o něco =
dělat o něco pokus; pokoušela.
se o něho mrtvice = dostal sla—
bý záchvat, z kterého se vzpama
toval; podob. pokoušely se o ni
mdloby;
z—někoho = přesvědčovati se o
jeho vědomostech, povaze..: z
někoho z počtů...; z- někoho,
vi-li, umí-li to. jak je poctivý...;
z- něčí trpělivost: z- něco, na
př. tvrdost nerostu, něčí pova

nedo

hu; za- mnoho strasti, útrap...
= trpět;
slož. dokon. od-z- = dokon
čítl zkoušení; na-z- se mnoho,
dost; pře-z- = znovu vyzkou
šeti; vy-z- někoho z dějepisu,
vyz- jeho povahu;
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*-kušovati, slož. nedokon. po-, 2
= pokoušet, zkoušet (zastar.):
-kouš£vatí, opakov., nedok. slož.
po—koho, štěstí: 2- něco, někoho:
za- mnoho běd...

kůsle, -li, ž. pomn. =
chození po sněhu (lid.)

tkusokřídlý = s kusými
tknsorohý = s kusými rohy
kusouchý <—so-u—»= s useknutý

ma ušima: k. pes
_kusovatl, v. kousati
*kusovatý = kusovitý;

kusom'tý [-tě; -tost] = v kusech.
nerozdělený, mezerovitý;
kusový = jsoucí v kusech

'kůstečka., -cek, z. = kostička

obuv na

křídly

kůstka., -tek, ž., zdrob. ke kost
= malá kost; lid. = pecka v
ovoci; přenes. = něco, do čeho
se lze ,.zakousnout“, s čím se
rádi obírame, co přináší zisk...
(lid. a hovor.): vulg. = hezké
děvče, hezká. žena,“ milenka; sr.
kostka

kustos ['-stoska || -stodka], -toda,
m., lat. = „strážce“, úředník
opatrující musejní sbírky, kni—
hovnu, čítárnu;
kustodskú [-st'v£], přid. k tomu

kustovnlce, ž., keř
kustřebka, -bek, ž., houba
kusý [-se; -sost] = čeho je jen

kus, necelý, neúplný, nepřesný,
zkrácený: k. výtisk spisu, -sá.
kniha„ řeč, zpráva, -sé vědění,
vědomosti

kuš, citoslovce, z franc. couche =
lež, lehni, o psech; přenes. zhru
bělé odbyti, odmítnutí = dej(te)
pokoj, kdepak, ani vidět!: Bá
snikem by nebyl nikdo z vás?
Kuš! (čap.); vyjadřuje zakleni
= hrome, kruci...: k., to to pálí;
kušte, mechanicky utvořené mn.
č. (jako nate k na) = mlčte,
dejte pokoj (vulg.)

kuše, ž. = luk s napinadlem;
na mou kuší, m. duši

'kušna, -šen, ž., souvisí s kuš =
huba (vulg.);
zdrob. kuš'n'lčka, -ček, ž.:
kušn'lti = žvanit, nadávat (t.)

kušovati, z kuš = mlčet, nezne
pokojovat (vulg.); o lovec. psovi
= ležetl s hlavou na předních
nohách (mysliv.): sr. kušna

-kušovati, v. kuslti
kušte, v. kuš
knt, kutt, v. kovati
'knťa, —ti,ž. = chajda
kutací = na. kutaní:

chodba;
kutač || kutař, -e. m. = kdo kuta

*kuťalák, kuthajlák, -a, m., pře
zdívka něm. tumerům a bursa
kům podle jejich pozdravu Gut
Heil

kutáleti || řidč. kotáleti, -lejí =
valit něco kulatého, kulit, kou
let: k. soudek, jablko; k. se:
peníze se kutálejí po zemi; děti
kutáleji se dolů po trávě (So.);
přenes.: k. se = pomalu jít
(lid. a hovor.); po stole se ku—
talela slova. (kniž), o nezajíma
vém hovoru:
slož. dokon. do- něco někam:
do- se někam; od- něco někam.
od- se někam: od- se od štěpu
(Vr.), o členech rodiny = ne
zděditi rodové vlastnosti; roz
se (o penězích):
3— něco dolů, 5- se s břehu:
vy- se odněkud: sr. vykutálený;
za- se někam

kutáliště, stř. = svážná. kolej, po
které se vozy pohybuji vlastni
váhou (želez.)

kutálivý [wě] =
koulející se

kutalka, -lek = kuře, které pořád
kutá. hrabe (lid.)

kutálka, -lek, ž. = vojenská po
chodujici hudba (praž.)

kutař, v. kutač
kutati, —tám,souvisí s kutiti,-pů

vod. = hrabati se v zemi, v pů
dě...: k. a hrabat! se v pompej
ských ssutinách (A. Hlavinka):
obyč. přenes. = pátrati po užit
kových nerostech, rudách, do
bývat je, dolovat;
kutávati, opakov.

kutavaj, v. cutaway
kntůvatí, v. kutati

k. právo.

kutálejicí se,
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kntba, ž. = kutáni;
kutebné, -ho, stř. = poplatek za
kutání:
kutebni, přid. ke kutba: k. po
volení: k. dávka

*kůtek, -tku, m. = kotník (lid.;
Němc.); = bobek, kotek

kutě, -těte, stř. = postel, lůžko
(lid. & hovor.)

kuthajlák, v. kut'alák
kuthan, -u, m., z něm. Glutpfanne

= pánev; zdrob. kuthánek, -nku,
m.

kutí, stř., v. kování
kutil [-lka], -a, m. = kdo stále

něco kutí; -lka, též hmyz
'kutina., ž. = kout (Koll.)
'kutisko [[ kutiště, stř. = místo.

kde se kutá
kutltl, kutěni. souvisí s kutati, pů

vod. = hrabat, kutat; = ta
jemně dělat něco n. vykonávati
drobné práce (lid. a hovor.):
kutivatz', -vám, opakov.:
kutivý = stále něco kutící

*kůtko, -tek, stř. = kotník
*kutlati = chumlat; slož. dokon.

za- (šrám.)
'kutlof, -u, m., z něm. = jatky

(zastar.)
*kutloch, -u, m., z něm. = brloh.

díra (lid.); jít na. k. = jltl Spat:
zdrob. *kutlošek || kutloušek,
-šku, m.

kat-na., -ten, ž., z něm. = svrchní
dlouhý šat mnišský, kněžský:
shoditi kutnu = vystoupiti z
řádu, z kláštera (lid. & hovor.)

Kutná Hora, ž., město v Č.
'kutňák, -a, m. = kdo nosí kutnu,

mnich, kněz (hanl.)
kutní || kutn'ý = kutací, kde se

kutá. (okres, pole. právo)
kutnička, -ček, ž., zdrob. ke kutna
Kutnohoran [mkaL -a, m. = o

byvatel Kutné Hory, rodák z ní
(říd., Arb.);
kutnohorský, příd. ke Kutná
Hora

kutný, v. kutní
kutr, -u, m., z angl. cutter =

malá jednostěžňová loď
kutý, v. kovaný

kuvert <<-vér», -rtu q-ru» || c-vertm
-rtu <-rtu», m.. z franc. convert

.= obálka na dopis (lid. a hov.);
= jídelní příbor, chod (hovor.)

kuvík, —a,m. = sýček (lid.):
kuvikati = kovíčeti

kux, v. kuks
'kuzeň, -zně, ž. = kovárna
kůzlátka, kůzle, kůzlečí, kůzlečim,

v. kozlátko, kozle, kozlecí
*kuzna, ž. = kovárna
kůže, ž., 7. p. kůží, II (knižní)

koži, mn. kůže. kůží || koži, ků
žím || kožím, kůžích || kožich, ků
žemi || kožemi
= blána kryjící povrch živočiš
ného těla; = vydělané. kůže; =
kůže se srstí, kožešina;
promouknout (až) na. kůži = úpl
ně, skrz naskn;
být kost a, k. = velice hubený;
symbol člověka. života (lid. &
hovor.): líná k. = líný člověk:
totě kůže prolhaná (Němc.); jde
o kůži = o život, 0 hrdlo: po
cítiti co na své, na. vlastní ků
ži = sám na sobě (lid. a hovor.):
(lid. a hovor.) stáhnout, odřít,
sedříti s někoho (za živa.) kůži.
přenes. = úplně vykořistit. ožeb
račlt;
(t.) míti tvrdou, hroší kůži =
býti tvrdý, necitelný, málo cit
livý;
(t.) nebýt v svě kůži = nebýt
ve své míře, být nesvůj: ne
chtěl bych být v jeho kůži =
v jeho postavení;
(t.) div nevyletěti z kůže = býti
velice rozzloben, rozhořčen;
dobře je z cizí kůže řemeny krá—
jet = z cizího se snadno utrácí
(přísl.): podob.: na cizí kůži
snadno pít = na cizí řád (šmi1.,
lid.); = kožešina: zvíře či člověk
v medvědí koži? (Erb.)

kužel (odchyl. krů—),-e, m. =
oblé těleso vybíhající v hrot;
část přeslice, tělocvičné nářadí;
K., -a, m., příjm.;
kuželíček, -čku, m.,
kuželík (Erb.)

zdrob. ke
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kuželička, ž., zdrob. ke kuželka (č.
Chod)

kužolík, -u, m.,
(Erb., (E.—Chod)

kuželka, -lek, ž. = dřevo vykrou
ženě na způsob kužele ke hře;
hráti (v) kuželky; stavěti, porá
žeti, kouleti -ky;
kuželka, též národní tanec; veli
kost tiskacího písma;
kuželkář, -e, m. = hráč v ku

zdrob. ke kužel

želky; Jaký [-řstv£];
kuželkov'ý: -vá hra = hra v ku
želky

kuželna, —len,ž. = mik, -u, m.. =
místnost, kde se hrají kuželky

kuželoSečka, -ček, ž., jistá čára
kuželovitý [-tě] = podobný kuže

li: klobouky kuželovitého tvaru
(kniž.); -tá prohlubeň (Ner.)

kuželový, příd. ke kužel: -vá plo
cha

kůžičku, -ček, ž., zdrob. ke kůžka;
-čko'v'ý, přid. k tomu

kužílek, -lku, m. = biret (zastan,
Jir.); nář. = kuželka.

kůžka, -žek, ž.. zdrob. ke. kůže
kva, km..., citoslov. kvákáni
*kvač || kváč, -e, . = kvákání
kvačiti = spěchat, chvátat, kva

pit (knlž.): hejno chrtů kvačí
(Krásnoh.); kvačící tma (So.);
slož. dokon. přl- někoho (zastan)
= přepadnout: válkou (na ně)
příkvačil (šaf.); n0vočes. podmě
tově = přispěchat, přikvapit,
rychle se dostat: při- na. místo
neštěstí

'kvačivý [-vě; -vost] || *k'vačny'=
kvačící, kvapný, chvatný: kva—
člvý život (šlejh.)

kvádr, -u, m., z něm. = pravoúhlý
rovnoběžnostěn; v stavitelství =
kámen kvádrového tvaru;
Symbol tvrdosti: bude—li každý
z nás z křemene, je celý národ
z kvádrů (Ner.)

kvadrant, -u, m., z lat. = čtvrtina
kruhu .

kvadrát, —u,m., z lat. = čtverec:
zdrob. kvadrátek, -tku, m.; =
kněžský čtyřhranný biret; =
plod brslenu (lid.);

kvadratický [—cky] <<-tyc-»: -ké
rovnice; kvadrdtm = čtvereční;
kvadratura <—tú-», ž., z lat. =
stanovení velikosti plochy; hle
dati -ru kruhu = pokoušeti se
o nemožnost;
kvadratura (budovy...) = čtver
cové prostranství, -vá chodba

kvadrienálka vryje-», _Iek, ž., z
lat. = přídavek k služnému po
čtyřech letech;
kvad'ríenium <<-ryjenyjum», -nia,
stř., lat. = čtyřletí

kvadriga, ž., z lat. = čtyřspřežní
vůz

kvadrila, v. kadril
kvadrillon, -u, m., z lat. = bilion

bilionů
kvadrilový, přid. ke kvadrila
kvadrivium <<-drývijum», -ia, stř.,

lat. = ,.čtyřcestí", soubor čtyř
předmětů, kterým se učilo na
středověkých střed. školách

*kvádro, stř. = šat (vulg.)
kvadroba, ž. = garderoba, šatna

(lid.)
kvádrovati = upravovatí do podo

by kvádrů (odbor.)
kvádIOvitý = jako kvádr:

kvádrový, přid. ke kvádr: -vé
zdivo

kvádříček, m., zdrob. ke kvádr
kvádřičko, stř., zdrob. ke kvádro
kvádi-ík, m., zdrob. ke kvádr
kvak, kvák, 1. citoslovce vystihu

jící žabí n. vraní skřek; 2. zpod
stat. 76., -u, m. = kvákání; =
povídání (zhrub.)

*kvaka, ž'. = řepa (nář.)
kvákal, -a. || -la, m. = kdo kváká.

žvanil (t.);
kvákati, kvákám || kváči..., kvá
kej, kvákaje = volat kvak.
kvák. krákat: havran kváče
(Čech); = kuňkat. o žabách
(Baar): = tahati za vlasy, krá
kat (lid.); = povídat, plácat
(zhrub.); slož. dokon. na- to
ho (mnoho); vrány se nakvákaly
(mnoho); vy- všecko = vyžvanit;
za-: vrány zakvákaly; o člověku
= nevlídné a nesrozumitelně od
povědět;
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kvákávati, opakov.: kvantum, -ta, stř., lat. = množ
kvákavý = kvákající: -vá vrána ství, počet

kvaker [-'rka] <<-ker», —a, m z kvap, -u, m. = spěch, chvat: k.
angl. quaker <<kvejkr>>= člen
nábožen. „společnosti přátel“:
-'rský Praky; -'rství], přid. k to
mu

kvakot || kvá-, -u, m. = kvákání
kvale edivá—>>,stř. neskl.. z lat.

quale = jakost
kvalifikace, ž.. z lat. = způsobi

lost, schopnost a. její hodnocení:
dostati, míti dobrou, špatnou -ci;
-kační tabulky, komise;
kvalifikovaný [-ně; mostJ =
způsobilý, schopný, vyhovující;
k. dělník = odborně školený:
-ná většina. = potřebná k plat
nosti usnesení;

není dobrý rádce (přísl.): no—
hou k. (čech):
zprav. jen v příslov. výrazech:
kvapem běžet, hnát se = spěš
ně; nejčastěji časově = rychle:
svátky se k. blíží; napětí rostlo
k. (Vr.);
tím kvapem jsem na to zapomněl
= pro ten kvap:
nakvap mít = naspěch: nakvap
něco udělat = narychlo;
zdrob. *kvapek, -pku, m.: kvap-
ky mívají hapky (šmil.) = prá-
ce kvapná málo platná, kvap
bývá škodlivý

kvapík, -u, m. = skočný kolový ta
nec; -kový rytmus (Ner.)-kovati = stanovit kvalifikaci, _ _

činiti způsobilým kvapiti — jít... kvapem, pospíchat.
k _ d k. s čím (říd.); čas kvapí =vallta, 2" z lat. : J&ROSt'ho ' rychle ubíhá; k. na někoho =

nota: k. zboží, práce...; mravní

kvalitativní [dně] <<-týv-»= tý
kající se kvality, jakostní: k.
rozdíl; k. rozbor (chem.);
kvalitní || "-ny' = kvalitativní
(říd.); v nejnovější době =
mající dobrou jakost, dobrý:
-ní zboží; -ná iniciativa (šel.)

'kvalt, -u, m., z něm. Gewalt =
spěch (lid.); mít (na) k.; dělat
něco kvaltem;
kvaltovati s čím = spěchat; k.
na koho = naléhat, činit ná.
tlak; slož. dokon. z- někoho =
donutit, znásilnit; z- se = pře
náhliti se, u- _

kvantita <<-ty-», ž., z lat. = ko
likost, mnohost, množství, počet
nost;
v metrice a v mluvnic. = délka
& krátkost slabiky, hlásek; k.
slovesného děje = okamžitost
(sednu), trvalost (sedím), opěto
vanost (sedám, sedávám);
kvantitativní ll „ný [mě] c-týv-»
= týkající se kvantity: k. roz—
díl; k. rozbor (chem.): po
stránce k. = co se týče kvan

naléhat, „kvaltovat" ;
slož. dokon. pře- někoho = zne—
nadání zastihnout, přijít... k
někomu, udivit: bouře, smrt ho
překvapila: pře—zloděje v bytě;
pře- někoho návštěvou, darem;
pře- se = dáti se do přílišného
kvapu, ukvapiti se: kvap, jen se
nepřekvap (přísl.); překvapen =.
ukvapen;
při- někomu na pomoc = při—
chvátat: 16-se = unáhliti se: sr.
ukvapen;
-kvapovati, slož. nedok. pře- =
udivovati; u- se = náhliti se;
kvapívati, opakov.

*kvapivý || 'kvaplivý [-vě; -vost]
= kvapící, spěchající, naléhavý

kvapky, v. kvap (kvapek)
kvaplivý, v. kvapiv-ý
'kvápnonti, -pl, —pnuv, -pnutí =

(u)kápnout (č.-Chod)
kvapný [-ně; masu = kvapící.

spěšný, rychlý: k. krok, k. ja
zyk (Koll.); zprav. = co je na
kvap: práce kvapná málo platná
(pořek.)

*kvapot, —u, 111.: k. hodin (Č.—
Chod) = kvapení, Spěchám

tity -kvapovatl, v. kvapiti
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kvardián <<-dyján» || guardián
(gvardyjám, -a, m., z lat. =
představený kapucínského n.
františkánského kláštera

kvarnerky, -rek, ž. pomn. =
housle nazvané podle houslaře
Guarneria

kvart, -u, m., z lat. quartus (=
čtvrtý) = čtvrtý díl archu pa
píru, čtvrtka, čtvrtkový formát:
starý rukopis je kvart, je psán
v kvartu

kvarta, -rt, 2., z lat. = čtvrtá tří
da bývalých střed. škol; hudební
interval

kvartál, -u, m.. z lat. = čtvrtletí.
tříměsíční nájemní období: led—
nový, dubnový... k.: dát. do
stati Výpověď o -1e;
k. u pijáků = občasná opilost;
dnt výpověď; -lní piják = ob
časný; míval -lní smutky (So.)

kvartán [mkaL -a, m. = žák [žá
kyně] v kvartě; zdrob. melo,
-nka, m.; -n3ký: -nská látka

nvm-tér, v. kvaterněr
kvartet, v. kvarteto
kvartetiata. [—stka] c-tys-», m. =

člen kvarteta: -tetn£, příd. ke
kvarteto

kvarteto, stř. || řidč. -tet, -u, m.,
z ital. = skladba pro čtyři hla
sy. nástroje, hra na čtyři ná
stroje, zpěv čtyř zpěváků, sou
bor čtyř hráčů, zpěváků;
-tet = sloha o čtyřech verších:
kvartetov'ý, přid. ke kvartet(o)

kvartola, ž., z lat. = čtyři noty
metricky stejně s třemi

kvartovka, -vek, 2. = kvartová,
čtvercová sazebnlce

kvartový, příd. ke kvart: k. formát
kvartýr, -U, m., z něm. = byt (lid.

& hovor.) || kvartýra, ž., podle
raš.;
'kvartýrmajstr || mistr, -a. m.
= vojen. ubytovatel;
kvartýrský, -kěho, m. || častěji
draků, -rskě, z. = bytný, bytná
(lid. a hovor.)

kvas, —u,m. = moučné těsto s kva
sinkami; přenes. = co rozdmy
chuje, podporuje, urychluje Vý
voj, podnětnost, ruch: reformace
k. (čech): obrodný k.; přináší
nám do společnosti k. (šmil.);
= kvasný nápoj: rmutné kvasy
skýtá číše žití (čech); to že
je víno, tenhle k.? (Ner.); sr.
kvas, lidový nápoj u Rusů a
Srbů:
= hodování, hodokvas (zastar.:
básnic.)

'kvasan, -a, m.,' původ. kvašm
kvašěnín = kdo kvasi, hoduje
(zastan, Jin)

kvásek, -sku, m. = kousek starého
těsta, které se dává do nového

kvasicí = na kvašení:
kvasidlo, -del, stř. = kvasicí
látka;
kvasinka, -nek. z. = kvasná hou
ba: pivní k., jejich zvláštní druh:
kvasima, —ren,ž. = místnost na
kvašení

kvasitl, kvašen(í), o jistém chem.
dění: mléko, víno... kvasí " ně
kdy k. se; přenes. rána. (se)
kvasí = hnisá (lid.);
= vřít: začalo to rašit a kvaslt
v těle společnosti (Vrchl.); kva
šení v lidu = vření. nepokoj;
= hodovat (zastan, básnic., Jir.,
čech); v. kvašený:
slož. dokon. do- se = dokončit
kvašení: okurky se dokvaslly;
na—: na— těsto; přenes.: jazyk
svůj medskýml slovy . nakvasili
(šaf.): nakvasila ji ještě jedna
příčina (Vr.) = rozhořčila (lid.
a hovor.); v. nakvašení; pTO- se
dobře;
'roz- = uvésti do kvasu (pře
nes.): dětské srdce (jsme) roz
kvasili (Ner.); země vnitřními
spory rozkvašená (Vlčí-) = l“OZ
jítřená; rozkvašený pan domácí
(čech) = nakvašený:
vy-: pivo se vykvasllo; dobře
vykvašené pivo:
vz- hněvem (Vi-.) = vzplanouti;
z- vino; za- okurky;
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-kvašovati, slož. nedokon. do-: kventlík rozvahy = ani za mák.
dokvašování vína; na- koho, se ani špetku (šmil., lid.); pod.
= popouzet, rozhořčovati; roz-: kvintík ducha (Vanč.);
jaro počíná. krev roz- (Ner.); zdrob. kventliček, —čku,m.
vy-: okurky se vykvašují v octě; “květ, -u, m.. z něm. Gewehr =
revoluční pochody vykvašují v ručnice, puška (lid.)
skrytu (Sez.) = dozrávají; z- co: kverlnčka, kverlati, v. kvedlačka
za- okurky; *kverličník, -u, m. = zařízení, do
kvasžvatž, opak. kterého se zastrkují kvedlačky

kvasivý [-vé; -vost] = kvasící: kverulant [-tka], -a, m., z lat.
-vé bláto; přenes.: k. šum z = Věčný nespokojenec (hovor.);
jeho krve mizí (mm.) = dráž— 48sz HSM/; -t8tvž]. přid. k to
divý, jítřivý... mu;

kvasnice, -ic, ž.'pomn. = kvasín- kverulo'vati = stale naříkat. být
ky upravené pro obchod. droždí: věčně neSpokojen;
býti s někým na kvasnicích = slož. dokon. na- se (mnoho)
hněvat! se (lid.); kvésti [[ původ., dnes knižně
-cov:ú: -vé pivo kotsti, kvetu, -teš..., kvet, -ši.

'kvasnička, -ček, ž. = žena pro- kvetl. kvetení (jen lid., někdy
dávající kvasnice (Baar): hovor. květu...);
'-čká'ř, —e,'m. = obchodník s = vydávat květ: růže... kvete;
kvasnicemí přenes. k. (šedinami) = šedívět,

kvasný, přid. ke kvas: k. prů- míti'šediny; vlasy mu kvetou =
mysl; = kvasivý šedivěji; tam ti nekvete pšenice,

*kvasovatl = kvasit (hodovat); štěstí = nekyne zisk. prospěch,
'k'vasmmtk, -a, m. = hodovník nekyne štěstí (lid. & hovor.); po

'kvastl, -u, m., z něm. = střapec cestách venkovského lékaře ne
(lid.) kvete pšenice = venkovský lé

kvaš, v. gouache kar nebohatne (šmil.): tvář pur
kvašený, zpřídav. příč. od kvasitr purem kvete = je rudá.. pročer

= vykvašený: k. nápoj, chléb. venalá (Vrch1.): tváře mu roz
-né okurky kvetly (Herb.);

f-kvnš0vatí, v. kvasiti dále přenos. = dařlti se, zdárně
kvašový, v. gouache se vyvíjet, kypět (zdravím):
kvatembr, -u, m., z lat. = suché snad tu kvetl život (Vrchl.); to

dni (círk.) děvče jen kvete; obchod, umění,
kvatern, -u, m., z lat. = čtyřlistí vědy kvetou:
kvaternér || kvartér, -u, m. = 'v. kvetlý, kvetoucí;

čtvrtohory (geologie.) slož. dokon. do-: růže dokvetly;
'kvečerou [[ levé-, v. večer od- = přestat kvésti: růže od
'kvedlačka " kverlačka || kv'rdlač- kvetly; přenes. mladost, krása

ka, -ček, ž. || 'kvedlík, -u, m.. odkvete; sr. odkvetlý;
z něm. = měchačka (lid.); zao-, o trvání v budoucnosti:
kvedlatt, kverlati, kv'rdlatt, kved— jabloně brzy pokvetou; přenes.:
Zovati = míchat (t.) tu vám štěstí, pšenice nepokvete:

'kvelb, -u, m.. z-něm. Gewolbe = 703- = rozvíti se v květ, kvě
klenuti, sklep(ení), komora, ku- temz- růže rozkvetly: přenes.: vě
pecký krám (lid.); zdrob. kvel- dy rozkvetly; rozkvetla v krásku
bílo, -u, a -b£ček, -čku, m. = vyvinula se;“ rozkvetlý = co

kventík (zastan) || obyč. kventuk, rozkvete; = úplně vyvinutý, v
km'ntlik || kvintik (Vanč.) [] ' plném'. květu, na Dř- 0 dívce:
kvintl (Jir.).= —u,m., z něm. = , vy-: na hrobech vykvetou růže:
čtvrtina Iotu; přenes.: ani za vykvetlý = co vykvete:
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-z- = vy-, roz- (básnic.): co je.
rem celým zkvetlo (Vrchl.): až
ji líce růží zkvetou (čech); pře
nes.: sny zkvetly (Slád.);
za-: vinice Páně krásně zakvetla
(Palac.); v. kvétati

kvestie a-styjeio, ž., z lat. = o
tázka. pojednání (zastat)

kvestor, -a, m., z lat., v st. Římě
= vyšší finanční úředník: nyní
= pokladník vys. škol;
kvestorský úřad:
kvestu'ra x—túraai, z. = úřad
kvestora, pokladna vys. škol

-kvétatl ll řidč. kví- || kua-, opět.
ke kvésti; slož. nedokon. do-: 0
bilí dokvětá; od-: růže odkvétají:
pro—.:strom modrým kvítkem pro
kvetaje (piseň); sr. prokvetalý;
roz-: růže rozkvétá; přenes.: rok

_ za rokem rozkvétá = plyne
(Ho.): žena na venku rozkvétá.
(So.); try-: (panna) jako růže
vykvetá (Hál.);
vz- || z-: věda... vzkvétá, = je v

_,rozkvětu, znamenitě se rozvíjí;
po luzích vzkvítá primula veris
(V. šolc): v divnou strakatinu

__pronárodú panstvo české zkvétá
(Čech): žluťák zkvétá u tůně
(Slád.):. '
za-: poupata již zakvétaji; mod
ro (jezera) 'dále zeleně zakvítá
(Mácha):
kvétávati, opak.

=kvotlý, zpřídav. příě. od kvésti
_= vykvetlý, kvetoucí (Hál.)

kvetoucí, zpřidav. přech. přít. od
kvésti: k. růže; k. dítě = zdra
vé, kypící zdravím; k. vzezření

kvěl, -e [[ -u, m. = kvil; (zastan.
KOHJ;
'kvelný = kvilný

květ, -'-u, m. = soubor listů na
jedné ose přizpůsobených k roz
množování _rostliny;
= něco podobného květu: roz

.puklý k. úst (básn.): = bílý
konec llšěího ocasu, bílé čárky
v nehtu; sirný k. = práškovitá
sira vzniklá sraženim sirných
par; muškátový k., kořeni; _ 
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přenes. k. mládí... = plné, nej
lepši m.: býti, zemříti v květu
mládí, života, let; = dokonalý
plod, výtvor: předci naši zdobili
se uměn sterým květem (Čech);
v. kvítek, kvítko

Květa, ž.. domác. tvar ke Květo
slava

květák, -u, m. = karfiol;
' -kový: -vá polévka
květel, -e || -u, m., rostl.
květen, —tna,m., zpodstat. jmenný

tvar přid. jm. květný = květ
ný měsíc, m. květu, 6. měsíc
v roce, máj:
květena, 2. = rostlinstvo jednoho
zeměpisného okrsku, flóra

květenství, stř. = soubor květů
na společné ose

květilka, -1ek, ž., hmyz
květina, ž. = bylina s nápadným

květem; přenes.: ach, radost.
ach, radost,_ hezká to k. (Čolek)
= věc, pocit;
květináč, -e, m. = hrnec na kvě
tiny, kořenáč, květnik; :
zdrob. -náček, -čku, m.;
vaětinář [—řka], -e, m. = kdo s
květinami obchoduje, pěstuje je;
mářský [-nářství], přid. k tomu;
květioika, -nek, ž., zdrob. ke kvě
tina;.
květinkář, —e,m. = pěstitel kvě
tinek;
květinfny' (řídké básn.): k. ka
lich (Slád.) = kalich květiny:
-nná výstava (Ner.) = květinová

květino-, kmen ke květina ve slož.:
-malba, -leb, ž. = malování kvě
tin, malba s květinami;
'mluva, obyč. květomluva:
'-válka, 2. = válka květin (Rub.)

květanvý, přid. ke květina: k. zá
hon, stolek, -vá výzdoba, výstava,
semena '

Květka, ž., zdrob. ke Květa
*květňák, -u, m. = květináč (lid.)
květnatý [-tě; -tost] = bohatý

květy: -tá louka; přenos.: k.
sloh = příliš ozdobný; -tá řeč:
-tě mluvit
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květní || většinou jen básnic.
květný [-ně], příd. ke květ: -ní
obal = obal květu; -ný šat jara
(Slád.) = šat z květů (přenes.):
ve zvonku květnem (Hál.); -ná.
šalmaj (Čech); -né luhy (t.):
—návětev = s květem, kvetoucí
(šimáč.);
Květná neděle = poslední n.
před velikonocemi; '
dvě číše květně pozavilé = jako
květ (Ner.)

květnice, 2. = část zahrady. kde
se pěstují květiny, květná za
hrada:
K., ž. jedn., hora na M.;
K., -ic, ž. pomn., ves v č.

květníček, -čku, m., zdrob. ke
květník, -u, m. = květináč

'květno, stř. (jako sucho k su
chý...): k. luhů (Siad) = květ
ný šat, květy

"květnonedělní, přid. ke Květná.
neděle (Ner.)

květnový, přid. ke květen: k. den.
-vé počasí '

květný, v. květní
květo-, kmen ke květ ve slož. (vět

šinou kniž. a říd.):
'-bor, -u, m.. = výbor, klaso
braní;
'-břežný = s květnými břehy
(čech): '—da1'.-u. m. (šmii.):
'—hebký = hebký jako květ:
-ká. ruka (Prach.);
'—hlavy' máj (Puchm.);
-kras, —a,m., brouk;
'krytý = pokrytý, obalený kvě
ty;
Jib, -a, m., druh vosy hrabavé:
'-lícný led (čelak.) = pokrytý
květy;
'-milenstv£, stř. = láska ke kvě
tům (Koll.):
-mluva, ž. = řeč, symbolika kvě—
tin, 'přenes. = květnatá, ozdob
ná mluva; 'mluvný: -ná luka
(Hál.);
masný stvol, -ná lodyha, větev
(přírodOpis.) ;
—pas, -a, m., brouk;
'dro'uchý, '-sejny' (Koll.)

Květoslav [-va], —a.m., křest. jm.
(nové)

květo—sněžný: větve -né (Koli. ) :
-šálenství, stř. = šílena láska
ke květinám (t.)

květovaný " '-vatý = protkaný,
pomalovaný květy: k. štěteček:
-ná. sukně, vesta; -né pleny
(Rais); -né talíře (Baar);
'květovati = míti na sobě květy
(jíní, led)

'květoví, stř. hromad. = květy:
'květovžtý =—květnatý

'květovonný = vonící jako květ
(Čech)

květový, přid. ke květ = květní:
= z květů, květovaný...

Květuše, ž., domác. tvar. ke Květo
slava; zdrob. díla:, -šek, ž.

kvíčala, ž., pták (od původu zpod
stat. ž. tvar příčestí kvičela, —ča
la, sr. kňoural, žvanil...);
kvíčalí hlas...:
kvičalka, -lek. ž., zdrob. ke kví
čala

'kvíčerek, -rka, m. = doba k ve
čeru, podvečer (Mrs., lid.):
kvíče'rou, v. večer

kvlčeti, -čí = vydávat pronikavý
hlas: svině, pes. dudy, dítě
kvičí; slož. dokon. zaf;
kvičívati, opakov.:
kvičwý [mě; dvosn = kvičící.
pronikavý: k. hlásek (Hlad.):
—věvzlykla (Vr.)
'ktňčný = kvičivý

Kvido “ Quido, -da ll '-dona, na..
křest. jm.

kviescenoe (kvije-m z., z lat. =
dočasný odpočinek;
-scent, -a. m. = kdo je na do
časném odpočinku;
kvleskovati koho = dát 11 do
časný odpočinek '

kvietismus ckvijetyz-xv, —mu, m., z
lat. = filosof. směr idealistický
hlásající klid:
-tista [-tístka] c-tys—», m. =
stoupenec kvietismu; -ti8tick17
[-cky] <<-tystyc-» = v duchu kvie—
tismu:
'km'et'ní = klidný
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kvik, -U. m. = kvičení, zakviknuti;
kvikati || 'kvi-, -ká.m, opět. 'ke
kvičeti: věčně kvikající flašínet
(Ner.):
slož. dokon. zzz-:
zakvíkal (Kos.);

racek žalostně

kvikávati, opakov.:

kvikavý || 'kviklavý [-vč; mostJ
= kvičivý: kvikavá hudba
(Mrš.); -vý hlas; kvikavé ]] kvik
lavé tóny (Jir.);
km'knouti || Amík-, kvlkl, -knuv,
-knuti, dokon., slož. vy-; ze:-;
slož. nedok. vykvikovati;
kvikot || 'kvikot,
čení

uvll, 'kvil, -u, m. (básníc.) = kví
lení, nářek: hrůzný kvíl (Mama);
k. větrů (Vrchl.); žalobný kvil
klarinetů (Jir.); kvil ledu (Maj.);
'km'lba, ž. = kvílení

=kvi-u, m.

kvílot-l, -lejí, -lej, -leje, -lev, —lel
|| i'idč. kvílm, kvil, přech. přít.
kvíle, -líc. -liv, -lil, -leni (k obě
ma slovesům) = naříkat, sténat:
k. nad někým, nad něčím; pře
nes.: vítr kvílí = skuči; hudby
kvilicí bouřemi tropických lesů
(Ho.); slož. dokon. za- = za.
nařikat. zasténat; o brzdě == za.
skřipat;
kvílivati, -vám, opakov.:
koním? [“Už] = kvilíci: k. hlas
(Arbes): -vá. struna (čech) ||
km'lný (kniž.)

'kvlnde, neskl. stř., z něm. Ge
winde: dáti někomu, dostat od
někoho k. = dát, dostat „koš/'.
„košem", odbýt, odmítnout, být
odmítnut (lid.)

kvinkvenálka, -lek, z., z lat.
přídavek k služnému po pět:!
letech

kvintu (qnínta), 2., z lat. = pátá
třída bývalé střed. školy; tónoVý
interval;
kvántán [-nka], —a, m.
[žákyně] v kvintě: -n8ký

kvintemo, stř., z ital. =
násobná výhra

=žák

patero—

kvintesence, ž., z lat. (quinta es
sentia = pátý prvek) = nejjem
nější výtažek, tresť (i přenes.).
jádro

kvintcto, stř. || -tet, -u. 111, z ital.
= skladba pro pět hlasů, nástro
jů, hra pěti nástrojů, zpěv pěti
zpěváků, soubor pěti hráčů, zpt'.L
váků; daný part

kvintík, kvintl, kvintlik, v. kventlík
kvístl, v. kvésti
I 'kvit, -u. m., z lat. aqua vitae

= kořalka (nářeč)
_II kvit, neskl. přid. jm., ze středo

lat. quittus a to z quietus, pů
vod. = klidný, pokojný, pak =
mající pokoj od závazků, bez
závazků: jsme (si) k. = nejsme
si nic dlužní, jsme vyrovnáni.
peněžně i jinak (lid. a hovor.)

kvitanco, ž., z lat. = stvrzenku.
písemné potvrzení, zejména pří
jmu peněz: k. na 100 K; dát
někomu, napsat kvitanci;
kvitanční kolek

-kvítati, -kvi-,- v. -květati
kvíteěek, -čku, m., zdrob. ke kvítek
kvitečko, -ček, stř., zdrob. 'ke

kvítko;
kvitečkovaný = květovaný

kvítek, -tku, m., zdrob. ke květ:
přenes. o krásném dítěti, o krás
né dívce; ironlc.: pěkný. čistý

k. 2 raráškmy zahrádky
(Němc.), častěji kvítko

kvítí, stř., \last. hromad. ke květ
= květy. obyčej. = květiny:
luční, májové k.; děti byly ja.
ko k. = nastrojené (Němc.);
míti dluhů jako k. = velmi
mnoho (lid. a hovor.); zdrob.
'kvítíčko, -ček, stř.

'kvitlrovntl || -tý\'ovat'l, z něm. =
kvitovat. vzdáti se voj. služby

kvítko, -tek, stř. = kvítek (nář.):
spis. jen ironlc.: to je čisté, po
vedené k., k. z čertovy zahrádky
= čistý „ptáček“, nezbeda...

kvítkovaný = zdobený kvítky, kvě
tovaný: k. šátek, -ná sukně
(Čech), -ná. vesta (J'ir.)
u 'kvítkový
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'kvltnouti, kvltl, —tnuv, -tnuti.
dokon. ke kvéstl: z ruky pilné
naděje kvitne (Koll.); slož. vy-:
vykvitnul jalovec (píseň); z-:
kdy zkvitnou i našich klasy žni
(Čech): jako růže zkvitne (Heyd.):
za—: ty zakvltneš růži (píseň)

kvitovati penize. příjem peněz =
vydat na ně kvitancl, potvrdit
jejich příjem;
k. u vojska = vzdátl se důstoj
nické hodnosti;
k. (s diky) laskavost, dobrou vůli
.. = uznávat, uznat (jen hovor-)

kvitýrovatl, v. kvitirovati
kvocient <-cijent», -u,

= podíl při dělení
kvoč, citosl. vystihující hlas kVOč

ny; zpodstat.: Proč? Pro slepičí
k. (1id.): sr. kvok;
'kvočemky' = kvočni;
'k'vočinka, -nek, ž.,
kvočna;

'k'vočka, -ček, ž. = kvočna (ná.—
řeč.): '
kvočna, -čen, ž. = slepice, kte
rá dělá. kvoč, kvoké., sedí na
vejcích a potOm odchovava ku
řata; symbol starostlivosti: děti
se kolem matky shromáždily ja
ko kuřata kolem kvočny; dále
(lid. a hovor.) o ženě p0vidavé
'n. s mnoha dětmi;

kvoční, přid. ke kvočna: _
kvočnička, -ček, ž., zdrob. ke

m., z lat.

zdrob. ke

kvočna; přenes. o mladé pani
(Tilsch.)

kvodlibet, v. quodlibet
kvok, citosl. = kvoč || 'k., -u.

m. = kvokáni:
. kvokati, -ká.m, . o hlase kvočny:

slož. dokon. za-;
kvokávati, .-vá.m, opak.;
kvokavy [mě] = kvokající;
kvok'nouti, -kl, -knuv, -knutí.
dokon. ke kvokatl

kvorum ekvó-», -ra, stř, = jistý
_počet hlasů z celkového počtu,

který musí politic. strana získati,
má-li dostat "mandát

kvota. ckvó-». ž., z lat. (quota pars
= kolikátá část?) = podíl, část
ka. na někoho připadající při de—
lení společných příjmů n. vy

kvotace, ž. = výpočet podilu
kvotlibet, v. quodlibet
kvotní || kvoto'vy, přid. ke kvota ,
kvrdlačka, Jan, V. kvedlačka
kvůli, k vůli, v. vůle
ký, přid. jm. zájmenné = jakýr

1. původ. tázací. pak ve zvolá.
nich: ký ďas, čert: ký div, že

(šmi1.); ký dík? (Vrchl.);
častěji: kýho (m. kého) čerta,
ďasa, kozla, výra;
2. vztažné = který (RK.; ojediň.)

kyan, -u, m., z řeč., jedovatý
plyn; kyanovodík, -u, m.

Kybela || Cy—(-bé-» || -béla (Vrchl.),
ž.. maloasijské, bohyně přírod
ního života

kybic, obyč. kibíc, v. tam
'kýbl, -u, m., z něm. = kbelík

(lid.): zdrob. kyblík, -u. -l£ček,
-čku, m.

kýč, -e, m.. z něm. Kitsch, původ.
= líbivý obraz bez uměleckého

posvěcení, pak i jiné takové dílo;
ky'čař [-řka] || ky- (čap.). -e, m.
= kdo dela kýče;
kyčařina, ž. = kýčařska práce.
kýč. kýčaření; kyča'ř'iti = dělat
kýče;
ky'čařsky [-sky; -ství], přid. ke
kýčař

'kyčel, -čle, m. i z. || kyčle, z. '-_
krajina kyčelního kloubu: .
kyčelní || řidč._dny: k. kloubl=
rozhraní mezi stehnem a pánví:
k. kost, část pánve;
kyčelnice, 'ž., rostlina;
mik, -u, m. = zadní část ten
kého střeva

kýčovitý [-tě; -tost] = mající ráz
kýče

*kyd, -u, m. = kydáni (Tábor.)
kydati, -dám = házet, vyhazo

vat: k. hnůj; přenes. k. hanu.
potupu na někoho; slož. dok.
na,- hnůj, hnoje. hanu, hany;
roz-,__vy- hnůj:
kydávati, opakov._:
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kydnouti,'kýdl. -dnuv, -dnut(í),
dokOn. ke kydati; _
slož. dokon. u- koho čím = ho
diti na koho (Jir.: zastar.)

kýhák || obyčej. kejhák, -u, m. =
husi krk: zakroutiti huse k..
-kem: o lidech = znemožnit, uči
nlt neškodným. zničit (zhrub.);
kýhati || obyčej. kejhatí, o hu
sím n. vůbec drůbežím hlase;
slož. dok. 'na- se (mnoho); za-,
prostě dok.;
kýhávati " kaj-, opakov.:
kýhnouti || Rej-, -hl, -hnuv,
-hnuti_ dokon.;

'hýkot || kaj-, -u, m. = kýhání,
kejhání '

kýchací = co nutí ke kýcháni: k.
prášek:
kýchati, -chá.m = vyrážet prudce
dech nosem při podráždění nosní
sliznice;
slož. dok. na- se (mnoho): 'roz
se = dáti se do silného kýchání;
kýchavičný = trpící kýchánim;
kýchavka, -vek, ž. = kýchání:
lid. = ěemeřice:
kýchavný: Kýchavná neděle =
3. neděle postní;
kýchavý = kýchaci n. kýcha
viěný: '
kýchnoutí, kýchl, kýchnutí, dok.
ke kýchati;
kýchot, -'u, m. = kýchání

'kycht, -u. m. = gicht. dna (lid.)
kycllta, -Ž.. z něm. Glcht = ústí

vysoké pece, jeden zásyp do
hutní pece

kyj, -e, m. = palice, tlustá. hůl.
obušek ll "kyják || 'kyjan, -u.
m. ][ *kyjamce, ž.;
kyjanka, -nek, ž. = kyj, palice:
houba, kuřátko; “
'kyjavice, 2. = kyj (Jlr.');
kyje, ž.:
řátek:
kyjovitý [-tě] = podobný kyjl:

_ k. list, -tá. tykadla '
kýklati, v.' kejklati
kyklitjký, obyč. cyklický, v. tam
Kyklop, kyklopicky', kyklopský, v.

Cyklop
kyklos, obyč. cyklus, v. tam

k. Herkulova, druh ku

kyks, Obyč. kiks (v. tam)
kykyryhý || kykyryký, v. klklrihl
kýl, -u_ m.. z něm. = hřbetovitý

výčnělck na spodu lodi, který
brázdí vodu; = sloup (lid.)

kýla, z; = průtrž (choroba); =
hojivé pletivo 'na, trhlině dřeva
(lesn.); kými pás '

kýlonožec, -žce. m., plž
kýlový, přid. ke kýl: -vá klenba =

hřbetovitě vybíhající; jinak oslí
hřbet

kymáceti, -ceji = klátit, houpatl se
strany na stranu. s boku na bok:
vítr kymáci stromy (7. p.); k. se:
loď se kymáci; na krku se mu
kymáci kukátko (knlž.); = klá—
tivě jit; slož. dokon. za-: loď se
zakymácela; vagon se prudce za—
kym'ácel;
kymácivatí, opakov.:
kymácivý [—vě;wosa = klátlvý.
houpavý

- kyn, —u,m. = pokyn (jen básn.):
k. vyšší vůle (Vrchl.): k. brvy
(Č'ech); splnitl k. (Klášter.)

';Kynlce, -ic, pomn., ves, z Kni
' nice (stě. knieni = kněžna)

_ kynik, ark-ký, mismus, v. cynik
"kynisovati c-nyzo->>, souvisí s ky

nik. kynismus = činit kynic
kým, cynickým, otrlým: slož. do
kon. s-,: bídou skynlsovaný =
otrlý (Č.-Chod) “'

_ 'kynklail se = houpati se
- kynologický, přid. ke kynologie,

ž., z řec. = nauka o psech
kynouti, -nu, -nul, -nuv, -nu_ti.
"1. z kyp-nouti (souvisí s kypětl)
_ = vzdouvati se, zvedat při kva
"šeniz chléb, těsto kyne;

přenes. o člověku = tloustnout.
býti tlustý;
2. od původu ky—nouti (souvisí
s kývati) =- kývat, dávati zna'
meni, pokyn. někdy = kývnout,
dáti znamení: kfhlávou, rukou
na pozdrav: _ '
.přenes.:' kyne mu štěstí, skvěla
budoucnost... \=' čeká jej, vlast.

- vítá. (_kynutim,-pok_y_nem); '
. oblíbené slovo “básnic. ='vitati.
'- divati'se,'—býti. státi pre'd někým
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.: aj, tu skalní stěna kyne ote
vřena (Erb.); cizi tvář mi kynula
vstříc (Vrchl.); věž mi z dálky
kyne (Čech): hroznu zrna ky
nou (Krásnoh.);
slož. dokon. na-, o těstě:
po-: těsto brzy pokyne = bude
kynout; = kývnout: po- hlavou.
očima; sr. pokyn;
vy-; těsto vykyne; z- = na.-:
sr. kypětl. kývatl

'kynych, -a. m., z něm. = roh v
kuželkách (Jin)

'kyp, -u, m. = kypění
kypa, ž., z něm. = barvířská. kad'
kypétl, kypí, souvisí s kynoutl 1.

= být ve stavu kynutl. vzdou
vatl se při vření, „utíkat“: mlé
ko, voda... kypí; přenes.: krev
mi kypí do skrání (Cech); kypí
mi žluč (t.): k. zdravím = mít
nadbytek zdraví; k. nápady
(Mah.): hvozdy kypěly životem
(šmil.): svět netušený kypí v
nitru mém (Vrchl.): pocit, že v
nás něco kypí (Čap.);
slož. dok. na- (o třeném těstu);
pře-: mléko překypělo = vyteklo
z nádoby; přenes.: překypěla
mísa (Slád.) = byla přeplněna:
roz-: den ve varu světla rozky
pěl barvy (Erez., ojediň.) =
rozestřel; v. rozkypělý;
vz-, prostě dok.: mléko vzkypělo;
přenes.: hněv v něm vzkypěl ||
vzkypět hněvem = vzplanout:
všecko v něm vzkypělo (Smil.):
vzkypěla ve mně žluč (Vrchl.);
za—= vz-; přenes.: poháry za
kypěly šampaňským (R. Svob.)
= byly hojně naplňovány;
slož. nedokon. překypovati;
kypt'vati, Opakov.

kypívý t-vě; most) „ 'kypnú =
kypící

Kypr, —u,m. = Cypr
kyprej, -e, m., rostlina
kyprouč'ký = velmi kyprý
kyprý [-ře; -rost], souvisí s ky

pěti = kynouci, vzdouvající se.
jakoby nadýchaný, ne stlačený,
načechraný: k. _mech; k. pisek

(Čech): -ra půda; -ré tělo, rty.
tvary; -rá. ňadra:
2. stup. kypřejší [Její]

kypřeti, -řejl = stávatl se. být
kYpl'ý : slož. dokon. z

kypřlce, ž., druh motyky; cast
mlýnského složení;
kypřicí = na kypření;
kypřič, -e, m. = nářadí na kyp
ření půdy, kultivátor

kypřidlo, stř. = kypřič, kypřicí
látka:
'kypřina, 2. = něco kyprého.
kypré místo

kypřiti = činit kyprým, slož. do—
kon. z-; -kyp'řovati, slož. nedokon.
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kypřívati, opakov.:
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kyrysar e-san, -a || mník, -a.
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ky-rýsek || -rysek, -sku. m., zdrob.
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(kyše): okurky kysají:
rána kysá = hnisá. těsto kyše =
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vy-: okurky vykysaly; vykysalý
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z-, prostě dokon.: zkysalý =
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okysela, m. = člověk,
mrzout;
kyselák, .n, m. = něco kyselého,
kyselotina; = hrnec na kyselo:
kyselavý = nakyslý

kysele, v. kyselý;
'kyselec, -1ce, m. = šťovík (lid.)

kyseleti, -lejí = stávat! se kyselý:
slož. dokon. z

kyselice, ž. = kyselo;
kyselina, 2. = sloučenina kyslič
níku nekovových prvků s vodou;
= něco kyselého

kyselítl = činit kyselým; k. se =
tvářiti se kysele;
slož. dok. o- co: 'roz— koho =
rozladlt, roztrpčit (Vlč.); okyse
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lo'vatz', nedok.: kysellvati, opa
kov.
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kyslíkový, přid. ke kyslík
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kyška, -šek, ž. = sražené, ssedlé
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kýta, ž. = zvířecí maso ze stehna

a z kyčelní krajiny; vulg. o lid—
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= továrna
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kyv, --u, m. = kývnutí, kývání,
kývavý pohyb (odb.,l básn.): ro
vína. osa, "doba -vu; větvi kyv
(Čech): kyvy hodin (Kopeč.):
kýuací pohyb, dveře;
kývač. -e, m. = kýval

kyvadólko, -1ek, stř., zdrob. ke
kyvadlo, -del, stř. = přístroj na
kýváni a část strojů; na př. ho

, din; kyvadlovítý = podobný ky
vadlu; kyvadlový pohyb, rytmus;
-vé hodiny = s kyvadlem; _-vá.
doprava = d. sem tam mezi dvě
ma nepříliš vzdálenými stanice
mi, „pendlování“ (želez.); -vý

. vůz (t.)
kýval [-lka], -a, m. = kdo ke vše

mu kývá, všechno schvaluje (ho
vor.)

kývatl, —-vám||'-vu, kývej, přech.
-vaje, od pův. opakov. ke kY—
noutí 2. = hýbat v jedné rovi
ně (nalevo — napravo, dopředu
— dozadu...): k. hlavou; (Čí
ňan) čelem kýVal (čech): bra
dou k pochvale kýval (Vrchl.):
les kývá své třásně (básním),
odchyl. m. svými třásněmi;
k. (k něčemu) = (kýváním hla
vy) schvalovat:
k. se, též = klátivě chodit, jít;
slož. dok. na- se (mnoho);
roz- = přivésti do kývání: roz'
se = začíti se silně kývat; pře
nes. roz- se (k něčemu) = po
váhání se k něčemu odhodlati
(lid. a. hovor.); vy- = kývánim
vyjmout: vy- kůl:

[ (eb, hláska, písmeno;
l, zkratka = litr;
L (římská číslice) = 50

la, obyč. lala, lalala || často
tralala..., cítosl. veselosti

"lábatí, z něm. = hltavě. mnoho
pít (nař., Ra.)

Labe, stř., z kelt., v lat. podobě
Albls, řeka

labeta, z., z franc. la bete. vlast.
= hovádko, hlupák, přenes. =

L

-za-- =, uhýbat: _
kývávati, -vám, opakov.:
-kyvovati, dok._ slož. po- (hla
vou), přenes. = kývat na sou
hlas; pří—k něčemu = souhlasiti
s tím; pří- komu; try-: kyvadlo
se. vykyvuje: '
v. kývnoutl

kývavý [-'vě,' wosa = kývající se:
= podobný kývání

kyvetu, ž., V. kiveta
kývnouti, kývl, —vnuv, -vnutí, _do—

kon. ke kývati: k. hlavou, k. na
někoho;
slož. dokon. od- = kývnutím od
mítnout (č.-Chod); po- hlavou:
pokývnutí (Vr.): obyč. jen kýv—
nouti: při- někomu k něčemu =
kývnout na souhlas; pří- _k sobě
páže (Čech) = kývnutím přívo
lat; za—: hlavou zakývla (Raís)'.
za- na někoho

kyvný = kývavý
kyz, -u, m., z něm., nerost
kýž, v. kéž
*kyžba, ž. = toužebně přání (u

Pohla a ojediň. obrozen.)
kýžený = vytoužený, žádoucí

(kníž.): k. den, cíl, —ná. svobo—
da...; od pův. zpřidav. přič. trp.
slovesa '
kýžití (= přátl si). utvořeného
V. Pohlem z přácí částice kýž
(= kéž) a vyskytujícího se jen
ojediněle v rané době obrozen.:
od něho též
vykýžený = kýžený (Svět.)

hra. v kartách beze vzatku
(Kott), peněžní sázka v kartách

labiá—la ď-bÍJá-», ž., z lat. = la
bíální souhláska; -ální = retný;
labiata c-bijátw), ž. = pyskatá
květina '

lablllta., ž., z lat. =' labllnost;
“labilní Plně; -nost] = vrátld.

nepevný, nestálý
labínct, -u, m., hra. v kuželky
labiodentíilní [-ně]_, z lat. =- reto

zubný' „
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mbarant [-tka], -a, m., z lat.,
vlast. = pracovník, pak = po
mocník v lékárnách a v labora
tořích

uboratorinm c-tóryjumzo, —ria. stř.
|| obyč. zčešť. laboratoř, -e, 2.,
z lat. = odbor.. vědec. pracovna,
místnost, kde se konají pokusy.
připravují léky apod.:
laboratorni = vztahující se na
laboratoř (praxe, taxa, práce)

laboretisinus c-tyzmusxo, -mu, m.,
z lat. = úsilí o nový pracovní
řád

laborovati, z lat., původ. = pra—
covat, přenes. = konat pokusy,
pracovat v laboratoři (chemlc.);
= zápasit, mít nesnáze: žák la
boruje v latině; laborovatl se
zdravím...

Labouň, -ně, ž., ves v č.
labradorit, -u, m., ozdobný pestrý

kámen
labský, přid. k Labe
'labuda, m. = pobuda
labuť, 2. jedn.. 1., 4. mn. -tl |! -tě, 3.

-tím, 6. -tích, 7. -těmi, ž., pták:
symbol bělosti: plátno bělounkě
jako 1. (Němc.); L., souhvězdí;
'labuťátko, -tek, stř., zdrob. k
'labutě, -těte, stř. = labutí mla
dě;
labutěnka, -nek, ž., 1. zdrob. k
labuť; 2. = labutina; 3. = jemné
pudrovátko;
labuti, přid. k labuť: l. peří; l.
zpěv, přenes. = poslední zpěv,
řeč, vystoupení...; l. šíje =
štíhlá:
'labutina, ž. = labutí kožišlna,
ozdobný lem z labutího peří;
'labutinka, -nek, ž., zdrob. !:
labuť a labutina;
laburka, —těk, ž., 1. zdrob. k la
buť: 2. = labutěnka

'labužltl = labužnický si pochut
navat

'labužlvý [—vě; -vost] = labuž
nický

'labužkn, -žek, ž. = pochoutka
labužnický [-cky, -ctví], příd. ]:

labužnik, -a, m., snad z franc.
(pour la bouche = pro ústa).

snad slovo domácí = milovník
dobrého jídla a pití, gourmand:
přenes. ]. v literatuře apod.;
'labužný = labužnlcký

labyrint, -u, m., z řeč. = bludiště.
spleť (l. uliček, Čech): ušní l. =
čast vnitřního ucha obratlovců:
přenes. = zmatek;
Zabyrintz'cký c-tyc-iv || mtm ||
“Movitý = jako labyrint

*lácaly, m. pomn., z něm. = opra
tě (nař.)

láce, ž., podst. jm. k laciný = la
cinost, levnost, Opak drahoty

laciné, v. laciný;
laciněti, -nějí = stavatl se laci
ný; častěji slož. dokon. ob- || z-;
lacinši, v. laciný

laciný [-ně; —no] = ne drahý.
levný; býti z laciného kraje =
chtit něco velmi lacino n. za
darmo; přenes. = nezasloužený.
lehce, snadno nabytý. nevyžadu
jící oběti, námahu, na př. úspěch
(šal.): -né nadšení, horování: -ná
péče (Vrchl.):
*lacině || obyčej. lacino koupit,
prodat; přenes.: ]. k něčemu
přijít, něčeho dosáhnout, z ně
čeho se dostat;
2. stup. -nější [máji] (lid. mši)

*lacl, -u, časť. zdrob. lacllk, -u, m.,
z něm. = náprsní část zástěry
(lid.); laclovitý || laclový = s
laclem

*láčený = nakládaný v laku
láčka, -ček, ž. = původní zažívací

dutina; Záčkovec, -vce, m. = bez
obratlý 'živočich s láčkou; Zdě
kovka, -vek, ž., rostl.

lnčně, v. lačný
lačnčti, -nějí || někdy lačnltl =

být lačný, hladový, hladovět;
l. čeho (zastar.). po čem = tou
žit, dychtit; ďábel obchází po
záhubě duší lačně (Čechh lač—
nící zvědavost (So.); slož. dok.
z- = vyhladovět (blbl.);
lačnívati, opakov.

lačník, -u, m. = střední část ten
kého střeva

lačnlti, 'v. lačněti
'lačnota, 2. = lačnost
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'labužkn, -žek, ž. = pochoutka
labužnický [-cky, -ctví], příd. ]:

labužnik, -a, m., snad z franc.
(pour la bouche = pro ústa).

snad slovo domácí = milovník
dobrého jídla a pití, gourmand:
přenes. ]. v literatuře apod.;
'labužný = labužnlcký

labyrint, -u, m., z řeč. = bludiště.
spleť (l. uliček, Čech): ušní l. =
čast vnitřního ucha obratlovců:
přenes. = zmatek;
Zabyrintz'cký c-tyc-iv || mtm ||
“Movitý = jako labyrint

*lácaly, m. pomn., z něm. = opra
tě (nař.)

láce, ž., podst. jm. k laciný = la
cinost, levnost, Opak drahoty

laciné, v. laciný;
laciněti, -nějí = stavatl se laci
ný; častěji slož. dokon. ob- || z-;
lacinši, v. laciný

laciný [-ně; —no] = ne drahý.
levný; býti z laciného kraje =
chtit něco velmi lacino n. za
darmo; přenes. = nezasloužený.
lehce, snadno nabytý. nevyžadu
jící oběti, námahu, na př. úspěch
(šal.): -né nadšení, horování: -ná
péče (Vrchl.):
*lacině || obyčej. lacino koupit,
prodat; přenes.: ]. k něčemu
přijít, něčeho dosáhnout, z ně
čeho se dostat;
2. stup. -nější [máji] (lid. mši)

*lacl, -u, časť. zdrob. lacllk, -u, m.,
z něm. = náprsní část zástěry
(lid.); laclovitý || laclový = s
laclem

*láčený = nakládaný v laku
láčka, -ček, ž. = původní zažívací

dutina; Záčkovec, -vce, m. = bez
obratlý 'živočich s láčkou; Zdě
kovka, -vek, ž., rostl.

lnčně, v. lačný
lačnčti, -nějí || někdy lačnltl =

být lačný, hladový, hladovět;
l. čeho (zastar.). po čem = tou
žit, dychtit; ďábel obchází po
záhubě duší lačně (Čechh lač—
nící zvědavost (So.); slož. dok.
z- = vyhladovět (blbl.);
lačnívati, opakov.

lačník, -u, m. = střední část ten
kého střeva

lačnlti, 'v. lačněti
'lačnota, 2. = lačnost
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lačný [-ně; ma.—n]= kdo ještě ne
jedl, hladový: zprav. jen: pít.
brát, užívat něco na laěný ža
ludek, žlvot = na prázdný...,
před jídlem: přenes. l. (čeho,
po čem) = (dy)chti\'ý, žádostivý,
toužebný, potřebný: l. chtíč
(Krásnoh.); ]. zlata (Heyd.):
půda deště lačná (Hál.): -né
očekávání (Majer.); -ně sledovat
každý pohyb (Kunět.); -ně se
vrhnout na knihu (Č.-Chod):
—nost pomsty (Sez.): 2. stup.
lač'nější [mejl]

-u, m. = soulad, pořádek,
harmonle: lad barev (čech): na
ladě a skladě svých splsů dávali
si záležetl (Palac.): obyč. jen ve
rčení bez ladu a skladu = ne
urovnaně, jedno přes druhé, pa
té přes deváté .

lada, ž., stě. = (ladná, krásná.)
dívka: Lada, ž., umělé jméno
bohyně Venuse; L. Nióla, alma
nach J'. V. Friče; L., m., příjm.

Láďa, -dl, m., domác. tvar ]: La
dislav

ladem, v. lado
ladící = na ladění:

ladič, -e, m. = kdo ladí: l. plan
Ladíček, Lá-, m., zdrob. k Ladík
ladička, -ček, 2. = ladící přístroj,

udávající normální tón a
Ladik, Lá-, -a, m., domác. tvary

k Ladislav
'ladíště, stř. = lado
ladltl, -děn(l) : upravovat nale—

žltou výšku lntervalů a tónů u
hudeb. nástrojů: přenes. = ko
nejšit, zjemňovat. zušlechťovat:
mysl písní ]. (čelak.); hudba
člověka ladí, jako ho ladí každé
umění (Dur.); kniha je ladě
na vesele = má veselý obsah.
ráz; ladění houslí; přenes.: kni
hy mají své duchové ladění =
vnitřní obsah, ráz;
slož. dokon. na—piano..: přenes.
naladit hlas do sípavé bodrostí
(kníž.) = mluvíti sípavě, aby
chom vzbudilí dojem bodrostl:
na- někoho (vesele...) = vzbudit
u něho (veselou...) naladu: jarně

naladěné zástupy (Dyk); býti
dobře, špatné... naladěn = mítí
dobrou... náladu; od— radiovou
stanici: pře- = znovu naladit;
roz- piano... = porušit jeho la
dění; přenes. roz- koho = po
kazit mu dobrou náladu, způso
bltl jeho rozmrzení; s- nástroje
= stejně je naladit: přenes. s
různá mínění, výklady = uvést
v soulad; vy—housle... = jemně
naladit; z— = na.—: k písni zla
ditl ret (Vrchl.); z- náruživostl
(R.. Svob.) = zmírnit;
-laďovati, opět., nedok. slož. na
atd.: ladívati, opakov.

ladítko, -tka, -tek. stř. = ladička
ladný [-ně; most). příd. jm. ]:

lada = krásný, půvabný, líbez
ný, harmonický (básnlc.) a ve
vyšším slohu: -ná. postava, -né
pohyby: 2. stup. ladnéjší [mejl]

lado, stř. = nevzdělané pole, úhor
(básnic.): zprav. jen: pole... leží
ladem = úhorem: přenes. ležet
ladem = nebýtí zužitkován, vy—
užit, na př. o penězích, o knize.
o talentu...

ladoňka, -něk, ž., rostl. _
ládovnčka, -ček, ž., z něm. = ruč

nlce, která se nabíjela („ladova
la") zpředu, předovka;
'ládovatí, -dují. z něm. = na
bíjet ručnlci zpředu; zhruběle =
jíst: slož. 'na- se = nemírně se
najísti, „nacpat“

-lad'ovatí, v. laditi
'ladrovaný || lá—= pokrytý pancí

řem (zastan, Jlr.);
lad'ry, -rů, m. pomn. = kožený
koňský postroj (t.)

'láfatl = bouchat, třískat; v. lá!
noutí

laleta, ž., z franc. = podstavec
dělové hlavně

lálnoutl, -f1. -fnuv, -fnutí, dok. k
láfatl

'lágr, -u, m., z něm. = ležení, táv
bor; 'lágrovatz' = tábořit

laguna ox-gu-», ž., ital. = přímoř
ská, mělčina, nauce; 'mní most
= přes lag-unu: mom? ostrov
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láhev, -hve, ž., z něm. = skleněná.
. nádoba na nápoje, na zavaře

nlny...; 1. piva (množství piva,
které se vejde do nějaké lahve) ||
1. s pivem = 1. obsahující pivo

laboda, ž., podst. jm. k lahodný
= lahodnost, příjemnost, něco
lahodného, příjemné posedění,
dobré jídlo... (lid. a hovor.)

lahodlti, -děn(í) || někdy -zen(í)
= být příjemný (zraku, sluchu
...): barva lahodí oku; 1. si (na
něčem) = llbovati si (hovor.):
l. komu = lichotit (říd.):
slož. dokon. u- koho = udobřit
(zastar. a nář.); z—: zlahození
protlv (Vlč.); za-, prostě do
kon.; opakov. lahodívati;
'lahodivý [-vě; -vost] =
dící, lahodný

lahodně, most, v. lahodný
lahodnětl, -nějí = stavatl se la

hodný, jemný (říd.): slož. do
kon. z-, o víně (Jungm. z usu)

lahodný [—ně; -nost] = lahodící
(zraku, sluchu, chuti...), velmi
příjemný, libezný (úsměv, hlas.
chuť, víno, pečivo);
2. stup. lahodnější [májí]

Lahošt, -tě, ž.. ves
Lahovice, -ic, pomn., ves v o.
Lahoz, -e, ž., ves
lahůdka, -dek, ž., původ. zdrob. k

lahoda, přenes. = něco lahodné
ho na chuť. pochoutka, pamlsek,
delikatesa; —dkář, -e, m. = ob
chodník s lahůdkamí; -dkářský
[-dkárřstvl], přid. k tomu

lahvička, -ček. ž., zdrob. k “lahvi
ce, ž., zdrob. k láhev

lathvitý He; -tost] = podobný
láhvi:
lahvový (lid. Zák.-) = co je v lah—
vích (plvo...)

, -a. m. =
ského nářečí

lachtan, -a, m., tuleňovltý ssavec:
mi mládě

lalcisace ((lajlciza—xa,ž. = převedení
(klerika, duchovního) do svět
ského stavu, zesvětštění, odstra
nění církevního vlivu:

laho

příslušník laš

laicismus a-zmusub, -mu, m. =
úsilí o čistě světskou kulturu,
čistě světský stát, světský ráz:
laiciso'vati c-zo-x; = dávat laický
ráz

laický [-cky] (lajc-», přid. k laik:
]. stav = světský; -ka morálka
= nekonfesijní; = neodborný; l.
soudce, povolaný z lidu; -ké ná.
ZOl'y;
laička, -ček, ž. protějšek k laik:
'laič'nost, ž. = laickost;
laik elajik, obyč. laijv || lajk,
-a, m., z řeč. = 1. nekněz, svět
ský člověk; 2. neodborník: být
v něčem laik

lůj, v. láje
lajb, -u, m. || zdrob. lajbík, -u.

m. = lajbl, lajblík
'lajbl, -u, m., z něm. ||

zdrob. lajblík, -u, Jíček,
m. = živůtek (lid.)

lajce || Iti—,m. = kdo laje, hano
bitel (Jir., Suš., zastara)

lajdícký [-ck'y; -ct'ví], přid. k laj
dák = nedbalý (lid. a hovor.):
Zajdačití = být lajdák, lajdácky
žit, pracovat; slož. dokon. :
(Se) = státi se lajdákem:
'lajdačka, -ček, ž. protějšek k
lajdák:
lajdák, -a, m. = nedbalec (lid.
& hovor.):
lajdatí (se) = t0ulatl se (t.);
slož. dokon. na- se: pro- celý
den; za—se někam

lajdenský, v. leidenský
lájo || básn. láj, -je, ž., souvisí

s láti, vlast. = (psí) štěkání,
smečka psů, přenes. = sběř, luza
(básnic.)

lajch || leich || Iejch, -u, m., z něm.,
jistá forma středověk. jednohla—
sého zpěvu n. jista lyric. skladba

lajk, v. laik
'lajka, -jek, ž., zdrob. k leje =

psice (Hol.)
'lajntuch, Ju, m., z něm. =

stěradlo (lid.)
'lajska || lajsna. -sen, zdrob. Zajs—

nička, -ček, ž.. z něm. = lať,
lišta (lid.)

častěji
-čku.

pro—
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'lajstnoutl si, -stl, -stnuv, -stnutí,
z něm. = dovollti sl (vulg.)

lajtmotlv, v. leitmotiv
lajtnant, -a. m., z franc. = poru

čík (lid. a. hovor., zastarává);
zdrob. -tek, -tka ll dík, -a, m.;
-tský, přid. k lajtnant

lak, -u, m., z něm. = pryskyřičný
roztok na natírání

lák, -u, m., z něm. = tekutina na
nakládání masa. 'n. zeleniny

láka, ž., stě. = nádoba, mira na
tekutiny (JH—.);
laka, ž., druh šelaku (koželuž.)

lákací '= co je na lákání;
lákač, -e. m. = kdo láká.:
lákadlo, -del, stř. = co láká, za
řízení na lákání

lokál-na, —ren, ž. = továrna na
laky

lákatl = váblt, vnadit. loudit, při—
tahovat: l. někoho řeči, hudbou,
krásou: l. mladé lidi na scestí:
hřích lákal z očí slzy (Vrchl.;
básnlc.): slož. dokon. na- koho
sliby = z-, získat; od- koho ko
mu = odloudit; při- koho sli
by...; v- zvěř do pasti: vy- koho
odkud kam; vy- na, kom penize,

. tajemstvi; duši by z člověka vy
lákal (o neodbytném' prosebni
ku); z- koho sliby; za- = v
(Ner., šimáč.);
lákávati, opakov.

lákavý [-vě; -vost] = co láká.
vábí... (program, hudba, nabid
ka): 2. stup. lákavějši [máji]

lakmus, —su<t-su», m. = rostlinné
modré. barvivo; -áový papír

lakomec, -mce, m. = lakomý člo
věk

lakomě, v. lakomý
lakoměti, -měji = stávat! se lako

mý (řid.): slož. dokOn. z
.lakomnice, ž. = lakomá žena
'lakomSRý, přid. k lakomec
lakomstvi || '-stvo,.stř. = lakomost
lakomý [-mě; —most] = nemirně
-' šetrný,. lačný. chtivý majetku,

nerad dávajlci druhému (aby mu
neubylo), Skoupý: l. na groš, 'na
'krejcar, na. peníze, na jidlo. v
jídle

lakonický [—cky] <—konyc-» „ řidč.
lakonský [-sky], z řeč. = (spart
sky) stručný, ale pádný, úsečný;
lakonžčnost, ž. = lakonský ráz:
lakonismus <-nyz-», -mu. m. =
úsečnost

*lakošný = lakotný (Jin, ze slov.)
lakota, ž., silnější název lako

mosti, lakomstvi; = co láká, la
hůdka (Koll., slov.);
*lakotář, -e [] *-tec, -tce m. =
lakomec;
lakotiti, -těni = být lakotný;
slož. dokon. mz—jměni = na
shromáždlt lakotěním: na- se =
mnoho lakotit:
*lakotnžk [-m'lce], -a, m. = la
komec:
*Zakotivý [wě; mostJ = lakotný;
lakotný [-ně; —nost] = lakomý

lakovatl = natírat lakem; l. koho
= nalhávat mu něco, přelhávat
jej, klamat (vulg.); slož. dokon.
„.a-, pře- nábytek; za- = lakem
zakrýt:
lakovaný = nalakovaný

lakovina, ž. = laková hmota;
lakovka, -vek, ž. = lakárna: =
laková kůže; pomn. why = la
kýrky;
lakovna, -ven, ž. = lakýrna;
lakomý, přid. k lak: !. nátěr.
botky

*laksírka, (Zda—W),-rek, ž. = prů
jem (vulg.)

laktace, ž., z lat. = vyměšováni
mléka. z mléčných žláz

lakušník, —u,m., rostl.
*lakýr, -a, m. = lakýmik (lld.);

1., -u, m. = lakovaná kůže (řid.):
Zakýrka, obyč. pomn. -rky, -rek.
2. = lakové boty, lakovky;
lakýma, -ren, ž. = lakýrnická
dílna:
lakýmický [-cky; —ct1ň],přid. k
lakýrník [-m'ce], -a, m. = natě
rač; přenes. = kdo někoho „la
kuje“ (vulg.):
lakýrovati, podle něm. = lako
vati (lid.), i přenes. (vulg.);
slož. dokon. na—co. přenes. koho

lala, Zalala, v. la
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Lála, ž..|| L., m.. Lálžk, -a, m.,
domác. tvary k Ladislava, -av

'laločkatý || -ko1n'.tý = lalůčkatý
laločnatý = lalokatý;

'laločný = laločnatý
laloch, v. lalok
lalok || lid. a hovor. -Zoch, -u, m..

1. = podbradek: 2. = oddil:
-ky mozku, plic, jater, listů;
Zalokatý = mající lalok, laloky:
lalokovitý = podobný laloku

'lalouch, —u,m. = (velký) laloch:
laloušek, -šku, m., zdrob. k to
mu (běž.) '

lalůček, —čku, m., zdrob. k lalok:
Ialúčkatý = s lalůčky

lalůšek, -šku, m., zdrob. k laloch
lama, ž., bezhrbý velbloud amer.:

lama alá-io,m. = tibetský mnich:
sr. dalajlama

lámací = co je na lámání (pří
stroj), co lze zlomit, složit
(puška)

lamač, -e, m. = kdo láme, lámací
přístroj; lámačka, -ěek, 2. = lá
mací puška, pytlaěka (mysllv.)

lamalSmus q—jizmus», -mu, m. =
tibetská forma budhismu

'lámák, -u, m. = velký kus chleba,
z kterého se dá dobře ulamovatl
(Re... nař.)

lámaně, v. lámaný
lámání, stř., k lámati: l. kamene..:

suché l. = revmatické bolesti
(lid.) *

lámaný [-ně], zpřídav. příč. od
lámati; -ná čokoláda: přenes. -ná
němčina... = nedokonalá, ne
správná; mluvit -ně německy

'lámas, -su x-suia, m., levná bavl
něná látka (Ra.); -sky, -sek, ž.
pomn. = lámasové kalhoty (t.):
-sový = z lámasu (t.)

lámati, -mám || častěji -mu...,
3. mn. -mají || -mou, rozk. lámej
" řidč. ]am, přech. 1ámaje,.podst.
lámání, v. tam, opět. k lomiti =
něco pevného ohýbáním rozrušo
vat, rozdělovat; ]. kámen..:
mohl by skály ]. = je zdraVÝ.
silný: l. něco přes koleno = pro
vést přes všecky překážky, ná
silím: zima láme = drobí (lid.):

l. k0pí za koho || proti komu, v.
kopí; l. hůl, v. hůl; tichá voda
břehy láme (přísl.); 1. si čim
hlavu,= usilovně přemýšlet (lid.
& hovor.): jeho hlas se chvěl &
lámal (Vr.) = selhával: lámat
němčinu... = nedokonale mluvit
německy; ]. sazbu; sr. lámaný;
slož. dokon. 'na- potřebné kamení

_ (všechno) :| na- drobného kameni
(bez určení množství); pod. na
si housku do kávy || chleba;
o- větve se" stromu || 0- strom:
od- co od čeho:
po- stromy..: přenes.: býti po
lámún v kříži, být jako polámaný
= mit bolesti v kříži;
roz—něco na kousky; přenes. být!
(celý) rožlámáný (po těžké práci
apod.);
v- se do domu (0 lupiěích);
1m- mříže; vy—se z vězení; zuby
sí vy- na něčem; přenes. = mar—
ně, s nezdarem se oč pokusit.
vyplýtvati síly...;
z-: z- si nohu, nohy || zlomit;
lávka se zlámaia; apo-: celé tělo
jakoby bylo zpolámáno (Ner.):
lámávati, opakov.:
-lamovat1', slož. nedok. o-—...;pod
si zdraví = ničit, kazit; pod- se.
o kolenou = klesat; pro-, roz—,
u-, vy-, za—co '

lámavý [-vě; -vost] = co se láme;
sloky -vě opětoval (Koll.) = na
plynně, nesouvisle; "
2. stup. -včjšl [-věji]: strach Ile-_
určitý, tím ]. (Ner.) = tlsnivější'

lambda, neskl. stř., jméno řec. pis
mena l

lnmkrekýn, -u, m. || -kýna, z, z
franc. -quin = závěs na okno n.
na dveře

lamela, ž., z lat. -lla = deštlčka,
tenká vrstva; = vložka, páska
(poštov.); —Zový: -vá spojka
(poštov.), -vá brzda -

lament, -u, m.' || časť. -tace, ž. (lid.
-tací, stř.. Ner.), z lat. = nářek,
bědování (lid. a hovor.): dáti se
do -tace; spustit lamento (Vr.);
lamentabile <<-tá-» , ital. = na.-.
říkavě, žalně (hudeb.):
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'lamentačni, přid. k lamentace:
lamentití, -tění. = lamentovat:
lamento, stř. = lamentace (řid.);
lannentosnl <<-tóz-» = nařikavý:
l. melodie (Ner.);
Zamentoso <-tózo». lt. = lamenta
bile;
lamentovati = naříkat, bědovat
(lid. a hovor.); slož. dokon.
na. se; vy- si něco = nařkem
vymoci (lid.); prostě dok. za

lamí, přid. k lama, ž.
-lamovatl, v. lámati
lampa, -mp, ž., z řeč. = svítilna:

pomn. lampy = vlčí oči (mys
liv.): máma, -ren, ž. = skladiště
a čistírna lamp (želez.);
lampář [—řka], —e,m. = kdo čistí
& rozsvčcuje lampy

lampas, -su a-sw), z franc.. m. =
bohatě vzorkovaný damašek, čín
ská hedvábná vzorkovaná tka
nina;
pomn. -sy = barevné n. zlaté,
stříbrné pruhy na uniformních
kalhotach

'lampáš, -e, m. =
ze slov.)

lampešt, -u, m., z něm. = místo
u vantroků mlýnského kola

lampička, -ček, ž., zdrob. k lampa
lampion cx-pijóm. -u, m., z ital. =

barevná. papírová. lucerna; mom?
průvod

'lamponos, -u, m. = stojan s lam
POu

lucerna (Jir.

lampovna, 2. = lampárna;
Zampový, přid. k lampa: 1. pod
stavec... (odbor.)

'lamželezný, přid. k lamželezo
lamželem, 2., 4. -za, 3., 6. -zovi,

1. mn. -zové (-za)..., m. = silák.
hrOmotluk: L., pohádkový hrdina;
'Lamželezovský baky; -st1ň] =
jako lamželezo

lán, —u, m., z něm., stará. plošná
míra rozmanitého výměru;
= větši pole, veliký kus: lány lnu
(Jir.); velké, širé. rodné lány
(Slad.); lan světa; lán chleba

laň (stč. lani), -nč, ž. = jelení n.
sobí samice

lanař, -e, m. = výrobce lan; ve
Sportu = kdo přeplaci sportovce
& získává. pro Jiný klub, „přeta—
huje“;
wh'ti = získávat! sportovce pro
jiný klub;
-řský '[-řstvi], přid. k lanař

lanceta, ž., z franc. n. ital., chi
rurgický nástroj, čes. kopičko

'lancírovati, z něm. a tam z lat. =
rozšiřovati, uvádět! ve známost

'lancknecht, -a, m., z něm. = pěši
žoldnéř (zastan) || řidč. lancoch,
-a, m.

lanč, v. lunch
laňči, přid. k lanka
'landati se, -dání = loudati se.

lajdati se; slož. dokon. do- se
kam (Ner.)

landauer || častěji -daur, c-daun,
-u, m., z něm. = krytý kočár se
skládací střechou || landa/06k.
-u, m. (lid-)

'landwati se = landati se
landpartlo <-tyje», 2., z něm. =

výlet z města. na venkov (starši
hovor.)

'lanfaléř || -faréř, -e, m., z něm.
Landfahrer = tulák (zastan)

langusta, ž., moř. rak
laní, přid. k laň
lání, stř., v. látl
láník, -a, m. = majitel lánu
laňka, -něk, ž., zdrob. k laň
lankastcrka || -strovka, —rek, -vek.

2. = lovecké. zadovka nazvaná
podle výrobce Lancastera; -stro
vý náboj '

lanko, -nek, stř., zdrob. k lano
lankrabě (zastar. laut—), -bčte, pů

vod. stř.. dnes m. || -b£, -biho.
m. = říšský hrabě v staré řím
sko-něm. říši;
-běc£, přid. k tomu;
-běnka, —nek,ž. = žena lankra
biho:
'lankrabský = lankraběcí;
-bstvi, stř. = panství lankrabčte

lano || 'lá- (HaL), stř. = silný
provaz '

lanolin <<-lín», -u, m., z franc. =
přípravek z tuku ovčí vlny:
mami: -vé mýdlo
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lanoví. stř. hromad. = lana; (přísl.) = podnikají něco mar
lanovka, -vek, ž. = lanová drá- ného;
ha; = továrna na lana, též slož. dokon. na.- ryb; na-, :—
mocnil, ž.; zloděje = lapit:
lanový most, -vé. dráha

lanový, přid. k lán: -va soustava
lúnský, příd. k Lány
'lant || čast. lom, -u, m., z něm. =

venkov (lid.)
lantver <<-vér»,-u, m., z něm. Land

wehr = bývalá. zem. obrana;
l., -a. m. = lantverský vojín:
lantve'rácký, přid. k lantverák,
-a, m. = lantverský vojín; (lid.
a hovor.): český tanec: -rský
pluk...

Lány, Lán, pomn., ves v č.
lanýž, -e, m., houba: -žov'ý: -vá

paštika
lanza, ž., ze špaň. (a tam'z lat.

lancea) == kopí (Cap)
Lanžhot, -a. m., z něm. Landshut.

městys na M.; la/nžhotsk'ý
I lap, citosl. = drap, chňap
II lap, -u, m. = lapnutí: rána na

1. = výstřel bez míření (mys
liv.);
Lap, -a, m., psí jm.

lapací = co je na lapání;
lapač, -e. m. = kdo lapá.: l. la
ciných úspěchů (šal.); = lapací
přístroj; = síť na lapání (mys
liv.);
-čka, -ček, ž. = chytačka; =
past na ptáky; 'pomn. -čky, -ček,
druh kleští: -čský [-čstv$]: -ká.
loď, -ké náčiní

lapndlo, -del, stř. = zařízení na
lapání zvěře, lapačka

lapák, -u, m. = zařízení na chy
tání škodné zvěře, na lapání hmy
zu (lesn.): = vězení (hantýr.)

'lapal, —a,m. = lapač
lapáiie a-lije», ž. = bezvýznamná.

drobnost. malichernost, titěrnost
lapnti, opět. ): lapiti = chytat:

když ptáčka lapají, pěkně mu
zpívají (přísl.); ]. dech = po
padat; l. po větru (t.): 1. DO
odpovědi v rozpacích:
l. slova = dychtivé jím naslou
chat; vodu měří. vítr lapají

lapávati, opakov.
'lapavý [mě] = lapajíci, chytavý.

úskočný: -vé záludy (Šafař)
'lapčtl, -pí = sedět, dřepet, trčet

(nař., (E.-Chod)
lapidarlum c-dáryjumxo, -rla, stř..

z lat. = místnost s kamennými
starožitnostmi, sbírka jich

'lapidúrka, ž. = lapidámí písmo
lapidární [mě,-. -nost], z lat. = do

kamene vrytý: l. písmo řím.
napisu = velké; přenes. l. =
jadrný, stručný, úsečný & mocně
působivý: l. sloh, mluva, výrok

lapis, -su c-su», m., lat. = leptaví'
kámen, „nickamínek“;
'iapislazulový || -zurový = azu—
rově. blankytně modrý (Zey.):
lapisovati aso-» = natírat lapi
sem

lapiti = chytit, dopadnout, popad
nout, lapnout; l. dech (Mach.):
slož. dokon. 130- = lapit

lapka, m. = lupič, loupežník (za
star., Jir., Vanč.):
lapka, -pek, ž. = sklopka
(krejč.), = ozub (hodinář.), =
patka (strojnic.);
lapkovati = být lapkou, loupe
žit (Suš.„ Jir.)

'laple, ž. || 'laplik, -u. m. = Vý
bčžek, cíp, klopa (lid.)

lapnouti, -pl, -pnuv, -pnut(í) =
lapit (jen lid. a hovor.): čert
za vlásek lapne a pazourem drží
(přísl.)

Laponec [-nka], -nce, m., zastat.
Lopar, -ra n. -ař, -e, m. (podle
švéd.) = obyvatel(ka) Laponska.:
Iaponský; Laponsko || zastar.
Lapsko, Lopa'rsko, stř. = sever—
ní část Skandínavie

lapsug <<-sus», -psu, m., lat. =
chyba, poklesek: !. calami (ka-»
= přepsání; !. li/nguae c—gvéa
== přeřeknutí

laptě (lá-), ž. pomn., rus. = lý
kové střevíce
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lár, -a, obyč. pomn, _Záropé, -rů,
m. = ochranní dOmácí bůžkové
u starých Římanů; v. láry

large, ital. = široce, pomalu (hu
deb.): l., stř. = skladba s tím
to tempem

'larmoynnce <<-moajáns “:|
-moa_.jance», ž., franc. =
plačtivost (Č.-Chod);
lamoyamní [-'ně; -nost] c-moa
jam-». z franc. = plačtivý, srdce
rvoucí (říd. knih); 2. stup. lar
moyantnéjší [máji] (Č.-Chod)

zčešť.
nářek.

lárové, v. lax—

l'nrtpourl'arílsmus alártpúrlártyz-m
-mu. m. = úpadkový směr hlá
sající heslo l'art pour l'art
(franc. = umění pro umění) ;
Msta, m. = jeho stoupenec :
-tistický [-cky] <<-tystyc-» || -t'ní
= v duchu tohoto směru

larva, -rev, ž.. z lat. = mládě ně—
kterých živočichů lišící se pod
statně od dospělého jedince; pře
nes. = maska, zakuklení, kukla:
je to jen 1. &, pokušení (So.):
strhnout někomu -vu || častěji
masku s Obličeje = odhalit jej:
1. = obličej, tvář (vulg.)
zdrob. larvička, -ček, ž.:
larvový: -vé ústroje

Iáry fáry || láryfár'y, m. pomn. =
třesky plesky

'láryně, ž. = vojanda (zastar.);
= divadelní tanečnice (Thám)

laryngo-, kmen řec. larynx = hr
tan ve slož.: '
-logie, ž. = nauka o nemocích

.hrtanu: —skop,-u, m. = hrtanové
zrcátko; -skopie, ž. = vyšetřování
hrtanu laryngoskopem ." '

lasalák, -a, m. = člen dělnické
tělocvičné jednoty. nazvané po
dle Ferd. Lasalla, něm. socialis—
tického teoretika

Iasclvita, ž. = lascivnost;
Zas'civní I-ně; -nost], z lat. =
kluzký, oplzlý (vtip, žert, slovo)

Lásenice, ž. jednL, ves v č
lasice, ž. = _kolčava; zdrob. la

sička, -ček,' ž.: lasičí hlava..._

láska, -sek, ž. = příznivý cit, vrou
cí náklonnost, příchylnost, milo
vání, záliba, obliba: ]. k něko
mu, k něčemu (nik. pro koho):
mít lásku..: ziskat, ztratit něčí
-ku; dát, učinit něco z -ky;
]. mateřská, dětská, křesťanská..
pohlavni...: panska l. = nestálá.;
opičí l. “(k dětem) = přepjata,

.nerozumná; dítě lásky = ne
manželské:
buď(te) té lásky = té laskavostí,
tak laskav (zast.);
chodit na lásku = na práci za
malou mzdu (lid.):
oznamuje se láskam vašim =
vám (shromážděným v kostele);

předmět lásky, milovaná
bytost, milenka. oblíbený obor...;
v. lástička

laskati || zříd. lás— (So.) koho =
projevovat mu lásku hlazením..
objímáním, houpáním na kole—

l.=

nou, lichotivými slovy, mazllti
se s ním; ]. se s kým: slož.
dokon. po- koho, se s kým;
laskávati, opakov.

laskav, v. laskavý
laskavec, -vce, m. = laskavý člo

věk (zastar.); rostl.
'laskavěti, -vějí = stavatí se las

kavý (říd.); slož. dokon. :
laskavý [-a'u; -a'uě; —avost] = ma

jící lásku, vlídný, ochotný, milý,
vyplývající z lásky; l. na koho,
ke komu; jste velmi laskav; ve
zdvořilé mluvě: buďte tak laskav
(& poraďte mi...): děkuji za las—
kavou radu; laskavý čtenář
promine...; -vě s kým jednat;
pošlete mi to -vě_apod.; —vost=

„laskavé jednání. vlídnost, ocho
ta: -vostí vice spravíš nežli pris
ností (přísl.); děkovati za či
-vost: = laskavý, ochotný skutek:
2. stup. -'vější [měji]

laskominn || (lid. -vina), obyč. po-.
mn. my, ž. = trnutí zubů (stč.
a nář.): přenes. = chuť, zálusk:
mít, dělatl sl nač laskominy
(odchyl. po čem, Vrchl.); dě
lat komu ]. = dělat mu mar

. nou chuť (lid. a hovor.)
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laský: -ská kost = návní
lásky-. 2. p. jedn. od láska ve

spřežkách:
-hodný || obyč. hodný (hoden)
láSky;
-chorý (Ner.) = chorý láskou;
'-lačný = lačný lásky:
-p1ný [-plně] (kníž., dosti časté)
= laskaVÝ: -plné chování: -p1ná
pozornost (Vrchl.)

laso c-so», -sg_, stř., ze Špaň. ==
provaz se smyčkou na chytání
divokých koní _

'lasovatí = chytat lasem, číhat
lástlčka, -ček, ž., zdrob. ]: láska

(říd.. Tilsch.)
'lastlnku, obyč. pomn. mky, -nek.

ž. = lastinkové boty. brynelové
lastura c-tú-m ž. = skořápka ml

žů: zdrob. lasturka <<-tur-»,-rek,
ž.; —rový: -vé vápno; -rovitý =
podobný lastuře; Jána, ž. =

' lasturová hmota (Ner.)
Iasur, v. lazur
Lašek,..-ška. || 'Laška, m., příjm. 2

Ladislav
'laškntl se = laškovat: 'laškav'y'

= laškovný
laškovatí = dovádět, pohrávat sl,

žertovat: ]. s kým; po bařiné
modrá. světélka laškují (Erb.);
slož. dokon. po- si. za- si: lač
ko'vávati, opak.

lnškovltý [-tě; -tost] = laškovný
(Moik., Šub.) „ častěji laš
kovný [-vně; -1most] = dava
diVý. hravý, šelmovský: l. úsměv:
]. vánek (čech): skupina laškov—
ných amorettů (Jin)

lašna, -šen, ž. = krycí příložka.
plech (v most. stavitel.)

Lašsko, stř. = lašský kraj;
lašský [-sky], přid. k Lach:
laština, ž. = lašské nářečí, ve
Slezsku a na Mor. v cípu mezí
Opavskem & Těšínskem

laštovíce n. -šťo- || laštovka, 4:46
ka, ž., lid. m. vlaštovice...

'lňt, -u, m. = látací steh
lať, 2. jedn.. 1., 4. mn. -tí || -tě, 2.

mn. —tí, 3. -tím, 6. -tích, 7. -tě
mi || -t'mí, ž. = dřevěná. tyč: =
puška (váleč.); toho dejte hned

52.

za latě (Ner.) = do místnosti
(na strážníci) ohrazené laťkami

lata., 2. = záplata; jedno květen
ství

látací = co je na létání (stroj.
příze, jehla):
látač, —e,m. = kdo látá, sprav
kář; -čka, -ček, 2. = správkářka.
létací stroj, příze

ínťák || laťovák, -u, m. = hřebík
na příbíjení lati

látanina, ž. = správka (lid.): pře
nes. = slátanina (říd.);
látař. —e,m. = látač

= zašívat, spravovat, zá.
platovat: přenes. (lid. a hovor.)
= nedbale něco dělat;
slož. dokon. s—= nedbale spra
vit, spojit, sbít..., přenes. se
psat: za- kabát ap.:
látdvati, opakov.

'látavý = počínající si jako při
lítání. podobný látání

latečka, ž.. zdrob. k lat'
lňtečka, ž., zdrob. k látka.
latence, ž., z lat. = utajenost
lutěnský: -ká. kultura = mladší

železná k. (podle švýcar. nale
ziště La Tene)

latentní [-tné], z lat. = skrytý.
utajený (teplo, energie, krise)

laterální [mě], z lat. = boční, po
stranní, vedlejší

Laterán, -u. m., papežský palác
v Římě: luteránský palác

laterna, -ren, ž., z lat. = svítilna.
lucerna: ]. maglca c-ka», lat. =
kouzelná svítilna, jednoduchý pro
mítací přístroj

'láterníčltl =
(Baar):
látemík, -a. m. = lesní dělník
skládající dříví do later, dělající

_ látra, drvoštěp (t.)

být látemíkem

laterovatí, z lat. = sčítat položky
na jedné straně (účetn.)

l_áteřitl = říkati tisíc láter (v.
látro), lát, hubovat. spílat;
slož. dokon. m1- se (mnoho):
702- se = dáti se do silného
láteření (Rals); vy- se = vy
spílati se; prostě dokon. za-;
láteří'vati, opak. .
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láteřivý [-'vě; 4708131= láteříci
lati, lají, laj, Iáv, lal, lání, pú

vod. = štěkat, srov. lání psů
(Jin, zastar. &v mluvě mysliv.);
jinak = láteřit. spílat, plísnit
(kniž.): l. komu n. na koho;
slož. dokon. mr: sebral. co oni
no nalali (Ner.): na- komu; u
= vyplísnit (Němc.);
vy- = láním vymoci: nevypro
síš-li, nevylaješ (přísl.): vy- ko
mu, lid. též koho:
lávati, opakov.

latička, ž., zdrob. k laťka
latitundie c-tyfundyjeza. -dií, z. po

mn., z lat. = rozsáhlé pozemky.
kusy, lány

latina, ž. = latinský jazyk; mys—
livecká l. = přikráslené vypra
vování z loveckého života; číst
—nu, sr. čísti; '
'latiňák, -a, m. = latiník;
Latinář [-řka], -e, m. = učitel
latiny, vypravěč myslivecké ia
tiny

'latinč, příslov. = latinsky (za
star.: podle latin. latine)

iatiník, -a, m. = kdo mluví, píše
latinsky. znalec latiny

latlnismus <-tynyzmus», -mu, m.
= čes. slovo, výraz v duchu
latiny, jejím vlivem:
misovati c-zo-» čes. slova =
davat jim latinskou podobu.
hlavně v koncovkách (Jaroslaus
m. -slav...); Iatinisovaný: má
slovo, -ná koncovka;
mista, m. = znalec latiny

'latinita <-tyny-», ž. = latinský
ráz

latinka, ž. = latinské písmo
latinsko-český slovník = latin. s

čes. překladem
latinský [-sky]: ].

starých Římanů; -ská. škola =
gymnasium; -ké pismo = latin—
ka; -ká kuchyně, v. kuchyně; ].
kříž = s příčkou v horní n. dol
ní třetině svislé své části a podle
toho i kříž naznačený rukou
(Rais); L-ká Amerika = román
ská část Ameriky

jazyk = j.

'latlnství, stř. = latinský ráz, la
tinita

látka, -tek, 2., 1. textilní výro
bek: 2. = hmota, materie, to,
z čeho se něco dělá, vyrábí....
základ, předmět: látky ústrojné,
neústrojné; !. k rozhovoru, k
debatě; l. (k) románu, k básni,
básně: učebna i. = učivo; 3. ná
řeč. = krajáč

laťka, ž., zdrob. k lať
iátkář, -e, m. = tkadlec látek
lútkoslovný = obírající se se slo—

vesnými látkami || látkovédný
'látkovina, 2. = material (Koll.)
látkový [JvěL přid. k látka: -vé

vzorky: -vě = po látkové stran
ce, co se týče látky: působlti -vě
(Durd.): básně -vě nejsou no
vinkou (Vrchl.)

laťkový = z latěk (plot...)
'latolisko || Jděte, stř. = tratoliště,

louže (nář.)
'latoušiti = lakotit (nař.. Rais)
laťovňk, v. laťák
'látovati = látati
laťoví, stř. hromad. = lati, laťky
*latovlsko, stř. = latolisko
latový = z latí
lati-an || -án, -u, m. = boční ulí—

ce, cesta vedoucí k městu, k hra
du (zastar., Jir.: dodnes v ně
kterých městech)

latrina x-rýna>>,ž., z lat. = žum
pa jako hromadný záchod

látro, -ter, stř., z něm. = hranice,
hráň, ráz dříví; stará. délková
míra; tisíc lateri, t. j. tisíc later
hromů; sr. lateřiti

'látrositi || 'látrovati = lúteřiti
laudán, -u, m., zčešť. z laudanum

<-dá.-», stř., z lat. = opium
'lauf, -u, m., z něm. = hlaveň u

pušky (lid.)
*laufka, ž., z něm. = děvče pro

posílky (praž., Pujm.); = špat
na tovární obuv (lid.)

'laufpa's, m., z něm., jen ve rče
ních dáti někomu, dostat l. =
propustit, být propuštěn (vulg.)
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latu-, -u, m., z lat. = vavřín (bá- malíř. = nanesenou barvu roz
snic., Zey., Čech); tirat vodou: lavíro'va/ný: -ná
Laura, ž., žen. jm.; kresba
laureát [—tka], -a, m.. z lat. =
vavřínem zdobený: laureát Sta
linovy ceny = kdo dostane Sta
linovu cenu; poeta laureatus
t-átus>> = vavřínem ozdobený.
„korunovaný“ básník; laureát—
ství, stř. = hodnost laureáta

iam-inka, -nek, ž. = auto od firmy
Laurin (& Klement)

lanrový, přid. k laur
'lautenist || lou- t-nystm -a, m.

= loutnista (Jin, zastar.)
'lava, ž. = lavice (nářeč.)
lávu, ž., z ital. = žhavá hmota

vytékající ze sopek; přenes. =
příval: v lávě radostna (Kadl.);
v. lávový

lávati, v. láti
lávčička, lávečka, la-,

zdrob. k lávka
lavice, -ic, ž. = dlouhé sedadlo

pro několik osob; vládní ]. =
místo ve sněmovně, kde sedí čle
nové vlády; 1. obžalovaných =
1. v soudní síni pro obžalované:
= velký kus země vyhozený plu
hem při orání; = dlouhá Ose
kaná ledová kra (vorař.);

-Cek, z..

zdrob. lavička (lid. -večka),
-ček, ž.

lavlčník, —u,m. = hadr na. utírání
lavice (Beneš., Havlíě., Vr.);
l., -a. m. = kdo dělá lavice (za
star.)

lavina, ž., z něm. = sněhová strž,
utržené sněhové kupy; přenes. 1.
slov = příval; movitý [-tě] =
podobný lavině; nemoc se šíří
-tě; -nový obchod = usilující
o hromadný odbyt nekalou sou—
těží; -vá osudovost (Sez.) = la
vinovitá

lavírovati, z něm., 0 jízdě lodí s
jedné strany na druhou, aby se
přemohl odpor větru; odtud pře
nes = váhat, kolísat mezi dvěma
politickými stranami, mezi dvě
ma směry... (hovor.); l. (komu,
co) = neodporovat (mu v ně
čem). povolovat (zastar.); ]. v

lávka (nářeč. lnu-), -vek, 2., 1. =
kláda, můstek přes vodu: klást
někomu lávky = podmínky
(Jir.); chyba lávky!_ v. chyba:
2. = lavice; 3. = obchod, pro—
dejna (podle ruš.);
'lávkař, -e, m. = obchodník. v.
lávka 3.:
lávkový, přid. k lávka

'lávočník, -a, m., rus. = lávkai'
lavor x-vór, -vor», -u, m.. z franc.

= umyvadlo (lid. & hovor.)
lávový, přid. ]: lava: l. proud, -vé'

pole
lavra alá-», ž., z řeč. = větší pra

voslavný klášter
'lavřín, -u, m. = vavřínový strom

(Ner.)
lawn(-)tennis clón-tenys», -u, m..

angl. = tenis;
lmon-tennisový: —vépálky (Bo.)

'lax, -a. m. = švihák (Č.-Chod)
laxans || lamativum ox-tý=-», -va.

mn. —ntia c-cija» || -tiva, stř., lat.
= projímadlo

laxírka, v. laksirka
laxní [-ně, -nost], z lat. laxus =

příliš shovívavý, nevšimavý, u
volněný, nevázaný: !. člověk: l.
svědomí = „široké": l. mravní
názory

laz, -u, m. = pole, louka o sa
motě, při lese, na stráni, pase
ka, kopanice, horský svah (stě.
& nář., Jin)

Lazar, -a, m., bratr biblické Marie
a Marty, křestní jméno a pří
jmení: zobecnělé l. = těžce ne—
mocný člověk, ubožák; hovor.
také o něčem bídném, na př.
0 autě

lazaret, -u, m., z ital. = vojen.
polní nemocnice; 4M || —tový

lazaron, -a, m., ital. = chudák..
povaleč; maká [mami]

'lazarovský, přid. k lazar
'lazai—m = ležet jako lazar (A

Schulz)
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llazebna, -ben, z. = lázeň, lazeb- !. c., zkratka lat. loco citato x-kó
nická mistnost; = holirna (žert.): -tátó» = na citovaném miste
lazebni, přid. k tomu; leader (lídr-», -dra, m., z angl. =
lazebm'cky' [-cky; -ctví], přid. k politický vůdce, čelný sportovec,
lazebník [-m'ce], -a. m. = kdo sport0vní klub
vytápí lázeň. lázeňský sluha, pak leb, lbi, ž. = lebka (básnic.); od
= holič, barbiř, ranhojič (za- chyl. leb, lbu || lebu. m.;
star.) 'lebec, -bce, m. = lebka (vulg.):

lázeň, -zně, 2. = koupání, koupel; lebečka, -ček, ž., zdrob. k lebka;
přenes. = perná práce; studená lebeční, přid. k lebka: !. kost
1- = nepříjemné překvapeni; lebeda, ž., rostl., plevel; přenes.
krvavá l. = krveprolití: 1. ve = vůbec plevel (na): = lebe
totografil; sluneční l.; vyjití su- deni, hověni, pochutnáničko (lid.
'Chý z -ně = vyhrát proces & hovor.); dávati si do —dy =
'(Šmil.); pOmn. lázně, “zni = popíjeti do vůle
mÍStnOSt' budova“ Skupina budov lebedltl sl -děni = hovětl si pona koupání; .
__ _ _ chutnávati (hd. a hovor.); slož.
hl:;eňčan, a. m" _ lázeňský dokon. po- si; u- se = pohodlně
' ' _ si sednouti, lehnouti; zřid. ne—

'(ÉÍÍ'Š'ÉZI “něk' Ž- .= lázmčky zvratně = pohodlně _umistiti: u
lebedi vesnici mezi domkem a
barákem (Ner.):
lebedívatz' si, opakov.

lázeňský ['8k1/] dům, vlak, host,
—kéobdobi, taxy; lázeňský [-ká],
-kého, m. = kdo obstarává lá
zeň, dozorce, —rkyné v lázních; lebedka, ž., zdrob. k lebeda; rostl..
-ňství, stř. = soubor lázni, péče Jmá “než lebeda
o lázně “lebeň, -ně. ž. = lebka, hlava

"lazitl = Ioziti (nár.) WINE-)
iázně pomn ž. v lázeň lebka, -bek, ž., vlast. zdrob. k leb, . , .
lazur (podle něm. -sur), -u, m„ = kostěný podklad hlavy: sym

z arab. = krásná, modrá barva, bol neústupnosti: tvrdá česká l.;
azur, blankyt (básnic_); v ma- přenes.'= přilba (bíbl.: J'ir.);
ur. :. || někdy -1'a, 2. = musm- lebkow || 'lební, 'lebny = le
ná olejová barva; —rit, -u, m.. bečni
modře zbarvený nerost; 'lěbl'tfán, -u, m.. z něm. = rybí
.lazumý [mě] = lazurový (bá- tUk (lid.)
snic.); lec-, z původ. lečsl, předpona v ne
lazurovati = roztírat barvu vo- UTČ- zájmenech & zájmenných
dou, nanášeti tenkou vrstvu bar
vy, aby spodni prosvitala;
lazuro'uý [-'vč; -vost] = modrý
jako lazur

'láže, ž., z ital. = ažio (zastara)
lažírovuti, z něm.: 1. kartu = ne

dat ji hned, šetřlti si ji na
další zdvih; ]. komu = nadržo—
vat mu. _šetřlt ho (Herrm.)

'lážný || lážo'vý, k láže: 1. tolar:
přenes. 1. = pořádný; -vá vdova.
= vdova J'ako dobrá „partíe“,
nevěsta.“ (zast., Ra.): 'Zážový,
-vého, m. = elegán z ulice (han
týr.)

přislov. (nezřídka s částici -si,
—sna konci):
-co, -cos (nik. leco, -cos) = ne
jedna věc, nýbrž několik různých
věci. včelico(s):
lecč'Hs) = náležející leckomu

*léceti, -eji = II ličit; slož. do
kon. na— (Staš.)

lec-jak = lecjakým způsobem, vše
lijak; -jaký = různý, rozmanitý,
všelijaký; = nějaký (op0vržl.):
-kam(s) = na leckteré místo.
všelikams;
—kde(s) = na leckterém místě.
na různých místech;
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-kdo. řidč. -kdos = ne jeden
člověk, různí lidé, ledakdo, mno
hý člověk;
-kdy(s) = v leckteré době, ob
čas, tu a tam:
-který, řidč. -který3 = ne je
den, mnohý, rozmanitý;
-kudy = leckterou cestou, lec
kterým směrem
leč, 1. příslov. ve větách zápor. =
vyjímajíc, než, jen (kniž.): ne
mám žádné radosti, leč tebe. mé
dítě (Erb.) = mimo tebe ne
mam žádnou radost, mám jen
jednu radost, tebe; nemám leč
tebe = mám jen tebe;
nejen — leč, v. nejen;
2. spojka, a) souřadné. = ale.
avšak (říd. knlž.): leč vím, že

(Ner.); milé zlého počátky.
leč konec žalostný (přisl.):
b) podřad. výjimková. po větách
zápor. = lečže. ledaže (říd.
kniž.): není možná jich (pytláků)
dostihnout, lec bych jim trochu
broků do těla vehnal (Němc.) =
je možná jich dostihnout jen
tehdy, kdybych jim...; nepustím
tě. leč mi požehnáš (bibl.)

II leč, odchyl. léč, -i || -e, ž. =
nástraha, past. osldlo, léčka na.
zvěř, obstoupeně místo, kde se
chytá, loví, honí zvěř; přenes.:
srdce v sladké leči (HaL)

H

léčba, ž. = léčení (obnovené slo—
vo staré);
léčebna, -ben, ž. = léčebný
ústav, nemocnice; má, -ho, stř.
= útraty za léčeni: dní || obyč.
—ný fond; “nice, ž. = nemoc
nice

Lečice, ž. jedn., vsi; Lečice, -ic.
pomn., správně -dčice,ves

*lečitel || lé- [-lka], -e, m. = kdo
léčí

I léčiti, -čen(í), původ. = dávat
léky. pak = uzdravovat, odstra—
ňovat _chorobu: ]. nemocného,
nemoc; l. se; slož. dokon. do
= dokončit léčení: vy- koho,
chorobu; přenes. vy- koho z
omylu, z přílišné důvěřlvosti, z
opilství... = vyvést ho, odvyk

nout...; z- = vy- (zastar.): ne
ní na světě té strany, kde bys
zléčil duše rány (přísl.);
'-léčovati || -le-, nedokon. slož.
do-; vu- (V. Vlč.);
léčívati, opakov.

II 'lééiti = II líčitl (zast.)
léčivo, stř. = léky, léčivé pro

středky;
léčivý [-vě; wosn = co léčí

léčka (lid. líčka, Němc.). -ček, 2.
= nástraha: strojit kOmu háčku.
obyč. pomn. -ky; upadnouti do
léčky

'léčný = léčivý (Ner.)
lečže (lépe než leč že), podřad.

spoj. výjimková. = leč 2b, ledaže
led, -u. m. = zmrzlá voda; pomn.

ledy = ledové kry; přenes.:
jde to jako po ledě = hladce
bez potíží (lid. a hovor.): ledy
se pomalu lamaly (V:-.) = na
pjatý poměr, chlad ve styku
mizel; podob. prolomit led(y)
= odstranit napjatý poměr, pře
konat nepřízeň;
led = krupobití (bibl., RK., lid.)

leda, 1. příslov. (ve větách klad.
i zápor.) = jen, pouze, toliko;
omezuje platnost věty, výrazu,
slova na jediný případ (Wii-'
mečný, malo pravděpodobný, má.
10 - významný, nepříznivý, nežá.
doucí): leda v kostelích viděti
cos podobného (Hál.); moh' bych
leda pást (Ner.); předměty, o
kterých se leda s lehkým hu
morem psát může (t.); uvedli
byste dítě leda do neštěstí,
(Herb.); nikdo nevěděl o jeho
bibli, leda malý Frantík (Jir.);
nemohu přijít, leda až později;
neříkej to nikomu, leda bratrovi:
neuzdraví se, leda zázrakem:
2. leda || ledaže, podřadná spoj
ka výjimková: nepůjdu, leda by
ste mě vyhnali (Zey.); mezi
lidi nechodil, ledaže jednou za
čas klusával do městečka (Rais):
nového tu nemáme nic, ledaže
slédkovic Bětka umřela (Tyl);
pije jen vodu, ledaže si do ní
kápne vína (Němc.);
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3. leda, podřad. spojka účelová.
= jen aby (zastat-., lid.): tak
se mele, leda se rumplovalo
(přísl.); všecko šlo, leda ne
stalo (Němc.); zval, leda, zval
(Rais); v. ledabylý;
4. leda to ve větné platnosti: Měl
bys přijít. Nemohu, máme ná.
vštěvu. Leda to = to je pod
statná příčlna, to uznávám...

leda-, ledu-, 1. předpona v neurč.
zájmenech a v zájmenných při—
slov. -co(s), —č£,-jak(ý), -kam,
—kde, -kdo, -kdy, Jetel—17,Jandy;
má. někdy týž význam jako lec-:
ledaco by se mi z toho hodilo;
ledakdo by si to koupil atp.;
jindy vyjadřuje nahodilou růz
nost jako -koli: na cesty si ne
mohu vzíti ledaco; to koupíš le
dakde atp.;
někdy s odstínem podřadnostl,
ledabylosti, opovrženi: ledajaká.
náhražka (Vrba); -ký darebák;
2. složení jiná než se zájmeny
nejsou ustálena, tvoří se jen in—
dividuálně a mají silný citový
odstín podceňování, Opovržení;
ledakritik, -'řeč (Vr.), -uměn£ ap.

'ledabyl, -a ][ '-lec, -lce, m. = le
dabylý člověk

ledabylý [-Zo || obyč. -le; -lost] =
nedbalý, povrchní: ].
práce; odbývá ženichy jen tak
-10 (Němc.): pracovati -le;
vzniklo z věty „leda bylo“ =
jen aby bylo (sr. leda 3.): pm
cuje, leda bylo: chápala se za
jedno slovo, za příslovce s význ.
nedbale, k tomu přitvořeno přid.
jm. ledabylý, nové příslovce -le
a. podst. jm. -lost

ieda-coťs), v. leda- 1:
-čí = patřící leckomu

'ledačlce, ž. protějšek k ledaják
'ledačina, 2. = nlcotná, věc, niče

ma, lajdáctví (lid.)
'ledajačka, -ček, ž. = ledačlce
ledajak = ledajakým způsobem
'ledaják, -a, m. = ledajaký člo

věk, lajdák, ničema
ledajaký = lecjaký: v. leda—1

člověk, -1a,

ledák, -a_ m. = kdo seká. led (vo
rař.); l., -u, m. = hřebík do
podešvi k chůzi po ledě (Jin)

leda-kam(s) = leckam;
-kde = leckde, kdekoli;
Jada = leckdo;
—kdy= leckdy, kdykoli:
-kn't'lk, v. leda- 2;
-který = leckterý, mnohý, vše
lijaký;
Joudy = leckudy

ledárenský, přid. k
Iedáma, -ren, ž., 1. = místnost.
budova na výrobu umělého le
du; 2. = lednice; leda'ř, -e, m.
= ledák, obchodník s ledem

ledařeč, v. leda- 2.
lední-ský, přid. k ledař: l. obchod.

-ká společnost
ledna-co, -č£, -jak, -jaký, -kam,

Jade, Jada, -kte1'ý, Jandy = le
daco, -či, -jak...

leda to, v. leda 4.
ledaumění, v. leda- 2.
ledaže, v. leda 2.
Ledeč, -dče. m., město v e.; ptíd.

jm. ledečský, lid. -cký
ledek, -dku, m.. vlast. zdrob. ]: led.

nerost
leden, -dna, m. (zpodstat. muz.

jmenný tvar k ledný) = 1. mě
síc v roce

ledenec, -nce, m., rostl.
Ledenice, -ic, pomn., městečko v e.
ledkovnč, -e, m. = přístroj na led—

kování:
ledkovati = rozhazovat
poprašovat jim půdu

ledkový, přid. ]: ledek
ledňáček, -čka, m., pták
lední [měL přid. k led: ]. medvěd;

= ledový (říd. kniž.)
lednice, 2. = zásobárna, skladiště

ledu; zima jako v lednici; L.,
-ic, pomn., čes. ves || L„ 2. jedn..
mor. městečko:
lednička, -ček, Z. = skřínka s le
dem, přístroj na. výrobu ledu

lednový, přid. k leden: ].
počasi

ledek.

den, -vé
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ledný = ledový (básnic.): ]. dech pozdrav, uctivost): = velmi
smrti (Čech): l. déšť (Ner.); po- chmurný: -vé myšlenky (Rais);
hledění -né (Erb.); -ná ruka
(Slád.). -ná sluj (Vrchl.)

leda-, kmen podst. jm. led ve slož.:
-borec, -rce_ m. = loď bořící.
lámajicí led;
-hora, ž. = ledovec (Koll.):
-lom, -u, m. = zařízení na lá
mání ledu;
"pád, -u, m. =
na (geol.);
-tvo'mý přístroj

'ledovák, -u || -a. m. = ledový vítr
ledovutětl, -tějí = stávati se ledo

vatý, měniti se v led, ledovět:
cesta ledovatí; slož. dokon. s-;
zpřídav. zledovatělý: -lá cesta

ledovati = sekat na řece... led
ledomtina, ž. = zledovatělý po

vrch, ledový povlak, náledí
lcdovatka, -tek, ž. = ledařská se

ledovcová lavi

kera, hůl na ledovce, povlak
z průhledného ledu

ledovatý [-tě] = mající ledový
povlak, přenes. = chladný. lho
stejný: —tákrása, tvář (Vrchl.);
2. stup. -tějš'í [-těji] : nejledova
tější pozorovatel (Ner.)

ledovcový, příd. k
ledovec, -vce, m. = souvislá le
dová vrstva na vysokých horách
a okolo točen

ledově, v. ledový
ledověti, -vějí = ledovatěti; slož.

dokon. z-, o vzduchu (Maja-.);
přenes.: dívka zledověla (Neum-):
zledovělý: -lé jehličí (So.)

'lodoví, stř. hromad. = ledy, ledo
vý povlak

'ledovisko Il 'Jv'íště, stř. = zledo
vatělé místo

ledovitý [-tě; -tost] = ledovatý.
ledový

ledovka, -vek, 2. = ledovatka
ledový [-vě; mostL přid. jm. k

led: -vé rampouchy; -vá tříšť:
-vá doba; Ledové moře:
ledoví muži = sv. Pankrác.
Servác, Bonifác (12.—14.května);
= studený jako led. chlazený
na ledě, s ledem (káva. voda.
pivo); = velmi chladný (pohled,

-vě promluvit (šimáč.), podívatl
se na koho

leduprostý: -tá řeka, nečes. m.
bez ledu, nezamrzlá

ledva, příslov. = jedva. sotva (za
star.): že ledva živ zůstal (Jir.):
Iedvaže (ledva že), čas. spojka =
sotvaže, jakmile

ledví, stř., obyč. pomn. = bedra
(zastar.); v bibli přenes. = sídlo
duševních schopností, citu. nitro:
drží se archaist.: nahlížet komu
do ledví (Vr.)

Ledvice, -ic, pomn., město
ledvinu, ž. = vyměšovací ústrojí

obratlovců;
zdrob. ledvinka, -nek, ž., pokrm:
= nadledvinka (zastar. lékař):
ledvinový: -vé nemoci

ledy, v. led
Let, -u, m., zkratka z Levyj front.

rus. revoluční literární směr
lc10ška || -šavka, -šek || -vek, ž.

= lovecká puška nazvaná. podle
vynálezce Lefaucheux

legace, ž., z lat. = vyslanectví:
= poselstvo; Zegačn'írada

legalisaco <—za->>,ž., z lat. = úřed
ní ověření, potvrzení správnosti
podpiSu n. opisu listiny: -sačm
= ověřovací (doložka ap.); -sátor
<-zá-». -a, m. = ověřovatel; -so
vatl c-zo-» = úředně ověřit

legalitu, ž., z lat. = zákonnost.
zákOnitý stav;
legální [-ně; -nost] = zákonný

legát, -u, m., z lat. legatum = od
kaz;
legát, -a, m.. z lat. legatus = pa
pežský vyslanec s mimořádnou
plnou mocí;
'legát, —u,m. = židle (nářeě.):
legatář, -e, m. = Odkazovník:
'legátek, m. || 'legátko, stř..
zdrob. k legát. -u (nař.)

legato, ital. = vázané (hudeb.)
legenda, ž., z lat., původ. = to,

co má býti čteno při bohosluž
bách. přenes. = příběh ze ži
vota některého světce: = ná
pis (na poštovmm razítku); =
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vysvětlivky na mapách, plá- mismu: -mistický [-cky] a-styc-no
nech...; = hojně rozšířený názor, = v duchu legitimismu;
výklad o něčem: avšak ne- -mita, 2. = legitimnost
správný; legitimní [-'ně; -nost] <<-tym-», z
-dárnt [-dá'rně; -dárnost]: -dární lat. = zákonný, zákonitý, opráv
příběh, postava = vyskytující něný
se v legendě; přenes. -dární po
stava = opředená slavozáří jako
v legendě;
-'-dářsk'ý = legendistický;
'legendický x-dyc-» = legen
dární;
legendista a-dys-», m. = původ
ce legendy: -distický x-dystyc-íoz
-ká literatura:
'legendní [mě] = legendární;
legendový = legendární, legen
distický

*Ieghornka, -nek, z., slepice nazva
ná podle Leghornu, angl. názvu
ital. Livorna

legie <-gyje>>,ž., z lat. legio, -onis
(odtud legion), původ. = správ
ní & taktická jednotka staro
řím. vojska, přenes. = zástup
(Mah.): = množství: ]. jmen
(Mach.); = dobrovolnické vojsko
(zprav. pomn.)

:!egion q-jóm, -u, m., v.
množství, zástup;
legionář, -e, m. = člen legie.
legií: Jaký [—řsky;Jawu: -ká
literatura: -řstvi = příslušnost
k legiím, účast v nich, legionář
ský duch ap.; Jawa, stř. hro
mad. = legionáři

'legislace || obyč. dativu c-tý-», z
lat., ž. = zákonodárství,-zákono
dárná moc:_ -la.č'n£ || dativní =
zákonodárný (moc, jednáni, úpra
va): -látor, -a, m. = zákonodárCe

legitimace a-ty-m ž., z lat. = o
právněni, průkaz, průkazni listi—
na, průkazka; ]. dítěte = uzná
ní za manželské: —mačn£listina

“legitimisace <-tymiza—>>,ž. = legi
timisování, nabytí oprávnění;
-misovati a-zo-» = prohlásiti za
legitimní

legitimismus a-tymiz-ib, -mu
z lat. = směr hájící legitimitu;
mista, m. = stoupenec legiti

legle =

legitimovati e-ty-zp = zákonné u
znat: !. dítě = uznat za man—
želské; ]. se = prokázati se le
gitimací ; být k něčemu legiti
mován = oprávněn

legrace, ž., z lat. recreatio, vlast.
= osvěžení, pak = zábava, švan
da (lid. a hovor.);
legrační [-ně; -nost] = zábavný
(člověk, přihoda):
legnmda, 2. = legrace (zhrub.):
mírnější legránka, ž. (salda)

leh, -u, m. = lehnutí (tělocvič.)
lehací = na. lehání, léhání
lehačka, ž. (Pujm.) || 'lehadlo, -del

= lehátko
lehatl || někdy Zé-, nedok. (trvaci)

k lehnouti = ukládati se k odpo
činku, k spánku: když jsem le—
hal, ještě nepršelo: myslím na to
vstávaje lehaje || lé- = stále; vítr
v plachty“ léhá = naráží na plach
ty (čech); otázka lehá na nás =
doléhá. (šal.)_; obilí léhá (JH—.);
město lehalo v popel (Zey.):
léhati || li-, zříd.,le-, opětov. k le—
žeti = léhávat. spávat, odpoči
vat: ctnost neléhá na peci
(přisl.); l. v létě venku;
slož. nedokon. (nejčast'.“-léhati ||
—l£-,zříd. -le- v obojí platnosti);
do- = zapadat: dveře, okna _ne
dolěhaji; doléhají naň starosti =
jdou naň. tísni jej: do- na ko
ho, aby... || častěji na— = usi—
lovně žádat, vymáhat, dotírat;
na- nač = usilovně vymáhat;
odchyl. (podle žádat, prosit...
o “něco) na— oč (Vrch1.); na.
na koho prosbami, otázkami;
ob- město: ob- dům.. (0 davech)

= stát blízko něho, chtíti se doněho dostat;
po-: obilí poléhá; = postonávat:

_pod- zákonům, úřadům, pokuše
ní, změnám = být podroben:
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pod- v boji... = neodolávat: ne
podléhá to pochybnostem, ne
umělé m. není to pochybné, nl
kdo o t0m nepochybuje;
při-: oděv přiléhá k tělu (nik.
tělu) ; okna, dveře nepřiléhají;
přenes. odpovědi nepřiléhají k
otázkám;
roz- se = zvučet na všecky stra
ny: hlas, volání, ozvěna se roz
léhá.: město rozléhalo se jásáním
(Palac.) = bylo plno jásání:
s- se: Sníh se sléhá.: hroby se
již slehaly (Ra.);
s-po- (se) na koho, nač, nedok.
ke spolehnoutl (se), v. lehnoutl:
14-do postele; vy—z okna = ležet
na něm prSy a vykláněti se z
něho:
za-: křičet, až uši zaléhají || až
v uších zaléhá;
léhá'vati || 11- (le-), opakov.:
slož. nedokon. po- = občas le
žeti, postonávati:
v. polehovati

lehátko, -tek, stř. = židle... na le
žení

l'éhavý = kdo. co léhá. (pes, obilí,
tráva)

lehce, lehčejší, -čí, v. lehký
lehčiti = činit lehkým (říd. knlž.);

přenes.: l., koho, čí čest = neváž
ně se vyslovovat, znevažovat (za
stan): slož. dokon. nad- si bře
meno, nad— robotu_ (Baar), ob-,
obyč. u—; od- si, komu = zmír

'nitl tíži; od- si,_ přenes. = říci.
co nás tíží, vyslovit nespokoje
nost, ulevltl si (lid. a hovor.);
odlehčilo, se- mu (v- nemoci) =

.ulevilo se; po- balonu odhozením
přítčže; po- obžalwanému svě—

. dectvím; u- komu co; nemocnému
se ulehčllo; vy- těžkou dikci
(Šal.); .
z- minci = učinit lehčí; přenes.

-z—'koho. či jméno, dobrou pověst,
čest = znevážit, vyslovlti sepO—
chybovačné, nevážně...:
-lehčovati, slož. nedokon. nad.-;
ZOO-;polehčující okolnost: u- ko—
mu něco: z- co, koho

'lehčlvý [wě] = zlehčujlci, zneva
žující

'lehká, ž. = lehká žena., nevěstka.
(Vr.);
lehko, v. lehký

lehko-, kmen n. příslov. od lehký
ve slpž.:
atletický a-tyc-no, přid. k lehká
atletika;
'-duch:ú = lehčího ducha, rázu.
(Nov.);
'fkrelmý [-ně; -nost] = lehko
myslný;
'-kroký, '-křídlý = mající lehký
krok, křídla.

'lehkomyslnětl, -nějí = stávatl se
lehkomyslný; slož. dok. z-;
myslník [miceL -a, m. = lehko
myslný člověk;
-myslný [mě,— —nost] = kdo je
lehké mysli, nerozvážlivý, lehko
vážný (člověk). neuvážený (sku-
tek)

lehko-'nahý _[-noze; -'nohost] =
mající lehké nohy; -noze znlti =
lehce, svižné (šrám.); -oděnec,
-nce, m. = lehce ozbrojený vojín
antický; '-oděný = lehce oděný.
oblečený;
-pe'rý (Vrchl.); -rouchý (Nemo.)

lehkost, v. lehký '
-lehko-taký (Krásnoh.):

'-vážník [-nice], -a, m. = lehko
_vážný člověk;
-vá.ž'ný [-ně; -nost] = lehko
myslný;
měrec, -rce,_ 111.|| wěrník, -a, m.
= lehkovérný člověk (říd.):
měrný [—ně;-nost] = příliš dů
věřivý .

lehký = málo vážící (opak k těž
ký): l. kabát, —ké břemeno..,:

_bud'.(iž)_v mu. země lehká (0 DO
hřbeném); přenes.: —kádoba =
zdvih, arse; iká. jízda = lehce
ozbrojená;_- -ká atletika; -ká. ru
ka. = lehce pišící...; -ké nohy.
kroky; bráti co na lehkou váhu,
= posuzovati to lehkovažně;=
= snadný: -ká. prace, služba, po
moc, úloha: = snadno stravitel
ný, slabý: l. pokrm, -ké_ víno;.
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= mírný, slabý, malinký: l. ú
klon (So.): ]. smích (Má.): 1.
mráček, stín, větřík, ruměnec :
snášeti něco s lehkou myslí,
s lehkým srdcem = klidně;
-ké mravy = ne přísné:
příslov. 1. lehce: l. oblečen; ať
1. jdeš (Erb.): ]. nabyl, l. po
zbyl (přisl.): l. se usmat, poky
nout hlavou, začervenatl se; ].
káravý přídech (Vr.); l. stravi
telný: jak se tomu kulatě a 1.
říká. (Vr.); 2. lehko: to se 1.
řekne; 1. se může stati, že...; 1.
se vznítil (Herb.); 3. zlehka si
vykračovati ;
lehkost, -i, z. = vlastnost ně
čeho, někoho lehkého;
2. stup. lehčejší || obyč. lehčí
[lehčeji]

'lehlý = co lehne (k zemi), přilehne
Lehnice, ž. jedn.. slez. město
lehnouti, -hl, -hnuv. -hnut(í), do

kon. k ležeti: 1. si = položiti se
k odpočinku, ke spánku: 1. si do
postele, na postel, na zem.... na
bok, naznak; !. (bez sl) 0 ne
mocném: lehl, ulehl a už nevstal:
lehnil, zvolání na psa; obilí
lehlo = sklonilo klasy k zemi,
na zem; klasů prouha lehla
(čech), o pokosení:
město lehlo popelem = bylo (1
plně spáleno; stíny lehly v srd
ce = padly do srdce, nastal smu—
tek (Bezr.);
slož. dokon. do-: usnul, sotva
dolehl: víko dolehlo = dobře za—
padlo; k sluchu paní nic nedo
lehlo (Vr.) = nedostalo se; do
lehly naň starostl, nemoci;
na- na kopí (bibl.); přenes. na
na koho (říd.), dok. k naléhat;
ob- město... = položíti se kolem
za účelem dobytí;
od— od koho = při ležení se
posunouti dále; sr. odlehlý; ne
osob. odlehne mi, v. odlehnouti;
po-, 0 obilí = ohnouti se klasy
dolů: _
pod- v boji. nákaze, pokušení =
být přemožen, neódolat: pod
změně = změnití se:

pří- ke komu (Pucbm.); sr. pří
lehlý:
roz- se = rozšířitl se: křik, hlas
se rozlehl; sr. rozlehlý;
s- = porodit; s- se = s(e)sed
noutl, stlačitl se: země, hlína se
slehla: jídlo se v žaludku sleh
ne: zmizel, jako by se zem pod
ním slehla = zmizel beze stopy;
s-po- (se) na něco (z původ.
vz-po-) = opříti se; přenes. spo
na koho, nač = míti důvěru v
koho, domnívati se. že něco u
činí, že je něco jlsté...;
u- = lehnouti si (k odpočinku.
ke spánku): jen jsme ulehli, bu
dílí nás; = utišiti se, o větru;
ticho ulehlo na všem (So.); u—.
0 nemocném, v. lehnouti;
011-z okna = vyklonit se; přenes.
vzdechy vylehly z okna (Ner.):
za- = lehnouti si nač, tím za
brat, pokrýt...: za- komu místo,
postel; přišel k nám bílý kůň
(= sníh), zaleh nám celý dvůr
(pořek.): kolenem zalehl jeho
tělo (So.): smutek zalehl srdce
(Němc.): za- ve spaní dítě = u
dusiti; uši ml zalehly || zalehlo
ml v uších, o přechodné nedo
slýchavosti ;
v. lehatl a léhatl

Lehom, -mě || -mi, ž., ves v e.
lehoučký [-čko, -čce], lehounký

buko, -nce] || (říd.) lehoulinký
[-nko, -nce], lehouninký [-nko,
-nce] = velmi lehký: lehoučký
krok, lehounká. úloha

lchtatl, v. lechtatl
leliýčký, Iehýnký [—nko,_-nce] =

velml lehký: lehýnké frestlčky
(čap.); lehýnce se usmála (Ner.):
cizí vlivy lehýnce maskované
(Vrchl.)

Lech, -a. m., podle pověsti = pra—
otec Poláků, bratr čechův;
lech [lechyně] = šlechtic (Stč.)

lecha, ž., rostl.
*lechický, přid. k Lech
*Lechie, z. = Lešsko, Polsko
*lechtadlo, —del,stř. = prostředek

na lechtaní
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lechtatl (v starším pravop. někdy lékárenský, přid. k lékárna: l.
lehtati) || zastar. lektati (lid. praktikant...;
lock-) = příjemně dráždit kůži. lékárna, —ren,ž. = apoteka, ob
šimrat: 1. podmětovč: lechta to; chod 5 léky, laboratoř na při
2, předmětové: 1. koho za krkem, pravu léků; domácí 1. = soubor
na krku pírkem...; [. k smíchu... běžných léků:
= dráždit: slož. dokon. na- se -1'm'.cký[-cky; -ctv't], příd. k le
koho (mnoho): Dřenes. na- pilo- kárník: -ký pomocník: -ké váhy;
tů = zarazit (Ner. z hantýr.): -mička, —ček,ž.. zdrob. k lékár
po- || za- koho: přenes. = za- na; domácí -rnička:
lichotit mu (hover.): po- čí sa— mník [-rnice], -a, m. = majitel
molibost (t.); u- = lechtáním lékárny, její vedoucí, zaměstna
unavit. usmrtit; nec
Zechtdvati, opakov.: slož. nedo- lékař [-řka], -e, m. = kdo dáva
kon. po-; v. polechtovatl léky, léčí a má, k tomu odbor.

Iechlavý = lechtivý (řld.); = dráž- vzděláni:
divý; -vá. odplata = o. lechtáním lékaři“ = provozovat lékařskou
(Ner.) praxi: = chodit k lékaři (lid.):

Ieclltivý kvě; -vost] = nesnáše- lékařský [-sky; -ství]: !. posu
jlcl lechtání; přenes. l. na prá- dek, honorář, -ská komora, -ské
ci = vyhýbající se práci (lid. & vysvědčení
hovor-): = lechtaíicí k smíchu---- 1 lekatl, nedokOn. k u leknoutl.
choulostivý, kluzký, ožehavý (t.): o rybách;
-vé příběhy; -vá situace. věc slož. hromad. dokon. po-;

leehyně, v. Lech lekávati, opak.
Ic" V' leu II lekntl = působit lek, strašit.
leidenský || leyd- daj-»: -ká lá

hev, fysikalni prístroj (pOdle
holand. města Leiden. Leyden)

Ieich, v. lajch

děsit: l. se koho, čeho = stra
chovatl se, bátl se, mít hrůzu
před lďm; ]. se svého vlastního
stínu (o bázllvcl);

“T“" “fi;-tw; -u£. m(.h26:1' slož. dokon. do- = po—(náreč.):_ vedouc, lavn mo xv u e .) dolekaný; na. koho, na—se =
***-“"“V- “je“ po-; 170- koho čím = postrašlt:
tlejniště, str. = místa kde 150“ vy- koho = náhle polekat: z- =

leJna. hnOJlštč p0- (Krásnoh.)
„jm. sua = výkal, trus: čertovo lekávati Opakov'

l., v. čertův , -v. I leknoutl

lekavee, -vce, m. = lekavý č10včk
(lid. a hovor.);

lejsek, -ska. m., pták
lejstro || 'rejstro (Jin), -ter, stř..

z lat. registrum = spis, list. ,
listina (hovor.) lekaw [-vě; "1703“ = lekající

lejta || lýta (Jin), z. = voznlce. * snadno' bázuvý
sud na rozvážení močůvky, ryb aj. lekce. 2.. z lat. = čtení, Přednáška

—lejvatí_v. líti na vys. škole, úkol; přenes. =
lek, -u, m. = leknutí: onemocnět! poučení, napomenutí, domluva

z leku, lekem: lekem zhlednout. leklý. o rybách = který lekne, za
nevédčti, co děláme, na něco za- dušený
pomenout„_ leknín, -u, m., rostl.; movitý: -té

lék (lid. lík, (Nemo.), -u. m = rostliny; -nový květ
prostředek proti nemoci: I. pro- 'lekno, stř. = leknín (zastan)
ti kašli (lid. od kašle, pro ka- I leknouti, lekl, -knuv, -knuti, do
šel): ]. pro nemocného: lék pře- kon. 1: II lekati: ]. koho = po
depsatl, bráti, užívati strašit (Ví-.);
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častěji l.
jmout bázeň, postrašitl se:
nutim nemoci mluvit;
slož. dokon. 14-se = leknouti se:
za- koho: krátká lhůta ho za
lekla (Němc.); za- se čeho: za
leklý = kdo se zalekne

II leknouti, lekl, -knuv, -knutí.
dokon. k I lekati (z původ.
lknoutl, sr.—po-, za- se) = za
lknouti se: parno, že by mohl
člověk ]. (lid. a hovor.); ryby
lekly:
slož. dokon. z-,- o rybách (řid.)

lék0pis, —u,m. = soupis léků
lékořice, ž., léčivá. bylina: Jřt'cov'ý

kořen = „sladké dřevo“: -ř£čina,
ž. = .,pendrek“ '

'lekovadlo, -del, stř. = zarikadlo
'lékovati || 16- = léčit, hojlt (lid.)

se koho, čeho = po
lek

'lekrut,_ -a ". -ta, m. = rekrut
(lid.); přenesý = žák nováček
(Ra.)

Leksa, v. Lexa
lektati, v. lechtati
'lektika c-ty-», stř. pomn.. z lat.

= lehátko u
lektor [-'rka], -a, m., lat., vlast. =

čtenář; ve východ; cirkvi = kle
_rlk předčitajici úryvky z ná
božen. knih; 1. na vys. ško—
lách = praktický učitel jazyka.
korespondence...; !. ' u divadla...
= kdo čte &"posuzuje práce:
-rát, -u, m. = lektorské povoláni_
-ká stolice; ' _
-rský [-_stv£]: -rské místo, po

'voláni; -rstv1 = lektorát
Iektura. _c-túra || V—týrax—|| lekty'ra

(Sez.), ž., z lat. = čtení, četba
lektvar, -u (zastal—. -vař, -e), m..

z lat. “electuarlum = směs jistých
léčiv (v starších.'dobách); prášek
s medem, .se syrupem...,- lid. hoj
ně = povidli: žert. n. hanlivě
= lék;
hrnžk'lfemiceL -a. m. „= výrobce
lektvarů; antivir-stř. = výroba
lektvarů:
lektvař, v...-výše; —'—Hti-= vyrá
bět lektvary., užívat jich

lektýra, v. lektura ,.

lelek, —lka, m.. ptákf chytat, la—
pat lelky, přenes. = zevlovat, lel
kovat (lid. a hovor.)

' lelíček, -čku, m., zdrob. k
lelík, -u, m. = pletenec vlasů.
vrkoč, cop (zastar. a lid.)

'lelkář, —e.m. = kdo lelkuje
lelkovati = hledět, počinati si ja

ko lelek, který ve dne vůbec ne
litá. a v noci jen málo (podle sta
rého podání nemá. vůbec oči), ze
vlovat

lem, -u, m. = obruba s pruhem
látky, kožišlny: přenes. = okraj:
l. zábradlí, zelený l. silnice (čech)

'lemeš, -e. m. = krojidlo pluhu.
radlice (zastar.)

*leméz, -u, m. = nosník (zastat,
nař.)

lemon, v. limon
lemovací = na lemování (kůže,

stroj);
lemování, stř., 1. = obrubováni,
2. = obruba;
dvany': -né kapsy; hlava kadeřeml
-ná (Herit.): 
%emovati= dělat lem, obrubovat;
slož. dokon. o-, za- = obroubltl

lemovka, -vek, z. = pruh látky
na lemování, porta; = lem: l.
kožichu (Ra.): l. kolem stropy

_ (Kunětic.)
'lempásky, m. pomn. = lampásky,

lampasy .
Lemuz, -a, m. = příslušník sta

rého čes. kmene usazeného v
sev.-zap. čechách „

len. lnu, m., rostl.; vlasy jako 1.
= _svétle plavé

.Léna,_ Lena,. domác. tvary k Apo
lena, Eleonora, Magdalena

lenařiti = pěstovat! len (Ra.)
'leníček, .m., zdrob. k len
Leninie <<-nyje», ž. = Leninova

zeme, sovětské Rusko (Ho.):
mlenim'smus <<-nyzmus», -mu, -m.

= Leninovo učení. Leninův při
nos do marxismu, Leninovo roz
viti- marxismu;
Zeninovec, -vce, m. =
leninismu;- =
latinský, vztahové. přid. k Le—
nin: -ská teorie poznám

stoupenec
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lcnlštč, v. lnište Lény, ž. neskl., domác. tvar k
lenitl = být líný, lenošlt (Ner.); Léna

= váhati s čím (Ex-b.); obyč. Leo, Lea, m., z lat., křest. jm. a
zápor. přijm.
oce-: nelenil jsem a šel jsem si
to prohlédnout ap. (lid. a hovor.)
= nedalo mi to, abych si to ne
prohlédl; komu se nelení, tomu
se zeleni (přísl.)

lenlvec, —vce,m. = lenivý člověk:
Zenivěti, -veji = stávati se leni
vý; slož. dokon. z-; zpřidav. zle—
nivělý;
lenivý [-'vě; wosa = liný, leno
šlvý

Lenka, ž., zdrob. k Léna
lenní Pze-), přid. 'k léno;

Zenný, přid. 1. k léno = lenni; 2.
k len: lenné pole (Němc.)

léno, stř.. z něm. = věc, pozem
ky, úřad. propůjčené vasalovl:
dát, dostat... něco lénem

ienoch, -a, m. = líný člověk; ve
liký... ]. || (náladově) l. líná.:
I., -u, m. = opěradlo u židle: =
linkované. podložka ke psani

lcnochod, -a., m., ssavec; -d£, přid.
k tomu

Lenora <-nó-», žen. jm. z Eleonora:
l., ž. = lenost (lid. a hovor.).
slovni hřičkou (leno- je stejné
s leno-ch...); zdrob. Lenorka, ž.

len05t. -i, ž. = linost, lenivost
'lenošek, -šku, m.. zdrob. k le

noch, 
lenošiti = být lenoch, lenivý, li—

ný, zahálet; slož. dokon. na
se (mnoho); po-, za- si (tro
chu, mnoho): pro- celý den =
lenošenim strávit; vy- se = do
vůle si za-; z- = státi se leni
vý: lenošivati, opak.:
lenošivý [-vě; wosa = lenošici

ienoška, -šek, ž. = vycpaná židle,
křeslo s lenochem, fauteuil;
lenoško'vý, přid. k tomu

lenošný. [-ně; most) = lenivý (řiď-)
'lenství, stř. = léno
'lenta, ž.. rus. = pás: *lent'ička ||

*lentočka, —ček,ž., zdrob. k tomu
= páska, stužka

lenůšck, -ška, m., zdrob. k. lenoch

leonlnhký c-nyn-»: —ké verše, na
zvané po středověkém básníku
Leonovi: —kú společnost, smlou
va = z které má jedna strana
jen škodu

Leonora a—nó-ib,žen. jm. z Eleo
nora

Leontlna c-tý-» (zčešť. -týna,
Herrm.), ž., křest. jm.

leOpanl, —a, m. = levhart: -d4.
přid. k tomu

LeOpnlda || -dina c-dý-», žen. pro
tějšek ke křest. jm. Leopold

Leoš, -e, m., křest. jm. z Leo
lep, -u, m. = prostředek na. le

pení: sednout, chytiti se komu
na 1. = dáti se oklamat (lid. &
hovor.); dostat koho na lep =
lstivě oklamat (t.)

"lepanec, -nce, m. = pohlavek, po
liček (lid.)

lépati, opět. k lepiti (zastar.): ty
názvy Řekové Slovanům lépall
(šafař.), přenes. = přisuzovali,
..přišivall" [] lepatí; dochováno
v nař. lípati

'lepavý = lepkavý
lépe, v. lepší
lepek, -pku; m. = bílkovinná vrst

va obilního zrna
'lepencový, přid. k lepenec = sle

pený, slátaný (šal.):
lepenec, -nce, m. || mice, 2. =
slepené, hliněné stavení (zastar. a
lid., Jin)

lepenka, -nek, 2. = tlustý papir.
dříve lepený, karton, lid. papn
dekl; -kárna, -ren, 2. = dílna..
továrna. na lepenku; -kář, -e.
m. = výrobce lepenky, lepen
kářský delnik; Janský [-kář—
stvfj; -komtý = podobný lepen
ce; -kový, přid. k lepenka = z
lepenky...

lepě, v. lepý
lepicí = na lepení;

lepíč [-čka], -e, m. = kdo lepí;
lepidlo, —del. stř. = prostředek
na lepení
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leplti = spojovat lepem, mazem:
]. plakáty na zeď; vlaštovka sl
lepí hnízdo; přenes.: l. článek.
řeč... = pracně n. nesamostatně
sestavovat, „smolit“ (hovor.):
]. se na prsty... = lnout k
prstům; přenes. lid. a hovor.:
]. se na koho = houževnatě, do—
těrně se ho držet; všecko se mu
lepí na prsty = krade;
slož. dokon. do- co = dokončit
lepení čeho; na- co nač: o-, ob
co čím: od- co s čeho; od— se
od(e) zdi... (Hlad., Vanč.) = od—
stoupit ode zdi, o kterou jsme se
dlouho a pevně opírali (hovor.):
od- se od země, 0 letadle;
po- zeď obrázky; pod-, pře- co
čím; při- známku na dopis, ko
lek na listinu: přenes. při- se
na koho = připojltl se k ně
mu, stále se ho držet (lid. &.
hovor.): roz— obálku, dopis; s
co (dohromady): vlasy se mu
slepily potem; přenes. s- verše.
knihu; v- vytržený list do kni
hy; v- komu jednu, pohlavek
(lid. a hovor.): oči
(Krásnoh) = upřítl do talíře:
vy- krabici (uvnitř) něčím; vy
plakaty = na- je někde; vy
lep = spotřebovat; za- obálku;
za- komu oči, přenes. = zastřít
pravý stav (hovor.):
teplotní, opak.;
depa/van, opětov., slož. nedokon.
do-, na—, od- atp.:
v. lépatl

'leplvý = lepkaVý
'lepkati = být lepkavý
lepkavětl, -vějí = stávatl se lepka

VÝ; slož. dok. z—(šrám.);
lepkavý kvě; avastJ = co se
lepí: ]. snih, -vá. kůr-a...; -vé
teplo. vedro = kdy se lepí ruce...
potem: přenes. mít -vé ruce =
krást (lid. a, hovor.) || 'lepký

lepnice, ž. = pouzdro na. vějičky
lepo-, kmen přid. jm. lepý ve slož.

(většinoulmiž. & řid.), na př.:
'-bamý = lepě zbarvený: t-ka
de'řavý;

V talíř V-'

-kam, -u, m. = lepý, drahý ká—
men (Zey.):
'-krásný; '-llcí = s lepýml líciz.
'-mluv, -u, m. = eufemismus

Ieporello, stř. = skládací obrázek,.
album (sr. it. lepore = půvab)

leporouchý, -řasý (čech) = s le-
pým rouchem, s lepými řasami

lepost || -pota, ž. = krása (kniž.)
lepo-tkaný, -tvárný || -wary' (bá—

snlc.) = lepě tkaný, s lepýml
tvary

lepovati = dávat na kmeny lepově
kroužky (lesn.):
—lepova£í, v. lepltl

lepra, ž., lat. = malomocenství;
'leprovitý = stižcný leprou

lepší, 2. Stan původ. k lepý, dnes
k dobrý, protože je lepý jen
kniž.: l bez srovnávání: ]. žák
= ne nejlepší, ale nadprůměrně
dobrý;
zpodst. (nejhepší, -iho_ stř.:
Raisovo Na. lepším; dát něco
k lepšímu, v. dáti: v nejlepším
přestat, vytrhnout koho z nej
lepšího... = v nejlepší práci, za
bavě, z nejlepší práce, zábavy...;.
příslov. lépe, lid. a hovor. lip

'lepšitel, -e, m. = kdo lepší, zlep—
šuje, zlepšovatel

lepšltl = činit lepším: zdraví, ne—
moc, počasí se lepši;
slož. dokon. nad— komu = pří-:
po-: žák se polepšil; p0- sl =
ziskat lepši postavení apod.;
při- komu plat, stravu II na pla
tu, na stravě || v stravě = dát
mu lepši plat...; vy- malbu...
(jen lid. a. hovor.): z- žákům
znamky, stravu; z- se v učení;
-lepšo'vati, slož. nedok. nad—; po
se, obyč. lepšiti se; při—nemoc
ným v jídle; při- si; z-: poměry
se zlepšují ll lepší se

lept, -u, m. = leptaný obrázek:
leptaci = na leptání;
Ieptač, -e, m. = dělník, který"
lepta; -čsky' [-čstv£];
leptáma, -ren. ž. = místnost..
kde se leptá.:
leptař [-řka], -e, m. = umělec —.
dělající lepty; -'ř8k:ý [Jřstvž] ;
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leptadlo, —del, stř. = leptací
prostředek

leptati, -tam || zastar. 3. jedn. -ce.
-tán(í), původ. = kousat. ští
pat, lízat.- pak = jemné rýt.
rozžírat, drsnit: 1. sklo, kuzi;
slož. dokon. roz- sklo pískem,
ránu solí: roz- lidskou společ
nost = rozložit, rozrušit, roz
kladné na ni zapůsobit; 1m- sklo,
obraz; za- = zasumét (Čelakh
leptávati, opakov.: slož. nedok.
roz-, W';
leptavý kvě; -vost] = leptající

iepý [mě] = ztepilý. spanilý, krásn
ný (kniž., básnlc.); v. lepost.
lepota

*lermo, stř. = vojen. poplach,
alarm (zast.); = křik, povyk
(lid.)

les, -a, m. = větší porost planě
rostoucího n. sázeného, nikoli
ovocného stromoví;
přenes. l. bodáků, kopl. sloupů
== množství; volat jako na lesy
(lid. akhovor.) = křičet; mluviti
do lesa = marně (Kosm.); hle
datl cestu z lesa = přemýšlet.
jak něco provést (šmíl.); nevi
det pro les stromy = nevidět
pravý stav; voziti dříví do lesa
= zbytečně rozhojňovat

lesácký [-cky; -ctv£], přid. k 16
sák: l. život, plat;
lesák [—aacka], -a, m. = kdo
bydlí v lesích; = lesní dělník
(Baar); = myslivec (hovor.): =
lesní zajíc: = posluchač lesnické
školy (hovor.); -sacka, též =
lesni koroptev (mysliv.)

lesan, -a. m., lovecký pes;
'lesa/nka, -nek, 2. = lesní žena,
víla

lesbický [-cky]: -cka láska = po
hlavní láska mezi ženami (podle
řec. ostrova Lesbos, kde žila řec
ká básnířka Sapfo);
lesbičanka, -nek, ž. = pěstitelka
lesbické lásky

'lesí. stř. hromad. = lesy
lesíček, —čka. m., zdrob. k lesík,

-a. m., zdrob. k les;
lenna, ž. = lesík (kniz, Ner.,

Zey.); lesinatý = lesnatý (Koll.);
lesinka, -nek, ž. = remíz

lesk, -u, m. = svítivost, blyštění,
svit hladkých předmětů. vznika
jící odrazem svetla: stahovat l.
(kruci) = zbavovat oděv lesku;
= nádhera: divadlo... v lesku

leskle, v. lesklý;
lesklz'ce, z., můra

leskle-, kmen příd. lesklý v kniž.
slož.:
-barvú = leskle zbarvený; -če-r
m?; JEM,- -ok17;mená; www;

lesklý [-le; -lost] = lesknoucí se.
mající lesk; přenes. = jen na
pohled, zdánlivé pěkný...: -lá
frau, bída

'lesknatý Il “leskmwú = lesklý
lesknice, ž., tráva.
lesknouti se, leskl, lesknuv, lesk

nutí = vydávat lesk, třpytíti se,
blystět; slza se leskla v jeho
oku (Herit.); slož. dokon. za- se

'leslmý = lesknoucí se
'leskot, -u, m. = lesk; 'leskotatl

se = lesknouti se
leskový, příd. k lesk
'leskuplný -= plný lesku; 'wázdný

= bez lesku
'leskutý = lesklý (O. Bál—.)
leamlstr. -a, m., podle ném. Forst

meister -= správce revíru
lesňák [dňačkaL -a, m. = lesák
'lesnatěti, -téjí = stávati se drs

ný, hrubnout, o mravech (Koll.)
(ln—ajina, vrchy)

lesnatý [-tě; -tost] = porostlý lesy
lesní, příd. k les: l. dříví, zvěř.

stromy, úřed, hlídač, požár, žito
...; lesní panna, muž: 1. právo;
1. roh, hudební nástroj;
l., —ho,m. = lesník, polesný;
l., ž. = žena lesního;
Ia.—mice,z. = lovecké lesní trubka:
lesnický [-cky; -ctvt], přid. k
lesník: ]. přiručí, -ká škola; -ctví
= lesnické povolani, nauka o le—
sích, péče o ně: .
lesník, -a. m. = spravce lesa.
posluchač lesnic. školy

'lemý = lesní, lesnatý
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Lesoií, —ně.m., v době obrozen. =
Sílvanus, lesní bůh: psi jm.

lesovna, -ven, z. = obydlí lesniho
zaměstnance

losslngovec, —vce,m. = napodobi
tel něm. básníka Lessinga, stou
penec jeho zásad; -govský = v
Leasingové duchu

lest, 2. jedn.. 1., 4. mn. lstí, 3. mn.
lstem [] lstlm, 6. lstech || lstich,
7. lstmí (zast. lestml), ž. = taj
né. vychytralé, často podvodné
Jednání, klam, podvod, šalba, ú
skok; lest strojit, kout, vymýš
let: lsti užít, chytati se; utéci se
ke lstí: dosíci čeho lstí;
lestný = lstivý (říd.); -ná na
děje (čech), politika (So.)

lešení, stř. = prkna na, kozách. na
žebřich... k práci ve výši; diva
delní ]. = jeviště (zastar.); =
popraviště (Hal.): zdrob. mléko,
stř.; přenes. = kazatelna (Ka
rafiát)

lešenský, přid. !: názvu města
Lešno

'lešpapír, -u, m., z něm. = pljavý
papír; hravý, přid. k tomu

lehký, přid. k Lech
lei'čnec, -nce. m., sirnik kovů
leštící = na leštění (prášek, stroj):

leštič [-čka], -e. m. = kdo leští:
leštidla, -del, stř. = přípravek
na leštění

leština, z. = lískoví
leštírna, -ren, ž. = dílna na leštění
leštltel, —e,m. = leštič
leštitl = působit (čištěním, hla

zením...), aby se něco lesklo;
slož. dokon. vuz-, 1m— co; vy
leštěný: -né boty; přenes. -ná.
střízlivost (šal.); z-'= vy- (Hm.,
řid.); lešttvatt, opakov.

leštitko, -tek. stř. = čím se leští
let, -u, m. = letění, létání: ptačí

let; zastřelit ptáka v letu: =
pohyb letadla. cesta, letadlem;
přenes. = veliký chvat, spěch
(lid. a hovor.); v. cuk:
letem, přisloveč. = v letu, letmo

létací = zařízený na létání. pře
nes. na rychlý pohyb :; jednoho
místa na druhé: ]. komise. poš

ta; !. baterie. sbor (vojen.); \
krámy (Ner.)

letáček, -čku, m., zdrob. k letak.
l., -čka, m. = motýl (Němc.)

letadélko, -lek. stř., zdrob. k
letadlo (o d ch yl. lé-), —del,stř.,
1. = pták (Stč., RK): 2. ——
hmyz (Dur-d.); 3. = křídlo (ob
rozen., eechJ; .4. = přístroj na
létání: '
letadlem? průmysl

leták, -u, m., 1. =- křídlo zvete
(myslív.); 2. = propagační, agl
tačnl llst. brožurka

letální, z lat. = smrtelný: ]. dáv
ka (lékař.)

letanlje, v. litanie
letarglcký [-cky], přid. k letar

gie; přenes. = lhostejný, netoč
ný:
letargie || leth- c-gyjenb, ž.. z řeč
== chorobná spavost. přenos. ->
netečnost, lhostejnost

létati || 14- || zříd. le-, opětov. lz
letětl: pták... lítá; dětí lítají =>
prohánějí se; poličky lítaly 
padaly (Vanč.):
slož. dokon. na- se (mnoho, do
vůle); na- mnoho km ==-uletět;
od-, nedokon.: ptáci na zimu
odlétají; pře-, nedokon. (Má.):
po-, nedok.: snih polétal (Sláma.)
= poletoval (básnlc.) || dokon.:
polítal celé město = zběhal (lid
& hovor.); při-, nedokon.:
8-, nedok.: s chrámu slétá zvonů
hlas (Heyd.): ptáci se slétaji;
u-, nedok.: ptáci na zimu uléta
ji: Eržika ulétá. (Olbr.) = chodí
za jinými:
ily—,nedok.: zdola vylétal na kůr
jen jeden hlas (Rais): včely vy
létají z úlu: ptáci vylétaji z hniz
da [] dokon. vylétall = vylítlí;
taz—,nedok.: ptáci vzlétají = le—
tí do výše; vzlétám výše sebe
(Krásnoh.); slz-, nedok.: myšp
lenky. touhy, sny zalétají do
mládí, do mlnulostl;
dokon. hromad. novy-, potu-;
letávati, opakov.: slož. nedokon.
za- apod.;
v. létnoutl



'létavoe 'letlly

qétnvec, -vce, m. = kdo, co lítá
létavě, v. létavý
létavice, 2. = troska komického

tělesa, meteor, meteorit, lid. pa
dající hvězda, povětroň

aétavka, -vek, ž., 1. = lehká, plach
ta na jachtě: 2. = včela dělnice

létavý II a. Dvě; masu = schopný
létat: -vé ryby, -vá, semena; =
létající: -vé mlhy (Vrchl.), -ví
snové (Ner.)

wm [-tkyně], -tce, m.. 1. = pták
(Krésnoh., ojediň.): 2. = pilot n.
pozorovatel v letadle: letecký
den, rekord, -cká pošta, soutěž:
letectví, stř. = letecké zaměst
naní, letecké věci, -ká praxe:
letectvo, stř. hromad. = letci

letem, v. let
letenka, -nek, ž. = letadlov'ý jízdní

lístek
letenský, příd. k Letná
ietětl, -tí, 1. = vznášeti se, pohybo

vat nad zemí: pták, letadlo, kou
le... letí; = dopravovati se leta
dlem; 2. = _rychle jít, běžet,
rychle jet, pohybovati se, ší
řit, ubíhat, míjet: ]. do školy
atp. (lid. & hovor.); (lid.) l. jako
švec (na jarmark); povoz, vlak.
koně letí; l. = rychle odejítl
& hanbou. být propuštěn (lid. a
hovor.); čas letí; plameny zřím
letět (Heyd.); rozlehlým polem
leti můj hlas (Má.);
3. = padat. na př. se schodů, se
stromu; stavba, písmo... letí =
je nakloněna, -no'; řádky (DÍS
ma) letěly od sebe (Jin) = znač
ně se rozcházely:
slož. dokon. do- kam: 'na- se
(mnoho, dlouho); na- nač = klo
pýtnout oč, přes něco (lid. &
hovor.); na- (komu) nač II na—
iítnout = dáti se oklamat, sle—
pě uvěřit (t.); o_b- co: od-:
ptáci na zimu odletí; tříska od
letěla od dřeva; od- od čeho, od
sebe = odskočit, být odmrštěn:
po—, 0 trvání v budoucnosti:
letec poletí do Prahy; poletíš...
= budeš propuštěn (lid. a ho
vor.); pro-: střela proletěla tě

&'

lem; pro— 11 zkoušky = propad
nouti (hrubší hovor.);
pře-: letec přeletěl moře; mou
cha mu přeletěla přes nos '
hněvá se pro maličkost (lid. a
hovor.); něco mu přeletěla přes
nos = znepokojilo. pohněvalc
(t.); přenes. úsměv, ruměnec.
stín přeletěl obličej II po —ji |
přes 0.: jeho zrak přeletěl po
společnosti (Herit.) || pře- zra
kem, pohledem, okem společnost:
při- někam. k někomu; přenes
při- na někoho = v rozhořčen!
přiběhnout ;
roz- se, 1. = letět na ruzne
strany: vrabci se rozletěll: okno.
se rozletělo = náhle, naráz
se otevřelo dokořán n. rozbilo:
hrnec se rozletěl = rozbil na ku
SY: 2. = dáti se do běhu: kun
stroj se rozletěl;
&—(dolů): = spadnouti s koně.
zeď sletěla (lid. a hovor.); s- se
= letem se shromáždit (o ptůf
cích, přenes. o členech Sokola);
u- = od- pryč; = minout: jo
seň uletí (Vinař.); = letem ura
ziti: letec uletěl tisíce km:
v-: motýl vletěl do pokoje; v—
do pokoje... = kvapně přiběh
nout, „vpadnout“;
vy- = odletět “ven n. do Výše:
ptáček vyletěl z klece, na stře
chu; = rychle vyběhnout: vy
z domu: vyletělo mi to z úst, o
nemiiém prořeknutí (lid. &. ho
vor.); to by člověk z kůže V7—
letěl, v. kůže; vy- = býti pro—
puštěn;
ve- = vyletět vzhůru (lmiž.);
za- = odlítnout pryč: včely ně—
kam zaletěly; přenes. za- očkem
ke komu (Krásnoh.), myšlenkou
kam (Heyd.); myšlenky zaletěb
do minulosti (Herit.):
lettvati, opakov.:
v. létati _.

lethargie, v. letargie
'letice, ž. = křídlo (Kollár. Oo

lak.)
'letllý = zletilý, letitý
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letiště, stř. = letecký přístav;
letištní, přid. k tomu

letitý [-tě,' -tost] = mající mnoho
let, starý, obstarožný: l. muž...:
]. prach (Vanč.): -tá bříza (Jlr.):
přenes. ]. klid (Sez.)

letívatl, v. letěti
letka, -tek, z., obyč. pomn. = nej

silnější a nejdelší pera ptačích
křídel; letka = letecká jednotka

letmo, příslov. k leteti = v letu;
obyčej. přenes. = zběžně: 1. si
něco prohlédnout, naznačit;
letmý = rychlý jako v letu: boj
se blížil ]. (Krásnoh.); ]. mrak
(David) = letící; obyčej. = zběž
ný: [. pohled, -má prohlídka;
-mé narážky (Vrchl.); -má po
známka (Bez.)

Letná, -né. ž., část Prahy
letňáček, -čku, m. = letní klobouk,

kabát (hovor.);
letňák, -u, m. = letní byt; 1., -a,
m. = letni host (hovor.)

letní [-ně], přid. k léto: ]. den.
vedro, šat, ovoce, sídlo, divadlo:
obléci se -ně

letnice. -ic. 3. -cím || -cum, 7. -ce
mi || (zřid.) -ci, ž. pomn. = sva—
todušni svátky

letnička, -ček, z. = jednoletá kvě
tina

'letník, -u, rn. = letohrádek, dům
1; letnímu pobytu;
1., -a, m. = letňák

'letniště, stř. = letovisko
létnonti || zřid. le- (basu.) ]] 14

(lid.). létl, -tnuv, -tnutl. dokon.
]; letět! (kniž. a lid.): noc dál
tmavým letla křídlem (Vrchl.);
létlo jí hlavou (t.); polem let
(= leti) můj hlas (Má..); lítnout
kanceláří, kolem koho = rychle
(pro)jit, proběhnout, mihnouti se
(č.-Chod):
zprav. slož. dokon. do- || doletětl:
m— někomu na něco, v. letěti:
rob—|| obletět; 0:1—|| odletětl:
pro- " proletět; pro- knlhu =
zběžně prohlédnout (hovor—.):
pře- " přeletět; při- || přiletěti:
102- se || -letěti: plaše rozlétlo
se po kostele jeho oko (Vrchl.):

dveře se rozlítly dokořán: zprá
va se rozlétla po městě;
a- || sletěti; sletlý: na troskách
klenby sletlé = spadlé (Čech);
14- || uletětl: pták ulétl z klece;
klobouk mu ulitl s hlavy: u- 1
km = létáním urazit; ulétlý pták
(Ner.);
v- II vletětl (v-letnouti,
vy- " vyletětl; vz- || vzletětl:
duše vzlétne k nebi (Vrchl.);
za- " zaletěti: zaletly tam zvěsti
(Mach.);
Jetovati, slož. nedokon. tio-;
na- letadlo = zkoušet;
ob-: jestřábí sokola obletovali
(Čelak.); přenes. ob- koho =
prokazovat mu zvláštní pozor
nost, dvořiti se;
od—: ptáci odletují;
letují od hobliku;
zao-: sníh poletuje, ptáci poletu
jí; přenes. jeho oči poletovaly
s tváře na papír (Neum.);
pro-: sýkorka daleké krajiny pro
letovala (Čelak.); vše mu pro
letovalo myslí (Rals);
pře- s jedné větve na druhou;
při,- " přilétatl:
8- se: ptáci se sletovali (Čelak.):
val-: včely vyletují z úlu;
za-: slepice zaletují do zahrady

letný (most), přid. 1. k léto =
letitý (řid.); 2. k let = létající.
rychlý. letmý (básnic.): ]. holub
(Heyd.); -né křídlo (Vrchl.)

léto, let. 3. atd. letům || někdy lé-.
stř., 1. roční doba; babi l., v
babi:
2. = rok: milostivě l., u židů =

čech) ;

třísky od

rok, kdy odpočivala země, v
katol. církvi = rok zvláštních
odpustků:
často pomn. léta = věk, stáří.
život: není _na něm vidět l.: lé
ta ubihají; mladá, jinošská l.;
býti v nejlepších letech; míti
léta = býti dospělý, mit ro
zum: drahá. hubená l. = doba
drahoty. nedostatku: vypadat
jako sedm drahých let = být
hubený:
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před lety = před několika, před
mnohými lety: podob. od let =
od řady... let: od let mu tak
říkali (Mrš.); léta letoucí, v. le
toucí:
léta = letokruh;
léto, lid. lí- = okrášlený vršek
mladé jedličky, s kterým se cho
divalo n. ještě chodívá. na. Květ
nou neděli

leto-, kmen k léto ve slož.:
-hrad, -u || obyč. -hrádek, -dku,
m. = lepší letní sídlo; = be
sídka, altánek;
-kmh, -u, m. = kruh ve dřevě.
na. rybích šupinách, podle kte
rého se určují léta (stáři);
-p'i3_,-u, m. || často pomn. mísy
= anály, spis zaznamenávající
události chronologicky, kronika;
Zeyerův cyklus Z letopisů lásky:
misce, -sce, m. = analista; -pi
sec-ký [—clcy; -ctv4] || mi.—mý =
analistický;
-počet, -čtu. m. = počítání let
(roků) od nějaké éry: = určení
let (na domě. na knize...)

letci-a, 2.. z lat. = povaha, tem
perament: býti živé... -ry, mítí
živou... -ru

ietorost, -u_ m. = co vyroste za
léto, výhonek (odbor. a básnic.);
sr. ratolest

ietorový, přid. k letora: -vá. vlaž—
nost (Sez.)

letos, príslov. (z původ. léto se n.
sb = toto léto) = tento rok

letošek, -ška. m. = letošní rok:
'letošňátko, -tek, stř.. zdrob. k
-šné, -šněte, stř. = letošní mládě;
letosni (mor. letoší), přid. k
letos;
'letošník [-n'lce], -a„ m. = le
tošní zvíře; = ,.letošní“ člověk
= mladý, nezkušený

letoucí, 1. léta letouoí = mnoho
let; 2. 1: let (ojediň.): pták le
tem letoucím se mihne (Jir.):
rozneslo se letem letoucím (t.)

letoun, -a, m. = létající živočich.
řád létajících ssavců (netopýři.
kaloň, upír), závodní jezdec na
kole;

837

levandule, ž.,

Levant

l., -a || -u, m., druh letadla,;
zdrob. letounek, ruka. il 'nku, m.:
letounem? " mký, přid. k letoun

I letovati = být na letním bytě
(Jungm. z Dobrovského; obno
vuje se, snad vlivem slovenštiny)

II letovati, z něm. = spojovat
kovové součásti pájkou;
slož. dokon. oci-, při-, 8-, za

—letovati, v. létnouti
LetOvico, -ic. pomn., městys na M..
letovisko || řidč. -viště, stř. = let

ní byt, sídlo
'letošně, -něte. stř. = letošně
*letvlnka, -nek, ž. = větev vyrostla

za léto (nár., HCl.)
leu ale-w), mn. lei aleji), m. neskl.

= rumun. měnová. jednotka, lev.
frank

leukoplast (le-u-ib, -u, m., z řeč..
součást rostlinných buněk; ná
plast

lev [lvlceL lva, m., šelma; sym
bol statečnosti: bojovat jako lev;
český i.. znak čes. království,
symbol čes. národa; = leu:
lev, lvice salonů || salonní lev.
lvice = kdo se rád pohybuje v
salonech (havor. v buržoasní spo
lečnosti); pod. lev společnosti
(Hlad.); lev Příkopů (t.) = kdo
se často prochází po praž. Pří
kopech; u Ner. lián, -a., m. (podle
franc.);
Lev, křest. jm. i příjm.:
v. lví a ivový

levňcký boky; -ctví], příd. k le—
VAR;

levočka, -ček, ž., 1. = levá. ruka;
2. = žena užívající levé ruky
misto pravé;
levák, -a, m. = muž užívající
levé ruky misto pravé

z lat. laven-, rostl.:
-lo'vý: -vá vůně

Lovant, -u, m., z franc. || -ta, ž.,
z ital., vlast. = východ, přenes.
= východní Středomoří;
levanti'n c-tým, -u, m., hedváb
ná látka; .
levantimků = levantský;
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levantskú, přid. k Levante: l.
obchod, tolar; -ká bavlna:
Levamtské moře .

lěvatl " livati || lid. & hovor. tej-,
opak. k líti, zprav. nedok. slož.
do- víno vodou; na- co do čeho;
pupence se nalévají; na—koho ==
balamutit (zhrub.):
ob-, oci-, zao-, pod-; 1910- krev;
pře—,při-, roz-; s-, sr. slevač:
u—: snadno se ulívá, ale zle do
lívá (přísl.): lid. a hovor. ulej
vat se (Olbr.) = vyhýbati se
práci...: sr. ulejvák;
v—: řeka se vlévá do moře;
vy- vodu...: přenes.: hořkost du
še vy- v pláči (Vrchl.); W- si
hněv, zlost; zap zahradu...

levě, v. lei/Ý
levhart [-tice], -a, m., šelma;

levhartí kůže
lovlatan c-vija-ip, -a, m., bájeslovný

mořský netvor
levice, z., 1. = levá ruka. levačka:

2. = levá strana: sedět! někomu
po -ci: přenes. = strana. směr
politicky, sociálně n. umělecky
radikální, levý;
levicový tisk, -vé strany, listy
=. tisk... levice, levý. levé

iovičácký [-cky; -ctvi], přid. k le
vlčák;
'lev-ičačka, —ček. z. protějšek k
levičák;
levíčdk, -a. m. = levák; přenes.
= stoupenec levého směru, le
vice (zhrub.); _
levička, ž.. původ. zdrob. k le
vice, ale necítí se tak = levá
ruka:
levič'ný = levicový (Brát)

'levit, -a. m. = I levita
[ levita, m. = potomek z rodu Le

vi, pomocník kněží u starých
židů

ll lovita, ž. || obyč. pomn. -ty =
důrazná domluva; číst komu le
vity, v. čísti 3.

lovitace,'ž., z lat. = vznesení, vzná
seni se se země do vzduchu

'lovitl = polevovat, ulehčovat,
slevovat: obyč. ve slož.. v. nad

levit, oblevit. odlevit, polevit, sle
vit, ulevit

levitský, přid. k levit, 1 levita
levity, v. II levíta
levný [-ně; 'most) = laciný, mír

ný: koupiti co za 1. peníz; -né
ceny; 2. stup. levnější [máji]

levo-, kmen k levý ve slož.:
-boček, -čka, m. = dítě „z levého
bohu", nemanželské; -boč»n£ ;
-bočný, přid. k tomu; '-bočstvi,
stř. = levobočný původ:
mož, Jruč, příslov. = levou no
hou, rukou (tělocvič.);
'—ručka, m. || ž. = levák;
-stra1mý = na levé straně;
—točivý = točící se doleva (za
vit, -vé rostliny) '

levý [-vě],'opak k pravý: ]. bok,
-vá ruka, strana: dítě z levého
boku = nemanželské, levoboček;
přenes. = krajně radikální: 1.
tisk, blok, směr, -vé křídla..:
= špatný. nepodařený (hovor.):
-vě smýšlet

Lexa cLeksaaí. m., domác. tvar lí
Alexandr, Alexius; přijm.

lexikální [-ně], přid. k lexikon =
slovníkový, slovní: l. práce, bo
hatství jazyka; —ně= po stránce
slovníkové, co se týče slovní zá—
soby

lexiko-, kmen k lexikon ve slož.:
-graf, -a, m. = kdo spisuje slov
ník, slovnikář; -g'raf1'.cký [why]
= slovnikařský: -grajie c-tije).
z. = slovnikařství;
-logícký [-cky], přid. k Janie.
ž. = nauka o slovníku

lexikon, -ka, stř. || časť. —konu.m..
řec. = slovník; v. konversační

leydenský, v. leidenský
lézatl (Vrchl.) || 14- (Holeč., Mail.),

opětov. k lézti = lézávati; zprav.
jen v nedokon. slož.:
do(lězati [] lí-) ke komu, za kým,
na koho = vtírati se, obtěžovat;
na(lézati) nerosty... = nacházet;
tam se nalézají vzácné kvě
tiny, drahé kameny... = možno
je tam nalézt || vyskytují se:
neče's. je na.-. jde-li jen o to.
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že se něco někde vyskytuje, je,
stojím: kniha se nalézá v kni
hovně m. je, leží; dům se nalézá
na kraji ulice = je, stojí atp.;
'nad- komu = nadbíhat;
'pb- = lézt kolem někoho, oble
tovat;
po(lézatí |] lí—),popo- = trochu
vylézat;
pod (lízati, zříd. lě-) komu —
nedůstojně lichotlt, hleděti se
zavděěít;
pro(lézati) jeskyně, všecky kouty;
pře(lézati) plot;
roz(lézati || lí-) se = šířltl se:
rakovina se rozlézá po Celém těle:
c(lézati || řidě. lí-) s koně; s
se = tajně, pokoutně se scha
zet: vyuézati) || (lí-) ze země;
vynanézati) něco = objevovat;
;(lézati) hory: za(lézati || li-)
do koutka, do brlohu;
lézávatt || Ib, ojedlň. le-, opa
kov.: slož. nedokon. 'na- atp.

iezavý = pronikavý (lld.): 1. chlad
(Tilsch.): -vá zima

lezec [lezkyněL -zce. m. = kdo
leze, stoupá (na hory...); lezeckú
žebřík, provaz; -ké umění =
horolezecké (Dur-.)

lezlšt-ě. stř. = stoupací oddělení
(horn.); hasičské l.=cvlěná. věž

lezkyně, v. lezec
'lezmo, příslov. = lezením '(č.

Chod)
'lezoun, -a., m. = kdo, co leze:

-= dítě, které leze, ještě nechodí;
zdrob. lezou/nek, -nka, m.

lézti, lezu. leza, -zouc, lez, lezší,
lezl, -zen(í) = pohybovat! se ru
kama i nohama, po břiše. plazí
vě: !. na strom, po žebříku...: l.
po čtyřech; l. jako rak = po
zpátku; had len = plazí se:
= pomalu, obtížně jít, chodit.
na př. 0 nemocném (zhrub.);
přenes. leze to z něho jako z
chlupaté deky (lld.) = nerad.
pomalu se k něčemu přiznává, o
něčem vypráví: brambory... mu
nelezou (do krku) = nechutnají
(t.): 1. ke kříži. v. kříž:

leze na mne spaní = jde (lid. .
hovor.); leze to do peněz (t.);
!. někam = cpáti se. tlačit (lid..
a hovor.): neleze do sňatku .
valnou chuti (Vr.): ]. s čím na
koho = obtěžovat koho čím (t.):
]. komu do zelí, v. zelí;
= tlačlti se ven, vznikat: dítěti
lezou zoubky: hřebík leze z dro
va; zima leze do člověka;
= padat: lezou mu vlasy (lld.);
slož. dokon. do- někam;
na-= hromadně vléztl: mravenci
nalezli do komory; na—se =mno—
ho, namáhavé lézt;
na-(lézti) co = Najít!, v. tam;
ob- co; od- někam. pryč;
zlo-, o trvání v budoucnosti: po
lezu tam = „budu lézt“; místy
též rozk. polez = lez, vylez,
pojď...;
po-po- = trochu vylézt, odlézt...:
hřebík popolezl:
pod- zeď, pod zeď;
pro- oknem, skrz okno; všecko
p_ro- = prohlédnout; pro- u
zkoušky = projít (zhrub.);
pře— zeď, plot;
pří- = lezením se přiblížit;
roz- se = od- na. různé strany;
s- se stromu, s koně: = vypadat
(o vlasech); sníh slezl — roztál
(lld.): s- se = sejít! se (tajně.
pokoutně): v. z-;
v- někam, do pasti, do boudy;
zavřít byt. dům. aby tam někdo
nevlezl: přenes.: co mu to vlezlo
do hlavy? (o divných nápadech;
lid. & hovor.): vlezlo mu to do
hlavy = trápí se, zpychl tím (L);
v- do čeho = dostati se do če
ho; vleze to tam všechno = VO
jde se (lld.); nemít rozumu (ani
tolik), co by za nehet vlezlo; dát
někomu. co (se) do něho vleze
= vyěinlt pořadně, zpráskat;
vlézt komu na záda = dat po
koj (hrubší odbytí): sr. vlezný;
vy- na strom, na vůz (kam?), :
postele, z vozu (odkud?); pře
nes. vy—2 nemoci... dostati se.
vykřísatí se: wlezlý;



lež

vym- (tvary jako u nalézti) =
objevit; sr. vynález:
z-, nikoli s-, z pův. vz- = vy
lézt nahoru: z- horu (kníž.);
za- = schovati se. ukrýt (do
kouta, do boudy...); za- za nehty
= zajít

lež, lži, mn. lži, lží. lžím. lžích,
lžemi, ž., souvisí s lhátl =
vědomé., úmyslná nepravda; ha
nebné., drzá., nestoudná, makavá
I.; to je samá I.; to jsou samé
lži; konvenční l. = ze zdvoři
losti: dopustit! se lži, rozšiřo
vat lež

'ležací = ležatý
ležácký [-cky; -ctvf], přid. ]: ležák:

l. život = leniV'ý:
ležák [ležačkaL -a, m. =kdo rád
leží, lenoch;
l., -u, m. = uleželé pivo, ležící
obilí: = kniha, zboží, které ne
jde na odbyt; tanec;
Ležáky, -k, m. pomn., čes. ves

ležatý [—tě; -tost] = ležící, sklo
něný. ne rovný: -tě písmo: le
žatý člověk = ležící člověk, ne
mocný (Kronb.); v. naležato

leže, ležic, -ce, přechod. přít. k le
žeti: čtu leže v posteli, čtla le
žíc..., čtli ležíce...|| ustrnulě
leže, nemá-li při sobě bližší ur
čení: čtu, čtla, čtou... leže "
vleže

ležení, stř., podst. jm. k ležetl: ].
v posteli (činnost); přenes. vo
jenské l. = tábor

ležérní [-'mě; mstl. z franc. =
nenucený, lehkovážný, nedbalý:
]. člověk, jednání, způsob

ležetl, -ží, stavové sloveso k leh
nouti = být ve vodorovné poloze
na zemi...;
= spát; ]. na děravé plachtě -=
často se budití ze spaní (lid.):
= ležet v nemoci: ]. na smrt, na
smrtelné posteli;
]. na' hromadě = být u konce
se svými silami, peněžními pro
středky... (lid. a hovor.);
to mi leží na srdci, na mysli,
v mysli, v hlavě, na svědomí =

840 ležet!

na tom mi záleží, o tom přemýš
lím apod.: nechat všecko ]. =
o nic nedbat; v. běžeti;
1. celý den 11 knih, v knihách...
= stále číst, studovat (lid. a
hovor.):
všecko na něm leží = o všecko
se musí starati;
= být uložen, umístěn (často
bez užitku): listiny leží u sou
du, na úřadě; penize leží v ban
kách; pivo, víno leží ve sklepě
(aby vykvasilo); zboží, kniha leží
= nejde na odbyt; sr. ležák;
ležeti ladem, sr. lado;
vojsko leží (polem, táborem) po
městech... = táboři:
= rozkládati se, prostírat: měs
to leží pod horami, v lesích...:
noc ležela nad krajem (Vr.); ta
úloha mu (ne)leží, nečes. m.
(ne)svědčí, (ne)přiléhá:
slož. dokon. do- = ležením do—
zrát, „dojit", změknOut, o ovoci;
na- se (dlouho): než-, v. tam;
od- něco (úlek. zlou zprávu...)
= z něčeho onemocnět, ležet,
odstonati to; od- se, o ovoci.., =
uležeti se;
120- (si) = příjemně zůstat le
žet: Jaké blaho, poležet zde na
drnu (Ner.); = dlouho ležet v
nemoci;
pro- celý den... = v ležení strá
viti: pro- prostěradlo = ležením
opotřebovat, zničit; pro- se, o
sýru apod. = skrz naskrz se
uležeti; pro- se = ležením obo
lavět; pro- si záda;
pře—noc, bouřku; pře- se = pří
liš dlouho ležet & zkaziti se (o
ovoci...); pře- si ruku;
při- si = ležeti déle než jindy;
pří-, v. tam;
roz-: rozleželo se mu to (v hla—
vě) = promyslil si, rozvážil, roz
myslil, upustil od toho;
s- Slamník = ležením stlačit;
u- trávu = sležeti, u- se, o sý
ru, o ovoci = dojít, dozrát, zhni
ličet, změknout...; zpřídav. ule
želý sýr, -lé ovoce:
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vy- slamník = ležením vyhlou
bít: = ležením zkazit: sníh vy
ležel obilí: vy—se = do vůle si
po-: nechávám jl vy- (Ner.);
vyleželú: -lě pivo;
za- se = u-: zá-, v. tam;
užívati, opakov.; slož. nedokon.
na- se (dlouho, často); 'roz— se
v hlavě (Šrám.)

'ležmem || ležmo, příslov. = (v)
leže (JH—.); pOdpor l. (tělocvlč.)

Lháň, -ně, ž., ves v Č.
lhář [-řka], -e, m. = kdo lže;

lhářský [-'řství], přid. k tomu
lhát!, lžu, lžeš..., 3. mn. lžou (n l

koli lhu, lhou). nelži, nelžete,
přít. lha, lhouc || zastar. lže, lžic,
lhav, -vši, lhal, lhán, lhaní =
mluvit vědomě. úmyslně neprav
du: l. někomu: l.. jako když
tiskne, jako cikán || lže, jen se
mu od huby práší, kouří = ne
stoudně (lid. pořek.); v hrdlo l.,
v. hrdlo: lháti lásky žel (Má)
= předstírat: lháti humorem
(Hlad) = zakrývat bolest... hu
morem:
slož. dokon. naahati) co komu;
na,- se (mnoho);
obe-, pře- koho = lží oklamat:
při- něco k něčemu == přidat ně
co lživěho;

se- někomu = říci lež; přenes.
= neosvědciti se, nevykonat ně
co, nepůsobit podle očekávání:
pamět, brzda, ručnice, opatření
selhala; hlas pěvci selhal;
selhalo mu = „skiapio mu“:
14- = lží ubrat: od dobrého se
rádo ulže (přísl.); v. ulhaný;
ve- se v něčí přízeň = lží jí do
síci;
vy- = lží získat (Ner.): V?" se
z čeho = lží se dostat:
za- komu = říci lež: za- si:
všecko za- = lživě popřít: za
koho = obe- (Ner.);
lhávati, opakov.: lhával jsi dívce
(Čech): slož. nedokon. na- kOmu
co; obe-, pře- koho; are—:pamět
selhává; za- si nemilou pravdu

lhavý [-vě; -voct] = často, rád
lžíci. lžIVÝ: -vé dítě: -vé fráze
(Majer.); -vost = náklonnost ke

Lhenice, -ic, pomn., ves v č.
lhostejnětl, -nějí = stávatl se lho—

stejný: nepřátelské vlivy lhostejo
něly (So.):
slož. dokon. z-: zlhostejní mně
tvoje jméno (Nez.); poměr .k
ženě zlhostejněl (Bo.)

'ihoetejník, -a, m. = lhostejný
člověk

lhostejný [-ně; -nost] = nevšímá
vý, vlažný, apatický, komu je
všecko Jedno: ]. ke komu, k če
mu; —ná tvář = prozrazující
lhostejnost: je mi -ný = cizí.
nemám k němu vřelejší poměr;
je mi to lhostejné. je -né, co
uděláš atp. = nezáleží mi na
tom, je mi to jedno, nezáleží
na tom, co... (zamítá se, ale
velmi časté); vezmi si lhostejno
co, nespráv. m. cokoli;
2. stup. lhostejnější [máji]

Lhota, ž., jméno četných vsí; 2
obec. lhota, totožněho se lhůta
= ulehčení, osvobození od bře
men, výsada nových osadníků

lhn, v. lhátl
lhůta, ž. = určená. smluvená. po—

volená doba k provedení, splně
ní něčeho. termín; šibeniční 1.
= velmi krátká (lid. a hovor.);
dát komu, povolit, prodloužit
lhůtu; -tu překročit, promeškat,

*z-: lhůta došla. prošla,.vyprsela,
uplynula;
lhůtou kniha neboli lhůtm'ce, ž.
= kniha se seznamem lhůt; lhůt
ní obchody = termínové;
lhůtovú = lhůtní: -vě placení

—llblíž), příklonná částice,
1. tázací = zda; zpravidla v otáz
kách závislých: ptám se. ne
vím..., bude-ii pršet; pověz, živ-li
a zdráv je tvůj otec (Erb.), obyč.
je-li živ...:
v otázkách samostatných, a) f'i
tových, povahy zvolací & řečnic
ké: není-H(ž) pravda?- budete-ll
pak mlčet, blábové děti (Čech) =
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mlčte (obyč. -lipak); b) brzo-li
přijdeš? = kdy; mnoho-li toho
je? = kolik; c) jindy jen zříd.
kniž.: vidíš-li poutníka? (Má.):
2. spojka podmiňovací = jestli
ze: bude-li prset, nepřijdu; ne
más-li peněz, do hospody nelez
(přísl.):
3. v. ne-Zi, jestliže

Inna dua-», ž., tropic. popínavá
rostl.; lianom'tý [-té; -tost] =
štíhlý, ohebný. o pažích (č.

Liha. Liba, ž., domác. tvar k Li
buše

llbace, z.. z lat. = úlltba, mokra
oběť u starých Rimanů

'líbáček || It“-, -čku, m. = líbánky
(zastara, Celek., Jin)

Libáň, -ně, ž., město v C.
iíbánky, -nek, z. pomn. = první

doba v manželství: trávit -ky:
býti v -kách; přenes. na př.
politic. líbánky = doba politic.
shody...;
Jemu; měsíc, -v6 opojení

líbati = dávat hublčky. celovat:
]. komu ruku, rty, tvář, koho
na tvář...;
přenes. basnic.: světlo líbá. čelo
vod (Nei-.); větrík líbá. hory.
straně... = světlo padá na vo—
dn...; slož. dokon. na- se (mnoho.
dosyta) koho (2. p.): o- kříž, so
chu: s- slzy s lící = líbáním se
třít (Han.):
u- komu paty, o podlízavci; u
Pánu Bohu nohy. 0 pobožnůst
káři; v- = líbanim dát (básnic.):
mluvu vlíbala mně matka (Suš.);
vlíbati na rty touhy zár (Krás
noh.): všechno vlíbal jsem v rty
dítěti (Vrchl.):
011-s licí stud = líbáním odnít
(Čech);
l— = zahrnout polibky: z—ně
koho, něčí čelo... || sm.-: zulíbam
ti bíle čílko (Cech), zulíbal její
ruce (Zey.); přenes. sluncem zu
líbán (Cech);
v. políbiti':
ubdvati, opakov.

'líbavý - líbajíci

Libčeves, -vsi. ž., ves
Libeč, —bče,ž., ves v 6.
liheček, -čku, m., rostl.
Libel, -ble, z., ves v č.
libela, 2., z lat. -lla = vodní vážka;

.= přístroj na zjišťování vodo—
rovné polohy;
l., 2.. z franc. = hanopis;
libelista, m. = původce libely.
hanopisu

Libeň. -bně, 2.. část Prahy;
libeňský, v obec. výslov. mak,

'libent, -u, m., z lat. = libost
(lid.);
l., -a. m. = milovník (t.)

liberace, z., z lat. = osvobozeni:
-l. cukru... = uvolnění pro domácí
prodej

liberál, -a, m.. z lat. = stoupenec
liberalismu;
liberalismus a-zmusíb, -mu. m.
.. hnutí usilující o svobodu jed
notlivce \! buržoasně třídním po
jetí;
dieta, m. = liberál; disticha
c-tyc-uo = v duchu liberalismu;
distní = liberalistický;
liberální plně; -lnost] = v du—
chu liberalismu, svobodomyslný.
snášelivý

liberka, -rek, ž., zdrob. ]: libra:
libemí, přid. k libra- = librovy

libertin [mica] c-týmo, -a, m.. z
lat., původ. = propuštěný otrok;
přenes. = evangelic. sektář; »
člověk volných názorů, mravů.
svobodomyslník;
mismus c-nyz-zo, -mu, m. = svo—
bodomyslnictví, volnost mravů:
mský [mstvt] = svobodomyslný..
mravně volný

Libni-, —bře,ž., ves v č.
Líbeznice. -ic, pomn., ves v o.:

'l., z. = milenka (Kamarýt)
líbezný [-zne; -znost] = budíct

libost, milý na pohled..., rozto
milý„ příjemný, rozkošný: ]. zjev,
hlas. úsměv. -ná tvář, vůně.
hudba, noc, slova

leež, -že, z., ves v 6.
libě, v. libý
'iiběvonný = libě vonící (Brain-.

'libězarrdělfý (Palac)
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Libhošť, -šté, z., ves
Libice, ž. jedn., ves v (:
Libíč. -če, ž., ves
ubidinósní c-dynóz-»,

bido:
libido, stř., lat. = pohlavní pud

leíň, -ně, ž., vsi v č.
Libiš, -še, ž., ves v Č.
ubiti, rozk. lib, llbte, 1. = mit v

oblibě. milovat (stč. a nářečJ;
i. si co (šaiař.);
!. s neurč. způs. v uctivé mluvě
=. ráčit (starší lid.): kdyby líbili
něco poroučet (č.-Chod); líbějí
odpustit (Blmáč.):
lid. a hovor. dáti, nedati si co
od koho líbit, podle ném. =
snést, strpět, nesnést..., nedaro

' vatl mu || to si dám líbit =
to se mi (velice) líbí:
2. l. se komu = býti libý, mi—
lý. příjemný, vzbuzovat libý...
pocit; jak se vám to líbí? = jak
to na vás působí? (význam ci—
tově neutrální): to se mi (ne)líbí
na něj, do něho, na něm, při
něm, u něho; líbí se mi tam =
jsem tam spokojen, líbí se mi
ten kraj...:
5102. dokon. ob- si koho, co =
nalézti zalíbení v kom. v čem,
zamilovati si; být oblíben \: koho
_(nlk. Wm, od koho); zao—,a-,
v. tam;
0- se, neosob. (lid. a hovor.):
zlíbllo se mi (E. z čenk.) =_za
chtelo se mi, ..uráčil jsem se“;
až se mi zlíbí: sr. znelíbiti se:
ta- se komu = státi se mu milý;
neosobně: zalíbilo se mu tam =
nasel tam zalíbení; zalíbilo se
Pánu Bohu odvolati... (v úmrtních
oznámeních);
-libovati, slož. nedokon. ob- si
něco, k dokon. oblibiti si (říd.);

přid. k li

m—se, k dok. zalíbiti se (Suš.);
ubivati se, opakov.

(.ibív, -vě || -vi, ž.. obec v č.
iíbivý [-vě; wosa = líbící se. tře

ba často na dokonalý, ne umělec
ký (kýč, hudba. umeni. děvče)
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'libka, 2. = milenka (Heyd.);
Libka, ž., zdrob. k Liba. Liba;
'líbka, ž. = hubička (obrazem)

'libný [mě] = líbivý: holka tak
'libná., tak hodná (Němc.; nářeč.)

libo, jmenný' stř. tvar k libý, v
uctivé mluvě: co je I.? = co si
přejete?; je, není 1. si zakou
řit7; jak je libo =- jak si pře
jete atp.

libo-, kmen k libý ve slož., větši
nou anZ. a říci.:
-dech, -u, m. = libý dech, -bů
vůně (lleyd., šimáč., čech):
-dech:ú (Krásnoh.);
-dy3wý = -dechý (Emil.);
'háj, -e, m. (Čech) = sad;
-hlas, -u, m. (Chmelen.): zdrob
-hlásek, -sku, m. (Kamal-.);
-hlasný (Jungm.); -hlasý (Čech);
—chuť, -i, z. (Cech): wrzuta,
(Koll.);
masný: -né prase (Holeč.):
-mlu1mý == výmluvný (čelak.);
-mrav, -u, m. (šmi1., (E.-Chod)
= uhlazené mravy;
-mudrc, -e, m. = filosof (obro
zen.); v novější době jen žertov.
(čech, Neum.): mudrcký = ti
losofický: mudrc—tui,str. = filo
sofie (L'); '-mudrčt'ti =- být u
bomudrcem, mudrovat;
mění, stř. (Kamal-.)

Libor, -a, m., křest. jm.
libo-sad, —u,m. = park (Fn.-Mor..

Čech, Čapek) ; -smav:|7 = libé
smavý (Čech)

iibost, , -i, z., podst. k libý; 
libý pocit: dát najevo svou 1. n
nelibost: podle libosti -- Jak Je
libo. podle své vůle

'llbostan, -u, m., zdrob. 4th.
-nku, m. = altán, besidk'a

libostka, v. libůstka
,'libostný Ene; most), přid. k

libost = plynoucí z libosti, plný
libosti

libo-worm? == libě svorný (Ham.);
-šu1rmý (Jungm.)

'libouniú =- velmi libý
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llbovatl si koho. co projevovati
s nim, s tim spokojenOst, býti
spokojen, pochvalovati si jej. to:
1. si v čem = míti zálibu, za
libeni;
slož. nedokon. 110- si koho. co
= libovati si || dokon. = pochut
nati si, s chuti poslechnout...;
ob- si, za- se, v. libiti;
libová'vati si, opakov.

libo-vláda, ž. = samovlada (Ner.):
vvol'ný Vně; masu (běžné) =
jsoucí podle libosti: l. úkol, po
řad slov; vybratl si z čeho co
-ně: = nehledici k faktům, ne
vědecký, nesprávný, nahodilý:
-ný výklad:
monný = libé vonici (dosti časté
kniž.);
Wie, 2. =- nezáměrné. náhodné
chtění a jednání; jednat podle
své libovůle. odchyl. m. podle
své vůle, podle libosti, po svém:
Wm! = liba vůně (HaL)

lihový = netučný: -vé maso (lid.)
libo-znění, stř. (čech) || -zvuk, -u.

m. = blahozvuk, eufonie; -zvu
ký (Durd.) ll čast. -zvučný [-čné;
-čnost] = libě znici

libra, -ber, 2., z lat., stara jednot
ka váhy; l. šterlinků,'turecká ].

llbrář, -e, m.. z lat. = skříň na
knihy, knihovna (zastar.; Jin)

libretista c-tys-av. m. = skladatel
libreta: Jistícký x-tystyc-iv, přid.
k tomu;
libreto, stř., ital. = slovesný zá.
klad, text hudeb. dila,

libmvý, přid. k libra
libi-íčka, -ček, ž., zdrob. k libra
Libuna, zdrob. mica, ž., domác.

tvary ]: Libuše
llbůstka, -stek, 2. II zastar. libost

ka =' 050an záliba.. choutka: to
je má 1.: hověti svým libůst
kám...

Libuše, ž., žen. jm. za Amalie;
zdrob. -ška, ž.

llbý l-bě; -bost] = milý. přijem
ný. libezný (vetšinou kniž.): l.
zvuk. -bá vůně, pisen, řeč;

.2. stup. libějči [-beji] ||

Libye a-byje», ž., země;
Libyjská poušť, lé p 9 než -bycka

1 líc, ž., v. líce
II líc, -e, m. = vrchni strana, 0

pak rubu: ]. sukna. mince..: lic
a rub věci = příjemná, dobrá. a
nepříjemná, stinná stránka věci:
původ. lice, stř., v. tam

'lícatý, přid. k lice = baculatý
(c.-Chod)

líce, stř., 1. = tvář (kniž.. básnic.)
|| často lic, -ce. ž. (podle tvar):
lice zůstalo pevné (Zey.); lice
měl plna lasu (Ra) || v mou lic
(Cech): klečela, lice skloněné
(Erb.):
přiložiti pušku k lici, sr. líciti;
2. = II lic (básnic.): rub a lice
(čech)

líceň, -cné. ž.. asi umělé nč. = (slo
vesné) ličeni: před časem hojné,
dnes řid. (č.-Chod, Sez.)

licence, ž., z lat. = povoleni živnos—
ti; dovozní l.; l. na biograf...:
básnická !. = odchylka od pra
vidla. volnost:
licenciát, -a, m., v starsi době.
nekde i dnes = doktorant;
licencovati || licentovati = ude—
liti licenci; zpřidav. waný;
licenční poplatek, list

'licetl, -ceji = II Iičiti (Baar)
licí = na lití, odlévání. na př.

forma
licitace, ž., z lat. = dražba;

-tačni prodej
líciti = přikládat ručnici k líci za

účelem miřeni:
slož. dokon. při-, w- = namiřit

licitovati = prodávat. přihazovati
v dražbě, dražit;
slož. dokon. vy

lícní, přid. k lice, II lic:
nerv, strana.

lícnice, 2. = lícní strana; = vy
výšenina na levé straně pažby:
= plocha, kterou se měřické. po—
můcka přikládá k líci

= vydražit
l. kost,

licoměrnický [no—ky; 1715041, přid.
k licomernik = neupřímný...;
měmlk [unie—e),-a, m. = lico—
měrný člověk;
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měrný [Jr—né;man =neupřím
ný. pokrytecký, falešný

licousky, -sku. m. pomn., zdrob. k
licousy, -sů. m. pomn. = vousy
na lících, kotlety (hovor.), vůbec
vousy, kníry

'ličatko, -tek, stř., zdrob. k líče
(nar.)

'ličba. -čeb, ž. = líčení
'líče, -čete, stř. = kachně (nař.)
líčení, stř., podst. jm. k líčiti I i

II: líčení tváře, domu: = PODÍ—
sovaní. popis: ]. přírody..: soud
ní 1. = přelíčení

líčený, zpřídav. příč. od I líčlti;
zprav. přenes. = předstíraný, jen
na oko: l. chlad v chování; -ná.
bázeň, srdečnost, -né nadšení

ilčidlo || 143 -del. stř. = prostře
dek na líčení, na úpravu pleti

ličitel, -e, m. = p0pisovatel,'vyprap
věč (Durd., Novak, kniž.)

[ líčiti, lič, souvisí s líce, slič
ný, původ. = dělati sličným.
správným; 1. l. obličej... = u
pravovat umělými prostředky;
1. stěny, dům = bílit (nářeč.);
2. = popisovat: l. příběh, uda
lost, boj...;
3. I. při, stč. = vésti, dokazovat;
odtud přelíčení: zachováno jen
neosob. líčí se = koná se líčení;
slož. dokon. do- obličej, do- se;
do- co = dovypravovat: na- (si)
obličej, rty, na—se; o- budovu..:
od—koho, se = zbaviti (se) líči
del; pře- zeď, rty = znova na
líčit; při- (si) obočí (trochu);
u- budovu, pokoj (lid.);
vy- pokoj...: vy- událost..:
sa- skvrnu = líčením zakrýti;
-líčovati, slož. nedokon. do- ně
co = dokazovat (kniž.); od-; 'o-;
w- příběh... (Sušil), obyč. líčitj;
Iičívati, opak.

II líčiti, lič = klást, strojlt léčky:
1. na ptáky, přenes. na člověka;
slož. dokon. na- past...; přenes.
na- co na koho = nastražit;
130- na lišku...; líčívati, opak.

'líčivý = slovesné líčící
'llčka, -ček, ž. = kachna (náš.)

líčka, 2., v. léěka
iíč'ko, stř., zdrob. k líce
lid. -u, 6. -u, m., hromad. k člověk;

1. = libovolné, nahodilé množ
ství jednotlivců: bylo tam, při
šlo, sběhlo se tam lidul;
2. = obyvatelstvo jednoho kraje,
země, státu, ve vykořisťovatel—
ském řádě mimo vládnoucí třídu:
čes., mor. atp. l.; lide český
(v provoláních); vesnický, ven
kovský l. = vesničané, venkova
né; poddaný, robotný [. = pod
daní, robotníci; městský l. =
obyvatelé měst; mladý l. = mlá
dež; délný. pracující l.; drob
ný l.; = široké vrstvy obyvatel
stva: noviny. knihy pro I.; hlas
lidu, hlas Boží; 3. = nešlechtici
proti šlechtě, „pá.nům"; vláda
lidu = demokracie;
v. lidé

Lída, ž., domác. tvar ]: Lidmila
lidé (nikoli lidi), -dí, -dem, -dí,

-dech, -dmi, m. pomn., mn. č.
k člověk: byl tam jeden člověk
— dva, tři... lidé;
často s významem hromad. ==
lid: venkovští, městští... lidé;
chodit mezi lidi = do společ
nosti;
jsme všichni lidé = jsme slabí,
křehcí; jez doma, co máš, u
lidí (= u cizích), co ti dají
(přísl.); všeobecný podmět 11
jedn. člověk: lide toho napoví
dajíl; lidé říkají, že...

Lidice, -c, na. pomn., čes. ves
lidičky, —ček.-čká.m. -čkách, -čkaml,

pomn.. skloněním ž., “rodem m.
(1. dobří, zlatí) = lidé (cítově);
těch lidiček je mi líto; || ojediň.
lidi-nky (Puchm.) a. lidičková
(Kal-at.; podle stč.)

Lidka, —dek. ž., zdrob. k Lída
Lidmila || Bud-, ž., křest. jm.;

zdrob. -lka, ž.
'lldmllovnost, ž., '-lovný, klanů,

stř. = lidumilnost, -milný. 41111

'lidnatěti, -téjí = stávat! se lidnatý '
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lídnatost, -i, z. = počet obyva
telstva na plošné jednotce n..
vzhledem k celému území:
lidnatý = hojný na obyvatelstvo:
]. kraj, -té mesto

'lldný = lidnatý
noo-, kmen k lid. ve slož.:

'-bljný = vražedný (Ner.);
dravec, -vce (Heyd.), -hromce,
m. (Puchm., Roll.) = zhoubce
lldi;
'-hybmj = „hýbající lidmi", do
pravní (Ner.): '
-jed, -a |] ojedíň. -jedec, -dce
(šafař), m. = kanibal; přid.
ojedský [-sky; -ství] || *-jedný;
'-kup, -u, m. = kupování lidi:
0-kupec, -pce, m. = kdo kupuje
lídi, otrokař; '-kupecký [-ctvi],'
'qupčiti = kupčiti s lidmi:
m1, -a, m., milují, -milstv£ =
lídumilný (zastar.) ll milý (Ho—
leč.);
mluva, z. = lidová. mluva, ná.
Peči (říd.):
—morna, -ren, 2. = mistnost na
moření lidi, špatný. nezdravý byt
apod.; mio-mý: -ná tune (Next),
-né plémč (šmíl.); -mořec, -rce,
m. '= trýznitel lidi (Šub.):
-op, -a, m., čeleď opic;
osvětný, přid. k lidova osvěta;
ale, -u, m. = demografie; -pisec,
-sce, m. = demograt, národo
pisec; ml.—mý= líčící lid;
'-pustý = llduprazdný

lidovce, -vce, m. = člen lidové stra
ný; = lidový pracovník (říd.):
mecký, na př. tisk

lldověda, z. = folklor; měďný,
přid. k tomu

lídověti, -včjí = stávati se lidový.
pronikati do lldu...; slož.. dokon.
r; slidovělý

Lidovky, -vek, ž. pomn. = Lidové
noviny (lid. a hovor.)

lldovkyně, ž. protějšek k lidovec
lldovláda, ž. = demokracie (za

star.); -vládný, přid. k tomu
tldový [-vě; west), přid. k lid =

co je z lidu, v lidu. pro lid: -va
písen, moudrost, poesie, psycho
logle: —vaspráva = vykonávaná

lidem; -vé slovo. umění; -vý spis
-va strana (politicka); l. soud, v
kterém krome soudců z povolání
zasedají též laici; v. demokracie
psát, přednášet lidově

Udo-správa, 2. = lidová správa
wýchova, 2. = výchova lidu
lidová.: mýchotmý ústav, -—ne
snahy;
-zna1ec, —lce. m. = folklor-isto
(Dux-d.): -znalatvl, stř. = lido
veda (říd.)
-žemý = lidojedský: má. modls
(Čelak.. Vrchl.);
-žrout, -a, m. = lidojed (říd.);
obyč. přenes. zhrub. = nepřítel
lidu, vyděrač, vyssavač; příd
-žroutský [-zroutstvi]

lidu-_ v. leadr ,
lidskost, -i, ž. = lidský cit. lán—

ka k lidem, k člověčenstvu, hu—
manita;
lidský, přid. k lid, lidé, člověk
]. hlas (ne zvířecí). rozum, -ke
síly, -ká pomoc, přirozenost, du
še, vůle; to je lidské = to je
v povaze lidi, shoduje se s ní;
= vlídný. humánní: být 1. k 115.
komu; -ké zacházení, jednáni;
přislov. lidsky, polldsku = líd
ským způsobem, vlídně, humán—
nč: ]. myslit: s někým jednatl'
polidsku mluvit:
2. stup. lldštějšl [-tčjl]

lidství, stř. = lidska přirozenost.
člověčenství;
lidstvo, stř. = obyvatelstvo co:
lého světa, člověčenstvo

'lidštěti, -tejí = stávati se lidský.
slož. dokon. z

.lidština, z. = lidská. řeč (Olbr.)
lidumll [-lka], -a, m. = kdo miluje

lid, cítí s nim, stará. se on
(v třidni společnosti); mailni
[»ně; -nost].' -ný člověk, lékař
čin. -ná. činnost [] Win/novom vně,
most);
-milství, stř. = lídumilnost, lidu
milné smýšlení, jednaní. má čín
nost, filantropie;
'mílú = lidumilný

leuna || zdrob. mica. z.. domác.
tvary !: Lidmila
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dduprúzdný: 416 náměstí == bez
lidí, mrtvé

Liduše " časť. zdrob. Liduška, ž..
domác. tvary k Lidmila

iuerant, -a, m., z něm. = dodava—
tel (jen lid. a hovor.);
lifrooati = dodávat (t.); slož.
dokon. do- někomu něco = do
hodit (lid.)

lift, -u, m., angl. = zdviž (jen
hovor.); uftboy c-boj», -e, m.
= sluha u zdviže || Olí/ták, -a, m.

liga, 2., ze špan. = svaz, sdru
zeni, spolek; 1. ve sportu = vy
brané mužstvo

unum c-tú-w, ž.. z lat. = sva
zek; v písmě = spřežka, spře
žení několika písmen; ]. v hud
bě = oblouček spojující několik
not; v lékař. = podvázaní krev
ních cév

lígista, m. = člen ligy;
ligistický ox-styc-iv,přid. k tomu

lignlt c-nyb. fu, m., z lat. =
druh hnědého uhlí

llgotati, v. lihotati
ligový, příd. k liga: 1. zápas. -vé

mužstvo
Ugrus, -su c-su», m., pícnina
liguorián || Ziguržán e-ryjám, -a.

m. = mnich liguridnského řádu;
-riá.nský klobouk (Ner.)

líh, lihu. m. = druh alkoholu
una, ž., obyč. pomn. líhy = spo

jené. dřeva, na kterých něco leží,
po kterých se něco spouští, posu
nuje; líha = pružný šikmý
můstek (tělocvič.); = lícha (říci.)

'líhárna, -ren, z. = líheň
líhati, v. léhati
líheň, —hně " líhnice, z = zařízení

na líhnutí
líhnlště,_stř. = místo líhnutí
líhnivý [most] = sklonný k líhnutí
líhnouti se, líhl, líhnuv, líhnut(í)

= roditi se. o živočiších; pře
nes. (hruběji): vrtochy se mu
v hlavě líhnou (Svět.): pod. myš
lenky, nápady se líhnou v něčí
hlavě; slož. dokon. vy- se

Iiho-, kmen jména líh ve slož.:
-baron, m. = kapitalista v lihové
oblasti (Gottw.):

-benzinový: -v.á směs:
-čístna, -ten, ž. = rafinerie lihu:
-měr, -u, m. = přístroj na mě—
ření lihu, alkohometr:
-palna, ž. = lihovar

'lihotati || lí- (se) (Mrs.), těž uno
(č.-Chod). nářeč. = mihotati se.
třepetatl se, chvěti se

lihovar, -ú. m. = výrobna lihu,
mami, přid. ]: tomu; wav—nick,
spolek;
wav—nik,-a, m. = výrobce lihu.
avarský: -ka škola; waratvi, str
= lihový průmysl

llhovati = pouštět po lihách
lihovina, ž. = lihový nápoj;

lihový, příd. k líh: ]. kahan. na
D0)

llhuprostý nápoj,
napoj bez lihu

lichá, —ché,ž.. zpodstat. ž. tvar 00
lichý: sudá l., hazardní hra

lícha, 2. = záhon, část pozemku
stará plošná míra; dnes jen
básnic. = kus, lan polí

lichevní. příd. k lichva: l. soud;
'Iiche'vník, -a, m. = lichvář

lichníček, -čku, m.. zdrob. k 'Kob
fník, -u. . = malíček (nařečJ

llcho, v. lichý
Ucho-, kmen příd. :Im. lichý ve

slož., buď s původ. významem
(proti sudý) n. s přenes. = na
pravý:
-béžník, -u, m. = čtyřúhelník
s dvěma stranami rovnoběžnými
a s dvěma různoběžnými

lichocení, -lichocovati, v. lichotlti
llcho-dějný [-ně]'= dějlcí se bez

příčiny (čelak.);
-kopyt'ník, -a, m. = kopytnatý
ssavec s lichým počtem prstů;
-metník [miceL -a, m. = pochleb
ník; -metný [mě] = pochlebný.
lichotný (Mrš.);
měrný = lichometný (Puchm.);
-skvělý = zdánlivě skvělý (šmíL)

lichost, v. lichý
'lichostopý = mající lichý počet

stop (Durd.)

podle něm. —
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'lichot. -u, m. || 'lichota, ž. = 11
choceni, lichotivá slova (Puchm.
Vrchl.);
'lichoti'na, ž. = lichotka. || drobné
penize

llehotiti, lichocen(i): !. komu =
pochlebovat || to mu lichoti =
lahodí, je příjemné; !. se ke
komu = lisati se : přenes.: li
choti se (moře) ku břehům (Krás
noh.): ]. se = vynášeti se licho
tivě (So):
slož. dok. na—se komu (mnoho):
po- nekomu: být polichocen:
1%- se ke komu; zm komu;
-lichocovati, slož. nedokon. 'do

= iichotiti se, vtirati se 11
chocením; 'o- se;
lichotivati, opak.

uchotivý kvě; -vost] = lichotici.
lahodící, pochlebný: = blahovol
ný, vlídný: -vé uznáni

uchotka || it'chůtka, -tek, ž. = li
choceni, iichotivé slovo; Pic—hot
ka, m. [] ž. = iichotnik || -tnice
(říd.)

llchotnlcký [4:on; -ctvi], přid. ]!
lichotník [-tnice], -a, m. = po
chlebník;
uchomý buě; -nost] = lichotivý:
]. smích (Břez.). hlas (TllschJF
-nost (Tilsch.)

llchůtka, v. lichotka
lichva, 2. = požadován! přemrště

ného úroku pH půjčce, přemrště
ných cen; nářeč. = dobytek,
drůbež;
liclwáf t—fkaL -e, m. = kdo pr'o
vozuje lichvu; .
lichvah'ti = lichvářsky si počí
nat; l. s čím: slož. dokon. na
(si). vy- jmění:
lichvářský baky ; -stv£], přid. k
lichvář

lichý ['Ziše. ucho; uchostJ, opak
k sudý (l., 3. atd.):
= nepravý, neupňmný: ]. stud,
-chá výmluva. řeč: lichá, v lidech
povaha, nevěř každému (přisl.);
= bezpodstatný. nesprávný, pla
ný: 1. výklad. -chá námitka., zprá
va; = domnělý: -ché slasti

(čech): lichý 3705 = zbytečný
(Klost.):
ucho (Roll., ojediň.) || na ucho,
Mucha: láska by vyšla na licho
(Rais) = byla by marné., nebyla
by opétována;'
lichost zprávy apod.

mak, -u, 111.= prudký náhlý déšť;
přenes. (básnic.) = spousta,
množství: !. květů pršel (Zey.);
]. střel (Krásnoh.); l. Jisker
(Vrchl.)

"jana, v. Ilana
lijaveo, -vce, m. = llják [] 'Iijavý

déšť (Jin)
|ijeo, -_'|ce.m. = kdo lije kovy:

ujecky' kotví), přid. k tomu: 1.
závod

lijna, -jen. ž. = lijecká dílna
líh, v. lék
'líkati = II líčiti (nár., Hel,)
likér, -u. m., z franc. = silný liv

hový nápoj; -rnik, -a, m. = vý
robce likérů || -u, m. = část kre—
dence na likéry; -rovy': -vá skle
nička, vůně

'liknati = býti liknavý (Ner.):
likmweo, -vce. m. = liknavý člo—
věk:
likmwěti, —vě;|í= stávati se lik
naVÝ atd.); slož. dokon. z-;
likmwú [-vč; -vost] = váhavý.
pomalý: ]. postup

'líknoutl, -kl, -knut(í) = II ličiti:
slož. dok. po- = poličit (bez.)

likvida, Z., z lat. liqu— = plynná
souhláska (r, 1)

likvidace, 2.. z lat. liqu- = vyúčto
vání, mimosoudní majetkové vy
rovnáni; !. sporu... = urovnání:
i. společenského řádu = odstra
nění;
-da.čm bilance, komise; -dátor,
-a. m. = kdo provádí likvidaci;
-datura c-tú-», 2. = úřad pro
vádějící likvidaci

likvidita <-dy-», ž.. z lat. = likvid—
nost:
likvid'ní [max]: 1. pohledávka =
splatná. n. které může být vy—'
placena
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likvidovati = provést, provádět límec, —mce, m., vlast. zdrob. k
likvidaci; slož. dokon. z- podnik. lem = pásek našitý, ohrnutý u
spor = zavřít, urovnat oděvu, u prádla;

lila, neskl. přid. jm., z franc. li
las (= šeřík) = šeříkově, jasně
fialový: l. šaty: daří se mu 1.
.= všelijak, špatně (hovor.):
zčeštěné bitový: I-vé hedvábí (So.)

lilek. -lku, m., rostl.
uil, mm || dlídli, citoslov., kterým

se volá na kachny
'liliální [mě] = liliový
lilie c—lijeat,ž., ojediň. lllje (Ner.).

z lat., rostl.; symbol bělosti, čis—
toty. cudnosti;
'luijnú = liliový

llllli, v. lili
liliovitý c-iijo-» = podobný lilii;

liliemi. přid. k lilie: l. květ, -vá.
vůně

Liliput (z Lili—), —u,m., vymyšle
ná země trpaslíků v „Gullivero—
vých cestách“ od angl. spisovatele
Swifta (1667—1745):
-tán, -a, m. = obyvatel Lilipu
tu; zobecnělé lilizmtán = trpas—
lík; liliputánka, -nek. ž. = druh
drobně slepice; liliputánský =
trpasličí;
liliputlca, -tek, ž. = liliputánka,
malý rychlolis

lilium, a-lijum»,
= lilie (zast..

lilje, ž., v. lilie
lilový, v. lila
liman, -u, m., řec. = mělký záliv

při ústí řeky do moře
limb || -bus, -bu, m., z lat. =

okraj; přenes. podle katolic. na
uky = místo, kde očekávali vy
koupení ti, kdo zemřeli před
Kristem, předpeklí; tma jako v
limbu (lid.); být v limbu =
Spát (Němc.. Mrs., lid.)

iimba, ž.. druh borovice
'iimbachský, správně

(vino), k Limbach
Ilmbua, v. limb
'limcovatý = s límcem (Jir.):

límcový, přid. k límec: l. knoflík,
plášť

-lia, stř., z lat.
Hm.)

limbašský

54

zdrob. límeček, -čku, m.
limlt. -u, m., z lat. = vymezení.

krajní mez, hranice;
limita, ž. = ohraničení (filosof.)i
= krajní hodnota (matemat.):
-tace, 2. = limitováni;
datami <—týV-)= omezující

limited c—tydno,angl. = obmezený.
zkratka Ltd., u jména firmy =
s obmezeným ručením

llmitovatí = vymezit, -zovat, ob
mezit, -zovat; limitovaný úvěr,
-ná cena

llmnOIog, -a. m., z řeč. = kdo se
obírá s llmnoiogií; -gickz'l baic
ky) = vztahující se k iimnolo—
g'li; -gie c-gyje», i. = nauka o
sladkých vodách

limon || “lemon c-món), -u, m., z
ital. = citron (zastar. a lid.):
limonáda, ž. = osvěžující nápoj;
přenes. (hanl.) = nasládlý, líbi
vý, sentimentální slovesný pro
jev, hudeb. dílo; limonádový
Evě; most): l. stánek; přenes. i.
= líbivý, sentimentální;
'limonka, -nek, 2. = limonáda:
limonový, přid. k limon

limousina || -mu- c-muzí->>, ž., z
franc.. druh automobilu, doprav-»
ni letadlo s kabinami

lin, -a, m., ryba
iínatl (nářeč. linoutz') = ztrácet,

pouštětl srst, chlupy, peilchat:
zajíc. kožicli... líná: přenes.: svět
v křečích iínal (Neum.) — ztrá
cel staré řády:
slož. dokon. 'ob- = opelichat,
olysat; pře- = změniti se líná
ním: vil-. prostě dokon.:
línávati, opakov.

-línati. v. lnouti;
'linavý = línajíci

linda, ž. = bílý topol
linduščí, příd. k

linduška, —šek.ž.. pták
iindyš || ly-, -e, m. = indická. lát

ka (zastan, Jin)
linea, ž., lat. = linie, rodová větev
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ilneál, -u, m.. z lat. = pravítko;
dělat, rozdělovat... podle lineálu
= vždy, veskrze stejně, nehledíc
!: nutným rozdílům (hov.);
“nazální [me] || daný [mě] =
rovný, podle lineálu

lineární [%č; -nost], z lat. = pří
moěarý, všeobecný: ]. snižení,
zvýšení platů... = snížení... všech
platů, nejen některých

linečka, ž., zdrob. k linka
linek, -nka. m.,“zdrob. k 1m;

'línek, -nku, m., zdrob. k len
iineový, přid. k linea = liniový
líně, v. líný
linětl, -něji = stávati se líný;

slož. dok. z- (Ner.)
llngulsta c-gvi-», m., z lat. = ja

zykozpytec;
-stický [-cky] ==- jazykovědný.
-zpytný: -stika <-sty-», ž. = je.
zykověda, -zpyt

Iinlatura c-nyjatú-», ž. = linkovani
linie <-nyje», ž., z lat. = čára:

přenes. bitevní ]. = b. čára: vý
vojová ]. = směr: podob. ]. čin
ností. polit. strany; spis hotový
v hlavních liniích = v hlavních
věcech, rysech; linie obličeje =
rysy, tahy; jednoduché linie
(zpěvního) hlasu (So.); hlavní,
přímá„ poboční. vedlejší příbu
zenská ]. = větev;
liniový: -va určitost (Sez.); -v6
dirkováni

iinírovati || umí-, z něm. = linko
vat (lid.); slož. dok. fw.-, vy-;
5- někoho = nařezat mu (vulg.)

linka, -nek. ž.. zdrob. ]: linie:
1. l. na písmo, ozdobná., tučná
(typograf.); 2. = dopravní trať:
hlavní, vedlejší l.;
linkovat! = dělati linky; linko
vaný papír;
slož. dokon. na- papír; přenes.
= předepsat: životu se tak na
nedá (Úl.); zao-, vy

iinkrusta, ž. = papírová. napodo
benina dřevěného obložení

linky. v. cinky

linoleoryt, —u,m. =- řezba obrazů
do linolea;
lifnoleo'vý, přid. k linoleum: -ve
koberce;
linoleum, -lea, stř., z lat., po
krývka na podlahu

línost, v. líný
linotyp, -u, m.. druh sázecibo

stroje
linouti || časť. !. se, jen kniž.,

básnic. = téci, řinout: často pře
nes. = padat...: světlo se line
(Vrchl.); proud řeči se zvolna
linul (Vrchl.) = plynul; vlasy
ku plecím se linou (Koll.):
předmětové !. (řid.) = sesílat.
klást...: l. balzám v chorou duši
(Krásnoh.); jitřenka. linula pokoj
a štěstí (čech);
slož. dokon. 1:—= vtěci (čelakJ

llnovati, zěeštěním z linírovati
(Jir.); slož. dokon. vy- (t.)

líný [—no;mě; '-nost] = ne pra
covitý, mající nechuť, odpor k
práci, lenivý, pomalý, zdlouhavý“
]. člověk, krok, chod, -ná, řeč...:
líná. huba holé neštěstí (přísl.);
líná. kůže, v. kůže: -ně odpoví
dati...; je mi -no (vstát); vše jde
až hrůza -no (Ner.);
“nost (říd.), zprav. lenost

linýrovati. v. liniróvati
lion, v. lev
líp, příslov., v. lepši
lípa, 7. ilpou, 1., 4. mn. li-. 2. lip

3'.—7. li-. ž., strom; symb. česká
i.: otrhaný. odraný, nahý jako l.;
čes. Lípa, město; 7. p. obyč. Li—

lipan || lipan, -a, m., ryba
'lípanec, -nce, m. = lepaner

(Vanč.)
lípati, v. lépati: slož. 0- =- olepil
lípatý: lípa lípatá. (píseň)
'lípavý = lepkavý (Č.-Chod)
lipeěka, -ček, ž., zdrob. k lípa
lípen, v. lipan
'lipenský = lipnický (náš.)
lipicán, -a, m. = lipicánakú || u

pickú bělouš, z Lipice u Terstu
lipina, ž. = ]. lipový porost. 2

—vé dřevo
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cipka, —pek.ž., zdrob. k lípa.; bze
necká 1., Víno;
lipkový, přid. k tomu

lipnice, ž., tráva
lipnický, přid. k Lip/nik, -a. m..

nad Bečvou, mor. město; v. 11
penský

dipnouti, lipl, -pnuv, -pnut(í) =
lepitl se, lnout (lid. a hovor.);
šaty liply !( mokrému tělu
(Buzk.): velmožům se lípla k pa
tám (Hál.); i. hliněné pacičky
(c.-Chod) = slepovat;
slož. dokon. oci-, při- známku...

upovcc, -vce, m. = lipový porost
tipovi, stř. hromad. ]: lípa = li

pový porost, lípy;
'lípovi/na, z. = lipové proutí

upový, přid. ]: lípa: ]. strom. květ.
-vé dříví, -vá. vůně

Lipsko, 6. -sku || zastar. -ště, stř..
něm. město; lipský, přid. k tomu

Liptaň, -ně, 2., z něm. Llebenthal.
ves

'liptavský, c 11y b n ě (podle
něm.), m. lčptovský, přid. k Lip
tov na Slov.: l. sýr; L. Sv. Mi
kuláš

liquidace, v. likvidace
lir. ali-». ž., ital. měnová jednotka
ils, -u, m. = stroj na lisování,

lid. pres
lisa (ve všech p. lí—), ž. = něco

spleteného z proutí, police na
sušení ovoce..., dřevěná mříž na.
vodním toku ap.; v. líska.

iísal [-lka], -a. m. = kdo se lisa;
zdrob. lísálek, -ika, m.

íísati se ke komu (od lisa, stě.
= liška) = pochlebovat, snažit!
Be udobřit, naklonit (slovy. skut
ky); v. dollsovati se;
“sám“ se, opakov.: slož. nedo
kon. 'dof se = vtírati se

lísavý Poe; -vost] = lisajici se:
-vé dítě, chovaní; přenes. ]. vá.
nek (Hrub.)

'lísi, přid. = liščí (zastal-., RK):
1. krok = tichý (Č.-_Chod)

líska, -sek, ž., 1. zdrob. k lisa:
2. bez zdrob. významu, keř

'lískanec (li-), -nce, m. = poliček
(ve vých. nař.):

získati, “_ = davat poličky;
lískaoutí, lil-, dokon. k tomu (na
řec.)

'lískowik. -u, m. || '-vec, -vce, m
= lískový ořech

liskovi, stř. hromad. = lískový po
rost;
Makovice || lískovka, -vek, ž. —
lískové hůl;
tiskovina, ž. = lískový porost;
lískový, přid. k líska: l. oříšek
prut

lisovací = na lisování; ]. stroj na
boli moč, —e, m.

lisovatl = stlačovat, vytlačovat.
.,presovat“: l. květiny, seno, ví
no...: lisovaný: —nédroždí; slo!
dokon. a-, vil-,'
lisovávati, opakov.

llsovčík, -a, m. = člen lehké jízdy_
zřízené pol. šlechticem Lisow
ským na poč. 17. st.

lisovna, -ven, z. = místnost na 11
sovaní

list, -u, m., rostlinný ústroj; ne
dávati si při řeči 1. (lístek) před
ústa = směle, upřímně mluvit!
(lid. & hovor.); podle podoby
list v knize; hráti z listu, v
hráti;
= listina, průkaz: l. křestní,
rodný, oddací. úmrtní, domov
ský...; = dopis. psaní; otevřen:
1. = veřejné prohlášení v noví
nách:
= časopis, noviny: denní, krajin
ské listy

lista, ž., z něm. = seznam, výkaz;
civilní ]. = plat panovníka

'llsťák, -a, m. = listonos (lid. :
hovor.)

listin-na, -ren, 2. = časopisecké
rubrika. kde redakce odpovídá
na dopisy, na dotazy

listář, -e, m. = sbirka listů. ko
respondence, zápisky

lísteček, m., zdrob. k
lístek, -tku, m.. zdrob. !; list.
1. na stromě, l. papíru...; želez—
niční, rybářslď, honební, jídelní
hlasovací l.; = pohlednice, ko—
respondenční ].
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listen, -u, m. = list podpírající
květní stepky;
zdrob. listenec || -sté-, —nce, m.

listi, stř. hromad. k list = listy
listina, ž. = úřední, veřejný list,

potvrzení.... písemnost, dokument
(utvořil Palac.);
'listi'náf, -e, m. = soubor listin;
listinný Pimek ]. důkaz, mate
riál '

'listltý = listnatý
lístkovnice, ž., zčeštěné kartotéka
lístkový = co Je na lístcích: ].

katalog
'llstnatětl, -tějí = dostávat listi:

listnatý = mající listy: 1. strom,
les

'listný [dněL přid. 1: list = list
natý

listonoš [-ška], -e, m. = poštov.
zaměstnanec roznášející listy,
poštu; močová, z. = žena listo
noše. llstonoška; mošaký oblek:
-nošskě místo

listopad, -u, m. = 11. měsíc; pře
nes. = sklonek života (Čech);
C-padka, -dek, 2. = listopadová
květina, chrysantéma;
-padový den, -vé mlhy

'listošeptný -=_s šeptavými, šumě
jícími listy

listovat-i v knize = obracet v ní
listy. velmi zběžně číst;
slož. dokon. do- = dokončit lis
tování (So.); pro- knihu;
listovávati, opakov.

listoví, stř. = listi (kniž.); = ko
respondence (poštov.)

listovitý = podobný
ozdoby

listovka, ž. = hlína z listí: břehy
voni -kou (Neum.); = list, se
znam (želez., poštov. ...)

llstovna, -ven, ž., 1. = místnost
na třídění listů (poštov.): 2.-=
místnost na uschování listin, re
gistratura: = kancelář knihov
ního úřadu

llstovné, -ho, stř. = porto (pošt0v.)
listovní. přid. k listoví (= ko

respondence): ]. schránka, pošta.
pytel (poštov.); l. tajemství: ].

listu: -tě

papír (opak k obchodni);
l., -ho, m. = kancelář. soudní
úředník; = listonoš (ne peněžní)

listový, přid. k list: !. pupen, tvar;
-vé zlato

listr, -u. m., z franc., tkanina, mo
hěr; Zlatník, -u || dráček, -čku,
m. = listřový kabát (lid. a ho
vor.); listrový oblek

'llstva, ž. = listoví, listy
lišácký [-cky; -ctvt], přid. k lišák;

přenes. = chytrácký, vychytralý,
lstivý;
lišáček, -čka, m., zdrob. k
Média, -a, m. = liščí samec; pře
nes. = chytrák, lstivý člověk
(lid. a hovor.)

lišátko, -tek, stř., zdrob. k liše
llščátko || lištátko, -tek, stř., zdrob.

k llšče, liště, -čete. -těte, stř. =
liščí mládě '

liščí, přid. k liška: ]. hlava, mlá
dě...; l. kníry (So.):
lišč'ice, ž. = liščí samice;
liščina, ž. = liščí maso,
kožišina, zápach

liše, v. lichý
líše, -šete, stř. =

(mysliv.)
lišej, -e, m., kožní vyrážka;

—jnatú= pokrytý lišejníkem: -té
větve (Krásnoh.):
-jntk, -u. m., rostl.;
-jom'tý = plný lišejů: -tá pleť

líšeň (někdy ll-), -šně, ž. = vzpě
ra u vozu; mor. lušňa;
Líšeň, -šně. ž., městys na M.;
Lišenka, -nek, ž. = trhovkyně
z Líšně; l. = dráha do Líšně
(lid. a hovor.); přid. ltšeňský

lišice, ž. = liška (zast.);
lišička, -ček, ž., zdrob. k liška
(vlast. k lišice)

]išiti (nik. lb) = rozeznávat, roz
lišovat, oddělovat. chápat jako
odlišné, býti si vědom odlišnosti:
]. několik druhů něčeho;
l. se: liší se několik druhů...;
=. děliti se (jen říd.\ kniž.):
hospodářství liší se na veřejná
& soukromá (Kaizi): svátky liší
se v zimní a letní (Brandl):

kůže.

liščí mládě
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= různiti se, neshodovat (běž.):
jeden člověk se liší v něčem, ně
čím od druhého; slova se liší vý—
znamem:
l. se čeho = zbaviti se (Palac,
zastar.):
slož. dokon. od
nik. mezi tím a tim =

co od čeho,
roze

znat: od- se = rozrůzniti se;
roz—co = od-;
dwovati, slož. nedokon. od- =
rozeznávat; od- se .= rozniti
se; roz- = od-;
lišivati, opakov.

liška, -šek, 2. (od pův. zdrob. k
lisa). 1. šelma; = liščí kožišina;
symbol chytrosti, lstivosti: liška,
iiškou podšitý = chytrák;
2. houba

'líška, "šek, ž., zdrob. k lícha:
'ličkati se = lísati se

líšnička (Ii-), ž., zdrob. ]: líšeň
-lišovati, v. lišiti
lišta, -št_ ž., z něm. Leiste —

laťka, úzké prkénko
lišcňtko, listě, v. liščátko
'liští || li-, stř. hromad. k líska =

lískoví
lištička, -ček, ž., zdrob. 1. k liška

(vlast. k zaniklému llštice): 2.
k lišta

'líštna, -šten || 'listva, ž. = lišta
lit, —u,m. = litevská měnová jed

notka
lítanice, ž. = lítání (lid.)
litanie (myje), lid. le- (Ra-). žn

z řeč. = prosba za smilování
(v katol. církví); přenes. = dlou
há řeč. -hě vypočítávání, výčitky
(lid. a hovor.)

lítati, v. létati; iítavý, v. létavý
'tha, ž. = úlitba (řid. zastar.)
litec, —tce.m. = kdo llje;

litecký závod; litectvi, stř.
Iitera, z.. z lat. littera = pisme

no; litera zákona = doslovné
znění;
literácký, přid. ]: literák: l. kůr,
—kébratrstvo:
literák, -a, m., zčeštěním z -rát,
l. = spisovatel (obrazem. Čelak.);
2. = zpěvák na kůru (zastat—.)

'iíterarisovati c-zo-» = mluvit o
literatuře (html.), „dělatl do li
teratury“ (Č.-Chod)

literárněhistorický [-cky],
k literární historie

literární [-'ně; mostL přid. k li—
tera, přenes. k literatura: ]. děje
pis, historie = dějiny krásně
literatury; i. časopis: l. činnost
něčí = práce z krásné n. 2 jiné
literatury; ]. majetek = du
ševní; i. člověk = vzdělaný, čin
ný v literatuře;

přid.

-no'st = literární ráz, činnost
(řid.)

'iiterářiti || -rařiti .= literátiti
(šlm., šel.)

literát [-tka], -a, m., z lat. lite
ratus, původ. = člověk znalý li
ter, písma. přenes. = spisovatel;
literáti“ = být literátem (Vlč..
Mach.);
literdtskú: -ké sdruženi;
vrátstvo, str. hromad. = literáti.
spisovatelé (Brát);
thstt'na, z. = literátské, spi
sovatel. povoláni (hovor., čáp.)

literatura (-tú->. ž., z lat. = pí—
semnictvi, slovesnost:
-tu'mi = literární (Havl., říd.)
|| -tumý (Holeč.)

literka. -rek, ž., zdrob. k litera
liter-ní [měL přid. k litera: ]. u—

mění = u. psát; l. vzdělání =
duchové; !. předměty (vsechny
mimo tělocvik a ruční práce); i.
učitelka, opak k industriální.
-riálka; vzdělati se literárně i v
hudbě (So.); ]. kov = kov na
litery

litai—ina, ž. = kovovina na Vý'í'ObU
tiskařských písmen

Litevec [LitevkaL -vce. m. = Lit
van: Litevako, stř. = Litva:
litevský [—sky], přid. k Litva:
1. jazyk neboli litevština, ž.

lítě, v. litý
iithograi'..., v. litograf
lítl (lid. lejt). lijí || leji, rozk. 11)

|| lej. přech. př. lije || leje, min.
liv, příč. lil, lit, podst. lití =
vypouštěti tekutinu, působit, aby
něco teklo: ]. z nádoby vodu...:
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[. do sebe vodu atp. = mnoho pít
(lid., hovor.); líti slzy = pro
lěvat (Koll.):
l. koho, obyč. nalévat (v. dále):
1. || 1. se = proudem téci: lije
jako z konve, v. konev; prší,
jen se leje: pot se leje s čela.
" leje (se) ze mne (lid. a ho
vor.); krev se lije z ran;

slévat: l. železo.
děla, litery...;
slož. dokon. do(lítl) sklenicí =
litím doplnit;
na- do džbánu vody; na- vína;
na- koho = obalamutit (vulg.):
na- se vodou = mnoho jí vy
pítl (lid. a hovor.); na- se = o

l.= zvony,

píti se (vulg.); o pupencích =
ZVětŠitl se,
ob- něco = se všech stran polít;
od— čeho = trochu vylít, ulít;
"od- sochu, poprsí = litím zho
tovit; —

po- koho, co vodou...; slzy ho
políly; přenes.: polilo ho horko:
tváře polil temný ruměnec (V.
Vlč.): zůstat jako politý =
trapné překvapený, ohromený
(lid. & hovor.):
pod- maso šťávou..:
krví (o kůži po ráně):
pro- slzy nad nebožtíkem=vy—
ronit; pro- krev za vlast = být
raněn, umřít; pro— statek hrd
lem = pitím promarnit (lid.);
skrze okno prolila se lampy zář
(Hál.); sr. průliv;
pře- = 1. nalít příliš mnoho;
2. na- z jedné nádoby do jiné:
přenes.: Skythové do Sarmatů
cele se přellli (Salah) = asimi
lovali se. slili se s nimi. smísili;
dej se přelejt = přesadit na ji—
né místo (Ner. z hantýr.);
pH- čeho do čeho = přidat:
při- oleje do ohně, přenes. =
zvětšit něčí hněv, rozhořčení...;
roz—= nalít mimo nádobu: roz
vodu ze džbánu || roz—
džbán; roz- si to n. ocet... u ně
koho, s někým = pohněvati si
jej (lid. & hovor.): přenes.: na
bílé zdě stříbrnou zář rozlila

pod- se

bledá. lůny(!) tvář (Má..); roz»
se: řeka, se rozlila po lukách.
světlo se roziilo po světnici;
s-, 1. = naliti dohromady: 8
pivo z několika sklenic; s- se —
splynout: vyrážka se slila: zve.
ny se v ohni sllly; přenes. slili
se v jeden národ (ěemb.); s
zvon = ulít; s—se = opítl se
(zhrub.); 2. s- omáčku s pečeně;
u- = od-: ulít vína...; sr. úlitba.:
= litím udělat: u- zvon, dělo:
přenes. o něčem pravidelném,
dobře přiléhajícím... (lid. a ho
vor.): kabát, jako by jej ulíl:
čelo, jak by je ulil (Rubeš); 'v
ulitý;
_= litím uhasit: u- oheň; u- se.
přenes. = vyhnouti se práci.
službě, zvláště vojen. (lid. .
hovor.):
v- vodu do džbánu;
vy-: vy- vodu ze džbánu; reka
se vylila z břehů; vy- krev 
pro-; = litím vypudit: vy- sysla
z díry, vosy ze země: přenes. vy—
koho z hospody. z úřadu, 2 prů
ce (lid.); = vložit: v píseň vy
lila city své (Němc.); = vybít.
zchladit: vy- si hněv, zlost, žá
hu na k0m (lid. & hovor.);
za- = pokropit, zavlažit: za—
květiny, zahradu: = litím na
plnit, ucpat, uduslt: za- něčím
otvor; za- ohen; žluč mu srdce
zalila (Šmil.): oči se mu zalily
slzami = naplnily; přenes. =
po—:zalllo ji slunce (Mrš.); tvá!
nachem se zalila (Jablonh
v. lévati

lltice || lí-, ž., od příd. lítý =- furio.
lítá žena (Vanč.); = lítá, doba
hrůza, hrůzy: válečná ].

litina, ž. = lité železo;
-nový kříž, plot

'lititi se = býti lítý, běsnít. zuřil
litka., -tek. ž. || obyč. ldtkup, -u.

m., z něm. = pití při uzavření
smlouvy (lid. a hovor.)

lítnoutl, v. létnouti
I líto, v. léto
11 líto, příslov.: je mi líto koho.

čeho = lituji: v. lítý



litograf 855 lizačka

litograf, -a, m.. z řec. lltho- =
kresllč, písař na kámen;
-graficky' [-cky] kámen, -ká tis
kůl—na;
-grafle c-fljexv. 2. = kameno
tisk; přenos. = tištěný obrázek
(J lr.) :
-grafovatl = kreslit. psát na
kameni; neodbor. litografovat
přednášky... místo hektograi'ovat

Litomyšl, -le, ž., město v Č.; lito
myšlský, příd. k tomu

lítost, -l. ž., 1. = litovení, bolest,
žal: umřít. něco uělnitl z -ti;
vidím :: lítostí n. k své lítosti, že
...; projevit lítost;
2. = slitování. soucit, útrpnost:
jednat! s někým bez -tl = bez
slltování..., krutě:
mostívý Evě; -vost], 1. = ža
lostný: !. pláč: 2. = milosrdný,
soucitný (zastar.); 3. = litující.
kajícný (říd.); 4. = snadno pod—
léhající lítosti, o dítěti...; líto
stívě plakat;
'utostnétl, -nějí = stávati se lí
tostný;
'lltostníti, 1. = činit lítostným:
obyč. slož. roz-, v. tam; 2. =
lltostlvě naříkat;
'utostný [mě] = lítostlvý: -ná
touha (Břez.): je mi -ně = jímá
mě lítost (J in); obyč. ne-, v. tam

lítotes <—tés», -su x-zu», 111. || stř.
neskl., z řeč.. v stllis. = vy—
jádření kladu dvěma zápory: ne
můžeme nechválit = musíme
chválit

lltováni, stř., 1. !: litovatl, 2. k líto
vatl

litovatl, 1. ]. koho = mít! s ním
útrpnost, soucit; 2. !. čeho =
želet. nerad vydávat.., mrzetl
se nad čim: ]. peněz, nákladu:
nel. práce a peněz; l. svého pře
míhlení, své ukvapenosti, svých
chyb: litujl, že jsem to učinil;
slož. dokon. na- se (mnoho);
po- koho = projeviti s ním
soucit;
o- se nad kým, ěím = smilovatl
se, být jet lítostí, soucltem &
pomocí. přispět mu. ujmoutl se

ho, toho...; podst. jm, slitování;
.eu-, prostě dokon. (nové. kniž.);
litovávatl, opakov.

litovati (li-) =“ chodlt s lítem (v.

Zítov'né, -ného, stř.- = dárek za
lítováni;
uto'zmík [mu—eL -a, m. = kde
chodí s lítem (vše lid.)

litr. -u, m., z franc., zkratka l.
měrová Jednotka:
litrový: -vá láhev:
zdrob. lltřlk, -u, -Hček, -čku, m

llttera, v. litera
liturgický [-cky] = bohoslužebný;

liturgie <-glje>>. ž., z řeč. = bo
hoslužebný řád, -né úkony, boho
služba:
-gika, 2. = nauka o liturgii

Litva„ ž., země, thevsko;
Litva/n [mm], -a, m. = obyva
tel thvy, thevec _" (zastat)
Litvín [—nka];
přid. litevský. v. thevec

lítý, zpřídav. příč. trp. od lítl: -te
zboží

litý = zuřlvý, divoký, ukrutný
(knlž.): ]. boj, tyran, -tá zvěř.
šelma: příslov. 1. ma,- 2. “to,
jen v RK.

lívancovltý = podobný lívancl;
lívancový, přid. k lívanec:
uvanec, -nce, m. = litý vdolek:.
zdrob. meček, -ěku, m.:
mečnik, -u, m. = pánev na ll
vance

lívatl, v. lítl
llvrej, -e. ž.. z franc. = uniforma

sluhů, lokajů, vrátných; livre
jo'uamj " 'olív'rejova'ný sluha
(Preiss.) = v livrejl

llz, -u_ m., 1. = vrub na stromě
na označení hranic (zastal-.); 2.
= sůl s hlínou k lízání; (ne)do—
stati se k lizu = (ne)být pH—
puštěn k hodování, k pití, přo
nes. k výdělku, k zisku (zhrub.)

Líza, ž., domác. tvar !: Aloisie
líza. ž. = 1. 112 (Jin-.)
lízaěka, -ček, ž. = lízání a. co Je

na lízání, čerstvě vařená povldls
(lid. & hovor.)



lizák 856 loclka

llzák, -u, m. = jazyk zvěře
(mysllv.)

lízání, stř., podst. k lízatl: pře
nes. = co je na liZání; zdrob.
lízáničko, -ček, stř. (Holeč.; lid.)

I lízatl, v. lézatl
II lízatl, -žl, 3. mn. -ží || -zá.m....

-zaji, liž || lízej, líže, lížíc || obyč.

přenes.: vichřice lkala (Kunět.):
roh lovecký lkal (Vrchl.); ojediň.
přechod.: racek lkal smutné
zvěsti (L):
slož. dokon. za(lkatl) == zaúpět;
ojedln. přechod.: zalkal slova 0
chvatná (Krásnoh.):
lkávati, opakov.

llzaje, lízal, -zá.n(í) = stírat ja— lkavý [wě] = lkající, naříkavý
zykem, třít jazyk o něco: l. med,
sůl: pes líže ruku; kočka. si líže

(básnlc.): ]. hlas (Čech). pláč
(Vrchl.)

tlapky; -llmoutl, v.. polknoutl. zalknoutl se
1. (se) =- líbat (lid.); 1- se = Lloyd ctí—Old).-u. m., mezinárodní
hladce se česat (hanl.):
slož. dokon. do—co; na- se medu:
o-, ob- něco; s—med s talíře:
14- koho, se = hladce (se) uče
sati; zpřídav. ulízarný: -ný účes.
-ná žena:
vy- co z čeho || VY—talíř; pře
nes. lid. & hovor. vy- se z ne

společnost pro klasifikací a sta
tistiku lodí, pro námořní dopravu
a pojištění atp.; lloydový agent:
-vá společnost, doprava

lnu, -e, m. -= pěstitel lnu;
lnářský průmysl, kraj:
Malířství,stř. = pěstováni lnu

moci, z dluhu = vykřisati se, "Divý = přilínavý
dostat. vyplest (11d.); lněný = ze lnu: !. olej, -ná. příze.
uzávatí, opakov.;
-lízovatí, nedok. slož. tio-, o-, ob
sl prsty, ob- se po dobrém obědě:
o- paty komu (Sal.) = podlizat
mu (hanl.); u- čeho; 1m- talíře;
v. liznoutí

Lízinka, ž.. zdrob. k Líza
lízka, -zek, ž. = znamení na stro

mech určených ke kácení (lesnlc.)
líznoutl, lízl, líznuv, -znut(i), dok.

k 11 lizatí: 1. si medu...: přenes.
1. si vína = malinko se napít
(lid. &. hovor.); ani si nelízl =
nic z toho neměl (lid.); l. ně—
koho = udeřit (vulg.);
slož. dokon. na- se = opítl se
(lld.); o-, ob- co; všech pět (de
set) by oblízl = byl by, přijal
by velmi rád (lid. a. hovor.):
s— kaňku s papíru; přenes. s
něco (ránu, pokárání) = utržlt
(lid. a hovor.); vy- něco

llzovatl = dělatl llzy, lizky
-llzovatl, v. II lízat!

-né plátno
'lníček, m., zdrob. !( len
lnlš'tě || nářeč. lem'ště, str. =- pole

se lnem

lnouti, lnu, lnuv. lnul, lnutl = přl
léhat: košile lne k tělu, jazyk k
dásním: přenes.: plán k obzoru
lnula (Vrchl.): l. k čemu, ke ko
mu = lpětl, „vlset" na čem. na
kom, být mu cele oddán;
slož. dokon. pro- = proniknout;
zpřídav. prolnulý (HaL), obyč.
prohnutý; přenes.: řeč -t.á. láskou
= prodchnuté;
při- k čemu: košile přilnula ]:
tělu; přenes. při- k čemu, ke
komu;
-línati, opětov.. slož. nedokon.
pro- = pronikat: mravní vliv?
prolínají člověka (Sez.); básnic
tví prolíná mnohými společen—
skýml prostředími (Mukař.);
při- = lnouti (c.-Chod.)

-llž, v. -u loajalita. ž.. důlní == lojallte.
llžlna, ž.. obyč. pomn. -ny = líha, lojálni

líhy 'lobeček. -čku, m. -= llbeček
lkátl, lkám, lkal, lkání = úpět, localie, v. lokálíe

naňkat. bědovat (kniž.): steny. loci. v. locus
jimiž lkála sira žínka (Krásnoh.); loclka, ž.. z lat., rostl.
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laco || zčešť. toko, příslov., z lat.. logo. v. lóže
1. = zde, v místě: 2. cena ]. ná- loggla || obyč. loggie clodža || 10
draží... = s dodáním na nádraží; dže. obyč. lodžije. ložijeío || lo
loco citato, v. 1. c.

Iocus c-kuszo, lat. = místo: 1. com
munis ckomúnysm mn. loci com
munes tlocí -něs» = obecně zna—
mý. běžný citát & pod.

loď, 2. jedn., 1., 4. mn. -dl'|| řidč.
-dě. 3. mn. lodím, 6. lodích. 7.
loďmi [] řidč. -děmi, ž. = vodní
plavidlo, dopravní prostředek:
loďa'ř, -e, m. = výrobce n. ma
jitel lodi: Jaký průmysl neboli
-řství, stř.

loden, -enu, m.. z něm., druh suk
na: lodenový kabát

loděnice, ž. = místo, závod na stav
bu a opravu lodi, úschovna loděk

lodí, 2. = loď (zastal-.) || stř. =
člun (rybář.)

lodice, ž., zdrob. k loď (odb.):
lodička, -ček, ž., zdrob. k lodice.
lod'

'loditi, -děn(í) = nalod'ovati; v.
naloditi a vyloditi

lodivod, -a, || '-da, m. = znalec
plavebních poměrů na lodi, prů
vodce lodí, pilot

loďka, -děk, ž., zdrob. k loď;
loďkář, -e, m. = výrobce n. pro
najímatel loděk:
loďkom'tý = podobný loďce;
loďkmm' most = z loděk

lodní. přid. k loď: 1.
plachta;
klinický-' -kě zaměstnaní neboli
mictvl, stř.;
lodník, -a, m. = člen lodní po
sádky n. kdo je vyučen lodnlctví

loďstvo, -stev, stř. hromad. = lodi,
skupina. souhrn lodí

lodyha, z. = dužnatý stonek;
= základní část parohu (mys
liv.): přenes. ]. dívčích úst (Ha
las); lodyhovy' || lodyžní

lodža, -že, die, v. loggia
legal, v. lokál
logaritmus, -mu, m.. z řeč., jisté

aritmetické číslo:
dmzický: -kě číslo, tabulky:
movatl číslo = stanovit jeho
logaritmus

posádka,

žie, 2., z ital. loggia = sloupová
krytá chodba, podloubí

logický [—gt'cky; -gič'nost] = co je
v duchu logiky, rozumově, myš—
lenkově správný: !. úsudek, -cké
myšlení; 1. člověk = správně
soudící: logicky usuzovat:
logičnost, -i, ž. = logický ráz.
rozumová, myšlenkové správnost:
2. stup. logičtéjšl [-čteji]

logik, -a, m.. z řeč. = člověk mys
líci logicky, znalec logiky:
logika, ž. = věda o zákonech
správného myšlení

logis uloží). stř. .neskl., z franc.
= dům, byt, hlavně pokoj v ho
telu

*logisovati c-zo-no= dodávat logic
kého rázu, (logicky) uvažovat

'logomachle, 2. = slovičkářstvl
(Sal., umělé)

*lógr, -u, m., z něm., 1. = lágr;
2. = kávová. ssedlina. (lid.)

'loch. -u', m., z něm. = díra. sklep,
přenes. (vuig.) = vězení

'lochtati, -tá.m=lechtat (nářeč.):
lochti'uý = lechtivý (Ner.)

loj, v. lůj
lojalito, ž.. z franc. loya- = 10151

nost:
lojální buě; masu = ,.zákonný".
oddaný, věrný panujícímu rodu,
vládě, státu (za feudalismu a ka
pitalismu); řidč. ve smyslu nepo
litic. = poctivý. upřímný, podle
pravdy: !. člověk, smýšlení; ].
ke komu, k čemu; -ně se chovat.
něco uznat; projevovat, osvěd
čovat —nostke státu..: v. loaja
lita, loyalita

Lojd, v. Lloyd
lojnatý = mající mnoho loje
lojolita, v. loyolita
lojovatětl, -tějí = stávati se 1010—

vatý: slož. dokon. z-;
lOJ'ovati = mazat. mastit lojem:
slož. dokon. na- co;
lojovatý He; -tost] =. jako
s lojem: -tě brambory
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lojovlce, z. = lojová svíce;
lojovitý == lojovatý;
lojovka, -vek. z. = lojovice;
1010027= z loje; -vá svíce

Lojza || Lojzek, -zka || Lojzík, —a.
zdrob. -zíček, -čka. m., domac.
tvary k Alois: žen. protějšky
Lojzka, Lojzička, -zinka

lok, -u, m. = hlt, doušek (říd.):
sr. lokatl

'loka, z. = lokna
lokace, ž., z lat. = umístěni, po

radi: l. žáků. žadatelů
'lokáč, -e, m. — kaluž (lid.); =

kdo loka
lokaj, -e, m., z franc. = sluha v

stejnokrojl; přenes. (hovor.) =
člověk zcela na někom závislý.
přisluhovač;
zdrob. dik, -a, m.;
'-jna, -jen, 2. = mistnost pro
lokaje;
davat! = dělat lokaje (i pře
nes.);
-jský, na př. oblek; přenes. =
sluzebný: -jský duch:
-jsto£, stř. = lokajska služba.,
1 přenes.:
'-jština, ž. = lokajstvi

lokál, -u. m., 1. z lat. localis, ná.
zev 6. pádu;
2. z franc. local = mistnost.
zvláště hostinská (hovor.): lid.
logál

lokállo c-lije), z., z lat. = menší
fara

lokallsace c-za—t. ž., z lat. = loka—
lisování:
lokalisovati c-zoa děj, román ==
umistit; l. oheň = obmezit na
nějaké místo, aby se nerozšířil

lokallsta, m. = kněz na lokálli
lokalita, ž. = naleziště rostlin n.

nerostů
lokálka, —lek, ž., 1. = mistni

dráha, vlak na ní; 2. = zprá
va v novinách o drobné mistni
události: -lkář, -e. m. = novi—
nár obstarávajíci lokálky; -lkáf
ský [Jsi—ty;-fstvn, přid. k tomu

lokální [-ně; most], z lat. = mist—
ni (ne celkový): l. umrtvem
(lékař.), sazby: !. význam; most
= mistni ráz, význam (Ed.)

lokálový, přid. k lokál 1.: l. vý
znam (mluvnic.)

'lokanda, ž. = hostinec (zastar.);
—dář,-e, m. = hostinský (t.)

lokati, -kám, -káni = pit plnými,
velkými doušky, hltave; prenos
= vdechovat: ]. čerstvý vzduch,
školní prach; slož. dokon. na
se čerstvého vzduchu

lokatlv ť-tÝVM —u. m., lat. — lokál
1; -titml, přid. k tomu

'lokavý = lokajici. hltavý
loket, -kte || -ktu, 3. -kti “ -ktu.

6. -kti || -ktu || -ktě, mn. 1., 4
p. -kte (kniz. ve Význ. mérovém),
jinak -kty, 2. -ket (ve význ. mel—.),
jinak -ktů.... m., 1.=kloub na
ruce; přenes.: nemoci loktem do
kapsy (o lakomém); míti široké
lokty = roztahovati se. protlačltl
se všude... (lid. a hovor.): pod
narůstají mu lokty (Čap.); .
2. stará délková. mira; z toho
přenes. (lid. a hovor.): ukázat
komu. zač je toho loket =- neko
mu něco ,.osladit", prohnat jej
...; měřit každému stejným lok
tem = býti spravedlivý; mem
všecko na dlouhé lokte — pomalu
dělat, odkládat;
L., město;
loketní kost, kloub;
loketnlk, -a. m. = podomm ob
chodnik (prodavajici na lokte);
loketský, přid. k Loket: -tšti páni
koukají z okna, o loktech vy
kukujiclch z roztrhaných rukávů
(lid.)

'lokna, -ken, ž., z něm. Locke —
kadeř (lid. a hovor.): 'zdrob.
lokníčka, -ček || lokýnka, -nek, l

loknouti, -ki, -knuti,- dok. ]; lokaů
= udělat lok

loko, v. loco
lokomoblla, z., z lat. :- parni stroj

pohonný;
lokomotiva <-tý->. ž.,
dopravni motor

'loktí. stř. = lokty

zlat—
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loktíček, m., zdrob. k taktik, —u.
m.. zdrob. k loket

'loktový, přid. k loket
ioktuše, z.. z něm. Lakentuch =

šátek na hlavu, rouška, plachta;
přenes. = prapor (Ner.. iron.):
L., -uš, pomn., ves v Č.:
zdi-ob. loktuska, -šek, z

lotus, v. locus
lokýnka, v. lokna
lokýtek, -tku. m. zdrob. k loket
lom, -u. m., 1. = lomení, lámání:

l. světla„ paprsků: v. hudbě =
nevyrovnaný přechod; 2. = mís
to, kde se láme kámen: kamen
ný l., v. kamenolom; často D0
množ. lomy, —mů;
lomař, -e, m. = dělník v lomě
(šlejh.)

iombard, -u. m.. z franc. = půjčka
na zástavu, zvláště cenných pa
pírů; podle
Lombardie c-dyje), ž. ll
stř., kraj v sev. Italii:

dako,

lombardní = zástavní: [. list,
obchod;
lombardovati, -dují = zastavit,
vypůjčiti si lombardem

lomcovati, -qui = silně třást: zi
ma, zimnice, horečka jím lom
cuje; vichr lomcuje okny;
slož. dokon. za- = zatřást; zlost
jim zalomcovala;
lomcová'vati, opak.

lamenice, z. = přístřešek nad šti
tem. štít dřevěné stavby;
zdrob. máčka, -ček, ž.

lomený buě; -nost] = „zlomený".
lomicí se: ]. oblouk, -ná. korek—
tura, -né světlo

lomikámen, -ka.mene, m.,- rostl.
'lomlště, stř. = lom
iomltelný = co se dá snadno zlo

míti
lomiti = lámatl; zprav. jen pře

nes.: ]. rukama = spínat ruce
(v zoufalství apod.): 1. v po—
čtech = dělit;
slož. dokon. do—= úplně zlomit:
na- = zlomit ne docela; pře—
nes.: jeho dobrá nálada se na
lomlla (Neum.);
ola-. jen přenes. ob- (si) jazyk

longe, v.
loni "vloni, příslov. = v minulém

v ruštině = vycvičitl se v ni
(lid. a hovor.); = zmírnit: ob
něčí hněv; ob- koho = uprosit,
obměkčit: ob- se mezi lidem =—
,.otrkati" (Svět.); '
011—kus skály; pod-: noha se
mu podlomila = zvrtla; nemoc
podlomila jeho síly = zeslabila..
zničila: pod- si zdraví;
pro- zeď, okno ve zdi: led,
strop se prolomil; pro- neptá-
telskou frontu: led(y) se pro
lomil(y), byl(y) prolomen(y)..
přenes. o překonání počáteční ne-
přízně, nechuti; sr. průlom:
pře- co = z10mit ve dvi;
702- =_ lomením rozdělit:
chléb, okovy;
u- = odlomit úplně n. jen kus..
u- větev. —usi (kus) chleba;
vy- dveře, zámek; vy- si zub o—
něco: jelen... se vylomí z lože,
z houštiny = zdvihne: tetřev se
vylomí = vyletí z větvoví (mys—
iiv.);
z—,prostě dokon.: z- si nohu, vaz;
z- hůl, přenes.... nad kým =
přestati doufat, že se polepší...;
= přemoci, potlačit: z—něčí moc,.
sílu. odpor, světový rekord;
z- sazbu (tlskař.): zlomil se mu
hlas = selhal_(žalem, lítostí...);
za- si nehet = neúplně zlomit;
za- rukama: koutky se Jí (11
tostí) zalomily dolů (šimáč.);
nedok. slož. damovati, v. lámati:
lom/ivan, opak.

POZ-'

lomítko, -tek, stř. =- dělicí čárku
u zlomku

iomivý vně; mostJ = lámavý
Lomnice, ž. jedn., vsi a města
iomný [dno.—zu:-né plocby=vzm

kající lomením
lomový, přid. k lom: i. kámen =

z lomu, neopracovaný
iomoz, „em, -zi1m', -zný, v. hlomoz

lončák || lonšťák, -a, m. = ročni—
mládě černé zvěře (myslim)

lonže

roce, před rokem



loňsko 860 'loskati

loňsko. stř. = loňský rok: do, od,
z loňska; proti loňsku...;
loňský rok, 4:3 úroda..., nik.
lonský

lonšťák, v. lončák
lont, v. lant
lón-tenys, v. lawn-tennis
lonže, ž.. z franc. = oprať (jezdec.):

lonžírovati (podle něm.) || lon
žovati = řídit, vodit lonží

looplng xlúpinp, —u,m., angl. =
akrobatický přemet letadla; zčeš
těno žertovné lupínek, -nku, m.

Lomu, maf, wav-sko, v. Laponec
lopata, ž. = ploché n. prohlou

bené náčiní na nabírání, házení;
přenes. dát, podat. říci komu co
po -té = velmi zřetelné (lid. &.
hovor.): podle podoby = ruka
(zhrub.): = dančí paroh;
-lopatečka, ž., zdrob. k lopatka;
'lopamé, 2. stup. -tějl = (více)
„po lopatč";
lopatička, -ček. ž., zdrob. k
lopatka, —tek, ž.. zdrob. k 10
pata: = prkénko mlýnského kola.
čast vesla, kost; položit někoho
na -tky = porazit v zápase;
logmtkovitý [-tě; -tost] = po
dobný lopatce;
lopatkami, přid. k lopatka:
lopatom'tú = podobný lopatě; -té
parohy, zuby; dom) čep

'lopot, -u, m. = lopota;
'lopot, -a, m. = staročes. šlechtic

lopota, ž. = těžká. práce, „dřina";
lopotiti, řidč. l. se (šimáčJ.
podst. -cení (bez se) = těžce
pracovat, „dřít“: [. se s čím;
slož dokon. na- se = těžce se
napravovat: na- se s čím:
'lopoti'vý kvě; wosa = lopotný;
lopotný [-né; mostJ =
těžký: ]. život;
lopotovati se = lopotiti (zastan)

'lopta, ž., ze sloven. a tam z maď.
= míč (Něm.)

lopuch, -u. m. || lid. -cha, ž., rostl.;
lopuchový || lopuši, přid. k tomu

Lora, ž., domác. tvar k Eleonora
lord, -a, m.. titul šlechtice a vyš—

šího soudce v Anglii; dělat lor

pracný. '

da = vypínati se n. býti štědrý
(hovor-.):
Zordský [-sky;
sky = jako lord

Loreta, ž., 1. víska v Č.: 2. koste
lík na Hradčanech (podle ital.
poutního místa Loretto);
loreta, ž., 1. = kaple podle ital.
vzoru:' 2. z franc. = lepší ne
věstka (Ner.); 3. = vězení (han—
týr.):
loretánský: -ké zvonky (& L. a
loreta l.);
loretka, ž., zdrob. k loreta 2.:
loretní život (Ner.). k lorets, 2.:
loretský, přid. k Loreta;
Ioretstvi, stř. = nevčstči zaměst
nání (t.)

lorgnet || zčešť. lomět, -u, m. []
'-ta, ž. z franc. = brýle s ruko
jetí: -tka, -tek, zdrob. k tomu:
donutí co = dívati se na to lor
nětem (Ner.)

-stv£]; žít lord

lorgnon || zčešť. lorňon, -u, m..
z franc. = sklo na jedno oko.
monokl

Lori, ž. neskl., domén. tvar ]: E
leonora

Lorka, ž., zdrob. k Lora;
Zorka, -rek, 2.. z angl. lorry =
nekrytý železniční vůz s nízký—
mi obrubnicemi

lomčt, lométovati, lorňon, v. lor
gnet, lorgnon

I log [-sice], -a. m., ssavec'
II los, -u, m., z něm., 1. = pro

středek k rozhodnutí sporu, sáz
ky, volby: o můj oděv metali l.
(blbl.): padl l. na Jonáše (t.):
rozhodnout volbu, zvolit, vy
volit koho losem; 2. = listina
o herní smlouvě: třídní... l.; vy
hrát los: los byl tažen; 3. = o
sud, úděl: šťastný, trpký... l.;
losař, -e. m. = prodavač losů

losí, příd. k 1 los; lasice, v. I los:
losžna, ž. = losí maso, kůže

'loskatl, -ká.m = luskati;
losknouti, dokon. tomu (Ham..
č.-Chod):
loskot, -u, m. = loskání (ó.
Chod):
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'loskotatí = loskati:
'Loskotavý = luskajicí. lupavý

'loskutný, z mé. = hadrový, vet
chý jako cár

losos, —a. m., ryba:
lososář, -e, m. = rybář lovící lo
sosy;
losos-í maso neboli lososina, ž.;
lososnatý = bohatý na lososy;
lososnlk, -a, m. = lososář:
lososovitý: -té ryby:
lososový [wě]: -vá barva; -vě
růžový

1080va = na losování:
plán:
losovati = tahat los, rozhodovat
losem; slož. dokon. roz- funkce
= losem rozdělit. při-; 8- = vy
táhnout los; podst. jm. slosování:
&. dlužních úpisu:
1m- porotce = losem vybrat

losový, příd. k 11 los: l. podvodník.
-vá Půjčka.

losůsck, -ska, m., zdrob. k losos
lošák, —u, m., houba
lot, -u. m., z něm.. starší drobné.

]. lístek.

loterie c-ryjeno, lid. lutrie, ž.,_ z
ital. = sázkové zarízení: třídní,
dobročinná l.;
lotemí úřad, sběrna, tah

lotos, -su c-swv, m., rostl.
lotový, přid. k lot
lotr ['-ryně], -a.. m., z lat. n. z

něm. = darebák, ničema. pa
douch: bídný lotře || lotře bídná;
upadnout mezi lotry = dostat!
se do špatné spolecnosti (zhrub.):
zesíl. lotras, -a, m. (hovor.):
Zotrom'na., ž. = lotrovský kou
sek, darebáctví, ničemnost;
lotrozma, -ven, ž. = lotrovska
skrýse. -ký pelech:
Zotrovský baky; -stv£]: l. život,
-ská peleš; lotr -ský: žíti -sky

lotří = lotrovský: v lotřích drá—
pech (Cech);
Zotříček, -čka, lotřžk, -a. m..
zdrob. k lotr

iotto, stř. = loterie
lotynka, -nek, ž., z lt. lotto =

malá loterie (lid.)

Lotyš l-škaL -e, m. = příslušník
jednoho baltského národa;
lotyšský nár-od...; l. jazyk ne
boll lotyština, ž.:
Lotyšsko, stř. = lotyšská země

*loub. -l || loubě, ž. = loubí, pod—
loubí

louhek. —bku, m.. zdrob. k lub
'louhení, stř. = loubí
loubě. v. loub
loubí, stř. =kryt, kryté místo, be

sídka (knlž, zast.);
zdrob. loubíčko, -ček, stř. (Ner.)

loubinec, -nce, m., rostl., lid. psí
vino

loubkový, přid. k loubek
loubový, přid. k loub, loubě
louč, -e. ž. = tenká. smolná tříska.

hlavně na svícení, dračka: sví
tltl louěemi: býti suchý jako
.=velice hubený (lid.ahovor.):

= paprsek (Koll.; ojediií.)
loučení, v. loučltl
*louč'etl, -čeji =

star.)
loučí. stř. hromad. k louč = louče
'loučlčka, -ček. ž., zdrob. k louka
louěiti, rozkaz. _ luč. = slučovat

(Puchm.); = rozlučovat (Qulsh
zprav. jen 1. se s kým = přá
telsky se rozcházet. při roz
chodu se poroučet...; loučení.
nik. ]. se;
slož. dokon. od- koho, co od ko
ho, od eeho = oddělit;

házetl (Jin. za

TOZ—manželství = zrušlt; roz
manžely: roz- se s kým = Přá
telsky se rozejít. poručit; pře
nes. roz- se s čím = oželetí to:
roz- se s životem = zemřít;
s—= spojltí; sr. sloučenina:
vy- koho, co = vypudit, W013
covat, zbavitl členství: vy- ze
spolku, z církve. ze školy. z prá
ce, kyslík ze sloučeniny; vy- ně
co = pokládati to za nemožné:
zpřídav. vyloučen: to je -no; po
važovat něco za vyloučeno:
-lučovati, opětov. slož. nedokon.
od—co od čeho: roz- manželství;
s- dvě různé věci; vy- koho ze
spolku, ze školy: vy- možnost:
laut-Wat! se, opak.
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od— kOmu dělný lid (most—):
17-se v srdce (T. Nov.):
1131-tóny (běž.):
loudžvati, opak.

londivý [-vě; most) = loudicl.
vábivý: !. úsměv: l. stín (čech)
-vě kynoutl (Koll.)

louh, -u, m., žiravina, původ. )

'lončivý [mě] = loučici se, jako
při loučení, na. rozloučenou

lončka. -ček, ž., zdrob. k louě &
louka

lončník, -u, m. = nůž ,n. stojan.
svícen na louče

lončový, přid. k louč: -vé světlo
londa, m. = loudavý člověk:

loudal [-lka], -a. m. = louda;
zdrob. loudálek, -lka, m.:
loudati se, -dáni = pomalu, vá
havě jit, toulatl se; 1. se s čím
= pomalu na tom pracovat;
slož. dokon. do- se někam;

: už ses dost naloudal:
vy- se z domu; za- se někam;
loudávati se, opakov.:
louda'vec, -vce, m. = loudaVý
člověk:
loudavý buě,- -vost] = pomalý.
váhavý: ]. člověk, -vá. chůze

londil [-lka], -a, m. = kdo rád,
často loudi

londitl, rozk. (ne)loudl, -děte ||
zastar. (ne)luď, -d'te, louzen(i)
|| obyč. louděn(í), v. dále =
mámit, lákat, vábit: ]. co na
kom; l. koho, aby...: ]. koho k
sobě || ojediň. po sobě (Suš.); l.
koho čím: videm louzen mámi
vým (Krásnoh.); = vyluzovati:
hudbu loudi z klíčů zlata (Čech);
[. slzy do očí (False.) = tlačit;
podob. píseň loudi slzy z očí
(básnic.):
!. se = plížitl se, krást (zastal-..
básnic.): v mé struny se loudi
Jarní háj (Krásnoh.);
slož. dokon. na- se (mnoho); 'o
ll ob- (obyč. -louzen, —louzen1) =
oklamat;
od- koho = převést na svou
stranu, .,přebrat“; pří- se do
světnice (Svět.);
v- se = vpližlti se. vkrást, tajně
vniknout: přenes. v- se děvčetl
do srdéčka, v něčí přízeň apod.;
do knihy se vloudily omyly;
vy—na někom penize, slib: pře
nes. vy- či úsměv, tón ze strun;
slunce vyloudi zeleň (Ner.);
Jun/van, opět., slož. nedok. 'o- []
ob- koho (říci.. Tllsch.):

dřevěného popela;
louhovatl || řidč. luho- = leptat..
čistit louhem; jedy louhujl v
srdci = působí jako louh, žiravě
(Nez.);
louhmritý = jako louhový: aa
příchuť: —tavoda (Ner.);
louho'vý kamínek, -vá, voda

louis aluj», -su c-zu>> || loulstr
alujdon, —u,m.. franc. zlatý du-
kát, dvacetifrank

louka, mn. 2. luk, 3. až 7 lukám...
|| loukám.... ž. “= travnatý poze-
mek; zelená louka, hazardni hra:
luka, mn. stř. = větši plocha
luční

loukoc, 2. jedn.. 1., 4. mn. -tl k
-té, 3. mn. -tim. 6. -tich, 7. -těml,.
ž. = dřevěná. součást vozového—

lounek, -nku, m.. z něm. = zav

loupací = co je na loupání: l. nůž:
loupač, -e, m. = loupadlo;
loupáček, -čku, m. = 1. nůž na
loupání: 2. máslový rohlík;
loupačka, -ček, ž. = 1. loupání.
brambory na -ku; 2. loupáček;
loupadlo, -del, stř. = loupad
nůž, nářadi;
loupák, -u, m. = nůž na třislo.
na kůru

loupati, -pám || -pu, rozk. -pe1,
podst. -páni, 1. = zbavovat ků—
ry, slupky, odtrhovat: l. kůru.
jablka, hrách; loupaný hrách;
kůže se loupá: 2. = pichat: _lou—
pá mě v hlavě (jako by se tam
něco odlupovalo); 3. l. po někom
očima = nepňvětivě se dívat
(lid. & hovor.);
slož. dokon.“ na,- kůry;
o- jablka: od—co od čeho:
roz- ořechy: s- kůru s prutu;.
w- jádra z ořechů. komu oči:
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Jupovati, opětov., slož. nedokon.
o- Jabika, od—kůru, roz- ořechy,
e- kůru. vy- jadra; za—očima
(Her-b., lld.):
loupávatl, opak.;
v. loupnoutl

toupátko, -tek, stř. = loupadlo
íoupávati, v. loupatl;

loupavý, 1. = co se loupa: ]. roh
lík, -vá kůra, kůže: 2. = pichla
vý: -vá. bolest v hlavě

tonpeník. -u, m. " loupenlna, ž. =
les, dřevo na tříslo (odbor.)

loupež, 2. jedn., 1., 4. mn. -že,
3. -žim, 6. -žích, 7. -žemi, ž.,
1. násilné odnětí cizí vécl, ná.
silna krádež: (vy)jít na 1., spa—

-chat l., dopustiti se -že...: 2. -=
uloupená věc, -né věci, loupežné
kořist:
'Zoupežechtívý = chtivý loupeže:
loupež/ití = páchat loupeže;
loupeživý [-vě; wosa = loupež
ný: l. rytíř; -vé plány (Vanč.):
loupežnick'ý [-cky; -ctví]. přid.
!: loupežník:
'loupežmčt'ti = loupežiti (Olbr.);
únik ['-žnlce], -a, m. = kdo
loupeží, lupič:
dm) [-žně] = loupežící, za úče
lem loupeže: —žnýrytíř. -žná. Vý
prava, vražda

doupitl, rozk. (ne)lup, 1. = lou
pat brambory... (nářeč.): sedni
k bramborám, lup.a jez (Rais);
2. = brát násilím, loupeživé,
okrádat: obyč. jen podmétové:
vojsko loupilo a vraždilo; zříd.
s předmětem: !. dělníky o sny
(Vrchl.). !. sirotky, nuzného
(bibl.) = olupovat;
slož. dokon. na- (51) čeho = lu
pem získat; o- koho oč; pře
nes o- koho o drahý čas...;
u- co = lupem uchvátit; vy- po
kladnu, obchod = vykrást; b=
o- (zastar.. bibl.);
Jupovati, nedokon. 8102. 0- po
cestné, vy- pokladny;
loupívatl, opakov.

loupnoutl, loupl, -pnuv, -pnutí, dok.
k loupati = bodnout, píchnout
(říd.): ]. po kom očima = no

přátelsky, hněvlvě se naň podívat
(lid. a hovor-.);
slož. dok. od- co od čeho: pro—
oči = otevřít (Karat.): roz
ořech; s- kůru s prutu [] s—
prut; vy- jádro z ořecha, vy
komu oko

Lom-dy || zčešť. Lurdy, -rd, pomn.,
z franc. Lourdes, poutní místo:
lourdský || lwr—

lonskáček, -čku, m. -= nástroj na
louskání ořechů

louskati, -kám, -k6.ní = otvírat,
rozlupovatl s chrastlvým zvu
kem: !. ořechy;
= chrastivě jíst: ]. jablka: pře
nes. lid. a hovor. 1. šváby, cvrčky
= být hubený, nuzné žít; ]. rů
ženec = rychle, drmolivč se modv
lit, drmolit růženec (takže mod
lení splývá. v chrastlvý zvuk):
pod. ]. dějepis..: ]. knihu =
horiivě číst; tetřev louská = za—
číná tokat (mysllv.);
slož. dokon.: na- se ořechů; pře
knihu: roz- ořechy: vy- jádra :
ořechů; ze:-, o tetřevu (mysliv.):
v. lousknouti;
louskávati, opak.; slož. nedok
vy- jadro z ořechu (Holeč.)

_louskútko, -tek, stř. = louskáčeh
lousknouti, _skl, -sknuv, -sknut(i).

dokon. k louskatl: !. prsty 
lusknout;
slož. dokon. roz—ořech. vy- jadro;
Juskovati, slož. nedokon. rot—
ořechy, vy- jádra (ma.), obyč.
vylouskávatl

'louštití = rozlupovat lusky (na—
řeč.); přenes. ojedlň. = luštit
(Vrchl.)

loutečka, -ček, ž., zdrob. k loutka
'louteník [-m'ce], -a II 'loutemsí

c-nystib, -a. m. = loutnlsta
loutka, —tek, ž., 1. = napodobení

na skutečné n. fantastické by
tosti, dětská hračka; 2. = lisov
ní vřeteno. tlouk u stoupl/. lodni
vratek na tažení lodi koňmi (od
box-.):
loutkář, -e, m. = výrobce lou
tek, herec s loutkami, kdo se
obíra s loutkovým divadlem:
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Jaký břehy; Jistou: -řský zá
vod

loutko, -tek, stř. = trámec. po
kterém klouže zdviž... (odbor.)

'loutkoherec, —rce, m. = herec
na loutkovém divadle, loutkový

'loutkovitý = podobný loutce: -te
divky (Nez.);
loutkový, přid. k loutka: -vé di
vadlo

loutna, -ten, ž., strunný nástroj:
loutnaf [-fka], -e. m. = výrobce
louten; = loutnista; Jaký
[43tví], příd. k tomu:
loutnička, -ček. ž.. zdrob. k
loutna:
'loutntk [-niceL ž. = loutnlsta:
Ioutnista [-stka] ony-», m. =
kdo hraje na loutnu

'lonznitl = horlit, žehrat: ]. na
nádheru (Jin)

louže || louž, —e,ž. = menší stojaté.
voda, kaluž: přenes. (dostati se
...) z bláta do louže = z jedné
zlé situace do druhé nebo do hor
ší (lid. & hovor-.);
velká !. = moře: za velkou louží
= v Americe, za velkou louži ==
do Ameriky (hovor.)

'loužek, -žku, m.. zdrob. k luh
loužička, -ček, ž., zdrob. k louže
loužiti = dávati do louhu: ]. ků

že (odb.); slož. dokon. vy— =
získati loužením; slož. nedok.
vyluho'vat'i

'loužka, -žek, ž., zdrob. k louže
'loužnice, ž. = hnojavka, jímka

na ni
loužový, přid. k louže
lov, -u. m. = honba. chytání zvě

ře, ryb: 1. zvěře. ryb "' na zvěř.
na ryby: jít, jet na I.; být na
lovu, uspořádat l.; přenes. = chy
tání podezřelých lidí; = úlovek

'lovák, -a, m. = lovec
lovčí, přid. k lovec = lovecký (za

star.): 1. právo; 1. pes (So.):
1., -ho, m. = správce lovu:
loočtk, -a, m., zdrob. k lovec

lovec [Juka/ne), -vce, m. = kdo
loví; !. chyb = jazykový brus
(obrozen.); 1.,moci (Bo.) = kdo
se honí za moc!:

lovecký Paka/] pes. kůň, oblek,
-cká kořist, -cké trofeje:
lovectví, stř. = provozování &
znalost lovu

Lověna, ž. = bohyně lovu (umělé)
loňsté' stř. = místo lovu, revír;

l. perel; odejíti do věčných lovišť
= zemřiti; Herrmannovo loviště
(Nov.) = místo, kde pozoroval
lidi, sbíral látku k svým spisům

lovitl = být na lovu, provádět lov:
l. zvěř. ryby; přenes.: l. voliče
= získávat (hovor.): ]. perly
z moře; !. uchem = dychtivě po—
slouchat (Vrch1.); l. v cizich
kapsách (o kapsáři); lovil (v
hrnku) kusy brambor (Rais): !.
v kalných vodach = využívatl
zmatku, neurovnaných poměrů:
slož. dokon. na- se = mnoho
loviti; u- rybu...; vy- ryby z
rybníka = všechny ryby vychy—
tati || vy- rybník;
z- = u-. vy- (Slád., ojediň.)'.
za- si;
slož. nedokon. vylovovatž ryb—
níky;
lotňvatt, opakov.

lwkyně, v. lovec
lovný = co se loví, může, smí lo

viti: -ná zvěř
Lovosice, -ic. pomn., město
loyalita sloaja- n. lom-». loajální

hne; -nost], podle franc. = loa
jalita, lojallta...

'loyolita dojo—», m. = jesuita
(Ner.); podle Ig. Loyoly. zakla
datele jesuit. řadu

'loza, ž. = réva (nářeč.)
'lozitl = lézt. zpouzet (nař.)
'ložce, stř. = lože (zastat) 
lože, stř. = místo na ležení, na spa—

ní. postel (kniž.): jit, ubírati se.
ukládat, uložit koho, se na lože;
vstát! z lože, přenes. = uzdravlti
se; být připoután. ukován na 1.
= těžce stonat:
symbol manželství: dítě z man—
želského lože; svatební l.; po—
skvrnit l.;
= zvířecí pelech (mysliv.):
= vrstva horniny (geolog.);
v. lůžko
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lóže, ž., z franc. loge = místo u
zavřené se tří stran: divadelní
l.; l. vrátného = menší mistnost;
přenes. zednářské. l.

ložio, v. loggia
'ložičko, -ž£čko, -ček, stř., zdrob.

k lože
ložle, v. logiia
iožíromtl, z něm. (a tam z franc.)

-= být ubytován, bydlit, obyč.
v hotelu

ložisko ('ložiště), -sek, stř., 1. =
podpůrná část čepů, mostů...: 2.
= místo, kde se vyskytují ne
rosty a horniny, naleziště; ložis
kový kov, -vá osa

iožiti = činit, aby něco leželo.
klást, pokládat (říd.): l. karty =
odkládat; na prsa své ruce loži
(Ner.; ojediň.); zprav. jen v dO
kon. složení k nedokon. naklá
dati, v. klásti:
do- vůz = plně naložit: přenes.
do- co k čemu = říci. dodat,
poznamenat: do—žádost přílohami
= doplnit, dosvědčlt; do- slovo
ze starého jazyka = uvésti spis..,
kde se slovo vyskýtá:
na- seno... na vůz || na- vůz se
nem; na- s kým, s čím nějak =
zachóvati se k němu (nešetrně...),
učiniti s tím něco; na- okurky...
==připravit k uchování, konservo
vání; být dobře, špatně naložen
=- být v dobré, špatné náladě:
špatně... mý (lid. a hovor.);
ob-'maso zeleninou, roury sla
mou: zpřídav. obložený: -ný chie—
biček, —néstěny;
od-, 1. = dátistranou: od- pře
čtenou knihu: od- oblek = pře
stat jej nosit, darovat jej... II
od- hůl. svrchník... v předsíni.
v šatně... = dáti z ruky, svléci
& postavit někam, pověsit, polo
žit; odložte, vyzvání k hostu:
(snad něm. vlivem, ale ujalo se);
2. = odsunout na jinou dobu: od
schuzi, přelíčení...;
po- knihu na stůl, někomu ruku
na. hlavu, na rameno, závaží na
misku, nemocného na. pohovku,
do postele. rakev do hrobu:

po- lávku přes potok, vodovod
v ulici, základy k nové budově:
po- život za vlast, na něco důraz:
musí! se po- = ulehnout (Svět.);
na leSy položilo se velebné mlčení
(šmi1.): po- se = přijíti do kon
kursu (lld. & hovor.); sr. poloha_
položka;
po-od- co = na krátko odložit;
pro—= dát mezi něco: pro- se
šit pijáky, knihu prázdnými listy;
pro- sazbu = zvětšit mezery mezi
písmeny; '
pře- co (nohy...) = dát přes
sebe, křížem; přenes. nepře- ko
mu ani stéblo (přes cestu) = ne
postavlti se proti němu, neukřiv
dit mu...; pře- spis z latiny do
češtiny = přetlumočit: pře- úřed
níka. = dát, ustanovit na, jiné
místo, přesadit: pře- housle
rozložit a znova složit:
před- komu co k podpisu, k roz
hodnutí, k jídlu, k pití: před
si co = rozmysliti sí, uvážit;
při- doklady k žádosti, náplast
na ránu; při- do kamen, na. oheň

'(totiž dřívi);_„přenw. při- po
línko při sporu, při posuzování
koho = přispět ke zhoršení sporu.
přitížit komu: přenes. při- ruku,
ruce k dílu = chopiti se ho, při
spět k němu;
roz- zboží na trhu, stroj na._sou
částky, sílu na složky: roz- spo
lečnost, stát = přivésti do roz
kladu; roz- komu co = důkladně
vyložit; '
roz- se do trávy, v trávě, na trá
vu: roz- se táborem; půlnoc roz
ložila se po táboře (Vocel);
zpřídáv. rozložený: —ný krám.
stroj; má společnost (šel.);
s-_ své věci, prádlo, šaty do kur
ru, s- součásti stroje: s- ruce du
klína, přenes. = přestat praco—

vati; s- ruce křížem;
přenes. s- operu, báseň, spis: s
komu poklonu; s- přísahu, slib
= vykonat; s- zkoušku;
= dáti s čeho kam: s- obilí a
vozu do stodoly, uhlí do sklepa;
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a- předsednictví, mandát = vzdá.
tl se; s- u notáře peníze, kauci
= vyplatit; s- se na. něco, na
sirotky = učinit mezi sebou
sbírku; s- se, v kartách = vzdáti
se hry: s—srnce... = skolit. za
střelit (mysliv.);
u- dítě ke spaní, do postele; u
ovoce na půdu, vino do sklepa:
u- (si) peníze do záložny:
= ustanovit, určit: u- úlohu.
daň, pokutu, trest; u- komu co
za. úlohu, za. pokání, za trest:
v- peníze do pokladny, péro do
stroje, poznámku do textu; v
co do knih: v- co komu na srdce
(Ner.); v- se do čeho = zasáh
nout; sr. vloha. vložka;
1131-zboží do výkladní skříně, na
pult; vy- se z okna; v. vyložený:
vy- co komu = vysvětlit, objas
nit: vy- své mínění.... sen; vy
si co tak a tak. v svůj pro
spěch...:
vz- = po- (zastat,
daň = uvalit (šafař.);
za.- ruce (za, na záda), přenes.
= nic nedělat: za- koním seno
do jeslí, za žebřík; za- znamén

„ko do knihy; za- co kam = dát,
položit... že to nelze najít;
za- školu, spolek..: za- oheň:
za- koho čím .= vypomoci mu,
půjčit; za- se s kým = vsaditi se;
za.- sukni, kalhoty = přehnutím
zkrátit;
ložívati, opakov.:
v. doložovati

ložní, přid. k lože: l. prádlo, po
vlaky: l. žíla (geolog)

ložnice, ž. = místnost 5 lůžky, na
spaní; micový vzduch (Nez.);

bibl.): vz

-ni.čka, -ček, ž., zdrob. k ložnice
ložný: -ná. plocha = na kterou se

loži, nakládá; -ná lhůta (želez.)
ložovati, o zvěři = mít lože

(mysliv.) _
lóžový, přid. k lóže: -vé sedadlo
'ložument, -u. m., z franc. loge

ment = nocleh (za,-star., A.
Schulz)

lpěti || řidč. lpm, lpí, rozk. lpi,
lpěte, přech. lpě, podst. lpění ='

pevně lnout k čemu, držeti se
čeho: špína lpí na skle; přenos.
podezření, vina lpí na kom; l. na
kom, na čem || odchyl. k čemu
= mít ve veliké oblibě, „viset
na něm, na tom“: matka lpí na
dětech, někdo na penězich...;
slož. dok. u-: ulpělo na něm po
dezření: u- na kom pohledem;
lplvati, opakov., obyčej. nedo
kon. slož. u- na kom, na čem
= lpěti

lstíti, lsti, rozk. lsti, lstěte, přech.
lstě, příč. lštěn (zastan) || lstěn.
podst. lštění || lstění; souvisí s
lest = klamat (říd., Jungm., če
1ak.); obyč. v dokon. složení
obe(lstíti), pře- koho; -Istíva.h',
opak., slož. nedokon. obe-, pře—

-vce, m. = lstivý člověk:
mostJ = užívající

lsti, prováděný lstí, klamný: lsti
vý člověk, plán, úskok

lstný [-ně] = lstivý
Lštěň. -ně, ž., ves v č.
lub, -u, m. = dýha na síti a na

mlýnském běhounu: l. u hudeb.
nástrojů:
přenes. mit něco za lubem =
míti tajný plán: nezůstalo mu
nic za, lubem (Vr.) = všechno
prozradil (obojí lid. a hovor.)

Luboš, -e, zdrob.- -šek, -ška, m..
domác. tvary k Lubor n. k Lu
bomir

lubový, přid. k lub
Lucemburk, -a, m. = člen lucem

burského rodu;
lucemburský, nik. -burkský

lucor, -u, m. || častěji -rka., -rek,
ž. (m. lucemka), z něm. = lucinka

lucerna, -ren, ž., z lat. = svítilna:
zdrob. máčka, -ček, ž.

lucernka, v. lucer
lucernovltý = podobný lucerně:

Zucemový, přid. k lucerna
Lucifer, -a, m., z lat. = „světlo

noš“, jméno ďábla; = jitřenka
(hvězda);
přenes. lucifer || častěji —per =
rozpustilec, divoch, zlý člověk
(lid. a hovor.); -rsky' praky;
-rst'ví], přid. k tomu
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lucina ]] obyč. lucinka, ž. voj
těška, lucer(ka);
Lucinka, ž., zdrob. k Lucka

luciper, -rský, v. Lucifer
Lucka, —cek, ž., domác. tvar k

Lucie
lučavka, -vek, ž. = kyselina 3 ve

likou rozpouštěci schopnosti: pře
nes. 1. satiry (čech) = sžiravost;
lučavkovit'ý [-tě] = jako lučav
ka, rozkladný: ]. vliv; působiti
-tě

lučba, ž., čes. název chemie;
lučebna,- -ben, ž. chemická
pracovna:
lučebm || mý = chemický; '
-bnlcký [-cky], přid. k lučebnik;
-bnik, -a, m. chemik;
-ana, ž. = chemikálie

lučec, —čce,m. = niněra
luček, -čku, m. = oblouček nad

spouští ručniCe (mysliv.)
lučenka, -nek, ž., houba
'lučidlo, -del, stř. = lučavka
lučík, -u, m. = luček (vojen.)
lučina, ž. = louka (kniž., básn.):

lučžnatý kraj = bohatý na lu
činy;
lučfi/nka, ž., zdrob. k lučina

lučiště, stř. oblouk luku, luk
luěistnický [-ctvi], přid. k

Zuč—ištnik,-a, m. = střelec z luku,
lukostřelec

tlučiti házet, metat: slunce
luěilo paprsky (Jungm, zastar.);
sr. loučeti

'lučivo, stř. louč, louce
luěnatý = bohatý na. louky;

luční = co je na louce...:. ]. kvi
ti, tráva... || “lačný

-luč'ovatl, v. loučiti .
'lud, —u, m. přelud (Hal)
Luda, ž. || Luďa, -di_ -ďovi, -d'u.

-ďou, m., domác. tvary k Lud
mila, Ludvik

'ludařitl, od stě. & lid. luda/ř (=
kdo loudi. klame, nedbalec...) =
být nedbalý, lajdácký; slož. do
kon. z—se (Herb., lid.) = zka
ziti se, zpustnout, zludračit, zlaj
daěit

05'
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Luděk,
Ludvik

Ludmila, v. Lidmila
lndrácký [-cky; -ctv£], přid. k lud

rák: ]. člověk, život (lid.);

-ďka, m., domác. tvar k

Zudmčiti = vést ludrácký život:
dokon. z- = zlajdaěit (šal.): z
se (Mrš.);
ludrák, -a. m., z něm. nedba
lec, lajdak (lid.)

Ludva, m., domác. tvar k Ludvik:
I/ud'viček, m., zdrob. k Ludvik:
Ludvička, ž. protějšek k
I/udvik, -a, m., křest. jm.

lues, ž. (nikoli
řeč. = přijíce;
luet'lcky' <<-tyc-» = přijičný;
luetik [-tička] <<-tyk, -tyč-». -a,

m.) neskl., 7.

m. = kdo má. lues
luf(f)a, ž., oriental. rostl.. pletivo

z ni: Zuf(f)ový: -vé. žínka, -vé
vložky do bot

'luft, -u, m., něm.=vzduch (lid.);
míti z koho, z čeho ]. = mit'
,.vitr", strach (t.);
lufťácký Doky; -ct'vi], přid. k
quťák, -a. m.
běle): _
luftžček, -ěku, m., zdrob. k luf
tik, -u, m., zdrob. k luft;
lufto'vati větrat (lid.); slož.
dokon. pro-, in;-; přenes. vy
komu hlavu napravit (Ner.)

luh, -u, m., 1. = vlhký háj, les.
palouk... (kniž.): 2. = louh (ko
želuž.):
*luha, ž. = luh (šafař)

LuhačOvice, -ic, _pomn., lázně na
Mor.; '
luhačo'vický, lid. -čovsky', přid. k
tomu: -čo'vk_a,-vek, ž. = luhačo
vické. voda.

luhárna, -ren, ž.
robu louhu

luhovati, v. loužiti
Luisa aLujza», ž.

dle franc.)
luj, v. louis
lůj (nářeč.

ze skotu
lujdor, v. louis
Lnjza, v. Luisa

= letni host (zhru

dilna na Vý—

Aloisie (pO

loj), loje, m. = tuk
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luk, -u, m., stará ruční střelná.
zbraň, nyní sportovní: napnout,
natáhnout l., stříletl z luku:
= oblouk (zastar., odboru);
= paprsek (Koll., ojediň.)

luka, mn. stř., v. louka;
lukař, -e, m., 1. = výrobce luků;
2. = luční hospodář. odborník;
vřský běh; dam, stř., 1. = vý
rOba luků; 2. = luční hospodař
ství

Lukavice, ž. jedn., ves v c. a, na
M.; přid. lukav'ický, lid. dvský,
sr. přijm. Lukavský

luka-, kmen kluk ve složeninách:
'-nosný (Koll.);
-st'řelec, -lce, m. = kdo střílí z
luku; -střelba,' z. = střílení z lu
ku (spor-tow)

lukovitý [-tě;
luku

dullo-vládce, m. ='kdo vládne lu—
kem, střílí z něho (v překl. z Ho
méra); '-vládný = vládnoucí lu—
kem (t.)

lukrativní Pně;
z lat. = výnosný

luksus, v. luxus
lukše, 2. = nudle (nařeč.); 401217

= nudlový
lukulský [-sky], z lat.: -ké hody

= hojné, bohaté (podle řím. bo
háče Luculla)

-tost] = podobný

-mst] <-týv.».

'iula, ž. = lulka
Iulánky, -nek, pomn. = moč (v

dět. řeči);
lulati = močit, čurat (dět.);
slož. dokon. na-, po-, vy- se

lulěička, ž., zdrob. k lulka
Luleč, -lče, ž., ves na M.
Iuleě'ka, ž., zdrob. k lulka
lulka, -lek, 2., z tur. = krátká.

dýmka; lulkový tabák
'lumbář, -e, m. = nunvař (nářeč)
lumčí, příd. k lumek;

lumčžk, -a, m. jiný hmyz než
lumek 

lumek, —mka, m., hmyz; v. lumči
lumen (dů-», stř. (obyč. jen 1.,

4. p.), lat. = světlo; přenes.
(hovor.) = vynikající člověk

'lumero, stř., lid. m. numero.
z něm. = číslo (na př. “ Raise)

lnmík, -a„ m., hlodavec
luminiscence clu-ny-ab, z.. z lat. _

světélkování

Lumír, -a, m., muž. jm. (z RK.).
L., -a || -u, 4. p. = 1., m., časo
pis; Z., -a = výběrčí na mostě,
původ. na mostě Palackého (star
ši praž. lid. a hovor.; podle 80
chy Lumíra);
lumírovec (nikoli L-), -vce.
m. = člen spisovatelů seskupe
ných kolem Sládkova Lumíru:
-rovský [-sky] duch, —ká.dobe

lump, -a, m., z něm. = darebák
(hrubší lid. a. hovor-.);
lumpácký [-cky; -ctví], příd. k
lumpák: l. život; lump -pácká =
veliký darebák;
lamp/tšina, ž. = lumpáctví:
lumpačití = žít, počínati si da
rebácky: slož. dokon. z—= státi
se darebákem;
lumpáma, -ren, ž. = lumpáctví.
lumpácké poměry (vulg.);
lumpák, -a, m. = lump;
-a, m., zdrob. k lump;
lumpovati = lumpačlt

luna, <<často lú-», n l k. lil-, ž., lat.
= měsíc jako nebes. těleso (jen
básnicJ

luňáěek, -čka, m., zdrob. k luňák:
luňáčí, přid. k tomu;
tuňák, -a, m., dravý pták

*luňan, -a, m. = obyvatel luny.
„měsíčan"

lunapark, -u, m. = velký zábavní
podnik; marko'vý, přid. k tomu

lunární, z lat. =.měsíění
lunatický <-tyc-» = náměsíční;

lunatik ox-tylu, -a, m. = námě—
sičník;
-tismus <<>zmus».-mu, m. =- ná
měsíčnictví, -ěnost

.*lunavý = měsíčný; je —vo= svítí
měsíc (Č.-Chod)

lunet, -u, m., z franc. || časť. Iu
neta, ž., z ital. = „měsíček“.
výseč klenby, půlměsícova ozdo
ba v ní, půlměsíc0vá obruba (lu
net náspu, č.-Chod): v techno).
-ta = stojánek na podpíraní:
zdrob. -tka, -tek, ž.

314ka .
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lunch clančm .—e,m., angl. = 130—
lední svačina: k tomu sloveso
Iunchovatá, -chuji (v amer. čes.)

lunný, přid. k luna = měsíčný:
-nná noc (Mí)

lano, stř. = vnitřní rodidla:
mateřské l.; = vnější rodidla a
krajina kolem nich, klín; Abra—
hamovo l., v. limb;
= vnitřek, prostředek. střed (bá
anlc.): ]. hor (Krásnoh.): lesní !.
(Bmil.); ]. černých sosen (Zey.);
vrátiti se do lůna církve. rodiny;
být vyvržen z -na společnosti...
(kniž.)

lunojasný: -ná noc (básnic.) = kdy
jasné svítí měsíc:
Zunozpyt, -u, m. = věda. o mě
síci (čech, iron.)

mm:, -u, m., z něm., 1. = knot,
doutnák: být jako 1. (šimáč..
lid.) = hubený; 2. pomn. lunty
= šaty, „hadry“ (lid.):
l., -a. m. = dareba, lump (ná
řeč.)

lunula, ž., z lat. = „měsíček'.
bělavá, část nehtu (lékař.)

[ lup, citosl. vyjadřující lupnutí
LI lup, -u, m. = kořist při lou

pení, loupež
III lup, -u, m., obyč. pomn. lupy,

souvisí s loupati (se) “= suché
šupinky kůže na hlavě. lupiny.
lupty; l. na drátě (elektrotech.)

lupa, ž., z franc. loupe = zvět
šovací sklo

lupanar, -u, m., z lat. = nevěstinec
lupati, —pá.m || —pu. rozk. —pej.

přech. -paje, podst. -pá.ní = pras
kat (zvukové): suchá sláma. lupe
(při ohnutí); koním lupá. (při
žraní) ve spáncích (JÍI'.);
[. čím = pleskat, pleskavě bít...:
slož. dokon. 'na- komu (Rais) =
napleskat, -šleh_at (lid.): podob.
vy— koho; aaa-: jen to v stéblu
zalupe (Hál.);
lupávatí, opak.

lnpavý = lupající,
chrupavý

'lupec, -pce, m. = výprask (Bm)
lupek, -pku_ m.. břidličnata hor

nina

praskaVÝ.

lupen, -u. m.. lid. a. hovor. = list;
v hantýr. = jízdní lístek; = po
líček (Nar., vulg.):
lupenáč, -e. m. = listnatý strom.
listnác (lid.):
lupenatý = s velkými lupeny: i.
strom:
lupení, stř. hromad. -=
chr-ást (lid.); '
lupenice, 2. = lopuch (lid.)

lupenka, -nek. ž., 1. kožní nemoc;
2. = jemná. pllka; '
-kdř, -e. m. = kdo vyřezává lu
penkou; příd. Ákářský [-kářství];
lupenkovka, -vek, ž. = lupenka 2.:
lupenkovú: -vá vyrážka., řezba

lupenonoh, -a. m.. Rorýs
lupen0vitý [-tě; -t08t] = podobný

lupenu: v
lupemvý, přid. k lupen: l. tva:

lupice, ž. = candát
lupič [-čka], -e, m. = kdo loupí;

-čský [-Csky ; —čst1)í], přid.. ]!
tomu

luplna, ž., 1.' užitková luštěnina.
vlčí bob; '
2. = šupina (říd.); obyčej. pomn.

listi.

lupin'y (na hlavě) = lupy (v.
' III lup) '

lupínek, -nku, m., zdrob. k lupen:
'přenes. = looping

lůping, v. looping
lupiny; v. lupíná 2.
lupnouti. lupl, -pnuv. -pnut(í), do

kon. k lupati = prasknout: lup
lo mi v koleně, v kříži; ]. ně
čím = praštiti čím, nechati če
ho (lid.): = „prasknout“ (D"
zkoušce, ve škole);

_slož. &—= s chutí pojíst (lid. &
hovor.)

-lupovati, v. loupati a laupiti
lupt, -u, obyč. pomn. -t:v = lupy.

lupiny (na hlavě)
lupus, -su e-sm, ni., lat. = tu

berkulosa kůže
lupy, v. III lup ' '
lurč, -e. m. z angl.. hra. s kostka

mi; lurčový, příd. k tomu
Lurdy, v. Lourdy
I lusk, citosl. vystihující lusknutí



II lusk 870 I Lužice

II lusk, -u, m., 1. = lusknutí,
mlasknutí rty (zastar.); 2. =
pukavý plod některých rostlin:
symbol zdraví, svěžesti: děvče
jako lusk

'luslm, -sek, z. = II lusk
luskati, -ká.m, -káni = působiti

zvuk jako. při otvírání lusku.
praskavý, lupavý: l. prsty (7. p.):
slož. dokon. .eu-,'
luskávati, opak.;
luska'vý Dvě; most1=praskavý:
lusknoutí, luskl, -sk.nuv, -sknu
t(í), dokon. k luskatl: ]. na ko
ně = mlasknout; slož. zzz-;
luskot, -u, m. = luskání (Arb.)

luskovina, ž. = luštěnina
lusthaus, -su <<-zu»,m., z něm. =

letohrádek (zastat. J in)
lustička, ž., zdrob. k luska
lustr, -u, m., z franc. = několika

ramenné osvětlovací těleso;
lustrace; z., z lat. = prohlídka,
hlavně pozemkové knihy:
lustrovati, -ruji = prohlížet..:
lustrovy', příd. k lustr

lustrum, —ra, stř.. lat., původ. =
pětiletí, pak = vůbec období:
šestileté ]. volební (So); kni
hovní l. = výpis z pozemkových
knih; podob. ]. z. obchodního
rejstříku

lustříček, -čku, zn.. zdrob. k lustřtk,
—u,m., zdrob. k lustr

lušiía, v. líšeň
luštěnina, často pomn. mám/, ž.

= polní plodiny s lusky (hrách,
čočka, fazole)

lušticí = na luštění: l. klíč
luštinn, 2. = slupka hrachu, bo

bu atp.; = luštěnina (říd.):
matý = co má luštinu

luštinec, -nce, m.. rostl.. lid. ko
ln'hel

luštírna, -ren, ž. = místnost na
luštění semen ze šišek (lesu.)

luštitel [-lka], -e, m. = kdo luští
hádanku...

luštiti, souvisí s louskati = roz
lupovat, vylupovut: přenes. =
řešit něco záhadného, tajného:
!. hádanku, rebus, šifry: h0vor.

též ]. rovnice, problém m. řešit:
slož._dokon. mz—se čeho;
roz-, přenes. = rozřešit (hádan
ku...); vy- jádro;
luštwati, opakOv.:
v. rozlušťovati

luterán [-nka] || hanlivě (lid.) lu
t(e)r'ián [-nka], -a., m. = evan
gelík luterského (augšpurského)
vyznání:
luteránský || luterský: -ká církev,
—kévyznání;
luteránstvi, stř. || Zute'ranismua
a-nyz-», -mu, m. || luterst'vi, stř.
= luterské. víra., -ké vyznání

lutna, -ten, ž. = koryto (odbor.)
lutrářka, ž. = lutristka (Mach.)
lutrián, v. luterán
'lutrie, ž., lid. = loterie;

lut'rista [-stka,], m. =
do lutrie

Lutyně, ž. jedn., ves
lux, -xu, m. = elektrický vysse

kdo sází

vač prachu
luxace, ž., z lat. = vykloubení
'luxuriesní <<-rijéz-» || '-riosn4

a-rijóz-» = luxusní
luxus, -xusu <<-su>>|| zříd. -xu, m..

lat. = nádhera, přepych:
-sn£ Daně; -snost] = nádherný,
přepychový: l. byt, vydání spí
su; ]. daň = daň z přepychu ||
-so'vý (Kalzl)

luza <<lú-»,nik. taz-, z., z něm. =
sběř, chátra

luzný [mě,- -nost] = čarovný, váb
ný, krásný (básnic.): l. sen (če

'la.k., čech). ]. přelud (šmil.), -né
báje, vděky (Vrchl.), -ná idyla
(Mach.); luznost (Mach.)

-luz0vati, v. louditi
'luzovína, ž. = luza (Třebíz.);

'luzovitý = vlastní luze, jí po
dobný

luzovláda, ž. = vláda luzy
Lužánky, -nek. ž. pomn., sady v

Brně
Luže, ž. jedn., město v e.
*lůže, stř. = lože (říd. kniž.)
I Lužice, Horní, Dolní, ž. jedn..

Slovan. kraj v Něm.;
II L., -ic, pomn., vsi v C. a na. M.



lužický

lužický [-cký], přid. k Lužice I
1 II: 1. rodák, l. jazyk, -ké. srb
ština (k 1 L.);
Lužiča/n [mkaL —a, m. =
vatel Lužice I a II;
lužickosrbský, přid. k Lužický
Srb;
lužičtina, ž. = lužický jazyk

'lužina, ž. = luh; malý = s luži
nami

služka, —žek,ž. = loužička
lůžko, -žek, stř.. vlast. zdrob.

= lože: jit na_l....; polní. ne
mocniční l.: přenes. zubni lůžko

. (lékař.); květní 1.:
lůžkový vůz (železn.): -vé prádlo

lužní || "-ný, přid. k luh
Lužnice, ž. jedn., řeka, ves v c.

(na, Třeboňsku); L., -íc, pomn..
ves v Č. (na Novohradsku)

lužný, v. lužní

oby

lví, přid. k lev: l. mládě, kůže;
l. síla, přenos. = jako lvi,
veliká.

lvice, v. lev
lvíčátko, -tek, stř. zdrob. ke lv—iče,

-čete, stř. = lvi mládě
lvíček, -čka, m., zdrob. k lev (vlast

ně ke 1vík); přenes. = odznak
s obrazem Iva

'lvičí, přid. ke lvice
lvlnec, -nce, m. = místo, klec pro

lvy
lvoun, —a,m., moř. ssavec
lvový, přid. k lev (water.)
lyceální || lýcej'nl, přid. k lyceum:

lýceistka c—ceji-», —tek, ž. = žá.
kyné lycea;
lyceum, stř., z řeč.,
starší střední školy

lýčený = iýkový (zastan)
'lýči, stř. hromad. k lýko
Lydia, ž. jm. = Lydie
lydicky <<-dyc-» kamen (na, zkou

šení zlata); -ká stupnice (hudeb.);
Lýdie <<-dyje>>,2., 1. = krajina
v staré Malé Asii; 2. žen. jm.

lydit c-dyt, -u, m. = černý bu
ližnik

lydský, přid. k Lydie
lýko, stř. = rostlinné pletivo pod

kůrou;
lýkovcový, přid. k lýkovec:

jeden typ

871 lysina

lýkovec, -vce, m., keř:
lýkový provaz, -vé lano:
lýkož'rout, -a, m., brouk

lymfa, 2., z řeč. =
čišném téle;
lymfatický <<-tyc-» = mízní

lynč, lynčovati, v. Lynch
lyndyš, v. lindyš
Lynch <Lynč», —e, m.: soudce L.

= náhlý lidový soud, trest hned
po činu, na místě (podle amer.
farmáře n. irského soudce Lyn
che); lýnchovati d-čO-lb, -chuji ll
lynčo- (Majer.) = (vy)konat náh
lý lid. soud; slož. dokon. z

lyra clý-», 2., z řeč., 1. hudebni
strunný nástroj; 2. = rozestře
ný ocas tetřívka (mysllv.); L.,
souhvězdí

lyrickoepický = lyrický a epický;
lyrický [-cký], přid. k lyrika:
l. básnik, -ká. báseň; 1. hlas =
měkký (hudeb.);
Pyričnost, -i, ž. = lyrický, citový
ráz, citovost;

míza v živo

lý'r'ik, -a, m., z řeč. = lyrický
básnik;
lý'mlka, 2. = lyrické básnictví.
vyjadřující city (opak epického):
lýr—isovatí cx-zo-»: lyrisujici pró
za. (Novak) = lyricky zabarvené,
prostoupena lyrikou:
lýňsmus <-zmus»,
lyričnost

lyrovitý alý-ío = podobný lyře: 1.
list (So.)

"'lysa, ž. = lyslna (Něm.)
lysák, -a, m. = kůň s lyskou
lysatl, -sám = stávati se lysý. ho

lý; lesy lysaly (So.):
slož. dok. o-, tvý-, zu“ přenos:
všecko časem olysa (Nez.) =
zchátra; lysávati, opak.; slož.
nedok. o-, vý

Lysiee, -lc, pomn., ves na M.
lysina, 2., 1. = lysé, holé místo

ve vlasech, na hlavě, v srsti;
= holé místo v přírodě: lysiny
kopců (čap.); 2. = bílé místo.
„hvězda" na čele koně;
'lýsžnatý = mající lyslnu:
lysinka, ž., zdrob. k lyslna

-mu, m. =



iysívý

iysivý [most] = lysající, stávající
se lysý

lyska, -sek. ž. = lysina 2.: přenes.
= kráva, kobyla s lyskou; pták

lysoform <-zo->>. -u, m., desin
fekční prostředek

lysohlavec, -vce, m. =- člověk s
lysou hlavou (lid., Jin)

iysol c-zob. -u, m., z řeč., desin
fekční prostředek

Lysolaje, -iaj, 6. -jích, pomn., ves
Iysolový, přid. k lysol: l. roztok
lysý [-se; -sost] = bezviasý. bez

srsti, holý: -sá hlava, stráň
lyšaj, -e, m., motýl
lýta, v. lejta
'lýtečko, -ček, stř., zdrob. k lýtko:

'ly'tkatý = se silnými lýtky;
lýtko, -tek, stř. = měkká. zadní
část berce; lýtkový sval

lyžař [-řka], -e, m. || starší lyžec,
-žce a lyžnik, -a, m. = kdo jezdí
na lyžích; '
lyžaři“ = pěstovat lyžařství,
Jivatl, opak.; —
lyžařský Esky; -stvl]: ]. oblek,.
sport:
'lyžba, ž. = lyžaření;

: lyže, ž., obyč.“pomn. lyže, -ží =
dlouhá prkénka k jízdě po sněhU;
lyžec, v. výše; lyžecký, přid. k
lyžec; lyžník, v. výše:
lyžovati = Jezdit na lyžích;
slož. dokon. na- se (mnoho); za
si (trochu. dlouho, s chutí); ' '
lyžovávati, opak.

lze, původ. podst. jm. k lehký =
snadnost, možnost. 'chápané "za
příslov. = možno: v přít. č.
zprav.. bez býti: lze se o tom
přesvědčit, .nelze mu věřiť' []
bude, bylo lze. nebude lze...;

„: cem), hláska, písmeno; .
_m, ustálená zkratka = metr;
m.,podle potřeby=měsic, muž

_ ský (rod), místo (příslov.):
=1000:

M. = mistr. Matěj. Miloslav...
Marie,; ,_ -.

872 macaty

k tomu přitvořen místy v lid.
mluvě min. čas nelzelo; užíval
ho Jungm., neujal se

'lže— ve složení místo lži-:
manka (Suš.): -uč'itel (Betar.)

lži-, kmen jména lež ve složeni
nách tvořených podle potřeby =
nepraVÝ: na př.:
-básník, -božstvo, -bůh

lžíce, 7. lžíci. mn. 1., 4. lží-, 2.
lžic, 3.—7. lži-, ž. = náčiní na
nabírání, vy-z polévková kávo
vá.. zednické. i;: podle podoby =
zadní výčnělek u sedla; ve význ.

měrověm = co se vejde na lžícilžíce léku:
jíst velkou lžicí = být nena
sytný (lid. a hovor.); mluví, ja.
ko by byl snědl moudrost vel
kou lžicí (t.): rád by mě u_topll
na lžíci vody = nenávidí mě, rád
by mě zničil (t.)

lžicovitý [-tě; -tost] = podobný
lžíci; Lžicový, příd. ke lžíce

lžička, -ček, ž., zdrob. ke lžíce;
Zžičník, -u, m. = schránka na
lžíce '

LžLdimitHj = nepravý Dimitrij;
lži-epik, Jílosof, -hodnota, -hu
manita, -intelige'nce, -kněz, -k'rdl.
-křesťan, -kultura

'lžina, ž. = lež
lži—náboženství, a-poesíe, mrapor,

mrav-ok, wevoluce, —s'voboda, dvě—
da, Jofra; -v12dce

lživý buě; -vost], 1. = mluvící
lež: ]. člověk, svědek: 2. = vě
domě nepravdivý, vymyšlený: 
zpráva, -vé svědectví

lžlživot. -a. m. = nepravý život

M

má, v. maj '
vci, m., přijm. z MatějMica,

macerát c-caxo, -a, m., ze slovin..
obojživelník

macatý = boubelatý, kyprý (zhru—
běle o ženách): sr. lid. . mc,-ati
= makat *'



macbethovský 878 máčknoutl

cnacbethovský příběh (Olbr.); -ká
postava, látka: podle Shake
spearova Macbetha

moccao e-ka-om -caa, stř.. ital..
hazardní hra. v karty

maccaroni, v. makaron
Macedonia, v. Makedonie
macecha, ž. = nevlastní matka;

sr. mao/acha
Macek, —cka, m., příjm., z Matěj:

macek = kocour; přenes. =_ vel
ký, silný zajíc, králík (lid. a
hovor.)

maces, -su a-su», m., hebr. =
velkonoční nekvašený (blbl. přese
ný) chléb u židů

maceší, obecně přivlastňovací k
macecha: m. kletba;
macešá'n, jednotlivě přivlastň.

maceška, -šek, ž., vlast. zdrob. !:
macecha, květina;
-škovitý = podobný macešce;
-ško'vý [dle; -vost], přid. k ma
ceška .

macešský [-šsky; -šstvn, přid. k
macecha, ve význ. podobnosti:
-ké chování = jako od macechy,
nevlídné...

macchiavelismus, v. machiavelismus
macík, -c£ček, mínek, m., zdrob.

k Macek;
*mackovatt se = škádliti se;
'mackovitý [-tě; -tost] = po
dobný mackovi;
Macků, m. neskl., příjm. 2 Me.
cek, a to z Matěj

macocha, ž. = macecha (lid.):
M., propast u Blanska

mag-on <<-són», -a, m., franc. ||
masou podle výslovn. n. podle
ital. massone = svobodný zed
nář; mský [msky; mst'oíL'příd.
k tomu

-šek, ž., zdrob. k ma—
cocha; zříd. = maceška

I'mač, v. match
II *mač, -e, m.: být v mačl = v

nesnázích, v nepříjemném posta
vení (nař.)

'máče, -čete, stř. = kotě
míček, -čku, m., zdrob. k mák
'máč'edlo, -del, stř. = omáčka. šťá

va (nař.)

máčetl, -čejí, opět. k močitl: m.
pradlo: děti se máčejí ve vodě;
slož. n e d o k o n. na- prádlo; 0
chléb v omáčce; 'roz- co; slož.
d o k o n. u-, z-: přijít! celý uma.
čený. zmáčený;
máčívatí, opak.

_*mačlnka Féin-), -nek. 2. = pro
středek salátu ap., plodní větévks
stromů || "mač'ištč, stř. (nař.)

máčívati, v. máčeti
'mačka, ž.=kočka (Jin. slov.)
máčka, 2. = omáčka (lid.): rostli

na, ryba (odbor.)
mačkadlo, —del,stř. = přístroj na

mačkání;
mačkal, -a, m. = pes, který mac.
ká pernatou zvěř (mysliv.);
mačkanice, ž. = tlačenice (lid.)

mačkatl = muchlat, délati záhy
by, tlaclt. „tisknoutz m. komu,
si šaty, límec; = vytlačovat: m.
šťávu z citronu; pfenes. (lid. &
hovor.) m. z koho penize = lou
dit. mamlt, stěží dostavat; m. se
= tlačitl se, tisnlt;
slož. dokon. na- = natlačlt: na-'
mnoho lidí do vozu, šaty do
kufru..:
0- si prsty; po- komu šaty;
v'roz- hrozny. cukroví;

pomačkati
smuchlat || z- = po-;
14- koho = mačkáním usmrtit:
vy- šťávu z hroznů; přenes. vy—
z koho peníze (lid. a hovor.): W
ze sebe slovo. odpoveď (vulg.);
být jako vymačkaný citron ==
bez peněz, vyžilý, hubená (0 že—
né), nekyprá (vulg.);
za- brouka... = usmrtit a vtla
čltl do země:
mačkávati, -vam,: opakov.;
slož. nedok. roz-, try-, za—

mačkátko', -tek, stř. = mačkadlo
mačkávatl, v. mačkat!
máčknoutl, máčkl, máčknuv.

—čknut(í)_ dokon. k mačkati;
slož. dokon. pro- si klobouk;
při- koho, se ke zdi; roz- co;
s- co = dohromady stlačit || :.
knoflík u zvonku, kliku = stisk
nout. zatlačit naň. na ni:

8- : dohromady.



maďal 874 magister

s- se = stlačiti se:
vy- co z čeho; vy- okno; nemoci
se vy- = vyjádřit (vulg.);
za- červa

maďal, -u, m. = jitrovec
madam(o). ž. neskl., z franc. =

milostpani
Maďar [-'rka], —a,m., národní jm.:

m. = vřidek, uher (1id.); býti z
čeho m. (lid. a hovor.), častěji
jelen (v. tam);
'maďarčina, ž. = maďarština:
'-čiti = maďarštit;
maďm'isace <<-za->>,ž. = madari
sováni;
-risovati (vm-» = pomaďaršťo
vati; zpřidav. maďariswaný;
slož. dokon. z- = pomaďarštit;
maďarofil, [-lka], -a, m. = při
tel, příznivec Maďarů: Jilský
Esky; -stvi], přid. k tomu;
maďa'rón, -a. m. = Slovák ma
ďarsky smýšlející, odrodilec;
-nský [maka/; mami), přid. k
tomu;
Maďarsko, stř. = maďarský stát;
maďarský [-rsky], přid. k
Maďar;
metan, stř. =maďar. původ, sou
hrn maďar. znaků, rysů:
maďarština, ž. = maďarský ja
zyk;
maďarštiti || zřid. Jiti = mlu
vit maďarsky; obyč. slož. dokon.
po(maďarštiti) koho = odnarod
nit ve prospěch Maďarů; po- se;
slož. nedokon. pomaďaršťovati

made <mejd». angl. = uděláno,
vyrobeno

Madeira <<-dej-, zřid. -dé-», ž..
ostrov; m., _stř., vino

maděra, ž., souvisí s Maďar, tanec,
vysoká. čepice;
být na -ru (opilý) = úplně; r0z
bit... co na -ru =napadrť (lid.)

Madla || Jena, zdrob. Janka, dič
ka, ž., domác. tvary k Magdalena

madlo || ojediň. má. (Jin), -del,
stř., z původ. jmadlo (stč.
jmáti = jimat, chytat) = zač se
chytáme, držíme, držadlo: madla
u tělocvič. končí = zabradli
před strážníci na pokládáni pu

šek (Jir.); lid. misty = zábradlí
u schodů

'madlotky, -tek, ž. pomn. = dět
ské kalhoty

Madonna || zčešť. -dona, ž., z ital.
= Panna Maria; madona, ž. =
obraz, socha P. Marie, krásná. že
na; 'madonni, přid. k tomu; ma
donovitiú = podobný madoně

madmce, v. matrace
madms, -su <<—su»,m., konopi,

drsná. tkanina (podle indic. měs
ta M.); 4304717:-vá záclona

madrigal, -u, m., z ital. = basnic
ká. strofa, báseň ji složená: hu
debni forma:
-lista, m. = zpěvák madrigalů

maenada "mai-) ((má-», ž., staro
řec. nymfa. bakchantka, vášnivá
žena

maestro (<ma-e-, často mé-», -ra,
m., ital. = mistr (znamenitý
skladatel. ..)

mafián [mica] cx-fijámv. -a, m. =
člen mafie;
maťf)fie <<-fije»,ž., z ital. = taj
ná společnost

mag (anág>>, -a, 1. mn. —g0vé, m.
= člen staroper. kněžské kasty

*magacín, -u, m., z něm. = sklad.
skladiště (lid. & hovor.) ||
magazén (Majer.), podle franc.:
magazin <<-cin», podle něm. =
časopis, sborník, revue, sbirka

Magda, ž., domac. tvar k Magda
lena <<-léna.»,ž.. žen. jm.; zdrob.
Janka, ž.: magdalenka = jeptiška
řádu sv. Magdaleny

magdebnrský, n i k o 1i
přid. k Magdeburk

Magdička, ž., zdrob. k Magda
magický [-cky] <<ma-»,přid. k ma

gie = čarodějný, čarovný, kou
zelný, tajemný: -ká, sila, -ké
světlo, slovo... (hojné básn.): pů
sobit -cky;
magie <<magije», ž.. z řeč. = ča
rodějnictví. kouzelnictvi

magister <<-str» [-stra.], -tra, m..
lat. = mistr: titul: m. || magistr
farmacie

-rkský.
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magistrála, z., z lat., 1. = hlav—
ní čára, obruba. hradeb; 2. =
hlavní železniční trať. silnice,
elektrické vedení

magistrát, -u, m.. z lat. = měst
ský úřad; -t'n£ úředník

magma, -matu, mn. -mata, stř.,
řec. = kašovitá. roztavené, hmota
v nitru zemském; přenes. o to
várensk'ém .kouřl ((Jap.)

'magnůš, -e. m. = magnát (ná
řeč.)

magnát, -a, m., z lat. = vysoký
šlechtic. velmož, bohač ;
-tský [-tsky; -tství], přid. k to
mu; -tswo, stř. || Jerie, ž. hro
mad. = magnáti

magnesiový <-zijo—»,přid. k
magnesiwm <—nézijum», -sla, stř.
= hořčík, prvek

magnet, —u,m., z řeč.: m. přiroze
ný = ruda mag-netová., přitahu
jící železo; magnet umělý =
magnetisované železo; přenes..
(hovor.) magnet = kdo, co při
tahuje, vábí, láká:
magnetický [-tick'y; -tičnost]
<-tyc-, -tyč-» = přitahující kovy;
-ká síla, přenes. = přitažlivá;
41780106 <—za—», ž. = magnetiso
vání:
-tisér <<-zér», -a_ m. = kdo mag
netisuje;
-tismxus <<—tyzmus»,
magnetičnost; zemský
= působení magnetic. sil;
-t£so'va.t4 || -tovati = činit mag
netickým: přenes. = přitahovat,
vábit:
slož. dokon. z- co, koho;

_mu. m. =
-tismus

magnetka, -tek, 2. = magnetic
ká. jehla;
magnetovec, —yce,m. = magne
tová. ruda; -tovy' klíč, přístroj

Magnificat <<-ny-kat», stř. neskl.,
lat., slavnostní chvalozpěv; m.,
chvalozpěv, velebení (Nov.)

Magnificence <<-ny-», ž., z lat., ti
tul rektora vys. škol (zastan) ||
zčešť. magnifikus, -ka. m.: rek

máchati, -chám,

*magor, -ra, 5. -re, m., z magorie
a to z fantasmagorie = blazen,
pomatenec (lid.); býti z čeho m.
= býti z toho „jelen“, nevěděti
si rady... (t.):
magorka, -rek, 2. = nemocniční
pokoj pro pomatence (t.);
-rský Plušky; met/MJ = bláznov
Ský (L);
magoři'na, ž. = magorství (t.):
magořiti = bláznit (t.)

magot, -a, m., opice
magrónka ll makrónr, obyč. pomn.

-nky, -nek, ž., z makarony =
krátké trubičky z těsta. do po
lévky n. k masu

mahagon || někdy mahon, -u, m..
strom a jeho dřevo:
-gonovy': —védřevo

maharadža, —dži. m.. titul indic.
panovníků

-mahati, v. moci
'Mahomed, -a, m. = Mohamed
mahon, v. mahagon
*mach, -u, m., 1. ve rčení tlachy

mao—hy= třesky plesky (šmll.):
2. mach || mách = máchnutí,
mávnutí (básnic, šenníř.); ma
chem to s něho spadlo = rázem
(Holeč)

Mach, -a || Mácha, m., příjm.
z Martin n. z Matěj

macha, ž., z něm., 1. = neumě
lecké, řemeslné zpracování díla:
2. = „klika“: politická m.

Mácha, v. Mach
máchanice, ž. = máchání, čvachta

nice (lid.)
'macham, -a, m., laš. = trhan;

macharovský = v duchu spiso
vatele Machara

-chá.n(í), původ.
= mávat, sem tam pohybovat:
máchá. holí (Bar: říd.); m. prá
dlo ve vodě = máčet;
slož. dokon. o-, pro- pradlo;
u- se = umáčeti se; zpřídav. u
mácha/ný = mokrý, zamočený;
vy—prádlo ve vodě; zpřídav. 1m
mácha'ný: -né pradlo; mít ne
vymáchaná ústa (lid. a hovor.).
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-nou hubu (vulg.) == neomalené.
hrubě mluvit;
z- = zmoěit; za- holí;
máchávatt, opakov.

Machek, -chka, m.. příjm.: zdrob.
]: Mach

mechem, v. mach
“machernák, -a, m., slov., nadáv

ka. židům (Jin)
machiavelismus || macchia- a, 4118

anakja-zmusab, -mu, m. = dvo—
jakost, úskocnost v politice (po
dle ital. státníka _Machiaveliho,
Macchia-, -velli-); m?sta, m. =
stoupenec machiavelismu; distic
lcý [-cky] c-styc-» = v duchu
machiavelismu

machinace, ž., často pomn., z lat.
= pletichy. pletky, pikle, úsko
ky. tajemné, nedovolené počí
nání '

machistický c-styc-» = jsoucí v du
chu emplriokritika Macha

machl, -a, m. = zloděj (v han
týr.); m., -u. m. = zmatek (ho
vor.):
machle, -lů, m. pomn. = machi
nace (lid. a hovor.);
machlík, .n, m., zdrob. k machl
(Vr.):
machlo—vat'i,-luji = provádět ma—
chle (lid. a. hovor.);
slož. dokon. z- = zmást: za- =
zašantročit

'machna, -chen, 2. = tlustá. žena
(vulg.): přenes. o lodi (čap.);
'machnatý = tlustý. bachratý

máchnoutl, machl, -chnuv. -chnu
t(í), dokon. k máchati: m. rukou:
m. sklenkou na zdraví (Krásno
hor.); slož. pře- košili...; roz
se = rozpřáhnouti se; rozmáchlz'l,
o tazích písma (Sram );
vy- prádlo: za—rukou (Netz) „,

'MachOmet. -a, = Mohamed (lid.);
machomet, -a, m., naděv.: ma
ohometán [-nka], -a, m. = moha
medán, nadáv.

machorka || má—,ž., rus., kuřlavý
tabák

máchovský = v duchu K. H. Máchy
machr, -a. m.. z něm. = obratný

člověk. činitel ve spolku. pleti

chář (lid. a hovor., s příhanou);
machrovství, stř. = obratné jed—
nání, počínání, pletichářství

Machů. m. neskl., příjm., z Mach
malnada, v. maenada
'malson cmézom, -u. m.. franc. ==

obchodní dům
maitresa, v. metresa
máj, -e, m., z lat. = květen;

přenes. = doba. svěžesti. rozpuku.
sr. máje

Maja || Má-, -je, 4. -ju, 3., 6. -;|i.
5. -jo. 7. -;|ou, nové žen. jm., ně
kdy domac. tvar k Marie

maják, -u, m., 1. z rus. = věžovitá
stavba k osvětlování moře (pro
lodi), souše (pro aeroplány): pře
nes. m. v životě... = vůdčí myš
lenka. životní cíl atp.: 2. slovo
domácí = člun maskovaný „má—
jím“, větvičkami, rákosím při
lovu kachen (mysliv.)

majáles, ž. pomn. neskl. || zastar.
-sy, -sů, m. pomn., z lat. =
školní májová. slavnost

Majdalena ox-lénam ž. = Magdale—
na. (íid.):
m. = přihlouplá žena (t.)

máje || máj, -je, ž. || zříd. máj, m.
= vysoký štíhlý strom stavěný
na. 1. máje n. o hodech

majestát, -u. m., z lat. = veleb
nost, veličenstvo, titul panovní
ka; přenes. = panovnický list:
Rudolfův m.; m. smrti (Vanč.)
atp. = velebnost, vznešenost;
+M [-tnč; -tnost], přenes. =
vznešený, mohutný: -tni posta—
va; -tně si počínati, vykračo
vati ll kniž. zastar. -tný (Ner..
Siad., Vrchl.)

majeteček, -čku, m., zdrob. k
majetek, -tku, m. = jmění;
-tkový [-vě]: -vé poměry;
majetnický [-ctv£], přid. ];
majetník. [mice],--a, m. = ma
jitel[ka];
-tnost, -i, 2. = vlastnost někoho
majetného (řid.); obyčej. ne-,
v. tam; = majetnictví. majetek
(řid.);
majetný = zámožný
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'májíček, m., zdrob. !: máj (viz
máje); májička, ž., zdrob. k
máje

májista, m. = spisovatel z májov
Ské “družiny, májovec;
májistický a-styc-» = májovský

majitel [-lka || '-lkyně], -e, m. =
kdo něco má, vlastník, majetník
[-nice]; -Iský [-lstv4], přid. k
tomu

majka, -jek, ž., brouk; = děvče
(nář.):
'majka || obyč. májka, -jek, ž.,
zdrob. k máje

najlant || dont, -u. m. = Milán
(lid.): m. = hojnost, veliké
množství

“májný = májový
Majolena, ž., z Magelona, žen. jm.

(zastat ):
m. = fintivá n. kyprá žena....
často s příhanou (lid.): zdrob.
majolenka, ž. (bez příhany) =
hezká žena 

majolika, ž., z ital., druh kameni
ny, majolikové Výrobky;
-kář. -e, m. = výrobce majoliko—
vých nádob (Baar); '
chý: —vénádobí

majonéza, ž., z franc.. druh stu
dené omáčky

major, -a, m., z lat.. vyšší dů
stojník _

majorán, -u, m., lid. zdrob. -rá
nek, -nku, m., užitková rostlina,
koření; v. marijánek

majorát. -u, m., z lat. = dědičný
řád podle feudální zásady prvo
rozenství, staršinství; mimi pán

major-dom || obyč. -domus, -ma, m.,
lat. = první hodnostář dvorský;
přenes. hlava (feudální) rodiny

majorisaco <<-za->>,ž.. z lat. = ma
jorisování;
%sovatc' c-zo-» = vnutit vůli
většiny, přehlasovat: -risovati
menšinu, oposici; slož. dokon. z

mnjorita, ž., z lat. = většina:
drum usnesení

major-ka, -rek, z. = majorova choť
(lid. a hovor., Majer.);
mjorský, přid. k major: -ká hod
nost

makartovsky

májovec, -vce, m. = májista
I májovka, -vek, ž., houba
II májovka, v. mayovka
májovský: -ká spisovatelská dru

žina = seskupená kolem alma
nachu Máje

májový, přid. k máj: m. den, -ve
kvítí: 2. k Máj = májovský: -vá
družina

majstr, -a, m., 1. z lat. magister
= bohoslovec (zastan, Jir.); 2. z
něm. Meister, hovor. o umělcich

majuskule, ž., z lat. = velké písmo
'majznerka, -rek, ž. = políček

(Ner. z praž. češ.);
majznouti, -zl, -nutí = udeřit
(lid.)

mák, máku (lid. ma.-). m., rostl.
a její plod; spalo se jim jako
po máku = dobře (Emil.): lie
rozuměti čemu ani za mák =
pranic (lid. a hovor.); symbol
množství: hvězd jako maku (lid..
Rais)

makadam, -u, m., z angl. = úpra
va silnic podle skot. inž. Mat
Adama, drobnodlažba:
-mový: -vá dlažba

makadlo, -de1, stř., část ústního
ústroje hmyzu

makama, ž., z arab., východ. slo
vesný útvar. „dostaveníčko ' '
(Ner.)

makao, v. maccao
makal-enkovský [-sky] = Jsouci...

v duchu velkého sovět. pedagoga
Makarenka

makal-on c-róm), -u, m., obyč. po
množ. my, -nů, z benát. macca
roni (spis. ital. maccherone) =*
dlouhé nudle;
-romsmus c-nyz-», -mu, m. =—
makaronský jazykový jev. uží'
vání makaronského jazyka; ..
-ronský [-sky] = užívající stři
davě dvou jazyků, u nás hlavně
čes. & latin., složený střídavě ve
dvou jazycích..:
-ronštim, ž. = makaronský ráz.
sloh, projev

makartovský: -ká. kytice (Kuně
tic.). podle něm. malíře Makaria
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makati, -kám = hmatat rukama makovka, -vek. 2- = maková. hous
(hovor.): = prac0vat (v hantýr.): ka;
slož. dokon. do— se čeho, pře- makmmžk, —u.m. = makovec
nes. = dopátrati se; makový [“M“] = jsoucí s mákem,
na- potmě kliku; 0- = ohmatat;' z máku: m. koláč, olej; přenes.:
vy- = makáním nalézt; není to takové ani makové = ni—
makávati, -vá.m, opakov.: slož. jaké (lid. a hovor.); umění bu
nedokon. o-; v. omakovati diž takové, budiž makové... =

makavý [-vě; -vost] = hmatatel- jakékoli (šal.); 'Vě červený
ný, přenes. = zcela patrný. zřej- (SO')? 'Vě se zardítl (Majer-.)
mý, přesvědčivý: m. omyl (ša- makrobiotika <-tyka»_, ž- = na—
fař.), m. důkaz, -vá lež uka o prodloužení života

. k - - -,
Makedoňan [-nka], -a, m. || —donec makro osm“ řlcl. Ím? _“ na;

-donka] m = obyvatel Make- -mu, m., z e " vas. _ ve
([lonie' ' ' svět. veSmír

Makedonie|| řidč.Mace-a-nyje», gagů? &ŠaŠ'ónka
ž., území na Balkáně; ' '

, maksl || mami, 2. 4. -a (život.),
makedonsky [-sky], přid. k tomu; m hra. v karty,
_tha' ž" : makedonSký Jazyk makulář, -e, m., z lat. = rukopis

maketa., ž., z franc. =
chařská skica, model

maklér, -a |! makléř, z
něm. = obchodní dohazovač,
zprostředkovatel; přenes. poli
tický m.: Jaký [-řsky; -řstvi]

'makmo, příslov.=makaním, hma
tem

máknoutl, mákl, -knuv, knut(í),
dokon. k makati = hmátnout,
sáhnout; m. komu na zub, přenes.
= vyzkoušet jej, přesvědčitl se
o jeho vědomostech, smýšlení;

nárys, so

-e, m.,

slož. dokon. do- se čeho. na
kliku

makotina, 2. = makové pole; pře
nes. = slaboch (lid.); být na
-nu (opilý) = zcela opilý (lid.)

*makováč, -e || -váček, -čka ][ mák,
-u, m. = makovec

makovec, -vce, m. = makový ko
láč, kůň makové barvy (lid.)

makovice, ž. =makova pálka; pře
nes. = báně: zlaté -ce (Mach.);
= hlava (lid.);
-vžcovitý = jako makovice:
mio—ový,přid. k makovice:
míčku, -ček. ž., zdrob. k mako
vice;
“vina, ž., často pomn.
makový chi—ast;
maltě, stř. = makové pole

wing =

na nečisto; = zápisní knížka;
datu/ra <<-tú-»,ž. = potištěný n.
popsaný papír, obyč. na balení:
přenes. 0 špatné knize

Mila, ž., domácký tvar k Amalie
malaga, stř. neskl., víno (podle=

špaň. města Malaga):
Malagán [-nka], -a, m. = oby
vatel města Malagy

malachit, -u, m., zelený nerost:
-tový: -va zeleň

Malajec [-jka], -jce, m. = oby
vatel Malajska; malajský; m.
jazyk neboli malajština, ž.

malakologie <-gyje». ž., z řeč; =
nauka o měkkýších

malárie <<-ryje»», ž., z ital. = ba
henní zimnice

Malá strana. (starším pravopisem)
|| Strana, praž. čtvrt; malá stra
na, v. malý

*malatenství, stř. = malátnost
*malátnělost, -i, ž. = zmalatnělost.

malátnost
malatněti, -nějí = stavati se ma-

látný; slož. dokon. z-;
*malátník, -a, m. = malátný člo
věk:
*malátnieti = činiti malatným:
obyč. slož. dokon. z-, v. tam;
malátný [-ně; —nost], z lat. =
mdlý, slabý (těles. i duševně)

malažský, přid. k Malaga
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malba, -leb, ž. = malování, častěji
= jeho výsledek, obraz

Malča, Malčž, neskl., Malčinka, ž.,
domac. tvary k Amalie

male, v. malý
malebno, stř. = malebnost; = ma

lebné krásno (Durd.):
malebný [-ně; -nost] = hodný
malby, jako na malbě, na obra
ze, ladně pestrý, krásný: m. kraj,
kroj; m. pohled—(šmil.); -nost
krajiny; Slovesná -nost (Vrchl.)

Maleč. -lče, ž., ves v o.
málem, příslov. (7. p. k málo) =

téměř, skoro, bezmála, mnoho
nechybí, nechybělo, aby..., tak
tak že ne...: m. bych byl zmeš—
kal vlak ll m. že jsem nezmeškal
vlak; “ani m. = ani dost málo
(č.-Chod)

malena, malenl, andělé, v. malina
'malenký [-kost] = malinký
malér, -u, m.. z franc. malheur =

nehoda, nemilá příhoda (jen ho
vor.);
'malerésnl <<-réz-»= nešťastný...;
malérovatl, -ruji, o stroji... = ne
správně jít, vynechavat (hovor.)

Maleč, -lše, ž., ves v č.
Měli, ž. neskl., domác. tvar k

Amálie
'mallce <<-lis», —ce <<-se». ž., franc.

= zlomyslnost
Malíč, -e. ž., ves
malíček, v. malík
maličičký = velmi malý (citové)
maličko, 1. příslov. k maličký =

velmi málo, nepatrně, trošku: m.
vyrůsti, něco změniti...;
2. stř. podst.: od malička koho
znáti; život jeho na malíčku visí
(Winter);
maličkost, -i, ž. = vlastnost ně
koho, něčeho maličkého (říd.):
obyč. = malička, snadná. věc.
drobnost; moje (má.) m. = já.
(skromně n. žertov.);
maličký = velmi malý

maligní, z lat. = zhoubný: m. ná.—
dor (lékař.)

'malichera, m. = malicherný člo
věk

malichernětí, -něji = stavati se
malicherný; slož. dokon. z-;
malicherm'cký [-cky; -ctvl], přid.
k malicherník;
*mallchemičžti = být malicher
ný, jednat malicherně;
malichernlk, -a, m. =malichera;
malicherný [mě; mostJ = lpíci
na maličkostech, pedantický ; m.
člověk, -né jednání: -ně postu
povati;
-nost = malicherný raz něčeho.
-ná. povaha, věc:
zesíl. malicherňoučký (č.-Chod)

malík, -u, zdrob. malíček, -čku.
m. = malý (nejmenší). 5. prst
na. ruce; míti co v —ku, -čku =
dobře to znat, vědět (lid. &
hovor.)

malilinkatý (Pujm.) || malilink/ý ||
malilitký (Arb.) = velmi malý

malina || (lid.) malem, ž. = mali
ník, jeho plod; symbolic.: děvče
jako m. = svěží: rty jako -ný
= červené: -ny = dívčí, ženská
ústa (čech);
Malina, ž., domac. tvar k Amá
lie;
malinář [-řka], -e, m. = sběratel
[-lka] malin;
malinl (lid. Jem, Neum). stř.
hromad. = malinové keře;
mik, -u, m. = malinový keř;
malin'lště (lid. male-), stř. =
místo, kde jsou maliny, maliní

malinka, ž., zdrob. k malina:
Máll'nka, ž.. zdrob. k Mali

, malinkatý = velmi malý (citově):
malinko, 1. příslov. = velmi ma
lo, nepatrně, trochu: m. lepší...:
2. stř. podst.: od malinka = od
útlého mládí; za malinko = za
malinkou chvilku;
malinký = velmi malý

maliňoučký = velmi malý (citové)
malinoví, stř. hromad. = maliní;

malinovka, -vek, ž. = malinový
nápoj;
malinový [-vě; mostJ, přid. k
malina.: m. keř, -vá šťáva...: -vě
červený

malírna., -ren, ž. = malířská dílna
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malíř [-řka1, -e, m. = kdo maluje
barvami, řemeslník ! umělec;
Jaký [drak;/, -řství]: 4:5. škola,
oké umění, nadání

malin, v. mallce
'malltký = maličký
Hálka, ž., zdrob. k Mala
málo, jmenný stř. tvar od malý

= ne mnoho, 1. příslov.: m. mlu
vit, jíst...: m. najeden, připra
ven...; velmi... m.;
ani dost m. = ani trochu, ani
sebeméne (nepochybovat.„);
2. stř. podstat.: to málo, co dal;
a toho mála; dávati z mála: vy
bírat peníze po málu = po ma
lých částkách " pomalu, v. tam;
býti spokojen s málem;
málo lidí atp.; za m. peněz m.
111112114?(PřÍSl-): z těch málo slov,

'za těch m. hodin; za. lidem se
zavděčit; před m. lety; po má.
lu letech ll obyč. po malo; s má,

.Io lidmi;
o málo se zmýlit...
část..., jen trochu

málo-, příslov. ve slož.:
ico, -čí = jen zřídka neco, něčí

malo-, lcmen od příd. malý v čet
ných složeninách;
asijský, přid. k Malá. Asie

maloduchý " častěji -dušný »[-ně;
masu = malého ducha, malé
duše, málo odvážný, bázllvý

'málohlasý zpěv (Rais)
'malohlavý = s malou hlavou
málo-kam, -kde, Jada, Jody, -kte'rz'l,

Jandy = zřídka někam, kde...:
'letný (šatů.) = mající málo let

malo-město, stř. = město malé ne
rozlohou, nýbrž se slabým, za
ostalým společen., politic. a du
chov. životem (proti velkoměstu):
„malé město" může mít oba vý—
znamy: městský [-sky; '-skost]:
—kýživot, -ké nazory; žití -ký;
—šťáckýDoky; -ckost; -ctví], přid.
k maloměšťák;
%ťáctvo, stř. hromad.
měšťacl:

= o malou

== malo

měšťáček, —čka,m., zdrob. ]: ma
lomešťák (Neum, Novák, 5 při
hanou):
-měšťáčtina, ž. == maloměšťanstvl
(hanl.. Neum.);
měšťák [—šťačka]_.-a, m. = ma—
loměšťan (obyč. han1.);
měšťan [-ťa/nka || -ťká], -a, m. -—
obyvatelům) malého města.;
-méšťanský [-sky; -ství], přid. !.
tomu: 
měštěnžn, -a, m. = měšťan (zs
star.)

'málomluva, m. = malomluvný člo—
věk (c.-Chod)

'malomluvný = málomluvný (Jin,
Mach.)

málomluvný [-ně,' -nost] =- málo
mluvící

malo-moc, ž. = malá. moc, slabost.
mocenství, stř.. nemoc, lepra;
mocnětf'., -nějí = stávat! se ma—
lomocný; slož. dok. z—;
-mocný [-ně; -nost], 1. = slabý:
být -ný; -ný vztek (čech) ==
který se nemůže vybít; 2. —
stižený malomocenstvím:
*-mysl, ž. = malomýslnost;
-myslněti, -nějí = stávati se ma
lomyslný, pozbývat myslí; slož
dokon. z-;
-myslný Plně; dnostJ = malo
mysli, ' skleslý;
-obchod = drobný obchod, v ma
lém; -obchodn£ podnik; -obchod
ník [-nice], -a,' m. = kdo ma
maloobchod;
'-oký (Palac., Holeč.) = majícl
malé oko, oči:
“cpanský vztek (Třebíz) = vztek
malého pána, malomocný, bez
mocný

Malopoltika, ž. (zastan) || 487130,
stř. = Malé Polsko, stř.: malo
polský [-ky], přid. k tomu

malo-průmysl = drobný průmysl
ďolnický, příď; k malorolník; -rol
nic.—wo,stř. hromad. = malorol
níci:
-roln£k = malý, drobný rolník
ne postavou, nýbrž mající malé
hospodářství
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Malone, [-ska], -a, m. = člen
malorus. naroda, Ukrajince;
Maloms, -i, ž. = Malá Rus,
Ukrajina;
malomský [-ruskyL příd. k to
mu; -mština, ž. = maloruský
jazyk, ukrajinský

máloslibný [—ně; -nost] =
slibující. nadějný

malost, v. malý
malo—statek“= malý, drobný sta

tek; -sta.tkář = drobný statkář;
estatkářswo = drobní statkáři

Malostraňák, -a, m. = obyvatel
Malé Strany (Ner.); malostran
sky', přid. k Malá Strana.

malosvět, -a, m. = svět sám pro
sebe, mikrokosmos (Koll., Suš.,
T. Novák.)

málotřídní škola = s málo třídami
maloučký [-čko] = velmi malý;

maloullfnký, maloulimnký, ma
Zounký [-nko], totéž (nálad.)

malovaný, zpřídav. příč. od malo
vatl = namalovaný, nabarvený:
-né vejce: být jako -ný = vel
mi hezký

malowti, 1. = zdobit, natírat
barvami: m. pokoj: m. se = li
čitl se; podob. m. Si rty, tváře;
2. = zobrazovat barvami: m.
koho, obraz. krajinu;
přenes. m. si co = představo
vatl si (lid. a hovor.); m. čerta
na stěnu, v. čert; m. straky na
vrbě = předstírat výhodnost,
krásu... čeho; m. událost = ná.
zorně, živě líčit:
slož. dokon. do- pokoj, obraz:
nap portrét; o- vajíčko;
po- celou stěnuf
pře- = znovu namalovat:
pod-, přenes. hlas podmalovaný
průvodem (So.) = doplněný,
zpestřený; při- k portrétu po
zadí: vy- koho, krajinu; vy- bar
vy = malbou spotřebovat;
e- = vy- (zastar.); přenes. =
zbít (lid.); za- = malbou zakrýt:
malovávatl, opakov.: slož. nedok.
tio-, o-...

malo—věrný [dně; most) = jsoucí
malé víry, nedůvěřivý (bibllc.):

malo

-eroba, 2. = výroba v malém:
-výrobce, m. = výrobce v malém
wýrobni, přid. ): malovýroba.:
-zemědělec, -lce, m. = malý.
drobný zemědělec;
-živnostnlk, -a, m. = malý, drob
ný živnostník

malta, —lt, ž., z lat. a tam z řeč
= směs na spojování zdiva;
Malta, ž., ostrov

maltézský, příd. ]: Malta jen ve
spoj. m. řad

maltosa <-tóza», 2. = sladový cukr
maltový, příduk malta
maltretírovatl x-tý-» (lid.) || -to—

vati (hovor.) koho, z něm. a to
z franc. = tvrdě. krutě s ním
nakládat, trápit ho: m. se:
slož. dokon. do(maltretovati)
koho na koho = násilím, nepři—
rozeně z koho udělat koho (šak)

maltský, přid. k Malta
*malučlčký, malulinký = velmi

malý '
'malůvka, -vek, ž. = malovaná o

zdoba (mor.); přenes. hravé -vky
(Mrs., Sez.) = příliš podrobné
líčení, slohové kudrlinky

malva, ž., róstl., slez (sléz)
malvaz, -u, m. || zastar. -z£, stř..

z řeč. = sladké ohnivé víno:
pivo jako malvaz || -zí (Sez.);
aculka, -nek, ž., odruda jablka

malversaco <—za—»,ž..
zpronevěra,

malvlce, ž. = plod jabloňovitých
stromů (jablko. hruška...)

malý [-le; Jost; málo, v. taml =—
neveliký: m. dům, stůl...; -lá
postava; mít -lé potřeby =
skrovne: -lý člověk = nevysolú;
-lé dítě, často = nedospělé;
velký malý, v. veliký;
m. národ = nečetný; -lá. účast.
-lá. věc = nepatrná., nedůležité.:
-lý člověk, duch = nevýznamný:
m. rolník, obchodnik... = drob
ný. mající malé hospodářství...:
-lá, chvile = krátká.: v. hodina:

z franc. =

být malé duše. myslí, malého
ducha.... sr. maloduchý. —dušný.
-myslný:
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mit malou dušiěku = veliké o
bavy, podob. byla ve mně ma
lá dušička (lid. a hovor.):
-Lá.strana: jit na -10u -nu = jit
močit; v. Malá Strana;
jmenné tvary jen odchyl.: z mala
okénka (Mácha.);
male = v malých rozměrech,
skromně... (kniž.);
malost, -i, ž. = nevelikost, nevý
znamnost. omezenost: m. po
měrů, lidi...;
2. stup. menší, méně, v. tam

mam, -u, m. = mámení (básnic.):
m. a klam; sr. stihomam

mám, máš..., v. miti
máma. (nář. mama), ž., v dětské &

domácké mluvě = matka.;
mamá || mamam, ž. neskl. (v
měst. mluvě)

mamelucký [-cky; -cw'i], přid. k
mameluk, -a, m., z arab., původ.
=_č1en vojenské kasty egyptské,
tělesný strážce emíra.: = hru
.bián, nadávka

maměnka, ž., domác. tvar k máma
(nářeč.)

mami, -mi, ž. neskl. domác. tvar.
hlavně dět.. k máma

mamič || ma'-, -e. m. = kdo mámi
mamička, ž., domác. tvar k máma
mámidlo ('ma-), -del, stř. = čím

se mámi
mamil [-lka], -a, m. = mamič (lid.

a hovor.)
maminečka, ž., zdrob. k mami/nku,

ž., domác. tvar k máma;
*maminkovský [-sky], přid. k
maminka = vlastni maminkám
ap.: -ské vylekáni (Tilsch.)

mámiti, nemam = šálit, klamat.
loudit: m. koho čim; m. z koho
tajemstvi (So.); m. co na kom;
slož. dokon. o- sliby = ošálit:
o- plyny = zbaviti smyslů; pře
nes. o—slovy, nádherou;
1m- co na kom = mámenim zis
kat; vy- tele na jalové krávě, v.
kráva;
z- = 0
mm;;
slož. nedokon. oma/movati;
mám/ivan, opak0v.

(kniž.) : zpřidav. zmá

mámivý Dvě; -vost] = mámici:
m. obraz (čelak.): památka tro
chu -vá (Nez.): = omamný: -vé
teplo (Břez)

mamka, ž., domác. tvar k máma
'mamlas, -sa <<-sa.»,m., z něm. =

hrubec, klacek (vulg.)
mammotrekt || mama-, -u, m., z

řeč. = středověký slovnik bib
llcký

mamon, —u. m. || (biblic., lid.,
Rais) -na, ž., z řec. mammon =
modla bohatství. bohatství samo.
jeho shánění, mamoněni:
-'nář [-nářka], —e,m. = kdo shá—
ni mamon. chamtivec; Mřskř
[mánie-ý,- -ná'řstv4], přid. k to
mu;
mamoniti = shánět mamon.
hamonit; slož. dokon. mr;
mamonfivý = mamonici, mamo—
nářský:
'nwmomzý || *-nsky' = mamo
nářský

mamotrekt, v. mammotrekt
mamsel || podle výslov. -zel, 2. ne

sklon. || zčešť. —lka, -lek, ž., z
franc. mam'selle &. to z made
moiselle =slečna, komorná, pan—
ská. (hovor.)

mamulka, mamuša, zdrob. -ška,
domác. tvary k máma. (nář.)

mamut, -a, m. = předvěký slon:
-ti, na př. kel; přenes. (hovor.)
= ohromný: m. stavba; m. pů
vab = p. velikosti (Kadl.);
-tka, -tek, ž., odruda krmné řepy

mamzel, v. mamsel
man [*mankaJ, -a, m., z něm. =

vasal; sr. manové
mana, v. mamia
Máňa., -ni, ž., domác. tvar k Marie
manager <<pod1efranc. -žé», -ra,

m., angl. = impresario, obchod
ni ředitel

maňas, -sa x-sa», m. = modla (za
star., Jir., Wint.); nadávka, =
hrubec, mamlas;
zdrob. maňáSek, -ska, m. = fi
gurka: pohár s divnými maňás
ky na viku (čech); = malý člun:
ma/ňáskář, -e, m. = kdo jezdi na
maňásku
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manažé, v. manager ma/ndlooati = válet na mandlu:
mancáry, v. car slož. dokon. z
manco, V- manko mandlovltý [-tě; -tost] = jako
Manča, -či, ž., domácký tvar k Ma- mandle

3.2.33,“vmgiízfzgzer z- = housku
m , - _ l .
Mančička, —čm1ca,ž., domac. tvary mand em! (novom

„ Manča mandlovna, -ven, ž. = místnost
Manda, ž., domacký tvar k Mag- na mandlováni .

dalena nebo Marie; mandlovník, -u. m. = mandloň
mda = kyprá' tlustá žena mandlový Ma, přid. k mandle:
(zhrub.): m. olej, -vé pečivo. oči; -vě

pani mznšia || panimanda = zad- bledýnice (li . ; *mand olát, -u, m. = cukrovi z

:izzžalena, z. = Magdalena (za— mandlí .
mandant, -a, m., z lat. ___kdo da- mandoleta, obyč. pomn. -t'y, ž., z

vá. mandát, příkazce. zmocnitel, ital. = ovoce zavařované V cukru:
pověřitel, pověřovatel ma/ndoletář [-řka], -e, m. = pro

mandarin a-rýmx -a, m. ___čínský davač(ka) mandolet
úředník;
mak, -nku, m. || řidč. mica, z. =
malý sladký pomeranč

mandát, -u, m., z lat. = příkaz,
plná moc, poručnictví; poslanec
ký, senátorský m.;
-da.tář, -e, m. =
mandát, pověřenec

mandel, -e, m., z něm., stará. mi
ra = 15 kusů; m. žita.. = 15
snopů a útvar vzniklý jejich slo
žením; sr. jíti;
mandellk, -a, m., pták:
Jifnka, -nek, ž., brouk;
ma/ndelovati = skládat obilí do
mandelů; slož. dokon. z

mandl, -u, m.. z něm. = vál, při
stroj na válení prádla a tkanin

kdo dostane

mandlář, -e, m. = prodavač man
dlí (Jít-.)

mandle, ž.. z něm. = semeno plo
du mandloně; symbol chutnosti:
maso jako m. atp.; ústroj v
krku; zdrob. -lička, -ček, ž.

mandlíí- [-'řka], -e, m. = kdo man
dluje. je zaměstnán u mandlu:
-1iř, též = mandlovací prkno

mandloň, —ně,- ž. = mandlový
strom

mandlovací stroj = na mandlo—
vání;
muška, -ček, z. = mandlovaci
prkno, stroj;

56'

mandolína <<—li-»,ž. =
hudeb. nástroj;
mista [mistka] (mys-», m. =
hráč na mandolinu

mandorla., ž., z ital. = mandle.
přenes. = svatozař na obrazích
svatých (J ir., čech)

mandragora, ž., léčivá, rostl.
mandýlek, -lku, m., zdrob. k mandel
manekýn (manneqwí/n), -a., m., z

franc. = lidská. figura, figurlna.
krejčovské. panna;
manekýnka, —nek, z. = žena
předvádějící nové modely obleků

Mánes, -sa <<-sa.».m., přijm.:
M., -sa, 4. p. = 1., spolek výtvar
ných umělců v Praze;
mánesák, —a,m. =
Mánes (hovor.);

loutnovitý

člen spolku

mánesovský = v duchu malíře
Mánesa

manévr, -u, obyč. pomn. -ry, -rů.
m., z franc. = větši vojen. cvi
čení; manévr přenes. (hovor.)
= obratné (lstivé) jednaní, řeč:
-rovac'i = k manévrování;
-ro'vatz = provádět manévry: i
přenes..
-rovy': -vé období;
ma/névřiště = manévrové pole,
území

manéž -e. z., z franc. maněge =
jízdárna
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maně || 4:4, příslov. = bezděky.
mimovolně, nazdařbůh: m. se ko
ho dotknout, udělat pohyb...;
Tatařín utíká mam nemam v ši
ré pole (čelak.): maním nema—
nžm (Holeč., ojediň.)

mangan, -u, m., prvek, kov
manchester menšest || menšestn.

-stru [] mančestr, manšestr
onen->>, -u, m., podle angl. měs—
ta. Manchester, 1. = bavlněný
aksamit; 2. tanec: -strový, přid.
k tomu

maní, v. maně
*mání, stř. podst. jm. k míti, ge r

man.: je, není to k m. = lze.
nelze to dostat apod.

maniak amanyjakno [-mšačka], -a.
m. = člověk stižený manií;
maniakál/ní = stižený manií. váš—
nivý

manický c—nyc-ar,přid. k maník =
maniakální

Hanička, ž., zdrob. k Máňa
manle mányje», ž.,„z řeč. = zuři

vost, vášeň
manifest ceny-», -u, m., z lat. =

ústní n. písemný veřejný slav
nostní projev, prohlášení; '
-stace, ž. = veřejná slavnostní
schůze; —stace na || za obranu
státu, za. svobodu, za mír;
-staon4 [-ně] projev, přísaha;
mmm [-tka], -a, m. = účastník
man .testace :
manifestovati= účastnitl se ma—
nifestace. veřejně osvěděovat:
m. pro koho, v čí prospěch || zač

manichelsmus <<-nychejizmus», -mu,
m. = nauka Peršana Mani o stá.
lém boji dobra a zla

manik <-nyk», -a, m. = maniak
(říd.)

“maník || m0-, -a, m., z něm. =
muž, prostý voják (vojen. han—
týr.)

manikér [r'rka] tmy-» || -k'ýr
[-kýrka], —a,m. = kdo provádí
manikúru;
manikura (-nyld'-, často -ků».
z.. z franc. manicure = pěstění

rukou, zvláště nehtů, nástroje l:
k němu;
-kurka, -rek, ž. = manikérka

maním, v. maně
manlna, ž. = co je s cesty, ne

schůdné místo...: Na maninách,
čes. jm. pomístní

manipulace ceny-», ž., z franc. =
zacházení s čím, rozmanité pohy
by, -tá práce s něčím spojená.
manipulování: m. s přístrojem,
se žádostí. peněžní m. atp.; -lač'n4
poplatek, práce;
Jam [-tka], -a, m. = kdo mani
puluje, zřízenec;
manipulovati s čím = zacházet.
vyřizovati co, oháněti se čím

manka, v. man
manko, stř., z ital. = úbytek

schodek v pokladně; přenes. ==
nedostatek (hovor.)

'mankote, zvolací citoslov., z je
žíšmarja (č.—Chod)

manlícherovka, -vek, 2. = vojen
puška nazvaná. po zbrojním tech—
nikovi Mannllcherovi

manna || mana, ž. = sladká. šťáva
z různých tropíc. rostlin: sym
bol chutností, lahody

mannequin, v manekýn
manometr, -u. m., z franc. = ply

nový tlakoměr
manouti, -nu, -nuv, -nul, -nut.l,

vlast. dokon. k mávati (zastar.
ojediň.): = dostati se, tanoutí
(říd. kníž.);
m. se = mihnoutí se, namanoutí
se, pohnouti se (říd. kniž.);
obyč. slož. dokon. na- se = maně
náhodou přijít. dostaviti se...
na- se komu do cesty: kniha se
mu namanula (Jir.); psát, co se
(do pera) namane = co napadne:
2- si = za- (Preiss.);
za—si něco (lid. &.hovor.) = ná
hle, maně si vzpomenout, umí
nit: král si zamanul, abychom...
(Němc.); co si jednou zamane.
od toho neupustí ;
slož. nedokon. namrmocati se
(čelak.: ojediň.)



manove 885 'maroos

manové || časť. met—,-nů, m. pomn.,
z lat. manes = duše zemřelých.
předkové; pokloniti se manům
Smetanovým (So.) atp. = uctít
jeho památku

mansarda osu-», -rd, ž.. z franc.
(podle stavitele F. Mansarda) =
podkrovní světnice:
-dwl || dom?: -dní pokoj, -dova
střecha

mansíonář, -e, m. = kněz zastupu
jící jiného kněze (zastal—.,J'ir.)

mnský [-ství], příd. k man = va
salský [-ství]

menšestr, v. manchester
manžeta, v. manžeta
mantila <-ty-», ž.. ze špan. = pláš

těnka, pelerina
mantinel <-ty-», -u, m., z franc. =

vnitřní okraj kulečníku
mantl, -u, m., z něm. = plášť (lid.

a hovor.; zastaráváh
mant(e)lcajk, -u, m. = plášťové.
látka (Jlr., lid.)

'manto <-tó», stř., z franc. = plášť
(Jir.): 'ma'nto'n, -u. m. = plášť,
pláštěnka

manuál, -u. m., z lat., 1. = klaves
nice u varhan n. u harmonia; 2.
= zápisník, příručka;
manuální [-né], nikoli -elní
= ruční: m. prace; -ně praco—
vati; Janík, -u, m. = příručka

manufaktura otín-», ž., z lat. =
ruční výroba, dílo, tkalcovství a
stavkařství, rukodilna:
mm, m. = rukodělník, obchod
ník s rukodělným. střižným zbo—
žím;
—mlzboží = rukodělné, střižní

manu propria a-nú -ri_iá», lat. =
vlastní rukou, zkratka m. p.;
zpodst. a zčešť.: divné manu
proprie = klikyháky (Čech)

manuskript, -u, m., z lat. = ruko
pis, „ruka"

manýra, ž., z franc., 1. = ustále
ný způsob práce, má technika,
šablona, opak osobitého prove—
dení uměleckého; 2. obyč. pomn.
-l'y = návyky, zvláště nevhodné.
nezpůsoby (hovory

mamýrlsta, m. = umělec pracu
jící ustálenými prostředky;
wovati, -ruji = pracovat podle
manýry; zpřídav. manýrovaný
[mě]: -né lícně (Sez.)

manžel, -a, m. = ženatý muž v
pOměru k své ženě; -Ika, -lek, ž.
= vdaná žena v poměru k svému
muži; pomn. -lé = manželský
pár; -lé ll -lové = několik man
želů;
Jaký [-Zsky], příd. k tomu:
—lstv£,stř. = manželský poměr.
stav

manžeta (v starším pravop. -šeta,
'Čech, šímáč....), ž., z franc. =
širší obruba (někdy volná.) \:
rukávů košile, šatů, rukavic;
-tka, —tek,ž., zdrob. k tomu:
-tový = s manžetou: -vá. košile

'manžílek, -lka, m.. zdrob. ]: man
žel "

'maorlcký, příd. k Maor (= při
slušník kmene na N. Zélandě)

mapa„ ž.. z lat., 1. = obal z tuhých
desek: m. na dopisy; 2. = zo
brazení povrchu zemského;
mapař, -e, m. = kdo děla maDY.
kartograf; = kdo sleduje horlivě
na mapě průběh války (váleč.);
mapička, -ček || mapka, -pek, ž..
zdrob. k mapa:
mapovati, -puji = vyměřovati za
účelem pořízení mapy; slož. do
kon. z- ,' přenes. z- duchovní říši
= vylíčit... (Ha1.)

'mar, -u, m. || 'mara, mám, mar.
ž. = marnost (říd. básnic.)

'maras, -u, m. = marast (nař.)
maraSmus a-zmus>>, -mu, m., z řeč.

= tělesná. sešlost; viz marastický
mal-ast || někdy mo-, -u, m., z

něm. = bláto, mokřina. „břeč
ka" (lid. a hovor.)

marastický [-cky], příd. k maras
mus: -cké vzezření

marat(h)on, -u, m. || marat(h)on
ský běh, podle řec. obce Mara
thon = běh vytrvalosti; mista
a-nys-xo.m. = marathonský běžec

'mare'es, -u. m. = maces
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marciální [-lně,' -lnost] || starši
"partial-, z lat., původ. přid. jm.
k Mars (bůh války) = válečný;
přenes. = statný, mohutný: m.
postava; -ně kráčeti

marcipán, -u, m., z lat. = jemný
perník: být jako z -nu = křeh
ký, choulostivý, nedůtklivý (lid.
a hovor.); v. choditi;
mom? = z marcipánu

Mareš, -reše (lid. —rše). m., příjm.
z Marek

margarin <<-rín», -u_ m., umělý
tuk; mový, přid. k tomu

margerita, ž. = chudobka
margin-alle || máme, obyč. pomn.

Jie, -lií, ž., z lat. = poznamky
na okraji rukopisu n. knihy;
dwi = na okraji

margýrovati = markýrovati (lid.)
mal-banik, -u, m. = granátovnik
'marhnle, ž. = meruňka (mor.):

daný, přid. k tomu
María <<-ryja, lid. -rja.», -rie, 3., 4.,

6. -rii, 5. -rla (podle lat.), 7. -rii,
ž., z lat., ve spojení Panna M.;
Maria Panno, zvolání, změněno
lid. v Marjápano;
Maria, -rii || -rie, -riovi, m.
jméno (sr. pseudonym Jaroslav
M. a Jan M. Plojhar od Zey.)

mariacellský || -zellský, přid. k Ma
riazell (ve štýrsku)

Mariana <<-ryja.->>. ž.,
z Marie Anna;
lid. Mariána (-r1'jána) " Márjá'ná,
zdrob. —nka, ž., domac. tvary k
Marie, většinou dhrubělé:
mariánský, přid. k Maria, Marie:
m. kult, -ké písně; M-ké (čtvero-)
evangelium, hlaholské památka:
M-ké Lázně. Hory

mariáš || —ryáš <<-ryjáš>>, —e, m., z
franc. mariage (<<-áž»; psané 
podle výslovnosti 1. padu) =
.,svatba“, hra v karty; -šn£k, -a,
m. = kdo (rád) hraje mariáš:
420W: -vé karty

mariazellský, v. mariacelsld'
Marie q-ryje>> || ojediň. Marje

(Neu), žen. jm. z lat. Maria;
domác. tvary Maruše, Mářa, Má
ňa..., sr. tam

křest. jm.

Cor

Marijána, mica, v. Mariana
marijanek, -nku, m. || -;iánka, -nek,

ž. = majorán (lid.)
Marina. <<-rýna» ][ Marina, z., do

mác. tvar k Marie
marina <<-rý—»_ž., z ital., 1. = na"

mořni loďstvo: sloužit u -ny; 2.
= obraz moře:
-ňák, -a, m. = námořník (lid.):
—ná'ř,-e, m.. 1. = námořník (za—
star.); 2. = prodavač rybiček

maringotka, -tek, 2., z franc. =
komediantský, cirkusový vůz

Márinka, ž., zdrob. k Márina
marinovati = nakládat rybí maso:

zpřídav. marina'uany' úhoř...
marioneta <<—ryjo-»,ž., z franc. =

loutka na, loutkovém divadle;
-tář, -e. m. = herec, majitel lout
kového divadla: -tářsky', přid. k
tomu;
-tka, —tek,ž., zdrob. k marioneta

Marlša || Maryša, zdrob. -ška, z..
domén. nař. tvary k Marie

marltimni <<-tym-»,z lat. = námoř
ní, mořský

Mariúv, přid. přivlast. k Maria. m.
Marja, v. Maria:

Mariána, -jánka, v.
Marjápanno, v. Maria

Marie, v. Marie

Mariana :

*marjovati se = dovolávati se Pan
ny Marie, volat Marja Panno
(nař., Jin)

marka, -rek, z., z něm., 1. = po
mezní kraj; 2. = něm. a jiná
peněžní jednotka; 3. = poštovní
známka, značka (lid.)

markantní [-tně; -tM8t], z franc.
= význačný, významný, rázovitý;
m. rys, postava

marker, -a, m., z franc. = dělník
značkující zboži. číšník u kuleč
niku;
m., -u. m. = značkovací stroj

Marketa || -kéta (lid. -kyta), žen.
jm. z Margareta;
zdrob. -_kétka ][ lid. Jog/tka, ž.

markovati = značkovat, zazname
návat kulečníkovou hru

markový, přid. k marka
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markrabě, -běte, m., z něm.. titul
mor. knížete;
markraběcí, přid. k tomu;
-běnka, ž. = choť markraběte;
markrabí, buď podle pani (5 při
vlastkem) n. -biho.... m. = mar
krabě (zast.);
markrabský = markraběcí: -ká
hodnost:
-bst1ň, stř. = země markraběte

'markýrovatl, z něm.: m. praci...
= předstírat (lid.)

Markyta, v. Marketa
markytán [mkaL -a. m., z ital.

mercantino = prodavač(ka) zbo
ži & jídla mezi vojskem; msk'y'
[-nsky; -'nstv£], přid. k tomu

Mal-kytka, v. Marketa
markýz [-za || -zka,], -e l! -a, m..

z franc., šlechtický titul: -zský
[-zstvf], přid. k tomu

marmeláda, ž., z portug. = ovocná
zavařenina, jam

márnice, ž. = místnost na hřbitově
na máry, na mrtvoly, na kosti

marniti = marně utrácet, mařit:
m. čas (šimač.); častěji slož. do
kon. pro- čas, peníze;
z- koho = zničit (Palac.): z—pe—
nize = marně vynaložit (Kul.;
řid., nařeč; hojné)

mamivec, -vce, m. = marnivý člo—
věk;
marmivý Evě; Joost) = ješitný

marno, v. marný
'marnomyslný [most] (Koll.)

marnivý
marnost, v. marný
'marnotrat, -a, m. !| '-ta, m. =

marnotratnik;
'-tmtenstv£, stř. = m'arnotrat—
nictvi;
'-tratžti = počinati si jako marno
tratnik;
-tratnžcký Doky; -ctv£], přid. k
mamotratnik [-tm'ce], -a, m. =
marnotratný člověk:
mamotratný [mě,- -nost] = kdo
marně, lehkomyslně mrha jmění:
přenes.: stylisace obrazivě mar
notratná (Nov.) = plýtvajici ob
razy

marný [-ně,- mo; mostJ = čim jen
marnime čas, odsouzený ke zma
ru, od počátku zbytečný, ne
úspěšný, nesplnitelný, planý. li
chý: m. život, má naděje, prace.
řeč, —né úsilí; —ná. sláva (lid. &
hovor.) = nic platno. nic se nedá
dělati; -na ženská (t., Rais) =
mai—niva;-ně čekat, namáhati se:
marno (při neurč. způs.): je -no
O“tom mluvit: -no bude chytit!
ji (Olbr.)

marocký, přid. k Maroko
marod, z něm. (a tam z franc.),

neskl. přid. jm. = nemocen (jen
lid. &.hovor.) || m., —a,m. = ne
mocný člověk (t.);
marodér, -a, m. = lehce raněný
vojín, který může choditi (voj.):
-dérský [-sky; -8tvi], přid. k
tomu:

- -diti = churavět, postonavat (lid.
a hovor.);
-dka, -dek, ž. = světnice pro
lehce nemocné vojiny (vojen.)

marokán, -u, m.. druh kůže, safián:
Marokán [—nka], -a, m. = oby
vatel Maroka:
marokánový = z marokanu;
mtm-oken, -u, m. = marokán:
-kénový = z marokénu;
Maroko, stř., území v Africe:
m., tkanina, knihař. látka

maron, —u,m., z ital. = plod jed—
lého kaštanu

maroquin <<-kén :| -kýn», -u, m.,
podle franc. = marokén, marokán

marota, ž., z franc. = koníček.
vrtoch

Maroušek, —ška, m., domác. tvar
k Maruš

Mars, -rta, m., římský bůh války;
Mars,'-su || -se, m.. planeta

marseillalsa a-sejéza ',l -zejéza>>, ž.
= francouzská národní hymna

marshallisace cmaršallza-». 2. =
marshallisovani ;
-llisova/ný stát... = přijavši Mar
shallův plán, podléhající mu;
-llisovatí koho = pojmouti jej do
Marshallova plánu, vykonávat na
něj vliv ve smyslu tohoto plánu:
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marshallista, m. = účastník ame
ric. Marshallova plánu, válečné
zaměřeného

marš, cltoslov., z něm. (a tam z
franc.) = hybaj, ven, pryč (lid.
a hovor.);
marš, -e, m. = pochod (lid.)

maršál, -a || Jak, -lka, m. (bez
zdrob. význ.). z něm., původ. =
podkoní, pak titul vysokých hod
nostářů: “polní m. (vojen.); nej
vyšší zem. -lek = předseda bý
valého čes. sněmu; v Polsku
maršál = předseda sněmovny

maršallisace, disova'ný, -lisovati,
dista, v. marshallisace

maršálka, -iek, z. = maršálova
žena; růže;
Jaký plsky; -lstv£], příd. k mar—
šál: -lská hůl, hodnost

marška, -šek, ž. = pochodová. set
' nina (váleč.)

maršruta, ž.-, z něm. = předepsaná
cesta (vojen.): přenes. = přesné

_ pokyny k jednání (hovor.)
Marta, -rt, žen. jm.; symbol pečli—

vostí: pečlivá... M.;
'marta, 2., z něm.
(nař., Jir.)

martíální, v. marciální
Martin, -a, m., křest. jm. 1 příjm.:
:marti'náč, -e, m., motýl;
Martínek, -nka, m., zdrob. k Mar
tin

martinský, přid., 1. <—tin-»1: (sv.)

= mučení

Martin: -ké posvícení (na sv.
.Martina): -ká husa; 2. <<-tyn-»:

' ská pec, jeden druh železářské
pece na výrobu ocele; -ská ocel
= vyrobená v martinské peci
(hutnic.)

martyr, -a, m., řec. = mučedník;
martyrium c-týryjumab. -ria, stř.
= mučednictví, přenes. = veliké
trápení, utrpení; —rolog£e,ž. =
líčení, mučedického života: pře
nes. = mučednictví, utrpení
(Klost.);
wologium, -gla, stř. = seznam
mučedníků. martyrologle. mu
čednlctví

marulka, -iek. ž., rostl.
Maruš(o), -še, zdrob. -ška, —šek,z..

domén. tvary k Marie & Markets
marxismus c-zmusno, —mu,m. .: so

cialistické učení K. Marxe;
marwismus-leninismus, -mu, m.
= marxismus rozvedený, pro
hloubený Leninem;
marxista kotatka), m. = stou
penec marxismu;
alena—ký [-cky] tx-styca = v du
chu marxismu;
*marmovec, -vce. m. = marxista:
-movský = marxistický
máry, mar || mar, ž. pomn., :

nem. Bahre (stč. páry: máry při—
klončním k mříti) ==- pohřební
nosítka

II máry, v. čára

H

Máry, ž. neskl.. domác. tvar !
Marie

maryjánek, -nku, m. = marijánell
maryáš..., v. mariáš
Maryša, v. Mariša
marx-leninismns a-leninys-p, —mu

m. = marxismus-leninismus;
-Lenimsta, m. = stoupenec, znalce
marx-leninismu; Jeninskú [aky]
= jsoucí v duchu marx-lenlnismu

Mára, -ři, ž., domác. tvar ): Marie
(Maří)

Mai-ena, zdrob. -nka, -nek, z., do
mác. tvary k Marie (Maid);
M. || Mořena = Morane. (Puchm
& v lid. podaní)

Maří, ž., ve spojení M. Magdalena
= Marie

mařiti = přivádět na zmar, kazit.
mamit: m. čas čim, jednání; m.
muže = ničit (So.); =- sníti
(zast. kniž.): slož. dokon.
2- čas = promarnit; z- nččí za
mery, úklady, práci = překazit.
zničit; mařwati, opak.

Maříž, -e, 2., ves

Mai-ka, ž., zdrob. k Máša
masa c-sv. z., z lat. -ssa -= hmo

ta; konkursní m. = k. podstata:
= množství, zástup. dav: 111.lidí
pomn. masy
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masakr, -u, m., z franc. massacre -ná. tvářnost, zdání: m. poutni
= vraždění, krveprolití: ka...; pod maskou přátelství
-k'rovat4, -ruji = (z)působlt ma— (So.) atp.
sakr, pobíjet, -bít...: 'maskaráda, 2. = maškaráda
slož. dokon. z- maskaron, -u, m., z franc. = gro—

masař [-řka], -e, m. = kdo jí rád teskni ozdobný obličej, postava
:|. jen maso (lid. a hovor.): maskovati = nasazovati si. dávat
'masařim, 2. = masakr: masku, přestrojovat; m. co, pře
masařka, ž., moucha nes. = zakrývat, zastírat, uta

tmasatý = masltý
masáž, -e, 2.. z franc. message =

léčebné hnětení, tření těla
masculinnm || zóešt'. -kw- celí-m

-na, stř., lat. = muž. rod, jméno
muž. rodu

máselnice, ž. = přístroj na stlou
kám másla.; V. máselnik:
zdrob. míčku, -ček, ž.;
Melnik [-nice], -a, m. = proda
vač másla (Ner.; ojedlň.):
m., -u, m. = máselný koláč:
houba, klouzek:
máselný, přid. k máslo: -ná. ky
Belina

masenka, -nek, 2. = lístek na maso
masér [arka] c-sén. -a, m., z

franc. = kdo odborně masíruje:
vrský Praky; -stv£]: .-rský sa
lon. -rská. živnost

masíčko, stř., zdrob. k maso
masílko, stř., zdrob. k máslo
masírovati, -ruji = provádět ma

sáž; slož. dok. na-, :
masitý [-tě; -tost] = z masa (po—

krm, stran); = mající na sobě
hojně masa, tlustý; = dužnatý

masiv c-siw, -u, m.. z lat. = hor
ské pásmo asi stejně dlouhé jako
široké;
masivní [mě,- -nost] = co je z
větší masy. z velikého kusu, dů
kladný, těžký, mohutný (náby
tek...)

maska, -sek, 2., z franc., 1. = za
kuklení obličeje, škraboška: na
saditl si, sejmout -ku: strhnout
komu -ku, v. demaskovati: 2.
= ochranné zařizení; plynová, m.;
posmrtná m. =.od1itek tváře;

- 3. = celkové přestrojení, zakuk
lení; přenes. = předstíraný ráz,

jovat; m. pocit vítězství (SD.) ==
stavětl se vítězem: zpřídav. mas
kovaný: -ný lupič; altán -ný
stromovím (Sez.): cizi vlivy le
hýnce -né (Vrchl.):
slož. dokon. za—= zastříti

maskullnum, v. masculinum
máslai—[-řka], -e, m. = obchodník

s máslem; přid. -'řský [-řství]
máslenka, -nek, ž. = lístek na más

lo: rostl., houba
'máslice, 2. = máslařka
másllčko, stř., zdrob. (citové) k

máslo

'máslnlce, z. = máselnice
maslo, stř. = tuk z mléka; symbo

lic. a přenes. (lid. a hovor.): být
(jako) z -la = choulostivý; jed
nati s kým jako s -lem = velmi
opatrně: jde to jako po -le ==
dobře, hladce: mít '“1. na hlavě
= nebýt bez viny, b-z „hřišků".'..

maslouch, -u, m., 7drob. doušek,
-šku, m., druh k'.ouzku

máslovka, -vek, š.., odruda hruš
ky: '
máslový, přid. k máslo: -vé těsto,
rohlíčky

másuice, míčku, z. = máselnice
(nářečJ

masný = na maso, s masem: m.
trh; -né krámy (lid. mastné);
= masitý; -ná. banka = pro ob
chod 5 masem

maso, stř., svalovina.
živé m., v. granulace:
lidské maso, přenes. = lidé

masochismus e-zochyz-io. -mu, m.
= perversní trýznění, podle něm.
spisovatele Sacher-Masocha:
-chis'ta, “m. = člověk oddaný ma
sochismu

potravina '.
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masojed, -a, m. = jedlík masa
(říd.); = ťuhýk (1id.);
m., -u, m., houba:
masojidek, -dka, m. = maso
jed, -a

mason, v. macon
masopust, -u, m. = doba od Tří

králů do popeleční středy; lid.
= kohoutky, rostl. (Jin)
mastná, na př. zábava

I masový [měL přid. k maso = z
masa.: -vá polévka; = podobný
masu: —vábarva: být m. = jisti
rád maso (lid.); masově červená
barva (Olbr.)

II masový [-vě; —vost],přid. k ma
sa = davový, hromadný: —v6
hnuti

masožravec, -vce, m. = masožravý
člověk;
masožravý = živící se masem: -vá
rostlina

mast, -ti, ž. = čím se maže, pří
pravek na. mazání;
symbolic. a přenes. (lid. a ho
vor.): zacházeti s čím jako s dra
hou masti = velmi opatrně, še
tmě; všemi mastmi mazaný =
prohnaný

mastek, -tku, m., nerost
masti, matu, rozk. mať, přech. ma

ta, -t')uc, příč. máti, maten, pod
stat. matení (změtení. v. tam)
= zamotávat, plést: m. niti,
přízi; in. si slova, pojmy; m.
koho = mýlit: nedati se ničím
m.: m. :e v počítání; m. se (lid.)
= nic si nepamatovat, všechno
si plést (' stáří):
slož. dok m. na— se komu do
cesty; po- se na rozumu;
při-: to se k tomu přimátio =
připletlo; z- koho = p0plést, při
vésti do omylu; z- se = Splést
se, zmýlit

masticí = na maštění: m. olej :
mastič, —e, m. = kdo mastí:
mastička, ž., ždrob. k mast:
-čkář, -e, m. = prodavač masti
(zastar.); posměš. o lékárníkovi
n. o lékaři; -čkd'řský [-sky; -stv-$]

mastidlo, -del, stř. = „prostředek
na maštění

*mastikulka, m. = otrapa (lid..
Jung'm.): lid. = „drahomír“ (o
kupci, o řemeslníkovi...)

mastírna, -ren, 2. =
maštění (textil.)

mastlti, maštěn(í) = natírat mastí,
mastnotou, tukem, dávati tuk do
čeho: m. vůz, jídlo: m. si vlasy;
přenes. (lid. a hovor.) m. karty.
housle... = horlivě n. dobře (špat
ně) hrát; "wštěný = omaštěný, o
jídle...;
slož. dokon. na

místnost na

vůz.... na- si
vlasy; přenes. na— si kapsu =
mnoho vydělat, získat (lid. &
hovor.);
o- jídlo: o- co komu = ostře vy
tknout, ztížit, zhoršit postaveni.
ztrpčit (zhrub.):
170- (si) = na.-, za-;
pro- hrách... = promíchati tu
kem; pro (si) límec = promo
čiti mastným potem; promaštěwý
límec: .
pře- =příliš o—; při- =více o-:
roz- = mazáním rozetřlt;
vy- pánev = o- uvnitř; vy- sád
lo = spotřebovat;
z—koho, přenes. = zbit; z- co
= špatně provést, „zvrzat“... (lid.
a hovor.);
za- si šaty = potřísnit mastnotou:
mmšťovati, slož. nedok. o-, při-,

masti'vati, -vá.m,
mastnotu, ž. = tuk
mastný [mě] =

mastnotu, tuk,

opakov.

obsahující mast,
tučný, omaště

ný: m. hrách, -ná polévka, -ne
vlasy; -ná skvrna = od mast
noty: = jakoby mastný: -né blá
to; přenes. = peprný, perný.
tučný, nesnadný: m. účet, -ná
úloha (lid. a hovor.)

mastodon, -nta, m. = předvěký
slon; přenes. o velkém parníku
(Čap.); domí kostra

masťovitý = jsoucí jako mast
masturbace, 2., z lat. = onanie;

-bant, -a, m. = onanista; -bo
vati = onanovat



Máša 891 materialismus

Máša, -ši, ž., novější domác. tvar máť, -ti || -tě, 2. = matka (domac.
k Marie; podoba)
M., m., přijm. z Mach máta, ž., rostl.

mašina, ž., z něm. = stroj, loko- matador, -a, m., špan. = zapas
motiva, vlak (lid. & hovor.; za— ník s býky; přenos. (hovor.) =
stařávah přenes. (vulg.) =t1usta předák, čelný zástupce: Jaký
žena; [-'rstvž], přid. k tomu
ma'/ie <-ryje», ž. = strojovi, sou- Matas, -a, m., přijm., původ. do
strojí, složitý organismus: diva- mác. tvar_ k Matěj
delní, spolková., statni m. 010- *mátati = masti, strašit (nař.)
vor.); matčin, v. matka
mašinka, ž., zdrob. k mašina mateční ll -čny', přid. k matka: -ni

mašírovati, m. mars-, z něm. = pOdíl (po matce); -ná kolej = z
pochodovat (lid.) které se rozvětvují jiné koleje;

Maška, m., přijm., zdrob. k Máša má. hornina = v které se na
maškara, ž., z ital. = maska, mas- lézaji drahé kameny;

kovaný člověk (řid.), nevkusně matečnik, -u, m. = málo pří
oblečený člověk (lid. a hovor.): Stupný les se zvěři
-ráda, ž. = maškarní ples, za- matematický [-cky] euro-». přid.
bava; k matematika: m. zeměpis, -ká
maškarní průvod, ples, zábava hodina. úloha, značka.;_ —ckájis

'maškrtný || paš- = mlsný (nař.) tota = úplná, naprostá: -cky
mašle, ž., z něm. = pentle, stuha, správný:

klička, smyčka na ni, kravata “WC [41335766]a—tyk, -tyč—», —a.
(lid. a hovor.); = nepořádná. že- m. = POČtář. učitel, PPOÍGSOI',
na (vulg_); zdrob. -mrga, -ček, ž, univer. posluchač matematiky;

'mašlovačka, -ček. ž. || —tika, ž., z řeč. = počty, po—
-vadlo, -del, stř. = peroutka na čtářství (praktic. i vědec.)
maŠIOVání,maštěni (1id.); matenice, 2. = matení, něco zma
mašlovati, -luji, opětov. k zanik— teněho: m. divokých snů (čech):
lému másliti = mastit máslem: m. Pojmů: lid. = cuchanka ll
slož. dokon. na- (lid.) mina (Palac-) " —nka,-nek, ž.

měn, m., přijm. z Máša materiál, -u, m., z lat. = materie.
'maštal, -e, ž., z něm. = konírna zpracovaná hmota. připravená k

(m.); zdrob, magnum, -lek, ž.; výrobě.... hmotina, -ny: staveb
maštaln'í (Ner.) „ Jový, přid. k ní m-: vědec-, jazykový m.: je
maštal to z dobrého -lu;

maštěni, mý, v. mastiti; “MBG “'IÍJ'GSM “lii. Ž- pomn. =
maštěnka, —nek,ž. = tučenka (vá— různý materiál;
mc,) -rialz'sace <<-za-», ž. = mate

Maštera, m., přijm. z Mašta rialisovani, zhmotnění (spiritis
_ __ tic.), odklon od duchovních zá,

'm“šť0"“v V- masu“ jmů k materiálním, hmotným
I mat, neskl. Dříd' jm., Z něm. = materialiSmus a-zmus>>,-mu, m., 1.

nelesklý. mdlý (lid. a hovor.): = svět0vý názor pokládajíci proti
m. barva, látka; zčeštěno V ma- idealismu hmotu se zřením k vě
tový a matný. V- tam domí, myšleni za prvotní; histo

II mat, -u, m., z pers., v šachové rický a dialektický m.; 2. životni
hře = sevření krale šachem: do- praxe, záležejicí ve zvýšeném zá.
stat, dat m.; být m. = být po- jmu o věci hmotné, hmotařstvi;
ražen v šachu; přenes. (hovor.) materialisovatz' <<-zo-»= zhmotňo
= být v koncích, nevědět kudy vat; lidska společnost se ma
kam terialisuje = začíná se starati
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jen o hmotné zájmy; jazyk, řeč
materialisuje myšlení = dává mu
hmotnou (zvukovou) podobu (od
bOl'.);
slož. dokon. z-;
matm—ialista [-stka], m., 1. =
stoupenec materialismu, 2. = kdo
má, vede materiální obchod:
Malistický [-cky] c-styc-» = v
duchu materialismu (nazor. člo
věk); smýšlet, vykládatí světové
dění -cky || '-r£alistní (So.)

materiální [-ně], n i k. aridní, příd.
]: materie = hmotný: m. zájmy
(o živobytí. o peníze...), opak du
chovní; m. postavení (plat, dů
'chody...); m. starosti, škoda; m.
obchod (s materiáliemi, Opak po
travinářský); býtí dobře za.
opatřen -ně

materie a-ryjexb, ž., z lat. = vněj
ší svět, bytí existující nezávisle
na lidském vědomí podle filosof.
pojetí materialistického, hmo
ta; = látka v nejširším smyslu.
surovina; je to z dobré -rie (lát
ky, dřeva...); učebná, vědecká m.
atp.: lid. = hnis:
mate—Helm,v. materiální

= děloha (zast.)
mnternita ceny-», ž., z lat. = ma

teřství

máteř, ž., obyč. jen v 1. a 4. p.
'jedn. = matka (kniž„ měst. ho—
vor.)

mateří = matčin, mateřský (za
star.): m. láska (Krásnoh.):
mateřídouška, -šek, ž., rostl.

mateřln, -a, -o || -řín8ký = matčin,
mateřský (zastal-J

mateřský [-sky], příd. obecně
přivlastňovací k matka, vlast. k

- máti (jednotlivě přívlast. je mat
»čin): -ká, láska; přenes. = jako
- mateřská; -ké znamení; -ká škola

(pro děti do 6 let); -ký děd (lid.,
Jin) = děd s matčiny strany;

'starati se o koho -ský;
mateřství, stř. = rození a koje
ní dětí ženou;
mateřšti/na, ž. = mateřský jazyk

mater-ník, -u, m.

Mates, -a. m.. domác. tvar k Ms
těj, dnes říd., obyčej. posměš.;
příjm.

'mátě, 2. = máti, v. tam (biblic..
básn.)

Matěj. -e, m., křest. jm., příjm.:
symbol přihlouplosti, bezradnost!
(lid. a hovor-.): býti z čeho M.:
matěj = mladý zajíc (t.): map
tějský: -ké posvícení

match meč. obyč. mac). -e, m.
angl. = sportovni zápas

máti, mateře, 2. = matka (za
stan) ||
máti, 2., 3., 4., 5., 6. -tí, 7. -u
(měst. hovor.)

matice, ž., původ. zdrob. ]: máti,
nyní jen přenes., 1. = část šrou
bu k jeho utažení; 2. = matri
ce: 3. spolek: M. česká ap.

matický ox-tyc-íb = matematický
(student.)

matička, ž., zdrob. k matice a
důvěr. podoba k matka

matiční škola = vydržovana Ústi.
mat. školskou; pod. -ění učitel

matika, -kář = matematika, Amr
(student.)

matlnée a-tynéao, stř. neskl., franc.
= dopolední, ranní koncert, dám
ský úbor

matinka, ž.. důvěr. podoba k matka
matíti koho = dávat," dát mal

(říd., hovor.); m. se = být mat—
ný. matně osvětlen (ojedin.): slot
dokon. z- koho

matka, -tek, ž. = žena mající dětí;
vzhledem k dětem = rodiěka: dětí
z jedné matky: M. Boží = Panna
Maria; (včelí) m. = samice;
přenes. 1. = starší žena (důvěr
ně n. vlídně); 2. m. šroubu =
matice: 3. = děloha (lid.); 4.
symbolicky: země, vlast... je na
še matka;
v. krkavčí

'maťka, -těk, ž. = matka (říd. do
mác. podoba, Kunět.)

'matkovražda, ž. = vražda matky
matla, příslov. ve. spoj. hatla m.,

v. hatla;
matla, m. = kdo se v něčem
matlá, babrá (lid.):
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matlafous, -a || časť. zdrob. -sek
i| šum-, -ska, m. = něco malič
kého, malý člověk, dítě (lid.); v
dětské říkance: dej mí kousek,
matlafousek;
matlanina, z. = patlanina, o
špatném jídle apod.;
mtlati se v jídle... = patlat! se;
slož. dokon. po- = pomazat, po
plést; za—= zamazat, zapatlat;
matlavý = patlavý: -vá. prace

matně, v. matný:
'matněti, -nějí = stavati se
matný:
matnice, 2. = matná deska foto
grafická;
matný [-ně; most], z I mat =
mdlý, zamlžený, neurčitý, ne
jasný: m. svit večera (Vrchl.);
m. zrak (Arb.); -ná. zář (Jir.);
-né světlo (obec.), podob. —né
sklo; -n6 snění (Krásnoh.); -né
tušení; křídlo -ně průsvitavé
(Čech); -ně nachové rtíky (Hlad.):
-ně něco tušit '

mnoha, ž. =příšera, strašidlo: =
přízrak, přelud, fantom, fanta
sie:.obraz otce stál mi před oči
ma jako m. (Koll.); mátohy
štěstí (Dur.); to jsou mátohy.
ne skutečnost; být jak v máto
hách (Ner.) = jako v mlhách.
omámen; být jako matoha =
jako omámen, velmi sláb

'matohlavý kvě; -vo'st] =
tený

matollny, -lin, ž. pomn. = vinné
mlato

matonoh, -a, m. || mohu, m. =
kdo mate nohy, šmatla, popleta:
-noha, z. = jílek mámivý (1id.):
matonohý = pletoucí nohama,
šmatlavý (lid.)

'mátořiti (se) = být jako matoha
Matouš, -e, m., křest. jm. ! příjm.,

půvód. domac. tvar ]: Matěj;
zdrob. -šek, -ška, m.

matovati co = činit mat, mato
vým

matový [dvě; duo.—n],1. = I mat:
2. příd. k 11 mat '

mátový, přid. ]: máta

zma

matrika, ž., z lat.

'matožina, ž. = mátoha;
'mátož'it4=činit matožným; m.
(se) = mátožně chodit..., blouz
nit:
'mátoži'vý Dvě;
tožný;
mátožný [-ně; most), k mátoha
= přízračný, strašidelný, neur
čitý, nejistý, fantastický, mdlý.
slabý (jako mátoha)

Joost] = ma

matrace (lid. mad-, mod-), 2.. z
něm. = žíněnka

matriarchální, příd. k matriarchat:
m. zřízení, právo;
matňarchát, -u, m., z řeč. =
vláda matky, rodinný řad, podle
kterého je hlavou rodiny matka

matrice, ž., z něm., v strojn. =
razidlo; v tiskař. = forma na
lití písmen, na galvanopiastické
otisky, matice

matrička, -ček, ž.. zdrob. k matri
ce;
matriční, příd. k matrice, matri
ka; m. výpis = z matriky

= zápisy 0 na—
rození, sňatcích, úmrtí, seznamy
vysokoškol. posluchačů apod.:
v. matriční;
driká'ř, -e, m. = kdo vede ma
triku; -rikový katolík, evangelík
= jen zapsaný v matrice, ale
nábožensky lhostejný || '-n'kdlni

matrona <<-tró-»,ž., lat. = ctihod
ná. starší dáma:
movitý [-tě; -tost] = podobný
matroně;
movský [-sky] || -nsk17 [makw
mstvn, přid. k matrona: -nske
vystoupení

'matrós, -sa <<-za»,m.. z něm. =
námořník (lid.);
m., -u, m. = čtvercový límeček.
hlavně na dět. šatech. šaty s
ním;
matrósek x-zekiv, —sku, m., zdrob.
k tomu

'maťula, m. = ťululum
matura (-tú-), ž. = maturita (lid.

a hovor.);
maturant [-tka] <-tu-», -a, m. =—
žák krátce před maturitou a
po ní:
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maturita, ž., z lat. = zkouška ' -maltsta, m. = stoupenec maxi
dospělosti na bývalé střed. malismu, radikál; = bolševik
škole:
hritant (-tka], -a, m. = matu
rant.
witni zkouška, vysvědčení;
-rovati, -ruji = skládat, složit
maturitu

Matuška, m., přijm., původ. domac.

(hanl. v mluvě pravicových so
cial. demokratů); malistický
<<-styc->>= v duchu maximalis
mu;
-máln£ [mě] = největší, nejvyš
ší (výkon, program, ceny): -ně
zatížit: žádat -ně tolik a tolik...

tvar k Matěj maximum, -ma, stř., lat. = nej
'matuška, má-, máťuška, -šek, 2.,

z ruš; = matička
matutlnum <<-tý->>,-na, stř. = ran

ní mše, pobožnost (Břez.)
Matyáš, —e, m., z něm. Matthias

vyšší míra, množství, číslo, roz
měr, rozsah: m. napětí. tepla,
požadavků...

maxl, v. maksl

Matylda, —ld, Ž. jm mayovka <<má.jov->>,-vek, Ž. = 510
Maur [-rka], -a, m., národní jm.: vesné dílo K. M8379- v jeho

maureska, ž., franc. = arabeska: duchu
*maunšcký = maurský; maz, -u, m. = mazlavá hmota:
maurská, na př. sloh || mawresk- kožní, ušní m.; = mazadla:
ní, podle franc. = arabeskový knihařský, ševcovský... m.; =
(č.—Chod) výprask (lid.)

mauserovka <<-ze-»,-vek, 2. = ruč- máz, -u, m., z něm., stara míra
nice sestrojené. zbrojiři Mausery na. tekutiny '

mausoleum <<-zo-»,-lea., stř., z lat. mazací = na mazání: m. olej;
a tam z řeč. = monumentální, mazdcký, přid. k mazák;
nádherný náhrobek, hrobka

'maušl, -a, m.. přezdívka židům
(Ner.);
mušlovatž, -luji = mluvit po žl
dovsku, nesrozumitelně brebentit

mauthauseňňk pze->>, —a,m. = vě
zeň z koncentračního tábora. v
Mauthausenu za 2. svět. války

mávatl, -vám = sem tam pohybo
vat, kynout, šermovat: m. me
čem, rukama, praporem;
slož. dokon. roz-: prolití silu
rozmávanou (šrám.);
za- šátkem na rozloučenou..:
mávnouti, mávl, -vnuv, -vnut(í),
dokon. (původ. manouti. v. tam);
m. rukou nad něčím, projev o
želení, resig-nace; slož. dok. za

Max, -a || Mama., m., domac. tvary
k Maxmilián, příjm.: zčeštěno “v

mazač, —e,m. = kdo maže; dří
ve řemeslník vymazavající spa
ry v roubených stavbách: = ma
zal (říd. kniž.):
mazáček, -čku, m., 1. = kartáček
na mazání: 2. zdrob. kmazák, -u;
*mazáček, -čka, m. = mazánek:
mazačka, -ček, ž. = hlína na. ma
zání; = pumpa na olej (želez.);
mazadla, -del, stř. = hmota na
mazání;
mák, -a, m.: starý m. = „sta
rá. vojna";
mzák, -u, m. = máz (lld.):
mazal [-lka], -a, m., posměšně
o malíři n. o špatném písaři;
-lsky' [-lsky; -Zstv£], přid. k tomu

mazanec, -nce, m. = velkonoční
bochánek, mazaný koláč: = šmou
ha vzniklá mazáním: = mazanek
(říd.)

Maksa., příjm. mázanec, —nce, m- = rána „múz
maxima, ž., lat. = hlavní zásada.

pravidlo;
nutím“, úhozem, stopa po ní
(lid., Těsnohl.)

-malismus <<-liz-»,-mu, m. = směr mazaneček, -čku, m., zdrob. k ma
s maximálním programem, hlav.
sociálním:

zanec: m., -čka. m. = mazáne—
ček
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mazáneček, -čka, m., zdrob. k
mazánek, -nka, m. = mazlík,
mazlíček

mazané, v. mazaný
mazání, stř., podst. jm. k mazati,

1. dějově (m. vozu...); 2. kon
kret. = léčivá mast, pomazán
ka (lid.) '

mazanice || mina, ž. = špatné pís
mo, -ný obraz, -ná kresba. maz
lavé bláto (lid. a hovor.)

mazaný [-ně; -nost] = namaza
ný: m. chléb; přenes. m. člo
věk = vychytralý, chytrák (lid.
a hovor.); všemi mastmi m.;
-ně si počínat = vychytrale,
chytrácky; -nost = vychytra
lost...

mazati, maži || -žu, -žeš..., mazal..._
.=natírat: m. máslo na chléb

|| chléb máslem; m. boty, vůz;
kdo maže, ten jede (přísl.). pře
nes. = kdo podplácí; m. komu
med kolem úst = lichotit, rů
žově něco vykládat (lid. a ho

m. karty = horlivě hrát (t.);
m. housle = dobře hrát (Rais):
též = špatně hrát:
2. m. koho = bít (lid.):
m. deku, šišku = silně popíjet
(zhrub.);
3. m. || m. si to = rychle jit, jet
(lid. a hovor.; čap.);
4. m. se s kým; s čím = piplati
se (lid. a hovor.);
slož. dokon. do- krajic = úplně
namazat; do- máslo = vyma
zat; do- co, koho = u- (nářeč.):
na- krajíc máslem...; na—si kap
su=dostatl tučný honorář, -né
palmare (lid. a hovor.): na- se
= opíti se (vulg.); zpřídav. na
mazán, -zaný = opilý;
o- kamna hlinou;
po- krajíc máslem; po- si šaty
= u-; symbolicky: po—koho za
krále; sr. pomazánka;
pod- koho = podplatit (lid. a
hovor.);
1070—= dobře namazat: = utra
tit, prohrát (t.):
pře- = znovu na-:

ph)- si másla. na chléb;
roz— písmo... = rozetřít: pře
nes. roz- koho = rozmazlit,
zhýčkat (lid. & hovor.); roz- co
v novinách, na schůzi = příliš
podrobně se o tom rozepsat, roz
hovořit, „nafouknout“ to (ho
vor-.);
s- co s tabule = setřít; přenes.
(lid. & hovor.) s- co = zapome
noutl na to (podle smazání dlu
hů psaných křídou); = zastřít,
odčinit: chtíti s- nepříznivý do
jem; .
u— řádek s tabule = od-, vy
mazat: u- koho, se = ušpinit,
potřisnit;
vy- pekáč, boty = dobře nama
zati; vy- spáry, skuliny; vy- co
na. výkrese = odstranit, vytřít;
vy- zápis z desk, z pozemk. kni
hy: vy- omastek =spotřebovat;
z- koho, se = u-; z- koho = zbit
(lid.);
za- nápis = zakrýt, odstranit
barvou, hlinou...; za- koho, co
(okno, šaty...) = zašpinit;
mazávati, -vám, opakov.: slož.
pod- úřady; roz- něco atp.;
-ma.zovati, -zují, opět.. jen v ne
dokon. složení: po- (bibl.): roz
co (Bráf) atp. ll častěji po-ma
závati...

mazavka, -vek, z. = mazlavá půda:
m., m. = opilka (lid. &.hovor.)

j'mazavý [-vě; -vost] = mazlavý
*mazba, -zeb, ž. = mazanina, špat

ný spis (čelak.); = mazání
(Klost.); = pítka (Herrm.)

mázderka, ž., zdrob. k mazdra (Č.
Chod)

mázdra, -der, ž. ='slizká blána:
lid. = povlak na. tekutině;
mázdromltý, -dřitý = obsahující
mázdry, potažený mázdrou, jí po
dobný;
mázdřžčka, ž., zdrob. k mázdra:
-dřžnec, -nce, m., rostl.;
“dřín = stávati se mázdřitý;
-dř'itý, v. Výše;
dřívím, -vek, ž. =,zá.škrt, difte
rie;
mázdřivý [—vě;-vost] = mázdřitý
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'mazec, -zce_ m. = bitka, výprask
(vulg.)

mázeěek, m., zdrob. k máz
mazel, -zla, m. = mazánek, roz—

mazlené, zhýčkané dítě
mazhaus ll múz—, —u, m., z něm. =

předsíň, společný obývací pokoj,
jidelna. v starých domech (Jin)

mazílek, -lka, m., zdrob. k mazel
mazivo, stř. = látka na mazání
mázka, -zek. ž.. slučí m. = lahůd

ka ze sluěich vnitřností
'mazla, m. = mazel
mazlání, v. mazlatl se
'mazlenka, ž. = rozmazlena divka

mazlavého;
'mazlati se = mazlitl se;
'mazlavina, 2. = mazlanice;
mazlav'y' kvě; masu = co se
maže: -vá. hlína, -vé mýdlo; -vost
mýdla.

'mazlenka, z = rozmazlená dívka
(Pittner.)

mazlíček ,-ěka, m., zdrob. k mazlík;
'mazučkovatí se = mazliti se
(Netz)

mazlík, -a. m. = mazel; m., -u, m.
= prkénko na mazání (ševcov.)

mazllti (zastar. má-) se, rozk. maz
li, podst. mazlení (nikoli m.
se): m. se s dítětem = laskati se
s nim _(lid. a. hovor.); dítě se
mazli = nechává. se laskat, maz
llvě mluvi; přenes. m. se s kým
(o dospělém) = přiliš laskavě,
shovívavě se chovat k němu;
slož. mz—se dosti s kým: —
po- se s kým:
roz— dítě = zhýěkat je; zpří
dav. rozmazlený;
slož. nedokon. rozmazlovatí koho;
f_nazl'wati se, -vá.m, opakov.

mazlivý [-'vě; uvostJ = rád se maz
líci: -vé dítě; -vé jméno = do
mácké, hypokorlstické; -vá vý
slovnost (dětská) = nedokonalá,
hlavně šišláni; = obvyklá. VÝ
slovnost š, ž misto s. z v leš
nářeči (Martin); '
chovati se, vyslovovatl -vě: I se
Wslowde -vě (Bart.)

mázní, přid. k máz = mázový
maznlce, 2. = zařízení, nádoba na

mazání; nwznička, -ček, ž., zdrob
k tomu

máznontl, mázl, -znuv, -znut(í), do
kon. k mazati; m. koho = udeřit
(lid.);
slož. na- si krajic: na—se = Opítl
se: 7%- písmo, co v novinách:
roz- mouchu: u- jeden řádek;
vy- co na výkresu; přenes. vy
= odejít, utéci (1id.);
za.- nápis atp.

—mazovati, v. mazat!
mazový, přid. k maz: -vá žláza
mázový, přid. k máz: -vá. nádoba
Mazur, -a, m., příslušník pol

kmene;
mazur, -u, zdrob. -rek, —rka,nej
časť. -rka, -rek, ž.. tanec;_

-ma.zurovati = vyslovovati :, o
místo ž, & (odb.):
mazurový: -vé rytmy (Ner.);
arský jazyk neboli většina, ž.;
Mazursko, stř., kraj:
mazuřžti. = mazurovatl

Mcely, Mcel, -lích, pomn., ves v o..
mdle, mdlejší, v. mdlý
mdlení, -mdlé'vatz', v. I, II mdlitb
I mdlitl, mdlejí. (neo)mdli, -dlete,

mdleje || mdle, mdlev, mdlel,
mdlení = stávat! se mdlý, sláb
nouti: duch ji mdlí (Jir.); duše
mdli (Prach.); hřímání mdlíc'
zacházelo za lesY. (JH-);
zprav. jen
slož. dokon. O(mdlít || mdlet) ==
pozbýt vědomi. padnouti do mdlob—
(běž.); zpřidav. omdlelý;
u- = zeslábnoutl (kniž.); běžně
umdlení, stř., mý, v. tam;
'z- || ze- = u- (kniž.): nezemdlelf.
jsem (Ner.): noha zmdlela.

„(Vrch.): v. zemdlelý;
—mdlívati || -mdlé-, slož. nedok..
.de-, přenes. = slabě doznívat;.
0- = pozbývat vědOmi (běž.);
u- (kniž.) = slábnout, ztráceth
sily: vše umdlivalo (So.):
26- || 2- (knižJ
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II mdlíti, —dlí, mdlil, 1. = činit
mdlým (jen v mluvnic. teorii):
zrak mdlil (Prach), odchyl. m.
mdlel; 2. =dělat barevně mdlým.
mat; podst. mdlení (odbor.):
slož. nedokon. opakov. "umdlivati
se = unavovati se (So.)

'mdlivý kvě; masu = činící
mdlým

mdlo, stř. = slabost, mdloba: v
hořkém mdlu (říd. kniž.)

mdloba, ž. " často pOmn. -by,
1. = mdlý stav, slabost. dočas
ná. ztráta sil, vědomí: jde na
mne mdloba, jdou... "by; pad
nouti do mdlob, ležet ve -bách,
probrati se z(e) mdlob(Y):
2. = chabost, matnost: m. vzpo
mínek (Sez.; řid.);
'mdlobnik, -a. m. = mdlý člověk,
slaboch;
mdlobny' [mě] (kniž., básnic.) =
(jako) ve mdlobách: m. zpěv
(Dav.); -né opojení (Vi-.); —né
područí (Vanč.); -ně uspati
(Prach.): -ně se probouzeti
(Martin.)

mdlost, v. mdlý
mdlý [—le; -10; -lost] = slabý:

m. člověk, zrak, úsměv, rozum,
-lé oči, světlo: = neprůsvitný:
-lé sklo; = chuťově nevýrazný.
bez náležité chuti: m. pokrm,
-lá. chuť:
mdle mluvit, brániti se. svítit,
osvětlovat...; chutná. to -mdle;
je, přišlo mi (z toho) mdlo:
mdlost = slabost (říd.); obyč. =
chuťová. nevýraznost; .
2. stup. mdlejši: m. hled (Čech)

mě, v. můj
mé, meé,

mečení ,
mea culpa, v. culpa

citoslovce vystihující

meandr, -u, m.,. Z. řeč.. = zákrut
řeky, ozdpbná čára: __
'-rovati -= tvořit meandry;
erovitý = podobný meandru;
-rový: —v_áozdoba, .- .

'mébl, -u, m;, z něm. = nábytek
mecenáš [-ška-], -e, m..-= podporo

vatel umění a věd, z lat. osob.
jm. Maecenas:_:„_-.
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mecenášský [-šsky; -šs'tví], přid.
k tomu

*inecenwati =
(šaL)

mecký, přid. )( Mekka
I meč, v. match
Il meč, -e, m., sečné. zbraň; sym

bol ostrosti: nůž, jazyk (ostrý)
jako m.:
symbol muž. pohlaví: příbuzný
po meči = v mumcé linii (opak
po přeslici)

mečeta, v. mešita
mečeti, —čí,o kozím, ovčím... hlase,

zhruběle o nepěkném lidském
hlase n. zpěvu;
slož. dokon. na- se (mnoho); .cc-,
prostě dokon.;
mečivati, -vá.m, opakov.

mečík, -u, m., zdrob. k II meč:
přenes. 1. = plochá. příčka u
žebřin, u žebříku; 2. květina

mečíř, -e, m. = výrobce mečů:
-řský [Jřst'víL přid. k tomu

mečivati, v. mečeti:
meči/vý [-vě] = mečící: -va koza;
přenes. (drsně) m. hlas, zpěv:

.-vá. piseň_..(Čap.)
mečoun, -a, m., mořská. ryba
mečovltý [-tě; -tost] = tvarem po

dobný meči; mečový tanec
med, -u, m._= včelí výrobek n. je

ho napodobenina; _symbol slad
kosti: sladký jako med; přenes.
býti samý m. = sladce zdvořilý

dělat mecenáše

„__(lid. a hovor.): to nenil(žadný)
m., o nesnadné práci-(t.)

Med <<Méd>>,--a, m., národ. jm.
medáček, m.-, zdrob. k medák;

medáčí, přid. k medák: m.
hnízdo... _

medaile || zčešť. -dajle (zastar. -da
lie, podle ital.), ž., z franc. -lle
= peníz ražený na něčí památku,
počest, jako vyznamenání;
-lér, -a, m.:'= rytec medailí;
-Íérský [-lérství], přid. k tomu

medailon || -dajlon (zastar. -da.
lion), -u, m., z franc. = oválný
obrázek, -ná fotografie na ná.
hrobku; na. průčelí domu...; _
zdrob.. Janek,-nku, . = ozdob
ný přívěsek _spodobiznou apod.
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medajle, Jon, v. medaile, -lon
medák, -a., m. = čmelák (lid.);

= čistič kanálů (hantýr.)
medalie, v. medaile
medailon, v. medailon
'meďanboh = „měděný bůh“, jen

ve zvolání jako kletba (slov., Jin)
medař, -e, m. = obchodník s me

dem; -da'řský [-da'řství], přid.
k tomu

medenec, mice, v. měděnec. -nice
Medhnje, v. Metuje
mediace <<-dyja-»,ž., z lat. = zpro

středkování skrze medium, přá
telské prostředkováni mezi dvěma
státy; -ační, přid. k tomu

medi-aevalista c-dyje-ao || -die-, m.
= historik středověku;
malistika cesty-», ž. = historie
středověku;
mediaevální || -die-, z lat. =
středověký

mediální <—dyjál-». přid. k me
dium 1.

medián [-nka] c—dyjánab,-a, m. =
duchař, spiritista (lid.);
mský [-nství], příd. k tomu

medicina <-dyci—».2., z lat., 1. =
lék (lid. a hovor.): 2. = lékař—
ství: mální = léčivý; mský =
lékařský: -nská fakulta, -nský spis

_medický <-dyc-». přid. k medik:
medička, v. medk

medievalista, walistika, wální, v.
mediaevalista '

medijní, přid. k medium 2.: m.
schopnost

medik [-dička] c-dyk, -dyč», -a.
m.', z lat. = studující lékařství.
medicíny;
medikament, —u,m., z lat. = lék
(učené hovor-.);
medikus, -ka, m., podle lat. =
lékař (starší učené hovor., dnes
žertov.); = chytrák (misty lid.)

mediokrita <-dyjo-». ž., lat. = pro
střednost

medisance c-dyzan-», ž., franc. =
pomluva

mediště. stř. = mednik 2.
meditace ódy-». ž., z lat. = pře

mítání, rozjímání, meditování:
-tační = meditativní:

meditativní [-1mě] c-týv-» = roz
jímavý (člověk, lyrika)

medlti si = libovati si (lid. &hovor.)
meditOv—ati<c-dy-», z lat; = přemí

tat, rozjimat
medium cx-dyjumib, -ia, stř., lat..

vlastné = střed: přenes., 1. je
den slovesný rod & tvar jej VY
jadřujicí (mluvnic.): 2. = pro
středník při hypnotických & spi
ristických pokusech;
v. mediální, medijní

media,“ přislov., z mne dle (pů
vod. = pro mne) = tak, tedy.
vlastně (hovor. strojené): oč m.
opiráte svuj úsudek? (Arb.)

mednatý = plný medu (Čelak.)
'mednice, ž. = místnost na med
medník, -u, m., 1. = váček v kvě—

tu se sladkou šťávou; 2. = část
úlu, kam včely snášejí med

medný, přid. k med = na. med.
medový (kniž.): -ná číše (Čech):
přenes. -ná ústka (t.) = sladká
jako med: -ná slova = úlisná

modo-, kmen k med ve slož.:
'-dámy' = medonosný;
“decký = s medovým dechem
(Ner.);
-jed, -a, m., šelma; zdrob. -j£
dek, -dka, m.:
'-kvčt'ý = s květy obsahujícími
med;
-met, -u. m. = odstředivka na
med:
mas—ný = dávající. poskytující
med:
—savka, —vek, ž., pták (druh
kolibřika):
'-tvomý: —návčela (čech):
-ústý = Výmluvný

medovati, 1. o rostl. = dávat med;
2. o včelách = sbírat med

medovina, ž. = medový nápoj:
medovitý = jsoucí jako med:
medovka, —vek,ž., hruška (lid.);
medovník, -u, m., rostl.; = koláč
s medem

medový [dvě; -vost], přid. k med
= z medu, na med, s medem.
jako med: m. váček, -vé pečivo

-vá slova; —věsladký
Medříč, v. Meziřiči
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medský, přid. k Med
medulka, ž. = palička. jetele; zdrob.

Jičína, -ček, ž.
medunice, -ňka., -něk, ž., rostliny
Meduna a-dúw, ž.. v. Gorgo; m.,

láčkovec: medusovitý = jako
Medusa, medusa

medvěd, -a, m., šelma (původ. =
„medojed"): přenes. = bručoun,

neobratný, nespolečen
ský; M. = souhvězdí Velký vůz;
medvědář, -e, m. = komediant
chodící s medvědem;
-dí tlapa, kůže...;
-dice, ž. = medvědí samice, če
pice z medvědí kožišiny:
-dina, ž. = medvědí maso, kůže:
-dinec, -nce, m. = medvědí o—
hrada;
—dovžtý [-tě; —tost] = podobný
medvědu; ,
'-dst'vi, stř. = nespolečenský, sa
motářský život

medvíďátko, —tek,
medvídě

medvídek, -dka, m., zdrob. k med
věd

medvídě,
mládě

meé, v. mé
meeting ((mítyng), —u, m., an

glic. = veřejné shromáždění, tá
bor lidu; -govy' = táborový

Mefisto, -ta, m., zkratka z Mefi
stofeles, -la, jm. ďábla, Faustův
zlý duch;

stř., zdrob. k

—děte, stř. = medvědí

mefistofeleský || —stofelo'vsk'ý ||
obyčej. -stofelský ii -stovský
[-sky] = ďábelský: m. úsměv;
smáti se -sky

'mefitický <-tyc-», z franc._ = od—
pomý, hnusný

megafon, —u, m., z řeč. = zesilo
vač zvuku, „tlampač“

megalit, -u, m., řec. = stavba z
velkých balvanů; Jitický, přid. k
tomu \

megaloman, -a, m. = kdo trpí
megalomanií; mie <c-nyje», ž., z
řeč. = velikášství, slavomam;
“Mký [-n8ky] = velikášský

*megéra || -gera-, ž., z lat. (a tam
z řeč.) = furie. vzteklá.- zlá
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žena. (vulg.): zobecněním z M.
= jedna z furií

mehnoutl, mehl, mehnutí = hnout
(okem), mžíknout (stč. a. nářeč.):
m. se = šustnouti se (Jil-.);
slož. dokon. z-: 1. neosob. zmehlo
mu = nepodařilo se. selhalo (lid.);
s tím lékem mu zmehlo (Jir.);
2. podmětově: zmehla ji naděje
(Němc.) .= selhala; zmehlo se
tam něco (Rais) = stalo se.
zběhlo; sr. nemehlo

mech, -u, m., rostlina; chytá. se
ho mech = stárne (lid.)

mechanický [mio-ky; mičnosn
<-nyc-, -nyč-», přid.. 1. k me
chanika 1.: -ké vlastnosti těles:
2. = strojový. konaný strojem;
přenes. = nevyžadující mnoho
přemýšlení. jen ruční, manuální,
opak k duševní, na. př. opisování
hotového spisu (proti jeho sklá
dáni); = chybně n. úmyslně ko
naný bez přemýšlení, bezmyšlen
kovitý, nepřihlížející ]: povaze
věci: —ký postup, -ké řadění...:
= bezděčně bezmyšlenkovitý, cvi
kem osvojený: -ký pohyb...:
-cky něco dělat, říci atp.;

mechanik a-nyk>>, -a, m., z řeč.
= strojník, řemeslník sestroju
jící jemnější přístroje;
-mka, ž., 1. = nauka o rovno
váze sil a pohybu těles; 2. =
mechanismus (klavíru...)

mechanism-,e c-nyza—xa, ž. = me
chanisování; misačnt prostředek
= kterým se mechanisuje

mechanismus G-nyzmusm -mu, m.
= vnitřní strojové zařízení (hodi
nek...): =- biologic. nauka, že je
základem života hmota, síla (opak.
vitalismu);
—nisovati <-nyzo-», častěji slož.
dokon. z- práci = nahradit
práci ruční strojovou; přenes.
z- vyučování: zpřídav. zmecha
nisovaný: -ná výroba:
mista ceny-», m. = přívrženec
mechanistického světového ná
zoru;
mistický [-ckfu] a-nystyco = v
duchu mechanismu
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*mechanofobie, ž., podle řeč. =! 'mektatl = pohybovat,- třást
strach ze strojů, z mechanisace ' (Olbr.): “= mekat, koktat:

'mechatý = obrostlý mechem 'mektavý = mečivý, koktavý
Mechiko, v. Mexiko 'mela, ž. = hluk. povyk, zmatek.
mechorost, -u, m., obyčej. pomn. rvačka (lid.)

-ty=mechovité rostliny (odbor.) melange, v. melanž
»'mechošlap, -a, m. = kdo šlape melancholický [-cky; -č'nost] =

mech, myslivec (žert) trpící melancholii;
mechov-atěti, -téjí = obrůstat me- melancholie e-lije», ž.. z řeč. =

chem; přenes.
natět (zhrub.) ;

= stárnout, kost
slož. dokon. z-;

watý = obrostlý mechem, pře-.
nes. zestárlý...

mechoví, stř. hromad. = mecho
vý porost na střeše (Třebíz.);
'mechovina, ž. = mechoví:
mechovisko || miště, stř. = místo
porostlé mechem (čelak.);
mechovitý = obrostlý mechem:
m. balvan; -tá, skála. (Erb.); =
podobný mechu: -tá, příze
(textil.);
mechovka, -vek, z. = mechová
růže;
mechová, přid. !: mech: m. po—
rost...

mechtle, v. techtle

mejd, v. made
mejdan (ojediň. -dán), -u, m., jl—

hoslov. (a. tam z tur.) = zápas.
zříd. = příběh, .véc (hovor.)

'mejkl, -u, m. = dohazovné;
'mejklž'ř, -e, m. = maklér, -léř;
'mejklovati = být mejklířem:
slož. dokon. za- si (Jir.)

mejknouti, v. mýknouti
'mejlí, stř. = jmelí
'mejšle, ž. || -lete, stř. = dřevák

(jihočes.)
'mejtel || mýtel, -e, m., nářeč.

(stč. mýtěl) =koupel. lázeň (Jir.)
makat! = mečeti;

mekavý = mečivý
Mekka, -kky, 3.. 6. -kce. ž., Moha

medovo rodiště, posvátné místo
mohamedán5ké; přenes. (hovor.)
o jiném významném středisku;
-'mekkánský = mecký

meknouti, -kl, -k.nutí, dok. k me
kati = zamečet

mokot, -u, m. = mečení; mek(o)
tuti = mečet (nářeč. a obrozen.)

zádumčivost, těžkomyslnost, trud
n0myslnost:
melancholik [-lička],
melancholický člověk

melanismus <<-nyz—», -mu, m.,
řeč.= tmavé zbarvení živočiš.těla

melanit c-nyb, —u,m., černý gra—
nát

Melantrich, -a., m., nakladatelství
v Praze (podle Jiřího -cha z A
ventina, vynikajícího čes. knih
tiskaře v 16. stol.);
melantriška, -šek, ž. bible
vydaná. Jiřím Melantrichem;
-třišský: —kábible; -ké knihy...
= vydané Melantrichem

melanž, -e, ž., z franc. -nge
směs (kávová, kompotová): pře
nes. o pojednání. článku: pravá
melange (Ner.)

melasa <-sa.», ž., z řeč. = zbytky
(symp) při výrobě cukru, krmi

-a, m.

vo; -snik, -u, m. = místnost na
melasu (šimáč.);
-sový = z melasy

'meldovati, z něm. = hlásit (vo
jen.); 'meldung, -duňk, -u, m.
= hlášení

'molhuba., m. = tlučhuba (vulg.)
mellcký || mé—,přid. k melika. = 56

lový. mající vztah k melodii, zvu
kový

melika (mé—». ž., řec. melodie.
melodická., zvuková stránka

*mellč [-čka], -e, m. = mléč
(Svět.)

mellorace, 2., z lat. = technické
zlepšení půdy; -račw£ práce:
-rismus a-zmus», -mu, m. = ú
silí zlepšit světové poměry;
-rista [-ristka], m. = stoupenec
[-nkyné] mellorismu;
-rovatč, -rujl = zlepšovat půdu
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melír, —u, m., z něm. (a. tam z ' *melouoh, -u, m,- ze židov. žargonu
franc.) = látka z modré vlny = vedlejší, příležitostná. práce
promíchane bílou; (Herrm., čap.);
-rka, —rek, z. = melírovana, ží- -chář, -e, m. =kdo dělá. meIOu
hana. punčocha (lid. a odbor.): chy; -chařit£ = dělat melouchy
melirovatí, -ruji, z franc. = mi- meloun, -u, m., z něm. = rostlina
siti dvě vlny... různé barvy; i její plod; symbol těles. tloušť
zpřídav. melírovaný: -ná. příze: ky, zdraví: být, vypadat jako m.:
přenes. (hovor.) -né vlasy=sla- ZdPOb--nek, -nku, m.: býti, VY
bě prošedivělé; padati Jako m.;
mem—ový= z melíru (Rais) mový: -vé jádro

mellsa <<-sa>>,ž., z řeč. = 1. „včel- Meluzína ““Z““ starš. pravop.
ník", rostl., meduňka: 2_ = za— -ama, ž., z franc., mořská. panna,
žloutlý cukr—-so'vý cukr bájeslovna bytost, zosobněná

vichřice; meluzina, z. = skučící
mellvo, stř. = co je na. mletí, co vítr; = sněhová vánice (Baar);se mele
melné, r-ho. stř. = poplatek za

mletí;
melný = co lze mlíti

melodický [-dicky; -dičnost] a—dyc-,
-dyč-», přid. k melodie = zpěvný:
přenes. = libozvučný, lahodný:
-dlcký hlas, rým, verš, přízvuk,
-dlcká řeč;
2. stup. -dičtějš£ [-těji];
melodie a-dyje», ž., z řeč. = ná.—
pěv:
-dik, -a, m. = kdo skládá. me
lodie, -dické verše (šal.);
-dz'ka, ž. = nauka o tvoření me
lodie; přenes. = melodický raz,
-dlčnost

melodrama, -matu, stř., z řeč. [[
podle franc. -dram, -u, m. =
drama n. báseň recitovaná s hu
deb. doprovodem;
dramatický [-.cky], přid. k:
melodrama.: -cká .skladba, -cký
přednes;
dramatik x-tylo, -a, m. || no
vější —dramista =
dramatu

skladatel melo

meloman, -a. m., z řeč. = nadše
nec pro hudbu (Vrchl.):
mie <-nyje», ž. = nadšení pro
hudbu

meloplastlka. a—styc-» ž. , z řeč. =
plastika tváře: = pohybové VY—
jádřeni hudby, zpěvu, slov

melos cné—», —su. stř. !| m., řec. =
zvuk, zvukova, melodická. stránka.,
zpěv

'meluzini, přid. k meluzlna
membra, v. dlslecta
membrána, ž., z lat. = pružná

blána.
memento, stř., lat. = napomenutí.

Výstraha '
memfis, ž. neskl. || zčešť. memfiska,

-sek, 2., druh cigarety (podle
egypt. města Memfls)

memlev, -a, m. = tančící derviš
(Nar.)

memoár, -u, m., z franc. -moire =
pamětní spis; mista, m. = spiso
vatel memoarů:
memoáry, -rů m.
měti, vzpomínky, zápisky;

pomn. = pa.
'-mí ||

-rcvý. -vá literatura
memolr..., v. memoar
memorabilíe <<-ra-», -1ií, ž., mn. =

paměti, zápisky
memorandum, -da., stř., lat. = pa—

mětní spis
memoriál, -u, m. = pamětní spis,

účetní deník, pamětní ' zapas
(sportov.)

memorovatl co = učltl se čemu na
zpamět; slož. dokon. na

menáda, ž.. řec. = Dlonysova
nymfa

menáž (lid, nul-), -e, z, z franc.
= vojenský oběd, -ka. kuchyně

menažerie 4—ryje», z., z franc. =
zvěřinec: -rista, m. = majitel
menažerie

'menažírovati (| mnam—;" mažovatl
= pojídat menaž, stravovatl se

menčestr, -rový, v. manchester
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menčikov, -a, m.. druh svrchníku
(podle M-va, ministra Petra V.)

mendelismus <-zmus», -mu, m.
nauka o dědičnosti podle brněn
ského augustinlána Jana Řehoře
Mendla

mendik x-dyk) i|
m., z lat.
(zastar.. Jir.);
mendžk, slov. = nejnižší služeb
ník evang. církve, ministrant;

zčešť. -dik, -a.
žebravý student

mendikant cody-». -a, m. = že
bravý mnich

meno tekel, chaldej. = „spočítán“,
zvážen" (bibl.), zpodst. střed. =
výstraha, hrozba, přísné napo
menutí

měně, lid. &. hovor. míň, příslov.
2. stup. k málo; více méně, v.
více; nejméně vhodný...; n. dva
dni... = při nejmenším, aspoň

méněcenný [-nně; -nnost] = ma—
jící horší jakost, menší důleži
tost, interiorní

'méněro, nespr. m. méně
mensa, <<-za», ž., lat. stůl; m.
' academica a-ka-kaxr akade

mická. m., jídelna pro poslucha—
če vysokých škol

menstruace, ž., z lat. = čmýra
mensura cx-zú-», ž., lat., vlast.

míra, 1. v šermu předepsaná
vzdalenost soupeřů: 2. = časová.
délka not: 3. = buršácký sou
boj sečnou zbraní; -'rový šrám
(Staš.) = utržený při mensuře 3.

číslo, odmenšenec, -nce, m.
kterého se odčítá

menšestr, -rov:|7, v. manchester
menševický [-cky; -ct1ň], přid. k

menševik [mičkaL -a, m. = stou
penec pravého křídla sociální de
mokracie ruské (podle toho. že
jich bylo méně, rus. meňše)

menší, 2. stup. k malý;
příslov. méně, v. tam:
3. stup. nejmenší; přísl. při nej
menším = aspoň (lid. a hovor.,
Erb.); ani » nejmenším mu ne
ublíží = ani v nejmenší věci;
menšina, ž. menší část,' počet:

merenda

narodn(ostn)í m. ; m. při ná
vrhu, hlasování ; být, zůstat v
-ně; -ná'ř, -e, m. = menšinový
pracovník; -nový pracovník, ové
školství

menšitel, -e_ m.
odčítá

menšitl činit menším: menší
se mu dech (šubert) krátí
(lid.); rozdíl se bude m. (Herrm.)
= zmenšovat; obyč.
slož. dok. 2- vydání, rozpočet..:
slož. nedokon. zmenšovaté

menšítko, -tek, stř. znaménko
méně, minus (zastar.)

*ment: ani m., ani za m.. ani o
m. = ani kousek, trochu, ani 0
kousek (lid.); viz mentem

menta, ž. = maďar. voj. plášť (Jin)
mentalita, ž., z lat. způsob

myšlení (hojné po 1. svět. válce);

číslo. které se

mentální [mě] = myšlenkový,
duševní: m. reservace = myš
lenkova (vnitřní, nevyslovené)
výhrada

*mentek, -u, m., slovcn. z maď.
kožíšek

mentem || mentinou, příslov.
úplně. docela, šmahem (lid.)

*mentěk, —u,m. || mentička, -ček.
ž. " ment-ik, —u,m. = mentek

mentinou, v. mentem
mentlík, -u, m. = mentek
mentor [-rka], -a. m. = mravo—

kárce, kdo rád napomíná., pO—
učuje; zobecnělé M., přítel Odys
seův, rádce jeho syna"Telemacha:
-'rovati = pedantsky napomínat,
poučovat;
'TSký ["rslcy; -':'st'o£], přid. k
mentor: -rská řeč; počínati si
-rsky

menu <-ny». stř. neskl., franc.
jídelní lístek, přenes. oběd._
večeře za stanovenOu cenu

menuet, -tu, m., franc., tanec, ta.
neční skladba; přid. -tovy'

*merčiti, zněm. = pozorovat (lid.);
slož. dokon. z—

merenda, ž., z ital.
maškarní zábava

taneční
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'meroštiti se, z ruš. = míhati se.
kmitat (sms.)

meridián c-dyjá.n», -u, m., z lat.
= poledník

merino, stř. = předivo z vlny
merinové neboli merimké (špa
něl.) ovce

meritorní [-ně; most], z lat. =
vlastní, věcný, týkající se věci
samé. opak k formální: m. roz
hodnutí, stránka něčeho; vyří
dit něco -ně:
merttum, -ta, stř. = podstata.
jádro (věci, sporu...)

'merk, -u, m., z něm.: míti co v
merku = pozorovat, sledovati co
(lid.)

merkantilismns <-ty-zmus», -mu,
m., z lat. = buržoasní národohos—
podář. názor, že jsou drahé kovy.
výroba. obchod hlavním prame
nem blahobytu;
-tilžsta, m. stoupenec mer
kantilismu;
-tilistický <-styc-» směr;
dílné = kupecký (Systém, zboží)

'merkovati, z něm. = značkovat:
= (za)pamatovati si (Jin, lid.)

Hel-kur, -a, m., z lat. Mercurius.
řím. bůh obchodu; jm. obchod
ních spolků a pod.: planeta

mermo, příslov; k mřítl (vlast. =
k smrti) = vší mocí, živou mo
cí: m. je nutili, m. chtěl s ním“
mluviti (Vr.; lid.) || spis. obyč.
mermomocí

meršanka, -nek, ž., z něm. Meer—
schaum = pěnovka, dýmka z
mořské pěny (lid.)

meruna, 2. = kopací míč (spor
tov., hovor.)

merunice, 2. = likér z meruněk
meruňka, -něk, ž., strom i jeho

plod; 4001237:—vá.zavařenina, -vě
knedlíky

meruzalka, -lek, ž. = angrešt
mesalianco a-salijan-ío, ž., z franc.

(-ll-) = nerovné manželství
mesallna |! -ssa—c-salí-», 2. = zé

letnice: zobecněním jména řím.
císařovny ' Mesaliny

mesianismus a-sijanyzmus». -mu.
m. = víra. ve spasitelské poslání,
hlavně národa;
mista [-nistka], m. = stoupa.L
nec mesianismu: mistický [-ck:v]
<-nystyc-» = v duchu mesia
nismu [[ 'meslánský [-st'v£]

mesiáš, -e, m.. z řeč. (a tam z
hebrej.) = spasitel: M. = Ježíš:
mesiášský Esky; -stv£]: -ké po
slání

mesmerícký <mez-»= v duchu mes
merismu;
mes'merismus c-Zmusm -mu, m. =
magnetické léčení (podle ném.
lékaře Mesmera)

messalina, v. mesalina
*mest, mstu (nařeč. městu), rn. n

mešt = mošt (zastat-., bibl.,
čech)

mésti, metu = odstraňovat. čistit
pometlem...: m. pokoj, chodbu:
sr. koště; podmětově m. =
rychle jít, utíkat (lid.); mete
se n.r sníh'se mete, o chamele
nici. sr. metelice;
slož. dokon. do- světnici; na— se
= mnoho mést; o- pohovku; od
smetí; pod-' koho = zamést pod
kým (pOdmetený se podle pověry
neožení. nevdá);
pro- kdeco = všude zajít. pro
šmejdit (lid. a hovor.);
při- co k čemu;
s- 'co (dohromady): s—co s če
ho; vichřice smetla stromy... =
srazila, porazila. odnesla; hlavu
smést (píseň) = srazit: revoluce
smetla staré vůdce, řády = od
stranila; sníst něco, jak by smetl
(smet) = s chutí, rychle (lid.
a hovor.); ten, von jak by smetl
(smět) = udělal totéž. stejně.
rovněž (t.):
u—chodník = čistě zamést;
o- smetí do jámy; přenes. vmést
|| vmetnout kOmu do tváře Vý
čitku, urážku;
w- smetí z chodby; vy- svět
nici, kamna; mít kapsu, jak by
vymetl (-met) = prázdnou (lid.
a hovor.): v městě bylo. jak by
vymetl = prázdno, nebylo ani
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človíčka (t.); žitko v klasy vy
metlo (Slád) = vymetalo;
za—pokoj, cestu; za- napřed před .
svým prahem = postarat! se o
své věci, ne o-cizí; za- za. sebou
všechny stopy = odstranit, za—'
hladit; — v. metati

mestic - [-cka] <<—tyc»,-e, m., ze
špaň. = míšenec z bělocha a z
Indiánky

'mestný = mstný (Jil-., (j.-Chod)
méstro, v. maestro
'mešina, ž. = mechoviště
mešita Il mečem, ž., z arab. = mo

hamedán. chram
meškati: 1. m. koho (čím) = zdr-'

žovat: m. se:
2. m. = otálet: nemeškej a běž
tam: ,(ne)meškati s čím = (ne)
otáleti; bez meškání = bez otá
lení, neprodleně, ihned || toho
mladíka dej nemeškajíc probod-
nout (Erb., zastat-.);
= dlít, zdržovati se, být (lid..
spis. zříd._): m. na letním bytě.,
na universitě, (Jin, Zeyer...):
slož. dokon. o- se někde = zdr
žeti se: a_b- co (zastal-„ Vrchl.)=
= pro-, za,-; ob—se na cti = ne- .
dbat na. čest (Jir.):
110- = pobýt, zdržeti se (Suš.,
ojediň. )_;
pro- lhůtu, příležitost = za'ne-š
dbati, „propásti";
2- vlak... = přijít k němu, naň;
pozdě;

za- školu hodinu vvučováninebýt ve škole...
meškávat'l, _-vá.m, opětov.: slož.:
nedokon. _zq—školu atp.

mešní, přid. .ke mše; m. roucho...:
“me-mice, ž. = mešní. svíce

'mešný, přid. 1. ke mše = mešní;
2. k mech= porostlý mechem

mešt, v. mest
.'mešuge || iní-, nesk-L příd. jm. zŠ

_židov..,žargonu = potrhlý (lid. a_
hovor.)

met, -..u, ;m;. =: metáni, házení
(ojediň'.)-;. cvik

meta, ž.. lat. = cíl snažení, prácemetací = .na metaní
metač,_ -e.'. m.. =: kdo meta .

metafora, ž., z řeč. = obrazný vý
raz, slovo, přenesení slova na
něco podobného: stříbro m. še
diny...:
-n'cký [Jay] = obrazný, přenese
ný: -ký význam; -ké užití slova:
-1—ičnost,-i, ž. = metaforický ráz

metafysický, přid. k metafysika;
-sik, -a, m. = kdo se obírá. s
metafysikou, její stoupenec;
-sika <<-zi-», ž., z řeč. = idea
listický názor 0 neměnnosti světa
(opak dialektiky); = abstraktní,
mlhavé poznání (hovor.)

metakritický, příd. k metakritika;
metak'm'tik <<-tyk>>,-a„ m. = kritik
kritiky (říd. kniž.); -tika, ž. =
kritika kritiky (t.)

'metál, -u, m., lid. = medajle
metalický, lat. = kovový
metalografie, ž., řec. = nauka o

fysikálních vlastnostech kovu
*metálový = princmetalový
metalurgický [-cky], přid. k

metalurgie a-gyje>>, ž., z řeč. =
hutnictví

metamorfosa x-fów, 2., z řeč.
přeměna, pro-, změna

metař [-řka], Fe, m. = kdo mete
ulice: fřsky' [—řstvi], přid. k to
mu

metathesa <<-za.>> || -36, ž., z řeč.
= přesmyknutí hlásek v slově

(manžel z původ. malžen...)
“metati, opět. k mésti= zametat

(ojedlň.); = vrhat, házet: 'm.
- oštěpy...: m. los, v. los; m. ko—

zelce; vítr v tváře metal kotouče
listí (Vřchl.); m. ' mláďata, =
vrhat: _
přenes. obilí se metá (Jungm.,
Baar), obyčej. meta = roste do
klasů;
slož. d o k o n. (ve význ. házeti...):
170—= potratit o dobytku;

'roz- sazbu, něčí důvody, tvrzení:
0- co do čeho,
vy- všecku zbroj (Roll.) = vy
střílet; - obilí (se) vymetalo':
zpřídav. vymetany': -né' obilí;
z-,- zpo—= potratit “(o dobytku);

- Slož. nedokon. (ve význ.čis
titi metlou.'.-): - '
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do-. = dokončovat meteni;
o- pohovku, od— co od čeho, s
prach s čeho, vy- smetí z poko
je, za- smetí, pokoj; přenes. 'za—
před svým prahem, za sebou
stopy:
metávati, -vá.m, opakov.: slož.
nedokon. roz-. atp.

'metel, -e, ž. || zprav. metelice, ž.
= chumelenice, vánice;
Jiti se = chumeliti se;
'-lka, -lek, ž. = metelice

metelnatý = podobný metle
metelný, přid., 1. k metla.: -ná.

rána = metlou (zast.); 2. k me
tel = kdy je metel, metelice
(den, čas)

metempsychosa x-chózaxo || řidč.
-se, ž., z řeč. = „stěhování du
ši", víra. _v_převtělováni duši po
smrti; = změna Vůbec (řid.)

meteor || -'r-it, -u, m. = létavice,
povětroň;
-'m'.cký (odbor.) i: 401317: -ké že
lezo; -vé rakety (Nez.)

meteorolog, -a, m., z řeč. = od
bornik v meteorologii;
-logický [-cky]: -ká stanice. znač
ka; -ké zprávy = o povětrnosti;
Jogie a-g'yjenp, ž. = nauka 0 DO—
větrnosti

meteor-ový, v. meteor
metér, -a„ m., z franc. metteur =

typograf, který láme a. rovné. saz
bu do stránek; -rský [-rstv'£],
přid. k tomu

'moteš, -e, m. = zrychlený běh
(Tyrš.): = útěk (č.-Chod);
-š4't1'. = utíkat, ,.mést“
nářeč.)

methoda., -dický..., v. metoda...:
'methodwi [mě] = metodologický

Methusalem.<<-zalém>>, -a, m., sta.
rozákonni patriarcha: symb. vy
sokého stáři, starce _

métier ameťjé», stř. neskl. || me
tie'r, -m, m., franc. = řemeslo.
povoláni, obor (učené hovor.)

metla, -tel, 2., 1. = čím se mete,
koště; 2. = prut(y);
symbol trestu, trápení, souženi:
to je m. na lidstvo; býti metlcu
svých rodičů, lidstva

(Jin,

metlice, ž., vlast. zdrob. k metla
(řid.)'; tráva. '

'metličí, stř. hromad. k metlice;
metlička., ž., zdrob. k metla a
metlice; ,
metličnatý = s metlicemi

mctloví, stř. hromad. || mtm, ž.
= proutí na. metly; dřítý = po—
dobný metle

metnouti, metl, dokorn. k metatl:
m. kozelec (Vr.): slož. dokon.
17-, v. mésti

Metod (lid. —tud). —a. m. = Meto—
děj

metoda, ž.,_.z řec. meth— = uvědo
mělý postup při práci n. při
jednání, způsob: vědecká, vy
chovatelská... m.

Metoděj. -e, m., z řec. Methodios.
kř. jm.; metodějský, přid. k
tomu

metodický [-cky] x-dyc-» = podle
metody, promyšlený: m. postup:
-dičnost, -i, ž. = metodický ráz;
-dik <<—dyk»,-a, m. = kdo po
stupuje podle metody, obirá. se
s metodami;
-dika, ž. = nauka o metodách,
praktický návod

metodismus a-dyzmus», -mu, m..
evangel. nábožen. hnuti; = me
todičnost (řid.);
dicta, m. = člen metodistické
cirkve

metodolog, -a, m., řec. = pracovník
v metodologii;
degu,—ký: -ká. kniha;
-logie <<-gyje»,ž. = nauka o me
todách

metodový Dvě; -vost], přid. k me
t &

metonymický [-cky], přid. k
metonymie <<-mije», ž., z řeč. =
„přejmenováni“, přenášení slev
znamenajicich místo na jejich
obyvatele atp.: celá. ves se ti vy
směje m. všichni vesničané; čtu
Hálka. m. Hálkovy básně

metr, -u, m., z franc. (& tam z
= jednotka délkové miry,

zkratka. m;
= krychlový metr dříví složený
do hranice;
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přenes. metr = přísný člověk,
sekant (lid. & hovor.); být nač
m. = dobře. se v tom vyznati (t.)

metráček, -čku, m., zdrob. k
metrák, —u,m. = metrický cent
(lid. a, hovor.);
metrákový = vážící metrák, pře
nes. ohromný...: -vá. postava:
-vé svalstvo (Gap.)

metresa (mai-) a-saJo. ž., z franc.
maítresse = vydržovana milenka

metrický, přid. 1. k metr = za
ložený na. metru, měřicí m (dél—
kový, čtvereč., krychlový): -ka
soustava; -ký cent: 2. k metrika,
metrum: -ké studie, —ký pře
klad...

metrik, -a, m., z řeč. = znalec
metriky;
-rika, ž. = nauka o rytmickém
složení básnické mluvy

*metrnice, ž. = žena, která. je
„metr“

metro, -a, stř., franc. = městská
dráha. podzemní

metronom, -u, m., z řeč. = takto
měr

metronymický: -ké jméno neboli
metronymikon, -ka, stř. = jmé
no potomka tvořené ze jména
matky

metropole, ž., z řeč. = hlavní město;
. =“ metropolitní chrám (řid.);

mama, m. = arcibiskup v hlav
ním místě církev. provincie;
Lpol'it'n'í chrám

metrovka, —vek, z. = metrové
míra;
metrový, přid. k metr

metrum, -ra, stř., z řeč. = veršo—
vá. mira, -vý rozměr

Metod, v. Metod
Metuje, zastar. Medhu- (nr.), z.,

řeka v č.
Mevro, zkratka = Mezinárodní Vý

stava rozhlasu; zobecněním jako
zkratkové slovo mevro, stř. =
rozhlasový program zábavný a
poučný na této výstavě, pak i
mimo ni nebo i mimo rozhlas

mexický, přid. k Mexiko;
Mexičan [mkaL -a', m. = obyva
tel Mexika || hovor. Mexikem

[-kánka], -a, m.; mexikdn, -a,
m. = voják mexického cís. Max—
miliána (Jin)

mez, -e. ž., z meze, souvisí a
mezi = co je mezi něčim, pruh
neobdělávané půdy mezi poli, hra—
nice, rozhrani; = pcmyslná hra
nice, limit veličiny, moci.... mož
nosti v jednání: nejvyšší. krajní
mez; zůstat v daných, ustálených
. mezích, překročiti dané, vy

tčené meze. odkázat někoho do
jeho, do příslušných mezi...

mezanin, zčešť. z mezza- c-nyin,
-u, _m., ital. = zvýšené přízemí.
mezipatro

mezčí, přid. k mezek
mezdní, přid. ke mzda = mzdový
mezek [-zkyně], -zka, m. = míše

nec z hřebce a z oslice; přenes.
= dřič: pracovati jako m.; na
dávka

mezenec (stč. i zná-), -nce, m. =
prst mezi malíkem a prostřed.
prstem, prsteniček (zastat)

mezera, ž. = prostor mezi ně
čím; m. ve zdi, v zubech, mezi
řádky...; přenes. = nedostatek,
neúplnost: m. ve vědomostech,
v literatuře..: vyplniti citelnou
_m;
zdrob. mezerka || obyčej. -zirka.
-rek, ž.:
'mezernatý = mezerovitý;
-mík, -u, m., zařizení u psacího
stroje;
-rovítý [-tě; -tost] = v čem jsou
mezery

mezi, předlož. se 4. p. (kam?) a 7.
(kde?), souvisí s mez(e) = na
rozhraní, uprostřed, doprostřed
...; 1. místně: m. dva prsty || m.
dvěma prsty; stoupnouti si m.
dveře ll státi m. dveřmi...; m.
Prahou a. Brnem...; vepsat něco
m. řádky: sr. oči, řádek; jít,
chodit m. lidi = do společnosti:
rozdati knihy mezi děti = dětem;
zůstane to m. námi = důvěrné
(lid. a hovor.): v.- děvče;
raditi se... m. sebou = jeden s
druhým, navzájem, vespolek:
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rozdil m. dvěma věcmi, m. mnou
.a tebou...; boj m. křesťany a po
hany = křesťanů s pohany:
2. časově (nejčasť. se 7. p.): pad
ne to mezi dva, svátky; mezi vá.—
nocemi a Novým rokem; odejiti
ze služby mezi časem = před
smluvenou lhůtou; m. týdnem
= někdy v týdnu, uprostřed tý
dne: podob. m. dnem, m. vyučo
váním, m. řečí: m. jídlem = za
jídlo.;
říci m. jiným, že... =
né (věci);
vztahuje-li se mezi k dvěma. jmé
nům, někdy se opakuje.
zejm. ve Význ. přenes.: m. Pra
hou a Brnem || m. Prahou a m.
Brnem: rozdíl m. ten a tento
" m. ten a m. tento;
v. mezitím

mezi-, předlož. ve složeninách zna
menajících většinou něco mezi
tím. co vyjadřuje podst. n. přid.

. jm., & vzniklých z předložkových
spojení: mezi akty -— meziaktí,
mezi národy — meziMrodnž; ně
které odbor. novější složeniny
jsou jinak tvořeny & mají jiný
význ., ku př. mezikupec = kdo
kupuje, ale neprodává přímo spo
třebitelům, nýbrž obchodníkovi.
vlast. kupec mezi výrobcem a
spotřebitelem, překupník: obojí
složeniny jsou hojně, stále se
tvoří, zejm. v mluvě odbor.: na.
př.:
-akt, -u, m. || časť. -aktí, stř. =
přestávka mezi dvěma akty; -aktn£
(hudba) || -akt.0'vý;

mimo ji—

-c£rkevn£ spory = mezi různými
církvemi;
—čel'istn£ kost (lékař.) = mezi
horními čelistmi

mezička, ž., zdrob. k meze, mezka.
mezi-dabi, stř. = doba, období

mezi jinými dobami;
'-dom£, stř. = místo mezi domy;
'-dveř£, stř. = místo mezi dveřmi;

—hra, ž. = přechod mezi částmi
hudeb. skladby:
“ha-obi, stř. = místo mezi hro
by:

-kolej£, stř. =
lejem! (želez.):
-kupec, m. = překupník (odbor.);
desi, stř. = krajina, místo mezi
lesy; Jemu, přid. ]: tomu;
městský [—tsky] telefon, hovor,

prostor mezi ko

-ká doprava = mezi různými
městy;
—ministerský: -ká porada = p.
mezi různými ministerstvy;
—národní[-ně; masu = interna
cionální;
-obchod, *m. = zprostředkujici
obchod;
'-oboč£, stř. = část čela mezi
obočím:

-'-oči, stř. = část obličeje mezi
očima:
when/ní = mezi okny; mimi.
stř. = prostor mezi okny;
-palub$, stř. = místo mezi palu
bou a skladištěm; -bn£ kajuta.:
-parlamentní unie... = unie (zá
stupců) různých parlamentů;
-pa,t'ro || “patří, stř. = mezanin:
modnikový: -vá soutěž = mezi
podniky;
'-poledn£ = dějící se mezi 13010
dnem, v poledne;
'-poschod£, stř. = mezipatro:
-prodej, m. = prodej překupní
kům (odbor.);
'-prs£,_stř. = místo mezi prsy;
-prsn, stř. = místo mezi prsty
(lékař.)

mezírka, ž., zdrob. k mezera
mezi-řádkový: -vá glosa;

-ř£či, stř. = místo mezi řekami:
Meziříčí, město;
-slova;nský= jsoucí mezi Slovany:
-sZovce,stř. = citoslov. (zastar.);
-slo1my': -né změny (mluvnic.)
= dějící se na rozhraní, na švu
dvou slov;
-stwnice, ž. = prostřední stanice:
-státn£ úmluva; -stěna, ž. (odb.)

meziti, -zen(í) = hraničit (M. Zd
Polák, Koli., ojediň.); zprav. jen
slož. dokon.
o- ][ ob- oheň... = ohraničit,
lokalisovat, aby se nerozšířil:
přenes. = zmenšit: o(b)- vydá
ní; o(b)- koho v jídle apod. =
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zmenšit mu jídlo; o(b)- se v jíd— mezulánka, -nek, ž. = mezuláno—
le... = uskrovniti se; Vá.sukně (Jin) ll -la/nka (Roll.)
o(b)- se (v řeči) na krátké pro
hlášení, (v kritice spisu) na věci
nesprávné atp. || přestat na čem:
v. o(b)mezený;
vy- majetek = ohraničit; .pře
nes. vy- pravomoc, pojem; vy—
= odstranit (Palac., ojediň.);
za- co, nikoli čemu = zne
možniti co. zabránitl čemu

mezitím, časové příslov.. =
tím časem, mezi

mezi
tou dobou:

šli ho hledat a on m. přišel; v '
časových větách vedlej.: mezi
tím co ho hledali. přišel

mezi-věta= část hudební skladby:

dami, po zániku jedné a před
ustavením druhé; někdy = ne—
dostatek vlady, spravy, bezvládí:
-vlá.dí na, statku (Vanč.);
-zubn£ mezera, -žebm£ nerv...
(lékař.);
-župní sokol. závody = mezi žu
pami (ll župní = jedné župy)

mezka, ž., zdrob. meze
mezkář || —kař, -e, m. = majitel.

průvodce mezka
mezkyně, v. mezek
mezní, přid. ]: meze = rostoucí

na mezi (rostlina), týkající se
mezi (právo): = krajní (hod
nota...)

mezníček, m., zdrob. k
mezník, -u, m. = mezní kámen
n. jiné označení meze; přenes. =
významná událost: m. v životě
jednotlivce

mezný = mezní, krajní. hraniční:
m. význam (sal) = znamenající
mez; m. význam ve vývoji

mezovatí, -zuji = hraničit n. určo
vat meze, hranice (zastan, Jin),
častěji v nedokon. složení: o(b)—
výdaje, o(b)- se ve vydani....
o(b)- se nač; v'y- pojmy; za- ne
pokoje.... k dokon. o(b)mezit...

meznlán, —u, m., z něm. (a. tam z
ital.) = poloviněna látka (v

.starší době);
m., -a, m. = hlupak (iid.):

_ mezzanin, v.

i mědikovec, -vce, m.
»dea, ž. || časť. Jvládí, stř. = in- '
terregnum, doba mezi dvěma vlá— =

_ mědiryt, -u, m. || -t1'/na, ž.

mezanin
mě, v. já
měď, -di, ž., kov
měďáček, -čku, m., zdrob. k

měďák, -u, m. = měděný peníz
*měďavý = zbarvený jako měď
měděnec (lid. mede-), -nce, m. =

kamnovec
měděnice (lid. made-, Jin), z. =

umyvadlo (zastat, bibl.)
' měděnka, z. = zelený povlak na

mědi
: měděný = z mědi: m. peníz..:
' přenes. -ně slunce (Rais)

= řemeslník
dělající měděné předměty; avec
ký [avectvíL příd. ktomu

'měditepec, -pce, m. = kdo tepa
ozdoby do mědi: -pecký [mechů]

= ry
tina v mědi: -tec, -tce, m. =
kdo .ryje ozdoby do mědi

__medltis'k, -u, m. = tisk mědirytin;
-skař, -e. m.; -skařský [-skařsw£]

mědlice, ž. = nástroj na. lámání
lnu;
mědliti = trhat, třít, drtit
(zast.); m. koho nohama = šla
pat... (B. Rey.): obyč. jen m.
len = lámat (odbor.); slož. dok.
z—= „zmydlit“ (lid.);
mědlovati = mědlit; slož. nedok.
do- len (Holeč.) '

' mědnice, ž. = měděná nádoba (za
star.)

měch, -u, m. = zařízení na čer
pání a shromažďování vzduchu;
= pytel (nářečí.)z svalí se na. zem
jako m. (Erb.)

měchačka, -ček, ž. =
míchání, vařečka

*měchař, -e, m. = kalkant
'měchatý [-tě; -tost] = s měchem.

nafouklý jako měch; = tlustý ja
ko měch (č.—Chod) '

'měchna, -chen, ž. =
měch

měchošlap, -a, m. || -šlápce, m. =
kalkant (žert.);
-šlapský rok (Kos.)

měchovec, -vce, m.. hlíst

nástroj na

žena jako
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měchovitý -[-tě; -tos.t] = jako měch
'měchovka, —vek,' ž.» = měchová

plachta
měchový, přid. ]: měch .
měchura, ž., stč. & nářeč. = ně

oo_ podobneho měchu, koláč, je
suitský klobouk, měkký řídký '
chléb, tlustý neohrabaný člověk:
dochováno v přijm. M.;
'měchuratý = měchovitý;
zdrob. měchu'rka, -rek, ž.;
měchuřma, ž. = sušený močový
měchýř vepřový, pytlik na ta
bák; =>tloušt1k, nadutec (hanl.);
zdrob. -n]ca, -nek, ž.

měchýř, -e, m. = váček v lidském
a živočišněm těle (močový...), mě
chuřina; zdrob. -řek, -řku, m.;
rostlinný plod;
-'řkovžtý || Jovitý = podobný
měchýřku, měchýři

měkce, měkčejšž, měkčí, v. měkký
měkčiti = činit měkkým: hladit

a měkčiti ruce (Puchm.); = ob
měkčovat (říd.); souhlásky se
měkčí, o změně (1 v ď... (mluv
nic.): častěji jen
slož. dokon. ob-, přenes. ob
(prosbami...) koho, či mysl.
srdce = pohnout, naklonit k
mix-nosti. k ůstupnostl, povolnostl;
roz-: déšť rozměkčil cestu;
z- = učinit měkkým: z— kůži
mýdlem, kuří oko horkou vo
dou; sr. změkčilý; přenes.: po
hlédl změkčen = ob-;
měkčovati, -čuji, nedokon.: ob
koho; z—pleť krémem:
měkčí'vati, opak.

měkko, v. měkký
měkko-, kmen přid. jm. měkký ve

slož.:
-hubý kůň = citlivý k pohybům
uzdy a. udidla: -hubost, -i, ž.;
přenes. = opak tvrdohlavosti
(č.-Chod) ;
Jemný: -né vlny (Koll.) :
-plout'vý: —véryby

měkkost, v. měkký
*měkkošlápek, -pka, m. = ticho

šlápek
měkkota. (podle výslovn. -ko-,

Jin), Z. = měkké pole, místo;

přenes. = měkký, povolný, ústup—
ný člověk (lid., Rais) || -tína, ž.

měkký [—kkost] a-kýiu = ne tvrdý:
m. chléb, -kká. kůže, -kké maso:
přenes. = hebký, jemný: m.
hlas, zvuk, vlas, -kká dlaň:

'-kká. souhláska (d', 13...proti “d.
t); -kká výslovnost, řeč;
měkký pes = který se boji rá.
ny, choulostivý (myslív.); -kká
rána = skrze střeva n. žaludek
(t):
= povolný, ústupný, zjihlý: m.
člověk. —kkápovaha, -kké srdce;
přislov., 1. měkce: m. ležet. spát,
vyslovovat; 2. měkko: venku: je
m.; na měkko, naměkko: uve.
řiti vejce na.-; být hned na- =
mít hned do pláče (lid. a hovor.);
2. stup. měkčejší ". obyč; měkčí;
příslov. měkčeji

měkkýš, -e, m., živočich:
“ší, přid. k tomu;
-šov£tý = podobný měkkýši; pře
nes. = slabý, nepevný, ústupný
(člověk, povaha)

měknouti, měkl, -knuv, -knuti =
stávati se měkký: hrách... měk
ne ve vodě; (chorobné) měknutí
kostí, mozku; přenes. = stávati
se ústupný, povolný, jihnout
(lid. & hovor.):
slož. dokon. od- = roz-: země
rozměkla; zpřidav. rozmčklý:
-lá, cesta; z-, prostě dok.; v.
změklý a. rozměkati

měkota, v. měkkota.
měkončký, —kounký= velmi měkký
měl, -i, ž. = mělčina (zast.); rud

ná. m. = rudná moučka. (odbor.)
mělce, v. mělký
Mělč, -e, ž., ves v č.
mělčejší, mělčí, v. mělký
mělčinu, ž. = mělké misto: zdrob.

mica, ž. (Neum)
mělčiti = činit mělkým: přenes.

slož. dok. z-: popularisačni změ!
čeni vědy (Weing.) = zpovrch
nění;
slož nedok. změlčouati: četba.
která. změlčuje (t.) = zpovrch
ňuje
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'mělknOuti, mělkl, mělknutí = stá.
vati se mělký (Kos.)

mělko, v. mělký; mělkoučký, -koun
ký = velmi mělký: mělkost, v.
mělký

mělký = ne hluboký: m. rybník.
-ka voda, brázda, -ké moře; pře
nes. = nemající hlubší zájmy,
nemyslivý. povrchní, neobsažný:
m. člověk, výklad, cit, -ká. řeč,
-ké umělecké dílo;
příslov. 1. mělce: m. zabrat ves—
lem, orat: m. mluvit; 2. mělko:
je tu m.:
mělkost, -i. ž.: m. vody...;
2. stup. mělčejší || mělčí [-čeji]

mělnický, příd. 1: Mělník, -a, m.:
mělničina, ž. = mělnické víno
(hovor.)

mělniti = drobit, krušit; častější
slož. dokon. roz-; přenes. roz
cizí myšlenky =_ zbytečně po
drobně rozvést, „rozvodnit"
(hovor.);
slož. nedokon. rozmělňovati ká.—
men, přenes. myšlenky

mělný = sypký (odbor.)
'mělouě'ký, mělownký = mělkoučký,

-kounký (lid.)
měna, ž., 1. = měnění: m. barev:

= měnění, vzrůst. pokles, po—
hyb: m. obyvatelstva; 2. = pe—
něžní soustava státní

měňavka, -vek, ž.. prvok, amoeba:
měňwvý [-vě; -vost] = měnící se
(o světle. o barvách)

měnič, -e, m. = kdo n. co mění:
m. peněz (p0dvodný): m. kmi
tů, proudu, šifer (odbor.)

měnidlo, -del. stř. = přístroj na
měnění (želez.); m. v tržbě
= platidlo (Kaizl)

měnil-na, -ren, ž. = směnárna (za
star.); = konvertorová. stanice
(elektrotech.)

'měnitel [-lka], -e, m. = kdo, co
mění, proměňuje (Durd.);
-telný = co lze měniti (odbor.)

měniti = činit jinak, jiným, pro
vádět změnu: m. hlas, povahu;
m. služky = střídat; m. smýš
lení; m. barvu, v. barva;

m. peníze, 1. velké za drobné.
drobné za velké, 2. jednu měnu
za druhou;
m. se = stávati se jiný: počasí,
zvyky se mění; svět se mění a
my v něm (pořek.); daj se změ—
nilo v dej; tím se na. věci nic
nemění;
měnit koho, co v koho, več;
slož. dokon. ob- co = poněkud
změnit;
od- práci.... koho = dát od
měnu: od— se komu dobrým za
zlé; '
pro- vodu ve víno, v páru; pro
peníze. pro- si = opatřiti si drob—
né; pro- se več:
pře- jména ulic; roz- bankovku;
s- = vy- (zastar.); sr. směna.
-nka;
vy- si) místa, úlohy, co zač =
z-: vy—pozdravy = vespolek se
pozdravit; vy- několik slov = říci
si vespolek několik slov:
z- jméno, stav, přesvědčení, ú
mysl, byt, víru...; celý se z-;
za- jména = splést; za- co zač
= vy-;
měňovati, slož. nedokon.
úlohy, od—věrné služby...;
mění'vati, -vám, opak.

měnivý [“vě; -vost] = měnící se.
(pro)měnlivý: -vý plat: -vé. tou
ha (Vrchl.); -va hodnota (Vaš.):
-va oblaka (Mrš.); -vě lesklý:
-vost barev;
'měnlavý = měnivý;
měnlivý [—'vě;JoostJ = měnivý:
v. proměnlivý

'měnný = měnlivý (šaJ., Prach.):
v. neměnný

-měňovati, v. měniti
měnový, přid. k měna: 1. m. zákon

(o méně l.); 2. -vá páka = na mě
nění

ob

měrba, ž. (odbor.), obyč. měření
měrka, v. mirka
měrné, -ho, stř. = poplatek za

měření
měrný [-nč], přid. k míra., 1. -na

jednotka = kterou se měří, mě
řicí; -ná. váha = váha objemo
vé jednotky; 2. = záměrný, pro
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myšlený: -ná myšlenka (Ner.:
ojediň.); krev mladá bujně,
předc však -ně bije (t.)

'měrodatný = směrodatný
měrou (hojnou m. ap.). v. míra.
Měrnnice, -ic, pomn., ves v Č.
měřice, ž., od pův. zdrob. k míra,

starší obilní a plošná míra
měřicí přístroj = na měření
měřický (z -čský), vlast. příd. k

měřič. na př. stůl, přístroj =
na měření; -cký úřad = pro—
vádějící měření; -cký útvar =
geometrický ;
Jřictví, stř. = geometrie

měřič [-čka], —e,m. = kdo měří.
vyměřuje, měřicí stroj

měřička, v. míra a měřič
měřičné, -ného, stř. = dávka mly

náři za mletí měřice obilí
měřičský Paky; -stv£], přid. k mě

čři

měřidlo, —del, stř. = měřicí pří
stroj; sr. měřítko

'měřitel, -e, m. = kdo měří
(Vrchl.);
měřitelný [most] = co lze měřit

měřiti, 1. m. koho, co = určovat
míru, rozměry;
m. něco na dlouhé lokte = dlou
ho něco dělat, uvažovat o tom.
odkládati to (lid. a hovor.): dva
krát měř, jednou řež (přísl.).
přenes. = dobře uvažuj; m. ně

na- čeho tolik & tolik = při mě
ření dojít k takovým rozměrům:
na- se (mnoho):
od- co = z-. na- jen část čeho;
od- dva metry plátna, denní dáv
ku, lék;
pro- metr... = zmýlitl se při
měření 0 metr; sr. průměr;
pře— co = znovu změřit; pře
koho (zrakem. očima) = přísně...
se naň podívat;
roz- co = určit různé rozměry;
vy- = z-, roz-: vy- trať, cestu,
staveniště: = určit, stanovit:
vy- komu důchod, trest:
z-, prostě dokon. = provést mě
ření; z- výšku hory: přenes. z
koho zrakem, holí;
za- co = vy- (odbor.); za- co
nač = přizpůsobit k čemu (no
vé): mluvení je zaměřeno na
funkci projevu (Havr.);
-měřovati, nedok. slož. do- pole,
od- kOmu stravu, pře- pole...;
s- = mířit (přenes.), míti směr.
spěti: směřuje to k úpadku:
ga- = vy; 5- (Palac.):
měří'vati, opakov.

měřítko, -tek, stř., zdrob. k mé
řidlo, 1. = poměr rozměrů ma
py, plánu ke skutečnosti; 2. =
to, čím měříme, hodnotíme lidi,
věci, kriterlon

koho podle svého lokte = podle měřívati. -měřovati, v. měřiti
sebe posuzovat (Šmil-): měsíc, -e. m., 1. nebeské těleso:
m. (si) koho (očima), přenes. =
pátravě prohlížet, dívati se naň
podezřívavě, zlobně, opovržlivě,
vyúvavě (lid. a hovor.);
m. se s kým (čím, v čem) =
srovnávati se, rovnatl se; lid.
= zápasit;
2. podmětové m. = mít míru,
rozměry: kolik měříš?=jak jsi
vysoký: měří to tolik & tolik;
neprávem se zavrhuje (sr.
vážiti co, koho || vážím 80 kg):
= mířit, směřovat (říd. kniž.):
slož. dokon. do- = dokončit mě

ve hvězdář. M.; přenes. obličej
jako m. = kulatý (lid. a. ho
vor.); v. nOVÝ. rybí; 2. = 12.
část roku; jeanu za uherský
m. = velmi zřídka; za uher. m.
= nikdy (lid. a hovor.): 3. ná.—
stroj (koželuž.);
'-covatý [-tě; -tost] = podobný
měsíci (čech):
movitý obličej = kulatý jako
měsíc;
-cový: -vé stříbro (čech):
v. měsíček

ření; nemohu se do- = správně 'měsíča'n [mkaL —a,m. = obyva
naměřlt : tel měsíce (čech: žertov.)
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měsíček, '-čku, m., zdrob. k mě- městský Esky) = kdo, čo je z
síc 1.; květina; = lunula: obli- města, v městě, patři městu..:
čej jako měsíček; m. člověk, dům, úřad, šat, —ká
měsičkovíty' [-tě; -tost] = po- rada, práva: šatlti se —ky, po
dobný měsičku; -čkový, přid. ]:
měsíček;
měsíčky, m. pomn. = čmýra

měSíčňan, -a., m. = měsičan
'měsičné, -ho, stř. = měsiční plat

(Ner.):
—ční[-čně] || -čný: -ční plat, lhů
ta; spláceti co -čně; -ční || -čna
noc (kdy sviti měsíc);
—čnice,ž., rostl.; bájeslovná po
stava;
-čník, -a, m., moř. ryba;
-čník, -u, m. = měsiční časopis;
'-čtina, 2. = „měsični“ čeština,
nepřirozená., umělkovaná. (čech)

měsidlo, -del, stř. = nářadi na
míchání. na kypření půdy

'měsltí = mísiti
měsitko, -tek, stř. = měsidlo
měsknat'i, v. městnati
městec, -tce, m., z pův. stř. měst

ce, zdrob. k město (zastan),
zprav. jen v mist. jm., na př.
M. Králové, měs. v č.

městečko, stř., zdrob. k město
městiště, stř. = místo. kde něco

je, stoji. staveniště (zastat.
Jlr.); celní m. = místo před
celnici: nářeč. = grunt: M., ves
v Č.

městka, obyč. pomn. -stky,
ž. = křečové žíly

městnati (lid. měsk/nati, J ir.
-stkn-), -na.m = shromažď0vat
na jednom místě: moč se měst
ná = nadržuje (lékař.): častější
slož. dokon. s- co do čeho = stis
nit, stlačit; s—se do místnosti:
'v- vozy do dvora, na dvůr;
za- koho čim (dítě hrou...) =
zaneprázdnit; za- koho = dáti
mu výdělečnou praci; sr. zaměst—
nán.... —ná.ni;
-městmivatí, -vám. opakov., slož.
nedok. s-, v-, za- koho

město, stř., od původu totožné
3 místo (z mie-) = velika obec
nadané. zvláštními právy

-stek,

městsku
městys, -e, m. (původ. neskl.) =

městečko

"měšmvý, přid. k měšec
měšec, m., zdrob. k měch (nastat.),

zprav. jen o váčku na peníze;
škrtlt m. = omezovat výdaje
(šmll.); další zdrob. 'měšeček,
-čku, m.:
měšečnik, -a, m. = výrobce měš
ců (zastan, Jir.)

-měšovati, v. misiti
měšťácký [-cky ; -ctví], přid. k

měšťak = měšťanský (lid. a ho
vor.); = buržoasni: -ké názory:
-ťáctví, stř. = měšťácké smýšle
ní, -ký život;
-ťáctvo, stř. hromad. = měšťáci:
“tační = žít jako měšťák:
měšťáček, -čka, m., zdrob. k
měšťák, [—šťačka], -a, m. = měš
ťan, člověk z města, často 5 při
hanou (lid. a hovor.); = buržoa

měšťan, -a, m. = obyvatel města:
-nka, -nek, ž., 1. = měšťanova
žena 11 žena mající městské
právo, 2. = bývalá. měšťanská
škola

*měšťanosta, m. =- starosta města
(slovo Rosovo, zanika); -stka.
-stek, ž. = měšťanostova žena

měšťanský [-sky; -st1ri], přid. !:
měšťan: -ské právo neboli -ství.
stř.;
mawa, stř. hromad. = měšťané

*měštěnín [-nka], -a. m. = měšťan
(zast.); (někdy s přihanou) =
měšťák: literární m. (šal.); Jnský
[-nství] = měšťanský; mstvo,
stř. hromad. = měšťanstvo (č.
Chod)

měštka, -tek, ž. = žena z města
mězenec, v. mezenec
mg, v. milig'ram
mha, mhavíti, mha'vý, v.

mlhavěti, mlhavý
mhla., v. mlha

mlha.



mhlítl 913 míhavý

mhlíti, bezpodměté mhlí, mhlilo...
= drobounce prší..., mži:
mhli'vý: -vé počasí (řid.) = kdy
mhli

mhourati = mhouřit:
slož. dokon. za—;
mhouravý = mhourajici: -vé oči;
přenes. -vé arkýře (Ner.);
sr. mžourati

mhouřiti, rozk. (za)mhuř: m. očl
= přlvírat je, mžikat jimi, mrkat
(proti světlu. při ospalosti...):
oči se mi mhouři:

m. očima:

slož. dokon. při- = trochu za—
mhouřlt; přenes. přl- nad čim
oko, oči = shovívavě posuzovat:
z-: den se do červánků zmhouří
(Nera, ojediň.);
za;- = přivřít; přenes. za- nad
čim oko, oči = při-:
mhuřovati, -řuji, jen v nedok.
slož. při—,za- oči, po- očima.: o
jediň. na- obočí (čelak.):
mhouřžvati, opakov.

mhouřivý = mhouříci
mi, v. já.

_miasma, (mnam-». -matu, stř. ||
odch. -smus, -mu, m., z řeč.
= příčina, původce nemocí, na
kažlivina (podle starších názo
rů), bacil: -matický <<-tyc-» ||
odch. —mový= plný mlasmat,
působený miasmatem

mian || mju-u, citoslovce = mňau
(říd.)

mica. || mii-, -ci, ž. = kočka (do
mac)

Mici, ž. neskl., z něm., domác. tvar
k Marie;
Micinka, -nek, ž., zdrob. k tomu:
mid/nku, ž., zdrob. k mica

Micka, m., příjm. z původ. jmiecko
= jmenovec;
Micka, ž., zdrob. k Mici;
micka " mí— (čech), ž., zdrob.
k mica;
Micka, m., přijm., téhož původu
jako Micka, m.

míč, -e. m. = kulatý předmět na
hraní; sr. hráti; přenes. být

míčem \; něčích rukou = úplné
podléhat jeho vlivu (hovor.):
blétlvý m. = země (čech):
zdrob. míček, -čku, m.:
mičmma, —ven,ž. = místnost na
míčové hry;
m/lčový: -vá hra

'mlčuda, ž. = kopací míč (Sport.
hantýr.)

mičurlnec, -nce, m., podle ruš. |!
zčešť. mičurinovec, -vce, m. =
stoupenec slavného sovět. biolo
ga. Mičurina;
mičurinský [-sky] = jsoucí \“
Mlčurinově duchu;
mstm, stř. = Mlčurinovo učení

midineta || obyč. -tka cx-dy-ib.-tek.
ž., z franc. midlnette = dělnice,
šička, která. v poledne (a. midi)
vychází z dílny

mignon a-ňom), -u, m., franc. =
krátký klavír (vlast. =velmi

miláček)
migrace, ž., ?. lat. = stehovani:

-račn£ teorie = že se lidové slo
vesné látky stěhují

migréna, ž., z franc. = druh ner
vových bolestí

migrovati = stéhovati se (o lid.
látkách)

mih, -u, m. = mihnuti, míháni
(básnic.): hvězd m. (Há1.):
blesku m. (Vrchl.); mlh zbraně
(čech); oka mih (Slád.) || m.
(čech) = mihnuti oka, okamžik

míhati || vní-, -há.m = rychle po
hybovat. třepetat, kmitat: m.
čím 11*co (Prach.); obyč. m. se
= rychle se pohybovat..: nebe
se nad horami míhá (Mácha).
kov jako blesk se mihá. (Čech:
hojné básnic.): nejčasť. něco se
mi mihá před očima apod.:
slož. dokon. o- se: obraz se mi
omihal = stal nejasný (Not.:
ojediň.); za- se, prostě. dokon.:
mihávati || ma'-, 'opakov.

míhavý || mi- [dvě] = mihajicí
se: m. pohyb, stín, -vé světlo:
mihavé osvětlení (Jil-.)
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mihnouti se, mihl. -hnut(í), dokon.
k míhati se = kmítnouti se, na
okamžik se ukázat. iobjevit,
rychle přejít, přejet: v dálce
se něco mihlo; přítel, vlak se
mihl kolem nás || řidč. m.: laň
ka v lesy mihla (Hál.); něco
(se) mi mihlo hlavou || m. okem
po čem (Krásnoh., Zey.);
v luzném mihnutí (Čech); m. oka.
(Třebíz.):
'slož. dokon. pří- se = mihnouti
se hlavou Jir.: za- se

mihot, -u, m. = míhání (básnic.);
mihotati se. -tám = míhati se:
světlo se -tá.; rosná. krůpěje se
-tá. Krásnoh.); zář ohně -tala
Se po zdích (Jir.); -tá.ní hvězd
(Neum.):
mihotavý [-vě] = mihotající se,
míhavý: —vé světlo; -vé stíny
(So.); křídlo -vě hravé (Čech)
|| *-tny'

mihule, ž., ryba; zdrob. mihulka,
-lek, ž.; M., věž, dříve vězení v
Praze

mícha, ž. = trubicovitá. část ú
středního nervstva v páteři

Micha, m.. příjm. z Mikeš, Mi
kuláš

michač " mí-, -e, m. = kde míchá
(odbor.); -čka, -ček, ž. = žena.
která míchá; míchačka = mí—
chací přístroj, lopata:
míchadlo, -del, stř. = stroj na
míchání

Michal did. často Mí->>, -a, m..
křest. jm. i příjm. z Michael
<<-cha-el»; žertov. = patron hos
tinských (protože míchají ná
poje); zdrob. -chálek, -1ka, m.

míchaná, —né, ž. = míchaná ko—
řalka (lid.);
mícham'ce || mina, ž. = něco
smíchaného, směs: -nice voňavek
(Nez.);
míchaný vlak, lid. m. smíšený;
-ná. společnost (lid. a hovor.) =
nestejnorodá, smíšená

míchati, -chám, -chá.ní = mísit.
dávat jedno do druhého, k dru
hému.... měnit původní pořad,
složení téže věci: m. kaši || kaší,

pražící se kávu, karty, víno s
vodou: m. se do čeho = plésti se
(lid. a. hovor.); sr. míchaný;
slož. dokon. do—kaši;
na- co, čeho kravám do pití, na
jed(u) do kávy; na—se (mnoho):
po- co = poplést; pomíchaná
společnost (Jin) = míchaná:
pro- co = důkladně zamíchat:
při- co k čemu, do čeho;
Toz- vejce v mouce;
s— xobyč. z-» co s Čím;
'v—se do zástupu, do řeči;
za- kaši, karty " kaší, kartami:
přenes. za- nějakou záležitostí ||
záležitost = důkladně jí po
hnout ll zamotat (lid. a hovor.);
za- komu = nadrobit, způsobit
potíže, nesnáze (t.);
míchávatí, opakov.

Michl, -a, m., přezdívka Němcťím:
Míchlík, -a, m., zdrob. k tomu:
*michlwka, -vek, ž. = čepice,
jakou nosívají Němci (nářeč.):
míchlovský, přid. ]; Michl

mijazma, v. miasma
míjeti, -její, nedok. k minouti: 1.

štěstí jej míjí; m. co (zast. čeho)
=nedbati (šaíař.); 2. podměto
vě: den za dnem míjí; 3. m. se
s kým; m. se s pravdou (šmil.);
slož. dokon. zao-: zvyky, bolesti
pomíjejí; po- co || 0110- = vy
nechávati; v. pomíjející; 1310—=
odpouštěti;
míjívatž, opakov.

míjivý Dvě; -vost] = co míjí, p'o
míjí, pomíjející, chvilkový (ne
příliš časté) : -vá nahodilost
(šmi1.) ; -vě se usmál (Vr.) =
na okamžik, slabě

Mikado, m., titul japon. císaře;
mikádo, stř., ženský účes (dříve
japoneček a u mužů smrděnka);
= lokomotiva ze škodových zá
vodů (hovor.)

mikati, o srních zvucích v říji
(mysliv.):
m. se = míhati se (nářeč)

Mikeš, -kše, m., příjm. z Mikuláš
'miknouti (se), dokon. k mikati
Mikoláš, -e, m., zdrob. -šek, -ška.

příjm. z Mikuláš



“mikot 915 milička

mikot. -u, m. = smí mikáni
mikro-, kmen řec. přid. jm. mikros

(= malý) ve vědec. slož. slovech,
v. dále

mikrob, -u || obyč. -a, m. = drob—
nohledný ustrojenec; vlastně sio
ženina mikro-b (z řec. -bios =
život); mikrobový, přid. k tomu

mikro-fan, -u. m. = zesilovač zvuku;
dom/ni, don-ový, přid. k tomu;
-kosmický q-koz—»,přid. k mikro
kosmos: -kosmos a-koz-». -mu.
m. = svět v malém, člověk;
400, -a, m. = kdo se obira s
maličkostmi, s podrobnostmi
(hanl.); -logický = všimající si
maličkosti, podrobností, jdoucí
do nich; -logle, ž. = zkoumáni
maličkostí, podrobností, záliba v
nich:
metr, m. = přístroj k měření
nepatrných vzdáleností, drobno
měr

mikron, -u, m., zkratka „ (řec.
m), z řeč. = 1/1000mm

mikro-organismus <-nyz-», -mu,
m.“= mikrob;
-skop, -u, m. = drobnohled;
-skopický: -ká zkouška = z. mi
kroskopem; -ký živočich = drob
nohledný; —skopo'vat£, -puji =
zkoumat mikroskopem

Mikea || Mixa, m., příjm. z Mikuláš
Mikula, m., přijm. z Mikuláš;

Mikuláš, -e, zdrob. -šek, -ška,
m., z lat., křest. jm. i příjm.:
mikuláš = dárek' na sv. Mikuláše;
mikuláše'nec, -nce, m. = člen hu—
sitské sekty, zvané podle pů—
vodce Mikuláše;
mikulášský trh (na sv. Mikuláše);
Mikulka, m., zdrob. k Mikula.
přijm.:
Mikulka, ž.: být jako m. = do—
hola ostříhán (lid.)

Míla, m. || ž., domác. tvary k Mi
loslav(a), Milada, Milena, Emilie,
Emil, Bohumil(a)

milá, -lé, ž. = 1. milenka; 2. na
mou tě (moutě) milou (totiž du
ši)!. povzdech, zapřisáhnutí (lid.,
Rais)

miliarda c—lija-xo

miláček, -čka. m. = člověk něko
mu milý, něčí oblíbenec: tatín
kův m.; m. štěstěny = komu
přeje štěstí; miláčku! = můj
zlatý, má. zlatá (hovor.)

Milan, -a, m., křest. jm.;
milán, -a, m. = milenec (Klost.
Zey., lid.);
Milán, -a, m., ital. město:
milánek, -nka, m. = milenec;
lid. a hovor. = miláček

—mílati, v. mliti
Milatice, -ic, pomn., ves na M:..

2 os. jm. Milata, sr. Miletice
Milča, -či, ž., domác. tvar k Bohu

mila, Emilie, Miloslava, Milada.
Milena; zdrob. Milčt'nka, -nek, ž.

mile, v. milý
míle, mii. ž.. z něm., délková míra
miiec, -lcc, m. = oblíbenec (kniž.)
Miieč, -lče, ž., ves v Č.
miiek || vvi-, -lka, m. = milenec

(obroz.); M. =Amor
Milena, ž., křest. žen. Jm.:

lena, ž. = milá. (Č.-Chod)
Fmi.

“milenec [-nka], -nce_ m., 'zpodstat.
milený, -ná = milovaný muž ||
-ná. žena.: -necký [mecky ; mec—
tviJ: -necký poměr; —kézaujetí
(Vr.)

mileninm || mill- (-lényjum», -nia,
stř., lat. mill- = tisíciletí, -leté
trvání: miov'ý: —véoslavy

milenka., ž., v. milenec, M., a.
zdrob. k Milena

milený = milovaný (zpřidav. příč.
od míliti)

miierád, -a... = velmi rád
Milotice, -ic, pomn., -tin, -a, m..

čes. vsi, z osob. jm. Milata
-rd. ž., z miil- =

1000 milionů: přenes. = obrov
ská. suma, -ké množství:
-dá'ř, -e, m. = kdo má. miliar
du, nesmírný boháč;
*miliardkrát, násob. příslovce k
miliarda (jako tisíckrát...)
-dový: -vá hodnota

milice, ž.. z lat. = občanské vojsko:
-licionář [-řka], —e, m. = člen
(členka) milice;
-licionářský, přid. ]: tomu

milička, -ček, ž., trav-ina.
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miliční, přid. !: milice; -čník, —a.
m. = člen milice

milieu <<-lijé»,stř. neskl., franc. =
prostředí, běhoun na, stůl

miligram, -u, m. =tisícina gramu;
značka mg; -gramo1rý, přid. k
tomu

milijé, v. milieu
milimetr, -u, m. = tisícina. metru,

značka mm; —metrový, přid.
tomu

milion, -iiu, m., z lat. mille (= ti
síc) = tisíc tisíců;
-onář [-'řka], -e, m. = kdo má
milion(y): -onářský, příd. k tomu:
-onek, -0nku, m., zdrob. k milion;
—onkrát,nikoli -te, násob. pří
slov.: přenes. hovor. = mnoho—
krát:
*-onletí, stř. = doba milionu let
(sam;

,-onový: -vé jmění, město; baba
-ónova = která. říkala ráda mili
onkrát (Nor.);
-onský [-sky] = zpropadený, za.
trápený... (lid. a hovor.):
-ontí:na, ž. = miliOnová část;
-ontý, řad. čísl. ]: milion

milíř, -e, m. = doutnající hroma
da. dříví, z kterého se získává.
dřevěné uhlí; Jova), přid. k tomu

miliskovati = důvěrně se mazlit:
m. koho (Kunětic.), obyč. m. se
s kým

'militant, -a, m., z lat. = bojovník;
-tantn£ = bojovný

militarisace c-za—»,ž., z franc. =
militarisování;
militarismus ox-zmus». -mu, m.,
= vojenský, vojácký duch, pře
vaha vojenství, vojska ve státě..:
-risovati co = zařídit vojensky,
podřídit vojen. dozoru..: slož.
dokon. z—;
místa, m. = stoupenec milita
rismu;
—ristický [-cky] a-styc-» = v du
chu militarismu: -ká. soustava

'militární, z lat. = vojenský (zam.):
ojediň. = bojovný

*míliti = činit milým (obrazem.
zastan; stč. m. se = být milý.
líbiti se); sr. milený, umílený

*militka, -tek, ž. = milenka
*militký = velmi milý (RK., za

star.)
milius, -sa <<-sa.»„m.:

vati se jako m. = být milý
(nehněvati se...), být jako ne
víňátko, mile se usmívat (hovor-)

*milka, -lek, ž. = milenka (bá
snic.); M., ž., zdrob. k Míla;
Wilkovatž se s kým, -ková.ní (n !
koli... se) = důvěrně, mile
necky se miliskovat

millenium, v. milenium
milní, příd. k míle = označující

míle; m. kámen. sloup neboli
milník, -u, m.

milo, v. milý
mila-, kmen od milý ve složeni

nách většinou knižních:
-dar = dar z lásky, ze slitování,
z milosrdenství;
'-dějný = působící mile (Bal.):
'-háj, -e, m. = sad (zast.);
*-hrad, -hrádek = letohrádek;

býti. usmí

'-hra/vy' = mile hravý (Čech.
Pfl.-Mor.);
*-krásný = mile krásný (Čech.
Ner.):
*-milý = velmi milý;
*-mlu1mý = mile mluvící (Pl-'L
Mor.);
*-něžný = mile něžný (čech);
=**—skvělý(čelak.);
*-sladký (PM.-Mor.)

Miloslav [-17a], -a, m., kř. jm.
milo-srdenstzň || (zastan), -srden

stvo, -srd£, st'ř., překlad lat. miSe
ricordia, = útrpnost, Shovívavost,
slitování. soucit, porozumění;
učiniti co z milosrdenství;
= milosrdný skutek: prokázati
m.—

-srdný [-ně; -nost] = mající
milé, dobré srdce, slitování, po
rozumění pro bídu, neštěstí....
uznalý, shovívavý, dobrotivý: m.
člověk; m. klid = utišující, u
klidňující (kniž.); m. posudek
(hovor.); m. skutek = vyplýva
jící z milosrdenství; -ně s kým
jednati; Milosrdní (bratři), dobro
činný řád; ležet u Milosrdných
= v jejich nemocnici
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milost, -i, 2., od původu podst. k
milý, 1. = vlastnost někoho, ně
čeho milého, půvab, vděk: zdrá
vas, Maria, -sti plná. (modlitbah
milost jejích rtů (Dur.; bá.snic.);
2_ = dobrotivost, veliká laska.
ýost, slitování, přízeň: být u
koho v milosti: král z Boží
milosti; žíti... z čí -sti; pro
jít, pustit koho u zkoušky z -sti
(lid. a hovor.); vraždit, nechat
propadat bez -sti;
= dobrodiní: nechtít od koho
žádné -sti; dělat komu -sti (han—
livě);
3. = odpuštění, prominutí (viny,
trestu): prosit o m.; navrhnout,
udělit, dostat m.; příjmout na
m.:
vzdáti se komu na. m. i nemilost
= úplně do jeho moci, jemu na
p06pa5:
4. = láska (zastan. kniž., básnic.):
co je po mladosti, když není
-sti (píseň); Jablonského Písně
milosti;
5. boží milosti = křehké sma
žené pečivo;
6. M., titul: královská M.; \:
starým dopisech Vaše M. = Vy.
Tvoje M. = Ty...

'milostenka, -nek, 2. = větší svo—
bodné. dívka (Rais); = gracie;
M. = Gracie.

*milostina, z. = almužna
'miiostinka., ž. = milostivá. pani
'milostiplný = plný milosti
milostivý kvě; vnosu = dobro

tivý, laskavý, slitovávajíci se:
m. Bůh: -vé léto, v. léto: titul:
-vý pán, —va paní... = milost
pán...; -vě kárati, s někým jed—
nati; z veliké -vosti a dobroty
(čelak.)

'Milostka, -stek, ž. = Milostenka
milostné, —ho, stř. = důchod z

milosti (odbor.)
milostnice, ž. = milenka (bibl.);

=kurtizána: = milovnice,(Sez.);
'-stnik, -a, m. = milec, milenec
(Palac, Zey.)

milostný [—ně; mostJ, přid. k mi
lost ve význ. pohlavní laSka: m.
cit, poměr, svazek; -ná. píseň,
hudba: -né dobrodružství; -ně se
usmáti; = půvabný, krásný. las—
kavý, dobrotivý (říd. kniž.); he—
rečka neodolatelné -nosti (Bass)

milostpán, -a, m., z jeho milost
(Milost) pán.., 1. starší uctivé
oslovení, pojmenování pána. oso
bou podřízenou, prosebníkem;
2. = mocný, velký člověk, pán
(hanl'.);
milostpa/ni, ž., starší uctivé oslo
vení, pojmenováni vdané pani
osobou podřízenou nebo pánem
stejného společenského stupně;
milostslečna, -čen || -slečinka,
-nek, ž., uctivé oslovení. pojme
nování slečny osobou podřízenou
(zastan)

'milosvětlý obraz (Celek)
Miloš, -e, zdrob. -šek, -ška, m..

domác. tvary k Miloslav
*milošumný = mile šumící (Heyd.)
*milota, ž. = příjemnost, příVěti

vost
Milotice, -ic, pomn.. čes. i mor.

ves; z osob. jm. Milota
milončký, milounky' [moe] = velmí

milý
milouš, -e, m., zdrob. -šek, —ška.

m. = miláček;
M., -šek, domác. tvary ]; Milo
slav

*milovábný = roztomilý (básnic.)
milovat! koho. co = mít rád, mít

lásku k němu, k tomu: m. se,
podst. -vání (nik. -vá.ní se):
m. co, společnost... = mít v ob
libě, státi oč:
slož. dokon. od—se = přestat mi
lovat (kniž.); od- se od čeho
(R. Svob.); po-, 0 dokonavé bu
doucnosti: pomiluje. nechá tak
(píseň); jinak prostě dokon.:
pomilováni (Čelak.); býti k -ní
= velmi krásný, milý... (lid. a
hovor.); jiné zao-: Hospodine,
pomiluj ny = smiluj se nad ná
mi (z círk. slovanš.):
pro- se = milováním proniknou
ti: za světlem (= k světlu) se
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promilujem (Ham.); nutno se pro—
bít a pro- (šrám.): promilovaný
pokoj = prohřátý láskou (Beneš.):
s- se nad kým, čím, v. tam:
14- se = unaviti se milováním
(hovor.); za- koho, co (šmil.,
Kamp), obyč. za—si koho, co II
za- se do koho, do čeho = po—
jmout lásku ke komu. ]: čemu.
oblíbiti si koho, co:
milovávati, opakov.

milovnice, v. milovník;
mílovwicky' [-cky; -ct'ví], příd. k
milovník [mic,-eL -a, m. = člo
věk milovný (čeho), milující (co),
libující si (v čem): —nikhudby,
divadla..: -ník, -nice = herec,
herečka hrající milostné úlohy;
= milenec, milostnice; = ama
tér [-rka], diletant [-tka]- (říd.)

mllovný [—ně; -nost]: m. čeho “=
milující co, mající zálibu v čem:
jazyka svého m. (Jir.): Slované
své země -vní (šafař.); -vné
spolky s pannami = milostné
(Ju—.): -vný hudby || hudby -vný

'milovonný = mile vonící (Suš.)
mílový, přid. k míle: -vá. vzdále

nost; m. sloup = označující
míle: -Vé boty (v pohádkách) =
v kterých se ujde jedním krokem
míle; -vé kroky = velice dlouhé

'milo-zwč'ný (Tyl): -žalm (Šmil.)
'milučký = velmi milý
'milůStka, ž., zdrob. k milost =
-něžnost (šmil.); = mílkování,
miiostnice, libůstka; 'mžlůstko
vání, stř. = milování (PM.-Mor.)

Miluše, zdrob. -ška, -šek, 2., do
mác. tvary k Milena, Miloslava,
Milada, Emilie

milý l-lo; -le; dost, v. taml;
1. = milovaný, vážený: m. syn.
přítel, život, -lá. dívka, vlast,
vzpomínka, -lí rodiče...;
2. = příjemný. Dřívětivý, víta
ný: m. člověk, společník, -lá. ná
vštěva, povinnost, společnost;
3. ukazuje v důvěrné řeči k to
mu, o čem se mluvilo = ten, ale
náladové, hlav. při překvapení:
milý zabitý hop 5 lůžka (Herb.);
mile koho přivítat...:

zpodstat. milý, m. = milenec;
milo || archaist. mí-: co milo
(mí-) nám, to nechce k nám
(přísl.); milo jej poslouchat =
je milé (kniž.); milo jim bylo
všem, když... (Němc.); učiti se
až milo = že je to milé, jedna
radost: v. milá.;
2. stup. milejší [Jeji]

mim cmím». -a, m., z řeč. = herec
(kniž.)

mimi, stř. neskl. = miminko
mlmický [-cky], .příd. k mimlka:

-cké umění;
m'i/m'lk, -a, m. = kdo dobře 0
vládá. mimiku;
mimiku mi-», 2., řec. = posun
ky, výraz obličeje vyjadřující du
ševní hnutí n. provázející řeč

mimikry, neskl. stř., z řeč. = při—
způsobení (zvířat) k okolí bab
vou n. tvarem: barva látky;
mimikrový [mě] = mající barvu
mimikry

miminko, -nek, stř. = děťátko
(hovor.) '

mimo, souvisí s minouti, míjeti,
1. příslov., a) = vedle, kolem.
okolo: jít mimo (říd.); škoda
každé rány, která. padne mimo
(pořek.): stát, být m. = stra—
nou; b) s předložk. výrazem =
kromě: jiné cvičení m. v literatu

, rách (Klicp.): m. do kostela ne
jde nikam (Rub.);
2. předlož. se 4. p., nikoli s
2., znamená.: a) to, co míjíme,
kolem čeho jdeme...: jít mimo
koho = vedle, kolem (říd.);
b) to, co pomíjíme, vylučujeme.
kromě, vyjma. vyjmouc: m. tebe
nikoho nemám: neví to nikdo m.
mne;
0) to, co je vně něčeho. i jin—
de: nezůstalo to tajno m. ško
lu (Hál.); na podlahy nesměl
vstoupiti m. koberec (Herr-m.):
být v úřadě upjatý, m. úřad

; přívětiVý; bydlit m. Brno, Pra
hu...;
přenes. ministr... m. službu; m.
nadání = proti n.: m. očekávání
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nad, proti; být m. nebezpečí
ven z n., bez n.:

d) 5 význ. připojovacím = vedle,
kromě, nad něco: m. jiné říci
to a to: mimo tuto práci mám
ještě jinou

mmm-, ve složeninách stále vzni
kajících, hlavně z předložk. vý
razů. na př.:
-bčžka, -žek, 2. = přímka „běžící
mimo“, neprotínajíci druhou;
-český = jsoucí mimo čechy;
-děč'ný = bezděčný;
-dék, přislov.. z mimo děk = m.
libost (sr. dík) = bezděky (běž
né); -děký (říd.) = bezděčný:
-estetick:ú = co je mimo esteti
ku, jiný než estetický: -ké hod
noty (Mukař., Gotz);
-ev7'opský=co je mimo Evropu:
-chod = jinochod; -chodec= kdo
jde mimo, okolo, samotář (říd.);
-chodem, příslov., vlast. = při
chůzi mimo, vedle; přenes. říci
co, zmíniti se o čem... -chodem
= říci... jen jako příležitostnou
poznámku, per parenthesim;
-chodník = jinochodník;
'-chodný, o stopách = jdoucí

.vedle jiných (Vach.);
dintelektuálni talent“ (Pujm.) =
založený jinak než intelektuálně;
-jdouoí = kolemjdoucí (běžné);
4m, stř.: ruce se tisknOu v m.
(čap.; říd.):
-Zetny' = letící mimo, kolem
(čelak., Čech):
dite?-dwi život spisovatelův
(Schulz) = mimo literaturu:
manželský styk

llll

Mimoň, -ně, ž., město
tuha-pracovni doba (Č.-Chod):

-řádný botě; most] = co je mi
mo (obvyklý) řád, proti řádu,
mimo pořádek, ustanovení...: m.
profesor, vyslanec, r0zpoěet, -ná
podpora„ vydání (ustáleno); =
neobyčejný, vynikající, nesmír
ný... (s význ. podivu, uznání):
m. odborník, -né štěstí, -ně ve
liký...

mimosa e-móm, ž. = citlivka

mimo-služebni = co je mimo služ
bu: -smyslny' = co je mimo, nad
smysly (Masar.)

mimosni [mě,- -mst], přid. ]: mi
mosa = citlivkovitý

mimosoudní narovnání... = mimo
soud, ne před soudem

mimosovitý || mimosovy' c-mózo—» _
= citlivkovitý

mimo-stranický = nestranický;
-školn£ || -školský: -ní, -ké za.
městnání

*mimotně, přislov. = mimochodem
mimotní || -tný, nové příd. jm. :

mimo = jsoucí mimo, vedle, ve
dlejší, na př. příčina (říd.); -ni
úmysl = vedlejší, postranní (t.);
dobré -ni zaplacení (Ner.) = ne—
čekané: -tná poznámka = p. mi
mochodem; něco -tného = něco
mimo sebe (Drt.)

mimoto, příslov. = nadto, dále.
ještě: nadaný a m. pilný

mimo-úřední cesta, chováni;
“územní = exteritoriální;
-vécný = netýkající se věci samé
(Geb.);
uvolky, příslov. = mimovolně;
-'volny' [-ně; most]=co je mi
mo vůli, bezděčný (běžné): -vol
ný pohyb; učiniti co -ně:
-zemský: -ká krása (Dun)

míň, v. méně
mina, 2., z řeč.. 1. starořec. váha;

2. = náboj s třaskavinou: me
tati, klásti -ny; přenes. (obchod
nic.) =tuha. do pouzdérka; 3. =
chodbička na. listech vyblodaná
hmyzem

Mina, ž., domác. tvar k Hermína.
Vilemína.

minaret, -u, m., z arab. = věž me—
šity

-minati, v. mnouti
mináž, v. menáž
mince, 2., z něm. = kovový peníz:

drobná, berná m.; v. berný:
zdrob. mincička, -ček, ž.;
mánciř, -e, m., 1. = kdo má
mince (zastr.); 2. váha;
mincmistr, -a, m. = správce
mincovny;
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mincovati = razit peníze (za- ' číslo, hodnota: m. povinnosti...:
stan); existenční m.
-co1ma, -ven, ž. = dílna na 111- miniovati (myje-» = natírat mi
ženi mincí; niem;
-co'imí úřad, jednotka: mmio'vý, přid. k minium
“COWČCRÚ[-ctví], Příd- k "WWW: ministeríalismus <<-nysteryjaliz-»,
—a_m. = mincíř

minér, -a, m. = kdo pracuje s mi
nami, s výbušninami

-mu, m. = otázka účasti ve vládě:
arteriální, příd. k ministerium
ministerský (zastar.):

minerál, -u, m.. z lat. = nerost: -sterium <<-stéryjum», -ria, stř..
-rál'ie <<-lije>>,-lii, ž. pomn. = zastar., obyčej.
různé nerosty; -'rálni || (řidší): -sterstvo, -stev, stř. = minister
-rálfný (složení půdy, voda): ský úřad: '
-rálka, -1ek, ž. = minerální voda; -.étersky', přid. k ministr. minis
-*ra,log,-a. m. = znalec nerostů; terstvo
walogický: -ká sbírka; ministr I-Tyně1 ony-», -a, m.. z
-'ra.logie <<-gije», ž. = nerostopis lat. = člen (členka) Vlády

Minerva, ž., stital. bohyně ztotož ministrance cony->>.ž., z lat. = mi
něná s .Athénou; název spolků, nistrování Z.;
úSFS-Vů'ý'tk k č -stra/nt, -a, m., z lat. = kdo při
mmmi—F “». “te - ž- = žáky“ sluhuje katolic. knězi při mši:

. 83111113519-Mmervy t *-strant'iti = ministrovat;'" n“ » -u, m' = menue -stra,ntsk' -st'vž říd. ]: mi
mínění, stř., podst. k miniti = 13— nistrant „ [ L D

sudek, souši: míti dobré.. špatné ministrovati, 1. = být ministrem:
"_“—0 om, O čem,. Wé. m.. 2. = být ministrantem: vro'vá—

veřejné m. = soud veřejnosti, ná- vati opak.
zor většiny hd“ býti stejného... ministrpresident, -a, m. = minis
míněni: jsem toho mínění, že...,
nikoli jsem mínění

míněný, v.

terský předseda, předseda. sboru
ministrů, vlády: -tsky' [-t8tv£].

míniti přid. k tOmu
miniátor, -a, m. a-nyjá-» = malíř ministryně, ž., v. ministr

mm'atur- “mamma“ míniti, -ni, —něn,podst. —něni.v.
miniatura. a-nyjatú-iv, 2., z lat. = tam, 1. = domnívati se, myslit.

malba. kresba v malých rozmě- smýšlet, soudit: m. co 0 kom.
rech, 'drobnomalba, drobnokres
ba; slovesné podrobné zpraco
vání; přenes. = miniaturní roz
měry: provésti co v -ře:
-turžsta, m. = miniátor;
-turka, -rek, ž., zdrob. k minia
tura (Durd.);
—tum£ malba, malíř, -řstvi: pře
nes. = drobný, maličký: -ní roz
měry, předměty

minimalista ((my->>, m. =:
pro minimální požadavky:
minimální [mě] ony-», z lat. =
nejmenší: m. plat, požadavky:
-ně = nejméně, aspoň;
minimum ony->>, —ma, stř., lat.

nejmenší částka., množství.

kdo je

o čem; dobře... to s kým m.:
co tím miníš7; 2. = zamýšlet,
hodlat, pomýšlet nač: minim jet
do ciziny...;
dobře míněné. rada:
slož. dok. pod- co čím = učiniti
závislým na. něčem (dáti si to
jako podminku): pod- svou ů
čast _*či'm'; -ná účast; být pod
míněn čím = býti závislý, záviset
na čem, míti základ v čem... [za
mitává. se, ale ujalo se, protože je
stručné & výstižnéJ; v. podmí
něný;
u-, zprav. u- si co = usmysliti
si, rozhodnouti se to vykonati:
sr. zpřídav. umíněný;
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172/-si co = vyjmout, vyžádati
si pro sebe, položiti jako pod
mínku: vy- si něco při prodeji
n. při koupi; vy- si bezplatný
byt; sr. výminka, výměnek;
z- se 0 kom, o čem = připome
nout; sr. zmínka:
-mifňova.ti, slož. nedok. pod- co
čím, ary- si co, 14- si co, z- se
o čem;

m. se cíle = nezasáhnouti cíl,
nedospěti cíle;
slož. dokon. apo-, v. opominouti:
po— koho = nevšímavě přejít
kolem něho: kněz uzřev jej po
minul (bibi.); zima pominula =
minula;_ po- co = nevšimnouti
si, vynechat... (úmyslně i nedo

.patřením) ;
po—se se smyslem, s rozumem ll

mánívatz', opakov.
minium <<minyjum>>',-nia. stř., su

řík, červené barvivo
Minka, ž., zdrob. k Mina

často smyslem, rozumem = po
zbýti rozumu; pes se pominul:
v. pominulý, -nutý;
pro- komu co = odpustiti;

'mínka, -nek, 2. = mínění (oje— u- si co, v. tam; v. mijeti
diň., asi podle slov. mienka) minoutka, ž., zdrob. k minuta (Jin)

minoha, ž. = mladá. mihule mlnovati = vyhlodavat miny,
minomet, -u, m. = zbraň na me— chodbiěky, o hmyzu: v. podmi

tání min; -metec, -tce || -metník, novati, za
-e„ mL = vojín u minometu: minový, přid. k mina
matný oddíl —miňovati,v. míniti

miňon, v. mignon 'minSter, -tru, m. = miinstr
minonoska, -sěk, z. = loď kla- minstrel, -a, m., z angl. = (po

tulný) pěvec středověký
minnce | -c£, ž., z lat. = malý

kalendář (v starší době)

doucí miny
mlnorita, ž.. z lat. = menšina.;

m., m. = člen minoritského řádu:
„um = menšinový: -ritní vo- minuciosní <<-óz-»_z lat. || po
tum. škola; -ritský řád dle franc. -ésní (Sez.) vně;

minouti, -nuv, -nul, -nut(í). 1. -nost] = velmi podrobný
předmětové m. koho = přejít, minule, příslov. = posledně, pře
přejet... mimo koho. vedle koho.
stranou koho a nezpozorovat jej
n. nesetkati se s ním; jít, co
noha nohu mine = pomalu,
zvolna :
přenes. = vynechat, nepostih
nout: může-li mne tento kalich
m. (bibl.): trest tě nemine;
2. podmětové =,uplynout, zajít:
mládí, léto minulo: doba slávy '
minula; nemine den, aby ne
pršelo; v. minulý;
3. m. se (s kým) = m. koho, ne
potkati, nese- se n. neviděti ,se;
psaní se minula = křížila. se;
podob. přenes. m. se s čím (o d
chyl. čím), s povoláním... =
zvoliti' si nevhodné povolání; o
patření se minulo se svým účin
kem, s cílem = nemělo očeká
vaný účinek..:
m. se bez čeho= nepocítit po
třebu toho; .

dešle, minulou hodinu (ve ško
le), při poslední návštěvě..:
'minulekrát, příslov. = minule;
minulo, stř.: od -la = od minu
lého setkáním; perspektiva z -la
(Mah) = podle minulosti, podle
starších představ;
minulost, -i, 2. = něco minulého,
minulý život, vývoj..., -lá. doba:
-lost národa, člověka: v -losti;
křísit -lost:
*-lostn£ "\ -lostný = týkající se
minulosti..: -ní náměty (Nov.):

.-né prvky“ (šal.);
minulý, zpřídav. příč. od mi
nouti = co minulo, uplynulý,
předešlý: m. týden, měsíc, rok.
-lá. léta.

minus (mí-», lat. příslov. = méně:
znaménko odčítání (—):
zpodst. stř. neskl. m. = nedo—
statek, nevýhoda; každé m. ži
vota (Mach.) = nezdar...
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minuskula, ž. jedn. || pomn. -le, v své míře: uvésti tvrzení na
-lí, z lat. = malé písmo, malá prav0u míru; mítl co v hojné.
písmena, dostatečné... míře; přivést koho

minuta, ž., z lat. = 60. část hodi- z míry = z rovnOVáhY.rozčílí“
ny; úhlová. & Oblouková.míra; za ...; do jisté míry mít pravdu
-tu, v -tě, často = za maličkou = jen částečně:
chvilku...- být! spokojen s mírou (že je

' něco dobře naměřeno)... || hoj'minutinka, -nek, ž., zdrob. k
to u' _ (R is)- nou měrou = hojně: všeho s

?“ ' V ce a ' _ měrou || s mírou! = jen do jisté
mmutka, -tek, Ž.. rovnez; Pře' míry, mírně, ne příliš; nepa
nes. = velmi krátká. doba: PřiJm trnou... měrou = nepatrně; tou
za -ku: = pokrm „za. minutu“ měrou = do té míry;
připravený: 4. dobrá., svá. míra = nálada;
minutový: -vá ručička; —VéZPOŽ' v. nadmíru, přesmíru, zmíry
dění = 0 minutu: “žá přesmka mlrabelka, -lek, ž.. z franc. =ž1utá
= na. minutu; -vá. Jídla. = mi— kulatá Slíva.
nutky
_ _ mirakulésaí q-léz-» [-ně], podle

'mlnutý = mmulý (lid.) franc. i| -Iósní c—lóz-zo,z lat. =
I mír, -a, m. = svět (stč., jen zázračný;

v písni Hospodine, pomíluj ny: mžrakulum, -la., stř., lat. = div.
ty spase všeho míra) zázrak, hra o zázracích světců

II mír, -u. m. = pokoj, klid, druž- -mírat1, v. mříti
né soužití mezi lidmi, ne nepřá- mlráž, -e, ž., z franc. = přelud
telství mezi státy, národy (opak mírčlčka, -ček, ž., zdrob. k mirka
války): m. sjednat, u-, uzavřít: Míreč, -rče, ž., ves v 6.
m. mezi jednotlivcí...: žíti s mírečka, -ček, ž., zdrob. k mirka
kým v míru &.pokoji; hřbitovní Mirek, —rka., Mireš, -r(e)še, m..
m. (Vrchl.) = mír hřbitovů, na— domác. tvary k Miroslav, Jaromír
prostý klid: mirka. (nářeč. měrka). —rek, ?.
v. dýmka = nádobka na měření

míra, 7. mírou || měrou (v. dále). Mirko, m., kř. jm., ze srb. =erek
2. mn. měr, 3.—7. mě- || mí-, ž., mlrliton, -u, m., franc. = píšťalu
1. = rozměry délkové, časové... z rákosu
v ustálených měrných jednot- mírně, „_ mírný
kách: brát, vzít míru na šaty...:
brát míru na buchty, na, kned- mišgltel í" _mír- [-lka], -e, m" =líky = zívat (m.); jakou to má 0 m "“
míru? = kolik to měří, jaké to mírnitiv rozk- mimi = činit mir
má. roměry?; VGTŠOVÉm_ = ným, zmenšovat, uklidňovat.
metrum; dobrá, správná, špat— krotit, ChIÉChOIÍt: m. bolest lé—
ná... m. = dobré navážení. na- kem; “" koho; m. se V hněvu, '
měření...; životní mira. = úroveň; řečivV “dle-" = být mírný, za
2. = měřící, měrná. jednotka: chovávat mím:
míry a. váhy: = nástroj na mě- slož. dok. 14-se; sr. umírněný;
ření s označením míry, tyč. ko- z—bolest;
žený pásek..: stoupnouti si pod 5101 nedok. zmiňovat: bolest.
míru (pří odvodu) atp.; příkrá slowa;
3. = rozsah, stupeň, mez, hra- mímívatt, opakov.
nice: překročiti stanovenou... 'mímlvý ['"ěi -vost] = mímící
míru; zachovat ve všem (pra- míriíoučký || -'ňounký [moe] =
vou) míru: nez-nat míru: zůstat velmi mírný (říd.)
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mírný vně; mostJ = nepřesahu
jící, zachovávající míru, neveliký,
ne prudký, ne krutý...: m. vítr,
trest, poplatek, člověk, svah.
úspěch, -ná zima, cena, povaha;
m. v jídle, v pití... = střídmý:
-ně potrestat, posuzovat koho;
cesta. -ně stoupá..:
-nost podnebí, rozsudku, v jíd
le...; zachovávat ve všem -nost:
2. stup. mějši [-něji]

Miroslav [-va], -a, m., křest. jm.;
Miroslav, -vě || -vi, ž., městys

niroš, —e. zdrob. -šek, —ška, m..
domúc. tvary k Miroslav

'mírotvorce, m. = kdo zajišťuje.
zjednává mír, urovnává spory

mírový [-'vě; -vost], příd. 1. k mír:
-vá konference, smlouva; -vé hnutí
= usilující o zachování míru; -vé
poměry, ceny = za míru, jako
za, m.: žití -vě = jako v míru;
2. k míra, obyč. měrový

mírumilovný [-'ně; mostJ = milu
jící mír. usilující o mír

'mířený = smířený: -né přátel
ství jak v březnu led (Čelak.)

'mlřík, -u, m., ze srb. = celer
mířiti, miř, 1. = smiřovat (říd.);

2. m. na koho, nač = odhado
vat vzdálenost, směr, cíl, smě
řovat k cíli (při střílení, házení,
ráně...); dýkou zrádci v srdce
míří (Krásnoh.); kam miříš =
kam jdeš, jaký je cíl tvé cesty?
(lid. a hovor.); na koho míříš
(v řeči)?=koho máš na. mysli?;
kam tím míříš? = co tím míníš,
jaký máš úmysl?;
slož. dokon. na- na. koho, nač:
na— si (rovnou) přes pole... =
jíti (rovnou) přes pole: kam
máš namířeno...?;
s- || us- (Palac. u-) = zjed
nat mír, udobřit; s- se s Bo
hem, s lidmi; přenes. s- se s
čím = přijmoutl to, spokojiti se:
za- ručnicí na koho; za—do lesa;
slož. nedokon. smiřovati koho
(s kým) = udobřovat: s- se
s čím;
miřívati, opak.

mísa, 7. mi- || mí-, 2. mn. mis ||
mís, 3.—7. ml- || mí-, ž., ná
doba; dluh z mísy jídá (přísl.)
= ubírá. jídla (kdo má. dluh.
musí se uskrovňovat); nejídati
s kým z jedné mísy = nepěs
tovati s ním přátelské styky
(šmil.); m. = jídlo na míse

misál a-sá1», -u, m., z lat. == mešní
kniha; přenes. = velká tlustá
kniha (lid. a hovor.)

*misandra " odch. my- c-zan-t.
ž., podle řeč. = nepřítelkyně
mužů (č.-Chod);
'misandrický, příd. k misandrie:
*misamd'rie, ž. = nenávist žen k
mužům

misantrop <<-zan-», -a„ m., z řeč.
= člověk nenávidící lidi, vy
hýbající se jim (opak filantro
pa), mrzout;
-pický [Jez/], přid. k misantropie:
-ký člověk, —késmýšlení;
-pie <<-pije»,ž. = mrzoutství...

miscela, zdrob. -lka, —lek,ž., z lat.
= drobná. časopisecké, novinář—
ská zpráva;
miscellanea e-lá—xa,-neí. stř. po—
mn., z lat. = rozmanitosti

misčitý || miskovitý = podobný
tvarem misce

mise <-se». ž., z lat. missio == po—
slání, svěřený úkol. osoby mající
poslání, poselství, -stvo

misečka, ž., zdrob. k mísa
Mísečky, -ček || Misečné boudy.

ž. pomn. (v Krkonoších)
miserere c-zeréreío, lat. = smiluj

se;
m. || mizerére, stř. neskl. = za.
uzlení střev (lid. a hovor.)

misie a-sije», ž., z lat. missio
(V. mise) = hlásání křesťanství
pohanům; = utvrzování, prohlu
bování křesťanství kázáním (po—
božnostmi); = mise (říd.):
misijní stanice;
misionář [-řka.] a-sijo-», -e, m. =
kdo provádí misii: -nář3ký: -ká
činnost neboli -nářstvi, stř.
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mísiti, mis || zastar. měs (obyč. [] místy; řeka misty hluboká,
michej). mišen(i), n i k. -sen(í) místy mělká
= míchat: m. vodu s vínem. místenka, -nek, ž. = poukázka na
těsto...; m. se do řeči, do sporu:
národy, jazyky se mísí = vzá
jemně na sebe působí, prolínají
se; sykavky se mísí (na př. pů
vod. češský = český) = spodo
bují se a často splývají; do čer
vánků 3 nocí den se mísí (Hey.):
slož. dokon. do— chléb; od- =
oddělití (Palac.);
zao-, pro—. při-, roz-. 8- = po
míchatl...: v. smíšený;
v- se do davu. do rozpravy, do
sporu;
vy.. těsto = míšením zpracovat:
= vyloučit (Palac.);
za- = zamíchat:
měšovati, nedokon. slož. od- =
oddě10vat (šafař.); = VY-: při“
1: vínu něco vody (Suš.): s—se 5
jinýfm národy; v— se do řeči.
do sporu; w— = vypouštět, vy
lučovati ze žláz (hmyz vyměšuje
šťávy). ze sebe (ledviny -šuji
m0č)...;
mísívatí, opakov.

miska, -sek, ž., zdrob. k mísa.
mlskovltý, v. mlsčitý
mlsník, -u, m. = police na. mísy

(R. Svob., Vr., 1id.); = dřez
(lid.)

misogyn a-zog'ýn», -a, m., z řeč.
= kdo nenávidí ženy, nepřítel
žen; -gynže a-nyje», ž. = cho
robný odpor k ženám; -gynský
baky; -ství] = projevující mi—
sogynii, z ní plynoucí

'mísoliz, -a., m. = kdo lízá mísy,
přiživník (Hol.)

'mlsomus a-zomús», -sa. G—ZD,m.
= odpůrce Mus, umění (zastat)

mísovitý [-tě; -tost] = jako mísa
místecký, přid. k Mistek, -tku.

m.; Místečan [-nka], -a., m. =
obyvatel Místku

místečko, -ček, stř.. zdrob. ]: místo
místem || místy, příslov. (od pův.

7. p. jedn. a mn. od místo) =
na, některém místě, na některých
místech, někde: pršelo jen místem

místo (ve vlaku...), druh hádanky
*misterský, přid. k mistr: m. ta

lár (Jin)
mistička, ž., zdrob. k mísa
místiti, -stěn(í) || kniž. -štěn(í):

m. co = klást na některé místo.
umísťovat: ty ho:-y v Sarmatií
(= do -tle) místí (šaIař.: oje
diň.); schopné k sobě místí
(Kvap.) = řadí; zprav. jen
slož. dokon. pře— = dát na. jl
né místo: pře—nábytek, knihy,
úředníky;
u- = dát na místo: u—zavazad
la. v kupé...; u- koho = opatřit
mu místo (za.:něstnání...): u- míč
do branky (sportOv.); u- se (pří
závodech) .= dosíci pořadí;
-m£sťovatž, nedok. slož. pře-, u

místné, -ho, stř. = dávka z místa.
místní [-ně], přid. k místo: m. o

bec; m. dráha = (1. v menším
kraji; m. jména. = označující
místo (ves..., kraj, zemí): m._ o
hledání = 0. na místě, kde se
něco stalo; m. význam jména.
pádu, příslovce; m. význam čí.
čeho = jen pro menší místo,
kraj, krajový, lokální; m. vlas
tenectví; -ně důležitý; zde -ně.
v neobratném úřed. slohu = zde,
v tomto místě, u nás

místnost, -í, ž. = část obytného
stavení: Spolková, obchodni m.;
byt o dvou místnostech; =místo,
krajina. (zast.);
'mistnůstka, -tek, ž.,
tomu

místný = místní (zastar.); vyzvání
bylo místno = vhodné (C.—Chody
zprav. nemístný. v. tam
místo, stř. = plošná část pro

storu (na obloze, na. zemi, v by
tě...). kde něco je, leží, koná se.

zdrob. 1:

H

kde sedíme...: m. schůze..: po
platek z místa. (na trhu); stát
na. (jednom) místě: choditl a
jednoho místa na druhé: dáti co
na jiné místo:
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udělat, postoupit komu místo
(aby si mohl sednout...)'; přenes.
udělat komu m. v úřadě... =
odejiti do pense, vzdáti se svého

-místa;
přijměte, račte přijmout m. =
posaďte se, račte se posadit;
místo v knize: všecka místa, kde
se VYSkytuje to a. to slovo atp.;
= cíl cesty: být na místě, přijít
na místo:
= ves. město, městečko, země.
stát: m. pobytu: m. působení =
působiště:
= zaměstnání, povolaní, posta.
vení, úřad: m. u dráhy, u stavi
tele...; míti dobré... m.; m. ře
ditele...; být bez místa; hledati
si, nabídnout komu místo:
své místo..., sr. svůj;
= pořadí: dáti koho v ternu na
první místo; být na prvním
místě:
dáti čemu místo = připustit,
uznat (šatů-):
na tvém místě bych to nedělal
= já být tebou;
na místě tebe, nespr. = místo
tebe, v. IH místo; na místě do
školy, rovněž n esp r. = místo,
do školy; v. II místo;
viz místem || místy, na místě ||
namístě, od místa |! odmísta, z
místa II zmísta

II místo, příslov. s významem za
stoupení, záměny, náhrady, o—
mylu...: dám to tobě m. jemu
(jemu není závislé na slově mis
to); šel na procházku m. do ško
ly || m. aby šel do školy: zajdu
k tobě m. k němu atp.; ne
správ. na místě do školy...

III místo, předl. s 2. p., 1. = na.
místě, v zastoupení, náhradou:
bratr přijde m. mne'= za mne
...; poslat k soudu advokáta
m. sebe atp.; 2. s význ. záměny,
omylu: chytit nevinného chodce
m. zloděje atp.;
místo toho nespr. namísto, v.
tam, a na místě, v. I místo

místO- ve slož., 1. z předložkového
Výrazu místo někoho, značí ná.—

městka, zástupce; 2. kmen jména
místo, na př.:
-adm'l'rál = kdo je místo admi
rála, jeho náměstek;
držící, -ho, m. (zastali) || niv-ži
tel, původ. = náměstek, zástup—
ce: v starém Rakousku = načel
ník zem. správy polit.: držitel
ský [-ství], přid. k tomu;
—kanclé'ř, -konsul, -kráZ;
1m, -u, m. = popis, soupis míst
(vsí...), topografie; misce, -sce.
m. = kdo se obírá. s místopisem:
-pisný slovník, má práce;
mhd—seda [-dkyně];
-ředitel, -starosta, —tajem'níkatp.
-pHsežný [mě] = mající povahu
přísahy: —néprohlášení; —něpro—
hlásit;
-starosta, -tajemník ap.

-mlsťovati, v. místití
mistr [-ryně], -a, m.. z lat. magis

ter, 1. titul samostatného řemesl
níka: krejčovský, truhlářský...
mistr; přenes. mistr = člověk
s vynikajícími znalostmi, doved
nostmi, znalec, odborník, umělec:
m. ve vypravování, v líčení pří
rody...; lid. a hovor. na, to je on
m.; 1 mistr tesař se utne (přísl.)
= dovedný tesař; pOpraVčím. =
kat (za:—stan);
2. čestný titul umělců a sportov
ců, zkratka M.: mistr Jirásek...
|| M. Jirásek: m. v šachu apod.:
3. v starší době akademická. hod—
nost, doktor: mistr (M.) Jan
Hus;
4. M. =—Ježíš (bibl.)

mistrný [-nč; -nost] = dovedný,
dokonalý, svědčící o mistrnosti,
0 mistrovství: m. tah, -ná. řeč,
-né dílo: -nost hry, něčí -nost
ve hře...;
mistrová, -vé, ž. = 1. žena krej
čovského... mistra; 2. = samo
statná. řemeslnice;
mistrovati koho, jen s hanlivým
odstínem = povýšené poučovati;
m. jazyk = chtítl jej měniti pO—
dle osobní záliby;
'mžstrovný [mě,- most) = mistr
ný, mistrovský: '
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frustrovsloý [-sky], L = pro mis
try: -skai. škola; 2. = jako od
mistra, mistrný: -ké dílo;
avstvž, stř., 1. = hodnost mis—

“ tra; = souhrn dovedností.
znalostí, mistmost, vrcholný Vý
kon;
*mistrsk'ý [-stv£], přid. 1: mistr 3.
= mistrovský;
Mstryně, ž., ve významu do
vednosti, vuměleckosti: být m. v
bruslení; o herečce...

místy, příslov., v. místem
míček, —šku, m., zdrob. k měch;

m. na. peníze; vlasový m. (lékař.)
Míšeň, -šně, ž., město v Sasku:

m., 1. = míšeňské jablko (Svět.);
2. = míšeňský porculán (hovor.)

.“

mišenec [-nka], -nce, m. = kříže
nec, bastard

míšení, stř., v. misiti;
mžšenžce || mina, ž. = míchani
ce, směs, směska (lid. &.hovor.)

mišenka, v. mišenec
míšeňský (v obec. výsl. -nský),

přid. k Míšeň: m. porculán
miškář, -e, m. = klestiě, nunvář

(lid.); -řský [-řstvž], přid. k to
mu;
miškovati = klestit;
slož. dokon. vy—

miškový, přid. k míšek
'miškulace, ž. = přemýšlení. sta

rosti (lid.); '-lanc, '-Zance, ž. =
miškulace, směs, míchaná kořalka

'mišmaš, -e. m. = míchanice, zma
tek, nespořádaná. směs (lid.)

Míšňan [-nka] || hovor. Míšňák
(Čech), -a, m. = obyvatel Miš
ně, rodák z ní

*míšňátko, -tek, stř.. zdrob. k
mišně, -něte, stř. = míšeňské
jablko

míšní, přid. k mícha.
'mišpulaňcí, stř. = miškulace
mišpule, 2., z něm., jabloňovitý

strom a. jeho plod; zdrob. -lka,
-lek, ž.: -lo'vý, přid. k mišpule

mištička, 2. = mistička
mišuge, v. mešuge
*mišuňk, -u, m., z něm. Mischung

= míchanice, rvačka (vulg.): =
nepořádek. rámus, shon (válec.)

míti, mám, měj, maje, -jic. měv.
měl; přič. trp. jmín (v. míti 3.);
podst. jmění a chyb. mání, v.
tam; stavové sloveso ke jmouti.
tedy původ. = „mit uchopeno“.
držet:
1. m. co = být majitelem čeho:
m. dům, statek, peníze...; ten
má. peněz, knih...! = mnoho pe
něZ...;

2. m. co = chovat, přechovávat:
m. knihu doma, ne v úřadě; m.
šaty ve skříni, knihu na stole
atp....; mám to ležet na stole; =
držet: m. hůl v ruce;
m. dítě v náručí; přenes. m.
koho v rukon = moci s ním dě
lati, co chceme (lid. a. hovor.);
už ho mají = drží, chytili ho (t.);
už to mám = našel jsem to, vy
pátral... (t.);
3. m. koho za přítele, za. odbor—
níka... = pokládat, považovat.
lid. držet; býti jmín za... = po—
kládán (zastar. kniž.);
m. komu co za zlé = pokládati
za. zlé, vykládat ve zlé, zazlívat'.
m. za to (lépe zato), že... =
domnívati se, myslít...;
m. koho za společníka., za. prů—
vodce=vzíti, vybrati si jej a v
jeho společnosti být, s nim pra—
covat..: m. koho za muže. za
ženu;
4. m. co jako výsledek položení,
oblečení...: obléci si šaty a. m.
je na sobě; podob. m. klobouk
na hlavě, m. na. sobě peřinu...;
o situaci: napravo od sebe ma
me Beskydy = leží. prostírají
se...; vedle sebe máme známé-
ho = vedle nás bydlí atp.;
o tom, co na nás přišlo, do—
lehlo, co nám bylo uloženo, co—
nás čeká: m. nemoc.... trápení;
m. starosti o koho. oč. s kým, s
čím: m. mnoho práce: co máš-.
na, práci?; žák má. (lehkou...)
úlohu. zkoušky, přednášku;
o tom, co je od přírody: člověk
má. ruce„ nohy, oči...;
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5. m. koho k čemu = pobízet,
vy- (slabší než nutit); m. koho
(k tomu), aby se léčil;
6. sloveso opisové: m. naději =
nadíti se, podob. m. důvěru =
důvěřovat; m. radost, bolest, zá.
rmutek, hněv, strach, lásku, chuť
k čemu, nenávist, hlad. žízeň;
m. koho v lásce, v nenávisti;
m. koho, co na starosti = starati
se; m. kam cestu = jit: m. PO
zum = rozumět, být rozumný;
m. úctu ke komu, k čemu; m.
Spor s kým:
7. mám co (cestu...) před sebou
= čeká mne cesta, musím vy
konati;
mám co (zkoušky...) za. sebou
= vykonal jsem...;
mám co za kým = je mi dlužen
(lid.);
mít koho pod sebou, sr. v 4. ||
přenes. = být jeho představe
ným;
mám po práci, po obědě... =
vykonal jsem práci, poobědval;
mám po radosti... -= radost se
mi zkazila.:
má. to něco do sebe = něco na
tom je;
8. to máme celkem 100 K = to
je... (lid. a hovor.): pod. to
máte těžké, lehké...:
dnes máme středu, sv. Václava...
= dnes je středa...;
tu máš! = zde to je, vezmi si to
(vým. nabízecí); přenes. tu máš.
čerte, kropáč, v. kropáč: tu má!:
—dřevěnka zhasla (Herb.) = tak
se podívejte, no tak (překvapení,
podiv, rozmrzení);
Tady ho máš. Teď se tu roztahuje
(So., lid. a hovor.) = podívej
(te) se naň, takhle se zachoval;
9. m. :; neurč. způs.
a) ve významu povinnosti, po
třebnosti, nutnosti, žádoucnosti,
slušnosti, náležitosti: mám psát
úlohu, jet kam, něco hned VY
řídlt; dítě má posIOuchati; prá.
dlo má býti čisté...;
o tom, co je souzeno. zamýšleno,
co je něčím přáním; měl jíti na

studie, ale sešlo s toho; neměl se
toho chudák dočkati:
b) mám tam jít, vyhovět mu...?.
s význ. rozvažovacím = je třeba.,
abych tam šel, hodí se to, je to
slušné, žádoucí?;
c) měl bys to vidět... = přál
bych ti, abys to viděl (lid. & ho
vor.);
d) má. mít mnoho peněz, má. to
být hezké...,germanismus
m. má. prý...;
10. mám, měl jsem, budu mít
práci hotovou..., o přítomném.
minulém, budoucím následku mi
nulého děje (dokončil jsem prá
ci, jsem s ni hotov...);
podob. mám vyhráno, máme za.
seto, vypráno, uklizeno; měl do
zpíváno (Netu) atp. (osobní
vazba k neosob. je vyhráno...);
přiznej se a máš to, totiž odby
to, vyřízeno... (lid. a hovor.);
11. mám co dělat, co pít... =
mám co na práci, k pití, čeká
mé práce, byla mi uložena, ne
chybí mi, čeho bych se napil;
mám co dělat, abych byl hotov

. = musím si přispíšit, přičinlti
se, abych...; měl jsem ho co
držet, aby... = taktak, že jsem
ho udržel, aby...;
mám mnoho, dosti co dělat =
mám mnoho na práci, dosti prá.
ce; mám s kým mnoho co dělat:
nečes. nemá. to s tím co dě
lat m. nesouvisí to s tím:
výpustkou neurč.způs.: nic
s Mm nemít (totiž činit, dělat)
= nic si s ním nezačínat, ne—
stýkati se; podob.: co s ním
más? (lid. &.hovor.);
nečes. s kým mám co činit?
m. s kým mluvím (v duchu čes.
by to znamenalo: s m a co
mám činit?);
s kým mám čest (mluvit) ?, zdvo
řile = s kým mluvím?;
12. míti co k očekávání = ma
žeme očekávat (lid.);
sr. barva, co, čas, kdy, proč, oko,
pozor, slovo. vrch, zvyk. žaludek:
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13. m. se = být v nějakém sta
vu: m. se dobře, špatně...; jak
se máš?; věc se má. tak a tak
= je takové.;
= chovati se:
přátelsky...; váhavě
sestřeničkám (Čech):
:: se má. k y ap. = chová. se, je
v takovém poměru k y;
= chystati se: má. se k dešti.
k bouřce;
m. se do práce... =
odhodláni do práce;
se nemít;
mivati, opak0v.;
slož. nedok. při: prosby jej při

m. se ke komu
se měl k

mít. chuť,
k ničemu

mívaly, že... (šimáč.; ojediň.);
zesíl. mžvávati

mitra, -ter, ž.. z řeč. = vysoká
čepice kněžské., panovnická, in
fule

mítyng, v. meeting
mívatl, mávávatž, v. míti
Mixa, v. Miksa
mixtum compositum <<kompózi-»,

stř. (obyč. jen 1. a 4. p.), lat.
= směs, všehochuť

mixtura, <<-tú-», ž., lat. = směs
léků, pomocný varhanový hlas

míza., ž. = šťáva v živočišném a
rostlinném těle;
*mizati se = mazliti se;
*mžzatý = míznatý

mízdřiti = oškrabovat maso s ků
že (odbor.)

mizera || 'mizerák, -a„ m., z lat.
= bídák (lid. a. hovor.);
*vn/izerábl, neskl. přid. jm. a. při
slov., z franc. = bidný, bídně:
m. látka, je mi m. (lid.):
mizerácký [-cky, —ctvi] = mi
zerný (citové)

mizerére, v. miserere;
mizerie x-zéryje II -ze-», ž.. z lat.
= bída. (lid. &.hovor.);
mizerný [-ně; —nost] = bídný.
špatný: m. život, plat, člověk:
-ně co udělat; —nost= špatnost

mizeti, -zejí || -zí, (z)miz, -zeje,
-zejíc || -ze = ztráceti se, zanikat:
v dálce všechno mizí; sníh mizí;
staré zvyky mizejí;

mknouti

slož. dokon. v - =úplně se ztra—
tit...: kroje vymizely atp.;
z-, prostě dokon.: přelud, sníh,
přítel v dálce zmizel...; 2—jako
stín, pára. nad hrncem...;
mizžvati, -vá.m, opakov.: slož. vy—
= mizeti (Hatt.)

mizina, ž. = bída, úpadek;
zprav. jen ve rčení: přijít, při
vést koho na -nu, být na -ně
(na dně): jinak říd.: -nu od
vrátit nedovedl (šmil.)

mizivý [—vě;-vost] = mizející, ne
-vá. menšina: -vě ne

patrný: -vost odchylek;
tkanina rozestřená. do miziva
(čech)

mízka, -zek. ž., zdrob. k míza.
míznatý = obsahující hojnou mi

zu: m. peň (Majer.);
mízní, přid. k míza.: m. céva. ne
boli -wice, ž.

mlznouti, mlzl, -znuv, -znutí =
mizet (říd. kniž.): miznoucí cit,
jev, nálada (Durd.);
slož. dokon. z- = zmizet (lid.)

mízový, přid. k míza. = mízní
mjau, v. miau
mknouti, mkl, mknuv. odemčen(i),

zamčen(í) || odemknut(í), za—,
zprav. obe-, při-, roze-, se-, vy—
mknut(í);
m. se = hnouti se (velmi říd..
RK., Dev.), zprav. v dokon. slož.;
obe- = obejmout. obepnout;
ode- zámek u dveří... = otevřit
|| ode— dveře;
při- = přivřít, přitisknout. -vi
nout: při- víčko (Hál), dívku
na. hruď (čech); špička jazyka
se přimkne k patru; při- se ke
komu, přenes. = přidržeti se ho,
jeho vedení, mínění;
roze—rty = rozevřít;
se- rty = sevřít; se- řady =
srazit; se- se (těsně), přenes. =
spojiti se, domluviti se o spo
lečném postupu..:
*u- = uniknout, uhnout (obroz.);
vy- si ruku, nohu = vykloubit;
vy- se komu z rukou = vysmek—
nouti se, vyklouznout: přenes. :.
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rízení se mu vymklo (z rukou)
-= přestal mít na ně vliv; vy—
se komu, něčímu řízení, vlivu;
za- dveře... = zavřít je na zá.
mek; za—se a nikoho nepouštět;
sr. zámek: 1420—= hromad. za-:
v. I mykatl

-mlacotl, mlacovatl, v. mlatiti
'mlačný, přid. k mlaka= bažinatý
mlád, v. mladý
mlaď, -di, ž. = mládež (básnic..

Koll.. Krasnoh., Prach.): = mladí
(říd. knlž.); = otava, mlázi (lid.)

-mladatl, v. mladnoutl
mláďátko, -tek, stř., zdrob. k mla

de: (den) Mláďatek = den dítek
povražděných v Betlemě Hero
desem

mládce, m. = mladík, jinoch (říd.
kniž.)

mladé -dých..., ž. pomn. = zví
řecí mláďata

mladec, -dce. m. = mladík, jinoch
(kniž., básníc., Čelak., Ner..
Čech)

Mladeč, -dče, ž., mor. ves
mládek, -dka, m., 1. = mladý člo

věk (čelak.); 2. = mládenec o
svatbě (lid.); 3. = sladovnický
n. mlynařský mladší tovaryš

mládencovati = žit po mlade
necku; = působit jako učitel—
ský mládenec

'mladenčiti = mladenoovatl
mládenec, —nce, 5. -nče, m., 1. =

mladík (hovor.): = mladý svo
bodný muž; starý m. = starší svo
bodný muž; 2. = družba; 3. =
pomocník: kupecký m.; učitelský
m. (Z&St8.l'.);
mecký [-ky] život neboli mtm,
stř.; -cka domácnost: žit -cky,
po mládenecku;
mládeneček, -čka. m., zdrob.
k mládenec

mládež, -e. ž. = mladí lidé;
zlatá m. = m. z buržoasních
kruhů, mající všecky rysy úpad—
kovosti buržoasního světa

mládežnický [-cky; -ctv£],
k mládežník: _ké hnuti,
též..:

přid.
-ká sou

mládežník [—nice], -a, m. = pří—
slušník mládeže

mladé, v. mladý
mládě, -děte, stř. = mladý, nedo—

spělý živočich; žertov. o nedOSpě
lém, mladém člověku

mladějl, příslov. k mladší
'mladěerucí cít = mladicky vrou

í . (Ner.)
mladí, stř. = mladý věk, mládež:

v lesn. = mladé výhonky;
mládí, příslov. = v mladém vě
ku, zamlada " z mládí co znáti...
= ze svého mladého věku, od
mládí

mladlce, ž. = mladá žena, starší
svěží žena:
Mladice, —lc,pomn., ves v C.:

*mladlcí = na amlazení. omlazu
jici (Erben) '

mladieký baky; -ckost; "CML
přid. k mladice a mladík = mla
distVÝ: m. krok, -ké vzezření:
-ká. jarost (Vr.); -cky si vykra
čovati;
'-ctví = madickost, mládí

mladič, -e, m. = mladý les, mla
dina

mladíček, -čka, m., zdrob. !: mladík
mladlčka, -ček, ž.. zdrob. k mla

dice (čelak.)
mladičký [-čce] = velmi mladý
mladík, -a, m. = mladý muž; ho

vor. o starším svěžím... muži, o
mladém zajíci; v. mladioe

mladina, ž. = něco mladého. mladý
les, mladé pivo...

mladinký [moe] || -dšst1rý Poe;
avost || '-dist17 = velmi mladý

mladlti, mlazen(í) = činit mla
dým, omlazovat: lípa. se mladi
(Heyd.); = vnadit (nař., Olbr.):
zprav.
slož. dokon. o-, .s- = učinit mla
dým: dáti se o- (lékařsky): o
spolek... = dat jej do rukou
mladším lidem...; zpřídav. omla
zenťý), podst. omlazení: vyjít z
koupele jako omlazen, celý omla

'zený; zmlazené listí (čelak.);
-mla.zovatfl, -zuji, slož. nedokon
o- spolek, hnutí se omlazuje:
'z- = omlazovat!
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mládkovatí = být mládkem jitro (Heyd.), -dé jaro (Machek
mládnouti ]] zříd. mhd-, mladi.

-dnuv, —dnut(í) = stávati se
mladý, dostávat mladistvé vze
zření..: ten člověk nestárne,
mládne; mladla zem (Hál.);
slož. dokon. o-, řidč. z-: celý o—
mládl, příroda -dla; lesy omlad
ly (Jir.); hlava zmládla (Mar
tín.); zpřidav. omládlý, řidč.
mládlý (zmlar, Břez.):

-dá. léta, -dý věk = mládí;
stále, věčně mladý. o Starším
člověku =tělesně i duševně svě—
ží, mladistvý; -dé srdce;
být k čemu, nač ještě mlád =
nezkušený: na radu jsem mlada
(Krásnoh.);
Mladé Německo, čechy.... 0 no
vém politickém n. uměleckém po
kolení:

slož. nedokon. omlddati
m]ado ('mZá—),stř. = mladost, mla

dí: od -da; za mlada. II 'za mlada
(Slád.) ll za mladu = v mládí; v.
zmlada

'mladobujný = mladě bujný: m.
národ, -né srdce (Nei-.)

mladočech, -a, mn. -češi, m., na—
' zev čes. liberálů před 1. světovou

válkou: mladočeský [-šství]: -ká.
strana

mladofrontový, přid. k Mladá fron—
ta.: -ví literáti (Kopec.)

mladoch || časť. —ďoch. -a, m. =
mladík (lid. a, hovor.)

'mladomanžel, -a, m. =novomanžel
'mladomužný = mladé mužný

(Ner.)
'mladoň, -ně, m. = mladík (če

iak.): M.-= Jungmann (Roll.)
mladoněmecký, přid. k Mladé Ně

mecko; v. mladý

zpodst. mladý = mladý člověk:
m. může, starý musí (t. j. umřítl:
přísl.); sr. mladé:
v. mladost:
2. stup. mladší: m. než ty (ph
srovnávání) || mladší člověk —
ne docela mladý

mlaka, mld-, ž. = bažina., močál
mlask, citoslovce vystihující zvuk

vznikající odtržením sevřených
rtů n. odtržením jazyka. od pa
tra., plesknutím, čvachtánim v
blátě, ve vodě...: udělat m.:
mlask, -u, m. = mla3knutí, -ká.ní:
mlaskati, -kám, -ká.ní = dělat
mlask: m. při jídle, na koně:
mlaská. to (při chůzi v blátě):
slož. dokon. za-;
mlaskávati, opakov.;
slož. nedokon. 170- (si) při jídle;
mlaskavka, —vek.ž. = mlaskava

| hláska;
Émgomý = mladé Iý Mlasktwý (dvě; avostJ: -vá hu

. _ bička;

"ll-:?:)BŽ __Š'ti-ž'— mladý věk. od mlask/nouti, mlaskí, -sk.nuv.-sknut(í), dokon. k mlaskati: m.
na koně; jen to mlasklo (při bu
bičce, při poličku);
mlaskný [-ně] = mlaskavý; pís
nička -ně skočná. (Ner.):
mlaskot, -u, m. = mlaskaní

mlaštěti, -tí = mlaskat; mlaštiw
[wě] = mlaskavý: —vérty

mlat, -u, m., 1. stará. válečná zbran;
2. =těžké kladivo. perlík (home);
3. = část stodoly na, mlácení;
symbol tvrdosti: cesta, silnice
jako 111.

mlatba, ž. = mlácení
mlatec, -tce, m. = kdo mlátí obilí;.

jisti jako m. = mnoho (lid.)

-stný = mladistvý (ojediň. lmiž.)
'mladota, ž. = mládí || 'm., m. =

mladík
Mladotice. -ic, pomn., ves v Č.;

od osob. jm. Mladota
mlad'ouěký, -ďownk:ú= velmi mladý
'mladšeji, příslov. = mlaději
'mladoženka || -žífnka, -nek, 2. =

novomanželka, nevěsta (nař.)
mladšinka, -nek, ž. = mladší služ

ka (Majer., lid.)
mladý [-dě; deJ = ne starý (o

věku), nevyvinutý úplném: m.
člověk, pes, strom, -dá žena.
husa, -dé víno; být mlád: =
časný. teprv se probouzející: -dé
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'mlateč'ka, -ček, ž. protějšek k mla
tec

mlátek, -tku, m. zdrob. k mlat
mlátlcí stroj = na mlácení, neboll

mlátička, -ček, ž.
mlútltl, mlať, mlácenG) == cepy n.

strojem vydrolovat, vymínati
zrno, hrách apod.; m. (mlíti) z
posledního, přenes. = být u
konce se zdravím, se silami, se
jměním (lid. a. hovor.); m. prázd
nou slámu = přemílatl známé
věci (t.); m. dveřmi = bouchat
(t.), m. koho = tloucí (vulg.);
m. se hodinu... = „tloucl se“,
namáhavě, nepohodlné jít, jet;
slož. dokon. do- obllí;
na- málo, mnoho; na,- se (mno—
ho); na.- komu = natloucl;
o- žita.., prostě dokon.:
od—sl dluh = mlácením splatit:
po- = pobít;
roz- = roztřískat;
u- = mlácením zničit, usmrtit:
přenes. = unavlt;
1m- obilí; děvečka vyšlje, šoha
jek vymlátí (píseň) = mlácením
vydělá; vy- okna = vytloucl
(zhrub.): = vypudit: kněžstvo z
Čech vymlátll (Palach z- koho
= zbíti;
mlacovati, slož. nedok.
410-= dokončovat mlácení (Šlejh.,
Baar): val—: dobře vy- obilí:
kladlvy vymlacují čas (Ner.) =
bušením kladiv oznamují
|| mlacetž, -ce;|í. do—,1m- (říd.):
mlátžvati, -vá.m, opakov.

mláto, stř. = odpadky při Vý“
robě piva

mlátovlce, ž. = pálenka z matolin
mláz, -e, ž. (lesnic.) || muže!, stř.

(běž.) || mlazina, ž. || mlazivo,
stř. = mladý porost, les

-mlazovati, v. mladiti
Mlčechvosty, —chvost, 6. -tech, po

množ., ves v č.
mlčellvec, —vce,m. = mlčelivý člo

věk (Vr., R. Svob.)
mlčelivý || —čenlwýMíč; wosa =

mlčící, umějicí mlčeti, nemluv
ný: m. člověk, —vá povaha; -vý
svár = mlčky, beze slov;

-vě se chovat; zavázat koho
k -vosti

mlčenš, mě, z. = mlčení: s -nou
nejdál dojdeš (přísl.): hra na
mlčenou neboli mlčená

mlčenlivý, v. mlčellvý
mlčetl, -čí = nemluvit; m. o čem

= zachovati to v tajnosti || mlč
s tím!; uložit komu mlčení;
mlčet jako ryba, jako hrob... =
m. naprosto;
m. k čemu = neozvatl se 1: to—
mu, přejití to mlčením;
slož. dokon. 011- se = přestat
mluvitl; přenes. = přestat lite
rárně, vědecky pracovat. veřejně
vystupovat..:
zao-,prostě dokon.: pomlč o tom!:
raději o tom pomlčím;
pro-=mlčením, nedbáním ztra
tit: pro- přl, dluh, pokutu, vý
pověď...: trest se promlčí, je
promlčen; '
s-, zprav. zápor. 1105- co [] o čem
= nezatajlt, prozradit;
u— svědka, řečníka, kritiku =
donutit k mlčení, k přerušení
řeči...; u- pomluvy = zastavit je,
odrazit;
za- co = neříci, zatajit; za- se
= na chvíli se odmlčet;
-mlčovatl, slož. nedok. od- se: u
protivníka...; za- co;
mlči'vatl, -vám, opakov.: slož. ne
dokon. vy—zlý osud = mlčením
připravovat (šel., ojedlň.)

*mlčltol, -e, m. = kdo mlčí (V.
stech)

*mlčka, m. = mlčelivec (Ner.)
mlčky, příslov. = za mlčení, beze

slov: m. co vyslechnout, sou
hlasit, odejít; m. se k čemu
přiznat,“ ukloniti se

mlčoch, -a, m. = nemluva (lid.)
-mlčovati, v. mlčeti
mlecí = na. mletí: m. kámen
mleč [-čka], -e. m. = kdo mele

(dává. mlit) ve mlýně obilí
mléč || mlíč, -e, m. || zříd. 2., 1.

= mléčná šťáva rostlinná, mlíčí:
m. stromů (Dav.); m. kokosu
(Prach.) = kokosové mléko; 2. m.
peprný = ryzec (lid.)
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'mléčí, stř. = mlíči
mleč'ka, v. mleč
mléčko || časť. mlíčko, stř.. zdrob.

(citové) k mléko
mléčňák || častěji mna-, -u, m. =

mléčný zub (lid.); = vůz na.
mléko (želez.); m., -a„ m. = ry
bí samec

mléčnatý [-tě; -tost] = plný mlé
ka, bohatý na mléko

mléčnice, ž. = mléčná céva. rost
linná.: = místnost na mléko v
kravíně

mléčník, -e., m. = mléčňák
mléčný, přid. ]: mléko: -ná. strava.

kaše, kyselina, žláza; m. zub =
první: -né hospodářství; = po
dobný mléku: -né tváře, -ná pleť;
-né sklo = poloprůhledné: -ná
dráha '

mlékárenský, přid. k
mlékárna, —ren. ž. = obchod s
mlékem

mlékař [—'řka], -e, m. = proda.
vač[ka] mléka., mléčný hospodář:
mlékařiti = hospodařit! s mlé
kem, hovor. = pít často mléko:
mlékařský: -ká, škola;
4313126,stř., 1. = prodej mléka.;
2. = mléčné hospodářství

mléko (lid. a. hovor.—mW), 6.
—ce || častěji —ku, stř., živočiš
ný „a lidský výměsek: mateř
ské, kravské, kozí... m.; chmelové
m. = pivo (Ner.); m. starou =
pivo, víno (hovor., Vr.): krev a
m., v. krev: v. brada.

'mlékobílý = mlékově bílý (čech)
'mlékobrádek, -dka, m. ||

'mlékobrádě, -děte, stř. = tvor &
mlékem na bradě. holobrádek;
'mlékobradka, ž. = mlékobrádek:
'-b1'ad17 = mladičký;
'-hubka, ž. = mlékobradka

mlékovec, -vce, m., rostl.
mlékově, v. mlékový
mlékovltý [-tě; -tost] =Jako mléko
mlékový [-vě], příd. k mléko: -vé

říše = mléčná, dráha. (Ner.); -vá.
koule lampy = z mléčného skla
(šmll.): -vě bílý

mlen(í), mletH), v. mlíti

mlezlvo, stř. = mléko po porodu.
po otelení

mlha (původ. a. lld. mhla) || lid. &
básnlc. mha (Němc., Slád., Vrchl..
Hor.), ž. = zhuštěné vodní páry;
přenes.: snů m. (čech); mít (vlčí)
mlhu (na očích) = špatně vidět
(lid. a hovor.)

*mlhava., ž. = mlhavé. dálka
mlhavětl, -věJí = stévati se mlha

vý; slož. dokom z-: zmlhavčnl
obrysů (šel.)

*mlhavina, 2. = něco mlhavého.
stísněnost; = člověk s mlhavýmí.
nejasnými myšlenkami:
mlhavžtž i| mhavitč =
mlhavým, pokrývat mlhou;
slož. dokon. aaa—;zamhavené sí
tlny (Slád.)

mlhavý [-vo; mě; -vost] = jako
mlha, nejasný, mntný: m. pře—
lud (Vrchllc.); -vé šero (šmjl.)_:
-vé vzpomínky, vědomí; je -vo;
-vě se pamatovat nač: -vost
vzpomínek
|| mhavý (SIM., Jil-.)

'mlhnoutl, mlhl = stávati se mlJJaVS'
'mlhotatl se = mihotati se
mlhotvorný = tvořící mlhu: m.

prostředek (vojen.)

čím!

'mlhovatěti, -tějí = stávat! se
mlhovatý: '-'vatý = mlhovitý

'mlhovice, ž. = mlhovina
mlhovina, ž. = něco podobného

mlze, shluk vesmírných těles.
hvězd, mlhovité mraky: přenes.
m. slov;
mlhovitý [-tě; -tost] = zamlže
ný, nejasný: m. den (Třebíz.).
háv (Vrchl.). -té mraky (Raís):
-tě mluvit;
mlhový, Příd. k mlha: m. závoj
(Zey.): -vá clona

mlíč, v. mléč
mlíčák, -a., m. = mlíčňák. rybí

samec
mlíčen, -čnu (místy -čeň., -čně).
.m. = plátno k cezení mléka; =
cíp košile čouhající vzadu z kal
hot (lld.); = cumel

mličí, stř., 1. = mléč 1.: 2. =
rybí chám; 3. rostl.. lid. m. pam
pelíška
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mlíčko, v. mléčko
mlíčňák, mik, v. mléčňák
mlítl, melu, rozk. mel, přech. me

la, -louc || zastar. mele, melíc,
nikoli mlíc. mlev, přič. mlel,
m1en(í) || obyč. mlet(í) = drtit.
rozřezávat... na. drobno: m. ká,
men, obilí, kávu, maso; kdo dřív
přijde, ten dřív mele = ..., tomu
náleží přednost (pořek.); Boží
mlýny melou pomalu (t.). 0 ne
náhlém, ale jistém Vývoji k ně—
čemu; m. z posledního, přenos.,
v. mlátltl; zima ho mele = dro
bí (lld.); m. co = rychle odří
kávat, drmollt (t.);
m. koho, se = bít, tlouct koho.
se (lid.);
m. se: obilí se mele; přenos. m.
se, sebou = třepatl se, vrtět
(lid.): m. se = dítl se (L);
slož. dokon. domlítz' || řidč. mletí;
na- čeho, na- se (mnoho);
pode- = podrýt: voda pode—
mlela břehy;
pře—koho, co, přenes. = přetře
pat, pomluvit (lld.);
roze—maso, hroudy:
se- mouku; semlela no zima.,
zimnice; přenes. se- se = přl
hoditl se, zejm. o něčem neoče
kávaném, o poplachu, výtržnosti
(lid. & hovor.) ll 's- se = sepratl
se (Vr.);
u- kávu = semlít; v. umletý;
vy- dobře obilí, mouku; = vy
hledat, rozrýt: příval vymlel
půdu, cestu;
milan, slož. nedokon. do- obilí;
o- co, přenes. = do omrzení o
pakovat (lid. a hovor., Vanč.);
pod(e)-: tichá. voda břehy pod
mílá. (přísl.):
pře-: lidská ústa. to přemíladí
(Vr.); roz(e)- kávu;
are-,vy- obllí: voda vymílá břehy;
mllvati, opakov. || mildvatl, slož.
nedokon. o—...

'mlk, -u, m. = mlčení (Hála
-m.lkatl, v. mlknoutl

mlknouti, mlkl, -knuv, -knutí =
přestávat mluvit.... stávatl se
mlčelivý, tichý, odmlčovatl se.
umlkat. zmlkat (básn.): hudba
mlkne (čech) : mlkne háj
(Vrchl.): obyč. slož. dokon. w,
z-; odchyl. 041-= odmlčetl
se;
-mlkatl, slož. nedokon. %, :

'mlněti. -nějí = stávatl se elek
trickým (Květy 1870)

'mlnný = mlunný
mlno, stř., v. mluno
mločí, přid. ]:

mlok, -a, m., obojživelník
-mlouvatl, v. mluvlti
mla, —u,m. = mlsání: dát komu.

dostat něco a m.; nemá holuby
pro m. (Rals); = co se mlsá.
pochoutka;
mlsák, mlsal [-Ika], —a, časť.
zdrob. —sálek, -lka. m. = mlsný
člověk;
mlsatí, -sá.m = pochutnávatl si
na čem. jíst pochoutky:
slož. dokon. na- se = dostat
chuť na další mlsání; zpřldav.
namlsaný;
pro- peníze = mlsáním utratit;
8- co = s chutí sníst;
z- se = stát! se mlsný: zpřídav.
zmlsaný = mlsný;
mlsávati, opakov.;
mlsavý [mě; —vost] = mlsný
(říd.)

mlsek, -sku, m. = co se mlSá. PO
choutka, pamlsek || 'mlska, -sek, z.

'mlsnětl, -nějí = stávatl se mlsný:
slož. dokon. z- (Cup.)

mlsnoutl sl, mlsl. mlsnutí, dokon.
k mlsatl (říd.); obyč. slož. dokon.
s—, v. tam

mlSný [mě,- most; -nota] = kdo
rád mlsá., vybíravý: -ný člověk.
kocour, jazyk:
mlsota, 2. = mlsnost, mlsek:
'mlsott'na, z. = mlsek (Hen-m.):
'mlsotka, -tek, 2. = mlsek:
'mlsotnú [-ně; mostJ = mlsný:
mlsoun || mlsout, —a, m. =
mlsák, mlsal; mlsounský “ ml
soutaků Esky; -stv£], přid. k
tomu
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'mlunný, příd.k mluno= elektrický;
-nná ryba (Koll.); zaniklo, drží
se básnic.: mlunné vlasy (Neum.)

mluno, stř., z rus. molnija ==
blesk, přejal Presl ve význ.
elektřina, neujalo se; udrželo se
jako slovo básnic., též v podobě
mino (Jin, (í.-Chod, Břez., Hora)

“mluv, -u, m. = schopnost mlu—
viti (Němc.): obyčej. jen slož.
kazimluv a. protimiuv, v. tam

mluva, 2. = řeč. jazyk, mluvení:
m. spisovné.. lidová, básnická;
přenes. m. očima == dorozumí
vání se očima: m. oči, květin...
= co lze z očí, z květin vyrozu
mět

I mluvčí [wkyně (Pfl.-Mor.)], -ho,
m. = kdo mluví, opak toho, kdo
poslouchá, posluchače (mluvníc.);
= kdo mluví za. jiné. jménem ji
ných; též o ženě

11 'mluvčí, přid. = pro mluvčí, k
mluvení, mluvící

mluvící = na. mluvení: m. při—
stroj; m. ústroje neboli mluvíd
la; 40404= kdo právě mluví

mluvidla, -del, stř. pomn. = těles
né ústroje činně při mluvení

m]uvltl = vyjadřovat myšlenky,
city, vůli řeči; m. česky... =
vyjadřovati se systémem výrazo
vých prostředků, zvaným čeština,
čes. jazyk;
m. několika jazyky, nikoli
několik jazyků;
= vyjadřovati řečí, říkht, pravit,
povídat: m. pravdu, lež...; m.
0 kom, o čem, ch ybně přes co:
m. k lidu = mít k němu řeč:
m. na koho II s kým = obracetl
se řeči na koho: přenes. m. s kým
= stýkati se s ním a rozprávět;
nemluviti s kým = nestýkati se
vůbec n. při styku nezapřádat
hovor;
m. do koho (lid. a hovor.) = dlou
ho mu něco vykládat, přemlou—
vat jej. domlouvat mu; m. komu
do duše, do svědomí, do očí;
m. komu co k peru. do pera (za
stan) = diktovat:

m., co slina na jazyk přinese =
bez uvážení;
m. s kým po česku = rozhodně
(lid. a hovor.); řeč se mluví, pi
vo se pije = řeč se nesmí brát
vždy doslova. vážně:
vám se to lehko mluví = vy tak
můžete mluvit;
dá. se s ním m. ap. = jednat (lid.
a hovor.);
sr. cesta, kniha, spatra, vítr.
zvysoka;
slož. dokon. tio-, 1. = dokončit.!
řeč; 2. do- komu = „promluviti
do něho“, přemluvit jej; napo
menout; 3. do- se o čem = do
hodnoutl se: do- se zamýšleného
dojmu = dosíci řečí (šmíl.);
na- toho = do omrzení mnoho
říci: na- se o čem = dlouho
mluvit; na- komu co = říci co
nepravdivého, nabalamutit, na
bulíkovat; na- si děvče = za.
přísti s ním poměr; sr. námluvy:
o- koho, co = vysvětlit, proč ne—
přišel, něco neudělal, zanedbal...;
o- sebe;
po- koho = očernit, osočit:
pro- na. schůzi... = 1. míti sou
vislou řeč; 2. = jen něco pozna,—
menat: pro- několik slov; nepro
ani slova || slovo: sr. promluva;
pře—koho k čemu = řečí, domlu
vami přimět, získat;
pří- komu = při- se u koho (R.
Svob.); = domluvit komu (blb
lic.): při- se za koho, zač = za.
kročit ústně v čí prospěch, aby
seměco provedlo;
roz- komu co = přimět jej k u
puštění od toho: roz- se = roz
povídati se, -hovořit;
s- co = ústně ujednat, s—;8- si
s kým schůzku.... výhodné pod
mínky; s- se o čem. na. čem;
u- co = s-'; u—se o čem, na čem;
u—koho. se = unaviti (se) mlu—
vením, dlouhou řečí získat;
1:3- se v čí přízeň, do přízně li
du (Bo.), do čí lásky (R. Svob.)
= mluvením, řeči si ziskat pří
zeň, lásku; veL se do hádky
(Nor.) = zapřísti se:



mluvitko 935 mlžený

w— slova-= vyslovit (Suš.: oje
dlň.); vy- komu co = odvrátit
od čeho, zradlti z čeho, vysvětlit,
že to tak nebylo myšleno...; vy

'mluvn£cový = vyskytující se
v mluvnicích;
mio—tm,stř. = pěstování mluvnice,
souhrn mluvnlc, -ckých prací

se (dosyta) .= dosyta se namlu" mluvnička, -ček, z., zdrob. k mluv
vít; vy—se komu čím, nač. obrat nice
něm se W—= pod nějakou zá- 'mluvný [-ně; most) = hovorný.
mínkou odříci (účast...);
za- co = zatočlti řeč tak, aby se
na to zapomnělo. o tom již ne
mluvilo; za- si co = do budouc
nosti zajistit (že si to budu moci
koupit, vypůjčit...); zamluvil se
mu do duše (šmi1., ojediň.) ==
vemluvil se do jeho přímé, m

řečný: má jiskra (Ner.); —ná
přívětivost (Neum.); m. verš =
plynný (kniž.)

'mluvosloví, stř. == traseologle
(Durd.);
mluvozpyt, -u, m.. -zpytec, -tce.
m. = jazykozpyt, -tec (obrozen.)

líbil; mlýn, “na, 6. -ně, m. = mlecí ZBI
-mlouvati, slož. nedokon.
do- komu. do- se s kým:
na- komu co; na- sl děvče; na
si co, na- si, že... = mylně něco
předpokládat;
o- se (komu); od- komu = od
porovat; po—, pře- koho; pH
se za. koho; 70.2- s kým o čem;

řízení, stavení s ním: vodní, vál
cový... m.; v. větrný; m. v han
týr. = soud; to je voda. na, jeho
m. = dobře se mu to hodí (lid.
& hovor.); hnát, nahánět vodu
na. čí m., v. hnátl; přljitl se svou
troškou do mlýna = přispět ma
ličkostí, hlavně při debatě (t.)

8- “= usilovat o nižší cenu; 8- mlymíř [JkaL -e, m. = kdo mele
seskýmočem=u-se:
14- (si) s kým schůzku, u- se
proti tomu; us- co, dok. k s—;
v(e)- se do čí přízně; v- se do
citů (Slád.): vemlouval se v ů
ctu (So.) = nalhával si, namlou
val, že má úctu; ve- se do roz—
horlení || ve—si zájem... (č.-Chod.
J. (Jap.);
try-' komu co; vy- se na nemoc;
za- chybu...; za- se = líbitl se:
mluvwatí, -vá.m. opakov.

obilí, majitel mlýna; mlynář ka
mene = kdo mele kámen (od
hor.) ;
mlynařík, -a, m., pták, brouk;
mlymříam, ž. = mlynářství (lid.);
mlýna/řiti = provozovat mlynář
ství;
mlynářka, 2., v. výše; též = cho
roš ovčí (houba);
mlynářskú baky; -st1;$], přid. k
mlynář; 'mlymířština, z = mly—
nářství

mluvítko, -tek, stř. = mušle tele- mlýnec, -nce, m., zdrob. k mlýn
tonního přístroje

mlnvivati, v. mluvltl
mlnvka, m. = člověk mluvící rád.

mnoho a. zbytečně
mluvkyně, v. mluvčí
mluvně, v. mluvný
mluvní, přid. k mluva (říd.): m.

(zastar.); sr. míst. jm. M.;
mlýneček, -čku, zdrob. k
mlýnek, -nku, m., zdrob. k řnlýn:
m. na kávu, na člštěnípbilí: m.
= pohyb palců kolem sebe: !: tl
chému -ku palce sestavil (čech);
hra

zkráceniny (Ner.): m. obrazy mlýnice. z. = místnost, kde se
(Durd.); m. cvičení = v mluvení,
řečnické

mluvnice, ž. = nauka o mluvě, a
jazykové soustavě, gramatika; =
vyřídllka (vulg.);

mele obilí;
mlýnkovati == čistit obilí na
mlýnku;
mlýnský, přid. k mlýn: m. ka
men, -ké kolo

mický [-cky] = gramatický: -kě mlž, -e. m., člen třídy měkkýšů
cvičení..: -ck-y správný: mlžený, v. mlžit!
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mlži, stř. (Břez) ||
mlžina, ž. (Majer.) = mlhovina
(řidké); mlžinný pel = jemný
jako mlha (Hari.)

mlžiti, -ží = činit mlžným. mlho
'vým. matným; zpřidav. mlžený:

-ná žárovka;
slož. dokon. .eu-; zpřídav. zaml

' je -no = mlhavo; -ný

slož. nedokon. 'omlžovati = ob
klopovat mlhou; za-: oči se za
mlžuji (Čep): upomínky -žu:lí
pravý skutečnosti tva: (čech): —
sr. mžiti

'mlživý Evě; -vost] = mlhavý, ne
jasný, jako mlha

mlžnatý [—to] = mlhavý: —tá.ob
loha. (Rals); nebylo -to (t.);
mlžný [mě] = mlhový. mlhaV'ý:
-né vidmo (čech); -ně modravý
(Jin) = mlhavé
mm, citoslov. souhlasu, podivu...:
Je to tak? Mm: mm, to toho
je! (Jít-.);
napálím špačka přes věž (Rais)

LI mm, zkratka. slova milimetr
mm, v. I mm
mmno || mno, citoslov. = no, no

no: mno, bručel si vrchni (Rais);
mmno... (t.)

H

milan, cltoslov. vystihující kočičí
hlas

mne, v. já.
“mncdle, příslov. = medle
mnemonický || obyč. mnemotech

nický <<-nyc-».přid. k mnemonika
|| mnemotechnika: —ké pravidlo.
-ká. pomůcka;
mnemom'ka || obyčej. mnemo
te'chm'ka any-». ž., z řeč. =
podporování paměti vnějšími DO
můckami, poučení o tom

mně, v. já.
mnění, stř., v. mniti
'mněnka, -nek, ž. = domněni
mnich, -a, m., z řeč. = člen du

chovního řádu; = jelen bez pa
rohů (mysliv.)

Mnichov, -a. m., 'město v Něm..
symbol naší národní a státní ka
tastrofy v září r. 1938, zaviněné
domácí i cizí. západní buržoasii;

mmm: mmm, to já'

mnichovák, -a, m. = člověk sou
hlasíci s buržoasní politikou za
1. republiky, která vedla k Mni
chovu, k zániku CSR || Mnicho
van [mkaL -a, m.. = obyvatel
Mnichova; někdy = mnichovák

mník, -a, m., ryba: symbol křep
kosti: proklouzla jako m. (Němc.)

'mnikot, -u, m. = mňoukani (Ne:-.)
mnišek, -ška, m., zdrob. ]: mnich:

“mniši = mnišský;
mniška, -šek, ž., 1. = jeptiška
(zastar.); 2. motýl;
mnišský [-sky], přid. k mnich-.
m. šat, -ká. kutna: -ká tvář (čep)
= jako mnicha;
mnišství, stř. = mnišský stav;
mnišstvo, stř. hromad. = mni
chové

mnítl, mní ][ mnějí, rozk. mni.
přech. mně. mnic || mněje, -jic.
mněv, příč. mněl (o (1c h y 1.
mnll. Vrchl.), mněn(i) = domní—
vati se (zastan, kniž.): mm člo
věk (Slád.); mní slyšet zvon
(čech); mněli (Jir.); každý mněl
se býti něčím zvláštním (Nei-.)
=, pokládal se za něco zvláštního:
slož. dok. tio—,po-, v. tam:
mnívati, opakov.

mno, v. mmno
mnoha- ve slož.: denní = trvajlci

mnoho dni; -letý, měsiční, -set
letý... || časť. mnoho

mnohde, mistni přislov. = na mno
hých místech (řid.);
mohdy, časové přísl. = v mno—
hém případě, často || mnohdy
k'rát = častokrát

mnohé, ve mnohém, v. mnohý
mnohem, přislov. = o mnoho: m.

větši, více, dráže...
mnoho, neurč. čislov., stř. tvar od

mnohý. s platností podstatnou
a. přísloveč. = hojné množství,
hojná. míra, v hojné míře..: m.
lidí, peněz, zvěře, let...; 4. p. =
1.; 2., 3., 6., 7. mnoha: od -ha li
dí, po -ha dnech, před -ha lety...;
mnoho psat, číst. jist, trpět..:
sr. velmi; jak m., v. jak;
o mnoho větší... = mnohem:
mohem, namnoze, v. tam
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mnoho-, v přehojných složeninách
vznikajících často podle potře
by; na př.: "
-barevmj [-ně; dnost] = mající
mnoho barev || -barv'y' (čech);
-božstv4, stř. = polytheismus:
'-četný = hojný, četný (Čech);
-člen, -u, m. = algebraic. výraz
s několika členy; -členný: -nná.
rodina;
denní = trvající mnoho dni:
dílný spis;
-hlasý sbor = polyfonní; —sýro
mán (Nov.) = líčící životní roz
manitost;
-hlavý zástup = skládající se
z mnoha hlav. lidí;
-hrcm, -u, m. (geometr.); -hrwnný;
-jazyčwy': —náliteratura (Palac.);
-kopytwík, -a, m. (přírodopis.):
-k'rát, násob. příslov. k mnoho:
-krat jsem tam byl = často
(krát); -krát komu co vynahra
diti = mnohonásobně;
-Zetý: -tě boje, -tá zkušenost

mnoho-li, v. -11
mnoholičný = rozmanitý. rozličný

(zastan)
'mnoholilotý = kolikaletý. v otázce

(Nen)
mnoho-nwtrový = měřící mnoho

metrů; městům = trvající mnoho
měsíců;
dm/ístný: -ně číslo = skládající
se z řady číslic: přenos. -n9.
cifra = velká.;
'mluvec, —vce,m. = mnohomluv—
ný člověk (Mar.);
mhwný [-ně; most) = mnoho
mluvící, povídavý, přenes. = roz
vláčný (titul knihy...);
mužství, stř. = svazek ženy s
mnoha muži, polyandrie:
'—nácte,příslov.= mnoho; 'Mctý
= mnohonásobný;
másob co komu vynahradit...
(kniž.) = mnohonásobně. mno
hokrát, v mnohé, hojné míře;
másobek, -bku, m. = mnohokrat
větší množství, číslo:
'-násob1'.ti = mnohokrát zvětšo
vat: v. zmnohonásobiti:

másob'ný botě; mostJ = „mnoho
(krát) na sobě". mnohokrát větší:
-ný zisk; = opětovný (Palac.);
-obroč'nict1ň, stř. = požívání
mnoha obroků, důchodů, zasta
vání mnoha funkcí (hanl.);
-obročník, -a, . = kdo má mnohé
obroky, důchody, funkce (hanl.);
-pa.trovy' dům; -vě věže (Čech);
močetný: -ná družina (šafař.):
-rame1mý svícen;
—rozu7nný: -ná vdova (čelak.):
Ječný proces (KOH-): .
—setletý= starý mnoho set let:
-slabičný buě; -nost]: —něslo
vo; -nost slov (Paluc.);
-slibny' Vně; most) = mnoho
slibující, nadějný; -ný začátek
řeči, knihy: -né. mládež: -ně za
čiti pracovat...;
-slotmý [-ně; mostJ = skládající
se z mnoha slov. rozvláčný:
-smyslný [-ně; mostJ = mnoho
značný (kniž.)

mnohost, —i, ž. = množství, hoj
nost, mnohotvárnost... (kniž.)': m.
příběhů (Nov.)

mnoho-stenný (k sten = nářek...):
života cesta —nna (V. solc):
-stěn, -u, m. (geometr.):
-stoletý čas (Koll.);
-stran, —u,m. = obrazec s mno
ha stranami;
-atmnný Haně; —1most]: -nný
obrazec = mající mnoho stran
(geometric.); -nný duch, člověk
= pracující „na různých stra
nách“, v mnoha oborech, zají
mající se o mnoho oborů; -nně
pracovati; -nně co probrat = po
mnoha stránkách:
-stmnný hudební nástroj

'mnohota, ž. = mnohost, množství:
'-tný [-tně; -tnost] = složený :
mnohoty, z množství

mnoho-tvárný [-ně; —nost] || řidc.
-tvarý = mající mnoho tvarů.
pOdob, rozmanitý: -ný povrch
země; -né zpracování dřeva; -ný
duch (Vrchl.) = mnohostranný:
-nost života; -nost verše (Durd.);
“úhelný " -úhlý obrazec neboli
úhelník, -u || -a, m.:
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mášený pán... (v adresách, za- ti) ruce; m. si z očí spánek
niká); (Svět.):
wěký dub (Puchm.), zápas (Pa
lac.); -ká poblouzeni (čech):
wěžatý: -tá Praha:
Mzmmný =- majlci mnoho Vý'
znamu: -ná. slava;
-vzác'ný (v titulech. zastal-.);
—značwy'[mě; mostJ = mnoho
značící, znamenající (a. tim ne—
dosti jasný): -né slovo;
-z-vuk, -u, m. = mnohohlasý a
kord; -zwky': -ká. symfonie
(Čech) Il -Mčný l-ně; masa;
-že'nstv£, stř. = svazek muže s
mnoha ženami, polygamie

mnohý, neurč. číslovka = četný,
hojný: m. prospěch. zisk; lže to
dělati mnohým způsobem: od
plata.. žeň_mnohá. (bibl.); mnohé
starosti;
—hý člověk, mnozí lidé ll mnoho
lidí;
zpodstat. mnohé, -ho, stř. =
mnohé věci..., mnoho: vytáhl z
něho m. (Vf.)i
přísloveč. ve mnohém = v mno
hé věci: shodovati se, rozcházeti
s kým ve m.; '
v. mnoho, mnohost;
2. stup. 'množšl (č.—Chod)

mnou, 17. já
mňoukati, -ká.m == vydávati zvuk

mňau, mnou. hlavně o kočkách:
slož. dokon. .eu-;
nvňoukávati, —vám, opak.:
mňoukuvý Evě; duostJ = často
mňoukajici:
mňouknouti, -knuv, -knuti, do
kon.; tiše mňouknu (čap.);
slož. dokon. 1731-co = špatně pro
vést (zhrub.): sa—: ještě si za
mňouk klarinet (Ner.);
'mňoukot, -u, m. = mňoukáni

'mňourati = kňourati; 'mňouravý
= kňouravý

mnouti, mnu, mni, mněte, mna,
mnouc. mnuv, mnul, mnut(i)
= třit mezi prsty, mezi dlaněmi,
prstem, prsty, dlaněmi. o sebe:
m. obilné klasy, listy; m. si oči,
(radostí, uspokojenim, pro zahřá

slož. dokon. po- si ruce (Ku—
nět.): pro- si oči; roze- list. []
ros- (č.-Chod): ve- = mnutím
vpravit: ve- lék do oka.;
vy- zrní z klasu, bláto z kalhot:
smrt vymneš z očí (ši—M):
sa- sl (uspokojením) ruce;
slož. nedokon. 'vymíznati
(bibl., zastan)

'mnozství, stř. = množství (Hol.)
množilka, ž. = násobilka (zastat)
množina, ž. = množství (matemat.)
množitel, -e. m. = kdo množí. roz

množuje: m. hmoty (Nov.: řid.):
= násobitel (zastan) '

množiti = činit mnohým, rozhoj—
ňovat. zvětšovat: m. slávu
(Heyd.); m. utrpení (Vr.)...
(řid.); = násobiti (zastar.):
obyč. m. se = vzrůstati. roz
množovati se, rozplozovat: lid
stvo se množí: -ži se nemoci...
= častěji se vyskytují než dři
ve; slož. dokon. 702- = zvětšit.
rozšířit..: roz- oběžník... = po
řídit jej ve větším počtu exem—
plářů; z- = roz- (kniž.); z- v
sobě člověka (Bo.) = stupňovat
lidské vlastnosti:
mžovati, -žuji, nedokon. slož
při—sváru = roz- je (Kos.);
roz- jmění, zmatek; roz- se, o
živočišstvu = rozplozovati se.
-plemeňovati; z—= roz- (kniž.):
množinou, opak.

množítko, stř. = znaménko krát
(zastat)

množný [-ně; most], v mluvnic.:
-ný tvar. plurálový = znamena
jící mnoho věcí: -né čislo (proti
jednotnému), plurál; jinak oje
diň.: v houfich ve možných
(Koll.) = ve velikých; množný
život = ž. mnoha lidí (č.-Chod)

-množovati, v. množiti
množství, stř. = 1. počet, část.

kus, kvantum; 2. = mnoho, vel
ký počet: m. osob, ovoce, chyb.
peněz...; = mnoho lidí, zástup
(zastan. Břez.):

klasy
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'množstzňkráue) = mnohokrát moce, ž., z lat. = přechylování
(zastal-., Koli.. Svět., Rais) (mluvnic.)

množší, v. mnohý
mozu-6, v. moiré
mob, -u, m., z angl. = dav. luza

(v překladech)
'mobilar, -u, m. = mobiliář
mobiliář a-lijáb, -e, m., z lat. (mo

bilis = pohyblivý) = nábytek,
bytové zařízení;
mobilfle a-bilijeip, -lií.
= movité věci

mobílisace aaa-», ž. = mobiliso
vání; -8ačwí plán;
mobilisovati <<-zo-»vojsko = činit
mobilním, pohotovým; -lisovat
vklady: -lisovat občany, členy
strany = přimět je k větší čin
nosti, účasti na. něčem, k větší
mu zájmu o něco; slož. dokon. :

mobilita, q—bi-iv,ž. = pohotovost.
likvidita (vkladů, bank):
mobil/ná [most] c-bil-» = čím lze
hýbati, disponoveti, pohotový.
likvidní: m. vklady, banka; -nost
úvěru

1 moc, -i, 2., podst. jm. k mohu.
moci = možnost prováděti svou
vůli, rozkazovat, poroučet, ovlá
dáni koho, čeho, síla: m. otcov
ské., královská, státní, úřední,
zákonodárná, hmotná, duchovní;
výkonná, branná. m.; plná. m. =
zmocnění, pinomocenství; mít vel!
kou... m.; mít m. k čemu, nad
kým, nad čím, co provést..:
činit; jednati z moci úřadu II z
úřední mOCi: (ne)mit něco V (SVČ)
moci; být v čí moci: dostati co
do své moci;
vnutit komu co přes m. = proti
jeho vůli, násilím, moci; jíst...
přes moc = víc než můžeme;
živou mocí chtíti co provést... 
přes všecky překážky. násilím,
mermomocí; živou mocí nechtít
(co, udělati co) = Za,nic

11 moc, příslov. = mnoho, velmi
(lid. a hovor.): m. lidí, peněz,
m. hodný, hezkým; m. vytrpět;
v důraze móc pěkné (lid. a ho
vor.): moooc! (Neum.)

z.pomn.

mocen, v. mocný
mocenský [-sky], přid. k moc -=

souvisící s mocí; -ké poměry;
vasim, stř. = schopnost prvků
slučovati se s vodíkem; = mo
censké postavení

moci (lid. & hovor. moct, odchyl.
moc, Hill.), mohu, můžeš, může
|| můž (zastan, básnlc.)..., mohou
(nik. můžu, -žou, možu, -žou.
možeš...), rozk. (po)moz, -zte
(lid. & hovor. -mož), moha, -houc,
moh, mohši, mohl, možen(í)
= mít moc, možnost: moci pra
covat, co provést..:
výpustkou neurč. způsobu: (ne-)
mohu ven [jít, vycházetJ; už
nemohu [jíst, pracovat...]; dále
pro pláč nemohla. [mluvit]
(Svět.); mnoho, málo může
[učinit...] = má velikou, malou
moc; (ne)mohu zaň [odpovídat]
= (ne)jsem odpověden zaň, vi
nen tím. co dělá....; podob. ne
mohu za to [být, státJ = no
jsem tim vinen;
mohl bys mi pomoci atp., přání.
prosba. žádost;
o možnosti předpokládané mluv
čím: zde mohou, mohly by růst
hříbky... = domnívám se, že ros
tou: mohlo ho to zabít: může mu
být 10 let;
co to může znamenat, stát...?
== co to asi znamená., stojí?:
mohu dělat, co chci, nedaří se
mi to = ať dělám, co dělám
(lid. a hovor.):
může být, že... apod. = je mož
né, možná., snad, pravděpodobně;
slož. dokon. do- se jmění, posta
vení = získat. dosáhnout: 'do—
komu ]: čemu = depo-:
na—se (prací) = unavití se a ze
slábnout; v. namožení, -ný;
odpo-, zao-, v. pomoci;
pře- nepřítele = zvítězit nad
ním; pře- nesnáze... = překo—
nat; přemohlo jej to (utrpení...)
= nepřekonal je, sklatilo jej:
pře- se = opanovati se:
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roz- se (o krádežích. o nemocích
...) = vyskytnouti se na růz
ných, mnohých mistech, rozšířiti
se;
roz-'ne—se = rozstonatl se;
w- co (podporu...) komu na kom,
u koho = získat, opatřit; =
vysvobodit, dostat: z vojny mne
vymaže (píseň):
vz- || řidčeji z- se = nabýt mocí,
možnosti, odvahy, zbohatnout,
vzchopiti se: (v)z- se na nové
šaty... = moci si je koupit (lid.
a hovor.):
z-: ten mnoho zmůže = má, vel
kou moc, může vykonat, vymo
ci; mnoho zmůže síla duše, ale
všecko zmůže láska (Vrchi.); z
překažky... = překonat; z- nával
práce = postačit všechno uděla
ti; z- zvýšenou dopravu; zmohlo
jej to (práce. rózrušení...) =
přemohlo, unaviio...; viz vaz-;
Jináhati (ojediň. -ma-), nedokon.
slož. do- se čeho = usilovat oč;
na—: práce namáhé. = unavuje,
vyčerpává; na— se (o žákovi...)
= snažiti se: na—se o koho. oč,
neobvyklé m. snažiti se získat._
pokoušeti se; sr. námaha.:
pot-, v. pomoci;
pře- nepřítele, odpůrce důvody.
nemoc, sám sebe; roz- se, 0 ne
mocích...: 971—co na kom:

vz- || řidč. z— se, o hluku, ne
spokojenosti, krádežích... = zvět—
šovati se, vzrůstat; obchod se
vzmáhá. = začíná. se mu dobře
dařit; z-: práce jej zmáhá;
máhávati, slož. nedok. do—se...

'moclpňn, -a, m., ze slovenštiny
= člověk mající moc

mockrát, přislov. = mnohokrat
(lid.)

moc-li = mnoho—li (lid.)
'mocmoc, zesíl. moc = velmi mno

ho (Ner.)
mocnář [-řka] -e, m. = mocný

člověk, zprav. = vladař, panov
ník; -'řstv£, stř. = velká říše

mocně, v. mocný

mocněnec, -nce, m. = číslo, které
se umocňuje;
'mocněti, -nějí = stávati se mocný

'mocník, -a, m. = mocný, vliv-mv
člověk:
mocnina, ž. = součin stejných
čísel:
mocnitel, -e. m. = číslo, kterým
se mocní

mocniti = tvořit mocninu, povy
šovat na druhou...; slož. dokon.
od—, u- číslo: u- důvěru = ZVÝ
šit (Suš.):
vz—= zesílit, stupňovat (kniž.);
z- koho ]: čemu. aby co provedl

= dat (plnou) moc; 2- se
města... = dobýt: jinak 2- se
čeho = uchvátiti to; řečníka. se
po přednášce zmocnili jeho přá—
telé = vzali jej mezi sebe; otáz
ky se zmocnilo zášti politic. stran
(Stal—ž.): zmocnil se ho strach,
zármutek, -ly se ho poehybnosti
. = pojal(y), zachvátil(y);
mcňovati, nedokon. slož. Ddr-,
u-, vz-, z

mocnost, -i, ž., podst. ]: mocný, 1.
= mocný, velký stát; 2. = au
torita (Tom.); = mohutnost
(Nov.); 3. = mocnina

-mocňovati, v. mocniti
mocný been, -cna...; -<mé] = ma

jící moc, sílu, vliv, silný. vlivný:
m. přímluvce, spojenec. stát.
vliv, dojem, -na ruka (ochran
ná), záštita, přímluva;
= mohutný, statný;
někdo je mocný... || mocen, jen:
nebýti sebe mocen (hněvem a
pod.) = neovladati se: nebýt mo
cen slova = schopen; být m.
cizí řeči. german. m. znát.
býti znalý...;
působilo to -cně...; v. mocnost

moč, -e, m. || -i, ž., souvisí & mok
rý = výměsek ledvin

močál, -u, m. = vodnaté místo:
močálek, -lku, m., zdrob. k tomu:
Jisko, JovisIco || June, Jeviště,
stř. = močálovité místo;
Jovitý = kde jsou močály: -te
místo; domí zápach

Močorady. -d. 6. -dech. pomn., ves
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močhuba || moči-., m. = opilka
(zastan)

močldlo, -del, stř., 1. = místo a
zařízení na močení lnu; 2. = mo
čál: okolo močidla chodě. ne.
ujdeš nadchy (přísl.)

močihuba, v. močhuba
močltl, 1. předmětové = dělat

mokrým, mokřlt, p0nořovat1 do
vody, namáčet: m. len;
2. podmětově = pouštět moč
z močového měchýře;
slož. dokon. na- prádlo: na.- se
(ve vodě); přenes. na- se v ně
jaké aféře, být v ní namočen ==
mit v ní účast (lid. a hovor.);
0- = trochu na.-: 0—si v čem =
trochu se toho zúčastnit (lid. a
hovor.); = něco nepříjemného
připomenout: „nezapřete, že po—
cházíte ze selského pytle," omo
čil sl majolikář (Baar—); o—se;
od- špinu = močenim odstranit;
mo-=skrz naskrz zmočit: dešť
promočil mandele: být promo
čen (na kůži);
roz- housku... = močením změk
čit & rozkouskovat: houska se
rozmočila;
n—rty vodou = trochu namočlti:
s-sivčem=o-si;
vy—len, hrach = močením změk
člt: = močením něčeho zbavit:
vy- se = pustit moč:
-močovati, slož. nedokon. roz-...
(řídké);
močWati, -vá.m, opakov.

močka, -ček, ž. = mok z tabáku
při kouření; někdy = močuvka

-m0čovati, v. močiti
močový, přid. k moč: m. měchýř.

kámen
močůvka, -vek. ž. = tekutá směs

z moči hospodářských zvířat, z
hnojných látek a z dešťové vody.
močová voda, hnojnice, hnojůvka

móda, z., z franc. = úprava.
oděvu, účesu.... celého života, v
jisté době obvyklá, běžná. oblí
bená: nová„ nejnovější, stará. m.;
strojití se. chodit, žít podle mó
dY; je to v módě = pokládá se
to za módu. s oblibou se to no

si atp., je to v oblibě; přijít! do
módy, vyjití z módy;
pomn. módy = časopls o módě.
hlavně v oděvu. módní

modalita, ž., z lat. = způsob trva;
ní, podružné znaky věci (filo
sof.); pomn. -ty, přenes. = způ
sob, okolnosti, podminky: vyko
nati co za jistých modalit

modální PM], z lat. = způsobovy
(mluvn.)

model, -u, m., z franc. = vzor.
předloha;
modelace, '. =modelovaní: dačm,
přid. k tomu:
modelům, z. = místnost na mo
delování;
-lá1', -e. m. = kdo vyrábí mo
dely; -lář8ký Hanau), přid.
k tomu;
'-látor, -a, m. = modelář;
modelek, -lku, m.. zdrob. 1: m0»
del;
modelka, -lek, z. = zena jsoucí
modelem umělci;
modelovací = na modelování;
modelovati = výtvarné zpra
covat, Zobrazovat, obrábět: m.
tvář, koho, dřevo; zpřídav. mý,
přenes. o přirozené pravidelnosti,
souměrnosti...: krásně -ná hlava
atp.; slož. dokon. vy

“modemnt, -a, m.. lat. = umírněný
člověk

moderato <-rá.-». ital. = mírně, u
mírněně (hudeb.)

moderátOVka, -Věk, a., druh pe
trolejové lampy (zastar., Hen-m.)

moderna, 2., z franc. = moden
ní, nové literár. a uměl. směry.
hlavně v 90. letech minulého sto
letí: čes., katolická„ hudební m.:
moderní hne; mostJ = novodobý.
současný, hovějící ' novým prou
dům, novému vkusu, pokročilý
(opak. k starý, zastaralý): m.
autor, hudba; moderní jazyky
(proti klasickým); psát -ně:
modernásace <-nyza-». ž. = mo
demisování;
mísmus <—nyzmus», -mu, m. =
úsilí o modernost; = myšlenkové
katol. hnutí na konci 19. stol.:
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"wdemisovati c-nyzo-x—= činit
moderním, upravovat podle poža
davků nové doby; dokon. z-,'
místa [mistkaL m. = stoupenec
modernismu;
mmm [why] x-nystyc-»= v
duchu modernismu:
'mita, ž. = modernost;
most, v. výše moderní; 'mstni,
přid. k tomu = v moderním duchu

moderovati, -ruji. z lat. = mír
nit: m. koho, m. se (hovor.)

modifikace x-dy-m ž., z lat. = modi
fikování, úprava., obměna; -kačn£;
Jama“ = přizpůsobovat, -blt,
upravovat, -vit. pozměňovat, -nit;
slož dokon. z

modlsm, m., 1. muž. protějšek k
modlstka: 2. = člověk dbalý módy
(Něm.)

modistka e-dy-b, -tek. ž. = výrob—
kyně dámských klobouků, ob
chodnice s nimi; -stský obchod;
-ststv£, stř. = výroba. dámských
klobouků, obchod s nimi

módltl = strojit podle módy; slož.
dokon. na-, vy- koho, se = na—
strojiti (se) podle módy (lid. a
hovor.); zpřídav. namóděný, vy

modla, -del, ž. = socha pohanské
ho boha; přenes. = zbožňovaná
osoba, věc, idol, ideál: m. žen.
mužů: = modlilka (Kosm.);
modlář [-'řka], -e, m. = cti
tel(ka) modly, model, modloslu
žebník, -nice: též = pobožnůst
kář[ka] (lid. & hovor.);
modlařita' = uctívati modly, pře
nes. = býti pobožnůstkářem.
přespříliš, nedůstojně uctívati.
.,klanětí se";
modlá'řský Esky;
modlář

'modlavý = modlivý
modlení, v. modliti
modlící knížky = na modleni
modlič [-čk=a], -e, m. = modlil,

-1ka (lid.): -čský = pobožnůst
kářský; -čstv€, stř. = pobožnůst
kářství (Baar)

modlil blka), —a.|! Jilek, —lka, m.
= pobožnůstkář(ka)

-8t'vi], přid. !(

modlitba, -teb, Z. = uctívání Boha.
vzývání svatých: říkat, zpívat.
modliti se -tbu; trvat na. -tbác.h;
m. Páně = Otčenáš: pomn. -tby
= modlící knížky;
zdrob. -tbička, -ček, ž.
modlitební || zastar. -tebwú: -n1
týden (1. týden v roce 11evang.):
-tebnice, ž. = modlitebna;
-tebn4k, -u, m. = modlící kníž
ky (Nemo., lid.): -teka, -a. m.
= kdo se modlí

'modlltel [-lka], -e, m. = kdo se
modlí (Třeb.)

modlltí se, modll se. modlete, mod
lení (nik. m. se) = konat
modlitbu: m. se k Bohu, k sv.
Václavu...; m. se za nepřátele.
za. zdraví; m. se ke komu, pře
nes. = zbožňovat, ctít, být mu
vděčen (lid. a hovor.);
modlení, stř. = konání modlitby,
modlitba:
slož. dokon. do- se Otčenáš; do
se čeho = vyškemrat (šmilšz
m— se mnoho;
po- se Otčenáš; po— se za ro
diče:
vy- si dítě; vymodlené dítě; pře
nes. vy- co na kom = vyžebrat.
vyškemrat (lid. &.hovor.):
14—se, zpřídav. umodlený = una
vený modlením, modllvý;
modlívatí se, opakov.: slož. ne
dok. před- se za rakví (Baar.
ojedlň.) = předříkávat modlitby

*modlivý = kdo se mnoho modlí
(Baar)

'modlosloužiti = sloužit modlám
*modlosluha, m. = modloslužebník
modloslužba, -žeb, ž. = sloužení

modlám, ctění model, modlář
ství; služebnictva stř. = modlo
služba; -služebm'čiti = být mo
dloslužebníkem; -služebn£lc, [m4
091, -a, m. = ctitel(ka) model:
-služebnost, -i, ž. = modloslužba:
—služebný [-ně]: -né obřady

módní [%; -nost], přid. k móda:
m. časopis, hlídka (v novinách...).
střih, zboží, autor; -ně se Šatit

modrace. v. matrace
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modráček, -čku, m., zdrob. ]: mod
rák: též=modrý brambor; chrpa
—rá.ček, květina; -rábek, -čka..
m., pták:

ně (lld.): = lesní sluka (mysliv.);
= modrá. bankovka (č.-Chod);
mod/ráčkový, přid. k modráček
= jako modráček. modrý: -vé
oči (Celek)

modrák, -u, m., 1. hřib; 2. = bí
lá kopie na modré pude;
'modrák, -a, m. = člověk v mod
rých šatech (Ner., Těsnohl.):
modráky, -ků, m. pomn. = modrý
pracovní šat

modranský, přid. k Modra (slo
ven. město): -ké víno

modrásek, .-ska, m., motýl
modratl = stávati se modrý: rana.

—rá, tváře, ruce -rají zimou:
m. se = být modře zbarven, je
vit! se, zdati se modrý: nebe se
modrá.: paluba se modrala ka,
zaJkami (Osvěta) ;
slož. dokon. vuz-; pro-; zpřídav.
namodralý, pro-;
a- = státi se modrý, o rtech..:
nwdrávatl, opakov.

'modmva, 2. = něco modrého.
modravo, modro

modravětl, -vějí = stávali se mod
ravý; slož. dokon. z

'modravo, stř. = modravost, modra
vá barva: -vo vln (Vrchl.); v
-vu, o obloze (Hor.)

modravý [—vě; -vost] = slabě
modrý, namodralý: -vé hory

modré, -ho, stř. = něco modrého:
kousek modrého s nebe (01br.):
slibovat modré s nebe = hory
11017; m. s nebe snést (Majer.,
Tilsch., lid.) = všechno udělat

modrehati, -chá.m || obyč. šmo- =
plést, motat: másti &.m. pravdu
(Beneš.); dokon. zao-, za

modro, stř. = něco modrého, mod
ré, modrá, barva: m. nebes
(Zey.); m. zvonků, květin (Jir.);
štíhlé se veslo v modru koupá.
(Mácha); m. hor (Hál.); slibo
veti m. s nebe (Nemo.) =modré

modro-, kmen ]: modrý ve slože
njnách, vznikajících často jen in
dividuálně:
-bíI/ý prapor = modrý a bílý:
-černý; vidový;
-hla'vý = s modrou hlavou: -ve
kvítky (Čelak.):
-jas, -u, m. (Čech, Slád.); das
ný (mn., Mrš.); -jiskřivý (čech):
-kabátník, -a, m. = vojakvmod
rém kabátě (Třebíz, Jir.);
-kre1mý = šlechtický (Neum.);
-květý (Slád.): -lesklý (Mrš.);
-očka, -ček. ž. = modrooká žena
(Staš.);
-ok/ý: -ké děvče (běžné):
wdý (Sova); -s'£vý(Slad.,Trév.)

modrost, v. modrý
modro-svit (Krásnoh.);

-šedý; -šerý sad (čelak.);
-tkan'ý pás (Hal)

modroučký, weunka?= úplně modrý
modrovous, -a, m. = kdo má. mod

rý vous (Nez.); přenes. = mno
honásobný vrah; M., hrdina
franc. pověsti

modrozelený = modrý a zelený.
zelený do modra

modrý [-dře; -drost], o jisté bar
vě: m. papír, -rá. obloha, -ré oči:
v. krev, pondělí;
2. stup. modřejši [Jřejč]

modř, -i ll -e. ž. = modré barvivo.
zbarvení

modře, modřejši, v. modrý
modřenec, -nce, m., rostl.;

mica, 2. = chrpa (lid.)
'modřeti, -řejí = modratl
Modřice, -íc, pomn., městys na M.
modřidlo, -del, stř. = modré bar

vivo, lid. ,.šmolka"
modřín, -u, m., strom
modřina, ž. = krevní podlitlna

jevící se jako modrá skvrna
modřínek, m., zdrob. k modřín
modřinka, -nek, ž., zdrob. k modři

na; též pták
modřínový, příd. k modřín
modřiti = činit modrým, modře

barvit; slož. dokon. nur, řldč.
Z“; 170- = modře zbarvit (R.
Svob.): modříuwti, opak.
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modulace, z., z lat. = modulování:
-lačn£, příd. k tomu;
Jova“ = přecházeti z jedné tó
niny do druhé; m. hlas = obmě
ňovat, zabarvovat různě, odsti
iiovat; dokon. try-, z

modus, -du, m.. lat. = způsob; m.
Wendt c-dh = upravení styků
mezi osobami, též upravení po
měru mezi státem a katol. církvi

'modýlek, -lku. m., zdrob. k mo
del (Pujm.)

mohair, v. mohér
Mohamed, -da, m., zakladatel isla

mu;
mohazmedán [—nka], -a, m. = vy
znavač islamu; dánský Esky;
-st'ví], přid. ]: tomu

'mohelnice, ž. = náhrobní popel
nice;
Mohebnice, ž. jedn. město na M.

mohér, -u, m., z franc., látka, listr:
arový, přid. k tomu

mohoucí || -cný =mocný, mohutný:
-onost, —i,ž. = mohutnost, moc
(obrazem)

mohovitý [-tě; -tost] = zámožný
(zastar. a lid.); -tost, též = ma
jetek

mohutnětl, -nějí == stavati se mo
hutný: strom... -ní atp.: slož.
dokon. z—;
mohutný [-tně; -tnost] || ojediň.
mohú- (Nen) = mocný, silný,
statný, ohromný: m. hlas, -ná
postava, síla, skála; hlas zněl
-ně (Vrcbl.); -tnost hor; přenes.
duševní -tnost = schopnost

Mohykán, -na, 1. mn. -ni, m. =
člen vymřelého indián. amer.
kmene; poslední m., přenes. =
poslední stoupenec zaniklé stra
ny, zaniklého hnutí apod.

mohyla, ž. = vysoko navršena ze
mě nad hrobem. vysoký rov;
'mohylečka, -ěek, ž., zdrob. !: mo
hylka, —lek, ž.. bdrob. k mo—
byla.:
mohyl/nice, v. kolumbarium

mochna, -chen, 2., z ruš., rostl.
'mochura, 2. = velká buchta (C.

Chod)

moiré || podle výslov. mou/ré, str.
neskl., franc. = vodový lesk.
látka s ním

Mojžíš, -e, m.. biblic. osoba, křest..
jm. & přijm.:
mojžišovský || mojžišský || 4213
ský = židovský: -ké náboženství

mok, -u. m., souvisí s mok-rý ==
tekutina: většinou odbor., jinak
kniž. (na př. o víně)

moka, v. mokka
*mokantní Il moquan—, z franc. —

uštěpačný, výsměšný
-mokati, -mokávati, v. moknouti
*mokavý = mokvavý (Ner.)
*moklrovati se <<-kí—»,z něm. a tam

z franc. = rozhořčovati se, vy
smívatl se (Němc.)

mokka, stř. neskl. || —kky. 2. u
silná. černá. káva (podle arab
ského města Mokka)

moknouti, mokl, -knuv, -knut(í) 
stávati se mokrý, močitl se: m
na dešti; oči v slzách mokly
(Hem-);
slož. dokon. 'na- = namočiti se
deštěm; neosob. namoklo (ma
10...) = napršelo; sr. namoklý:
od-, 0 špíně, o barvě = deštěm.
máčením pustit;
pro- (na kůži...) = promočiti se
deštěm; zpřídav. promoklý;
roz- = deštěm změknout: cesta
rozmokla.: zpřídav. rozmoklý:
u- = z-; zpřídav. umoklý;
031—= deštěm, máčením býti zni
čen: obilí vymoklo; zpřídav. vy—
moklý;
z—= býti zastižen, zmočiti se deš
tem; zpřídav. zmoklý, v. tam;
za—: obilí zamokio; zamoklo na
dva prsty... (lid.) = napršelo:
-mokati, slož. nedokon.
na—:půda deštěm namoka;
oci—:barva vlhkem odmoká:
pro-: kabát, obuv pr0moká:
roz-: hroudy rozmokají;
vy-, 1. = barva. obilí vymoka.
2. = vytékati (Roll., ojediň.):
za— = zatékati: zamoká na, pů
du, za komín || zed' zamoká.:
-mokávati, opakov.. slož. nedo
kon. na-...
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omokradlna, ž. = mokřina
'mokratl = mokvat
mokravý = trochu mokrý (lid.)
mokro, v. mokrý
Mokronsy, -pes || -psu. -psech "

-psich, pomn., vsi v Č.
molu-ost, v. mokrý
Mokrosuky, ěsuk, 6. -ká.ch. pomn..

ves v č.
mokrota., ž. = mokro, mokré po

časi (lid. a. hovor.)
Mokrovousy, -vous, -sech || -sich,

pomn., čes. ves
mokrý bře; Jro; 408t] = na kom

(čem) je mok, tekutina (voda...),
prostouplý tekutinou, Silně vlh
lcý: m. člověk, plášť, -ré vlasy;
m. (až) na kůži = úplně pro
moklý; m. sport = plavání; bratr
z -ré čtvrti = kdo s jiným po
piji (lid. a hovor.): Mokrá Hora,
část Brna.:
zpodstat. mokro, stř.: veliké 111
" mokro, přislov.: velmi m.:
2. stup. mokřejši [Jeji]

mokř, -i || -e. ž. = mokro, mokři
na (lid.); = moře (H. Meisner.
básn.):
mokřad, -di, ž. (cup.) || '-diště,
stř. = mokřlna;
mokřadlo, stř. = mokřina (Baar);
'mokřavý = mokřinatý:
mokřtna, ž. = mokré misto (lou
ka., pole...);
mokřtnatý = plný mokřin;
'mokřisko || 'mokřžště, stř. =
mokřina

mokřiti = činit mokrým: obyčej.
v dokon. slož.: 1111-co: za- si no
hy, za— se;
mkřovati, slož. nedokon. na
co; za,—:půda se zamokřuje

'mokřitý = mokřinatý
—mokřovati, v. mokřiti
'mokvák, -u, m. = odlivka. u dýmky
mokvatl, -vá.m = stávati se mok

rý, pouštět mok, vlhnout: oko.
rána., snih mokvá;
mokva'vý lišej = mokvajici

mol, -a. || (zastat—.) -e, m., motýl:
moli by ho sežrali, o nedbalci
(Němc.)

' moldánky, -nek, z. pomn., hudeb
ni nástroj pastýřský n. druh dud
(Jungm.); spustit m. = dáti se
do pláče; natahovat m. = na
birat, chystatl se k pláči (lid.
a hovor.)

moldavit, -u. m., nerost, čes. vl
tavin

moldon [] moldou'n || molton, -u.
m., látka (zastar.); moldanka []
-tonka, -nek, ž. = moldonová suk
ně; -donky || —tonky, -nek, ?.
pomn. = moldonové kalhoty:
—donový ll -tonooý = z moldonu

molekul, -u, m. (zastan) obyčej.
-1a || Je, ž., z franc. = skupina
atomů; dávní, -lo'v'y', řid. k tomu

molonburský, nik. -burkský, přid.
k Molenburk

'molet, neskl. přid. jm., přislov..
z franc. = kulatý, plný

moli, přid. k mol
moll, z ital. = měkký (hudeb.)
molo ano-», stř., z ital. = přistav

ni hráze
'moloděc (-dec), -dce (-ďce), m..

rus. = mladík. junák, chlapik:
-cký [-ctv£], přid. k tomu

Moloch, -a, m., foinické božstvo;
m., symbol krutosti: m. války'
= netvor (Baar)

molton, mica, -nový, V. moldon
molousati, -sám = špinit, ohmata

vat; obyčej. slož. dokon. tl.-;
umolousaný: u. člověk (Vi-.); -né
maso (Kunět.), -né školní théky
(Arb.)

molovatý = plný molu:
'molo'vitý = jako mol

mollový || molový, přid. k moll:
m. akord, —vástupnice

moment, -u, m., z lat. = okamžik:
trvalo to m.: přijiti za m.: m.!
= počkejte okamžik, přijdu za
okamžik; přenes. = okolnost, po
hnutka, příčina (okamžitá,)z roz
hoduji často různé momenty;
dán/ni || častěji -tálfn£ [mě] =
okamžitý: -lni nouze, rozpaky:
-lně si nemoci vzpomenout = oka
mžitě, v tom(to) okamžiku, prá—
vě; -tánní slovesa = okamžitá
(mluvnic.):
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momentka, -tek, z. = momentní
snímek; přenes. = slovesný ob
rázek: -tka z demonstraci;
momentu! = mžikový;
momentový = na moment: -vá
pausa (Mach.: řiď)

'momtati, -tá.m = říkat mm. bru
čet (J ir.)

monada ená-», z., z řeč. = nej
nižší prvok

'monajs, —u,m. = peníze (hantýr.)
monandrie, i., z řeč. = jedno

mužství
monarcha, m., z řec. = samovlád

ce, panovník v monarchii, moc
nář;
-chický [-cMcky;
přid. k monarchie:
mnie, 2. = stát ovládaný panov
níkem, mocnářství;
-cMsmu8 <-zmus», -mu, m. =
monarchické zřízení, smýšlení;
-chista, m. = stoupenec monar
chie:
-chistický

-chičnost] ,

[4611] q-styc-b = v
duchu monarchismu: -ka strana,
-ké smýšlení;
'monarší autorita (Holeč.) -=
(jako) monarchova

monastýr, -u, m., z řeč. = pravo
slavný klášter

mond, -a. m. (život.) = taroková
karta s číslicí XXI

mondén, -a, m. [| časť. -na, z. =
mondénní muž, žena (kníž.);
mondéwni [mně; -nnost], z franc.
mondain = velkosvětský, svě
tácký: m. život, dáma, společ—
nost, lázně

'moneta, ž., lat. = mince. peníz;
mírní = mincemi

Mongol, -a, m., národ. jm.:
mangolie—e, ž., svině; '
mongoloidni <-lojid-» = podobný
Mongolům;
Mongolsko, stř., území;
mongolský jazyk neboli —lští/na,ž.

meník, V. maník
monismus <<-nyzmus», —mu. m.. lat.

= světový názor předpokládající
jediný základ jevů; mista, m.
= stoupenec monismu: Justický

-ckxy] e-nystyc-> = v duchu mo
nlsmu

mono-, kmen řec. přid. monos (—
sám) ve složeninách:
-andrícký = jednomužský;
'-cykl, -u, m. = velociped s jed
ním kolem;
-fobie, ž. = strach z osamělostl;
-gam, -a, m. = kdo žije v mo
nogamii; —ga/m;ický[-cky], přid.
k monogamie; —ga/rwí.e, z. =
.,jednomanželství“, jednoženství;
= soužití v párku u některých
ptáků; -gamista, m. = stoupe—
nec monogamie, monogam;
-graf, —a,m. = autor monograf
fie; -yrafick:ú [-cky]: -ká. práce:
zpracovati co -cky; „grafu, z. .=
vědecká práce o jednom jevu, o
jedné otázce;
-gram, -u, m. = zkratka podpisu
začátečními písmeny u. jejich
průpletem;
-kl, -u, m., z lat. mono—oculus
=- sklíčko na jedno oko;
dit, -u, m., 1. = velký kus ka
mene, pomník z něho; 2. = jed
nolitá. stavba (betonová); Juni
|| Jitický <<-tyc-» || 441501217;
Jog, -u, m. = samomluva; =
jazykový projev jednoho mluv
čího; -logický [-cky], na př. vý
stup (na divadle);
-ma/n || řidč. mnich <-nyja.ln,
-a, m. = kdo trpí monomanli;
maniakálnf || -manžcký = trpící
monomanií; -mam'e, ž. = cho
robný sklon k jediné věci;
111471.,-u, m = jednoplošník;
1102, -u, m. = soustředění kapi
talistické průmyslové výroby; vý
sada výhradní výroby, nákupu a
prodeje; -poliso'vati cg-zo-», -suji
co = zřizovati, zříditi nač mono—
pol; sloz dokon. z- výrobu; 170
lista, m. = monopolní kapitalis—
ta (Gottw.); mol/ni výroba..:
—theísmus <-zmus», -mu, m. =
víra v jediného boha; -the£sta,
m. = stoupenec monotheismu;
—thei8tický [-ck'_|1] c-styc—» = v
duchu monotheismu;
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-tonie e-nyjexo, 2. = „jednozvuč
nost“ ', jednotvárnost ; -t0fnfM
[mně; mmstJ = jednotvárný

monsignore e-ňóre» || zčešť. -gnor,
-ra, m., ital., čestný titul řím.—
katol. kněze; -'rak17 [—'I'8t1)'$],přid.
k tomu

monstrance, z., z lat. = nádoba
na. hostil; mocný tvar

monstrbanket, -u, m. (monstr z
franc. monstre) = okázalý ban
ket, v ohromných rozměrech (č.
Chod):
monstrekoncert || monstra-koncert
(SO-). -u, m. = okázalý k. (ně
kolika hudeb. těles);
monstrepzoces; -su <<-su),m. =
hromadný okázalý proces, hlav.
politic.

manstrosita <—rózi-» || -stró-, z.,
z něm. (a tam z lat.) = mon
strosnost, zrůdná ohyzdnost. pří
šernost, nesmyslnost;
-strosní (-strósní) || podle lat.
-8truosní (Zey.) vně; most) ===
nudný... (zjev, forma):
monstrum, -ra., stř., lat. = zrů
da, netvor, příšera

montanistn. ony-», m., z lat. ==
báňský odbornik; „etický <<-styc-»
= hornický, báňský; -stika
<-sty->. ž. = hornictví;
montánní = horní, báňský: m.
Společnost

montáž, -e. 2.. z franc. = mon
tování; přenes. = seskupování
(obrázků, výjevů...);
montér, -a, m., z franc. = stroj
ník provádějící montáž; draka?
Draky, -rstv£], přid. k tomu;
montovatž, -tuji = sestavovati
stroj, strojní zařízení; přenes.
= skládati z obrázků, výjevů..:
básník montuje knihu (Nez.);
slož. dok. M', oci-, při-, roz-, z—

'montura, ž. = oděv. mundur; anu
= oděvní

monument, -u, m., z lat. = po
mník, památka (říd.):
-talisooati <<-zo—»,-suji = monu
mentálně tvořit...: -talisujíci re—
alismus (Nov.); slož. dokon. z—;
-tauta, ž. = monumentáinost:'

60'

-tálmí [-ně; most) = velkolepý
(budova, dílo); budova Vypadá
-ně; -nost budovy, vědec. díla

mopS, mopsl, -a., m.. zdrob. mop
sík, mopslík, -a, -síček, -sl£ček.
-čka, m., pes:
mopslice, 2. = mapslí fena:
mopslí || mysličf, přid. k mopsl.
mopsiík

quuantní, v. mokantní
mor, -u, m., nakažlivá epidemie

ká nemoc: přenes. = co moří.
trápí, hubí, co je nám velmi ne
příjemné: to je na mne mor
(lid. a hovor.)

maník, -a, m. = krocan, morovatý
pes, kocour--(lid.); v. morka

*moralln a-lím), -u, m. = lék všté—
pující morálku, hlásání morálky
(žertov., opovržl.);
mový: -vé injekce (Neum.)

moralismns ct-zmusm -mu, m..
z lat. = úsilí o mravní zdoko
nalení;
Jásovati pze—», -suji = posuzo
vati s mravního hlediska, dávat
mravná naučení; -lisující báseň.
básník; sr. demoraiisace;
Msta [-listka], m. = kdo mora
llsuje, mravokárce;
Jistický [-ck/_u]a-styc-xv = mora
listní;
Jicin! = moralisující, mravo
kárný: -ni kritika: -ní domácí
učitel (So.): _
Jim, ž., 1. = středověké mora
lisujicí drama; 2. = morálka.
mravnost (Ner.)

morálka, —lek,2. = souhrn názorů o
lidské společnosti, o vztazích mezi
lidmi, mravouka, etika; = mravní
cit. mravnost, svědomitost, pocti
vost, čestnost v dodržování povin
ností, závazků; na př. dodávková
m.,
morálkář, -e, m. = hlasatel „mo
rálky“, karate! (nam., Zápot.);
morální Vně; masa = mravní:
m. povinnost...

'moráň, -ně. ž. = palanda (nářeč._
Němc.)

Mol-ana, ž., zosobněná smrt
morast, v. marast
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moratorium <-tó-», da, str., z lat.
= příročí, prodloužení platebni
lhůty; dor—níopatření

Morava, ž.. řeka a země;
Moravan [-'nka], -a II lid. a ho—
vor. mák, m. = obyvatel(ka)
Moravy, rodák, rodačka z -vy;
morava'nswí, stř. = moravský
původ, souhrn morav. znaků;
Moravec, —vce, m. = Moravan
(lid. a hovor.);
Moravěfnka, ž. = Morava (laska
jíci tvar) " Moravička;
moravžkum, -ka, stř., polatin-
štělé = věc čistě moravská.. vy—
skytující se na Moravě, týkající
se Moravy:
moravismus a-zmus», -mu, m. =
moravský tvar, slovo, rčení;
Moravica, ž. = Moravanka (lid.);
'morav'ní || mý, na př. přítok,
přid. k Morava ve význ. řeka:
Moravská; ž. = „moravská stra
na“, Morava (Bezr.);
moravsko-slezský: -kě hranice =
mezi Moravou & Slezskem apod.;
moravskoslovenský = slovenský
na Moravě: -ké nářečí;
moravský, přid. ]: Morava (ze
mě): m. rodák...;
'moravština, z. = moravská. řeč

morbiditu <-dy—».2., z lat. = po
měrný počet chorob:
-dn£ bázně; -dnost] = chorobný,
znavený; v malíř. = hebký (o
barvě těla)

morčák, -a, m., pták;
morčátko, -tek, stř., zdrob. k
morče, -te. stř., hlodavec:
morčí, přid. k tomu

'mord, -u, m., z něm. = vražda
(lid., hrubší hovor.)

morda, -rd_ 2., 2 pol. n. 2 ruš. =
tlama psů a šelem (mysliv.);
= ústa, „huba“ (zhrub.)

'mordhák, -a, m. = vrah (Vanč.)
'mordiácký [-cky] c-dyjác-xv || mor

diárwký [-sky] <<-dyján-» || mor
diantský [-8ky] " mordský [-sky]
= safraportský, zpropadený, ve
liký (lid., hrubší hovor.): m. člo
věk, kus chleba...

mordlčka, ž.. zdrob. k morda

morganatický

mordíe x-dyjexo || nuje, -džjé, z
franc. -dleu.x. citoslov. nevole,
klení: vy tohle snášíte, m.?
(Klost)

mordíř || —dýř, -e, m. = vrah (za.
star., 1id.); -dýř češtiny (Horký;
silné hovor.); Jaký [-řsky; 433th
= vražedný, jednající o vraž—
dách: -ký kus

m'ordovati = vraždit; m. koho, se
s čím = trápit koho, se, lopotiti
se (lid. a silné hovor.);
slož. dokon. na- se s čím = na
lopotlt: zao-, vaj-, za- = po
vraždit...

mordský, v. mordiácký
'mordýrna., -ren, ž. = mordýřska

místnost
mordýř, v. mordíř
marek, -rku, m.. z něm. Mark =

dřeň, obsah dutých kostí, čís
(čiž) 

moréna, z., z franc.
nesená. ledovci

mores || m6-, -su <—su», obyčej.
pomn. -sy, -sů, m., z lat. —
mravy, způsoby (hovor.);
moresní [mě; moon =
sobný

morfém, -u, m. ll morféma, -matu,
stř., z řeč. = kmenotvorné a
tvarotvorné prvky, kořen. kmen,
přípony slovotvorné i tvaro
slovně (mluvnlc.)

Mertens, -fea. m., řec. bůh span
ku, snů; přid. Morfeův...

mortln <-fín», -u, m. = morfium;
mismus anýz-». -mu, m. = u
žívaní morfia ze zvyku, otrava
morfiem:
mista [-stka] ony-», m. = kdo
užívá. morfia Ze zvyku, ne jako
léku;
morfiový prášek, -vá injekce;
morfium, -ia.. stř., omamný &
narkotický prostředek

morfologický [-cky] =
slovný;
morfologie, 2., z řeč. = nauka o
tvarech, tvarosloví; v mluvn. =—
nauka o skloňování a časování

morganatický c-tyc-Jv, ze střed
lat.: m. sňatek = nerovný

= suť na

způ

tvaro
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Moric Il Jie, -e, m., muž. jm.
'moritát || mary-, -u, m., z něm.

= mord, vražda. píseň o vraždě
morku., -rek, ž. = krůta
norkový, přid. k marek: -vá. kost
mom, -ren, ž. = podzemní jáma.

na moření lidí, lidomorna.: = u
mrlčí komora (Krmer.);
zima jako v morně (lid. a hovor.)
= vellká

morni nemoc = mor (zastan, J in);
marný, přid. k mor = morový.
šířící mor, otravný

morosní || -'rósn£ <—óz-»,z lat. mo
rosus = bručivý, mrzutý, ne—
vrlý (kniž.)

morous, -a. m. = omrzelý člověk,
mrzout, bručoun: = upír (za
star.); = mourovatá kočka. -t$'
dobytek (lid.);
morous'ltš || "sova“ = počínati si
morousky; = bdít! celé nocí
(lid., Jlr.);
morouský [-sky; -stvi] (z mo
rous-ský) = mrzoutský;
-smritý [-tě; -tost] = mrzutý.
nevlídný

morovatý = kropenatý, mourovatý:
-tá. kamna (Mrš.); přenes. (lid.
a hovor.) pracovat! jako m. =
jako mourovatý, velmí pilně;
platit hůř než m. (Buzk.): =
morový (Neum.)

“mol-ovine, 2. = morová nákaza:
'morovit'ý = jako mor, morOVÝ

morový, přid. k mor: m. bacll;
-vá rána. = —vá.epidemie, přenes.
= zhouba...: -vé lány mrtvých
(Ho.)

mortalita, z. z. lat. = úmrtnost
mortifikace <-ty-», 2., z lat. = u

mrtvování, umrtvení, odumření
moruše, ž., strom: -šov:ů, přid. k

tomu
morytát, v. mor—itat
moře, stř. = velká. přirozená vodní

nádrž bez odtoku: černé, Mrtvé.
Severní... m.; pustiti se na m.:
plavití se po moři;
symbol mnozstvi: m. květin, ba
rev (Mrš.); m. vína....; přilévat
VOČYdo moře = rozvádět! zná
mé poznatky..:

mořský, přid. k moře: m.

cizí moře = cizí, neznámé pro
středí:
za moře, za. mořem = do Ame
riky, v Americe

Moi-ena, v. Mařena
mořeplav, -u, m. (sarah) || —plavba.

—veb,ž. = plavba po moři;
mořeplavec, -vce. m. = kdo se
plaví, jede po moři. námořník
(zastan, knlž.); 460W, přid. k
tomu; mlavectvi, stř. = moře
plavba (Sarah)

mořevládce, wwdný =
mořem, vládnoucí...

vládce nad
(0 Poseido

novi, v překladech z řeč.)
Mořic, v. MOrlc
moi-ici = na. moření;

mořidla, -del, stř. = látka na
moření (chem.);
'mořžtel [-lka], —e.
moří, trapič

mol—ití= činit, aby někdo umřel.
trápit, sužovat: m. koho hla
dem, prací, prosbami...; m. se
učením, s čím: = močit: m. hli
nu, dřevo, useň (odbor.);
slož. dokon. na- se učením, s
čím, na- se koho prosbami;
u- koho = sklátlt, o nemocícb
(Palac.); = utrápit: u- 23,koho
slzičku, m. unořit = prolít (lld.);
u- dluh = splatit po malých
splátkách, amortisovat;
val-, zpřídav. vymofený: pole
-né plevelem = vyssáté; vy
mořený hladem = vysílený:
z-; zpřídav. zmořenťý) = vy
silen: býti -řen prací, hladem:
za-: ves je zamořena tytem;
slož. nedokon. umořo'vati dluh:
moři'vatž, -vá.m, opakov.

m. = kdo

'mořívý = moříci, vysilující (Ner.
CB.-Chod)

-mořova.ti, v. mořiti
břeh.

-ka voda, ryba, nemoc; v. panna
a pěna.: m. had = domnělý moř
ský živočich: přenes.: vleče se
to, je to jako m. had. o něčem
dlouhém. o románu... (lid. a
hovor.); Mořské oko. v. oko

mosaický <<-zaji-> = mojžíšSIký.
mosaikm-ý
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mosaika onanii—» z., z franc.
= skládání ozdob z barevných
kamínků, kostek, sklíček, vsa
zování jich do něčeho, takováto
ozdoba; přenes. = něco pestré
ho, rozmanitého; cestopisná m.
= pestré cestopisné črty (Čech):
-ká'ř, -e, m. = kdo dělá. mosalky;
-kovat4 = provádět mosaiku;
4601717:-vá dlažba

mosaismus mozajiz-», -mu. m. =
mosaické náboženství

mosaz, -u, m. (říd.) || -i, z.. z něm.
= slitina mědi a cínu; -zný =
z mosazi

moachns || obyč. zčešť. mošus, -su
a-swo, m., z něm = pižmo:
mošusooý: -vá vůně

'Moskal, -a., m., polská přezdívka
Rusům

moskevský, přid. k Moskva:
'wšt'ma, 2. = moskevská. mlu
va. -ský ráz

moskyt, -a, m., ze špan., komáro
vitý hmyz; u Ner. muškyt

maslem ll maslem || -slím1. || -aIe
min, -a, m. = pravověrný mo
hamedán;
moslemský..., -slemf/rwký = pra.
vověmě mohamedánský

most, ou, m.. = stavba. přes pře
kážku (přes bažinu, řeku...): m.
dřevěný, kamenný... || Kamenný
m. v Praze; je tam (lidí) jako
na pražském mostě = mnoho li
dí, rušno (lid.);
oslí m. || můstek, m., můstek
pro osly = pomůcka, ulehčení
slabým (žákům, umělcům...).
Pythagorova věta:
spáliti za sebou (všecky) mosty,
o nepříteli; přenos. = znemož
niti si návrat (do společnosti...),
přerušit všechny styky; ,
mostům, —ren,ž. = továrna na
mosty;
mosta'ř, -e, m. = výrobce mostů.
odborník v mostních stavbách

mostoc, -tce, m., zdrob. k most
(zastar.). sr. čes. ves Mostec;
mostecká, 1. = vedoucí k mostu.
jsoucí u mostu (zastal-.); sr.
Mostecká ulice, věž v Praze:

2. příd. ]: Most. Mosty;
mostek, -tku, m.. zdrob. k most
(lid.);
mostma, z. = mostní trám. dře
nice 2;
'mostiti = stavět mosty, klást
moštěnice;
mastné, —ho, stř. == dávka m
přechod mostu;
mostní: m. oblouk; M. ulice:
mostn'ice, ž. = mostína:
mastný, -ného, m. =- hlídaě mos
tu:
'mostský = mostecký

mošinka, v. mošna
mošna., -šen, z., z něm. = brašna;

přijít na žebráckou -nu = zchud
nout;
zdrob. mošnička, -ček, 'močinka,
-nek, z

mošt, -u, m. = nekvašené víno.
-ná ovocná šťáva, mest

moštěnice, 2., z příč. moštěn (k
mostiti) = chrastí. koly... přes
vodu. bažinu,_ jednoduchý most
(lid.)

moštový, přid. k mošt
mošns, -sový, v. moschus
motáček, -ěku, m.. zdrob. ]: ]]

moták
motadlo, -del, stř. =- přístroj na

namotávání
I moták, -a, m., 1. =- kdo všecko

zmotá., splete, popleta. motovidlo
(lid.); 2. pták

II moták, -u, m., 1. = nástroj na
motání; 2. = smotaný tajný list
poslaný vězněm n.. věmiovi; 8.
český tanec

motanico || mina, z. = motaní, ně
co zamotaného, splet; světská
-nice (Rais) = motání na světě.
splétání osudů, zmatek

motati, -tá.m = natáčet. navájet:
m. niti, přízi: přenes. m.. co (v
řeči) = plésti...;
m. se = choditi sem tam, ne
známe-li cestu: = plésti se (&
překážeti); = vrávorat. vrávo
ravě jít; motá se mi (z toho)
hlava = točí se (lid. & hovor.).
sr. motolice;
slož. dokon. do- přízi: do- se
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domů; na- přízí na cívku; na
motali jsme se, než jsme našli
cestu: sr. námotek;
0- = ovinout; od- nit s cívky;
po- = poplést: p'ř - = znovu
namotat; Mi- se do cesty = při
platí se; roz- něco svinutého.
zapleteného; s- = svinout;
u- provaz = motáním udělat;
W- nit z klubka,; vy- se ze zá.
stupu; vy—se z nepříjemné věci
.=; vyplésti se, dostat;
.- přízi = zmást; z- se nač ==
moci se (lid. a hovor.); zpří
dav. zmotamý: býti celý -ný =
spletený: má věc = spletená.
nejasná (t.):
:a- = zavinout, -balit, -halit:
za- hlavu do šátku; za- se do
plodu: věc se zamotala; zamo
tala se mu hlava: zamotaný:
-ng, historie; sr. Zámotek:
motávati, -vám, opakov.: slož.
nedokon. oci-, roz-, s- atp.

'motavý [wě; -vost] = motající
se, vrávoravý, potácivý

motiv a-týw, -u, m., z lat. dů
vod, podnět, pohnutka jednání;
== jednoduchý látkový útvar
umělec. tvoření, námět: = nej
menší hudeb. útvar:
dvace, ž. == motivováni:
-vek, —vku, m., zdrob. k motiv;
miska? [-cky]: -ké studie = o
motivech; -cká. spojitost (N0v.):
-cky slabé dílo;
470mm“ = odůvodnit, —ňovat:
400W = motivický

moto, stř., 1. z ital. -tto = heslo,
průpověď, sentcnce (v čele spi
su, článku...);
2. = motocykl (říd.)

motocykl, -u, m. = motorový bi
cykl; -cyklt'clcý: -ké závody;
mta/kasta [-listka], m. = jezdec
(jezdkyně) na motocyklu;
-oykustický <-styc-» Sport;
—cykustika cesty-», ž. = spor
tovní ježdění na motocyklu

motolice, 2., 1. hlíst: 2. = vrto
hlavost, slabá. závrať (lid.)

'motonohoda, ž. = nehoda na mo
tu, motorová

motor, -u, m., z lat. =hnací stroj:
doků = hybný (new);
dík, -a., m. = člověk, který je
samý pohyb, velmi nvý;
-risace “za-». ž. = motorisováni;
Wismus a—zmusuv,-mu, m. = uži
vání motorových vozidel. 30qu
otázek s ním spojených:
Jrisovati <-zo-», -sují == opatřo
vat, provozovat motory (ar
mádu, železnice, železniční do
pravu); slož. dokon. z-;
Ma ['TiSÚCGLm. = jezdec
(Jezdkyně) na. motorce;
motorka, —rek,ž., 1. = motocykl.
2. = motorový člun, vlak:
—rkář [JrkářkaL -e, m. = moto
rista (-stka) (hovor.);
'motomý [mě] = opak k nemo
torný, obratný...:
motorový: —vé vozidlo == pohár
něné motorem

motouz, -u, m. (souvisí s motatJ
& uzel, vázati) = provázek;
zdrob. -zek, -zku, m.

motovidlo, -del, stř. = nářadí na
navíjení nití, naviják; přenos
(lid. a hovor.) = nemotora, pO
pleta, moták; tanec

*motovítko, -tek, zdrob. k moto
vidlo (náš., Baar)

motto, stř. = moto 1.
motyčka, -ček, ž., zdrob. k motyka
motyka, ž. = nářadí na kopání:

dát komu do ruky -ku = pO
slat Jej kopat. o neobratném
řemeslníku, písaři... (lid.); když
Pán Bůh dopustí, i motyka
spustí = všecko se může stát
(přísl.); má. to na -ku=špa.tné
(šimáč.; lid.)

motýl, -a II (zastal-.) -e, m., hmyz;
symbol nestálosti; = obrázek.
dopis (v hantýrJ;
zdrob. dek, -1ka., m.; přenos. -=
plynový plamen; '= letadlo (vá.
1eč.); = kravata podobná mo
týlku;
44 let, křídlo;
dice, ž. = motýlí samice: hmyz;
Jiz—„ování|| devátý He; -tost] =
jako' motýl, přelétavý. .. ;
JO'U'IJ' hořák
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'motvlce, z. = moutvice, moutev
moučiti, obyč. slož. dokon. po

vál = posypat moukou; za- sl
šaty, za- se " —moučm'.ti(Hlad)

moučka, -ček, ž., zdrob. k mouka:
= ruzné přípravky: dětská.,
kostní m.;
moučkový cukr = rozemletý na
moučku

moučník, -u, m. = moučnatý
brambor (lld.): m., -a., m., holub

mončnatětl, -tějí = stávatl se
moučnatý; slož. dok. z—;
moučnatka, -tek, ž., motýl;
moučnaty' = jako mouka.
sýpavý (brambor, hruška)

mouční, přid. k mouka: m. lo—
pata..:
moučnice, ž. ==truhla na mouku;
část mlýnského složení;
= chorobný bílý povlak v ústech:
moučník, -u, m. = moučný po
krm; -niká'ř [—řka],-e, m. = kdo
jí rád moučníky; -nlkářka. též =
moučniková kuchařka;
mákový: být -nikový = rád jist
moučníky (lid. & hovor.);
moučny' pytel = na mouku: -ný
mol; -ný brambor = moučnatý

'moud, -u, m. || moud/i, stř. =
varle, varlata, váček s nimi (za
star.)

moudivláček, -čka, m.. pták
moudro, v. moudrý
'moudromOudrý =

(lid. a. hovor.)

moudro, stř. =- moudrost (lid.,
Rais); z moudra & z vysoka
mlstrovatl (Celek)

moudrý [-ře; —'rost]= od přírody
bystrý a zkušený, rozumný, pro
zřetelný. uvážlivý: m. člověk, -rá.
hlava, rada; nebýtl z koho, z če
ho m. = nerozumět. nechápat
(lid. & hovor.);
-ře mluvit, jednat: -rost = roz
umnost..., moudrá rada., -I'Ý úsu
dek; zuby -stl = poslední sto
llčky;
2. stup. moudřejší [dřeň]

moudřetl, -řeji = stávatl se mOud
rý: slož. dokon. z- = státi se

I'OZ'

velmi moudrý

moudrý; z- chybou, škodou... =
nabýt! zkušeností

*moudřiti = mudrovat; m. se —
chtít být moudrý, vzdělávat! se

moucha, much, ž., hmyz:
symbol slabosti: býti (slabý)
jako m.; symbol množství: lidi
jako much;
zabiti dvě mouchy jednou ranou;
přenes. = vyřiditi dvě věci na,
jednon (lid. a hovor.); přeletěla
mu m. přes nos, v. letěti; pomn.
mouchy = zbytečné pochybnosti.
vrtochy, skrupulo (lid.. Majer.):
v. muší, muška

mouchynechtemě || 'mouchyvemte—
sémě, neskl. m. = netečný, lho
stejný člověk (lld. a hovor..
Vanč.)

mouka, ž. =
hrachu...

moula, m. =hlupák, nekňuba (lld.
a hovor.)

'monlatl || -zm = žmoulati
moulovský [-sky; -stv£],

moula = hlupácký...
'mouně, -něte, stř. = umounenec
mouniti = špinit, molousat (lid.

a hovor.); slož. dokon. u—;
v. umouněnec

prášek z obilí n. :

přid. k

mour, -u, m. = uhelná. drť, saze
z komína, prsť s listím..: z lat.
Maurus = Maur. podle černé
barvy:
mom-a || mourka, -rek. z. =mou
rovatá. kráva (lid.);
moureček, -čka, m., zdrob. !:
mourek, -rka, m. = mourovatí
kocour;
mam-ka, v. výše moura;
mourovawý || obyčej. mourovaw
= černý jako mour, s tmavým-1
pruhy; přenes. = mrzutý: už.
jsem z toho celý m. (praž.); pra
covat jako m. = velmi pilně, bez
oddechu (lid. a havor.);
arovitý „ dravý = mourovatý, ja
ko mour

mouřenín Duka), -a, m., z lat.
Maurus (sr. mour) = černoch.
-noška (zastat-.); přenos. = člo
věk. který nenáročné pracuje:
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omýVat -na = omlouvat něčí vi
nu, zřejmé nedostatky, chyby
(lid. a hovor.); být... jako mou
fenín = černý; zdrob. mínek,
-nka., m.; mýtický [-sky; -stv£]
.= černošský

mouší, v. muší
'moutev, -tve. ž. = tlouk v mé—

selnici
moutitl = kalit, mást, míchat

(zastat, Koll.); m. se, o hlás
kách =_ měníti se (zastan)

movltost, -i, ž. = movitý majetek.
-té jmění, zařízení, lnventář:
movitý, původ. = zámožný (sou
visí s míti), přenes. = pohyb
llvý, přenosný (asi vlivem lat.
movere, mobilis): m. majetek, -tě
jmění

mozeček, -čku, m., zdrob. k mozek:
mozečkový: -vá omáčka...

mozek, -zku. m., část nerv0vé sou
stavy v lebce, nejvýše organiso
vaná. hmota, orgán vědomí; mí
tl'sleplčí, telecí m. = býti ome
zený, hloupý (lid.): jako by
snědl ěalomounův m. (Vr.) = ja
ko kdyby byl moudrý jako ša
lomoun, všemu rozuměl; měkne
mu mozek= ztrácí rozum (zhrub.) ;
mozkovice, ž. = hlava (líd.):
-ko'vý: -vá tkáň, mrtvice

mozol (lid. -zoul, -zou'r), -u, m. =
ztvrdlá. otlačená kůže; pomn. Jy,
symbol tuhé práce; býti živ.
týti z něčích -lů = vykořisťovat
jej:
mozout-l = dělat mozoly (říd.);
m. || m. se = těžko pracovat,
dříti (se): slož. dokon. na- se
(Ner.); z- ruce = nedělat na
nich mozoly; zpřídav. zmozole
ný: -ná. dlaň (Čech):
mozolmtý || -Zný || Jovatý || -10
ulitý = plný mozolů: -lnatá. ruka
(Čech), -1ná pěst (Vrchl.), -lovl
tá pravice (čech) atp.; přenes.
-lný = těžký: -lná práce (Arb..
obec); -lně si vydělávat (Hlad.):
'mozolovati (se) = mozolitl se

mozourník, -a, m. = dřič (Jin,
lid.)

mozůlek, -lku, m. zdrob. k mozol

moždíř (lid. Jamo-). —e,m.. z něm.
=nádoba na tlučení cukr—um;=
krátké dělo; zdrob. -'řek, -řku.
m.; -*řový tlouk

možditi se, obyčej. hmc—, v. tam
možná, vlast. možná. věc, příslov.:

možná, že přijdu || m. že... =- je
možné; není m. = není možné
mik.: je možné); dost mož—
ná, že... = je dobře možné; ty se
možná mýlíš = je možné, že se
mýlíš: co m. nejdříve atp. =-po
dle možností nejdříve: neobvykle
s přislov.: velmí možná. (Čech)

možné, v. možný
možno, stř. jm. tvar k možný, pře

chází do významu přísloveč.: je.
není možno to provést... (při ne
urč. způs.) II je to možné; přijď
te, možno-li = je—li(vám) možno.
možné

možnost, -i, ž., 1. = stav plynoucí
ze schopností, z vlastních sil, z
různých vnějších okolností: pra
covat... podle (své nejlepší) -ti.
nad (svou) m.; v mezích mož
nosti; 2. = příležitost: m. pra
covat, cestovat...; použít každé
-ti; 3. = možný případ. eventua
lita: m. války, vítězství, výhry...;
vylučovat nějakou m.

možný = co může být, státi se,
00 lze provést: to, všecko je mož
né; nejlepší, jediný možný způ
sob, prostředek; dáti si všecka
možnou " všemožnou praci; udě—
lat všecko možné pro zdraví:
všechen možný = různý, velmi
r.: všech možných osobnosti
(Klost.): = zámožný (zastar. &
lld., Raís):
příslov. možně: vypadá. to mě
(říd.); v. možnost;
2. stup. možnější [Mii] (řid.):
vypadá. to -J'ší (čap.)

m. p., zkratka, v. manu propria
Mrač, -e, ž.. ves v Č.:

mráček, -čku, m. zdrob. k mrak,
ani mráčku pochyby (Palac.): =
chumáček: mráčky vlasů (Čech)

mračidlo, -del, stř. = zamračelú
člověk (lid.)

mračinko, stř., zdrob. k mračno
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mračiti = kabonit, vraštit: m.
čelo; m. = plakat (lid., Jir.);
m. se. mračení, neosob. mračí se

o tvoření mraků; přenes. o
lidech m. se (na koho) = chmu
m1 se, škaredit, kabonit, mrzu
tě, nevrle se tvářit; o věcech:
les se z dálky mračil (Vrchl.) =
pochmurné vypadal: slož. dokom
na- se (mnoho);
po- = za- (kniž.): smutek po—
mračí' líce (čelak.); nebe se
chmurou —čí (Suš.); Lysá. se
-čila (Bezr.); lehce se -čil (Vr.);
c- čelo (Čelak.);
za- se = prostě dokon. k mra
čiti se; přenes. o lidech; zpří
dav. zamračeMý) [-ně; mostJ :
je -no; -né nebe: -ný člověk:
mračf/vatf se, opakov.

' mrakodrap, -u, m. = neobvykle
vysoká. budova, která „se drape".
vypíná do mraků

mrákota, ž. = mrak (zastal—.);
zprav. pomn. -ty, z. = mrak,
temnota (zastan, básnicJ: nočnl
-ty (Sez.); -ty stínů (SIM):
obyč. = neplné vědomí, mdloby:
přišly naň -ty: být v 415511.u
padnouti do -kot;
mrákotný [-tně]: -tne povětří
(Jung-m.); -tná mdloba: -tné rou—
cho (Ner.); -tné halucinace
(Sez.);
'mrákotový [JM,- doost) == mrá
kotný

mramor, -u, m., nerost; symbol
hladkostí, studenostl: čelo hled
ké co (= jako) m. (Němc.); stu
dený jako m.; = chladné tělo.

mračivý [dvě]=zamračený, -chmu- mrtvola, (Neum.);
řený: m.. pohled; -vé vršky 'dmý [mě] = .mramorový:
(Skid-): slunce -vě zíralo (Rais) -rně krásný (Svob.);

mračna., -čen, 2. = mračidlo, 0 že— dra/van co = dávati tomu mra
ně (lid.) morový vzhled: zpřídav. -rova

mračno, -čen, stř. = mrak; bouř- ný: -ný papír, má. kůže (odbor.);
llvé m.. —vá-na, přenes. o hro- -rovátý = podobný mramoru;
zíci pohromě, válce..: m. na če- -rmry' [-vě] = z mramoru: -vé
le = chmura, (Vr.); m. kobylek schodiště; přenes. —rov-ýchlad;
= veliké množství; sr. dešť -vě klidný (Vlč.)

'mračnOpozor, -u, m. = pesímis- 'mraštiti, z vra- = „dělat vrásky",
mus (obrazem), zamračenost záhyby (Jin)
(žertov.); m., -a. m. = pesimista mrav, -u, m. = ustálený zpusob
(Zub., žertov.) jednání. chování, zvyk; obyčej.

mračný [mě] = zamračený, pře- pomn. mravy; ve škole = mrav
nes. pochmurný, zaklaboněný...: né chování, mravnost; v. lehký
-ná. nebesa (čech): m. patriar- mravenčí, příd. k mravenec: m. píle
cha (Vrchl.); -né tváře (Jir.); = neobyčejná.
-ně odpovědět “mravenčí" (se) = hemžltl se (ja

'mračoun, —a, m. = zamračený ko mravenci)
člověk mravenec (lid.. brabenec, whitwa),

mrak, -u, m., mn. -ky (lid. mraku, -nce, m., hmyz; symbol pilnostl;
mrd—) -= mračno, temný oblak. cítiti -ce = míti svědění (lid.);
přenes. chmura; je pod mrakem zdrob. meček, —čka,m.;
=nesvítí slunce; čelo plné mra- mačkář, —e,m. = sběratel mra
ku (VrchL): chodil jako mrdka venčích vajíček;
(Vr., chod.); = veliké množ- 'meční = mravenčí (Němc.):
ství: m. vojska (čech), mraky mean/ik, —a,.m.. savec:
střel (EK); = soumrak (lid.) miště, stř. = mravenčí hnízdo;

mlékem, z. = (černý) mrak (lid. přenes. lidské m., o světě. 0 vel
a básn., čech, Slád.); kém městě...
uve, stř. = soumrak (Jír.): mravkolev, —lva,m.. hmyz
.W = zamračený, temný mravně, v. mravní
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mravněvýchovný, přid. k mravní
výchova

mravní [mě] = týkající se mravů.
mravnosti, plynoucí z nich, z ní,
morální: -vni zakon, naučení, zá,
sady, povinnost; -vně dokonalý.
závadný... = co se týče mravů:
mravnost, -i, z. = soubor mra
vů, morálka; = mravně chování:
mostní policie;
t-qwstnický [-ctv£], přid. k
anastwík [-nice], -a, m. = pře
pjatě mravný člověk (hanl.):
opravný [mě] = žijící, jsoucí v
duchu mravnosti, podle mravních
pravidel: m. člověk, život, -ná.
povaha: -ně se chovat, žít

mmm-, kmen k mrav ve slož.:
Jaime, m. = karatel mravů. mo
rallsta: -kdmý: -né naučení;
Jem-ství, stř. = karaní mravů
(Vlč., řid.):
Jíčba, ž. =- líčeni mravů (Nov.);
Jíčný = líčící mravy, zvyky
(kniž.): -na povídka (Nov.);
'pls, -u, m. = popis, líčení mra
vů; Mam? II “pisni [mě] = po
pisující mravy;
*močestnický, přid. k “počest.—
Mk, -a, m. = “přepjatě mravopo
čestný člověk (hanl.); -počestný
[mě,- -m>st] = mravný, -ně,
-nost (zastaráva);
mém? = mravní, mravokarný:
-na průpověď: -ný zápal (Nov.);
-uka, ž. [] méďa., z. = nauka o
mravech, etika

mraz, mrazu, m. = teplota pod
nulou (nebo její následek, jiní):
nastal, uhodil m.; = mrazení:
jde po mně m.; m. mě obešel;
m. na vlasech = šedlny (básn.);
M., Mráze, m., přijm.:
mrázek, -zku, m. zdrob. k tomu

mrazí mě; mrazení || zříd. -žeM,
stř. = mrazivý chlad; cititi m.
v zádech, mitl m.;
slož. dokon. při—': zůstal přimra—
žen (Staž.) || seděl jako -zen
(Jin) = jako přimmlý, o údivu,
leku, překvapení; roz—= mrazem
roztřást: rozmrazila. mne zima;
roz- zamrzlou trubku = zbavitl
zamrzlosti, rozehřat;
z- život = mrazem, chladem za
razit, zničit (Ner.): zmražené
maso = zmrzlé; sr. zmrazek:
zar, neosob. zamrazilo mě;
-mra.eo17ati, slož. nedokon. roa
= rozpouštět něco zmrzlého.
ztuhlého (odbor.);
u- koho = z- (Beneš.);
z-: zmrazoval ho hlas (Vm) ==
mrazivé naň působil; z- umělce
ve výbojích (šal.) = brzdit;
mrazívati, warn, opakov.

mrazivěti, -věji = stávat! se mra
zivý (sr-am.)

mrazivý = mrazící, velmi studený,
ledový: m. vitr, dech. den: pře
nas. m. pohled, -vé ticho, přijetí:
příslov. 1. mě se pOdívat na koho;
2. —vo: bylo -vo (Ner.)

mrazu? = mrazivý (basnlc.): m.
dech (čech), úsměv (Vrchl.);
-né. noc (t.), chumelice (Ner.);
-né ticho (So.)

-mrazovatl. v. mraziti
mrazovka, -vek, z. =- čeplce do

mrazu (lid., Rais);
mrazwý, přid. k mraz; m.. úpal
(Ner.); -va trhlina

mražené káva = ledová.;
mražené, -něho, stř. = zmrzlina:
mražení, v. mraziti

'mrcásek, .-sku, m. = frňous (11d.):
'mrcatí = vrtět;

mrazení, v. mraziti . *mrcavý = vrtivý
mrazicí zařizení = na mraženi_ 'mrcek, -cka. m. = mrně
mrazíček, -čku, m., zdrob. k mm— 'mrdati, —dám= kývat hlavou

Mk, -u, m., zdrob. k mraz (stě), vrtět ocaSem (o psu, lid.);
mrazirna., -ren, z. = mrazicí míst- = pohlavně obcovat (vulg.)

nost mrhač [-čka], -e, m. = kdo mrha:
namítl, -žen(i) = ochlazovati do m. rodinného jmění (Vrchl.):

zmrznutí; = mrazivé studit, pro- -čský [—čství] |) '-čmý, přid. k
nikat: zima mě mrazí || naosob. tomu
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mrhati, -hám = zbůhdarma. utrá- |
cet, plýtvat: m. čas, peníze.
zdraví || m. senem (Herb.) =
nehospodárně s ním zacházet;
= kazit (řld.);
slož. dokon. pro-, roz- peníze...;
3- den, majetek; z- koně = zni
čit. ztrhat; z- ženu = připra
vit ji o čest; sr. zmrhal:
mrhávat'l, opakov.: slož. nedok.
roz- (Svět.);
mrhavý [**-vosa mrhajíci: -va
nádhera. (Vlč.) = příliš velká

mrholiti, neosob. -li... = mžít: =
blikat (Mrš.);
divů: -vě mženi (Vr.): = bli—
kavý (řid.)

mrcha, ž., 1. = zvířecí mrtvola;
2. = něco špatného: m. časy,
člověk...; je to m.! ; ono to mrcha
nejde (silně citové)

mrchoviětě, -tě. stř. místo na
zakopávání mrch, mršník:
'mrchovitý [-tě; -tost] = jako
mrcha

'mrk, -u. m. = mrknutí
mrkatl, -kám (souvisí s mrak) =

mžlkat, mhourat: m. očima na.
koho = dávat očima znameni;
sedí, ani nemrká. = sedí zcela
tiše (lid. &.hov0r.); rn. na drát
= diviti se (vulg.):
= blikat: světlo mrká.: denlce
mrká (Hál.); hvězdy mrkaly
(Jir.): den mrká. záři ruměnou
(čech): lid. mrká. se = smráká;
slož. nedokon. s-: neosob.
smrků. se = smráká se (lid.): v.
II smrkati;
dokon. za—očima (dokon.):
mrkávatž, opakov.: slož. nedok.
o-, k omrknouti: s- se: po- oči
ma. (Vr.)

mrkavý = mrkajici, blikavý:
světlo, -vá. louč (Jin)

mrkev, -kve, ž., z něm., zelenina.
mrknoutl, -kl, -knut(í), dokon. k

mrkati: m. na koho = dát mu
znamení mžiknutím: m. (se)
nač, do čeho = letmo se podí
vat, nahlédnout (lid. a hovor.);
slož. dokon. o- co = letmo ob
hlédnout (lid. a hovor.); o- se

-vé

chvilku se zdržet (prohlid
kou): omrkl jsem se u těch obra
zů (Jir.);
po-: světla. pomrkla (Kopeč.) -
přestala blikat; pře— letmo
přehlédnout (lid. a hovor.);
s-, neosob. smrklo se = nastal
soumrak:
za— = opozditl se do soumraku
(nářečí.)

*mrkot, -u, m. =- mrkám
'mrkva, m. || 2. = „mrkev“. ne

motora, nešika (lid.)
mrkvič'ka, -ček, ž., zdrob. k mrkev;

strouhat komu -čku = vysmí
vati se (lid. a hovor.); ostrouhat
komu -čku = ošldlt jej (t.; Vr.)

mrkvový, přid. k mrkev: -vá. nať
'mrňa, m. = mrňous ll 'm'rňánek.

-nka. || mrňásek, -ska, m.
mrňavý [dvě] = maličký (lld. a

hovor.); = kňouravý (říd.):
mrňátko, -tek, stř., zdrob. k
mmě, -něte, stř. = malé dltě,
-lý člověk (lid. a hovor.);
mrněti, -n1 = vrnět (lid.):
mrňous, -e, m., zdrob. m'r'ňouaok,
—ska. m. = mrně

mroncí, zpřídav. přech. od milu
= odumírajici (knlž); m. den.
hled (čech); m. zár (Krásnou)

mroukati broukat. bručet
(Klost.): o zaječlm hlase (mysl.);
mrouknoutž, -kl. -knuv. -knut1.
dokon.

mrož, -e, m., 2 má., ploutvonožec;
mroží kel; -žov'$t:úknír (Tilsch.)

'mrsk, -u. m. mrsknutl
(Puchm.); = prudký pohyb:
mrskač, —e.m. = flagelant;
-kačka, ž. = pomlázka (lid.);
mrskaný pondělek (Rais, lid.) —
pomlázkový

mrskati = Šlehat, Švihat; = há
zet: ryba sebou mrská; m. sebou
= mrštně, rychle jit, pracovat
(lid. a. hovor.); m. očima po kom,
po čem (l:-):
slož. dokon. na- komu = nabit;
pro—, přenes. (hovor.) = rychle.
zhruba probrat: pro- učebnou
látku, rozpočet;
roz- komu tvář: u- koho = ubit;
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vy—koho = mrskáním vypudit;
vy- půdu = příliš ji využitko
vat; zpřídav. vymrska/ná půda:
z- = zbit;
mrskávati, opakov.

cmrskavý = rád mrskajíci
mrsknouti, -sk1, -sknuv. -slmut(1),

dokon. k mrskatl: m. koho pru
tem; m. okem po kom = letmo
se podívat: m. sebou = praštit.
upadnout; přenes. = pospíšiti sl
(lid. & hovor.)i
slož. s—se = srazlti se;
931- = vyhodit, —mrštlt: ryba se
vymrskla. nad vodu;
3- co = zkazit (lld.);
mrakovati, slož. nedokon. e-:
zimou se předměty smrskují;
vai-: ryby se vymrskují nad vodu

'mrskut || -kút, -u, m. = pomlázka
(mor.) _

mršina, ž. = mrcha; zdrob. mica,
-nek, ž.;
mrška, -šek, ž., zdrob. k mrcha;
mršwik, -u, m. = mrchoviště:
m., -a., m., brouk

mrštltl = uhodlt, praštit, mrsk
nout: m. kým, čím o zem; m.
koho = uhoditl (řid.):
slož. dokon. od—koho, co (žádost
...) = odmítnout; pře- co = pře
pnout, přehnout; zprav. jen pře
mrštěný. v. tam; s- se = srazltl
se; 1731-co do výše...-,
mršťovati, slož. nedokon. pře
provaz přes šij (Ner.): s- se.
vy- se:
mrštívati, opakov. (Sab.)

mrštný [%; -nost] = hbitý, sviž
ný, pružný: m. člověk, krok: m.
jako pstruh (Němc.): -ně krá.
čet;
2. stup. mrštnější [máji]

mrt, -l, ž. (souvisí s mřítl) =
mrtvlna, neplodná. půda. něco
odumřelého, odumírajícího (od
bor. &. lid.)

'mrťafa, m. = „mrtvý“ člověk,
nemehlo, hlupák (lid.)

mrtev, v. mrtvý
'mrtlna, ž. = mrť: do mrtiny =

úplně. zcela

'mrtvec, -tevce. m. = mrtvý ělo
věk (čech)

mrtvě, v. mrtvý
mrtvětl, -vějí = stávatl se mrtvý.

nehybný, dřevěnět; slož. dokon.
z-; přenes. = ztichnout. o háji
(So.); 37. zmrtvělý

mrtvice, ž. = ochrnutí srdce
(srdeční m.), výron krve do
mozku (mozková. m.), .,šlalť'.
míco'vý záchvat; wččka, ž., zdrob.
k mrtvice

mrtvlna, ž., 1. = mrtvola (zastup.
Koll.); 2. = mrt':
'mrtviště, stř. = mrchovlšte.
hřbitov

mrtvitl = „činit mrtvým“, do
časně zbavovat citlivosti (ze
star.), obyč. dokon. u- nerv...:
slož. nedokon. umrtvovati

mrtvo, 1. stř. = mrtvé ticho, -Vý
klid; 2. přlslov. k mrtvý: v městě
je úplně mrtvo

'mrtvol, -u, m. = mrtvola (Gecko:
mrtvola, ž. = mrtvé tělo lidské:
přenes. (hovor.) = odbytý člo
věk; politická.... m.: = vynechané
slow v sazbě (žert., sazeě.): živá
m. = zchátralý člověk. bez du
cha.. bez zájmu;
jít k cíli atp. přes mrtvoly =
nemilosrdně, bezohledně; to se
může provést... jen přes mou
mrtvolu (rázné ohrazení);
'mrtvolina, ž. = mrtvolný puch.
zbytky mrtvol;
mrtvolka, -lek, ž.. zdrob. k
mrtvola:
mrtvolný [mě,- -nost] (jed. zá
pach. bledost); přenes. -né hara
burdi (šal.); -ně bledý (Vr.) =
:Iako mrtvola

'mrtvorozenec, -nce, m. = mrtvě
narozené dítě;

, vozem? = mrtvě narozený
mrtvost, v. mrtvý
mrtvý [nn-tw; mrtvě; wosa, opak

k živý: m. člověk, -vé tělo || být
mrtev;
říše mrtvých = hřbitov. pod
světí; vstát, vzkřísitl z mrtvých:
m. jazyk (-vá. řeč) = jazyk; kte
rým se již nemluví. na př. latina:
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m. bod: být, octnoutl se na -vém
bodě = úplně uváznout (v pátrá.
ní...);
-vá. země = mrtvina; v. inventář;
-vá váha. = váha zabitého zvi
řete; -vá ruka = katol. církev
jako vlastnice nemovitého majet
ku; = nečinný, neúčinný, ne—
plodný, nevýnosný: m. člen
církve, kapitál, -vá víra.;
= kde, kdy není ruch, pohyb..:
m. kraj, klid; -vá sezona (ob
chodní, lázeňské); —vá temnota
(Krásnoh.); Mrtvé moře;
mrtvě narozené ditč; m. tichá
step (Ner.); m. zvadlý obličej
(Krásnoh)

'mručík, -a, m. = bručák
mrněeti, -č1 = bručet; slož dokon.

aaa-; m'ručivati, opak.:
'mmčivec, -vce, m. = bručék;
-č—ivý Dvě; wosa = mručící
(člověk); -čivý hukot (Arb.); -vé
mluvit

'mrukati, -ka/vý, -kot, -u,
mručet, mručivý, mručeni

mrva, ž., 1. = nepatrné smetí:
přenes. vidět mrvu v oku bratra

III-==

svého, bližního (bibl.)' = 1 ne
patrné chyby; 2. = hnůj;

mrva, m. = policejni donašeč,
agent, „špicl“ (Gottw.); podle
agenta Mrvy v dělnickém hnuti,
zavražděného omladinářl;
*mrveni, stř. = polévka s drobe
nim;
*m'rve'nžště, stř. = mrviště;
mmrička, -ček, ž., zdrob. k mrva

mrviště, stř. = místo na mrvu,
kde je mrva

mrviti = hnojit: m. pole; mrvit
v ruce zástěrku = mačkat
(Němc.): m. se v čem = piplati
se s čím... (lid. a hovor.); m. se
= hemžiti se;
slož. dokon. z- = pohnojit; pře
nes. = pokazit (hovor.);
mmívati, opakov.

mrvka, -vek, zdrob. ]: mrva; tra
vina

mrzácký boky; -cto£], přid. k
mrzák; přenes. = špatný, bidný.
ubohý (zhrub.)

mrzůček, -čka, m. zdrob. k mrzák
mrzačiti = činit mrzákem: vojna

mrzači lidi: stroj mrzačí člově
ka (Majer.);
slož. dokon. z- koho, si nohu.
z- se:
slož. nedokon. mrzačovau nohy
(čech)

mrzačka., v. mrzák
mrzák [*-začka], -a, m. = člověk

s trvalou tělesnou vadou, zmrza»
čený; = nezdařený Výrobek (lid.
a hovor.); nářeč. = kdo působí
mrzutosti, protiva

-mrzatl, mrzávati, v. mrznouti
'mrzavec, -vce, m., z ruš. = pro—

tiva
mrzce, mrzčejší, v. mrzký
mrzeti, -zi. mrzen(í) = nemile, ne

příjemně se dotýkat, protiviti se:
mrzi mě to: mrzí mě celý svět
|| tu jim vojáci mrzeli (Baar) =
byli protivni (nářeč.); mrzi mě
to na tebe (Svět.) II na tobě;
m. se na koho, nač, nad čím =
být mrzutý, ziobiti se, hněvat;
slož. dokon. do- koho = roz
zlobit; do— se na koho (lid.);
a- koho = zprotiviti se: život
ho omrzel " život se mu omrzel;
podst. omrze'ní: opakovat! co do,
-ni; je to k -ní; sr. omrzelý;
roz- koho = pohněvat; roz- se—
na koho, nač, nad čim, proč; sr..
rozmrzelý; z- se: zmrzelo se mi:
to = omrzelo;
za- mě to = nepříjemněse m
dotklo;
mrzovatí, slož. nedok. o-; roz
se (Nel*-); 2- se;
mrzžvati, -vá.m, opakov.

mrzký [-zce; -zkost] = hamebnýg..
zahanbujicí, ošklivý, nečistý“
(zisk, chtíč, pomluva, rozkoš);
-ké okovy (Vrch1.); mrzce koh'o
zradit;
2. stup. mrzčejši [-čejz']

mrznouti, -zl, -znuv, -znut(l), l."
neosob. mrzne... = je mráz; 2.
= tuhnout mrazem: voda mrzne;
přenes. m. venku, v chladné
místnosti = trpět mráz,. zimu:
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slož. dokon. M- = trochu zmrz
nout: růže namrzly; letos se už
namrzlo! = mnoho mrzlo; 'na
mrzlý = trochu zmrzlý;
o—:omrzly mu nohy; sr. onu-zlý:
oci—,o přimrzlých věcech = od
lepiti se, uvolnit (klesnutím
mrazu): přimrzlá konev odmrzla;
po-, hromadně dokon.: růže po
mrzly:
pro-: potok promrzl až na. dno:
promrzl jsem = důkladně pro
stydl; zpřídav. promrzlý;
pře- = přestydnout (o rukou...):
grři- = mrazem přilnout: konev
přimrzla k zemi; přimrzlo = při
tuhlo;
roz- = roztát (o půdě...);
u- = mrazem ztuhnout (o cestě
...): = mrazem býti zničen (o
prstech...); zpřídav. zamrzlý: -lá
cesta„ -1é prsty;
oy- = pro—: země vymrzla: vy
mnl jsem tam; = mrazem za
hynout, o obilí...:
r: země zmrzla. = mrazem
ztuhla; voda zmrzla = proměnila
se v led; = mrazem zahynout;
za- = povléci se... ledem (o ře
ce, o vodovodu...); zpřídav. za—
mrzlý potok..: —lá pohledávka
= nedobytné. (hovor.);
-mrzati, slož. nedokon. o-, pře-,
při-, roz- atp.; v. omrzovatl,

mrzávati, opakov., slož. nedokon.
Od—, roz- atp.

mrzout, -a, m. = mrzutý, omrzelý
člověk:
'mrzoutětž, -tějí = mrzoutit;
mrzout—iti= být mrzutý, chovat!
se mrzutě:
mrzoutský [-sky ; —stv£],přid. ]:
mrzout

'mrzutěti, -tějí = stávat! se mrzutý
'mrzutiti = mrzoutit
mrzutost, -i, ž. = mrzutá, nepří

jemná věc; = omrzelost (říd.)
mrzutý [-tě], 1. = co mizí, nemllý.

protivný: -tá vec. práce, povin
nost; 2. = nevrlý: být m. proč,
z čeho, nad čím; -tá. řeč: -tě
odpovídat: 2. stup. -tější [dějí]

mře'ň, -ně, m., ryba;
'mře'nek, -n.ka, m.. zdrob. k mten
= mřinek;
mřeně, -něte, stř. == mřeň, pře
nes. = dítě;
mřenka || mHn-, —nek,z. = mřen

'mřežení, mřeži, stř. = mřížoví
:nřežovatl, mřežmň, v. mřížovati.

mřižoví

Mříč, -e, 7... ves v o.

mřínek, -nka, m., zdrob. ]; mřen:
mřínka, v. mřenka

mříti, mru, mřeš..., mrou (nik.
mřu, mřou), mři, mřete, mm.
mrouc, mřev, mřel (i| umrlý).
mření ( || úmrtí) = pracovat k
smrti. být blízek smrti, hynout:
známí mrou jeden za. druhým;
pokolení mřela (čech); bídně mře
(Ner.): mřít nudou (SD.) = být!
trápen... ll častěji umírat;
slož. dokon. 'do- = v'ymřít. u
mřít, umlknout, doznít: odu
komu = umřít mu (Hl.-Monk
zprav. odn-. o ústrojí = pře
stati žít, býti živý: pO—i vši
chni pomřeli;
w, prostě dokon.: u- přirozenou

smrtí; u- nač, na tyfus... (pří
čina): u- za vlastm (en): u
strachem;
vy- = vyhynout; celá. rodina.,
ves vymřela; být na, vymření:
zpřídav. vymřelý rod;
23- = u-; přenes.: slovo mu ze
mřelo na jazyku (V. Vlč.), na
rtech = nevyřkl je (pohnutim.
lekem...);
za—= oslábnout: zamřel mu žs
ludek (Puchm.); sr. zemřelý;
Jmíratž, nedokon. slož. 'do—= V?
mírat; ,'dou- = být před smrtí:
po-.' na podzim pomírá || mře ll
umírá. mnoho lidí; 14—= mřítl;
vaz-: pamětníci něčeho. zvyky
vymírají:
z- (kniž.). často přenes. = has
nout, mizet: svit lampy zmíral
(Čech): povzdech zmiral (Vrchl.);
naděj zmírající (Nei-.);
dmm'ávati, slož. nedoln u-...
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mříž(e), 7. p. mříží || zastar. mře—
ží (Nemo.), ž., často pomn. -že,
-ží = pažení z prutů, z latí: m.
na okné...; dát koho, dostati se
za. mříže, býti za mřížemi = do
vězení, ve vězení (hovor.);
mřížečka, -ček, zdrob. k mřížka

'mřížení, stř. = mřížoví;
*mřiže'ný = zamřížený, zamřížo
vaný, jako mříže

'mříží, stř. = mřížoví
mřížiti = mřížovat (říd.); slož.

dokon. o- (Sab.); za—, v. zamří
žený

mřížka, -žek, ž.. zdrob. k mříž: =
krajka (ná-ř.);
mřížkování, stř., druh vyšívání:
mřížkovou = zakrývat mřížkou;
přenes. = čtverečkovat;
mřížkoví, stř. hromad. =- mříž
kv:
mřížkovitý [-tě] == mající po
dobu mřížky

'mřížný = mřížový
mřížovati || zastar. mře- = opatřo

vat, zakrývat mříží;
slož. dokon. '0- = za,-: pře- okna
(Ner.); zzz-: zamřížované okno ||
-mře- (J ir.)

'mřížovatý = mřížový
mřížoví ]] zastar. mře- (Bez., c.—

Chod), stř. || Jaim, ž. hromad.
= mříže;
mřížovit'ý [—tě] || mřížov'ý = ma.—
jící podobu mříže, mřížky, s mří
ží. mřížkou;
mřžžovník, -a, m. = výrobce mříží

m. 91., zkratka = mimo službu
msta., *mest, ž. = odplata, odveta,

trest za. křivdu, za. bezpráví, pO
msta; krevní m., v. krevní

mstitel [-Ika], -e, m. = kdo mstí
mstíti, mstěn(í) || kniž. mštčn(í)

= vykonávat mstu: m. koho,
křivdu [] obyč. m. se zač na
kom; na krev se m. = krvavě
(Krásnoh.); mstí se to (neopatr
nost...) na. něm = má. to nepří
jemné následky; hříchy otců se
mstí (Klost.);
slož. dokon. ode
(kniž., Suš., So.);
po-, prostě dokon.:

se=D0
.vy- se: vy

mstilo se to na něm = vytresta
lo jej to;
mstívati, opakov. (č.-Chod), slož.
nedokon. ode- se zač (So.), na
kom (Sez.); vy—se: vymstívající
se inspirace (t.)

mstivec, -vce, m. = mstivý člověk;
mstivy' Mě; -vost] = kdo se
rád mstí: 2. stup. wější [máji]

matný, přid. ke msta. ———mstící se,
provádějící mstu, mstivý (Bal.)

'mstychtivý, '-lačný = chtivý,
lačný pomsty, pomstychtivý:
'-žád08t, -i, ž. = pomstychtlvost

mše, ž., z lat. missa = katolická
večeře Páně: mši sloužit, číst.
zpívat: přijít po mši = pozdě.
nevhod (lid.)

'mšení, stř. = smetí, chmýří (na
řeč., Bean; místy = nitky, drob
né odpadky látky...; sr. omšelý

mšice, ž., hmyz;
M., Mšic, pomn.. ves na Mor.

mšička, -ček, ž., zdrob. ke mše
(říd.) a mšice

mu, v. on
MU = zkratka latin. slov medici

nae <-dycíné» universae a-nyv'er
zé» = veškerého lékařství, v
MUG. = kandidát lékařství,— a
v MUDr. = doktor lékařství

mů, citoslovce vystihující bučení
MUC., v. MU
"můca, ž. = opilost, opička
Mucena, ž., domác. tvar k Nepo

mucena (Havlíč.)
'mucinka, -nek, ž., zdrob. k múca
*muckati = tisknout, muchlat; m.

se = líbati se (vulg.); slož. do
kon. po-; 102- (č.-Chod)

'mučebný = jsoucí k mučení
mučedlník, v. mučedník
mučednice, v. mučedník;

mučednicky' [-cky; -ctv£], přid.
k mučedník: -ká smrt '

mučedníček, -čka, m.. zdrob. ];
mučedník (Preiss)

mučedník [-dm'ce] || zastar. -dl/n£k,.
mník, -a, m. = umučený člověk,
světec, -ná světice: m. víry, prav
dy || pro víru...: přenes. = kde
velmi trpí, trpěl, na př. 0 těžce—
zkoušeném nemocném člověku
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mučenku, -nek, ž., rostl., passiflora
mučenník, v. mučedník
mučeti, -čl = vydávati zvuk mú,

hlav. o kravách; slož. dok. za-;
mučivat'i, opakov.

mučidlo, -del, stř. = nástroj na
mučení

mněírna, -ren, ž. =
mučení; přenes. = místo, mist
nost útrap (Rais o dostavníku
atp-)

mučltel [-lka], -e, m. = kdo mučí
mučlti = působit muka, trápit,

trýznit: m. koho, se hladem, žíz
ní; m. koho (prosbami...) = ne
odbytně obtěžovat; v středověku
mučit = útrpně trýznit; říci něco
bez mučeni = bez nátlaku, do—
brovolně (lid. a, hovor.):
slož. dokon. na.—se (mnoho);
po-: pomučený strom (Ner.);
pro- se čím = mučivé zažít, po
chopit (štoll);
u—= utrýznit k smrti, utrápit;
podst. umučení; v. umučený;
vy- přiznání na kom = mučením
vynutit: z- = utrápit: srdce zmu
čené bolestí;
slož. nedokon. vymučovatí při
znání ;
mučžvati, opak.

mučívatl, v. mučetl & mučlti
mnčivý [Jvč; —vost]= mučící, trýz

níci...: -vá. bolest, samota: -V6
zajetí (šal.); -vé pochybnosti;
2. stup.- mučivější [—věji]: nej
mučivějši pochyby (Sez.)

'mučka, ž., zdrob. k muka
'mučný = mučivý
'mudín, -a, zdrob. mudf/nek, -nka.

m. = drobný, nevzhledný člověk
(Němc., lid.)

MHD:—., v. MU
mudrácký [wir/y; -ct'04], příd.

k mudrák = mudrlantský;
'mud'rač'ití. = mudrovat;
mudrák [-račka], -a, m., pův. =
filosof, dnes jen hanlivě = kdo
mudruje, přemoudřelý člověk,
mudrlant; -rakyně, ž. = učené.
žena (Koll.)

místnost na

mudrc ['mudrkynčJ, -drce, m. =
„moudrý člověk“, filosof; často
posměš. = mudrlant:
*mudrckobohoslovni = filosofic—
kotheologický (Koll.);
mudrcký [-cky; -ctv£] (říd.): m.
kámen = k. mudrců; -cky = fl
losoficky (Krásnoh.); -ctví = fi
losofie (Marek); = mudrlantstvi
(říd.)

mudrkyně, ' v. mudrc
mudrlant [-tka], -a, m. = kdo mud

ruje. mudrak (lid. a hovor.);
-tský [-tsky; -t_st'ví], přid. k to
mu '

*mudroch, -a, m. = mudrlant (če
lak.: zastar.); M., příjm.

“mudrců, -ně, m. = mudrlam
(Puchm.); M., příjm.

*mudroslovec, -vce, m. = lidový
filosof (Nov.);
mud'roslo'vi, stř. = lidová filoso
fie, původ. v názvu knihy „M. na
rodu slovanského v příslovích"
od čelakovskeho;
*-3lovný = filosofický, lidově
filosofický

mudrovati, -ruji, původ. = filoso
fovat, dnes jen hanlivě = pře
mýšlet o tom & posuzovat! to.
čemu dobře nerozumíme:
slož. dokon. na- se (mnoho):
pře-: nemudruj, abys nepřemud
roval; pře- doktory = předstih
nout (Jir.): vy- co;
mudrovávati, opakov. _

mudřec, -drce, m. = mudrc (zast.)z
'mudřecký = mudrcký (Nov.)

mu!, -u, m., z něm. = rukávník
(starší lid. a hovor.) ; kožešina

mufik, Jik, 41476, -a, zdrob. mu
fžček, -fuček, -čka. m., druh
drobného psa

muchlanice |) mina, z. = muchláni,
něco zmuchlaného (lid. a hovor.);
muchlati, -lá.m = mačkat, cuchat
(t.)z m. šaty, komu vlasy, se:
slož. dokon. po-, prostě dokon.:
s- = smačkat (dohromady) li
z- = po-: smuchlaná poduška
(Hlad.); zmuchlaná košile (Nez.);
za- slamou (Ner.) = zatřepat: -né
vyúčtování (Olbr.);
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muchlovati = muchlat; žertovné
muchlování (ženy s dítětem) =
mačkání (Maj_er.)

mnoho-, kmen k moucha, ve slož.:
*-bijce, m. = kdo zabíjí mouchy
(Drn.);
Japka, -pek, ž. =
chytání much; rostl.;
-můrka, -rek, ž., houba

můj, má || moje; mé " moje, 2.
mého, mé, nikoli mojeho, -jí
ho, mojí. 3. mému, mé, n i k. mo
jemu..., mojí, 4. mou " moji, 6.
mém, mé, nik. mojem..., mojí.
7. mým, mou, nik. mojim, m0
jí, mn. 1. moji (jen lid. a hovor.
mí). moje || mé. moje || má, 2..
6. mých, nik. mojich..., 3. mým,
7. mými, nik. mojim, mojimi....
přivlastň. zájem. 1. os.: můj dům.
otec, má. kniha, práce...:
m. knihkupec = u kterého ku
pují; m. vlak = kterým pojedu.
jedu, jezdivám; m. hrdina = o
kterém vypravuji: m. člověk =
podle mé chuti, stejně smýšlejí
cí, mně oddaný;
zpodstat. 1. můj [manžel] (lid.):
2. má || moje [žena] (t.)';
8. mé, stř.: dává. z mého; stalo
se... po mém = podle mého přá.
ní; kdyby bylo po mém = podle
mého přání, jak si to předsta
vuji já

[ muk, citoslovce (lid., a. hovor.):
ona na to ani m. = nic neřekla:
ani m.! = ani slovo (víc). mlč.
mlčte; sr. mukati;
zpodst. muk, -u, m.: jako byste
nevěděla. ani muku (Ner.)

II muk, -u, m. || mukyně, ž., strom
(druh jeřábu)

muka., ž., často pomnož. Jay || 0
byč. stř. -ka = mučení, utrpení.
trýzeň; Boží m., pomn. || ž. jedn.
= sloup s obrazem Kristova u—
mučení

mukati, -kám = říkat muk (lid.
a hovor.): zprav. zapor.: ani ne
mukal = nedutal, nepromluvil,
nehlesl. necekl;
muknouti, mukl, dok.:

zařízení na

slož. dokon. za- se: manžel se
ani nezamuk' = neozval se (Nen)

mukyně, v. II muk
I mul, -8., m. || lid. mula, ž., z lat.

= míšenec kobyly a osla
II m'ui, -u, m., z indič. =

batist
mnla., v. I mul
mulat [-tka.], -a, m., ze špan. =

míšenec, -nka Evropana a černo
cha; -tský, přid. k tomu

mulec, —lce,m. = vlhká část tla
my (odbor.)

mulový, přid. k I, II mul
mniti- <<-ty» ve slož., od lat. mul

tus = mnohý:
-milíonář, -e, m. = mnohonásob
ný milionář;
mládím, ž. = mnohonásobnost;
-plikace, ž. = multiplikování;
-plika,ční znaménko; mlikátor,
-u, m. = rozmnožovací přístroj;

řídký

mlíkovati = násobit (zastar.):
= (z)mnohonásobit

mumie <—mije»,ž. = konservovaná
mrtvola egypt. panovníků a po
svátných zvířat: symbol neživos
ti, nezájmu, chorobnosti...: cho
dit, být jako m. (hovor.): lite
rární m. (čech) = nečtený. za—
pomenutý spisovatel

mumifikace, ž. = mumifikovánl:
mumifiko'vati mrtvolu = konser
vovat

mumiovitý [-tě] = jako mumie:
mnm/tow, přid. !: mumie

*muml, -u, m. = mumlání;
mumlatí, -lám = bručet, nezřetel
ně mluvit; slož. dokon. zzz-;
mumlavý [-'vě] = mumlající' m
medvěd; -vě něco říci

*mumný = mumlavý
mumraj ][ -rej, -e, m. || ž. (Čech),

z něm. = zakuklení, přestrojení,
(maškarní) rej, maškaráda. shon

'mumrati = mumlati
'mumrej, v. mumraj
mana, ž., poloopice
'muňa, —ni. m. =

řeč.)
mundant, -a, m., z lat.

vač, písař v advokát.
a u soudu

nekňuba (ná

= opiso
kanceláři
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'mundur, -u, m., z něm. = vojen—
ský šat, lid. a hovor. í nevojen
ský; brambory v munduře = ve
slupkach, na loupačku (Ner.)

munice (eny-», ž., z lat. = střelivo
municipalita ceny-», ž., z lat. =

městská. rada; mailni = městský
muniční <<-nyč->>,příd. k munice:

m. vůz, továrna
munlficence ony-», z., z lat. =

štědrost; -centní [-ně; mostJ =
štědrý

mnňka, z. = veš na chlupech
můra, ž., noční motýl: v lid. po
, dání = zlá bytost -noční; odtud

lid.: tlačí ho m., o pocitu úzkosti
ve spánku, o starostech (Vr.):
chodit jako m. (Jir.) = loudavě.
jako ve snách...;
zdrob. marka, -rek, z.; přenes.
noční m. = nevěstka (šrám.);
spálené můrky (Neum.). o una
vených očích;
můrov'lty' = podobný můře

mury, čury m., v. čury
'můře, -řete, stř. = můří mladé;

maří, příd. k můra || maří noha,
magická značka

mus, -su' a-su», m. = „mušení".
nutnost, donucení: to je m.; dě
latl co jen z musu (lid.); m. žád
né výmluvy nepřijímá, (Němc.)

musa ll múza, 2., v řec. béjesloví
= jedna z 9 bohyň umění a věd;
básnik vzývá musu = žádá 0 in
spiraci

mnsoalní (cze-» = patřící do mu
sea, starožitný: m. předmět;
musejni sbírky, knihovna, úřed
ník; m. spisy = vydávané čes.
museem;
musejnwky' [-ctv£]: -cka čin
nost; -ctví = musealní zřízení,
péče o musea;
MWeij, -u, m. = Časopis čes.
musea, později (5. Národního mu
sea

muselín ase->> || Jenn, -u, m.,
z franc. mousseline = jemné,
lehké hedvábí;
muselmo'vý || —še- || zříd. musli
nový. (Jin) = z muselínu

museti, v. musltí

museum duze-», -sea, mn. -sea.
-seí, -seím, -seích, -sei. stř. (v
v době obrozen. neskl.: do -seum
...), z lat. = sbírka rozmanitých
památek, přírodnin, rukopisů.
obrazů...

musický " múzický, příd. k musa.
múza. = umělecký, básnický:
-cká umění = hudba. zpěv, tanec,
básnictví

musika, -le1, v. muzika
'musltelný = nutný, nucený

(Herrm.)
musití ll -seti, -sí || -sejí, musil ||

-—sel,mušen(í), z něm., 1. o příro
zené nutnosti, o přirozeném bě—
hu, vývoji: všickni lidé musí
umřít, pro nepořádky musí hOSpo
dářství upadnout;
2. o povinnosti: dělá. jen to, co
musí; musím jíti do školy, na
vštívit nemocného..: udělatl co
bez mušení = dobrovolně, bez
nucení (lid.); .
vůbec o nutnosti: nemusím to
vědět, mít...:
vynechává se po něm ne
urč. způsob, hlavně jít...: mla
dý může, starý musí [umřít]
(přísl.); musím domů [jít] atp.:
všechen prach. pazdeří, mušiny.
to všecko musí dolů (Baar) =
musí být odstraněno, smeteno;
3. o nutnosti, pravděpodobnosti
předpokládané mluvčím nebo
obecně podle různých okolností:
to se musilo stát už včera, mu
si to být hodný člověk... = jistě,
beze vší pochyby, všecko nasvěd
čuje tomu, že... (není ne—
spr-);
4. o zálibě, o nutkání: všudy
musí strčit nos, všude musí být

(lid. & hovor.) = rád se do
všeho plete...:
musívatí, opakov.

musivní <<-zív-»,z lat.. = mosaiko
Vý (čap.); zprav. jen m. vidění
(odbor.)

mu8kulatura <<-tú-», ž., z lat. =
svalstvo, svaly (lékař.)

maslem, v. moslem
musiínový, v. muselín
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můstek, -stku, m., zdrob. k most;
velitelský m.; m. v chrupu = je
ho umělá. část: m. jako tělocvič
né nářadí

'mustr, -u, m., z něm. = vzor, vzo
rek (jen lid. a hrubší hovor.):
bráti si z koho m. = příklad:
mustravati, -ruji = přehlížet voj- .
sko, odvádět k vojsku (zastar.):
přenes. —trova.t koho = „orat“
s ním (lid.); -trovat jazyk =
mistrovat (hovor.);
slož. dokon. w- = odvést (t.);
přenes. = obléci (t.)

mnSulman [-nka] osu-», —a, m.
. k= mohamedán: %ský, přid.
tomu

'mušak, -a, m. = moucha., muší
samec (Slád.); = kropenatý bě
louš

mušelín, -nový, V. muselín
mušení, v. musiti
'muš0ný = nutný, vynucený. z do

nucení (Puchm., lid.)

muší, přid. k moucha: m. křídlo;
m. nožičky, přenes. = uvozovky
(novinář.); m. váha = nejmenší
v. u boxerů (Sport.)z
|| odchyl. mouší hlásek (Slád.):
muší/na, ž. " -šifnec, -nce. m. =
muší trus

muška, -šek, ž.., zdrob. k moucha;
= mířidlo u střelné zbraně: mit
koho, co na mušce, brát. vzít
na. -ku = mířit, přenes. = zlo
bit, škádlit, působit nepříjem
nosti; m. = štětička vousů pod
dolním rtem;
.muškař, -e, m. = kdo chytá. ryby
na. mušky; -kařitž = chytat ryby
na, mušku; -kařský: -ké náčiní

mačkat, -u, m., květina. pelargo
nie (lid.): = koření ze stromu
zvaného muškátový neboli -tov
ník: -tové víno, struč. muškát:
muškatelka, -lek, ž., druh hruš
ky;
muškátmm-ik, -u, m., v. výše

mušketa, ž. = těžká. ručnlce:
mušketý'r, -a., m. = vojín s muš
ketou; přid. 4171-3751?

muškyt, v. moskyt

mušle, z., z něm.. lid. = skořápka
mlžů, lastura; = něco podobného
mušlí;
zdrob. mušlička, -ček, ž.

"mut, -u. m. = rmut
mutace, ž., z lat, = změna' hlasu

při pohlavním dospívání: = dé
dičná. odchylka; přenes. lid. ==
přemýšlení, starost (Jin)

mutilace <<-ty—»,ž., z lat. =
tvoření, zkomolení

'mútlti = moutit; slož. dokon. BC)-;
zamúcený (zastar. kniž.)

'mutlati = žmoulati
mutný [mo] (básnic.), 1. = kalný.

ZDE

rmutňý : -né vlny (Krásnoh.) :
-né oko (Koll.); 2. = smutný.
chmurný ; -né žití (Krásnoh .) :
-ná chmura, (čech): -no = smut
ně (RK.. RZ.)

mutovati, z lat. = měnit hlas:
mutýrovati si hlavu čím = lá
mat (lid.)

múza, -zický, v. musa. musický
muzika (starším pravop. —si-). 2..

z lat. = hudba., kapela. (lid, a
hovor.); = vařené sušené ovoce
(Nex-.; lid.); = kapavka (vulg.):
v. tvrditi;
-kálz'e, ž. pomn. = hudebniny:
-káln£ = hudební:
-kant, -a, m. = hudebník (lid. a
hovor.) || -kář (Ner., Slád.); já
nic, já muzikant = jé. nejsem
vinen, já. jsem nic neudělal (lid.
a hovor-.);
-kantský [-sky; -ství] = hudeb
nický: -ký rod (Neum.). -ká
schválnost (Jin)

*muzlkus, -a, m., z lat. = muzikant
*muzírovati, z něm. = penitl se.

šumět
můž = může, v. moci
muž, -e, m. = dospělý človek muž.

pohlaví (proti ženě-E); často se
zřením k mužnosti: pravý, celý
m.: slovo dělá, muže (pořek.):
někdy místo slova konkrétního:
padlo 100 mužů = vojínů atp.:
= manžel; sr. ledový

*mužácký = muhký, mužný; mu
žák, -a. m. = ženáč (nářečí.)
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.mužatlce, 2. = mužatka:
mužatka, -tek, ž., 1. = manželka
(bibl.); 2. = žena počínající si
jako muž. statečná, Amazonka

mužlcký, příd. k mužik
mužíček, -čka. m. zdrob. k mužík
mužička., žen. podoba k

mužik, -a, m., z rus. = sedlák
mužík, -a, m., zdrob. k muž =

malý člověk muž. pohlaví; tučný
m., odruda netřesku

mužlsko, stř. = veliký muž (lid.
a hovor.); ironic. = mužík
.(Arb.)

mužnětl, -nějí = vyspívat v muže:
přenes. = llterárně.zrá.t (Nov.);
slož. dokon. z-; zpřídav. zmužně
tý (So.);
mžný [-ně; -nost]: -na posta
va. = vzrostla, plně vyvinutá. (ne
jinošská): -na léta (proti jlnoš
ským), m. věk; = jak se sluší
na pravého muže, přímý. nebo
jácný: -ná. odpověď, -né jedná
ní; -ně sí počínat: -nost jed
nání

mužský [-sky_: -skost], obecně při
vlast. k muž, opak k ženský: m.
hlas, sbor, krok, krejčí, kabát,
-ké gymnasium; m. rod (mluv
níc.); -ké osoby, postavy (v ro
máně...); -kost = mužství (Bez..

m., -kého, m. = muž (lid.)
mužství, stř. = soubor mužských

znaků: = mužný věk:
mužstvo, stř. hromad. = mužové.
mužský soubor, na př. sportov
ní: = personal; = prostí vojáci:
ženské mužstvo, nečes. = žen
ský soubor, -ké členstva

mužštlna, ž. = mužský pach: =
muž, mužství (zhrub.)

miinst-r, -u, m., z něm.
něm. chrám. katedrála

MVDr., zkratka. lat. slov medici
nae a-dycínéív veterinariae <<-ná,
ryjé» doctor = doktor zvěrolé
kařství

my, v. já
mycí = na mytí: m. houba
mycovatl, v. mýtíti

= jiho

myč, -e. m. || častěji myčka, -ček.
ž. = kdo myje

mýdélko, -lek, stř., zdrob. k mýdlo:
přenes. druh cukroví

mýdelnětl, —nějí || míti = měnitl
se || měnit v mýdlo; slož. do
kon. 2

mydlárna, -ren. ž. = dílna, továr
na na mýdlo;
mydlář [-řka], —e,m. = kdo vy
rábí, prodává mýdlo;
Juřina, ž. = mydlařství (lid.):
daří.“ = vyrábět, prodávat
mýdlo:
-lářský závod; -lářswí. stř.

mydllna, ž., obyč. pomn. my, -lln
= mýdlová. voda, pěna, -ny:
zdrob. mica, pomn. mky, -nek,
ž.: odrůda hrušek (lid.)

mydlinový, přid. k mydlina
mydlitl = potírat mýdlem;

přenes.: m. koho = bít; m. kar
ty, housle = se zápalem, rychle
n. špatně hrát (lld.);
slož. dokon. 'na- prádlo, si ruce:
přenes. na— komu;
roz- mýdlo = rozetřít; přenes.
roz- kalhoty... = rozedřít (lid.);
vy- mýdlo = mydlením spotře
bovat; vy- se = dobře se na
mydlit (a umýt); zpřídav. vy
mydlený = člstý (lld.):
z- koho = nabít mu (lid.): z
něco = pokazlt (t.);
mydlwati, opak.

mýdlo, -del, stř. = prostředek na
mytí a praní; přenes.: jde to
jako po mýdle = lehce. snadne
(lid.) ;
mýdlový roztok, prášek; -vá, bub—
lína., -nka, symbol krátkého trva
ní, vratkosti...

mykací stroj (na mykání) neboli
mykadlo, stř. (textil.)

mykaný: má. příze = připravovaná
mykaním, v. I mykatl

I mykati, opětov. ke mknouti =
hýbat, kývat, mávat (říd.); =
připravovat jistým způsobem
přízi, zvláštním hlazením (tex
til.); slož. nedokon. ob-, obe—
= obtáčet, obepínat, obklopovat:
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od- = otvírati zámek: od- dve
ře...: ,
vy- se z rukou; přenes. vy- se
komu, jeho moci, vlivu, řízení;
vymyká se to našemu poznání:
*u- = unikat. uhýbat (obroz.):
za- dveře..; uzel-: osud se uza
myká. (J'. Čap.);
slož. dokon. o—kůži = seškra
bati s ní chlupy (koželuž.);
poza- všecky dveře, celý byt =
zavřít na zámek;
myká'vati, opak.: slož. nedokon.
od-, vy-...

II mykati, -ká.m, -ká,ní = řikat
my m. já

'mykavý = mykající se, v'. I my
kati

mykénský, přid. k Mykény
mýknoutl (lid. mej—) || mylo-, -kl,

-knut(í). dokon. k 1 mykati: m.
s kým, čím o zem = mrštit (lld.):
mýknouti hlavou, myknutí hlavy
(Č.-Chod) = prudce pohnout,
prudký pohyb;
slož. dokon. od(mýknoutl) =
odmítnout: z odmejknutí si nic
nedělal (Ner.); s(mýknouti) &
kým o zem = mrštit, strhnout
jej k zemi; pušku s paže smykne
(Krásnoh.): zas-, časť. zasmek
noutl, v. tam

mykolog, -a, m., z řeč. = znalec
hub; -gický: -ká. studie; 1746
ť—EYjemž. = nauka o houbách

mýliti, nemyl: m. koho = uvádět
v omyl; nedati se ničím m.; m.
se v čem = být na omylu. chy
bovat; m. si koho s kým = mylně
zaměňovat;
slož. dokon., 0- = z- (zastan.
Jin), srov. omyl; z- koho, se
při počítání; to mě zmýlilo; =
zklamat: ranní setí často zmý
lí, pozdní vždycky (přísl.): sr.
zmýlená.: mýlí'vati, opak.

mýlivý = mýlící. klamný (lid.)
mýlka, -lek, ž. = omyl
mylný [—ně; -nost] = klamný,

chybný: m. výklad, -ná. zpráva.
-né domnění; -ně něco tvrdit;
-nost zprávy

966 myslitel

myop, -a, m., z řeč. = člověk „s
myšíma očima“, krátkozraký:
mický: -ké oko: mie, ž. = krát
kozrakost

my'rhn, (-rrha), ž., z řeč. = prys
kyřice z myr(r)hovníku

myrlada (—áda Sez.), ž., z řeč. =
10.000, přenes. = nesčetné množ
ství: -dy hvězd.... -dy věků (Sez.)

myrlametr, -u, m., z řeč. =
10.000 m

mym-ha, v. myrha
'myrt, -u, m., zprav.

myrta, ž. || -tus, -tu, m. (blbl.),
z lat., ozdobný keřík:
'm'yrtí || _myrtov'í, stř. hromad.
= myrty, myrtový porost:
myrtový, přid. k myrta: m. věnec

mys, -u, m., z ruš. = výběžek
souše do moře

mysandra, v. misandra
'myselka, ž.. zdrob. k mysl (písen)
mysl, -l, mn. -li, -lím, -lích, —le

mi, ž. = myšlení, myšlenky, sídlo
myšlení, hlava: upřít, obrátit,
soustředit m. na koho, nač; v
-sll Si co srovnat..: nemít nač, ]:
čemu m.; -slí co obsáhnout, po
chopit; být -slí, mít m. někde
jinde; přišlo, připadlo m1 na m.;
z -sll něco (vy)Dustit; sejde s
očí, sejde s -li (přísl.): člověk
na -1i pomatený: nejde mi to
s mysli;
= smýšlení, duševní nálada. od—
vaha: být jedné -sli; bylo mu
to proti -sli; být dobré, veselé
-sli; nabýt —sli= odvahy, vzcho
pitl se; dobrá. (veselá) m. půl
zdraví (přísl.): snášetí štěstí 1
neštěstí s dobrou -slí

Myslíč, -e, ž., ves v č.
myslím, 1. os. od mysliti, ve Význ.

přísloveč. = podle mého mínění,
asi; vkládá Se do věty: je m.
doma; to m. není pravda

myslitel [-lka], -e, m. = kdo pro
nikavě, podnětné, plodné myslí,
přemýšlí o důležitých věcech;
-telny' = co si lze myslit: nej
větší -né množství; není mě |
častěji: nelze sl myslit:
-telský výraz
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mysliti [nik. -sleti], -šlen(í) =
poznávat skutečnost, vnější svět.
jevy ne přímým vnímáním, nýbrž
zobecňováním pozorování, pozná
vat podstatu věcí a jevů, vztahy
mezi nimi, zákonitosti vývoje;
= uvažovat (v mysli), přemítat;
m. přes co (jen lid.), spis. mys
lit, přemýšlet 0 kom, o čem:
myslím, že má. pravdu = míním,
domnívám se; m. na koho, nač
== mít na. mysli,- pamatovat, ne
zapomínat;
m.. (si) na děvče... = na sňatek
s ním;
říkám jen to, co si myslím sám
= co mam na mysli, své mínění;
co tím myslíš? = míníš; nic
zlého tím nemyslí; dobře to s
ním myslí = míní, smýšlí s ním
dobře:
to si myslim! = zajisté (lid. &
hovor.);
to jsem si na vás || do vás ne
mysli! = to jsem od vás neoče
kával;
m. to s kým dobře = míti s ním
dobré úmysly. mít na mysli jeho
dobro, prospěch;
jazykově m. = vpravovat myš
lenky do ustálených jazykových
forem;
m. si o sobě mnoho... = býti do
mýšlivý;
v. myslím;
slož. dokon. do- co = promysllt
úplně, do důsledků; do- se prav
dy (kniž.) = myšlením se do
brat; do- si co = doplnit v
myšlenkách. co nebylo řečeno:
mz- se (mnoho); ob— koho da.
rem, odkazem = dat, odkázat:
011—si co = po- si, že to není;
po-, prostě dokon.: kdo by si to
byl pomyslil!; pomyslí si své a
mlč: pomyslí na Své štěstí...: sr.
pomyšlení;
1770- (si) co = v mysli prozkou—
mat; pro- se k poznání = myslí
proniknout (Ner.): sr. promyš
lený; pře- co = pro- (Ví—.:lid.);
Při- sl zamlčené slovo:

'roz—si co = znovu, lépe uvážit.
často = upustit od toho; roz- se;
8- si co = vy-: přijde, kdy si
smyslí = kdy mu napadne II
148- si co, že...;
vy—co = myšlením objevit;
za- se (nad kým, nad čím) =
ponořlti se do myšlení:
-mýšleti, -lejí, slož. nedokon.
do- co, do- se čeho; sr. domýš
11Vý:
ob— co = za—; obmýšlený: má
cesta (čech); ob- koho čim:
po- nač, na koho = myslit; po
co udělat = za-:
pro- návrh, podrobnosti planu;
P'řG- 0 kom, o čem = myslit.
uvažovat; pří- sl co;
roz- se, roz—si co:
s- 0 kom příznivě = mít přímí
vé mínění; sr. smýšlení; w- nové
stroje; za- co (dělat) = v mysli
chystat, hodlat učiniti: za— se
nad kým, nad čím = nořiti se do
myšlení;
slož. dokon. Mpře- se (mno
ho); navy- si čeho; zapfe-,
prostě dokon. (R. Svob.);
myšlovan (zastara), slož. nedok.
do- (se) = domýšletl (se), pře
= přemýšlet! (Jin, V1č.) a za
se nad kým, čím (Jir.);
myslivati, 'opakov.

mysllvárna, -ren, ž. = myslívna
(lid., Heyd.)

myslivec, -vce, m., vlast. = mys
llvý člověk (žertov. a ironie. do
sud), pak = člověk mající zálibu
v lovu, lovec zvěře: lid. = lesník:
druh pěšího vojína;
wecký Doky; -čtv£]: -vecký pes:
v. latina.;
-veček, -čka. m., zdrob. k mysli
vec

'mysllvín, -a. m. = myslivý člověk,
mudrlant

myslivna, -ven, ž. = obydlí mys
livce

myslivo, stř. = látka k přemýšlení
(ojedlň.)

myslivost, -1, ž. = vlastnost myslí
vého člověka, (říd.), myslivectví.
nauka o zvěří. o lovu...
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mysllvý [-vě] = rád myslící: vm.
čtenář, -vé čelo (Majer.): = tý
kající se myšlení

'myslný: -ná. moc = moc mysli,
myšlení atp. (obrozen)

mystagog, -a, m., z řeč. = zasvě
covatel do mysterii (šel.)

mysteria <<—stéryja», pomn. stř. ||
žen. mie, -rii = kultické, tajné
obřady: = středověké nábožen.
hry:
'—rický= tajemný;
-rios'ní <<-óz->>|| podle franc.
wasnt a-éz-» = tajemný;
mysterium, -ria. stř., z řeč. =
tajemství

mysticismus <<-styciz-», -mu, m. =
mystický směr, ráz:
-stický [-sticky; -st'ičnost] =
v duchu mystiky; přenes. = ta
jemný

mystifikace cesty-», ž., “z lat. =
oklamání nepravdivou zprávou.
podvržené dílo, má. zpráva:
-kačn£ záliba...;
-kátor, -a.,m. = kdo mystifikuje:
-kdtorsky [-stv£], přid. k tomu;
mystifikovati koho = (o)klamat
nepravdivou zprávou, (roz)šířlt
-vou zprávu

mystik a-tyk», —a, m. = kdo se
obírá s mystikou;
-stika, 2., z lat. = nábožen. víra
ve spojení s Bohem, s nadzem
ským světem; přenes. = tajem
nost, něco tajemného

myš, -i, ž., hlodavec; německá m.
= krysa, potkan (lid. & hovor.):
holý, mokrý jako m., chudý ja
ko kostelní m. = úplně (t.);
ani myš by se odtud nedostala
ap. = vůbec nikdo (lid. a, hovor.);
myš, symb. bezvýznamného člo
Věka;
myšák, -a, m. = pes chytající
myši; = myší sameček;
myšáma, -ren, ž. = myší díra;
přenes. = špinavá. místnost;

_myša/ř, -e, m. = kdo chytá my
ši; = myšák:
wyšátko, -tek. stř. = myší mlá
dě;
myši, přid. k myš: m. díra...:

myšička., -ček, z., zdrob. k myš;
'myšílo'v, -a, m. = lovec myší
(Bass):
myší/na, z. = myši zápach; ==
myšinec (říd.);
myši/nec, -nce, m. = myší trus:
myčka, -šek, ž. zdrob. k myš

myšleneěka, -ček, ž., zdrob. k myš
lenka

myšlení, stř., k mysliti = nejvyšší
stupeň lidského poznání, poznán!
zobecněné & zprostředkované

myšlenka || (zastan) -lénka, -nek,
ž. = výsledek myšlení, úsudek.
mínění, nápad, úmysl, záměr;
m. mu projela. hlavou: vyslovit.
vyjádřiti své -ky; míti stejnou
-ku; v. křesati; přijít na. dob
rou —ku; přijít na jiné -ky ==
začít mysllt o něčem jiném; v
-ké,ch = v zamyšlení; spadly mu
-ky = pozbyl rozumu (lid..
Němc.); dělati si myšlenky =
starosti; ,
'mkář, -e, m.: volný -nká.ř ==
volnomyšlenkář ;
—nko'vy [dvě]: -vý proud. we
hnutí; -vě dobré. práce = co se
týče myšlenek

-mýšletl, myšlo'vati, v. mysllti
mýt, -ti, ž. = mýtina (básním)
Mýťan [mkaL -a.. m, = obyvatel

Mýta, rodák z něho
'mýtař, -e, m. = mytný
mýtel, v. mejtel
mythický, mytholog, mythua, v.

mytický, mytolog, mytus
mýti, myji (čes. lid. me-), rozk.

myj = čistit vodou n. jinou te
kutinou: m. nádobí, podlahu..:
m. si ruce..., přenes. = odmítat
odpovědnost: ruka ruku myje
(přísl.) = úsluha za—úsluhu;
slož. dok. do- co; na—se (mnoho);
o- || zastar. ob- okno, ránu;
po- všecko nádobí; sr. pomyje:
pro- zlatý písek =' propláchnout;
pře- nádobí; roz- saze po obli
čeji; s—špínu. krev s rukou:
přenes. s- vinu = odčinit;
u- co, prostě dokon.: u- si ruce.
! přenes; 'uy- = mytím vyčistit:
za- skvrny na ubruse = zeptat:
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mývati, opakov. (Nor.); častěji mzdář, —e, m. = mzdový refe
slož. nedokon. do-; 0- okna; rent;
přenes. o- mouřenína = omlou- mzdový || řidč. mezdni, přid. ke
vat vinného: podob. o- se (ho
vor-): pro-, s-, u-, vy

mytický [-cký] “<<-tyc-», z JML-ký,
přid. k mytus = v bájí, v bá
jich, bájeslovný: m. příběh, -ká
postava

mýtlna, ž. = misto, kde byl vy
mýcen les, paseka;
zdrob. mýtifnka, -nek, ž.:
'mýtiště, stř. = mýtina

mýtiti, myť, mýcen(i): m.
kácet, úplně odstraňovat;
slož. dokon. pře- = „přetrumí—
nout" (Baar); s- les = skacet
(Vr.): vy- = vykácet; přenes.
vy—cizí slova z jazyka = odstra
nit;
slož. nedokon. vymycovatd cizí
slova; vy- býli (Ner.): '
mýtivati, opak.

'mýťka, -těk, ž., zdrob. k mýť

les =

mýtné, -h0, stř. = mýto jako
dávka.
mýt/ni, přid. k 11 mýto: M. ulice;
mýtmlce, ž. = mýtní stanice:
mýt/nik, -a, m. = výběrčí mýta:
mýtný, přid. 1. k mýto = mýtní;
2. k mýtiti = co lze mýtit;
mýtný, —ného,m. = mýtnik

[ 'mýto, stř. = mýtina (RK.)
II mýto, stř., z něm., 1. = dávka

za užívám silnic. mostů a. místo.
kde se vybírala; 2. = melné:
Vysoké M., město v c.

mytolog, -a. m.
znalec bájí;
-log'lcký [-cký] : -ké badání;
-Zog1'e,ž. = soubor' bájí. věda o
nich;
'mytotvorný [mě] : -né vnik
noutl do dílny tvořivých živlů
(Nov.) = skrze myty

mýtský, přid. k Mýto
mytus “mý->>, zčešť. z -thus, -tu.

m., z řeč. = báje
mýval, —a,m., medvědovitý ssavec
mývatl, v. mýti
mzda, mezd, 2. =

měna za práci:

z řec. mytho- =

smluvené od

mzda: m. fond, spor
mženi, stř., v. mžiti
mžlčka, —ček || mžltka, -tek. ž..

obyčej. pomn. mžičky, mžitky =
miháni, zakmlt: dělaji se mi m.
před očima = nejasně vidim;
'mžičkem, přislov. = okamžitě

mžlk, -u, m. = mžiknuti: m. ranni
záře (Ner.); = okamžik: m. to
trvalo (Vr.): na m. (čech, Mach.
aj.); obyč. přisloveč.: v mžiku.
'mžikem přijít, zmizet = oka
mžltě

mžikatl, -ká.m (očima) = rychle
přivirat a otvirat (oči), mhourat.
mhouřit, mrkat || podmětově mži
kati, řidč. m. se = rychle se po—
hybovat, mihati se, třepotatl se.
plapolat (kniž.): oči mžlkaji.
hvězda, lampa mžiká;
slož. dokon. za,-,'
mžiká'vati, -vá.m, opakov.: slož.
nedok. po- (Majer.) = mžikat:
mžikavý = mžikajici: -vé oči:
v. mžiknouti

'mžlkem, přislov., v. mžik;
*mžiklý = mžikový

mžiknoutl, -kl, -knuti, dokon. ke
mžikati: m. očima; m. po kom
(Rais) = mrknout: mžiklo se
mu v očích (Tyl): oka mžilmuti
(čech); stalo se to —tim(So.) =
v okamžiku; v -ti zmizet; slož.
dokon. o- co = mžikem obhléd
nout (šlejh.); za- očima

*mžikný = mžikový:
*mžikot, -u, m. = mžikáni, -mi—
háni;
'mžikovátý = mžikový;
mžikový, přid. ke mžlk = trva
jící jen okamžik: m. vypínač
(elektrotech.); m. snimek, mo—
mentka; -vé postřehy (Sez.);
'mžiký = mžikový (Č.-Chod)

'mžina, ž. = mlžina
*mžitek, -tku, m. = mžlk, mžička
mžiti, mženi. z mlžitl, sr. mha

z mlha; obyč.
neosob. mži, mžilo... = pada...
mlha, drobounký déšť_ mnou:
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mžít očima mžikat (říd.);
dni mží stesk a touhu = vysí
lají jako mlhu (šal.): zapome
nutím mží břeh (Sram) = je za
mlžen;
mžíti se = míhati se; mží se mi
= dělají se mi mžitky;
slož. dokon. 0- = obestřít (jako
mlhou): o- mozek (Majer.);
omlžiti se, zakalit: ocel omží
(Ner.); o- se (kde) ohléd—
nouti se, kratičkou dobu se zdr
žet (lid.); v. omžený;
'obe- = o-;
za- oči = zavřít (lid., Herb.);
zamžilo se = padla mlha; je za—
mženo mlhavo; zamžilo se jí
v očích (So.) zatemnilo se.
zvlhly oči; v. zamžený;
-mžwati, slož. nedok. o-; 110- =
trochu mžít (šimáč.); za- se: oči
se mu zamžívaly (Vr.)

n <em>,hláska, pismeno
na, předložka se 4. p.

6. (kde?); má. význam
1. místní; znamená. hlavně na po
vrch čeho II na povrchu: položit
knihu na stůl || kniha je na stole
...; sednout si na zem " sedět
na zemi; stát na straně || po

(ka.m?) a

staviti se na stranu: lézt na
strom || být na stromě-S...: by
dlit na vsi;
směr: cesta na hřbitov...; jet
na. Prahu = směrem k Praze,
přes Prahu: nalevo, napravo...;
cíl, účel: jít na zahradu, na
schůzi, na trávu, na pivo... || být
na poradě...; střílet, útočit, mlu
vit, volat na koho; peníze na cestu.
na lékaře, továrna na stroje, nač
to je?; kalendář na rok 1952(n i
koli pro rok); hrnec na vodu.
šaty na svátek.., zboží na prodej:
dát hocha na. učení: sbírati na
pomník; na zdraví se napít; na
uvítanou, při-; kynout na po
zdrav; na důkaz: pozvání na ples

nikoli k plesu:

N

mžitka, -tky, v. mžlčka;
*mžz'tkem, příslov. = velmi rych
le: m. cesta ubíhá. (Němc.):
'mžitkovitý = mžikový:
*mžz't'ny' = mžikový

-mžívati, v. mžíti
mživý čas = kdy mží (lid.); pře

nes. m. rej = hemživý (Krásnoh)
mžouratl, -rám mžikat, mhou—

rat, mrkat: m. očima: mžoural
jí na. tvář (Rais); očka jeho ke
mně mžourají (Herit.); dokon.
vy- se, o počasí vybrati se.
udělati se pěkně (Nový. lid.):
za— (očima);
mžourávati, -vá.m, opakov.: ne
dok. po—očima (Hlad.) = mžou
rat:
mžou'ravý mžourající : -vé oči

mu.-ka, -rek, z. = 3. (průhledné)
ptačí oční víčko

2. příčinný: stonat, umřít na
tyfus; udělati co na. čí rozkaz.
pokyn, přání (protože rozkázal,
přeje»si); zdržeti se na návštěvě.
na schůzi;
3. nástrojový, prostředkový: za
vřít dveře na zámek, na, petlici:
chytat ryby na udici: hrát na
housle...;
4. vztahový. zřetelový: bohatý
na děti, chudý na penize; pěkný
na pohled; mladý na léta, sta—
rý na rozum (přísl.); zdravý na
nohy, nemocný na plíce; na dél
ku správný; na jídle si přál
(Jil-.); dílo na svou dobu vyni
kající; na své staří svěží;
5. způsobový a měrový: proda
vat na dluh: měřiti co na dlou
hé lokte: šátek uvázaný na bab
ku; měřit na metry, vážit na
kila...; šaty na míru = podle mí
ry; navlas, (lid. a.hovor.) nachlup
stejný; promoknout na kůži:
na. dvacet... = asi 20, přibližně 20:
bída na bídu, chyba na chybu
|| na chybě, dům na domě... =
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samá bída, chyba.... velká bída.
mnoho chyb; kopec na kopečku
(piseň); sr. nahlas, naspěch atp.;
6. výsledný: neudělatí co na
svou škodu (takže vznikne ško
da): blýská se na časy: rozbití co
na kusy;
dům na spadnutí chatrný,
takže brzo spadne; rod na vy
mření; na smrt nemocný:
7. přací: na Shledanou.
se shledáme;
8. časový (nejčasť. se 4. p.), kdy?:
na vánoce = o vánocích, na ve
likonoce, _na sv. Václava. na
podzim; navečer = k večeru; na
stará kolena je sám; na podzim
|| na jaře (lid. i na jaro); na
počátku, začátku roku: na. kdy?:
schováváme si to na zimu, nechá
me si to na. jaro, na léto...;
na. jak dlouho?: půjčiti co ko
mu na den, na týden...; vypro—
vodit koho na hodinu cesty;
zůstat u koho, být na noc = přes
noc (i s význ. účelovým: aby
chom přespali):
na ta slova se pustil za ním
(Jin) = po těch slovech;
až na, v. až

na, citoslovce, 1. vybízejíci = tu
máš, vezmi si: na, knihu!- atp.:
k tomu mn. č. nate = tu máte...;
2. citové: na, už je pozdě = no
tak. tu máš! (překvapení, roz
mrzení)

[ na-, předlož. v přísloveč. výra
zech nablízku, nadále, nadarmo
...; některé se píší zpravidla do
hromady, jiné také odděleně, na
pilno || napilno, na sucho || na
sucho, na trvalo || natrvalo...;
záleží tu jednak na. tom, proni
ká—li ještě vědomi o složitosti
výrazu či nikoli, jednak na tom,
jak často se výraz vyskytuje;
kolísání bude vždy a mimo
ustálené případy nijak nevadí

II na-, SIOVGS-předpona, má. čas
to týž místní a přenes. význam
jako předložka na: líti vodu nač
ll nalíti nač: podob. nasypati co

= kéž

náběh

nač || do čeho; napsati co na
papír, navléci co nač || nit do
jehly atp.;
mění nedokonavé sloveso v do
kon.: líti — nalíti, psáti _ na
psati, véztl — navéztl...; tento
prostě vidový význam zatlačuje
původ. význ. konkrétní, často
úplně (naroditi se, naučlti...):
znamená přenes.: a) velkou m1
ru děje: to jsem se nachodll.
napracoval..., to se ještě nacho
díme! atp.; nalámat větví, na
kopat bramborů, nanosltl dříví.
navozlt kamení...; b) jen čás
tečné provedení děje, začetí, ne
dokončení: nalomit větev = ne
úplně zlomit; nakousnout, na—
trhnout, naříznout... co; nakro
jít chléb; jablko nahnilo, na
kyslo...; sr. zpřídav. mhnílý, na
kyslý...

tui-, 1. slovesná předpona ve jmen
ných složeninách typu nápad, ná
raz... (nápadný...) s týmž význa
mem jako u sloves: nápad = na
padení, co napadne atp.;
2. předložka ve složeninách na
břeži, nároží.., vzniklých z před
ložk. výrazů na břehu, na rohu
a. znamenajících místo na břehu...

'naalkoholován, —a...= opojen alko
holem (Č.-Chod)

'nábada, ž. = nabádáni, pobídku
(Mas)

nabadaa || -datel [-lka], -e, m. =
kdo nabádá

nabádatí, -dám (od pův. opětov.
k bodati) = pobízet, ponoukat,
povzbuzovat, podněcovat: nabá
dat koho k práci...; učiniti co
z cizího nabádání; sr. pobádati;
nabáda'vý Dvě; -»vost] = nabá—
dající: n. příklad, podnět, -va
práce; -'vě co vyložit ||
*nábadný [-ně; most]

na bědy, v. běda
náběh, -u, m., 1. = nápor, vpád

(Celek, šafař.); prudký n. vody
(Roll.), proudů n. (Heyd.)
příval;
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2. = začátek, začetí „běhu“, prá
ce, vývoje: to je dobrý 11.k ře
šení otázky; učinit n. k čemu; n.
ke změně: n. do modra. = nádech

naběhllna, z. = naběhlé místo;
naběhlý [Jost] = oteklý, opuchlý

naběhnouti, v. běhnoutí
'nabělalý = mírně bělavý „ "nábě

lava?
náběr, -u, m., 1. = nabrání (říd..

č.-Chod): 2. = sdrhování tkani
va, náběrek;
náběra, ž. = náběr 2, náběrek

naběrací = na nabírání (odbor.);
nabě'rač, -e, m. = kdo nabírá; =
naběradlo;
-'račka, -ček, z., 1. žen. protějšek
k naběrač; 2. = naběradlo;
-radlo, -del, stř. || mik, -u, m. =
naběrací, čerpací nářadí, přístroj

náběrek, -rku, m. = sdrhování,
sdrhnutá část tkaniva

náběrka, ž. = vlastní část lžíce;
= náběrek

náběžník, -u. m. = druh strku na
kulečníku

nabídce, m. = kdo nabízí (říd. od
bor.);
nabídka, -dek, z. = obchod. na—
bídnutí, oferta;
nabídková: -vé řízení

nabidnouti, -dl, -dnuv, -dnut(í):
n. komu zboží, nakladateli kní
hu = navrhnout. aby koupil, vy
dal; n. půjčku, služby = z vlast
ního popudu vyslovit ochotu
půjčit, pomoci: n. ruku, sňatek,
přátelství = zdvořile požádat o...;
n. tu a tu cenu = podat: n. se za
průvodce...; n. koho = pobídnout
(zast., čelak.); v. nabízetí

nabíhati, V. -bíhati
nabljáček, -čku, m., zdrob. k na

biják, -u. m. = tyč na nabíjení
předovek

nabíjecí přístroj... = na_nabíjení;
nabíječ, -e. m. || -čka, -ček, 2.
= přístroj na plnění nábojnice:
-čka na. jitrnice;
nabijeti, v. bíjeti

na bíle dní, na bíledm', nabíledni,
v. bílý

nabil-aci, přid. = na nabírání

nabíraný, -'rati, v. bráti
'nabíravý Dvě,-vvostJ = nabírající.

pichlavý, houpavý
nabít(ý), v. bíti
nabízecí řízení = nabídkové
nabizeč || nam-, -e, m. = kdo na

bízí (odbor.)
nabizetl, -zejí, nedok. k nabídnoutí;

nabízivati, opak.
*nabízivý Dvě; -vost] = nabízející

(něco || se)
'nabledlý [-le,' -lost] = pobledlý
'nablízce ll nablízku, příslov. =

blízko
nabob, —a,m., z arab. = velký bo

háč (s hanlivým odstínem)
'nabobtělý || -těný = nabobtnalý.

přenes. = zbohatlý: -těti, v. bob
tětí

nabobtnalý, v. bobtnatí
'nabobtnělý ll met/i = nabobtnalý.

nabobtnatí
'nabodřelý [Je,

bodrý
náboj, -e, m. = náplň střeliva n.

třaskaviny, (celá) střela; elek
trický n. = nahromaděná elek
třina; n. u vozového kola. jinak
hlava;
nábojnice, z. = obal náboje;
nábojový: -vé kabely (Meier.) =
s náboji

dost) = mírně

nábor, -u, m.; 1. = náběr, ná
běrek (říd.); n. odvahy = na
brání (Č.-Chod): n. sazby =
soubor (t.):
2. podle ruš. = odvod: n. do
sdruženi, do strany = získávání
členů, přihláška, zápis;
náborový, přid. k nábor 2: -vá
komise, akce

na boso, naboso, v. bosý
nabotnati, v. bobtnati
náboženskost, -i, ž. = náboženský

cit (Koll.); = -ský ráz;
náboženský [-ky], příd. k nábo
ženství: n. cit, fond, -ká obec.
daň, výchova, -ké vyznání;
náboženství, stř. = víra v Boha
n. v bohy n. v jiný nejvyšší svě“
tový princip, učení o ní, o něm:
'Mboženštětí, -tějí = stávatí se
náboženský
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nábožnůstkář [-řka.], -e. m. = po
božnůstkář

nábožný E-ně; mostJ, 1. = kdo za
chovává náboženské předpisy: n.
člen církve; 2. = týkající se ná
boženství, duchovní; --ná píseň

nahraný, v. bráti
nabručenec, -nce, m. = nabručený

člověk;
Mbmčený, v. bručeti

'nabřesklý [-le; -lost] = nakyslý
nábřežeň, -žně, ž. (obrozen., Rais)

!| nábřeží, stř. = místo na. břehu,
upravené pobřeží; dění zeď

'nabubřelina, ž. = něco nabubře
lého, bubřina;
nabubřelý [-le; -lost] = vzedmu
tý, nafouklý: -lé břicho; přenes.
-lý, projev, sloh... = mnohomluv
ný, ozdobný, ale obsahově prázd

'nabubřovati = nafukovati
'nabylý = nabytý (zast.)
'nabystřený = zbystřený (Pujm.)
nábyteček, -čku, m., zdrob. k ná—

bytek, -tku, m., původ. = nabyté
jmění; nyní = bytové nářadi

nabýti, -budu, -byv, -byl, -byt(i):
na- čeho = získati co, dosáh
nouti čeho, dospět k čemu: na
:lmění, zkušeností, vědomostí, od
vahy, jistoty, mysli, síly; zákon
nabyl platnosti = je platný, ú
činný: = vzrůsti, zvětšiti se:
chléb pečením nabude:
nabývati, —vám,nedok.

nábytkárna, -ren, ž. = výrobna ná
bytku:
nábytkář, -e, m. = prodavač, vý
robce nábytku: Jaký bmw,
příd. k tomu;
nábytkooý, přid.
vůz, truhlář

nabývací = čím
právo, listina.:
nabyvatel [-lka], -e. m. = kdo
nabývá; nabývati, v. nabýti

“ulice, 2., z lat. natio, původ. =

k nábytek: n.

se nabývá: n.

národ. přenes. = lidé, „proná
rod“, pakáž (lid. hani.)

Nácek, -cka, m., domác. tvar k
Ignác (zhrub.) ;
n.. m. = žaludek, břicho (vulg.)

'na cele, na celo ll nacele, nacelo,
příslov. = zcela

nacionál, -a, m., z lat. = stoupe
nec nacionalismu, národovec;
mál, -u, m. || mála, stř. = listi
na s osobními údaji (se jménem.
rodištěm...);
-nálie ox-lije>>, -lií, ž. pomn. =
osobní údaje;
-nalisace <<-za-», z. = nacionali
sováni:
malismus c-zmus». -mu, m. =
národní smýšlení a snažení;
-mlísovati amo-», -suji = (u)či
nit nacionálním, národním, zná—
rodňovat, -dnit; dokon. z- co:
malista, m. = nacionál, národo
vec; malisticky' (estn-» [why]
= v duchu nacionalismu:
mama, ž. = národnost;
mální [-ně; masu = národní

nacismus <<-zmus»,-u, m. = němec.
nacionální socialismus;
nacisovati <<-zo-»co = dáti tomu
nacistický ráz: slož. dok. od- co
= zbavit nacistického rázu:
prostě dok. z-;
nacista [-stka], m. = stoupenec
nacismu; nacistický [-cky] = v
duchu nacismu

'nacizelý [-Ze; -lost] = trochu cizí,
neobvyklý

'nácpa, 2. = tlačenice (vulg.)
nactiutrhač, -e, m. = kdo utrha

mání, stř. = utrhání na cti
*nacveknoutl se = nacvoknouti se.

v. cvokati
nacvičovati, v. cvičiti
nácvik, —u,m. = nacvičování. na

cvičení
'nacvikovaný, ]; cvikovati = osvo

jený cvikovánim. cvikem
nacvoknutý, v. cvokati;

'mcvokovaný =
(šrám.)

nač = na, co, ve význ. táz. l vztaž.:
nač to je... = k čemu, k jakému
účelu (příslovečně); nač || na cos
to položil? (předmětové)

nacvoknutý
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načalstvo, stř., rus. = náčelnictvo, (lid. a hovor.); zpřídav. mčatý;
velitelství načínati, nedok., načtnávati, opak.

načas, přislov.: míti n. = dosti ča- 'načitý [-tě] = co je na, očích.
su; dáti si n. = zdlouhavě. až za zřejmý, patrný (zastar., šafař.)
čas něco vyřídit...

načati, -t1J, v. načíti
načechraný [-ně; -nost], v. čechrati
náčelek, -lku. m. || náčelka, -1ek,

ž. = co je na čele, čelenka;
náčelní myslitel (Palac) = čelný;
náčelnický [-ct'uí], přid. k náčel—
ník, -a;
drz/ik, -u, m. = načelek; dní!:
[Juice] -a, m. = kdo je na, čele,
v čele, vůdce, vůdkyně. správce,
správkyně: -lník hlavního štábu,
okresu, sokol. -lnice...;
-lný lékař = šéf okres. lékařů

načernalý = trOchu černý || zastar.
náčemý (Koll.)

načervavělý = trochu červavý, čer
vivý

načervenalý [] zastar. míčmený =
trochu červený

'ničesek, -sku, m. || "míče—ska,-sek._
ž. = frisura (Č.—Chod)

načetí, v. načíti
načež, 1. vztaž. zajm. = na co(ž):

tázal se ho německy. načež || nač
mu nemohl odpovědět (načež se
vztahuje k německy);
2. časové přísl.: domluvil (ve
schůzi), načež odešel, nečes.
m. a odešel, (a) potom...

načichlý, -chnouti, v. čichnouti
'náčin, -u, m. = načinek, nádoba
načínati, v. načíti
náčinek, -nku, m. = obkladek; lid.

= skrojek s chleba
náčiní, stř. = nádobí (kuchyňské,

psací...), ruční nástroje, lid. =
nářadí

načisto „ na. čisto, v. čisto
načitě, v. načitý
načítl (nik. -čati),

-čnouc, -čav, -čal, -čala..., -čat,
-četí, nik. -čnuv, -čnul, -čla....,
-čnut(í) = začít (s čím, co dě
lati): na—bochnik = ukrojit první
krajíc; na- sud = začíti točiti
z plného; na- co, ale nedokončit:
přenes. na—z jiného [sndu, soud
ku] = začít mluvit o něčem jiném

-čnu, -čna,

náčrt, -u, časť. zdrob. -tek, -tku.
m. = načrtnutí, črta, rozvrh.
nástin, koncept, skica: n. řeči.
románu, smlouvy, obrazu;
náčrtko'v'ity' [-tě]: -tá zpráva =
jen v náčrtku;
.tko'vý sešit, blok neboli náčrt
ník, -u, m.

načrtnonti, v. črt
náčrtovitý [-tě; -tost] = mající ráz

náčrtu || náčrto'vý [—vě;-vost]
"načupřiti se = zježiti se, rozdurdlt
*načuřiti se = opíti se (lid.)
nad(e), předlož. se 4. a 7. p.; má

rozmanité význ.: místní = výše
než něco, se 4. p. na otáz. kam?.
se 7. kde?; pták letí nad nás “
je nad námi...;
přenes.: vyvyšovati se, vynikal
nad jiné, zvítězit, panovat nad
kým; ředitel nad školami (Rais.
lid.):
= víc než: není učedník nad mis
tra (přísl.) = není víc než mistr,
neumí víc než mistr; šťastnější
nade mne (celek.) = než já; nad
slunce jasnější: milý nade vše
cko;
o dokonalosti, výbor-nosti, pro
spěšnosti...: není nad něho [lep
šího přítele, 1ékaře...]; není nad
dobrý spánek...;
= přes, víc než obyčejně, než Je
potřebí, možné: ani kůň nad sí—
lu neskočí (přÍ51-); tO je nad lid
ské síly; vynikat nad průměr:
sr. nadmíru, nadto...;
o velké míře vlastnosti, stavu:
zmatek nad z. = velký, úplný
zmatek; radost nad r. (Nex-.);
o příčině: radovati se, mouth

. nad kým, čím
I nad(e)-, sloves. předpona, 1. s

týmž míst. významem jako před
lož.: nadepsati co nad co...; nad
něsti co = zvednouti nad co, nad
zem...; 2. s přenes.: nadběhnout
komu atp.. v. tam
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II nad(e)- ve jmenných složeninách,
1. dějového významu typu nad
bytek = co nadbývá; vlast. před
pona; 2. ve slož. jiných, vlast.
předložka n. též předpona: (co
je) nad zemí ——nadzemsk'ý; (kdo
je) nad lesem ——nadlesni; (kdo
je) nad jinými hasiči — nadhasič
= vrchní hasič ap., v. dále

nadace, ž., křížením čes. nadání a
donace z lat. donatio = nadání.
majetková hodnota (penize, dům
...) věnovaná. na nějaký účel:
-dač'n5 fond, dům, listina

nadále || řidč. nadál, čas. přislov.
= 1 v budoucnosti: zůstaneme
n. přáteli

'nadálost, -i, ž. = očekávání, na
dání (zastar.); proti -sti (duchov.
píseň); mimo n. (Suš.)

nadání, stř., 1. = nadace; 2. = sou
bor schOpností vykonávat nějakou
činnost, talent; 3. = očekávání:
mimo, proti n.; v. znenadání

nadaný = mající nadání 1., doto
vaný; = mající nadání 2., schop
ný, talentovaný: n._ žák, umělec

nadarmo, přislov. = marně, zbyteč—
ně, bez'příčiny: v. darmo

nadatel [-lka], -e. m. = dárce na
dace

nadatl, v. dáti: nadán se, v. na
díti se

nadavač ll maid-, -e, m. = kdo na
dáva:
'nadávačný [-ně; most) = nadá
vající: hvačství, stř. = nadávat!
nost

nadávatl, v. dávati
'nádavečný, přid. k nadavek = na—

davkový
nádavek, -vku, m. = přídavek; dá

ti, dostati co nádavkem .
nadávka, -vek, ž. = hanlivé, po

tupné slovo;
'-kář, -e, m.
vck (Vanč.)

'nadavkový, přid. k nadávka.
nádavkový, přid. k nádavek = daný

nádavkem. přídavkový
'nádba, ž. = naděje,

(Sušil, (í.-Chod: dial.):

= kdo užívá nadá

očekávání
neštěstí

je v nádbě = lze je čekat, hrozi
(č.-Chod)

nadběh, -u, m. = nadběhnutl
nadběhnouti, v. běhnouti
*nadběžný [mě] = předběžný. z—.

běžný, zatimní (obrozen)
nadbíhati, v. -bíhati;

nadbihcwý Vně; -1:ost] = nadbí
hající

nadbřišek, -šku, m. "' mdeší, str.
= část těla nad břichem

'nadbyt, -u, m. = nadbytek;
*nadbyt, přislov. = nadbytečné.
příliš

nadbytečný [mě] = nadbývajíci.
přebývající;
nadbytek, -tku, m. = přílišná
hojnost, přebytek: n. sily, slov,
peněz || n. v jidle. ve všem...: ži—
ti v -tku '

nadbýti, —budu,-byl, -byt(í) = být
nad potřebu.... zbýti, přebýti |:
nedokon. nadbývati, -vá.m (lid. &
hovor.)

*nadbytný = nadbytečný (Nel-..
č.-Chod); -né bujení (lékař.)

nadbývati, v. nadbýti
nadčasový _[-vě,—duostJ =

nad časem, mimo čas,
nezávislý

'nadčlověcký boky; -ckost; -ctv£],
přid. ]: nadčlověk || 'wěče'nský
[-ství] || “věší

jsoucí
na něm

nadělověk, -a, m. = vyšší člověk
v rasistickěm smyslu (pcdle
Nietzsche)

naddělník, -a, m. = předni dělník
'naddobový = nadčasový
naddozoroe, m. = vrchní dozorce
naddůlní, -ního, m. = vrchní do—

zorce v dole
nade, nade-, v. nad, nad
nadehvězdný (Čech) || -zdfnat:ú

(Slád.) ll zprav. nadhvězdný =
co je nad hvězdami

nádech, -u. m. = slabé zbarveni.
odstín, náběh: n. skla do růžo—
va...., růžový n.; přenes.: n. smut
ku (Rais); humoristický n. bá
sně; n. starobylosti

'nadechlý = nadechnutý
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'nadechnouti, -chl, -chnut(i) = ová
ti dechem; n. se = nabrati dechu
(říd. kniž.)

nadechnutý = nadýchaný, lehce
vzdutý. nafouklý: -té šištlčky
(čech); = s nádechem: břidlico
vitě n. (čáp.)

nadél, v. I déle
nádenice, v. nádenik:

náde'nick'ý boky; -ctvi], přid. k
nádeník; _
míči/na, z. = nádenická práce:
přenes. = práce konaná s ne
chutí, mechanická, hrubá, dřina:
míči“ = konat nádenlckou prá
cl

nádeník [miceL -a, m. = dělník
(-nice) placený na den, za den
ní práci

ňadérka, -rek, st_ř.ponm., zdrob. k
ňadro

'nadertí, stř. = místo nad rty
'nádeštník, -u. m. = deštník

(Roll.)
naděje (zastar. a. lid. uci-) “ básnlc.

-děj, ž., podst. k nadítl se 1. =
doutání, očekávání, čáka: víra,
n., láska; n. na dešť, na dědic
tví; činiti, dělati si -ji nač; -jl
v koho mit, skládat; v. hrst,
chovat, kojit; uzdraviti se pro
ti (vší) -ji, mimo všecku -jl;
učiniti co v -ji, že... || doufa
je...; být v -jl (o ženě) = tě
hotná.:
= to, več doufáme: mládež je
naše n.;
nadějný [-ně; -nost] = budící
naději: n. spisovatel...; začíti
tvořiti -ně: = spolehlivý, podle
mě.

nadělaný, v. dělati
nedělená, -né, ž.: to je pěkná na—

dělená || deni, stř., v. děliti
nadělovatl, v. děliti
nadětý, v. II dítl
nadhaněč || -há'něč, -e. m. =

nadhání;
nadhánět'i, v. hánéti;
nadháňka, ž. = nadhánění zvěře

nadhasič, -e, m. = vrchní hasič
nadhazovati, v. házeti

kdo

nadíti se

nádhera, ž. = neobyčejná krása.
přepych; -hemý [-ně; -nost] =
přepychový, skvostný, skvělý
překrásný

'nadhlaví. stř. = místo nad hlavou:
mdhlavwík, -u, m. = myšlený
bod na nebeské klenbě nad hla
vou pozorovatele. zenit

'nadhmotný = nehmotný
nadhodnota, ž. = rozdíl mezi hod

notou vzniklou dělníkovou praci
a. jeho mzdou, který si přisvojuje
majitel výrobních prostředků

*nadhrobek, -bku, m. = náhrobek
(Ner.):
nadhrobnž řeč = nad hrobem, u
hrobu

nadhvězdnatý, -zdný, v. nade
hvězdný

nádcha. (podle výslovn. nátcha,
Baar, lid. nátka), ž. = „nadýchá
ní" (škodlivého vzduchu), různé
nemoci, nachlazení, růže... (lid.)

nadcházeti, v. -cházeti
nadchnoutl, v. dchnoutl;

'mdchnut'ý zevnějšek na skle =
obrážející Se jako nádech, na
dechnutý (č.-Chod)

nadílka, -lek, z. = nadělení. -di
lení

nadlr <<-dyr», -u, m.. z arab. _
opak nadhlavníku, podnožník

nadíratl, v. dříti
nadíti—,dokon. k 11 ditl = nacpat.

v. naditý; na,- se, v. tam; nadi
vati, nedok.: n. střeva = plnit
prejtem...

nadítl se || nadán se, -dčjl (i
-dám..., -děje, -dějíc, -dáv, -dál.
-dán(í), dokon. i nedok. = mít.
pojmout naději, doufat, očekávat:
naději se, že... = doufám || než
se naděješ. nadáš... = než „za
douťáš", budeš očekávat, tušit:
na—se čeho od koho (zastar. če
mu do koho); kdo by se byl toho
nadál! = (skoro) nikdo Se toho
nenadál, to nečekal; dřív bych
se byl smrti nadál než...: v. na
dění; '
'nadžvati se, opak. (ojediň.)
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naditý, k nadíti (z nadítý n. nadě—
tý) = přiliš teple oblečený, na
cpaný, bachratý (lid. a hovor.):
-tá. peřina (Mai)

ona div, na divy || nadán/y), přísl.
= kupodivu

'nádiva, m. = naivní člověk (vulg.)
nadívaný, v. II díti
nadívati (se), v. nadíti, nadíti se

a dívati'
nádivka, ž. = čím se (maso) na—

dívé., plni; přenes. = nádiva
na divy, mzdám/, v. na div
nadjezd, -u, m. = most, lávka nad

jinou komunikací
'nadjozí, stř. = místo nad jezem

(So.)
nadjíždětl, v. —jiždětl;

nadjížďka., —děk, ž. = nadejetí,
cesta, kterOu se nadjíždí

'nadimenovaný= výše jmenovaný
(nečes.)

nadldáněti, v. klonítí
'nadkolení. stř. = místo nad ko

lenem
nadkonfesljní <-sij-» [-ně,- -nost]

= jsoucí nad konfesemí, nedba
jící jich, podceňujicí je

'nadkrbí, stř. = co je nad krbem
'nadknchyňský, -kého, m.. šlech—

tická. hodnóst (zastal-.. (Koll..
Krásnoh.)

nadlábnouti se, v. dlabatí
nadledvinka, —nek, ž. = žláza nad

ledvinou (lékař.)
nadlehčovati, V. lehčlti
nadlepšovací = co je k nadlepso

vání; -'vat1'.,v. lepšiti
nadlesní, -ho || (šmi1.) '-lesnžk, -a,

= správce většího lesního
okrsku

'nadleviti čemu = nadlehčit (si)
co (č.-Chod); nedok. nadlevovati

nadlidský [-sky; -skost] = nad
lidské síly, poměry, ohromný.
gigantický: n. rozum (Zey.): -ká
námaha, -ké úsilí

nadlízati, v. lézati
nadloktí, stř. = rázné
nadlouho, v. dlouho
nadměrný [mě] = přesahující ob

vyklou míru, -1é rozměry.., ne
obvyklý, přílišný: -ná síla; má

62

nádor

zveličení (Sez.); -né roztažení
(lékař.); n. verš = hyperkata
lektický (Suš.. Durd.); zaplatil
-ně (šal.)

*nadmíra, ž. = přemíra:
nadmíru, příslov. = neobyčejné.
velice (přísný, starostlivý...)

*nadmoc, -i, ž. = převaha (Hál.)
'nadmoderni = příliš m., hypermo

derní (Beneš.)
nadmořský = nad mořem: -ká

výška
nadmouti, -mut(4), v. doutí
nadnárodní [-ně,' dno.—n]= jsoucí

nad národy, nehledící k ním
nadnášetí, v. -nášeti;

nadnášivý kvě; -vostj = nad
nášející se, vypínajíci se nad
druhé;
'nadnáška, -šek, z. = nadnášení.
nadsázka

'nadnebeský = jsoucí nad nebesy
-ká. vděka (Koll.)

nadnes, v. dnes
*nádní, stř. = co je na dně, spodek
nadnormňlní = nad normálem: n.

výška vody, věk: n. bolestí (SD.)
nádoba, ž. = náčiní na tekutiny a

na sypké hmoty; přenes. o člo
věku, v. křehký, prázdný;
nádobí, stř. hromad. = nádoby:
zdrob. -b£čko, stř.; .
nádobka, -bek, ž.. zdrob. k ná
doba

nadoblač'ný = nad oblaky (básnic.)
nádobný = pěkný (Heyd., stč..

nař.)
*niklobočí, stř. = čast obličeje nad

obočím
úplné (Č.-Chod)

= úplně, docela
*na dobročlsto =
nadobro, příslov.
*nadobyčej, příslov. = neobyčej

ně (Jin, Rais);
*-čejný = neobyčejný (čelak..
Zey.)

nadokonní římsa = nad oknem
“na dol (nadol) || na. důl (nadůl) -———

dolů
nádor, -u, m. || -ra, ž.

novotvar na živočiš. n.
ném těle: = boule (lid.):
-rek, -rku, m.:

(Nel-.) =
rostlin

zdrob.



nadosmrti 978 nadsázka

nádorovitý [-tě; -tost] = podob—
ný nádoru

nadosmrti, příslov. =
navždy (lid. a hovor.)

nadosobní = víc než osobní, co má
širší Význam“než jen pro jednot
livce (kniž.): n. hodnota (Sez.)

'nadonvač, -e, m. = kdo se nadou
vá, nafukuje;
nadouvatž, v. .douti;
'nadouvnuty' = nafoukaný

nadožadovati se, v. žádati
'nadpalnbí, stř. = místo nad pa

lubou
nadpis, -u, m. = co je nadepsáno,

titul úlohy, kapitoly, knihy;
nadm.—Jovan, v. psáti

nadplán, -u. m. = plán nad sta
novený. určený plán '

'nadpinčk, -ňku, m. =
zbytečné slovo ap.

nadpočet, -u, m. = nadbytek;
nadpočetný [dně/';-nost] = příliš
hojný, mnohý (Čap.); = nad
(stanovený) počet (úředník...)

nadpoloviční = nad polovici, víc
než poloviční: n. většina

nadporučík, -a, m. = důstojník 0
stupeň vyšší než poručík

nadpotřeba, ž. = větší. vyšší po
třeba (odbor.)

nadpozemský = nad zemí, ne z
této země: n. život, -ka zář, ni
va (čech), bytost (Herit.), -ké
štěstí (Durd.)

nadpráce, ž. = práce, jejímž vý
sledkem je nadvýrobek

nadpráví, stř. = víc než co při
sluší podle práva, osobování si
toho; n. jedné společenské třídy
nad druhou

nadpraží, stř. = horní část zárub
ně, futra

nadprodukce, ž. '= nadvýroba
nadprostřední [mě; —nost]: n. po—

stava... = víc než prostřední
nadprsí, stř. = část těla nad prsy
nadprůměrný [—ně;-nost] = jsou

cí, vynikající nad průměr, nad
obvyklou míru, lepší: n. výkon,
žák. —né zatížení

do smrti,

nadbytek ,

nadpřirozený [mě; -'nost] = co je
nad přirozenost, přírodu. ne z
tohoto světa: n. zjev, -né síly

ňadra, v. ňadro
nadranc, v. dranc, nadraný, v. dráti
*ňadratý = s velkými ňadry (Oib.)
nádraží, stř. = železniční stanice |

s budovami; zdrob. -ž£čko, stř.:
-žnž budova

nadrealísmns <<-zmus», -mu, m.,
úpadkový umělec, směr. surrea
lismus:
Jista [-l'i8tka], m. = jeho stou
penec; distický [-cky] c-styc—Jr
= v duchu nadrealismu;
nadreálný = jsoucí nad skuteč
nost: —ná.busta. = v nadživotní
velikosti (Nez.)

*nadretí, stř. = nadertí
'nadrhaný = zadrhovaný (v. drhati)
'nadrchalý = churavý. nesvůj

(mor.);
'nadrchaný = načechraný

ňadro, stř., obyčej. pomn. ňadra,
-der || zastar. ňá- (Mácha, Mok
rý, Slád.) = ženské prsy a kra
jina s nimi, prsa: za ňadra (scho
vat...) || za ňadry (mít, nosit...)
= na prsa [[ na prsou, mezi prsa
a oděv || mezi prsy a oděvem

nadrozumový = co nelze poznat
rozumem

nádrž, -e || držku, -žek, 2. = vět
ší nádoba, káď, přirozená n. u
mělá. prohlubeň na tekutiny: n.
na vodu || vodní...

nádržník, -u, m. = držák (u oje)
nadržovatel, -e, m. = kdo nadr

žuje; matt v. držeti
nadřaděný i| -řazený [—né; most)

= vyšší, širší (pojem), povýše
ný, povýšenecký

nadřádkový = co je nad radky
nadřad'ovati || -řazo'vati, v. řaditi
nadřečený, správ. " svrchu řeče

ný, uvedený...
nadřízený [most] = vyšší: n. ů

řad. úředník; n., m. = nadřízené
osoba

nadsázka, 2. = hyperbola, přepí
nání, zveličení n. zmenšení: nad
slunce jasnější atp.
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'nadsebný = jSOucínad sebOu: -né
misky na nošení jídla (č.-Chod)

nadskakovati, v. skákati
nadskok, -u, m. = nadskočení: do

stat se nahoru -kem (čap.)
Nadslav, -ě || -1, 2., ves v č.
nademyslno, stř. = nadsmyslná

oblast (v ideallstlc. filos.);
-slný = co je nad naše smysly,
smyslům nepřístupný

nadspotřcba, 2. = co je nad ob
vyklou spotřebu, zvýšená spo
třeba

nadstavba, -veb, ž.. 1. ve význ.
hmot. = nadstavování, co je nad
něco, nad něčím nadstavěno; 2.
ve význ. ideolog. = „politické,
právní, náboženské, umělecké, fl
losofické názory společnosti a jim
odpovídající politické. právní a
jiné instituce“ (Stalin);
nadstavbový; přid. k tomu: n.
ráz, -vá povaha

nadstranický = jsoucí nad stra
nami: —káorganisace

nadstrážník, -a, m. = vrchní stráž
ník

nadšen, v. nadchnouti;
nadšenec [-nkyně], -nce, m. =
nadšený muž, -ná. žena:
nadšeni, stř. = silný zájem o ně
koho, o něco, zapálení pro ně
koho, pro něco, zanícení. horo
vání:
nadšený [-ně; -nost] = kdo se
nadchne, zanícený, horující (etl
tel...); n. souhlas, projev... = s..
p. nadšení

'nadštěný, k nadštítl. v.
napršený

nadto, příslov. = kromě toho.
mimoto: bystrý & n. pilný

nadtopič, -e, m. = vrchni topič
'nadncaný = nafoukaný (šrám.)

dštiti =

nadučitel, —e, rn. = řídící učitel
(zast.)i
-Lovati = být nadučitelem (ho
vor.);
Jaký [-lstvi], přid. k nadučltel

na důl (nadůl), v. na dol
nadulý = nadmutý. nafouklý (Ner.)
nádůrek, -rku, m., zdrob. k nádor
nadnřelý, v. duřeti

62'

'nadnvedený = výše uvedený (ne
čes.)

'naduřllý = naduřelý; 'nadnřitl =
zduřet

nadntec, -tce. m. = nadutý člověk;
nadutý [-tě; -tost] = nemírně
pyšný, nafoukaný

nadužíti, -ž£'va,ti, v. I žítl
nadvé, v. dvé
nádveřní = na, dveřích: n.

tovní schránka
nadví, v. dvě .
nadvislanský = jsoucí nad Vislou

(šafař.)

DOŠ

nadvláda, ž. || řidč. -d£, stř. =
převaha moci

nádvorní = jsoucí na dvoře: n.
byt; mik [-n'ice], -a. m. = šaťář
(lid.)

nádvoří, stř. = velký dvůr 1.
nadvlýroba, ž. = výroba nad spo

třebu n. poptávku
nadvýrobek, -bku, m. = část Vý

robku představující nadhodnotu
nadýchaný, k nadýchati, přenes. =

volný &naškrobený. jako nafouk
nutý: n. rukávec (Němc.) '

nadýchnoutl, —ch1, -chnut(í) =
dechnout, vdechnout (říd.);
nadýchnutý = nadýchaný

'nadychovati = vdechovati
*nadýmač [-čka], -e, m. = kdo se

nadýmá;
'nadýmačný (,-dy-) [-nč: most:
=pyšný; -nost (čap.);
nadýmání, nadýmati, v. douti:
-ma'vý = nadýmající

ňadýrka, -rek, stř. pomn.,
k ňadra

nadzdvihovatí, v. zdvíhati
nadzemí, stř. = zvýšený přizemek;

-zemn£= nad zemí (dráha, trať):
-zemský: -ká. krása (Sez.)

zdrob.

nadzvedatl, -dnouti, v. zvedatl.
zvednouti

nadživotní = vyšší, větší než \“
.,žlvotě“. ve skutečnosti: socha
v -ní velikosti

'ňafati, -fá.m = štěkat (lid.); slož.
dok. za,

naflalovělý a-ťija-av =
lový

natlntěný = nastrojený;

trochu fla

v. fintltl



ňafnoutl 980 nahořklý

ňatnoutl, -fl, dokon. k nafati:
'ňafot, —u,m. = ňafání

nafoukanec, -nce, m. = naioukaný
člověk (zhrub.); nafoukaný [-ně;
-nost] = nadutý, pyšný, domýš
llvý (zhrub.)

nafouklý [-le; -lost] = nafou
kaný, nadmutý; přenes. = pyš
ný (zhrub.): nafouklé tváře, bři
cho

nafta, ž., z řeč. = zemní olej
naftalln <<-lín»,-u, m. = přípravek

z kamenouhelněho dehtu
naftový, přid. k nafta: n. pramen
natukovatl, v. fouknoutl
nafuněný, v. funěti
naháč, -e, m. = nahý člověk, ada—

mita; květina (ocún);
zdrob. -ček, -čka II 0
-čku, m.:
—čo1>:ú:-vá barva (Němc)

nahajčička, -ček, ž.. zdrob. k na.
hajka, ž., z ruš. = knuta, kara—
báč (kniž.)

naháněč (-ha.-), -e, m. = kdo na
hání; naháněti, v. haněti;
naháňka, 2. = nahánění:
pluhu

nahatý = úplně nahý (lid. &hovor.)
nahazovatl, v. házet!
naheftiti, -ftnoutfl, -fto1)am', v. heft
nahlas, přislov. = hlasitě

květíně

část

náhlavní = co je na hlavě. na
hlavu 

náhled, -u, m. = nahlédnutí, zprav.
= mínění. názor

nahlédati, v. hlédati
'náhledek, -dku, m. = náhled
nahlédnouti || —hlíd'nouti, v. hléd

nouti
náhlitl = spěchat: výprava náhlí

(Jungm.); n. domů (Jir.); n. se
= spěchat, ukvapovati se: ne
smíš se. u., nenáhli se (lid. a
hovor.);
slož. dokon. pře-, u- se (v čem)
= ukvapiti se; v. přenáhlení.
-ný, unáhlení, -ný; slož. nedo—
kon. unáhlooati se

nahlížetl, v. hlédnouti
náhlost, v. náhlý
nahlouplý [Je] = přihlouplý

nahluchlý [-le; -Lost] = trochu
hluchý

náhlý [-le; -lost], 1. = hned na
sledující za něčím, rychlý, ne—
očekávaný: n. soud, n. obrat,
-16 právo. -lá. smrt, změna teplo
ty, 2. = unáhlený, prchlivý;
-le umřít

nahmátka, -tek, z. = namátka
(Jin)

nahnáno, míti n.. v. hnáti
nahned, v. hned
nahnědlý [-Ze; -lost] = trochu

hnědý;
noh/nědo, v. hnědý

na. hnlličko, v. hnílice
nahnilý, nahnívatt, v. hnití
nahnutý [-tě], příč. od nahnoutl.

v. hnouti; přenes. = špatný: je
to (s nim) 'nahnuté (zhrub.)

náhoda, ž. = co se nahodí, přihodí
mimo naši vůli, neočekaná udá—
lost (setkání...): (ne)milá, (ne)
šťastná, slepá... n.; státi se, na
lézti něco, setkati se... náhodou
= nečekaně, náhodně:
zdrob. -dička, ž. = milá náhoda
(jen hovor.)

nahodilý [-Ze,' -lost] || náhodný
[-ně; -nost] = co se nahodí, co
je náhodou, neočekávaný: -lá, -na
příležitost, koupě, překážka, o
tázka, -lé, -dné setkání; -dile.
-dně koho potkat.'..; -lost = na
hodilé. věc (Vr., čap.)

naholo, v. holý
náhon, —u, m. =

hánění vody,
n. ap.)

*nahonahý = úplně nahý
náhončí, -ho, m. = kdo nahání

komu, straně. agitátor, korteš
nahonem, v. honem
náhorní || řídč. mý = nahoře, na-'

vrchu: -ní rovina
nahoru, příslov. = do výše (kam?):

jít n. do prvního poschodí II na
horu = na kopec. vrch: dát ruce
nahoru:
nahoře = ve výši (kde?): n. na
skříni; už jsme n. (proti dole)

nahořklý [-le; ZostJ = trochu
hořký: chutná to -le

zařízení na na
strouha (mlýnský
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nahost, v. nahý :
'nahostný: —náběl = bělost ně
čeho nahého

nahota, 2. = nahost:
nahotina, zdrob. -nka, -nek, z. =
nahé, holé' místo (lld.); = nahé
tělo, jeho obraz, nudlta;
'nahounký = úplně nahý

nahoustlý =_trochu hustý
nahmbovatl, v. hrabati
náhrada., ž. = nahrazení: n. útrat.

škody, za pošlapané osení...:
-dou co dát, dostat

'néhradí, stř. = místo na hradě
(Mácha.)

náhradné, -ho, str. =
nahrada;
náhradní || řldě. -dn:ú = nahra
zující (něco ztraceného, zkaže
ného, zemřelého, odstouplého čle—
na...): -dní kus, součástka, volba:
-dnícký [-dn£ctv£] přid. k

peníze jako

41mm [—ntce], -a, m. = kdo na
hrazuje, zastupuje: -dník člena
Výbor-u...;
-dooy' zákon = o náhradě

nahraný, v. hráti
nahrazovatl, v. hraditi
'nšhražek, bžku, m. = náhražka
'nahrážetl, -žejí = nahrazovat
náhražka, -žek, ž. = umělá látka

nahrazující přirozenou;
-.ěkový předmět; —vámoc (Dur.):
—véhospodářství

'nahrbatělý = nahrblý
nahrbený [—něJ,v. hrblti;

nahrblý [Je] = nahrbený;
'nahrbovati = hrblt, naklánět

náhrdelník (|| 'fdlek, Dav.), -u, m.
= ozdoba (šňůra perel...) na
hrdle;
'náhrdltk, -u, m. =
hrdle, na krku

nahrnovati, v. hrnouti
'nahrnutlna, ž. = nahrnuté množ

ství (Koll.)
náhrobeček, -čku, m.. zdrob. k

náhrobek; -bku, m. = kámen.
památník na hrobě:
náhroan kámen

nahromadě, v. hromada

brnění na

'nahroublý || -h'rublý = obhroublý.
drsný

*néhřbetí, stř. = hřbet: '-tní = co
je na. hřbetě

nahřívati, v. hřáti
náhubek, -bku, m. = koš(ik) na

psí tlamu; dát komu n. = zne
možnit mu mluvení, projev:
pod. dostat n. (zhrub.);
náhubko'vý paragraf = Omezující
volnost veřejných projevů (t.)

nahý ['nah; noze; nahost] = ne
oděný, obnažený, o celém těle:
n. člověk, -hé tělo; o jednotli
vých čéstech těla: nahá kolena.
záda || bosé nohy:
n. meč (bá.snic.) = tasený;
-há dáta (Ner.) || obyč. holá.
pouhá; -hé srdce (Sléd.) || obyč.
upřímné: -há. pravda || obyč.
holá; -hý realismus (Sez.) ==
strohý, plný, nepřikrašlený;
příslov. 1. naze ('básnic., Hor.):
2. do naha || domku se svléci;
3. za naha (Herna) = za na
hosti:
2. stup. nažší (ojediň., Ner.)

nach, -u, m.. barvivo. purpur.
červeň

nacházen, v. -chá.zeti
*náchlebník [mio-eL -a, m. = kdo

je „na chlebé“, zaměstnanec
nachlup, v. chlup
nachmelený, Jiti se, v. chmelití
'nachmýřený = načepýřený
Náchod, -da, 6. -dě. m., město

v Č.; náchodský, příď k tomu
nachomýtati se, -mýtnouti se (lid.

-mejt-), -mýtl, -tnuv, -tnut(í) =
plésti se (do cesty), objevovat! Se
|| připléstl se, objeviti se (lid. &
hovor.): n. se kde (kam, u koho
...), komu do cesty

'nachorudý = nachově rudý
(Vrchl.)

'nachořelý = churavý (ojediň.)
*nachověti, -vějí = stavati se na

chový; slož. dok. z
nachový [-vě; -vost], přid. k nach:

n. plášt... ; -vě zbarvený: -vost =
nachové zbarvení

nachvat. v. chvat
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náchylný [most] = mající sklon,
náklonnost, snadno podléhající,
inklinující, disponovaný : n. k
nemoci; n. k vlasti, -nost (za
stara) = příchylný, -nost

nachylovati, v. chýliti
naivita maji-», ž., z franc. =

naivnost;
Micka (maj—».ž. = herečka hra
jící naivní ženy; přenes. (ho
vor.) = naivní člověk;
naivní [-ně; “masu xnajv-», z
franc. =“ přirozeně prostý, pro
stoduchý: n. člověk, podiv. ná
zor, otázka; —něse tázat;
'naivnžk, -a, m. = naivka

Najas, -jady || -jada, ž., řec. =
vodní nymfa; zobec. n., zdrob.
najadka, ž. = hezká dívka (ho
vor.)

'najatec, -tce, m. = kdo Je najat
najati, -tý, v. jmouti
najedenkrát, v. jedenkrát
najednou, příslov. = na jedenkrát

(ne na několikrát): vzít, odnésti...
00 n.; = rázem, naráz, náhle
(ne ponenáhlu): n. se udělala
tma, spustil liják

nájem, —jmu,m., podst. k najmou
ti = najetí, dočasné užívání ně
čeho za, plat: n. bytu, telefonu
..; být, bydlit v nájmu = v na.
jatém bytě; dáti co do nájmu;
nájemce, m. = kdo má v nájmu;
nájemné, -ho, stř. = poplatek
z nájmu;
nájemní " —mný (poměr, smlou:
va):
dmnik [-mnice], -a, m. = kdo
bydlí v najatém bytě

najevě || hw, příslov.: být n.
(kniž.) = být patrný, zřejmý:
najevo, příslov.: vyjít, přijít n.
= ,.ven“, prozraditi se: dáva
ti co n. = projevovat

nájezd, -u, m. = vpád jízdy. vpád
vůbec, útok; přenes. = slovní
útok: -dy na kritiky (Nov.); =
rampa (odbor.)í
nájezdi'vý = činící nájezdy (ša
ťař.);
nájezdnický [-ctv€|, přid. k

nájez'dník, -a, m. = kdo podniká
nájezdy, útočník;
nájezdný : -ná válka

naježený, v. ježíti
najimač " -matel, -e, m. =- kdo

najímá, zjednává dělníky...:
Mjímati, v. jimati

najisto, příslov. = jistě: n. něko
ho čekat = čekat _jej a poklá
dat jeho příchod za jistý: Jít
kudy n. = jistě, protože se tam
vyznáme (Dur.); vést n. = jistě.
s jistotou (Čap.) || obyč. jít
kam n. = jíti s přesvědčením.
s domněním, že nejdeme nadar
mo, že něco koupíme. obstará
me, jít někam & býti tam pře
dem ohlášen, míti tam něco
smluveno...; n. postavit, v. sta
viti

'najitří, stř. = jitro, ráno
najivita, V. naivita
najížděti, v. -jížděti
'najmě, příslov. = hlavně, zvláště,

zejména (šafař., Koll., ze slovem;
kníž. zastar.)

najmouti, v. jmouti
najvka., najimí, v. naivita
'nakárka, ž. = pokáráni (nár..

Rais)
*nakatiti se = rozkatiti se
"nákaz, -u, m., 1. = rozkaz; 2. =

nákaza; 3. = něco nakaženého
nákaza, ž. = nakažení, infekce
nakazovati, v. kázati
nakažlivina, ž. = nakažlivá látka;

nakažlivý [-vě,- -vost] = sdělný.
infekční: -vá nemoc; přenes. n.
smích...

'nakažovati, nedok. k dokon. na
kaziti

*nákel, -klu, m. = bažina., vlhké
místo

náklad, -u, m., 1. = co se nakládá.
naloží (na vůz...); přenes. =
těžká práce, úloha;
2. = peníze vynaložené na něco.
investice, výloha, výdaj: n. na
studie..: soudní -dy = výlohy.
útraty; vydat knihu na svůj n..
svým nákladem;
= počet výtisků: kniha, časopis
má n. 1000 výtisků



nakládací 983 nákupní

nakládací = k nakládání, souvl- *nakolik, vztaž. přislov. = pokud:
sici s nim: n. list. lhůta, kolej. n. jde o nás (Brát) atp.
okurky; 'nákončí, stř. = konec, koneček
nakladač, naklá- [-čka]. —e.m. = nakonec, přislov. = konečně, ko
kdo nakládá: nec konců, v poslední chvíli
nakládačka, —ček. z. = okurka dlouho pracoval a n. z toho nic
na nakládání

nakladatel [-lka], -e, m. = kdo
nakládá dílo; -lský [—lstvi]: —ká
smlouva, -ké právo;
nakládati, v. klást!

'nákladek, -dku, m. = náklad, ob
kladek;
nákladiště, stř. = místo na na
kládání (želez.):
'náklad'ltý = nákladný (Jil-., za
star.)

nákladní, přid. k náklad 1.: n.
vlak, loď, list; n. dům (Ner.) =
dům nákladníka; mik, -a, m. =
kdo posílá náklad; = kdo vaří
pivo, těžař, vinař (zastan)

nákladný [mě,—-nost], přid. k ná
klad 2. = co vyžaduje velký ná
klad, drahý: n. oděv. život, -ná
stavba; žit -ně

nákladový, přid. k náklad l.: -vé
nádraží; -vý zákon

nakláněti, v. klonitl
Nákle, ž. jedn., ves v e.
'náklí, stř. = nákel, .vrboví
'náklíček, -čku, m., zdrob. k nákel
'náklonek, -nku, m. = sklonek

(šafař.); n. piva. v soudku =
zbytek piva, když se sud nakloní,
nahne (č.—Chod)

nakloněný [měn] = nachýlený.
šikmý: stát -něn; -něná rovina;
přenes. -něn komu = příznív;
být -něn věřlti čemu = ochoten

náklonnost, -í, ž. = náchylnost.
sklon, inklinace, dlsposlce: n.
k hudbě..., k tuberkulose...;
mm? = náchylný... (zastar.)

nakloňovatl, v. klonltl
'nakohontěný [-ně; -nost] = roz

kohoutěný '
nakolár. -u || zdrob. arch, -rku.

m. = pancíř (zastan, Jir.)
nakolenek, -nku, m. || Janice, ž.,

část zbroje chránící koleno (za
star., Jin), kožený plát na děl
nických kalhotach

neměl; nechtěl jíti, ale n. přece
šel; = konečně: n. se dali do
zpěvu

*nákop, -u, m. = něco nakopaného.
násep

nakoso, v. kosy
'nákov, -u, m. || 'nákovadlo, -del.

stř. = kovadlina
'nakrajovatl, v. krájeti
nakrásně, přislov. = dejme tomu.

třeba, zesiluje podmiňov. způs.
(lid. a hovor.)z kdyby ! n. v
městečku lékárna. byla (Němc.);
i kdyby n. hned přišel (HáL):
kdybych v něm (ve sklepě) n.
musel přenocovati (čech)

nakrátce, nakrátko, 'na krátku, v.
II krátko

*nákrční, přid. = co je na krku;
nákrč'nik, -u, m. = kravata

nakrčovatl, v. krčitl
nákres, -u, m. = náčrtek; = okres.

okrsek (Čelak., ojediň.);
-sný || -sovy' = grafický

nakrocaněný, v. krocan
nakročovatí, v. kročlti
'nákroví, stř. = krov; 427“ = co

je na krovu
nakrucovati, v. kroutitl
nakřáplý || -křaplý, v. křapatl
*nakřivlý = nakřlvený
nakřívovatl, v. křlviti
na kříž || nakříž, v. křížem
nakukovati, v. kouknoutí
nákup, -u, 111, = nakupování.

-koupeni, nakoupené věci
nákupčí, m. || ž. = nakupovať ||

-vačka; '—pč£k, -a. m., rus. =
nakupovač

nakupenina, 2. = něco nakupe
ného, shluk, agregát

nákupna, -pen, ž. = nákupní mis
to, konsum

nákupní, přid. k nákup: n.
men, družstvo

pra



nakupoval! 984 nálezek

nakupoval! [-čka], -e. m. = kdo kladný, pilný: n. úkol, návrh,
nakupuje: hovor, -va potřeba; -vá prosba
nakupovati, v. kouplti n kupiti = snažná.: -vě žádat: —vostná

nakuřovatl, v. kouřltl vrhu
nakusovati, v. kousati nálep, -u, m. = nalepenina: zdí
'nákůtek, -tku, m. = co je na hrubý n. (Krásnoh) || mek,

kotníku -pku, m.;
nakup, V- kvap _ nalepením, z. = neco nalepe
nakvartýrovati se ke komu, u ko- ného;

ho = nastěhovati se, ubytovat
(lid.)

'nákvas, -u || -sa, z. = nakvašení.
zárodek

nakvašenec, -nce, m. = nakvašený
člověk:
nakvašení, stř. = popuzení, roz
durdění...: říci co V -ní (Vr.);
nalwašeny' [-šen; -šeně; -šenost]
= popuzený, rozdurděný... (lid.
a hovor.)z být —šen_|| celý -še
ný; -ně mluvit

nakvašovatl, v. kvasiti
yp, -u, m. = moučník se sně

hem; 470W: -vá. forma
nakyslý ['16; 4080 = trochu ky

selý
'nakytítí =

kamí
nálada, ž. || knlž. naladění, stř. =

celkový citový stav, mající vliv
na lidské ch0vaní, citové rozpo
ložení: dobrá, slavnostní... n.;
být ve špatné... -dě, míti dob
rou... -du: nálada., často = dobrá.
n.

naladkářství, stř. = dělání, buzení
nálady (Nov.)

I'nála'dný = náladový (Durd.)
nalaďovati, v. laditi
náladový [mě; -vost] = podléha

jící náladě: -vý člověk; = vzbu
zující, vystihující naladu: -va
báseň. hudba; jednat -vě =
podle nálady; působí to -vě =
vzbuzuje náladu

'nalamovatí = lamatí
naléceti, v. léceti
náledí, stř. = ledová

zemi
nálednik, -u, m. =

(při náledí)
naléhati, v. lehati;

naléhavý [-vě; -vost] =

ozdobit kytkou, kýt

vrstva na

řetěz na kolo

neod

ndlepka, -pek, z. = lístek na na
lepení, nalepený, etiketa, viněta:
nálepkový [—vě; mostL příd. k
nálepka; přenes. = mající jen
nálepku něčeho, povrchní

nalepovwč, -e, m. = kdo nalepuje:
dvati, v. lepiti

nálet, -u, m., 1. = letecký útok;
2. = nádech, slabý povlak (od—
bor.); 3. = létava semena a po
rost z nich (lesnlc.)

'naletník, -a, m. = letní host
nalétnouti, Mletovati, v. létnoutí
nálev, -u, m., 1. = lnfuse: 2. =

nálevna

nalévárna, -ren, z. = nálevna;
nalévati, v. lévati

nálevka, ž„ 1. = nádoba k nalé—
vání; 2. = ozvučník některých
dechových hudeb. nástrojů :
pomn. -ky = \oteklína nad koň
ským kopytem;
avkovítý = podobný nalevce

nálevna, -ven, z. = hostinská míst—
nost, kdo se nalévají, čepují na
poje

nalevní, přid. k nálev;
milovník, -a, m., prvok

nalevo, příslov. = na levou stranu
nález, —u, m. = nalezení (n. ru—

dy); = nalezený předmět; pře
nes. = objev; odborný... n. =
posudek: soudní n. = rozsudek:
n. na plicích... = zjištěný stav
(lékař-)

nalézací soud = který vyřkne na
lez; nalézatz', v. lézatl;
nalézavý (obr-oz.) = vynalézaw

nálezce [—zkyně], m. = kdo na—
lezne

nálezek, -zku, m. = ..nalez". vý
mysl: lidské -zky



nalezeneo 985 námět

nalezenec, -nce, m. = nalezené od- "nálicha, m. = pokrytec (zast.)
ložené dítě; nalicho, v. lichý
nalezinec, -nce, m. = ústav, útu- nalitý = silně opilý (zhrub.)
lek pro nalezence;
naleziště, stř. = místo, kde se
nalézají. vyskytují nerosty &
rostliny, lokalita

nálezkyně, v. nálezce;
nálezné, stř. = odměna za nález

naleznouti, v. nalézti
nalézti, 1. podmětově, o mraven—

cích..., v. lézti; 2. nalézti koho,
co || řidč. naleznouti, přít. čas
naleznu, rozk. nalezni, přech. na
lezna, min. nalezl, nalezen = na
jítl; n. co = rozhodnout, usnésti
se na čem (zast.)

naležato, příslov.: obilí n. = po
kosené

náležeti, -ží " —žejí, přech. -že "
-žeje; n. komu = býti čí, čím
majetkem. patřit;
náleží mu odměna = přísluší,
patří, má ji dostat; ze to mu
náleží náš dík;
ten k nám nenáleží = nepatří
do naší společnosti, není z nás:
to (ne)uáleží k věci = (ne)patří.
(ne)souvisí s ní, (ne)musí být
u ní:
neosob. jak náleží = jak se slu
ší, patří, má. být: udělat vše
cko, jak náleží;
klesá v příslovce = náležitě, do
konale, úplně: jak náleží hezký
člověk (Svět.); jak n. spokojen
(V. Vlč.);
slož. nedokon. při- = příslušeti,
patřit: to k tomu (ne)přináleží:
náležívati, opakov.

náležitý [-tě; —tost], 1. = nále
žející: krajiny Římanům -té
(šafař. ; zastan) ; 2. = slušný.
jak se sluší, přiměřený, správný

-tá odměna, -té chování, o
patření; chovati se -tě; -tě si co
prohlédnout;
-tOst = co k něčemu náleží,
patří, s něčím souvisí: obecné,
zvláštní, směneční -tosti; vnější
-tost = formalita; zděděná -tost
rodu (Vr.) = vlastnost, znak

nalívati, V. lévati
nalodlti, -děn(í): n. zboží = na—

ložit na loď; n. se (na parník)
= vstoupit, vsednout:
naloďovati, nedokon.

nalomenina, z. = nalomení, na
lomené místo (ruky...)

naložen, -žit4, v. ložiti
*nalykati se = nalokati se
namáčeti, v. máčeti
námaha, ž. = namáhání, vyčerpá

vání sil (sr. moci): tělesná, du
ševní n.; dosáhnouti čeho bez na
mahy

namáhati, v. moci;
namáhavý [-vě; -vost] = nama
hající; -vě = s námahou

namále (n i k. na m.), příslov.: dne
bylo na m. (Jin) = zbývalo ho
málo, schylovalo se k večeru:
prázdnin je n.; tvé lásky je n.
(Mrš.); měl n. = málo chybělo
a byl by umřel, spadl, propadl...

namanouti se, mawa, v. manouti
'namanule, příslov. = tak, jak se

co namane, namátkou
namítla„ ž.: -tkou co najít, koho

jmenovat... = maně, bez roz
mýšlení; -7cový: -vá revise, ne
podrobná; jen tu a tam

'namátnouti se komu do cesty =
namásti se, připlést (lid.)

námel, -e, m., cizopasná houba na
žitě, odb. paličkovice nachová

námelěivy = z čeho se namele
mnoho mouky: -vá žita (Bean:
jinak mimel'ný (šmil.)

námelový = s námelem: -vé zrno
námezdní || (řidě.) mý = za mzdu

najatý: r. síla; = týkající se
mzdv- u. smlouva, poměr;
-4' mg? [mid/ví), přid. k
mik, -a, m. = námezdný vojín

naměkko, v. měkký
naměklý (sníh...) = začínající měk

nouti
náměr, -u, m., 1. = naměření, na

míření (vojen.); 2. = záměr
(Roll., ojediň.)



nim“ěsíčni 986 nan

náměsíční || -č'ný člověk neboli namlouvaě [-čka], -e, m. = kdo si
-č'ntk [-čnice], -a, m. = chodící namlouvá, námluvěí;
ve spánku, lunatický, somnam— namlouvatz', v. mluviti

bul_; _ námlnva, 2. = úmluva, smlouva
-čmct'ví, Stř- || "5750.35:"- Ž- : (zastav., Palac., šafař.): zprav.
lunatlsmus, somnambulismus pomn. -W = “házení o nevěs

náměstek, -tka, m. = nástupce tu: jít, chodit na -vy. být na
(stě), zástupce: n. starosty...

náměstí (lid. -ští), stř. = větši
prostranství mezi domy v městě:
zdrob. -sttčko, -ěek, stř.

náměstka., ž. = zájmeno (zast.)
'naměstní, příd. k náměstí
náměstník [-nice], -a. m.

městek (zastar.);
-stný = zastupující (t.)

Náměšť, -tě, ž., města na M.
námět, -u, m. = co Se namítne,

nahodí, nadhozená myšlenka ja
ko podnět k debatě, k přemýš
lení.... myšlenka, jev jako zá.
klad (látka, předmět), umělec.
tvoření; = stan (šafař., ojediň.)

'namět, -ti, ž. = návěj (Svět.)
námětový '[-to'vé] = týkající se ná.

= ná

mětu; -tově i koncepčně (Sez.)
namhuřovati, v. mhouřiti
'namíchnouti, -chl, -chnut(í): n.

koho = rozzloblt, dohřát (vulg.);
namíchnutý = rozzlobený

na místě || namístě, příslov. =
ihned (lid. a hovor.): byl na
místě mrtev; člověk na místě
hodný = velice (Němc.. zast.):
na. místě tebe = místo tebe, v.
III místo; na místě do školy =
místo do školy, v. II místo

namísto, předlož. s 2. p. = místo:
n. tebe (jen lid.)

'namítač, -e, m. = kdo činí namít
ky, oponent (Roll., ojediň.)

namítati, -tá.m, co proti čemu =
uvádět námitky; namítá se otáz
ka = nabízí se, vnucuje se

námitka, -tek, 2. = co se namítá.,
uvádí proti čemu, komu, nesou
hlas, odpor: n. proti komu (při
volbě, při posuzování...), proti
návrhu..: vyslovit..., zamítnout
-ky; přijmout něco bez -ky; vy
hovět -ká.m

namítnoutl, -tl,
namítat!

-tnut(i). dokon. k

-vách; přenes. politické -vy;
—včí, -včího. m. || mník Damice,
mkyněJ, -a (Němc.) = kdo něko
mu někoho 'namlouva. sňatkový
dohazovač;
-1my': -vná. promenáda. (Č.-Chod)
= kde se lidé namlouvají

namnoze, příslov. = leckdy, často
namodralý, v. modrati
namokati, v. moknouti:

namoklý = nasáklý vodou, des
těm: -lá zem: příslov. 'Je co
říci = skoro plaětivě (č.-Chod)

namokřovatl, v. mokřiti
na mol || namol opilý = úplně (lid.

a hovor.)
'námoří, stř. = přímoří; = širé

moře (J. Kvapil v překladu Ibse
novy hry Pani z n.)

námořní = na moři: n. boj, dělo.
důstojník, loupežník; -řnický
[-řnický; -řnictv£], příd. k ná
mořník; -řnictví, těž = nauka o
námořní plavbě;
-řm'ctvo, stř. hromad. = ná
mořníci;
-řn£k, -a, m. =
lodník

“námořský [-sky] = námořní
námotek, -tku, m. = co je namo

táno: n. nití
namoutě, citosl. =

(Rais, Vaně.)
na. mou věru, příslov. =

mi, na mou duši
namožení, stř., v. mocí;

namoženina, ž. = namožení, bo
lest z něho:
namožený, v. moci

námrazok, -zku, m. = namrzlý led
na něčem

namrzlý, v. mrznouti
'ňamta, m. = huhňa
naň, v. on

námořní vojín.

na mou duši

Věříte)



Nána 987 nápadný

Nana, ž., domac. tvar k Anna; nánosní, příd. = co je na nose.
nána = chůva (lid. a hovor.): na nos;
nadávka. = hlupak nánosník, —U.m. = nanosek: =

nanášeti, v. -né.šeti;
'nanáška, -šek, ž. = nános

Nanda, ž., obměna slova Nana
nandatl, nandám... co kam = dát.

vložit, nacpat; nandávati, nedok.
mnohe-, z na nebe. v slož.:

avstoupení Páně, mzatí Panny
Marie;
'wzatka, z. = Panna Marie na
nebe vzaté, (Koll.):
Nanebevstoupení, -'vzet4, svátky

nanedlouho, v. dlouho
'nanejhůř(e), příslov. = v nejhor

ším případě (nespis.)
nanejdéle, příslov. = nejdéle. nej

později (lid.)
nanejméně (lid. min), příslov. =

při nejmenším, aspoň || obyčej.
nejméně

nanejvíc(e), příslov.
počtem, nanejvýš

nanejvýue), příslov., 1. = na nej
vyšší míru, úplně: n. nespoko

= největším

jen: 2. = nejvýše, nejvíce, nej—
déle: n. 100 K, n. týden || obyč.
nejvýš(e)

nanésti, v. nésti
nanic, příslov. z na nic, 1. = špat
-ně, zle: je mu, přišlo mu n.

(lld.); 'n. hodný = k ničemu se
nehodící (šafař., podle sloven.);
vede se mu n. (Prav., ojediň.);
2. v platnosti přid. (říd.):v nanic
kněz = kněz k ničemu, špatný
(Hol.);
nanicovatý (lid.) = prašpatný...;
n. člověk; -té jméno (Vanč.): ať
jsem- tý, nevozím-li ja příští pá.
rek (Majer.)

Nauka, ž., zdrob. k Nana
nankin (—kyn) || Jang, -u, m., lat

ka [podle čin. města Nankin(g)] ;
mgový || -nový = z nankin(g)u;
-nky, -nek, ž. pomn. = nankino
vé šaty, kalhoty, boty (lid.)

nános, -u, m. = něco naneseného:
přímořský n. neboli laguna; n.
písku, hlíny, barvy, prachu...

nánosek, -sku, -u, m. = část přilby
chránící nos;

řemen na nos u uzdy
Nanoušek, -ška, m., zdrob. k Nana
nanovo, příslov. = znova, opět (říd.)
nánožní, přid. = co je na noze, na

nohu;
nánožník, -u, m. = pytel (s koži
šinou) na nohy

Nanynka, ž., zdrob. k Nana
'naočitý [-tě; -tost] = zřejmý.

jasný (šafař., Suš.)
náoční = na očích; mice, ž. || -ník,

-u, m. = klapka na oči u postroje
naoko, příslov. = jen na pohled,

ne opravdu, zdánlivě: D. se hně
vat, n. pěkný

naopak, v. opak
naopičený, v. oplčitl se
*na. opilo = opile, jako v opilosti

(Pujm.)
naostro, v. ostrý
naostřovati, v. ostřitl
nápad, -u, m., 1. = napadnutí, ná

raz, nával, příval vody, větru,
nepřátel (zastar.); přenes. n. vás
ní (obrozen.); 2. = připadnutl
dědictví (zastar.); 3. = co nám
napadne. myšlenka vzniklá bez
dlouhého přemýšlení: dobrý... n.

napadaný, -dat4', v. padatl
'nápadek, _dku, m. = nápad (Ner.)
nápaditý = kdo má. dobré nápady.

chytrý (lid., Kosmák)
napaulý, v. padnouti
nápadnice, V. nápadník;

nápadnický [actviL přid. k ná
padník;
'nápadnictvo, stř. hromad. = ná
padníci;
nápadník [-nžce], -a. m. = kdo má
napad 3. (zastar.); = uchazeč:
n. trůnu: = uchazeč o nevěstu

nápadný [-ně; měj-ši; -ně3'4], 1. =
nač se napada, přichází (při 0
ráni...): —né kameny (mor.); 2.
= co padá, bije do očí, zvláštní,
neobyčejný, křiklavý, frapantnl
(někdy se slabou příhanou): n.
člověk, oblek, klobouk, zjev: je
mi -né, že...; -ně veliký, komu
podobný..: -nost zjevu
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na padrt || mpadrt, v. padrt
napájecí přístroj, stanice = na na

pájení;
mpaječ [-čka], —e, m. = kdo.
co napájí; -čka, ž. = napájecí
přístroj;
Napajedla, —del, -dlích, pomn..
mor. město; _
napajedla, -del, často pomnož.
-dla, stř. = nádrž, zařízení s vo
dou na napájení zvěře, dobytka;
napájen, v. napojitl

napálený, napalovati, v. páliti
napaměť, umělé místo nazpaměť
naparáděný, y. paráda
naparovač. -e, m. = kdo se napa

ruje (lid. & hovor., Rais);
-rovačný [—ně; -nost], přid. k
tomu;
-ro'vatí se. -ruji = být nesmírně
pyšný (lid. a hovor.)

napařovati, v. pařiti
'nápast, ž. = léčka, nástraha (zast.)
napatý || -zn'atý || nejčast'. -p:íatý

|| odchyl. -pnut'ý [-tě,- -tost],
zpřídav. příč. od napnoutl. v.
pnouti: -tá struna; -tá pozor
nost = bedlivá, usilovná; -tý po
měr = ne přátelský, plynoucí z
rozhořčení, nevůle, rozmrzeni:
-tá situace (mezinárodní...) =
plná nejistoty, očekáváni toho.
co nastane; -tě poslouchat.

napevno, v. pevný
'nápěnka, ž. = stužka na zapíná

ní u živůtku (nářeč., Němc.):
n. na škvíře (č.-Chod) = přele
pený papir

'napěnožka || mnie-, m. = chlubil
(Jin, zastara)

nápěstek, -tku || -tník, -u, m. |
-tník,_ —tnice, 2. = nátepnička:

též = kloubnik
napětí (11i k. -pje-), o d e h y 1.

napnutí, stř., podst. k napnou
ti, v. pnoutl: napětí všech sil;
duševní, citové n. = dušemi stav
při soustředění myšlenek na ně
co, za usllovného přemýšlení, při
očekávání něčeho důležitého,

před významným rozhodnutím
okamžikem, duševní vzrušení; po
litické, mezinárodní n. = stav
nejistoty, očekávání rozhodnutím:
sr. napatý

napěťový, přid. k napětí (odbor.)
nápěv, -u, m., z ruš. = řada tónů

tvořících ucelenou jednotku, me
lodie; zdrob. wěk, -vku. m.

napiatý, v. napatý
napíchovati, v. píchati
napíjeti, v. pijeti
napilno, v. pilný

' napilý [-le; lost) || lid. -tý = tro—
chu opilý

napínací = na napínání: n. hřebí
ček, závaží...;
napínací i| -pí-, -e. m. = zařízení
na napínání: zdrob. máček, -čku,
m. = napínací hřebíček...;
nami/nudle || -pí—, -del, stř. =' na
pínač;
napínák, -u, m. = napínadlo;
napinati, v. pnouti;
napínavý, [-vě; wosa = napi
nající, poutavý: n. román..: -vě
vypravovat

napírati, v. I přitl
nápis, -u, m. = co Je napsáno: 11.

na dveřích..: náhrobní n. = epi
taf; = epigram (obrozen.):
-ska, 2. = adresní listek:
Mami [-sně], přid. k nápis;
-sn:ú = epigramatický (obroz.).
nápisový;
-sový: -vá válka. o nápisy (Dyk);
—vépamátky

*nápitek, -tku, m. = napiti
Chod), nápoj (Staš.)

napitý, v. napilý; napjatý, v. _na
patý; napjenožka, v. napěnožka

naplano, v. planý
náplast, -i, 2. = nálepka s masti:

anglická... n.; n. na ránu; pře
nes. hovor. n. = náhrada, od
škodné, útěcha: to bude jako n.
na ránu (Baar)

naplat, příslov. ve rčení: co naplat
= co je to platné, nic to není
platné || nic naplat (lid. &hovor.)

(Č.
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náplav, -u, m. || náplava, ž. || obyč.
naplavenina, 2. = naplavené.
hmota; -nina na bájích = pozděj
ší přídavky, nános (V1č.); mení
no'vý písek;
Mplavka, ž. = místo, kam se
naplavuje písek, pro vory: = ry
bář. loďka (Kramer.)

'naplávlý = slabě plavý
naplavovati, v. plavlti
náplecník, —u,m. = ochranná síť

ka koní proti mouchám: část ná
rodního kroje

naplétati, v. plétati
naplivnouti, v. plivnouti
náplň, -ně, ž. = co něco naplňuje,

čím je něco naplněno, obsah:
čokoládová... n.; n. života, ži
votní; n. moci (Suš.);
'měk, —ňku,m. = úplněk (Jung
mann)

'naplnitel [-lka], -e. m. = naplňo
vatel, vykonavatel

naplno, v. plný
naplňovati, v. plnlti
naplocho, v'. plochý
naplozovati, v. ploditi
'náplyv, -u, m. = vliv (šafař.)
napnutí, v. pnouti: napnutý v. na

patý
'napodiv, příslov. = kupodivu
napodoba, ž. = napodobení
napodobenina, ž. = něco napodo

beného, imitace: n. kožišiny...
napodobitel [-lka], -e, m. = kdo

napodobí. napodobuje
napodobítl, nedokon. = dělati co

po jiném, jako jiný, vydávati za.
pravé, co není, imitovat || časť.
dokon.: n. koho. čí podpis, umě
lecké dílo, řeč, chování...: ve
význ. nedokon. též nápodobitl;
napodobovatž, nedokon.

napodobivý [—vě; —vost] = napo
dobující, mající sklon k napodo
bení, napodobování; n. pud =
pud k napodobování

nápodobně, v. nepodobný
'napodobniti || nei-, 'napodobnovati,

ná- = napodobovat
'napodobný [mě] = podobný (Pa

lac., č.-Chod): lid. -ně = podob

ně. též tak: Dobré chutnání! Ná
podobně

napodobovací = k napodobování:
n. pud, vloha: —va,t'i, v. napo
dobití '

napodruhé, příslov. =
jinou dobu

napodsed, příslov. = pod sedlo, na
levé, podsední straně spřežení

*napohotově = pohotově (Koll.)
napoj, -e, m. = co pijeme, co lze

pití
napojiti, -;iovati, v. I pojiti
nápojový, přid. k nápoj: -vá dan
napokos, příslov. = šikmo: šátek

n. = na. babku (lid.)
*napol ll Je, příslov. = napolo
napoleonovec, -vce, m. = Napo

leonův potomek (Nei-.), ctitel:
-onský : -ké valky

napolo, příslov. = polo, zpola
napolou, příslov. = napolo: n. ceste

= v polovici
napolovic, v. polovice
'napoly, příslov. = napolo
napomáhati, v. pomoci
napomenouti, v. -pomenouti
'napOmínací (Ner.) || '-na/vý [wave,

-na.vost] = mající za účel napo
menouti, napomínati;
-nati, v. -pomenoutl

napomoo, v. pomoc
'napomoc, -i, ž. = pomoc;

nápomocný, zprav. jen -cen být
komu v čem = pomáhat mu

naponejprv ll napoprvé, příslov. =
po prvé, při prvním pokusu, v
prvním případě: n. to nedovedeš;
odpustit komu n.

nápor, -u, m. = tlak, náraz, útok:
silný n. větru, n. nepřátel

napořád, v. pořád
naposled || -dy, příslov. = dosud

v posledním případě: n. jsem
tam byl před rokem; = v po
sledním konečném případě z řa
dy případů tvořících celek: dnes
je n. škola (v tomto škol. roce):
dnes jdu s tou rukou n. k lě
kaři: napřed udělám to. pak to

n. to = nakonec; = v posled
ním případě & nikdy více: včera
jsem tam byl u. (už tam nikdy

na druhou.
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více nepůjdu, nechci jít: při
rozmrzení...) ;
n. je to přece on = aby to tak
byl;.. (podiv); n. nejsi spoko
J'en (t.)

'naposléz(e), příslov. = nakonec.
konečně

na pospas, napospas, v. pospas
napoSpěch, v. pospěch
'napospol, příslov. = vespolek
'napotom, příslov. = potom;

*napotom'ní || -tomný = potomní
'napouchlý = nafouklý (čech)
nápověď, -dí, ž. = napovědění, jen

naznačení (myšlenky, zprávy):
slibné. n. do budoucna (Nov.) =
slibný začátek, -ná první práce

napověda, m. = kdo napovídá v
divadle || zříd. ná- ;
'nápo'věda, ž. = nápověd'
Chod);
'napovědce, m. = kdo jen na
povídá, naznačuje něco (Nov.):
mpovědčti, v. povědět!

nápovědní || mý [-ně; mostJ, přid.
!( nápověď = napovídající. nó.
znakový; -ně = v nápovědl, ná
znakově

napovídati, v. povídati;

(Č.

namovidav'ý [-vě; -vost] = nápo
vědní

'napozítří, příslov. = pozítří
naprasklý = trochu prasklý
náprava„ ž., 1. = napravení: n.

ZIOZVyků, chyb;
2. = dřevo kolem osy, osa:
3. = manství

*nápravník, -8.. m. = vasal,
bodník, šafář, kolář (zastan)

nápravný = směřující k nápravě,
sloužící jí

napravo, příslov. = pravým smě
rem, na pravou stranu, na. -vé
straně: jit, jet n.; n. od koho

napravovací = nápravný;
dvač, -e || uvatel [-lka], m. =
kdo napravuje;
dvati, v. pravitl

naprázdno, příslov.: mluvit... n. =
marně, bez úspěchu; sedět... n.
= jen s. a nic nedělat, nepít...;
stroj jde n. = bez užitku; vyjít
n. při čem = nic nedostat...

SVO

*naprostě || (běž.) na/p'rosto, příslov.
= úplně, zcela, vůbec

'naprostřed (na prostřed), předl.
s 2. p. = uprostřed, doprostřed:
n. náměstí... 

naprostý [—sto] = úplný, absolut
ní: -tá většina, poslušnost;
-sto správný... = úplně, docela;
-sto nic = zhola nic (význ. ze
silovací); n. ne; příslov. 2. stup.
-stěji: přezřela ho co nejnapros
těji (č.-Chod, ojediň.)

naproti ("—tio),1. příslov. = vstříc,
na protější straně, stranu. če—
lem, tváří ke komu: jít komu n.,
odejít, bydlit, n.: sedět, sednoutl
si n.;
2. předl. s 3. p. =
n. komu:
lhostejný n. komu, čemu,
čes. m. ke komu, k čemu

náprsenka, -nek, ž. = vsazená, n.
přlpjatá náprsní část košile n.
bluzy;

proti: sedět

ne

'náp'rsi, stř. = část oděvu na
prsou, záňadří;
-sn£ = na prsou: -sní kapsa...;
'náprswice || zdrob. -snička, -ček,
ž. = náprsenka (Be.);
-sn£k, -u, m. = náprsní řemen,
řetěz u chomoutu, kyrys; -sník
zástěry = náprsní část_(č.-Chod)

náprstek, —tku, m. = ochranný
klobouček prstu při šití jehlou:
symbol malé míry: n. vína...;
-stkovitý = podobný náprstku;
-stkový = malý jako náprstek.
náprstkovitý :
-stn£k, -u, m., rostl.

na, př., zkratka = na. příklad
napřádati, v. přístí
napřahatl, napřáhnoutt',

vat'i, v. -přahati
napřed, přislov. = vpředu. před

někým (místně): jít n.: = dří
ve (než jiný, jiní...; časově). nej
prve: půjdu n.; n. se mlátí. po
t0m se platí (přísl.); = dopředu:
dát komu co n. (ve hře)

*napřekot, příslov. = o Dřekot
'napřesroční = co bude napřesrok;

napřesrok, přísl. = příští rok

mpřaho
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napříč, příslov. == šikmo; přenes.:
jazyk mu jde n. (Vanč.) = kok
tá; dělati co komu n. = proti
komu (lid.)

'napřík, příslov. = proti
napřímovati, v. přímlti
napříště, příslov. = příště, \: příš

tím případě
'napškati = nacpati (nař., Jin)
napuchati, v. puchnouti;

-chlina, 2. = napuchlé místo;
-chlý [-chZe; -chlost] = opuch—
lý; -chnouti, v. puchnouti

napuklý = trochu puklý
napůl, v. půl
napulovati, v. pouliti
'napuStlý = napuštěný. prosákly,

zpustlý _
'narafičitl co komu = nastrojlt

(lid.)
Nárameč, -mče, ž., ves na M.
náramek, -mku, m. = ozdobný

kruh na. ruce;
maník, -u, m. || mamca, z. =
epoleta (v. tam); .
náramkový, přid. k náramek: —vé
hodinky = na zápěstí

'náramni = co je na ramene;
'náram'nice, ž. || -m'ník, -u, m.
= něco na rameně, páska, brnění

náramný [mě] = velký, ohrom
ný: -ná bolest, zima, -né horko,
peníze; -ně mnoho; v hantýr.
měst. mládeže: to je -né = vel
mi krásné, příjemné, chutné...

naráz, v. ráz
náraz, -u. m., 1. = naražení, ná.

val, nápor: n. vody, vln. větru;
2. = špičaté kladivo (odbor.):
3. = melodická. ozdoba (hudeb.);
-z'iště, stř. = místo nárazu, —zů;
-zn£ strana.; 11. lišta neboli
-znice, ž. (u sázecího stroje);
-zn£k, -u, m. = zpruha zmírňují
cí náraz; = kolík na. dělání děr;
—zn£ko'výšroub...; přenes. n. stát
= 5. mezi dvěma jinýml'státy,
zamezující jejich přímou srážku:
nárazový, příd. k náraz = co
přijde naráz, nárazem: n. úkol,
-vá. práce

narážecí, přid. = na narážení

'naražcnina, z. = úraz vzniklý na
ražením na něco

narážeti, v. rážeti
narůživý [-vě] = narážející, do

ráživý; -vě, též = narážkou, na
rážkově (říd.)

narážka, -žek, ž; = zařízení zmii'
ňující narážení... (odbor.); pře
nes. n. na koho, nač = naznače
ní toho, koho, co nechceme jme
novat, přímo říci;
'narážkový [dvě] = obsahujici
narážku ll 'narážlivý [-vě,- -vost]

narcis, -su, m., květina (podle řec.
bájeslovného mladíka Narcisa):
zdrob. -sek, —sku,m.;
narcisismus ll -ci8mus q-zmusm
-mu, m. = smyslná láska k vlast
nímu tělu;
narciso'vy' květ

nard, -du, m. || *narda, z., z lat.
mrdus (blbl.) = vonný léčivý
kořeň: vlahý n. (Nez.);
mrdový: -vá, vůně (Sez.)

narezavělý = trochu rezavý ||
*narezly': -lé vousy (nářečí., Mrs.)

nargllé, stř. neskl., z perš. = orl
entální vodní dýmka

narkomanie <<-nyje», ž., z řeč. =
chorobná, chtivost narkotickýcb
prostředků

narkosa e-ków, z., z řeč. = umě
lé znecitlivění. uspání;
narkot'ický e-kotyc—»= omamný.
uspávaCÍ: n. prostředek neboli
-kotíkum || -kon, -ka, stř.;
-kotisovatl <<-zo->>,-suji = omá
mit. uspat narkotikem

'náročlvý [wě; duost] = náročný;
náročný [mi-E;mostJ, přid. !: ná.
rok = mající veliké požadavky.
neskromný

národ, —a.|| zastar. -u, 1. mn. (vše
chny) -dy || (všichni) -dové, m.
= historicky vzniklá. stabilní po
spolitost jazyka, území, hospo
dářského života & duševního za
ložení projevujícího se v pospo
litosti kultury (podle Stalina);
'národek, -dku, m., zdrob. k to
mu (Ner.)

narodíti se, v. rodltl
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národnědemolcratický, mol-nicim, ! 'národstvi, stř. = národní věci
-socialistžcký..., přid. k narodni ' (Palac.), národnost (Suš.)
demokracie, demokrat, politik. nárok, -u, m. = právo nač: mit
socialismus... ' n. nač; činiti si, uplatňovat n.

nár-odnětí, -nějí = stávati se ná- na něco = hlásiti se o právo;
rodní; slož. dokon. z- ; slož. ne
'dokon. znárodňovati

národní [-ně], přid. k národ: n.
vědomí, myšlenka, stát, majetek.
svátek, škole...; N. museum (v
Praze), shromáždění;
pracovat, uvědomiti se -ně;
2. stup. mějši: nejnárodnějši
svatý (Ner.)

národnický, přid. k narodník: -ké
umění (šal.);
národnik, -a, m., rus. = malo
buržoasni radikální inteligent v
2. polovici 19. stol-., nepřítel mar
xismu;
'národnik, -a, m. = národovec
(Koll.)

národnost, -i, ž., 1. = národní
původ, příslušnost: býti české,
ruské... -sti; 2. = menšinový ná
rod ve státě, kde má převahu
národ jiný; 3. = národ nemající
podle Stalina. všecky znaky ná
roda;
'M'rodnosta., m. národovec;
národnostní [mě] = týkající se
národnosti: n. otazka, poměry;
stát -ně smíšený

národa-, kmen ]: národ ve slož.:
-hospodář, -e, m. = narodni hos
podář; přid. -řský [-řsky];
'-m/il || milou/nik, -a, m. = vlas—
tenec (Koll.); miktví, stř.
vlastenectví (zastar.);
mis, -u, m. = věda o národu.
etnografie; -p1'sec, -sce, m., etno
graf; -pisný [mě] = etnografic
ký: -né museum

národovec [-vkyně], -vce, m. =
domorodec (obrozen), vlastenec
[-nka], nacionalista [-stka];
národovect'ví, stř. = vlastenectví
(Kopec, zast.)

'národovost, -i, ž. = vlastenectví
(Kos)

národa-vrah, -a, m. (šafař.):
-zpyt, —u, m. = věda o zákla
dech národopisu, etnologie

nárokovati, -kuji = činit naroky
(právu)

naroveň, v. roveň
narovnání, stř.,

skončení sporu
narovno, v. rovno
'narozeňátko, stř. (Koll.) || “senem

=k narovnati :

-nce, m. (čelak.) = narozené
dítě

narozeni, stř., k naroditi se, v.
roditi;
narozeniny, ž. pomn. = den na
rozeni. jeho oslava

narozovati se, v. roditi
nároží, stř. = misto na rohu do

mu, ulice;'nárožn£ = stojící na
rohu: n. dům || rohový; n. hřeb.
kámen neboli -šnik, -u. m.

nárt, -u. m. = svrchní část nohy,
ptačího spáru, příslušná. část
obuvi; nártu/i kloub, kosti

narub'(y), v. rub
náruč, v. náruči
'naručest, přislov. (z na ručest =

na rychlost, v. ručí) = rychle
(zastar., šrám., (E.-Chod)

náruči, stř. || -mč, -e, zřid. -i, z.
= místo mezi zahnutýma vztaže
nýma rukama a tělem: vzíti di
tě, nabrati dřivi do -či || -če:
míti dítě v -či; = co se vejde
do -či_: n. dřivi...

nároční kůň... = který je „na ru
ce“, na pravé straně ve spřežení

'náručnice, ž. náramek
nárůdek, -dku, zdrob. ]: ná

rod
narudlý = zbarvený do ruda
narůstati, v. růsti

m.,

nárůstek, -stku, m. = něco narost
lého, boule...

narušovati, v. rušiti
'narůzno, přislov. = na různé stra—

ny, různě, porůznu
náruživecí _-vce, m. = „náruživý

člověk;
námživý [-oě; -vost] = vášnivý:
n. kuřák...
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narůžovělý [-le; dost) = zbarvený
do růžova

narval, -a, m.. jednorožec: narvali,
přid. k tomu

narychlo, v. rychlý
nárys, -u, m. = náčrt
'narýsnouti, —sl. -snut(í) = na

rýsovatl
naryšavělý = zbarvený do rysava
'naryzlý = nazrzavělý;

'na'ryznouti, -zl. -znuv = státi
se vnaryzlý

nářadí, stř. hromad. = pomocné
předměty, nástroje:
zdrob. -d4čko, stř.:
-ďo'vý: —vé cvičení (tělocvič)

nařčení, odchyl. nařlmutí, stř.
= obvinění, pomluva.

nářečí, stř. = mluva různých jed
notek, příslušníků téhož jazyka.
vesnic, krajů i zemí, dialekt:
-č'n£ slovo ll zříd. -čový

nářek, —řku, m., 1. = naříkání,
bědování, „lamentace“; 2. = na
řčení. obvinění (zastar.): odpo
vědět na. n. žaloby (Vr.)

'nařeknouti, -řeknu. -řekl, -řek
nut(i) = napovědět. naznačit:
nařeknutý strach .(Jir.)

nářez, -u, m. = -„naříznutí, naře
záni“, 1. = výprask (lid. a ho
vor-.); 2. = směs kotoučků růz
ných salámu

nařícl, v. říci
'naříkač Při-) beka), —e,m. =

kdo naříká Il 'nařikal [-lka], -a
naříkatelný [most] = čemu lze

odporovat, proti čemu lze člnlt
námitky: n. rozsudek (právu.)

nařílmný, Mřikali, V. říkati;
-kavý = stále naříkající: přenes.
-vá slůvka (So.) '

'nářitník, -a, m. = podlízavec
nařízení, stř., od naříditi, v. řídltl

= úřední rozkaz, předpis
nařizovací moc, právo = moc, prá

vo nařizovat; -vatí, v. říditi
nařknoutl, -řkl, -řk.nuv, -řčen(í) |!

-řknutí : n. koho z čeho = ob
vinit

'nařvaný [%; masu =
nafoukaný (zhrub.)

nás, v. já

tlustý.

63

násad, -u, m., část vozu:
násada, ž., 1. = umělé nasazení
zvěře, ryb, drůbeže; 2. = var—
hanní ozvučna (hudeb.): 3. =
nač, do čeho se něco nasadí.
držadlo (n. lopaty...):
násadec, -dce. m. = něco nasa
zeného:
nasádka, -dek, z. = držátko
(péra, nožíku, biče...):
na nasazování (Němc.).

nasáklý, makovati, v. sáknoutí
nasál a—záb, -u, ní., z lat. = no

sová. hláska., nosovka:

= vejce

malisace cem—».2. = nasallso—
vání;
Jarova/mý, r nesalísovatl: -na
hláska;
disoamti <-zo-» hlásku = vyslo
vit jí s otevřenou dutinou nos
ní, nosově;
nasál/ní [—ně;mostT = nosový

nasavač. (-ssa-), -e, m. = přístroj
na nasávání: nasávato' heard-), v.
síti (ssáti)

nasazovati, v. sázetl
*na sedato: společenská tumýra na

s. = sedící (Č.-Chod)
I násep, -spi, z = náspě
II násep, -spu, m. = něco nasy—

paného, násyp: n. u hradu, že
lezniční... n., sr. dum

nasévati, v. síti
'nashrblý = nahrbly
naschvál, přlslov. (z na-vz-chválu;

= schválně (lid. & hovor.);
-l/M posel (zastat) '

'násila, ž. || 'náeilenstm, str. 
násilí (zastan)

násilí, stř. = síla, napeti su: vy
páčiti dveře -lím; = překonání.
mávání něčího odporu, donuceni
hrubou silou, krutě, hrubé vnu
cování své vůle. násilný čin;
činit, trpět n.; —límkoho k čemu
donutit; přivést koho bez n.:
činit, dělati si n. = nutiti se (do
čeho), s přemáháním, odporem
co činit;
mis'ibnický [-ck'y ; —ctv£], přid. k
mísil/nik [-mšce], -a. m. = kdo
činí násilí
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násilnjti koho, co = páchat, do— následkem, příslovce, nabývající
pouštěti se násilí na kom, na někdy Významu předložkového.
čem: násilní se civilisace (So.); je správ., jde-li nám o Vý
obyč. slož. dokon. z—: z- ženu: jádření následku: ztratil zrak
přenes. z- pravdu, fakta. = hrubě
překroutit. zfalšovat;

násilný [—ně; mosn = páchající
násilí: n. člověk; = násilím pá.
chaný (skutek, -né smilstvo)
nedokon. znásilňoval, -ňuji

'nnsísati .= nakukovat (nář.): na
sísnoutl, dokon. (t.)

nasívati, v. síti
nasivělý = trochu sivý
naskakovati, v. skákati
náskok, —u, m., 1. = naskočení,

vy- (tělocvič.); 2. = předstižení
(vlast. skokem) ve hře, v práci
..., výhoda: mít n. (před kým)
= býti dále než jiní lidé (v práci.
ve hře...), rychleji pracovati, hrá
ti...; kulturní n.

naskrz !| řidč. -ze, naveskrzm),
příslov. = úplně, docela (skrz
něco, od shora dolů, po všech
stránkách...): boty jsou naskrz,
naveskrz = děravé, prošlapané;
naskrze reelní člověk (So.) ||
veskrze: promoklý naskrz. skrz
naskrz; naskrz koho prohléd
nouti (Vr.): naskrze ne ne
správný (Smetán.); odchyl.
m. vesměs, veskrz (vždy, jen):
naskrze z důvodů rozumových

naskýtati, v. skýtati; -skytlý,
-skytnoutl, -skyto'vat'i, v. skýt
nouti

nasládlý [-le; -lost] = trochu slad
ký: -lé pečivo: přenes. n. úsměv,
-lá řeč: mluvit -le

násled, -u (ojediň. umělé) || zprav.
následek, -dku, m. = co násle
duje po něčem jako po své pří
čině, co z něčeho vyplývá: ne
úroda je n. sucha: n. toho byl
že...; zlé -dky činu; nedozírné
-ky války;
to mělo za následek, že..., ne
moc měla za n. oslepnutí = způ
sobila;
příslov. v následku toho..., ne
čes. a neobvyklé m. proto

následkem zranění: prasklo to 11.
tlaku atp.; n esp r. o příčině: n.
hluku nemohl pracovat, n. nedo
statku místa..., m. pro hluk atp.

'následkyně, 2. = následnice
následně, v. následný
následnice, v. následník;

následnický [-ck:u; www!),
přid. k _
následník [miceL -a, m., 1. ='
nástupce; n. trůnu = korunní
princ; 2. = průvodce. kdo někoho
„následuje“ (Jir., zastal-.)

následný [-ně; -nost] = následu
jící (obrozen.); = vyjadřující
následek, konsekutivní: -ná věta
(mluvnic.)

následovatel || zříd. *na—,-e, m. =
následovník;
následovatl, v. sledovati

následovní [mě] = následující (za
star.); dělati co, promluvit... -ně,
nečes. m. takto, tímto způso
bem:
mník [-vmlce], -a, m. = kdo ná.
sleduje, kdo se někoho, něčeho
přidržuje, pokračovatel

následující = kdo, co přijde dále.
' později, další, příští: n. číslo

programu, cvičenec, den; řekl n.
slova, lépe tato; říci n. (totiž
slova). n e č e s. m. tato slova.
toto

náslech, —u, m. = naslouchání.
hospitace (odbor.)

mléchati, v. slechnouti
naslepo, v. slepý
nasliňovati, v. sliniti
naslouchací = na naslouchání:

-cha.č, -e, m. = kdo naslouchá:
-chadlo, -del, stř. || časť. -chát
ko, -tek, stř. = naslouchací za
řízení;
-chatl, v. slouchati;
-chátko, stř., v. výše; \
ucha/vý [—vč] = naslouchající:
zadívati se —vě(So.)

mísioupí, stř. = architrav
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násloví, stř. = začátek slova (říd.
mluvnlc., běžné v těsnop.);
-1mý: -vné hlásky = na začátku
slov

naslovo, v. slovo
nasluhovati, v. sloužiti
naslýchati, v. slýchati
'naslyš, příslov.: bývají hlasy n.,

které... = ozývají se (Brandl, za
star.)

'naslzený = uslzený, plačtivý
'naSmědlý [-le; -lost] = nasnědlý
'násměšník, -a. m. = posměvač

(čelak.)
'nasmutnělý [-le; -lost] = osmut

nělý
nasnadě, příslov.: vysvětlení je n.

= snadné
'nasnědlý = malinko snědý
násobek, -bku, m. = číslo, množství

několikrát větší než jiné; =
číslo, které vznikne násobením
jiného

násobenec, -nce, m. = násobené
číslo

násobilka, z = násobení menších
čísel

násobitel (odchyl. na-). -e, m. =
číslo, kterým se násobí;
násobiti = sečítati tolikrát ná
sobence, kolikrát udává násobi
tel: přenes. (kniž.) n. utrpení...
= zvětšovat. zmnožovat; slož.
dokon. z-; slož. nedok. másabo
vati;
misobítko, stř. = znamení náso
bení, krát (zastal-.) '

násobný [-ně; -nost].=vjsouci ..na'
sobě“, ne jednoduchý, složený
(zastar. obrozen., odboru); -né
číslovky = vyjadřující násobek;
v. slož. dvojnásobný...

nasolovati, v. soliti
násoska, ž., z ruš. = trubice k

nassávání a převádění kapaliny;
-sko1nlt:ú [-tě; -tost] = mající
tvar násosky: -skov'ý, přid. !: ná
soska

náspě, ž. || zprav. pomn. náspě,
-pí, -pím, -pích. -pěmi = nasy
paná chodba u stavení. Zápraží,
záhrobec: v. náspí

naspěch, v. spě0h

náspí, sti-. = náspě, I násep
'náSrdeční, přid. = co je na. Si'dci
nassavač, nassávati, v. nasavač
nastálo, v. stálý
nastralý, nastati, v. II státi
nastáti se, v. I státi
nastávající = co nastává (jaro...):

n., m. || ž. = nastávající, bu
doucí manžel || manželka, ženich
|| nevěsta (lid.); avati (se), v. I.
II státi

nástavba, -veb, ž. =
tového stavení

zvýšení ho

nástavec. -vce || wek, -vku, m. =
čím se něco nastavuje, prodlu
žuje; zvyšuje...

nastavovaný, watt, v. stavovati
nastehnonti, v. stehovati
nástěnka, -nek_ ž. = nástěnný

obraz, projev, -nná hesla;
nástěnní (Nem) || obyč. —nny'=
na stěně, na. stěnu: -nný věšák.
časopis. —nná lampa. —nnéhodiny

nástin, -u, m. = nastínění, ná
črt(ek) děje, práce, myšlenek

nastiňovati, v. stíniti
nastírati = klásti,

získati stíráním
'nástísk, -u, m. = nátisk. nátlak.

útisk (Koll.)
na stojato_ příslovec. výraz: obilí

na s. = stojící. nepokosené
nastojte, citoslovce, od pův. rozk.

způs. od nastati (v. I státi).
vlast. = pomozte, přenes. = bě
da, hle, výraz podivu. překvapení
(zastar. kniž.. RK., č.-Chod):
tu nastojte. nová nehoda (Nemo.)

nastokrát, v. stokrát
"nástolek, -lku, m. = nástavek na

stůl, podnos
nastoliti. v. stoliti
nástolní = jsoucí... na stole: n.

telefon, přístroj: mik, -u_ m. =
běhoun

nastolovati, v. stoliti
nástopný = jdoucí po stopě: dav

n. (Čelak.); n. pes (mysliv.)
nastotísíckrát, násob. příslov. =

stotisíckrát, mnohokrát (lid.)
nastouzcti se, v. studiti

prostírat : =
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_nástraha, z. = nash—azení, léčka, nástupiště, stř. = místo k nastu
vnadidlo, úklady; z -hy zabít pování do vlaku, peron; přenes.
(said.) = úkladně o zemi, o státu: n.'pro válku;

'nastrahovatl = nastrazovati '-pitel Piktů, -e. m. = nástupce;
nastražit! co na koho = připra

vit jako nástrahu, nalíčit; n. uši
(Vanč.) = zbystřiti sluch; n. se
= zbystřit pozornost (Majer-..
šrámJ;
nastražovati, nedok.

nást-tažný = sloužící za nástrahu,
vnadidlo; -ná. rybka (rybář.)

nastražovatl, v. nastražlti
'nástrček, -čku. m. = nástrčka
naStrčenec, -nce, m. = nastrčený

člověk (sr. strčiti), „štróman"
nástrčka, -ček. ž. = co se na něco

nastrkuje
nastrkovati, v. strkati
nástroj, —e.m. = předmět ..na

strojený“, kterým člověk zpraco
vává. svůj pracovní předmět; pře
nes. čí nástroj = pomocník, vy
konavatel jeho vůle, záměrů:
-7'á'ma, -ren, z. = dílna, továrna,
místnost na nástroje, na jejich
opravu; -ja'ř || -:íář, -e. m. = Vý
robce nástrojů;
nástrojek, m., zdrob. k nástroj

'nastrojonec. —nce.m. =nastrojený
člověk

ustrojení, v. strojiti;
mstrojen/ý vně: most) = vyšňo
řený;
nastrojovati, v. strojitl

nástrojový, přid. k nástroj: -va
ocel, hudba

nástropní = jsoucí... na stropě: n.
lustr, malba

nastřel, -u, m. = nastřelování,
místo vstřelu, vstřel; stopa po
střelení zvěře

nastřelovatl, v. střeliti
nástřešní = jsoucí na střeše
nastřihovatl, v. stříhati
'nástud, --u. m. = nastuzení (c.

Chod)
nástup, -u, m. = nastoupení (do

řad k cvičení), do práce; n. voj
ska; = ofensiva (podle ruš.);
nástupce [-kyně] = kdo po ně—
kom nastoupí (v úřadě. v ob
chodě, na trůně...):

nástupní termín (nováčků); -ní
stanice, audience vyslance:
anicka? poměr, -ké právo; -ke
staty = vzniklé rozpadením jed
noho; -pmictm, stř.;
mník [-pnice], -s., m. = nástup
ce;
nástupný čas (Satan) = následu

'jící; -né státy, obyč. -pnické
nastupovati, v. stoupiti
nastydlý, v. stydnouti
nastýlatl, v. stláti
naBucho, v. suchý
nasupený [%ě; most) = kdo se na

supí; wapiti, v. supiti
'nasvátečněný = svátečně oblečený

(kniž.) '
nasvědčovatí, v. svědčiti
'násvit, -u, m. = nádech, odstín
nasycovati, v.. sytití
násyp, -u, m. = 11 násep; = na

sypání, nasypané množství ko
ksu...

. nasýpaci || misa/mý = na nasýpá
ní: -cí, má. kamna., -ný koš:
nasýpač, -e, m. = kdo nasypáva:
mýpati, v. sypati

násypka., -pek. 2. = nádoba na na
sypavání || násypník, -u.' m.:
násypný, v. nasýpací

'nasytný = koho lze nasytit (ee
lak.), zprav. zápor. ne-, v. tam

náš, naše.... přívlast. zájm. kwmy:
náš otec, dům, stát;
náš kupec = u kterého kupuje
me; náš vlak = kterým pojede—
me, jedeme, jezdíme; náš hrdina
= o kterém vypravujeme;
o členech téže společenské vrst
vy, rodiny, o lidech stejného
smýšlení, stejně národnosti...: je
nás; to je náš člověk || našinec:
naši vyhrali (zpodstat.); naši ne
jsou doma, pozdrav od našich:
naše vaše. hazardní hra;
u našich... = u našeho domu

našodivělý || 'našedly' = do šedi
va. ne docela šedivý



-'nášept _ 997 nate

'nášept, -u, m. = našeptávání;
našeptavač, -e, m. = kdo našep

tává., tajný rádce (s hanlivým
-odstínem); '-č8ky' hlas (Kříž):
našeptávati, v. šept

-nášoti, -šeji, slož. nedokon. do
k dokon. donésti..., v. nésti;
na- co (barvu...) nač; nespr.
na, co, návrh atp., v. naněsti:
nad— koho, co; kůň se nadnášl
na svých pružinkách (čap.), šla
nadnášejíc se na. špičkách (So.):
nad- se nad koho = vypínati se;
ob-: takové vědro obnáší za ve
likou konev (Němc.) = pojme
tolik co... (lid.); poplatek ob
náší 20 K || obyč. dělá, činí, je;
od— koho, co kam...; od— se k
čemu = vztahovati se (kniž.);
'po- se s čím (šmil., zastal-.);
po—se na koho, nač = podobati
se (nářečí., šafai'J
'pod-= potěšovat (čelak.);
po-pod- ruku = pomalu zvedat
(čech):
po—vz-= zušlechťovat, oduševňo—
vat; 'po-vz- se, 'o hoře = zve
dati se (Ner.): zpříd. povznášející
dojem... = zušlechťující, odu
ševňující; “
pro- co dveřmi; pro— řeč...
pře- co jinam: význam se pře
náší;
před- prosbu, báseň...; před- 11
teraturu na universitě = odbor
ně o ní vykládat; před- 0 kom.
o čem = mít přednášku; v. před

'náška; — při- co komu:
roz- dopisy, klepy; roznášelo se.
že... = povídal'o se, proslýchalo
se; služebnictvo “jiroznáší (Němc.)
= pomlouvá. mimo dům;
s- co na hromadu; na krajinu
snášelo se večerní "šero (Herit.);
slepice snáší vejce; s- hlad. ú
strky, koho; (ne)5- se s kým;

s- se s kým v čem = shodovatise (zastar.):
u-: vlak nás unáší; u- koho

'zpěvem, dáti se u- hněvem...
us- se na čem:
v- nelsd do společnosti:

0101-co kam; vy- co = vyzraze
vat; obchod nic nevynáší: vy
čí zásluhy, koho do nebe: vy- se
nad jiné:
02- prosbu... ke komu, na koho:
vz- se na křídlech, v letadle:
za- co kam; slepice zanáší =
snáší mimo kurnik; přenes. za
(ke komu), o manželské nevěře:
zpěv se zanášel (Němc.) = nesl
se daleko; za- se s čím = obi
rati se; sr. zanáška;
mášívatč, slož. nedok. do-, na—...

'náševek, -vku, m. = nášivek
našince, -nce, m. = náš člověk.

krajan, druh, člověk . stejného
smýšlení, téže společenské vrst
VY: též o mluvící osobě: Havli
ček mohl psát..., ale našinec?
(Arb.); = příslušník našeho sta
vu, já.: n. si to nemůže dovolit:
N., 2., 4. -nce (život.), časupis:
Mšinský = náš, domácí, ne ci
zí; mluvlti po našinsku (Jin)

našíř, v. šíře
našívati, v. šíti
nášivek, -vku, m. || nášivka, -vek.

ž. = něco našitého
'náškrabek, -bku, m. = naškraba

né písmo (obrazem)
'náškrt, -a. m. = náčrtek
nášlapek, -pku, m. = co se při

chůzi nalepí na podešev; *
přenes. něčí n. = otrocký nasle
dovník, obdivovatel, přílepek
(lid.) || -pce, m. (Suš.) || M.
-a, m. (Palac, Koll.)

našlapovati, v. šlápnouti
našpičatělý = trochu špičatý
našpulovati, v. špouliti
*našťavlý = -mající chuť trochu

jako šťavei, nakyslý
našup, v. I šup
nat, -ti || -tě, 2. = nadzemní část

rostlin
natáčeti, v. točiti
'nátah, -u, m. = natažení
natahovací = na natahování: n. ho

Giny; Lvati, v. táhnouti
natalita, 2., z lat. = počet poro

dů, narození. porodnost: -tm
číslo

nato, v. na (citosl.)
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natékati, v. těci
'nateplalý || 'nateplý = slabě teplý
natepníěek, -čku, m_., zdrob. k ná

tezmík, -u. m. || ndtepnička, -ček.
z. = teplá přikrývka zápěstí

nátěr, -u, m. = natření, natírání
a látka na ně; přenes. = pora
žení, prohra, kontra v kartách
(hrubší hovor.): = ráz. povaha
(hovor.)

natěrač, -e. m. = řemeslník pro
vádějící nátěry; -račský [Jr-ač
stMJ, příd. k tomu;
natěradlo, stř. || -'rák, —u,m. =
čím .se natírá

nátěrový, přid. k nátěr: n. lak
"nátěstek, -tku, na. II -tka, 2—=

kvásek (lid.)
nátcha, v. nádcha
natínati, v. títi
natírací = na natírání:

prkénko;
natírat'l, v. tříti

nátlak, -u, m., 1. = útisk, nasili
(J ir.); = škoda: k svému nátisku

(zastar.); = naraz: větrů n.
(Hál.); 2. = natištění, otisk
štočku (odbor.): 3. = přitlačení
rtů k dechovým nastrojům. je
jich poloha a. tvar

natívismua c-tyvlzmusm -mu, m..
z lat. = nauka o vrozenosti někte
rých představ, pojmů. pravd..:
mista, 1. mn. -té, m. = stoupe
nec nativismu; místa,—ký c-tyo
= v duchu nativismu:
'Jvita, z. = natalita

nátka, v. nadcha
natknoutl, v. tknouti
natláčetl, v. tlačitl
nátlak, -u. m. = tlak, naléhání.

silný vliv na koho: činit n. na
koho; jednat pod -kem; -kem co
vymoci; ustoupit, podlehnout ně
čímu -ku

'nátlapek, -pku, m. = nášlapek
natloukatl, v. tlouci
natloustlý = trochu tlustý
'natluěenina, ž. = úraz natluče

nim, jeho místo
nato, příslov. vyjadřující casovou

posloupnost = potom: za hodi
nu. hned n. atp.

n. štěteC.

*nátok, -u, m. = nájezd, útok
natolik (na tolik), příslov. =

aspoň tak, potud, do té míry: n.
byl každý moudrý (Vr.): nové
a říd.

'nátoň, -ně, m. (stč. a nař. -ton,
-u) = místo, kde se štípe'dříví:
= špalek, pařez

natoť, příslov. = natož
naťový, příd. k nať
natož, natožpak, stupňovací příslov.

= neřku-li, tím méně, což teprv,
teprv ne: já se v tom nevyznam,
n. ty; neumí na domácí práce
sáhnout. n. pak aby rozuměla
jiným (Vr.)

'natrapírovati, z něm. (a tam z
franc.) = zastihnout. přistihnout
(lid.)

'natrhllna, z = natrženina, trh—
lína;
'natrhlý = natržený. potrhaný.
potrhlýf
natrho'vati, v. trhnoutl

natrlum mátryjumab, -ia, stř. =
sodík

natroliti, v. drolitl
natrpklý [-le; -lost] = trochu trp

ký; -lá voda = slzy (Nez.); chut
ná to -le

nátrubec, -bce || častěji -bek, -bku,
m. = otvor dechového nástroje.
do kterého se vtiskujírty, „hu
bička“; -bkový hudební nástroj

natrunčený, v. truněiti
natrvalo, v. trvalý ,
'nátržek, —žku, m. = něco natr

ženého; .
natržem'na, z. = natržené místo;
-ž'ník, -u, m., léčivá rostl.

natřásati, v. třásti:
natřásavý [mě,- most) = natřá
sající se: .
!natřáslý = slabě třaslavý

'nátřes, -u, rn. = natřeseni. na—
třásání

'nátřesk, -u, m.
(vulg-)

'natuhlý = přituhlý, ztuhlý (Hill.)
natura, 2., z lat. = přirozená po

vaha, přirozenost (lid. a hovor.);
nebeská n. = dobrý člověk
(šmil.)

_= nával lidí
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naturálie, c-lije», -lií, z. pomn.. | naučný = obsahující naučení, po
z lat. = přírodní plodiny, suro- ! učný, didaktický: —ná.báseň; -ný

!viny; plat v -liích = naturální
naturalinaturallsace cx-za->>,ž.

sování;
aralismus <<-zmus», -mu
filosofie. směr pokládajícím pří
rodu za jedinou skutečnost;
umělec. směr jednostranně usi
lující () přesné vystižení skuteč
nosti;
vralásovat'i q-zo-», -sujl, 1. u—
děliti cizinci státní příslušnost;
obyč. trpně: být naturalisován
= dostati státní příslušnost; 2.
-rallsovati se úplně se při
způsobit, -sobovati cizímu pro
středí, splynout, splývatl s ním;
-ralista [—stka], m. = stoupenec
naturalismu :
-ralistický [-cky] a-styc-» = v
duchu naturalismu: —ký směr,
básník...; líčiti výjev... -cky

naturální = v naturállích (dávka.
plat...); -ralní byt = příslušejí
cí k zaměstnání; pudově -rá.lní
talent = přírodní (Sez.)

naturel <<podle franc. -ty-, zčešť.
-tu-», -u, m., z franc. = natura,
ale slovo učené, knižní: vědec
ký n. = vědecká. povaha, -cky
založený člověk ap.

naturismus oz-zmus», -mu, m. '=
umělec. směr oslavující přírodu;
-r'ista [-_ristka], m. = stoupenec
naturismu;
-1“íst1'„cký[-cky] <-styc-»
chu naturismu || hristní

'natvářka, ž. přetvářka (Trév..

v du

J eřáb.)
natvrdlý [-le; -lost] = trochu

tvrdý, začínající tvrdnouti: n.
chléb; přenes. = přihlouplý,
těžko chápavý (lid. a hovor.)

natvrdo, v. tvrdý
natyrel, v. naturel
naučení || ponaučení, stř. (sr. u

čiti) = poučení, napomenutí,
příklad: dáti komu, vzítl Si z
čeho (po)n.

naučený [-ně; -nost] = čemu se
naučíme, stroj ený

slovník = encyklopediclcý, ency
klopedie

*naučovatl = učit, poučovat
nauka mam-» || (zastar.) out-, z.

= učení, vědní obor;
naukovú = vědecký, vědní

*náuliční = jsoucí na ulici
náústek || min-, -tku, m. = ná

trubek
*nňnšek, -šku, m. = náušník:

náušnice, ž. =
lalůčku;
náušník,
uši

nautický mau-tyc-», příd k
nautika, ž., z řeč. = plavectvl.
plavecké umění

*náv (nav), -i || nám, 2. (souvisí
s nýti, unavltl) = podsvětí, hrob,
onen svět (stč., nč. jen říd.
kniž.): Kristus sestoupil do navi
(Suš.); vstáti z navy (SM):
= loď

navádětl, v. voditl
*naváhnontl, dokon. k navaho'vati

= navažovatl se, naklánět (lid.)z
na- si ze džbánu nahýbat.
nalévat (Staž.)

nával, -u, m. = nahrnutí (krve do
hlavy), tlačenice (u pokladny.
u vlaku): = záchvat: n. kašle; n.
hněvu (Krásnoh.), citů (Vrchl.):

ozdoba v ušním

-u, m. chránítko na

n. || námla, zdrob. -lka, ž. =
dřevo, po kterém se něco válí
(na vůz...)

*návalný [-ně; -nost] = jako na
val, rudký

navalovati, v. vallti
*nňvan, -u, m. = navanutí, navátí
navažovati, v. vařitl
*navatina, ž. navěj (Vr.)
navazovatí, v. vázatl
navážeti, v. vozlti;

navážka, 2. = navážení, něco na
vezeného '

navažovati, nedok._ k navažiti, v.
vážitiz n. se = navahovatl se

'nivdavek, -vku, m. = nádavek
navečer (lid. -č£'r). příslov. = k

večeru; 'navečerní klid (So.)
navedení, stř. = návod
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'naven, příslov. = ven;
navenek, v. venek

n6Ves, -vsi, 2. II původnějsí, ale
dnes zastar. návsi, stř. (Mršt.) =
volné místo na vsi

'návesníček, -čku, m., zdrob. k M
vesník, -u, m. = zvon na vsi

naveskrz(e), v. naskrz
'navěěný [dně,—-nost] = věčný
návěj, -e, ž. = co je navato: -:Ie

sněhu (Rais); písková n.:
zdrob. návějka, ž.: mouěné -ky
v koutech světnice (Majer.)

návěs, -u, m. = něco navěšeného:
sněžné -sy (SD.) || návěsek, -sku.
m.;
návěska || -ška, -sek ll -šek, z. =
poutko u biče:
'návěsný = co je na pověšení:
-né hodiny“ (Had.)

návěst, -i, ž., 1. = premisa (obro
zen.): 2. = znamení, signal, se
mafor;
návěstí || -5tí, stř. = znamení,
signál, zpráva, veřejné oznáme
ní, vyhláška:
návěstní || návěštm tabulka =
s nápisem

návěška, V_.návěska
navěšovatl, v. věšeti
návěští, -štn£, v. návěst
'návěta, 2. = návěst 1. (obrazem)
“návětí, stř. = premisa (č.-Chod)
návětrný = co je na větru: n. bok

lodi; -ná. strana = kam fouká.vítr
navětří, stř. = návětrné. strana: =

bok lodi na větru, proti v.
návěžní = na věži: n. hodiny
navíc, příslov. z na víc(e): n. co

mít (proti komu) = mít mimo to,
co má. někdo, ještě něco; dostat
a. = víc. než jsme čekali, než
nám patří

náviděti, -dí, -viď. -vidé, -vlděn(í)
= moci vystát, mít rád, milovat
(lid. & kniž. zastar.); obyč. ne
náviděti, v. tam

navigace, ž., z „lat. = lodní plavba,
zplavnění řek; lid. = nízké ná
břeží : —gační = plavební

naviják, —u.m. = zařízení na na
víjení

navíjecí = na navíjení:
navíjeti, v. vinouti

'navilý = navinulý
návin, -u, m. .= navinutí, něco na

vínutého;
nam'no'uati, v. vínouti

navinulý [-le, -lost] = nakyslý
(jako víno); -lá. chuť, -lě jablko:
přenes. navinulá, poznámka =
mrzutá., štiplavá, (č.-Chod)

'navislý C: převislý
'naviti = unavovati: v.

znaviti
navívati, v. váti *
nůvlačka., -ček, ž., zdrob. k návlaka
návladní, -ho, m.: státní n.-= st.

zástupce, prokurátor
'navláhnouti = státi se vlahý, zjih

nouti
návlak, -u, m.

unavíti.

(nářečí., Němc.) "
návlaka, ž. = šněrovací jehla.
šněrovadlo

navlas, v. vlas
návleěka, -ček, z. = “navlačka.

víčko, klobouček
navlekač [-čka], -e, _m. = kdo na—

vléká
navlékati, mléknouti,

vlékati, vléci
'navlhati = vlhnoutl
navlhčOvatl, v. vlhčlti
navlhlý [-Ze; -Zost] = co navlhne
návná || naivní kost = nádor, bul

ka (lid. a lékař.)
návnada., ž. = vnadídlo;

= čeka, naděje (Hál.)_
navnaďovati, -1ma.zo-, v. vnada
návní kost, v. návná
návod, -u, m., 1. = navedení, za

strčení (niti...; odbor.); 2. =
navedení, podnět: jednati 2 cl
zího -du; 3. = poučení, předpis.
instrukce: dát komu n. k čemu:
dělati co podle. -du

'návoděí,' m. =- kdo dáva návod.
podnět

navoděn(ý), v. v'oditi
návodný = dávající návod
'navolití se = nabažitl se (lid.)
navoňovati, v. voněti
*navoštitl = navosk0vat1- (Č.—Chod)
nimz, -u, m. = navezení. navaž

ka, násyp

-vl£k— , v.

přenes.
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navozený, -zovati, v. voditi
navrácenec, —nce,rn. = navrátilec
navracetl, -covatž, v. vraceti
'namsklý = co je s měllúmi vrás

kami, rýhami
návrat, -u, m. = navrácení;

—tečné, -ho, stř. = poplatek za.
návratku (pošt.);
—tek, —tku, m. = vrácená částka
daně... (úřed)

navrátilec, -lce, m. = kdo se na
vrátí (domů z ciziny, z koncen
tračního tábora). repatriant

návratka, -tek, z. = zpáteční list
(s potvrzením příjmu zásilky):
-tné, -ho. stř. = sleva na do
pravném, refakcie:
-tní || řidč. -twý (lhůta, lístek,
účet)

návrh, -u, m. = navrženi (v. vrcl),
nástin, osnova, plán: n. zákona.
stavby II na stavbu, rozpočtu..:
mit n. = navrhovatí; n. podat,
předložit, učinit. vypracovat. za
mítnout

navrhovací právo = p. navrhovat;
-vatel [-Zka], -e, m. = kdo na
vrhuje; -vat1'„v. vrhnouti

navrch, příslov. z na vrch = na
horu; přenes n. hlavy ve rče
ní: n. hlavy si vyhledět očí
(Herb.) = úplně si vyhledět,
při hledění vykulit; oči n. hla
vy, 5 očima.... (Vanč.) = s vy
kulenýma očima; vysmáti se ko
mu, diviti se čemu n. hlavy
(Vr.) = s chutí vySmát, vel
mi, překvapeně se divit (vše
chno lid. & hovor.); vypití skle
ničku likéru n. = nakonec, na
Jiné nápoje (t.):
navrchu, příslov. = nahoře

návrší, stř. = výšina. menší kopec
navršovati, v. vršitl
navrub, v. vrub; návsi, v. náves
návštěva, ž., 1. = navštívení, vy

hledání koho z přátelství, ze sou
citu (n. nemocného), z pozor
nosti. zzpúčelem úředního jed
nání, prosby, přímluvy..., visita:
vykonat -vu, jít ke komu na
-vu, být u koho na -vě, návště
vou: den návštěv: přijmout -vu

hosta, návštěvníka; mít -vu
. hosta, hosty, návštěvníka.

JW; dostat -vu; = počet ná—
vštěvníků: n. lázní klesá, stoupá;
2. = docházka, chození, frek
vence: n. školy,.. divadla, kursu
...; n. výstavy = prohlídka; n.
lázní = pobyt v nich

'návštěma || -vovna, -ven. z. =
přijímací pokoj

návštěvní, přid. k návštěva: n. den:
návštěvnice, ž. protějšek k ná—
vštěvník (nik. dámský návštěv
ník); mnichů, přid. k návštěvník;
—1m10t170,stř. hromad. = návštěv
níci (Bass);
Mvštěvnik, -a., m. = kdo koná
návštěvu“ (u koho, v úřadě...).
prohlídku (n. výstavy). kdo
někde pobývá (n. lázní);
návštěvnost, -i, z. = průměrný
počet návštěv divadla, ve filmu...

navštěvovatel [—lka], -e, m. = kdo
někam dochází (často, pravidel
ně), frekventant (kursů...):
—vovatž, v. navštívitl

návštěvovna, v. náštěvna
Navštívení P. Marie, svátek
navštívenka || *návštívěnka (Nor.).

ž. = lístek se jménem, visitka:
-venkový tvar

navštíviti, rozk. -těv (zastan) !!
-tiv: n. koho, co = vykonat u
něho návštěvu, zavítat k němu:
slož. dokon. po- koho (lid., Rais);
navštěvovatš, —vujl. nedok.: n.
školu, kursy... || chodit, dochá
zeti do ...; n. universitu = stu—
dovat na -tě; koho Bůh miluje.
toho křížkem navštěvuje (přísl.)
= posílá naň nemoci, trápení

návyk, -u. m. = čemu navykneme.
zvyk; n. čemu, nikoli nač (ve
Význ. dějovém), zprav. navyknutí

navykati, -kám = zvykati; n. čemu
(nik. nač);
navyklý čemu = zvyklý; -lé mír
né podnebí (Sez.), zprav. které
mu jsme navykli: '-lost, —i.z. =
návyk (Suš.);
navyknoutí, -knu, -knuv, -kl.
-knutí = zvyknouti; —knouti če
mu (práci...), nikoli nač.
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si čemu || si co; si každý den nazdarovati, —ruji = říkat na
chodit na. procházku... zdar (říd. hovor.)

'návykový kvě; wostJ, přid. k nazdařbůh, přislov. = na neurči
návyk = řídící se návyky, hově- to, bez cíle, maně: rana, stří
jící jim let. jít, chodit n.

navýsost, příslov. =nejvyšši měrou nazdáti se, -zdávat1', v. zdáti se
'navýš, přísl., vlast. = na výšku:

lid. mor. něco n.“ = navíc, nad
bytečně

navzájem, příslov., 2 pol. = vza
jemně, vespolek, jeden druhé
mu...: pomahati si, těšiti se, pod
porovat n.; sr. druh, -a

'navzdor || "ry, předl. s 3. p. =
přes (ve význ. přenes.), vzdor: n.
rozdílu (šafař.); n. svému zkla—
maní (Čech); n. tomu = přes to
(neujalo se obec., asi germanis.)
|| na vzdoru (navzdory), v. vzdor

'návzdor, -u. m. = jednání na
vzdor, schválnost

navzdory, v. navzdor a vzdor
navztekati se, v. vztekati se
navždy(cky), příslov. = na celou

další dobu (na otázku jak dlou
ho)

nazad, příslov. =
(kam?)

'názadek. -dku || -dn£k, -u. m. =
ranec

'nazadrhmo || naza- (Jungmann
-drmo) = na uzel, na kličku (co
zavázati); přenos. míti co n.
(Herrm.) = zamotano, mít ne
příjemnou věc (lid.)

mil, v. nasál
nazarejec, -jce, m.. židovský sek

dozadu, nazpět

tář; -rejský, m. = nazarejec.
křesťan

nazaren, -a, m. = nazarejec, křes
ťan; -renský [-sky; -stv€], přid.
k tomu

nazbyt, přislov. = tolik, že zbývá.,
zbytečně mnoho: míti čeho (jídla,
času...) n.; n. patrný (Winter)
= zcela (ojediň.); je to 11—=
zbytečné (šmi1.; lid. n. umělé)

nazdar, příslov. z na zdar, po
zdrav;
zpodstat. stř. neskl.: hlučné n.
(Čech);
zdrob. nazdá'rek (důvěrné) :

mne, v. nahý
názední = visící na zdi: n. konsola
nazojtří || častěji nazítří, příslov.

= příštího, druhého dne
nazelenalý [-le; -lost] = zbarvený

do zelena
nazev, -zvu, m. =

jmenování, jméno
nazírací schopnost... = s. nazírat:

-'ra.ti, v. zříti';
-ravý kvě; most) =
(odbor.)

nazítří, příslov., v. nazejtří;
*nazítří, stř. = zítřejší den

nazváni, po

nazirajicí

nazlátlý = do zlatova: n. vzduch
(Vanč.): n. tón pleti (Olbr.)
|| *nazlato'vělý

nazmar, příslov.: přijíti n. = vni
več, býti zničen, nebýti zužitko—
ván, vyu

naznačitl, v. značiti
“náznačka, -ček, 2. =

-čkový = naznakový;
'náznačny' [-ně; most) = nazna
čující, naznakový

naznačwati, v. značiti

náznak :

naznak, příslov. = na zádech, na
záda: ležet. spát. natáhnouti se
n.;
'naznaku, na znaku (1ežet...)
na zádech (umělé); podob. ve
znaku (Tyl)

náznak, -u, m. = naznačení: n.
a nástin pravdy (V1č.); histo
rické -ky (šafař.); mluvit v -cích;
-kem co říci; n. ukončení debaty
(Vr.) = známka;
-ko1ritý, —ko'vý = v náznacích:
-té VYJ'adřování: —va poesie
(Praž.)

naznaku, v. naznak
naznati, -znávati, v. znáti
názor, -u, m. = nazírání. pozoro

vání: znáti co z vlastního -ru:
= pojetí, chápání. zásada, mi
nění: světový n.: mravní -ry:
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mít o čem vlastní n.; jsem toho
názoru, že..., nikoli jsem na
zoru, že...;
'názornina, z. = pomůcka k ná
zornému vyučování;
názorný [-ně; -nost] = zřetelný,
jasný, výstižný, dobře znázor
ňující (příklad, vyučování);
názorový [-vě], příd. k názor:
-vý diktát, -vé neshody, rozdíly:
-vě se lišit = v názoru, -rech

nazontl, -zou17atz', v. zouti
nazpaměť || -mět (umělé napa

měť, -t), příslov.: učiti se čemu
n. = aby nám to zůstalo v paměti

napátek ("-tky) || nazpět, příslov.
= za sebe (ohlédnouti se nazpá—
tek, nazpět...), opačným směrem.
tam, odkud jsme přišli, odkud
bylo co posláno... (jíti nazpátek...
poslati co n. atp.); dáti komu na
zpátek, nazpět (při placení) =
vrátiti. co dal víc; v. zpatkem.
zpět;
není nespráv. ohlédnouti
se nazpátek... m. ohlédnouti se
(příslovce vyjadřuje zřetelně o
pačný směr, neboť ohlédnouti se
znamená i pohlédnouti kolem
sebe):
ani není nesprav. poslat koho
nazpátek... = poslatl tam, odkud
vyšel, vyjel, domů... m. vrátit
koho (to má. i význam obecnější
= zastavit jej, aby nepokračoval
v cestě); podob. není nespr. po
slat knihu zpět (knihkupci, do
knihovny...) m. vrátit; nebo vzít!
žádost zpět = vzit ji odtud, kam
byla podána m. odvolat (= pro
hlásiti, že na ni netrváme...);
záleží tu všudy na tom. chceme-li
se vyjádřit konkrétněji či jen
obecněji

'nazrálý = začínající zrát (Neurm)
nazrzavělý ]] nam-zlý = do zrzava
'názůrek, -rku, m., zdrob. k názor
'nazvedovatl = zvedati
nazvíce, příslov. vzniklé chyb

ným čtením stč. najviece = nej
více, většinou, zejména. (obro
zen., šafař., Koll.); v nové do—
bě velmi řid.: kdo tedy vlastně

ten dělník venkovských cukro
varů n. jest? (Eim.)

názvlsko, stř. (říd.) = název, jmé
no (šafař.), přezdívka (So.)

názvosloví, stř. = soubor názvů.
terminologie, nomenklatura;
-slooný: -vné rozdíly = r. v ná
zvech

názvuk, -u, m. = přízvuk, důraz...
(Celek, Suš., Durd.); dnes říci.
knlž.: lidový n. v poesii = ráz.
nádech; lehčlvý n. slov = odstín
(c.—Chod): -ky na tradici (Nov.)
= ohlasy tradice

nazývati, v. zváti
'nažátko, -tek, stř. = nahý, chudý

člověk (Ner.)
nažehlovatl, v. žehliti
nažiti = obnažovati (říd. knih);

zprav. slož. dokon. ob- tělo... na
zbavit oděvu, odhalit; ob- bla—
vu = smeknout (klobouk...): ob
meč = tasit (kniž.);
slož. nedokon. obnažovati

nažítl, v. I, II žíti
naživě, -vu, v. živý
nažka, ž., rostlinný suchý plod
nažloutlý [-le; -lost] = do žluta
nažlnklý [-le; -lost] = trochu žluk

lý
nažší, v. nahý
N. B., v. nota bene
ne, záporné slovce, 1. samostatné

s větným významem, (často né»:
a) Byls tam? Ne = nebyl; Máš
to? Ne = nemám atp.; zesílené
ne, ne, nene; nenene (Baar-):
komu bych to dal, když ne to
bě = když bych to nedal tobě:
Chci, aby sis vzal mou dceru. A
co by ne? (Olbr.) = a co (=
proč) bych si nevzal?; Všecko
je v pořádku? Aby ne = aby lie
bylo!, je;
b) je to divné, ne || no ne? =
není-liž pravda?: ne, to je nO
vina! (Vanč.) = no tohle, no to
to, to je novina (podiv, překva
peni):'
0) Ne, že bych vás nerad viděl.
ale nemohli vám tam u vás dát
něco kloudného? (Reis) = ne
myslete si, že..., není tomu tak.
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že...; Neklidná jeho krev byla
žádostiva změn. Ne. že „by ne
miloval svého domova (Dun) =
nebylo to proto, že...; Ne, ja
ký zvláštní návyk osvojuje si
ten chlapec (s:-am.) = není to
divné?:
d) pan pomocník ne aby si po
levll (Rais) = nedá si říci, aby
..., nechce si polevit: ne abys
o tom vykládal dědkovi (Vr.) =
nevykladej (silnější zákaz), bůh
tě chraň, abys...; často na a ne:
on na a. ne si to vzít = nechce
si to vzít; on ne a ne si dáti říci;
e) ne-Z'l: bylo to 100 K, ne-li víc
= nebylo-li to víc;
2. samostatné s významem ne
větným = nikoli: malý znamená.
na velký, lichý ne sudý: je malý,
na velký...

ne-, 1. ve složení se jmény (pod
stat., přid. ...) a s příslovci má.
význam:
a) prostě záporný: 'ne—
milý = nikoli milý, nevýnosny'
= nikoli výnosný. nečlen, ne
kněz atp.;
b) opakokladný, t. j. zna
mená, opak toho, co slovo klad
né: nešťastný = nejen nikoli
šťastný, nýbrž ubohý...; pod.
neštěstí; nemocný = nejen ni
koli mocný (svého těla), nýbrž
churavý, neduživý: podob. ne—
moc;
2. ne- se slovesy, hlavně ve vět
né souvislosti;
a) s významem prostě zá.—
porovým: Víš to? Nevím:
Máš to? Nemam; nepůjdu tam.
nepsal jsem to; není nemocem.;
tu se popírá obsah celé věty;
b) s významemopakoklad. :
nechuti, nenáviděti...;
c) v případech jako: neštěstí
nechodí po horách, nýbrž po li
dech (přísl.), patří ne— vlast. k
výrazu po horách: neštěstí cho
dí ne po horách... = nikoli po
horách; neví to každý = ví to
ne každý, jen někdo to ví; ne
vím toho mnoho z vlastní zku

šenosti (Neum.) = vím toho ne
mnoho, nemnoho. malo.
Ze složených slov (podst., přid.
jmen, sloves...) uvádějí se zde
dále jen ta. která mají význam
lb), 2b), ostatní pak zprav.
nikoli, .protože se podle potřeby
tvoří skoro vždy

Neapol(e), ž., ital. město:
Nea/polítán [JnkaL -a, m. = oby
vatel Neapole, rodák z ní;
neapolitánský (Nar.) ll zprav.
neapolský; N. záliv;

neartlkulovaný, v. artikulace
neb, v. anebo .
'nebbich, -a—,m., žid. = ubožak
nebe, stř., pomn. nebesa, nebes

(odchyl. .básnic. .v nebích) =
klenba objímající zemi, obloha:
n. a země = celý svět; nábožen.
= sídlo- Boha, bohů, = Bůh.
bůh: symbol blaženosti, blaho
bytu._..: být, žít, cititi se jako
v (sedmém) nebi;
přenes.: do nebe- volající křiv
da... = velká., strašná; sr. chvá—
liti, modrý; jako kdyby spadl
s nebe. o neočekávaném pří—
chodu;
to je jako nebe a dudy = Velký
rozdíl (lid. a hovor.);
pomn. nebesa, často H nebe: —se
jsou zamračena || nebe je -no:
v. královna; na nebesích, v n. II
na, nebi, v n.; nebesa = balda
chýn; = ochranný závěs nad pO
stelí...; nebesa!, zvolání při po—
divu, žalosti...

nebe-, km. jm. nebe ve slož.:
'-dajný pocit = blažený (Roll).
Zey.);
'-dyšny = vydávající rajskou
vůni;
-kl£č = modlitební kniha (lid.)z
= petrklič;
'mosný = -tyčný (Mar.)

nebesa, v. nebe:
nebesák, -u, m. = rybník bez sta
lého přítoku, napájený jen dešti
(rybář.) _ .

nebesklíě, -e, m. = nebeklíč;
'nebesklon, -u, m. = konec ob
zoru (Heyd. Kos.. Zey._'čech)



nebesko 1005 "'nebylý

nebesko, stř. = nebe (básnic.);
nebeský, přid. k nebe, nebesa:
-ké království, -ká báň. tělesa.
blaženost; n. střelec = sváteční,
střílející Pánu Bohu do oken
(mysliv.)

“nebeSpán, -a, m. = Bůh (Čech)
nebešťan [-nka], -a. m. = obyva

te1(ka) nebes
“nebe-tělo = nebeské těleso

(Prach.);
-tyčný [—ně] = dotýkající se
nebe, velmi vysoký: -né hory

nebezpeč, -e, ž. (řiď. bésnic., Suš.,
Klášter.) || nebezpečenstvi, stř. ||
zprav. nebezpečí, stř. = nebez
pečné postavení, blízkost. moz
nost úrazu, smrti, škody...; n.
ohně, války, nákazy... = nebez
pečí, že vypukne oheň..., možnost
ohně...; podob. nebezpečí smrti
|| v témž význ. n. života =
ne bezpečnost, nejistota živo
ta. stav, kdy je život v nebezpečí:
hrozí mu n.; být, octnouti se v
n. (života, smrti); vydávati se
v n.; odvážlti se čeho s -čim ži
vota; dělati co na své, na vlastní
n.; žlutě n. = hrozící od žlu
tého plemene (v duchu rasismu);
souhlasiti s čím i na nebezpečí
roztržky, germ an. m. třeba by
to mohlo vést k roztržce;
'nebezpečněti, -nějí = stávati se
nebezpečný;
nebezpečný [-ne; -nost) = „ne
bez péče, bez starosti", nejistý,
kde, kdy je nebezpečí hrozící
zdraví, životu... (čas, doba, ne
moc, cesta, postavení, vyhrožo
vání); —ný člověk, zločinec... =
který je nebezpečím pro dru
hé, před kterým nejsme bezpeč
ni, jisti; -ně se poranit...

nebíčko, stř., zdrob. k nebe (v dět.
řeči)

neblahý [-bla.ze] = zlý, špatný:
n. vliv, -há doba, předtucha, udá.
lost. -hé poměry; působit na
koho -ze

neblůto ve spojení jíti bláto n., v.
blato

neblaze, v. neblahý

' nebo [] (kniž.) neb, v. anebo. spoj—
ka = nebot: (zastar.): ať - nebo.
v. ať

nebohý (-boze] = ubohý. nešťast
ný (o lidech)

nebojácný [-ně; —nost] = nebojíci
se, smělý

'nebojsa, m. neskl.. ze slovem..
vlast. = neboj se, nebázlivec;
navrhovala se za angl. dread
nought

neboli, spojka ztotožňujici. spoju
jící dva výrazy stejného význa
mu = jinak: gramatika neboli
mluvnice...

neboť, souřadné. Spojka příčinná:
neboj se, neboť jsem s tebou

neboze, v. nebohý
nebozez, —u,m., z něm. = nástrOJ

k vrtání, vrták: zdrob. -z£zek,
-zku, m.; podívati se -zízkem =
vyčítavě (lid.): Neboz/izek (v Pra
ze). vrch

'nebožácký, přid. k nebožák:
'-ctvo, stř. hromad. = nebožáci:
nebožáček, -čka. m.. zdrob. ]: ne
božák;
nebožačka, -ček, z., v. nebožak:
nebožák [-žačka], -a, m. = nebo
hý člověk, chudinka; zdrob.
-žátko, stř.

'nebožec, -žce, m. = nebožák;
nebožka, ž. = mrtvá., zemřelé. že
na; už je n.: n. matka: v. ne

\ bOŽtÍk

'nebožský = ne bomký, v názvu
básně od Z. Krasiňského Nebož—
ská. komedie

nebožtický [-cky], přid. k nebožtík:
*nebožtíček, -čka. m.. zdrob. k
nebožtík;
nebožt'ččka. -ček_ z. protějšek k
nebožtík;
nebožtik, -a, m. = mrtvý, zemře
lý muž: už je n.: n. otec

nebratr, ve spojení bratr n. = at
je to bratr, či není

nébrž, v. nýbrž
'nebuda, m. = pobuda, tulák
nebulosm || dásní [-sně] c-lóz-m

z lat. = mlhavý, neurčitý
'nebylý = co nebylo
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'nebytelný = nepevný, neobývatel
ný

nebýt(l) ve významu podmínko
vém: n. mne, byl by to udělal,
byl by upadl... = kdyby nebylo
mne, mé rady, pomocí...

nebývalý [Je] = co nebývalo, ne
obyčejný. překvapující: -lá ú
čast; -le mnoho

necelý = ne(ú)plný: -iých 100 Kč
'necessarie umana->>, ž. pomn.. z

lat. = potřebné věci
necesér <<nesesér, zčešť. nece-ro, -u.

111.,z franc. nécessaire = schrán
ka na drobné potřeby. zvláště
cestovní '

necesta, ž., ve spojení: jíti cesta
n., cestou necestou = rovno

necičky, —ček. ž. pomn., zdrob. k
necky

necita, m. = necitelný člověk; ze
síl. n. necitelná:
'nec-itelník [-nice], -a. m. = ne
cita;
necitelný [mě,- -nost] = ne
mající cit pro druhého, soucit
s druhým. necítící s ním:
nečiní/vý [west] = nereagující
na podráždění: -vá kůže..:
'necitný Pinč; -mst] = necitlívý.
necitelný

neckář, -e. m. = výrobce necek:
neckovitý = jako necky;
neck/y, necek, ž. pomn. = dře
věné náčiní na praní apod. '

nectnost, -i. z. = špatná vlastnost.
špatný návyk:
nectný [mě] = beze cti, haneb
ný, zahanbující, zlý: -né jho
(čech): -ná hudba (lid. a ho
vor.); -ně 0 kom psát (Jin)

necuda, ž. || n., -dovi. m. = ne
cudná žena " —nýmuž, nestoud
nice || —nik:
'necud'ník [—nice], -a, m. = ne
cuda;
necudný [-ně; most) = nestoud—
ný, nestydatý v pohlavních vě—
cech

nečas, -u. m. = špatné počasi:
N-, -e || -a, m., příjm.:
'nečasí, stř. = nečas

nedávný

'nečasovec, —vce. m. = nesoučas
ník (Nov.)

nečasový [-vě; —vost] = nevhodný
v jistém čase (nynějším n. mi
nulém), oč není v některé době.
zájem...: n. článek, -vá, poznamka

Nečech, -a, m. = kdo není čech
nečekaný [mě,- -nost] = co neče

káme, proti očekávání. nenadálý:
n. host; -ně přijít

*nečesanec, -nce, m. = nečesaný.
nevychovaný člověk;
nečesa/n'y' = neučesaný. nevycho
vaný

nečeský Esky; -skost] = proti čes.
duchu: -ké slovo, -ká povaha, vy
jadřovati se —sky

nečeSt, -cti. ž. = opak cti: není
mu to k necti;
*nečestník, -a. m. = nečestný
člověk;
nečestný [vně,—-nost] = odporu
jící cti, jednající proti cti: n.
člověk, čin, -né jednání

nečetný [—ně;most) = nemnohý
nečinný [-'nně; -nnost] =

cující, zahálejíci
nečistota„ 2. = špinavost, špína;

-stotny' vně; -nost] = nedbající
čistoty

nečistý [-tě] = špinavý (člověk.
límec...): = neušlechtilý, hříš
ný, smilný: -tá. touha, žádost:
= nekalý, podvratný: -té živly:
psáti na. nečisto

nečítaný = nespočetný, bez počtu.
mnoho: dostat jich [ran] -ných
(lid. a. hovor.) || -táno: pomocní
ků -tá.no (Mach.)

nečitelný [-ně; -nost] = co nelze
číst (původ. = co nelze čít):
-né písmo; psáti -nč ,

nedaleký [-ko] = ne vzdálený: :1.
dům; -ká. budoucnost; -ká minu
lost, lépe nedávná; —koodtud.
(od) nás, (od) města; v -ku =-—
nablízku (Krásnoh)

Nedaříž, -e, ž., ves
nedávný [dno] =

časem (nastalý...):
v -né době:

nepra

před krátkým
-ná minulost :
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od nedávna, = oa nedávné doby;
před nedávnem = před krátkou
dobou

'nedba., z. = nedbání. nedbalost
(zastat, Palac., šafař., šmil.,
Winter, J'ir....)

'nedbala, m. = nedbalec;
'nedbalčice, ž. protějšek k ne
dbalec;
nedbalec, -lce, m. = nedbalý člo
věk;
'nedba'tkyně, z. protějšek !: ne
dbalec;
MdbaZk/y, -lek. ž. pomn. = lehký
domácí oblek, negligě; chodit v
-ké,ch; -lkový oblek;
nedbalý [-le; -lost] = nedbajicí,
nepořádný, povrchní, —chněudě
laný || nedbanlivý [-vě; Joost?

'nedělaný [mě,- mostJ = nehle
daný, prostý, přirozený

neděle, 2. mn. -l, ž., 1. = první
den v týdnu; zlatá., stříbrná. n.
= poslední, předposlední před
vánocemi (v mluvě obchodníc.):
Bílé. n. = 1. po velikonocích:
v. křížový, květní, kýchací, smr
telný;
s -le = po neděli, od neděle po
čínajíc;
2. = týden: za. dvě —le...:
neděl/ňátko, -tek, stř. = dítě na.
rozené v neděli;
neděbní [-nč; -nost], přid. k ne
děle: -ní oblek, klid: -ně oble
čený; míček, -čka, m. = neděl
ňátko

nedělnost, 2., v. nedělní a nedělný;
'nedělny' [-nč; masa = neděla
jící, neschopný dělat,
'nedělský [-sky] = nedělní

nedíl, -u, m. = nedělítelně, spo—
lečné jmění rodu. rodiny, zá.
druha;
nadaný [mě,- -nost] = nedělitel
ný, společný: -né ručení; ručit
rukou —nou || nerozdílnou

'nedivno: n., že... = není divné.
divu (kniž., šimáč. aj.)

nedlouhý [-ho] = ne dlouhý, krát
ký

nedobásník, -a_ m. =
(Palac)

polobásník

nedílný :“

*nedoberný || -běmý [-ně; most)
= nevyčerpatelný

nedoběrek, —rku, m. = co se ne—
dobere, zbytek;
nedoběmý, v. nedoberný

'nedobitek, -tku, m. = nedobitá.
nepobitá část nepřátel...

nedobrota., ž. = nedobrá. věc, špat
nost; = nedobrý člověk;
nedobrý [-ře] = ne dobrý. špat
ný

nedobytný = čeho nelze dobýt, do
čeho se nelze dostat, co nelze
vymoci: n. hrad. -ná. pokladna.
pohledávka

nedocenitelný Dne; mostJ = koho,
co nelze docenit;
nedoceniti, —ňovatí, v. cenlti

'Nedočech, -a,. m. = špatný Čech
(Něm.);
'nedočeský = nezcela český (Pa
lan.)

nedočkavec, -vce. m. = nedočkavý
člověk;
nedočka/vy' [-vě; most) = kdo se
nemůže dočkat, netrpělivý

nedodčlek, -lku, m. = nedodělaná
práce (kancelářská), ..rest“

*nedohádatelný = čeho se nelze do
hádat (čech)

*nedohasitelný = neuhasitelný
nedohledný [-ně; most) = velmi

vzdálený: —ná.budoucnost. doba.
délka; v -né době

nedochůdče, -čete, stř., přenes. =
nevyvinutý (těles., dušev.) člo
věk, nepodařená práce:
*nedochůdný [-nč; -nost] = na
vyvinutý, zakrnělý

'nedojeda., m. = nenasyta;
nedojedek, —dku,m., obyč. pomn.
-dky = nedojedené jídlo, zbytky
jídla (lid.)

'nedojípkon, příslov. = nenadále.
maně (zastan, čech)

nedokonavý kvě; mostJ : -vé slo
veso, imperfektivní, —vum= vy
jadřující děj nedokončený, trva
jící n. opětovaný

*ncdokrasovědec = polovzdělaný
krasovědec. eetetik (Palac)



nedokrevný 1008 *nedostupka

nedokrevný [most] = chudokrev
ný (odbor. a knlž., Vrba. Vanč.):
přenes. -né umění

nedokrojek, -jku, m.
bochniku chleba

'nedokuřek, -řku, m. = oharek. ne

= zbytek z

dopalek
'nedoličný == nepopsatelný (Durd.)
nedoložený = neopřený o dokla

dy, bezpodstatný, lichý
“nedoměrný = nezměrný. neob

sahlý (Ner.)
nedomrlý = ne úplně mrtvý, chu

ravý, slabý, ubohý _(Neum..
Vanč.); nedom'řelec, -lce, m. =
nedomrlý člověk (Svět.); 'mřelý
(Svět.) " '—mHvý = nedomrlý

nedomykavý = nepřlléhavý (lé—
kai)

'nedomyslný [-ne; most) = nedo
mýšlejici (něco), nedomyslitelný

nedomyšlený [-fně; mostJ = ne
úplně promyšlený: n. návrh

nedonošený, v. noslti
nedopalek, -lku, m.,

= Oharek, „špaček“
'nedopán, zdrob. -pánek, 2 pol. =

malý pán (obrozen.)
nedopatření, stř. =

chyba: učiniti co z n., -nim

n. doutníku

'nedoperný || mařený = neúplně
opeřený

“nedopuee. -lce, m. = nedopita
nedopita, m. = kdo se nemůže

dopiti, pljan;
'nedopitec, -tce, m. = nedopita;
nedopitek, -tku, m. = nedopitý
zbytek nápoje

nedoplatek, —tku, m. = nezaplace
ný, nevy- díl větši částky

'nedorostek || -růstek, -stka, m. =
nedorostlý, nedospělý tvor:
'nedo'rostlátko, -tek, stř. = ne
dorostek;
nedorostlý = kde, co nedoroste:
nedorůstek, v. výše

'nedorůstě, -těte, stř. = nedoros
tek (Třeb.);
nedorůstlátko, -tek, stř., zdrob. k
'nedorůstle, -ete, stř. = nedo
rostek (Třebíz)

'nedorozum, -u. 111.= slabý roz
um (Palac) :

přehlédnutí, \

zamění, stř. = neporozumění
(někomu), nepochopení

nedoručitelný [most] = co nelze
doručit

'nedořešltelný = co nelze dořešlti
'nedosáhlý [-Ze; -lost] = nedosa

žitelný
nedosažitelný = čeho nelze dosáh

nouti, nedostižný;
'nedosažný = nedosažitelný

nedoslýchati, v. slýchatl;
-chavy' [most] = nedoslýchajicl

nedoSpělý [Jost] = nevyspělý
nedost(i), příslov. = ne dost(i)
nedostačitelný || obyč. nedostaču

jící = nedostatečný
nedostatečná, z. = nedostatečná

prospěchová známka;
nedostatečný [-čně; -čnost] =
nedostačujici, nevyhovujici, ne.
úplný: n. prospěch, žák, oděv.
-né vzděláni; —náznámka; -teč
nost opatření

nedostatek, -tku, m. = nedosta
ěování, chyběni, scházeni, nc
úplnost, nedostatečné množství:
n. peněz, potravin, vzdělání, zá
jmu; mít ve všem n.; žít v -tku
= v mírné nouzi; z —tkupeněz.
důkazů...; z -tku možnosti, lép e
nemaje (-jic...) možnost, nemo
ha; různé -tky = vady, závady

nedostati se, -stane, -stalo, jen ne
osob. (souvisí s nedostatek):
kdyby se nedostalo peněz... =
kdyby nastal nedostatek; nedo
stalo se naň = nezbylo (v. do
statl);
nedostávatt se, nedokon. = chy
bět, scházet: -vá se potravin.
peněz; nenedostávatí se = ne
chybět (km'ž.)

'nedostavenjna, z. = něco nedo
stavěného;
*nedostcwitelný ='co nelze do.
stavěti

nedosti, v. nedost
nedostihlý || častěji -8t4žný, lép e

než -stižitelnú = nedosažitelný:
n. cil, vzor

*nedostupka, z. = nedostupná že
na:
nedostupný = ne dostupný



*nedosudek 1009 negace

'nedosudek, -dku, m. = neúplný 'nedoznaný [-ně; dnost] = co ne—
úsudek doznáme, nepřiznáme: -ně pro

nedosyta, m. = nenasyta siti (č.-Chod)
nedotčený [most] = neporušený 'nedozřivý = nedobře zříci, vi
nedotknutelný [most] = čeho, ko- doucí

ho se nemáme, nesmíme do- *nedrahný [mě] = ne drahný.
tknout, dotýkat: n. národní sta- krátký
tek, -ná čest; n. člověk (hovor.) 'nedůčka, m. = nedočkavec (Baar)
“==nedůtklivý, netykavka neduh, -u, m. = nemoc, vada

'nedotknutý [-tě,— —tost] == nedo
tčený

'nedotvar, -u, m. = neúplný, ko
molý tvar, útvar (Fisch.)

“nedotýkavlm, -vek, ž. = netýkav
ka; -kcwý [—vě_:uvest: = nety
kakaVÝ

nedoucký baky; WL přid. k ne
douk

'nedončenec,
(Palac.)

nedonk ["-učkaL -a, m. = kdo se
nedouči. neúplný vzdělanec. od
borník

'nedoumělec, -lce, m. =
nalý umělec (obrozen.)

nedovařený = neúplně uvařený;
přenes. (hovor.) = nedokonalý;
být jakýsi n. = ne „ve své kůži“

nod0važek, -žku, m. = co chybi
do správné váhy

'nedověcný = nedosti věcný, přes
ný (obrozen, Flajšh.)

-nce, m. = nedouk

nedoko

tnedověra, nedově'řivy' = nedůvě
ra, -věi"ivý (zastan)

nedověšenec, -nce, ni. = kdo se
nedověsi (č.-Chod)

“nedovětek, -tku, m. = něco nedo
pověděného (Č.-Chod)

'nedovírka, -rek, ž. = Skulina
nedovtlpa, m. = kdo se nedovtipi.

nedovtipuje ;
nedovt'ipny' [[ nedůvtipwý [méi
-nost] =_ nedovtlpující se

nedovzdělanec, -nc'e, m. =
vzdělaný člověk;
nedovzdělaný [most] = neúplně.
nedokonale vzdělaný

'nedozírámo, stř., ve výraze do -ma
= do nedozírna. (kniž.)

nedozírný [-ně; masu =
hledný

nedo

nedo

nedůsažný = ne důsažný (V. do—
sažný): -ná podobizna = ne věr
ná.. ne výstižná (Bez.)

nedůsledný [mě,- -nost] = ne dů
sledný, lnkonsekventni

nodntatl, v. dutatl
nedůtklivý Evě; most = koho Se

nesmíme dotknout. snadno dráž
divý

nedutnontl, v. dutnouti
nedůvěra, ž. = nedostatek viry,

nedůvěřováni: n. ke komu, k če—
mu (kniž. v koho. več): přijmout!
zprávu s -rou

nedůvěřiti = nedůvěřovati (za
stan);
%vec, —vce. m. = nedůvěřivý
člověk;
—řivý [—vě,—-vost] = nedůvěřu
jíci (běž) |! “"-řkm;

nedůvtipný, v. nedovtipný
neduživec, -VCe. m. = neduživý

člověk;
nedu'živý Evě; masu, přid. k
neduh = churavý

Nedvědice, ž. jedn., městys na M—
(nedvěd, stě. &.dial, = medvěd)

'nedvlžný [-ně; -nost] = nehybný
*nedyšný = nedýchatelný
neepický = ne epický, málo živý.

rušný: nás n. život (čep.)
nefalšovaný = ne padělaný, pravý

(hovor-.): n. selský původ (Vi-chl.)
neforemný [-ně; —nost] = bez ná—

ležitě formy, neohrabaný. ne
vzhledný

nefrit, -u, m., z řeč., nerost: nefri
tový, přid. k tomu

negace, ž., z lat. = popření, zá
por, záporka (ne...):
negativ <<—týv»,-u, m. = fotOgi—a
fická deska., na. které jsou světlé
části fotografovaného předmětu
temné a temné světlé:



negerský 1010 nech

mgativ'lsmus x-tyviz-», -mu, m.
= odpor proti každému vněj
šímu vlivu; v politice = opak
aktivismu; -tivista [-stka], m. =
stoupenec negativismu;
negativni [-ně; masu x-týv-» =
záporný. zamitavý (sloveso, sta
novisko, odpověď)

negerský, přid. k negr = černoš
ský

negligé <<-žé>>|| zčešť. dě, stř. ne
skl., franc. = nedbalky

negovati, z lat. = zapirat,' popírat
negr, -a, m., z román. = černoch
negramotný <-grá—, -g'ra,->> [-nč;

—nost], z ruš. = neznalý čtení a
psaní (kniž.); přenes. = nemalý
základních věcí

nehet (lid. neht), -htu, m. = ro
hová. ploténka na konci prstu:
držeti se čeho zuby nehty =
všemi silami, houževnatě; zašlo
mu za nehty (o zimě. o mrazu):
přenes. (hovor.) = dostal se do
nepříjemně situace: uvázlo, zů
stalo mu to... za —ty. 0 nepocti
vém hospodaření;
= symbol nepatrnosti (lid. a ho
vor.): nemíti za n. rozumu: ne
miti čeho ani (tolik), co by za
n. vešlo = pranic; v. jisti a jíti;
nehetnat'ý list (botan.) = vybi
hající v nehet;
nehetniček, -čku. m. = pilní
Cek na nehty;
-tník, -u, m. = prohlubinka na
nehet k otvírání nože

nehezký [-ky; -kost] = ne hezký
(mírnější než ošklivý...)

nehlaSný = neznělý (mluvnic.)
nehledaný [—nč;-nost] = neuměl

kovaný. prostý, přirozený
nehledě || nehledic, přísloveč. přech.

= nehledime-li: n. k tomu (na
te) je to správné

nehleděný = čeho si nehledíme.
nepěstěný, neúpravný (kniž.): n.
zevnějšek; -ná. tvář = neholená

neliledic, v. nehledě
nehlučný [mě] '= bez hluku, tichý
nehmotný = ne(na)hmatatelný
nehmotný = ne hmotný

'nehned, přislov. =
čas

'nehnnlý [-le; Jost) = nehybný;
nehnutý [-tě] = nepohnutý, ne
hybný: oko spočívá -té (Mácha):
—tě stát

nehoda, z. = menší pohroma, ne—
štěstí: stala se mi u.; míti —du

nehodný [-den; -dně] = ne hodný
(slabší než zlý, špatný): n. žák:

ne hned, za

být nehoden chvály... = nebýt
hoden;
-dně = ne hodné || = nezaslou
ženě: -dně jsem tě prosila
(Erb.); -dně přijímati svátosti

'nehoráznictvi, stř. = nehoráznost,
nehorázné jednáni

nehorázný [-ně; —nost] (původ.
horázný, v. tam) = velký, ohrom
ný, hrubý. jen o některých vě
cech odtažltých: n. smích, ne
smysl, -ná. lež; -nost = vlastnost
něčeho nehorázného, něco nebo
rázného

nehoSpodámý [—'ně; —7wst] = ne
šetrný;
-dář, -e, m. = špatný hospodář
|| -dyně, z. = špatná hospodyně;
-dářský [-sky ; -st'ví], přid. k ne
hospodář

nehostiný [-ně; -nost], v. hostiný:
*nehostný čas (Jin) = nevlidný

nehrnbě = nemnoho, málo: n. bý—
ti spokojen

nehtiček, -ěku,
zdrob. k nehet;
nehtovitý [-tě; -tost] = podobný
nehtu

*nehůdka,
hoda

'nehyba, m. = nehybný člověk;

nehtík, -u, m..

—dek. ž., zdrob. 1: ne—

*nehyblivý [-vě; -'vost] = ne
hybný;
nehybný [%; masu = nepohy
bující se, přenes. nepohyblivý.
nečilý, neag'ilní, nevýrazný: n.
člověk, -ná instituce: -ná tvář:
-ně sedět

nehynoucí = věčný: n. zásluha,
sláva, památka, dilo

nehýtek, -tku. m., zdrob. k nehet
nech, v. nechat a nechati



nechapavec 1011 nechati

nechápavec, -vce. m. = nechápaVý '
člověk:
nechápavý [nič,- -vost] = nechá
pajicí, nerozu_mějící: n. člověk:
-vě se podívat na, koho

nechat || obyčej. nechť || zříd. nech
|| (lid.) nešť, z nechaj(žť), 1. čás
tice v opisu rozk. zp. a přání =
ať: nechť tam jde, jdou, n. ne
čeká....; n. si dělá., co chce: nech
sebe více hučí vlny (Slad.);
výpustkou: Ma z toho prospěch.
Nechť [má] = aťsi, buďsi, přeji
mu to, co na. tom; 'Tys hloupá.!
Nešť si (Němc.): ]: ničemu mi
to nepomůže. ale nešť (Rais) |!
fwchťsi: 11.má. ap.;
2. rozlučovací podmiňovací spoj
ka = ať: nechť prší...: nech zá
řllo slunce (Bezr.);
zpodstat. (lid.) nešť: vem to n.
= ať to vezme ďábel, kozel, co
na tom; = „kliďas“ (Durd.)

nechatl, -chá.m, rozk. nechej(te).
často nech, nechte, původ. = ne
starati se, nedbati;
n. čeho (prace, všeho...) = upus
tit od čeho:
n. co stranou = nedbati toho.
nepřihlížet k tomu; n. děti bez
dozoru = zůstavit bez d., nepo
starati se o dozor; n. koho (při
neštěstí) a odejít; n. děti doma
= zůstavit, nevzít je s sebou;
n. (si) doma peníze = zapome
nout: n. si nález = neodevzdat:
n. dveře otevřeny, vodu téci...
= zapomenout je zavřít... || =
úmyslně, na něčí přání... je ne
zavřít...;
nechat! si co pro sebe = zůstavi
ti si ve svůj prospěch, k svému
užívání, neříci nikomu, co víme:
n. si něco od cesty; přenes. n.
si co pro sebe " u sebe = nepro
zradlt, neříci jiným;
n. co na kom = svěřit mu, aby
to vyřídil, zařídil;
= nezabránit, strpět, dovolit,
dopřát; n. koho domluvit, uté
ci, děti se proběhnout...; n. ko
ho propadnout; n. co dojít k
špatným koncům. tak daleko: n.

dětí vyhrát, n. se obehrát _(od
dětí) = nedbati o vlastní výhru,
úmyslně prohrávat: n. se zarůst
= nebranlt volnému vzrůstu vou—
sů || nedati se obehrati (= míti
vůli, odhodlání neprohrát, vy
hrát), nedati se prohlédnout..:
nechatl na hlavě [klobouk...] =
nesmeknout; přenes. = nemluviti
do čeho, nemíchati se, mlčet:
moci na kom, na čem oči n., o
velkém zalíbení:
n. koho [na pokoji) = dáti mu
pokoj, neznepokojovat jej;
n. něco tak [ja.k to je, jak bylo
rozhodnuto...] = nesnažiti se tO
změnit:
n. komu co lacino... = prodat;
nechati sl šít boty..., vytrhnouti
zub..., nespr. m. dáti (dáti =
zaříditi, obstaratí si ušití...); po
dob. nespr. nechá, si říci m. dá..
v. dáti; nechati koho hrat menší
úlohy m. přidělovat mu...;
nechati dítě spadnouti do vody =
nestarati se o ně, takže (samo)
spadne... (v. výše) || n. dítě pad
nouti. nespr. m. upustiti je.
t. j. z nedbalosti je pustit z ru
kou; podob. nespr.: nechat kles
nout ruce, hlavu m. svěsit; n.
komu co vědět m. vzkázat:
slož. dokon. 110- = nechat, jen
v některých spojenich: po- si
knihu, nález. co od cesty, pro
sebe, u sebe: po- koho jeho: 0—
sudu:
pře- = nechat jinému, postou
pit: pře- komu byt. starost, pé
či oč, o koho, co osudu;
vy- = omylem. úmyslně vypus
tit, nenapsat...: vy- slovo, hodi
nu:
za- čeho = upustit od toho: za
studia, sváru: = zůstavit: za- po
sobě dobré jméno, dobrou pa
mátku, 2 děti...;
nechávati, -vám, opakov.: slož.
nedokon.: 170- děti bez dozoru;
vy- vyučování: stroj, srdce vy
nechává: za- po sobě nezletilé
děti...



*nechlebný 1012 *nekalota

'nechlebný = prázdnýz' má. myš
lenka. (Krok); = nevýnosný (lid.)

necht, v. nechat - '
nechtě, nechtíc, v. chtěj;

nechtěný [-ně] = nezamýšlený
(říd. kniž.): n. výsledek: dítě -ně
počaté (Sez.);
nechtíc, v. chtěj;
nechťsi, v. nechat

nechnt || -ť, -ti, ž. = nelibost, od
por: n. k jídlu..., ke komu:
nechutenství, stř. = pocit ne
chuti, dyspepsie;
nechutě, v. chutě:
'nechutitž se = protiviti se; v.
znechutlti;
nechutný [-ně; -nost] = špatně
chutnající, odporný: n. pokrm,
nápoj, spor

nechvalný = co nelze chválit, ne
chvalitebný, špatný: n. konec.
-ná pověst

'nechytitelný = co nelze zachytit.
vystihnout (Hrub.)

nej-, předpona, kterou se tvoří 3.
stupeň přídav. jmen a. příslovcí
ze stupně 2.: nejdražší, nejdráže

nejapa, m. = nejapný člověk (lid.
a. hovorj;
nejapný [-ně; -nost] = neohra
baný, neomalený, nevhodný: n.
člověk, vtip, žert, -ná poklona,
řeč, výmluva; -ně se vymlouvat

nejasný [-ně; -nost] = nezřetelný.
nesrozumitelný, temný

nejdříve, v. dříve
nejeden, -dna..., neurč. čislov. =

leckterý, mnohý
nejedlý = co nelze jisti: -lé houby
nejedenkrát, přislov. = nejednou
'nejednakm), přislov. = nestejně
nejednou, příslov. = (ne jednou.

nýbrž) několikrát, častěji
nejen, příslov. = netoliko, ne pou—

ze ve spojení 1. n. — leč (ar'ch.):
n. lidé, leč i zpěvné sny (Če
lak.); 2. n. _ ale i: n. slovem.
ale i skutkem: 3. obyčej. n. —
nýbrž i: n. slovem. nýbrž i
skutkem |)
nejenže, hlav. pří slovesích: ne
1en(že) nemá, nýbrž ani nemůže
mít

nejenom(že), příslov. = nejen. ne
jenže (lid. a. hovor.)

nejenže, v.- nejen
'nejetný = indjferentní (Sušz

Hrubý v překl. z řeč.)
nejinak (lid. nejináč), příslov. =

na jinak, stejně. rovněž tak: W
padáš n. (Vr.)

nejistota, 2. =
v -tě;
najisto, stř. = nejistý stav; skok
do nejista. (šmil.);
nejistý [-tě] = ne pevný, neza
jíštěný. nezaručený, nespolehli
vý (krok, výsledek. ruka. zprá
va, -tě postavení...)

nejmenovaný = kdo neudá. své
jméno, nechce být jmenován

nejistý stav: být

nejmenší, v. menší
nejprve (lid. a. hovor. 1770), prl

slov. = nejdříve. především, spo
čátku: n. to napíši (a, pak, po—
tom půjdu na, procházku): n. ne
chtěl jít, ale pak šel;
při výčtu: n. — za druhé... i|
zprav. předně, za první...;
nejprvnější, 3. stup. k první =
první ze všech

nejsem, nejsi..., v. býti
*nejšle, 2. = mejšle
nejvýš(e), přísl. = na nejvyšší mís

to. -šším místě: vystoupit. být.
Stát... n.;
přenes. o nejvyšší míře peněžní.
časové: dal bych za. to n. 100 Kč;
je tomu n. měsíc; ten dům sto
jí n. 501et; chybně: to by
udělal n. nějaký spustlík m. le
da, jen;
nejvyšší, v. vysoký 

nejzáz(e), příslov. = nejvíce vzadu,
na nejvzdálenějším místě (Má.
cha, T. Nov., č.-Chod. zast.
kniž.);
nejzazší = nejzadnější (zast.
kníž.)

'nekalote, ž. = nedobrota, nekalý.
nedobrý člověk (nář.);
nekalý [-Ie; -lost] = špatný, ne
čestný: n. úmysl, -lá. soutěž. re
klama. -lé prostředky



nekatolický 1013 nelibozvučný

nekatolický, přid. k
mkatouk, —a„m. = kde není ka.
tolík, akatolík

'nekázaný [-ně] =-nekáraný, ne
zvedený, nevychovaný: n. divous
(Rais; stč. a. nař.)

nekázeň, -zně, ž. =
kázně, neukázněnost

neklamný [—ně;-n08t] = neklama
jící, neomylný. jistý: n. důkaz.
-ně znamení

'nekleč, -e, ž. = nečas (ná-ř.)
neklid, -u, m. = ruch, nepokoj (i

duševní);
'nekl'ída, m. = neklidný člověk:
'nekl'idniti = zneklidňovati;
neklidný [mě] = nemající, pro—
zrazující neklid, nepokojný, ruš

nedostatek

ný; být -ný; -ný spánek, —ná
doba, -né moře, město: -ně pra—
covat, spát

'neklondný = ne kloudný. ne
pěkný: '
'nekluda, m. = člověk ne kloud
ný, dareba., ničema

Nekmíř, -e, 2., ves v Č.
nekmOtr, ve Spojení kmotr n. =

ať je to kdokoli (lid. & hovor.)
nekněz, -e. m. = kdo není kněz
nekňnba |! "-ni- (Tllsch.), m. =

člověk, který se k ničemu nemá,
nemotora. nešika, louda (lid. a.
hovor.)

'nekola, m. = nemotora (Jin, c.
Chod)

nekolkovaný = bez kolku: -ná,
žádost; -ný legionář = pozdní
(hovor. legion.)

'nekonec, -nce, m. = neskončení.
neujednání (Pol.)

nekonečněkrát, přísl. = nesčetně
krát

nekonečno, stř. = nekonečnost:
hvězdné -čno (čech); .let -čnem
(Vrch.): bod v —čnu; měniti co
do —na= neustále, bez konce;
nekonečný [-ně; -nost] = nema
jící konec, co se nám zdá bez
konce: n'. svět, -né číslo, —ná
cesta., přednáška; -ně dlouho

nekomnovaný král = který nebyl
korunován: —ná hlava: přenes.

= člověk obecně uznávaný za
hlavního představitele...

Nekoi-, —e, z., „městys v 0.
nebo-, kmen řec. přid. jm. nekros

(= mrtvý) ve slož.:
filia x-lijey || -mame a-nyjem z.
= zprzněnímrtvol;
-log, -u, m.- = článek,
zemřelém;
-mant, -a, m. = věštec s pomocí
nekromantle; -mantie <<-tyje-»,z.
= věštění vyvoláváním duchů;
-pole, ž. = hřbitov, vlast. mato
mrtvých

nekrytý = otevřený: -té schodiště:
= nezajištěný: n. dluh

nekřesťanský [-ky], přenes. = su
rový, hrubý: -ké násilí: = ne
milosrdně velký: -ké peníze.
úroky (lid. a hovor.)

nekřtěňátko, stř. = nekřtěné dítě
neksus, v. nexus
nektar, -u, m.. z řeč. = nápoj bo

hů na Olympu; přenes. = zna
menitý nápoj, odbor. = sladká
rostlinná šťáva

nekuřácký, přid. k nekuřák: -cké
oddělení... = profnekuřáky;
nekuřák, -a, m. = kdo nekouří

nelad, -u, m. = nepořádek (kniz.
básnic.); neladný [mě] = nepů
vabný. v nepořádku

Nelahozeves, -vsi, ž., ves v o.: pů
vod. = Nelahodova ves

'neláska, z. = ne láska. neobliba:
býti v -sce (Staš.)

neleniti, v. leniti
nelenovati si kam jít..., n. si &

někam jít... = neleniti, v. leniti
Nelepeč, -pče, ž., ves na, M.
ne-li, původ. jmenné. věta, pak při

slov.: přijdu pozítří. ne-li zítra
= nepřijdu-li (už) zítra., možná
už zítra.; je mu padesát let, ne-li
vic = není-li mu víc, možná víc

nelibě, -_b08t, v. nelibý
nelibozvučný [-nč; -nost] = nelibě

zvučící;
neliboz'wk, -u, m. = nelibý zvuk_
disonance

stať o



nelibost

nelibost, ii, z. = nechuť, nepři
zeň, odpor: vyslovit komu (svou)
-bost; snášeti co s -bostí;
nelibý [-bě] = nepříjemný, ars—'
ný: n. pocit, hlas; něco -bě nést

'nelícný = nesličný, nevzhledný
nelíčený [-ně; masa = nepřed

stíraný, Opravdový, upřímný: n.
podiv, -ná radost, soustrast

nelida, m. = nelidský, necitelný,
nevlídný člověk, stranící se lidí
(lid.);
'nelidný = ne lidnatý, nelidský;
nelldský [-ky; -kost] = necitel
ný, hrubý, ukrutný: -kě zachá
zení s kým; -ky s kým jednat;
'nelidst'vi, stř. = nelidskost

nelítostný [-ně] = nemající slito
vání, krutý (člověk, osud. smrt)

nelze, nelzelo, v. lze;
'nelzelista, m., obrozen. přezdív—
ka Jungmannovým přívržencům,
jazykovým novotářům (podle ne
lzelo, v. lze)

nemajetný [-nost] = kdo nemá
majetek; vysvědčení -nosti

nemálo = ne málo, dosti mnoho:
nemalý = dosti velký, značný

Nemanice, -ic, pomn., ves v č.;
býti z Nemanic = nic nemít
(lid a h0vor.);
'nemtmicm, stř. = to. že ne
máme nic, chudoba

nemanželský = nevzešlý z manžel
ství, neoddaný: -ké dítě, -ká
matka, -lští rodiče

nemastný [-ně] = nemaštěný, bez
omastku, jalový: n. pokrm: pře
nes., zprav. ve spojení n. ne
slaný = jalový, prázdný, povrch
ní, nedosti upřímný (lid. a ho
vor.): neslaná nemastná řeč: mlu
vit neslaně nemastně

nemohlo, stř. = neobratný člověk.
nemotora. „trdlo“

neméně, příslov. k nemenší: n. dů
ležitý...;
nemenší (Význam...) = ne menší,
stejný

Nemesis <<-zis»|| -mese, ž., řec. bo
hyně pomsty. odplaty za zlý čin

1014 nemoc

neměnný [-nně; -nnost] = neme
nící se, stále stejný, jednotvár
ný (kniž.): n. rodinný život
(So.); -nně mladý (Nov.) = stále

'neměrný = nesmírný
*nemilosrdník, -a, m. = nemilo

srdný člověk;
nemilosrdný [-ně; mostJ = ne
mající slitování, krutý

nemilost, -i, ž.. podst. k nemilý =
nepřízeň: být v -ti, upadnout
v n., do -ti; vzdáti se komu, být
vydán na. čí milost a nemilost

nemilostivý [dvě] = nelaskavý: -vě
koho přijmout, propustit = s ne
milostí, v -sti

nemilý [Je] = nepříjemný (o vě
cech): -lá. věc; -le překvapen

'nemíra, z. = velká míra., přemíra;
nemímý [n:č; most) = přílišný,
nestřídmý: n. piják, -ně píti...

nemístný [—ně; —nost] = nevhod
ný: n. vtip; -ná horlivost

Nemíž, -e, z.. ves v č.
nemladý = ne úplně mladý (Bo.)
nemluva, m. = nemluvný člověk
nemluvě || časť. dole, přísloveč.

přechod. = nemluvíme-li, nehle
dě, -díc: věcně je to chybné, -vě.
-víc o formě

nemluvňátko, stř., zdrob. k
nemluvně, -te, stř. = dítě, které
ještě nemluví;
'nemluvněci, příd. k nemluvně:
nemluvný [-ně; masa = nerad
mluvící, mlčelivý

“nemnohem, příslov. = ne mnohem.
jen o něco málo;
nemnoho, stř. = ne mnoho, ně
kolik málo;
nemnohý ["-hostJ = ne mnohý.
nečetný

nemoc, -ci || řidč. -ce, z. = choro
ba.: dostat n.; upadnouti do -ci:
v. horoucí, křesati;
přenes. nemoc = vášeň, nepřiro—
zená záliba, slabá stránka: dět
ské nemoci, v. dětský;
nemocenská, -ské, 2. = nemo
censká pokladna (lid.' & hovor.):
-censké, —ho,stř. = příspěvek na
nemoc; -censký: -ká pokladna.
-ké pojištění;
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'nemocněti, -nějí = stávati se nenadání, stř. = nenadanost (oje
nemocný; v. onemocněti: diň.); = neočekávám (L): v.
nemocnice, ž. = léčebný ústav; znenadání
-niční sprava, lékař, strava;
nemocnost, -1, ž. = churavost
(ojediň.); =
morbidita. (odbor.);
nemocný [-cen] = churavý: být
-cen || -cný člověk: n. na plíce.
(lid.) s krkem...

nemoderní [-ně; -nost] = zasta
ralý '

nemodlenec, -nce, m. = kdo se ne
modlí; nemodlený = nemodlící
se, zpustlý

nemOhoucí || —cný [-cně; -cnost]
= bezmocný, impotentní

nemotora, m. = nemotorný člověk:
'n., 2. = nemotornost (Koll.):
nemotorný [—ně; -nost] = ne
obratný. neohrabaný (člověk, po
hyb)

nemovitý [—tost], opak k movitý:
n. majetek = pozemky a vše, co
s nimi souvisí

nemožný [-ně; -nost], opak k mož
ný: je to -ně: -ně vypadat, být
oblečen = velmi neobvykle, ne
vkusně, neprakticky: zacházeti do
-ností, v. choditi

'nemrat, -a., m. = dareba (nař..

-u, m. = špatný mrav.
zlozvyk, nezpůsob;
nemrava, m. = nemravný člověk;
nemravný [-ně; -nost], opak k
mravný: -ný člověk, žert, -ně řeči

nemužný [mě,- —nost] = ne muž
ný (slabší než zbabělý)

'nemylný [-ně; -nost] =
ný, neomylný

nemyslitelný = co si nelze myslit,
představit, nemožný

nemyslivý [-vě; -vost] = nemys
lící; -vě přejatá. kultura (Sez.)
= bez přemýšlení

Nemyšl, -e, ž., ves v č.
nemytý = neumýtý

neklam

'nenabytný || -bytý = nenahradi
telný

nenadálý [-Ze; -lost] = neočeká
vaný: —lá.smrt: -lost (Hal.): dáti
se překvaplti -lostí (Olbr.)

počet nemocných, '

nemíhlý [-Ze]. = povlovný: n. vý
voj; -le vznikat

nenahraditelný [—ně;-nost] = ko
ho, co nelze nahradit: n. člo—
věk, —ná.ztráta.

*nenáhradný = nenahraditelný
'nenaivní c—naj-xb= ne naivní:

skoro již úplně n. doba (Nen)
nenáležitý [-tě] = nepříslušný, ne

vhodný
*nenamaha, ž. = nevelká námaha.

snadnost
nenapodobitelný [-ně; -nost] = co

nelze napodobit
nenapravitelný [-ně; -nost] = ko

ho, co nelze napravit
nenáročný [-ně; -nost] = nemají

cí velké nároky, skromný: n. člo
věk, požadavek: -ná láska = od—
dana

nenárodní [dně] = ne v národním
duchu, někdy = protinárodni:
n. výchova

nenasyta, m. = nenaSytný člověk:
'-tec, -tce, m. = nenasyta H
hmm, -a, m.;
nenasytný [-ně; —mst] = kdo
se nemůže nasytit (jídlem., pe
něz...); přenes. -ná lakota

nenáviděti, -di, -Viď, -vidě = mít
v nenávisti: n. koho (4. p.), co
na smrt, z (té) duše, z hloubky
duše. z celého srdce: nic tak ne
návidím jako mamivost, niko
li nenenávidím:
slož. dokon. z-, za- (nové říd.
kniž.) = pojmout nenávist:
nenávidivati, opak.

nenávist, -i, z. = nenávidění, sil
ný odpor, záští: mít n. ke ko
mu " mít koho v -ti; být v -ti
= být nenáviděn:
nenávistivý (zastat) || -stný
[-ně] = plynoucí z nenávisti.
plný -sti: -ný projev; -ně so
čení (Šafař.): -ně mluvit = s
nenavisti;
'-stnik, -a, m. = zapřísáhlý ne
přítel (Koll)
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nenávratno ;
—nost] =

'nonavrátlmo, stř. =
nenavratítelný [měj
nenávratný (řid.)

nenávratno, stř. = misto, odkud
není návrat: odejíti do —tna Il
archaist. v -no (básnic.): me
lancholie z -na (Sez.) = z vě
domí nenávratna;
nenávratna? [mě] = co se nemůže
vrátiti; kroje mizeji -ně = ne—
zadržitelně, nadobro, navždy

nenažranec, -nce, m. = nenasyta
(zhrub., vulg.)

nenedostávati se, v. nedostati se
nenechavec, —vce,m. = nenechavý

člověk (šmll.);
nenechavý = kdo nic nenechá.
poberta.

nenepodobný = dosti podobný
není, V. býti
'nenlc, stř. = něco
nénie <<nényje»,ž.. lat. = pohřební

zpěv, žalozpěv
nenormální [-ně; -'nost] = úchyl

ný
nenucený [-'ně; -nost] = volný.

přirozený, ne škrobený, famili
arní: -né pohyby, -ná zábava:
-ně se bavit, pohybovat

'neobjatý = neobsahlý
'neobliba, z. = neoblíbenost:

neoblíbený [-nost], opak k ob
líbený

neobligátni [Jně; -—nost] ?. lat. =
nepovinný

neoblomný [-ně; —nost] = ne
ústupný, neúprosný, nepoddajný:
n. člověk. odpor; -ně stát na
svém

neobmezený || řidč. neomc- [-ně;
dnostl = bez obmezení, naprostý,
úplný, absolutní: n. pán. vlád—
ce; -né ručení

neobnovitelný = co nelze obnovitl
neobsáhlý [-le; -lost] = co nelze

obsáhnout, pochopit, nekonečný.
neskonalý: n. prostor: -lá láska
(Čech); -16 moře: n. mír (Ku
nět.) = úplný

neobtěžovati si, v. tížiti
neobvyklý [-le; -lost] = cemu ne—

jsme zvyklí, něčím překvapují
cí: n. zjev. mraz: -1e dlouho

neobyčejný [%; -nost] = vynika—
jící, znamenitý: n. člověk, má
nadaní, —nápaměť...;
-ně nadaný, statečný... || 3 vý
znamem širším = neobvykle, vel
mi; -ně tuhá. zima...

neobzímý = co nelze obhlédnout
(čech)

neocenitelný = co nelze dosti oce
nit, velký: -né zásluhy

neodborník [-nice], -a, m., opak !:
odborník, laik;
—bomý [mě; -7wst] = laický

neodbyta, m. = neodbytný člověk.
'-tec, -tce, m. = neodbyta:
'-telný = neodbytný;
neodbytný [-ně; most) = koho
se nelze zbavit, čeho..., naléhavý,
neodkladný: -ný člověk, proseb
ník, žadatel: -ná otázka

neodčlnitelný = co se nedá. odči
nit, napravit, nenapravitelný. ne
nahraditelný

neodhadný = co nelze odhadnout.
o dálce (č.-Chod)

neodkladný [—'ně;-'rwst] = co se
nedá. odložit, naléhavý, nutný,
pilný: -ná. cesta; -ně = bez od
kladu

neodlučitelný || dušný [-né; maat)
= nerozlučný

neodmlouvavý == neodmlouvajicl
(Martin., říd.)

'neodmluvitelný || mluva/ý = ne
snášejíci, nepřipouštějící odmlu
VY

neodolatelný [—ně; most) = ko
mu, čemu nelze odolat (úsměv.
nátlak, touha, kouzlo)

neodpovědný || řidč. nezod- tme;
-nost] = neodpovídající za své
činy, zač nemůžeme odpovídat.
z nedostatku smyslu pro odpo
vědnost, lehkomyslný: n. člověk.
čin, -né štvaní; -ně se chovat

neodpustitelný [-'ně; moon = co
nelze odpustit: -ná chyba

neodstranitelný [most] = co nelze
odstranit: n. rozpor; -nost po
měrů (Nen)

"'neodstnpný = nerozlučný
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neodvislý ['Ie; -Zost] od koho, če
ho, správ. nezávislý na kom.
na. čem

neodvolatelný [-ně] = co nelze od
volat, změnit: -ná lhůta; -ně
do měsíce

neodvratitelný, časť. wratný [Jněí
“MSH = co nelze odvrátit: -ná.
záhuba, zkáza

neofyt, -a || —ta, m., řec. = novo
křtěnec, novověrec, novic

neohebný [-ně; -nost] = co nelze
ohnout, ohýbat: n. prut; mluv
nic. = co se neSkloňuje n. ne
časuje, neflexivní, sr. flexe

'neoholenec, -nce. m. = neoholený
člověk

'neohrabe [; —ba/nec,
neohrabaný člověk;
neohrabaný [—ně;-nost] = neo
bratný v posuncích, v chůzi. ve
společenském styku. společensky
neobratný

-nce_ m. =

neohrožený [dně,- -nost] (původ.
ohrožený, v. tam) = nebojácný,
mužilý, statečný

neoohablý = neochabující (kniž.):
-lá síla (Vr.)

neochota., ž. = nechuť vyhovět,
pomoci: n. k čemu. v čem, n.
přispěti...; neochotný [—ně] =
nerad, s nechutí vyhovující

neochvějný [-ně; -nost] = pevný,
stálý, neústupný, nekolísající:
státi -nou nohou (čech): -né sta
novisko

'neochvělý [-Ie; -lost] = neochvěj
ný

'neokatolík, -a, m. (neo- z řeč.) =
novokatolík

'nwkřesanee, -nce, m., -křesaný
[-ně; -nost] = neotesanec, ne
otesaný

neolit, -u, m., řec. = mladší ka
menná. doba; 4607037a-tyc-np: -ká,
doba

neolog, —a, m., řeč. =
hlav. jazykový;
neologický = jazykově novotář—
ský; -logie, 2. = neologisování,
neologismus;
Jogismus qc—zmusno,
nové slovo. rčení:

novotář.

-mu, m. =

Jochanan <<-zo—»,-suji = jazyko
vě novotařlt;

_ -logista, m. = jazykový novotár
neomalený [-ně; -nost] = hrubý.

urážlivý: n. člověk, způsob; ří
ci co -ně; 'elen, jm. tvar (Němc.)

neomezený, v. neobmezený
'neomítek, -tku, m. = nemazaný.

nesypaný koláč (Něm.)
neomluvitelný [-ně; -nost] = co

nelze omluvit (jednání, nedba
lost)

neomylnický [-cky; -ctv£], příd. k
neomylník, -a„ m. = neomylný
člověk (hovor.);
neomylný [-ně; -nost] = kdo se
nemýlí: papežská neomylnost:
často s ironie., hanlivým odstí
nem: je —ný = myslí si, že se
nemýlí, nemůže mýlit

neon, -u. m., prvek, plyn
*neonaký = ne onaký, nepěkný
neonový, přid. k neon: n. nápis.

-vá. lampa
'neopakovatelný = co nelze opa

kovat
neopeřený = nemající ještě peří:

-né mládě; přenes. = nezkušený
neorealismus q-liz-xg -mu. m. =

novorealismus
neoschlý, přenes. = čerstvý, ne

dávno zhotovený: n. diplom
(Hlad. )

'neosobivý = nenáročný
neosobní || řidč. —ný [-né; most),

1. neosobní vazba, vyjadřování.
není-li vyjádřen činitel děje u.
nikoli jako podmět: vyzýváte se,
abyste... (v úřed. mluvě) m. vy
zýváme Vás; šlo se nám dobře;
2. -ní výklad, vypravování, způ
sob výkladu..., vyhýbá.-li se vy
kladač. vypravěč říci své vlastní
mínění, svůj dojem; 8. -ní za
cházení s kým (představeného &
podřízeným...), jako by to nebyl
člověk, nýbrž věc, příliš upjaté.
škrobené zacházení

neostyšný Dne; -nost] = bez osty
chu, neostýchavý (knlž.): -ná
volnost (Vaš.): -ně štvát
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neoteriSmus ox-zmus», -mu, m.. z
řeč. = neologismus; arisovati
<<-zo-»= neologisovati

'neotesa, m. = neotesanec:
neotesanec, -nce || mírnější -sá
nek, -nka, m. = neotesaný člo
věk;
-saný, přenes. =
velmí neobratný,
neomalený (zhrub.)

'neotřesitelný || *motřesný [-ně;
-nost], podle něm. = ne
ochvějný. pevný

nepáchnouti kam = nikdy ne(za)
jít (lid. a hovor.)

'nepamatovatelný = co si
pamatovat (R. Svob.)

nepamět || -t', -i, ž. = zapomenutí:
nepaměti do propasti (čelak.):
zprav. ve rčení od nepaměti =
odedávna, odpradávna;

společensky
neohrabaný.

nelze

'nepamětlivec, -vce, m. = zapo
mnětlívý člověk;
-tlivy' = ne pamětlívý: = nepa
mětný (ojedlň.);
'-tnik, -a, m. = kdo není pamět
níkem něčeho; .
—tno, stř.: od nepamětna = od
nepaměti;
-tný: -tná. léta (Č.—Chod) = to
lik let, že si to nepamatujeme:
od —tnýchdob = od nepaměti

nepán ve spojení pán n. = ať je
to pan nebo není. všichni (če
lak.)

neparlamentární || -mentní [-ně;
-nost], přenes. = nehodící se do
parlamentu, obhroublý: n. výraz
(hovor.)

“nepatrnec, -nce, m. = nepatrný
člověk (Třeb.)

'nepatmětí, -nějí = stávati se.
zdáti se nepatrný

'nepatrňončký = zcela nepatrný
'nepatrnůstka, —stek, ž. = něco

velice nepatrného
nepatrný [-ně; -nost] = malý, ne

nápadný postavou: n. človíček;
přenes. = co uchází naší pozor
nosti, maličký, (zdánlivě) bez
významný: n. úředníček, -ná.
změna, odchylka, věc; sr. baga-_
telní: -ně oč zavadit, lišiti se:

-nost, přenes.
= maličkost

nepěkný [-ně;
neslušný...

neplata., m. = kde neplatí. špatně
platí (hovor.);

moje -nost (čech)

most) = špatný.

neplatný [—ně; -nost] = co ne
platí: n. slib, -né nařízení

neplecha, ž. = nepořádek, neřád.
zmatek. darebáctví (hovor.);
n., m. = kdo tropí neplechu;
'neplechota, ž. hromad. = neple
chové;
*neplechý = nečistý (Koll.): sr.
plechý

'neplešníce, z. = žena tropícl ne
plechu

*nepočas, -u, m. || -s£, stř. nečes.
(podle něm. Unwetter) m. nečas

nepočítaný, ve rčení dostat jich
(totiž ran) —ných= mnoho (lid.
a hovor.); v. nečítaný

nepodajný, opak k podajný
'nepodara, m. = nezdara
'nepodařenec, -nce, m. =

dařený člověk;
Janina, ž. = něco nepodařeného;
nepodařený [-ně; mostJ = no
zdařilý

*nepodcenitelný = co nelze podce
ňovat (Brát)

nepoddajný, opak k poddajný
"nepodjatý [-tě; -tost] = neza

ujatý, nestranný, objektivní
nepodmínečný [-ně; -nost] = ne

podmíněný
nepodmíněný [-.ně; -nost] = ne

podmíněný (v. míniti)
*nepodoba, ž. = nepodobnost
nepodobný = ne podobný; víře

(zastar. k víře) n. a pravdě
n. = nepravděpodobný; zříd. vý
pustkou nepodobný = divný
(Erb.)

nepodpiatný = kdo se nedá. pod
platiti (Klíč.)

nepo

*nepodvratný [mě] = nevývratmv
(Koll.)

'nepohledný = nevzhledný (ná
řeč.): -né děvče (Mr-š.)

'nepohnutelný [-ně; -nost] = ne
hybný



nepohnutý

nepohnntý = nehýbajicí se: -tě
vody (Břez.); obyč. příslov. -tě
stát = nehybně

nepohoda, z. = špatné počasí, ne
čas

nepohodlí, stř. = nedostatek po
hodlí;
nepohodlný [-ně; -nost] = ne
pohodlný

nepohodnouti se, —d1,-dnuv, -dnu
tí. původ. pohodnouti se, vlast.
dokon. k hádati se, tedy = „po
hádetl se“ (ne- podle nedohod
nouti se, neshod-) = neshod—
noutl se (s odstínem trpkosti)

'nepohodný, příd. k nepohoda ==
nepěkný

'nepohova, z. = nepohodlí
nepohyblivý [wost] = nemohoucí

se hýbat: n. úd, kloub.: přenes.
n. člověk = nehybný

nepočhópitelný [-ně; mostJ = co
nelze pochopit;
'nepochozmy' = nepochopitelný

nepochybný [mě] = beze vší po
chyby, jistý, zaručený: je to -né:
-né svědectví; -ně se zmýlit

'nepojatelný [—ně;most] = nepo
chopitelný ll '-jatný || '-jímatel
ný

“nepokud, -u, m. = neklid; '-klid
ný [mé,- -nost] = neklidný

nepokoj, -e, m., zprav. pomn. -je
= neklid. projevy nespokoje—
nosti, mírnější bouře;
nepokoj = setrvačník u hodin;
'nepokojitl = znepokojovat: v.
znepokojlti:
'-kojivý = znepokojující;
'nepokojnčti, -nějí = stávatl se
nepokojný; slož. dokon. *z—;
nepokojný Vně; www] = ne
klldný, bouřlivý

nepokrytý [-tč] = neskrývaný, ne
taJený: -tě útoky (Vlč.); častěji
příslov. -tě jednat, vysloviti se...

nepoměr, -u, m. = nenáležitý po
měr: n. v čem. mezi příjmy &
vydáním;
nepoměrný [-'nč,' -nost] = jsoucí
v nepoměru: -né zvětšení vy
dání (proti příjmům); druhý díl
knihy je -ně větší než první (než

1019 neposlucha

by mohl, měl být, hledíc !( ob
sahu. k látce...)

nepomíjející || zříd. -oný = nehy—
noucí, věčný; dejte—nost, -l_ z.
= nepomíjející ráz

Nepomucena, z. = Jana Nepomuc
ká (k Jan Nepomucký): sr. Mu
cena;
'nepomuctvl, stř. = to. že máme
křest. jm. Jan Nepom. (Ner.)

Nepomyšl, -e, ž., městys
nep0pěrný [mě] = nepopiratelný

(kniž., Palac., šmil., Nov.)
nepopiratelný || 1:5- buě; -nost] =

00 nelze popírat: -né faktum.
právo, zásluhy; to je -ně, je -né
(-no), že... || o'byč. (to) nelze pO
pírat

nepopsatelný [-nč; most) = co
nelze popsat, nevystihlý

neporovnatelný [mě] = nesrovna
telný (říd. kniž.)

neporušený [-šen], v. rušiti: ruko
pis se zachoval -šen || -šený ru
kopis, —šená pečeť..., intaktní:
příslov. -šeně; -šenos*t, -i, z.

'nepořáda, m. = nepořádný člověk
nepořádek, -dku, m. = nedostatek

pořádku, nelad, neuspořádanost
(v bytě,.v knihovně...); n. || po
mn. -dky v obci, ve spolku. ve
státě:
'nepořádntk [-d;nice], -a., m. =
nepořádný člověk;
-dný [—dně;-dnost] = nedbajícl
pořádku, pravidelnosti, nepravi
delný, nepřesný

nepořízená, ve rčení odejíti... .!
-nou = bez pořízení

neposedn, m. = neposedný člověk
(hlavně o dětech); neposedm'l
[-ně; -nost] = kdo (klidně) ne
posedí. živý

neposkvrněný (me, most) = bez
p'oskvrn'y: -ná pověst; -né početí
(círk.); —náP. Maria

neposlední = ne poslední, dosti
význačný (kniž.): na -ním místě:
v -ní řadě (Nov.)

'neposlecha, m. = neposlucha
neposlncha, m. = neposlušný člo—

věk (hlavně o dětech)



'nepostlhlý

'nepostihlý = nepostižný;
'nepostiž'i-telný = nepostlžný ;
nepostižný [-ně] = nevystihlý
(říd. knižně):'-ně malý (Čech).
prchavý (R. Svob.)

'nepostoj, -e, m.:- n. nohou = to.
že nepostojí (č.-Chod)

nepostradatelný || -strá- I—né;
-nost] = nezbytný

napot, -a. m., lat. = chráněnec.
původ. papežův;
nepotžsmus <<—tyz-»,-mu, m., z
lat. = zneužívání postavení (v
úřadě...) ]: nemravnému podpo
rovaní příbuzných, ..strýčkov
ství"

nepotopitelný = co nelze. co se ne
muže potopiti, o lodi (čapek)

nepotřeba, ž., ve rčení býti k -bě
= býti nepotřebný;
'nepot'řebí, příslov. = netřeba;
nepotřebný = co není [: potřebě,
není potřebné

nepotřisnltelný [mě] = neposkvr
nltelný (šel.)

'nepovažllvee, -vce, m. = nepovaž
livý člověk;
-žlivý [-vě; -vost] = nerozvážný

nepovolaný [mě] = nepříslušný.
nekompetentní '

nepoznatelný [—ně;masu = koho.
co nelze poznat

nepozora, m. = nepozorný člověk
(hovor.) -''

nepozorovaně odejít = aniž to kdo
zpozoruje

nepozorovatelný = co nelze pozo
rovat

nepoživatelný [most] = co nelze
požívat '

'nepracný = nepracujíci, bezprac
ný

nepraktický e-tyc-Ja [dick/y; “tic
kost (ms.) Il -t'ičnost] = ne
praktický

nepravda, 2. =
ale není lež;
nepravdivý [-_vě; mostJ = ne
pravdivý, ale nikoli lživý

nepravděpodobný [-ně; -nost] ||
» pravdě nepodobný .= čemu je

těžko věřit, sotva možný '

co není pravda.

1020 nepředloženy

neprávem, přísl. = nemaje (-jíc...)
právo, nesprávně

'neprávě, přislov. = neprávem
nepravost, -i, ž., L = padělanost:

n. RK., RZ.: 2. = nešlechetnost.
zlý čin:
nepravý = padělaný, falešný. ne
hodící se. nevhodný

'neprazdeň, -dně, ž. = zaneprázd
nění

neprodejný, 1. n. člověk = který
se neprodá„ nedá. koupit; 2. n.
obraz... = který není na prodej

neprodleně, příslov. = bez pro
dlení, ihned (běž.);
'neprodlený = okamžitý

neprodyšný [-ně; most], v.
metický

'neprohledný = temný (Opol.)
'neprolomný = co se neproloml

(Ner.)
neproměnný'[-mzě; Wan =- ne—

her

změnitelný (kniž.): —nná.tajem
ství (Čech)

nepromlčitelný nárok = který se
nepromlčí

nepromokavý _[Jvost] = co nepro
mokne *

'neproniklý [-le; -lost] = nepro
niknutelný;
neproniknutel/ný = co nelze pro
niknout (mlha, tma, záhada)

nepropustný [-nost] = co nepro
pouští plyny n.- kapaliny

neprospěch, -u. m. = ne prospěch.
škoda

neprostřelný || neprů- = co nelze
prostřelit

neprostupný [-ně; -nost], 1. od
bor. = skrze co nemohou pro
stupovat plyny n. kapaliny: 2.
= co nelze prostoupit, pronik
nout: -ná houštlna

'neprozímý = neprůhledný
neprůstřelný, v. neprostřelný
nepřátelský [-sky ; -st,ví], přid. k

nepřítel, opak k přátelský = od
půrčí, chovající se jako nepřítel

nepřeberný ll (zastan) -brwný =
nevyčerpatelný: -né bohatství

nepředložený vně; -nost] = ne
uvážený. nerozvážný, ukvapený
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nepředpojatý [-tě; -tost] = neza
ujatý, nestranný, objektivní

nepředstavitelný = co si nelze
představit (čap.);
'nepředstavný = nepředstavitel—
ný

nepředstižltelný || www = koho.
co nelze předstihnout

'nepředsudečný [dně,- mostJ = ne—
předsudný;
nepředsudný [dně] . = nemající
předsudky (Jungm, Palac., Nov.)

nepředvídaný [mě,- —mst] = co
nepředvídáme, neočekávaný;
'nepředvídatelný [mé,- most] =
co nelze předvídat

'nepředzvídavý = nepředvídavý,
neumějící předvídat

nepřehledný [-ně; -nost] = co ne
lze přehlédnout, 1. = nejasně
napořádaný, hustý...: n. spis,
tisk; 2. = rozsáhlý, rozlehlý,
ohromně veliký: -ná. step, -né
vojsko

nepřechodný, v. intransitivní
nepřející: člověk jinému nic n.

(dějově) || n. člověk, o vlastnosti
(bez předmětu) = takový. že ne—
přeje;
'nepřejicnžk, -a, m. = nepřející
člověk; -jíc'ný (lid. -j£čný) [mě,
—nost] = nepřející, jen o vlast
nosti || *nepřejivy' || -jwý

nepřeklenutelný = co nelze pře
klenout: n. rozpor, -ná propast

nepřekonatelný [-nč; _-'nost] = ko
ho, co nelze překonat: n. vypra
věč, odp0r... || '-konný

nepřekročitelný = co nelze překro
čit: -né hranice;
'nepřekročný = nepřekročitelný

'nepřeletný = co nelze přelétnout

'nepřelezný = co nelze přelézt
'nepřelomný = co nelze přelomít
nepřeložitelný = koho, co nelze

přeložit (soudce, slovo)
'nepřemluvný = koho nelze pře

mluvit
nepřemožitelný [mě; -nost] = co

nelze přemoci: -ná armáda || 'ne
přemožmí

nepřenosný = co nelze přenášet:
n. most: přenes. n. průkaz =
platný jen pro tu osobu, pro
kterou byl vystaven

'nepřeryvný tmě; mostJ = nepře
tržitý '

nepřesadítelný [most] = kdo ne—
může být přesazen (soudce...)

'nepřeslechnutelný = co nelze pře
slechnouti

*nepřestajný, ze sloven. = neusta
lý (Dr.)

'nepřetrží, stř. =
nepřetržitý [-tě; -tost] = bez
přetržení, přerušení, nepřeruše—
ný, souvislý, ustavičný: n. dešť.
-tá služba, řada. —téboje

'nepřezírný = co nelze přehléd
nout

'nepřežltelný = co nelze přežít
nepříčetný [-ně, mostJ = neschop

ný odpovědnosti: n. člověk; pře
nes. n. vztek = k nepříčetnosti
velký

'nepříchod, -u, m. = nepřijitl
nepřijatelný [-ně; mostJ = co ne

lze přijmout: n. návrh, -né po
žadavky; nespráv. -ně posta
vení ženy = jí nedůstojné

nepřetržitost :

"uepříjemnůstka, -stek, z., zdrob.
k nepříjemnost. v. nepříjemný

nepříjemný [-ně; masu = ne pří
jemný; -nost = nepříjemná. věc

nepříležitý [-tě; -tost] = nevhod
ný: -tě spojení, místo

nepříliš, přislov. = ne příliš, ne
mnoho: n. velkým; '—lišný =
nepříliš velký _

nepřímý [-mo] = ne přímý, zpro
středkovaný

'nepříročný =
příročí

'nepřirovnanlivý = nepřirovnatelný
nepřirovnatelný [-ně; masu = ne

srovnatelný
nepřístojný [-ně; most) = co ne

má, být. nenáležitý: -né jednání
...; —nostjednáni || -nost = nepří—
stojné jednání, chování, -jná, věc:
navrhuje se za ně neslušný, ne
náležitý, ale neslušný má Vý—
znam silnější a k nenáležitý ne
ní podat. jm. -tost

nač se nevztahuje
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neni-ístup, -u, m.: za -pu vzduchu Neronův. nemnovský, příd. k
(chem.); Nero
nepřístupný [-ně; mostl = ne
přístupný, těžko přístupný

nepřítel [-lkyně], -e, 1. mn. -přá
telé... (jako přítel), m. = „kdo
nepřeje“. odpůrce, protivník: n.
kouření. žen...; úhlavní, odpo
vědný n.; n. ve smyslu vojen
ském; přítel n. = všichni, ať je
to přítel nebo nepřítel;
*nepřítelka, -lek, ž. = nepřítel—
kyně, v. nepřítel

nepřítomný [-men] = ne přítom
ný; přenes. n. duchem = v myš
lenkách jinde:
přislov. -mně, jen přenes.: oči
poletovaly -mně s tváře na papír
(Neum.) = v zamyšlení; usmáti
se -mně (B. Klič.);
podst. -mnost, -i. ž. (při schůzi...)

nepřízeň, -zně, ž. = poměr ne přá
telský, neláska; n. osudu = ne
příznivost

nepřiznaný ["-něJ = ne přiznaný
(důchod...); -ně se bála tmy
(Vr.) = aniž se k tomu při—
znala

*nepříznjvec [Juka/na, -vce, n. =
člověk nepříznivý někomu_ ně
čemu

'neptaně, přísl. = bez ptaní
neptnnismns <-nyz—», -mu, m.,

franc. = učení o důležitosti vody
při tvoření skal (odbor., EaI.)

nerad (nářeč. -'rád), sr. rád.
'neradný = co se neradi. nedopo

roučí: -né žerty (č.—Chod); -no
s ním žel-tovat || obyč. není radno

neradostný = smutný; příslov. mě
|| 410 (Vr.); most (J. čep.)

'nemnivý = co nezraní
'nerázný = nehorázný, ohromný
nerci || nero—ili (nervi—Ii), příslov.

= neřku, neřkuli
nereida x-reji-m zdrob. -dka, -dek.

ž., mořská nymfa řec.
nerez, -u_ m. = nerezavějící ocel
Nero (Né-», -ona <Neró-»_ m.. řím.

císař: N., -ra. -roví. m., psí
jméno

'nerodný = nevlastní (čelak.).
neúrodný

nerost, -u_ m. = neústrojná. pří
rodnina, minerál;
nerostný = minerální (olej. bo—
hatství, vlákno):
nerostopis, -u, m. = věda 0 ne
rostech, mineralogie:
-stopísec, -sce, m. = mineralog:
-stopisný = mineralogický

nerovný [-ně; mostJ = ne rovný:
přenes. = nestejný: -né síly.
manželství; n. boj, zápas; při ne
rovnosti sil: společenská., třídní
-nost

nerozbitelný ll -b4mý: —nésklo
nerozborný [mě,- mostJ = co ne

lze rozbořit (hradby...)
nerozdělný = co nelze rozdělit
'nerozdílný = nerozdělený, společ—

ný (zastan. Koll.); v. nedílný
nerozeznatelný [-nč; masu = ko

ho, co nelze rozeznat: n. rozdíl:
je to -né || obyč. nelze to roze
znat

'nerozhodník, -a, m. = nerozhodný
člověk:
nerozhodný [mě,- -nost] = kdo
se nemůže rozhodnout. kolísavý:
n. člověk; n. boj, zápas = se
střídavým štěstím, nerozhodnutý

nerozlišitelný || “lí—iný = co nelze
rozlišit

nerozlomný Ene; most) =
lze roziomit: —népouto

nerozlučitelný || obyč. -luč'ný [mě,

CO ne

-nost] ; -1uční přátelé = kteří
jsou stále spolu

nerozluštitelný = co nelze rozluš
tit: -ná. hádanka, ilustrace (Ner.)

'nerozmysl, -u, m. = nerozmýšlení,
nerozvážnost ;
myslný [-ně; masu = neroz
vážný

'nerozpojný L—né;-nost] = co ne
lze rozpojit

nerozpustný [-nost] = co se neroz
pouští

nerozum, -u, m. = nerozvážlivost.
pošetilost: nerozuma, m. = ne
rozumný člověk (lid., Pujm.);
nerozumny' botě; mostu = ne
rozvážlivý. pošetilý
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'nemzvážlivec, -vce. m. = neroz
vážlivý člověk;
nerozvážlwý Dvě; -vost] || 4162
ný [mě,- -nost] = bez rozvahy,
nerozvažující, neuvážený. nepro
myšlený: n. člověk, čin, -né jed
nání

'nerozvížitelný [-né; most) = co
nelze rozvázat, nerozlučný

'nerůda, m. || ž., souvisí s rod(iti)
= zrůda, nepříjemný člověk
(stč., dial., šafař.) || nmda, m.
= mrzout (č.-Chod), nekňuba
(Pujm.): z toho příjm. Neruda,
m.;
'nerůdný = zrůdný... (šafař.):
nerudn'ý člověk = nepříjemný,
nevrlý, drsný, zrůdný;
nemdovský, přid. k Neruda,: n.
sloh

nerv, -u, m., z lat. nervus = čiv:
newatum aktů-», ž. = žilnatina
v listě, v křídlech hmyzu (od
bor.);
nemní [-né; —nost] (nové) = s
jemnými nervy, citlivý; n. na.
pétí = nervové (Nov.), citlivost
(Sez.); -nost poesie (Ho.);
nervosa || -'vósa c-zmb, ž. = ner
vová choroba, -vé podráždění;
mása, m. = nervósní člověk
(Pujm-):
ne?—vosám,z. = net-vosa. dráždi
vost;
newosněti || más-, -nějí = stá
vati se nervosní; obyč. slož.
dokon. z-; sr. znervosniti;
nervosní ][ —'vósní[-ně; -nost] =
nervově chorý, dráždivý;
nervový [-vč] přid. k nerv.: -va
choroba.: -vě se zhroutit:
nervstva, stř. hromad. = nervy;
nemus- rerum <<ré-»,lat. = nerv
věcí, to hlavní, zejm. peníze

neřád, -u, m. = nečistota, smetí.
svinstvo; přenes. = co je nepří
jemné, mívá. nepříjemné násled
ky, svinstvo (0 alkoholu, 0 ne—
moci...):
n., -a, m. = dareba, neplecha...;
'ne'řádek, -dka, m.. zdrob. k ne
řád, -a:

'ne'řáditi = znečišťovat, kálet; v.
zaneřáditi;
neřádný [mě] : -ně pochovati
(Jin) = ne tak. jak se sluší.
nedůstojně;
neřádstvo, stř. = „svinstvo“:
kalíšek -dstva (Drn.); mravní
-dstvo = nemravnost (Vach.)

nei-est, -i, ž., 1. = neřád, nečisto
ta,: plno -sti v sudu (čech, říd.):
2. = zlozvyk, mravní nečistota,
neřestný čin;
neřestník [-m'.ce], -a, m. = ne
řestný člověk;
neřesmý [-ně; -nost] = dopouš
tějící se neřesti (člověk), plný
neřesti (život)

než-ku II časť. neřkuli (neřku-li),
příslov. = „nepravím-li", natož,
tím méně: já, se v tom nevyznám.
n. ty

'nescestný = neschůdný. nedo
stupný

nesčetně, v. nesčetný:
nesčetněkrát, příslov. = nesčísl
někrát;
nesčetný [—'nč;most] = co nelze
spočítat, nespočetný, nesčíslný

nesčíslné-krát, příslov. = nesčetně—
krát, velmi často;
nesčíslwý [Jně; -nost] = nesčetný

“nesčítatelný || *nesčitebný = ne—
sčetný

'nesehraný [mě,- -nost] =
bez souhry, nestrojený

neselhávajíci = vždy působící, čer
stvý: n. síla (Sez.), paměť

nesesaditelný [most] = koho ne—
lze sesaditi

nesesér, v. necesér
neshoda, ž. = nedostatek shody.

nesoulad:
neshodný [-ně,- masu = nesho
dující se: -dný přívlastek (mluv
nic.)

hraný

'neshonlivý = beze shonu
'neSchodný = neschůdný (Rais)
'neschopník, -a, m. = neschopný

člověk;
neschopný [—pen; mne; -zmost]
= nezpůsobilý: n. k práci, n. 00
udělat; n. platit = insolventní:
platební -nost = insolvence
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nesjetý = ' nesježděný. hrbolatý nesmazatelný Vně; -nost] = 00 se
(Ner.) nedá smazat, vyhladit...: -ne

nesjízdný [most] = po čem se
nedá. jezdit: -ná. cesta

neskladí, stř. || naskladmna, ž. =
zboží neskladné, příliš objemné
proti své váze (odbor.):
neskladný [-'ně; -nost], 1. = ne
ladný: -né verše (obrozen.); 2.
n. byt, kufr = do kterého se dá
málo postavit. složit (nábytku.
šatstva...) '

'nesklamný, místo nez- = ne
klamný

nesklonný krmě; mmst) = co se
neskloňuje; = nepoddajný (říd.)

neskonalý [-le; -lost] = co nelze
překonat. dokonalý, nekonečný:
-lá. radost, vděčnost: -la láska
(čech), moc (Celak), muka
(Jung'm.); -1e rad

'neskončený [mě; masu = neko
nečnýí -ná říše (Mácha)

'neskoro, příslov. = pozdě (nař.)
neskromný [-'ně; most) = dosti

náročný
neskrývaný odpor (Bo.) atp. =

zjevný, netajný
neslaný, v. nemastný
neslavný [mě] = žalostný, ubo

hý: n. konec, odchod: -ně odejít
'neslevný = neslevující. nesmlou

vavý
neslučitelný [max], v.

tibilní; _
neslučioý [-vě; 40813 = neschop
ný se sloučit (Nov.)

lnkompa

'neslucha, m. = kdo neslyší (C.
Chod)

neslýchaný [mě,- most) = co ne
slýcháme, neobvyklý, překvapu
jící: -ná. novota; -ně drahý;
'-cháno: -ché.no. zvolal = to je
-chané (Vach)

'neslyšaně, příslov. = neslyšně
(Ner.)

'neslyšítelný (Vr.. Tllsch.) _= ne
slyšný;
'neslyšmo, příslov. = neslyšně:
neslyšmj [-ně; mostJ = co není
slyšet, bez hluku, tichý (kniž.
& odbor.): n. chod stroje, krok.
let: -ně odejít. otevříti dvéře

písmo; n. dojem: -ně se mi to
vtlsklo do duše

'neSmekač, -e, m. = kdo nesmeká
(Č.-Chod)

'nesmělec, —lce, m. = nesmělý
člověk:
nesmělý [-le; -lost] = ostýchavý

Nesměň, -ně, ž., ves v č.
nesměnitelný || neměnný (odbor.)

= co se nedá. směnit, vyměnit
'nesměrný [most] = nesmírný

(Vrchl.)
'nesmír, -u, m. = neSmirný svět.

nesmímost (Ner.);
nesmírný [-ně; mostJ = co ne
lze změřit, nekonečný, ohromný
(svět, moc. radost, bohatství...)

neSmiřitelný || odch. —m/í-[-'ně,
most) = kdo, co se nedá smí
řlt, nesmířllvý (hněv, nepřítell

'nesmířlivec, -vce, m. = nesmířlívý
člověk; Jiný [-Z'ivě; -lí/vost] =
nesmiřitelný

neomlouvavý [-vě; west) = ne—
smlouvající, neslevující se svých
zásad, pevný: n. člověk; -vě :Ied
natl; -vost v myšlení (šel.)

nesmluvní = jsoucí mimo smlou
vu, nemající smlouvu

'nesmluvný, 1. = s kým se nelze
domluvit, dorozumět (stč.); 2. =
s kým, o čem nelze smlouvat:
n. člověk, požadavek (šal.; říd.)

nesmrtelný [most] = neumírající.
nehynoucí, věčný: n. duch. -na
čest, slava, zásluha; -nost duše
" *nesmrtný [-ně; -1wst] (níž.)

neemysl, -u, m. = co nemá, ne
dává smysl; -slmý vně; most)“
= nedávající smysl

'nesmytelný [mě,- -nost] = co se
nedá smýt

nesnad, ve rčení bez snadu 4 ne
snadu uhodnout = jistě (hovor.):
'nesnaditá se (False.) || '-dm'ti se
= příti se; sr. znesnadniti;
nesnad/ný [-ně; masu = obtížný"

nesnáše(n)livec, -vce. m. =
snáše(n)livý člověk

ne—
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nesnáz, —e, ž., často pomn. -ze,
souvisí s nesnadný = nesnad
nost, obtíž, potíž

nesnesitelný [-ně; -nost] = koho.
co nelze snést, strašný, hroz
ný: n. člověk, -né horko:
'nesnesný || 'nesnosný = nesne
sitelný

nesobecký [-ky; -kost], opak k so
becký = přející, altruistický

nesoulad, -u, m. = nedostatek sou
ladu, neshoda, disharmonie:
-dný [-dně; -dnost] = trpící ne
souladem

nespalný = co nelze spálit. co ne
shoří: n. oděv (čech)

'neSpavec, -vce. m. = člověk trpící
nespavostí;
nespavost, -i, ž. = stav, kdy ne
můžeme |spát;
'nespavy [dvě] = nemohoucí
spát, bezesný (0 noci); -vě =
beze spaní, aniž spíme

'neSpěchavý [dvě] = beze spěchu:
jetí -vě (Martín)

nesplnitelný [most] = co nelze
splnit: -né přání

'neSpočet, -čtu, m. = nespočetné
množství; -četněkrát = nesčetně
krát (Vr.):
nespočetná [-ně; -nost] = co ne
lze spočítat, nesčetný, nesčíslný

nespočitatelný = nespočetný (T.
Novák.)

neapokojenec, -nce. m. = nespoko
jený člověk

neapolehlívý Vně; vvostJ = na ko
ho, nač se nelze spolehnout

neaporný [%; masu = o čem
není, nemusí býti spor. nepo
chybný: -ná pravda ; -né řízeni
= upravující právní poměry, tý
kající se právní úpravy; mít -ně
pravdu = beze vší pochyby. nade
vší pochybnost, najisto

nesrovnalý [-le; —lost] = nesrov
návající se. neshodující (říd.
kniž., Sez.): -lost názorů (Nen)
= neshoda

nearovnaný [-ně; -nost] = neurov
naný: -ně = neurovnaně || nepo—
měrně (říd.)

nesrovnatelný [-ně; —nost] = co
nelze srovnat: to jsou věci -né:
-ně lepší = nepoměrně

'nesrsta, m. = nezdvořák. neruda.
chamtivec (mor.):
"-stný = nerudný (Herb.. Pitt
ner.)

nestálý [-le; -lost] = nevytrvalý.
měnívý_ vrtkavý (povaha, počasí)

nestání, stř. = nedostavení se k
soudu; odsouditi pro n.

'nestarostný =bezstarostný (Zey.)
'nestavltclný vně; -mst] = ne

zastavitelný
nastejno-, kmen od nestejný ve

slož.:
-měrný [-né; most) = ne ve
skrze. všude stejný: -ná tloušťka:
-ramenný = mající nestejná. ra
mena: -nný svícen, -nná. páka.:
-rodý = nestejného rodu. dru
hu, nesourodý: —délátky

nestejný [mě,—mostJ = různý
nésti, nesu, nesen(í), nikoli ne

šen(í) = (na rukou, v rukou, na
hlavě...) držet na jednom místě
n. držet a dopravovat jinam:
n. dítě na rukou. na zádech.
pušku na rameni, ovoce v klíně.
zboží na trh: hlavu hrdě. vysoko
n.;
= podpírat: sloupy nesou strop.
klenbu;
= přinášet. poskytovat, dávat:
strom nese ovoce, pole užitek.
vklad úroky: kolik to nese? =
jaké jsou z toho úroky. jaký
zisk...; to nic nenese:
bezpředmětově: ručnlce nese da
leko = nese střelu..:
= mít, platit, snášet. trpět: n.
vinu, risiko, útraty procesu. něco
těžce, trpělivě... n.: n. péči (El-b.,
zastar.);
n. jméno: jediný nese jméno
svého rodu = je jediný nosíte!
jména, jediný on ze svého rodu
žije || nečes. n. jméno m.
jmenovati se:
= vésti: šel, kam ho oči nesly:
71. se = vykračovati si: ten se
nese!; nesla se srnčím krokem
(Ner.); statečně si to nesou
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(čap.); jeho postava nesla se
vzpřímeně (Jir.);
n. se k čemu = směřovat; =
šířiti se: hlas zvonu se nese
větrem (Vrchl.); zpráva se nese
od úst k ústům;
skladby se nesou tónem kroni
kářským (Vrchl.) = mají kroni
kářský ráz:
slož. dokon. do- co kam = za
nést, dopravit; do- co komu =
přinést (nářeč.); přenes. do- co
= zpravit o čem, prozradit, udat:
doneslo se mu to = někdo ho
o t0m zpravil. slyšel o tom mlu
vit:
na- co nač, barvu 'na' obraz...:
přenes. silně nanesena tenden
ce: na- bláto || bláta (= mnoho
bláta) do pokoje = přinést na
obuvi;
'na- návrh, námitku. neústroj.
m. přednést, předložit návrh. na
vrhnout. přednést, vyslovit ná
mitku:
nad- co = nadzvednout: nad- se:
'nad- co = na.-:
od- koho, co kam, (ke) komu.

-dítě do postýlky, psaní na poš
tu...: voda odnesla most; ty (si)
to odneseš = budes za to pyka
tl; od- komu spaní (nechceme-li
si u někoho sednouti);
zao-, jen o trvání v budoucnosti
(poneSu to... = budu néstl) a
v rozk. zpús.: pones to sem =
(při)nes; popo- co = kousek
dále odnést, pře-; pauz-, v. vz-:
pod- co = nad- (vniknutím pod
to): vlna podnesla člun:
p'ro- stůl dveřmi zboží přes
hranice; přenes. pro- co (úsu
dek, přípitek...) = proslovit, vy—;
pro- co na. koho = vyzradlt;
pro- se s čím = nesením se u
navit; pronese se to = nesením
toho se člověk unaví;
pro- se (o dívce) = „zapome
nouti se" (Herb., nářeč.):
pře- = od- jinam, přes co: pře—
dítě přes potok, obraz do jiného
pokoje, válku do nepřátelské ze
mě. lásku na koho:

pře- se přes co (přes námitky...)
= nevšimnouti si toho úmyslně,
nedbat; pře- co přes srdce =
nevšimnouti si toho, nechati tak.
strpět; pře- se přes co lehce.
těžce = snést. strpět, smířitl se
s tím; '
před-, přenes. = vyslovit, zare
citovat. provést (před kým):
před- žádost, prosbu, stížnost.
skladbu. báseň; sr. přednes:
při- komu co = do- (ke) komu:
přenes. při- štěstí, užitek, oběť.
zkázu; při- z cest zkušenosti:
nevíme, co večer, zítřek přinese:
roz- dopisy..: roz- statek = roz
krásti; sr. kopyto; roznesla. se
zpráva. pověst, něčí sláva = roz
šířila;
s- = přinést, od- na jednu hro
madu, shora dolů; 3- látku k
práci, hojné doklady = shro
máždit, nasbírat; letadlo se
sneslo k zemi = sletělo; slepice
snesla vejce = vypustila ze sebe:
5- koho = strpět, vystát; s- se
s kým: s- křivdu, bolest, útrapy
'. = vytrpět, vydržet;
s- se na čem = usnésti se (za—
stat-.):
u- koho, co = býti s to nést:
dnes by se dobře unesl kožich
= byl by dobrý: u- dívku = u
chvátit & odnést; u- koho zpě
vem... = dojmout, uchvátit; dáti
se u- hněvem, vášní = dáti se
uchvátlt, strhnout;
us- se na čem = ustanoviti se.
shodnouti se. schválit; v. usne
seni;
v- co kam (dovnitřz do pokoje...):
přenes. v- světlo do věcí; _
vy- = odnést ven n. nahoru:
vy- koho do nebe '= vychválit
(lid. a. hovor.); vy- spaní = od-;
= přinést užitek; vy- rozsudek:
vy- co = prozradit;
vz—= obrátit, zvednout vzhůru:
vz- zraky (Čech); hrdou šíjí ku
hvězdám (Vrchl.)_; vz- prosbu.
dotaz na, koho: vz- se = vzlét
nout, vy-... do výše (0 letadle
...): sr. vzneslý, vznešený:
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po-vz- stat.., přenes. = zvednout *nestydatec [-tka]. -tce_ m. = ne
hmotně, duševně, zvelebit; povz— styda;
se nad hmotné zájmy = vypros- -datý [-tě; -tost] = nestoudný.
titi se z jejich vleku; povz—se
k pathosu (v řeči) = dostoupit:
za- co kam = odnést: řeka za
nesla bahno na louky || louky
bahnem = nanesla na ně; roura
je zanesena (pískem...) = ucpá
na; přenes. býti zanesen prací =
zavalen, zahrnut; za—koho dary

za- co do knihy = zapsat;
v. nositi

'nestihlý He; -lost] = neskonalý,
nevystižltelný

'nestižný = nevystižitelný. nedo
stižný

Nestor, -a, m., stařičký řec. hrdi
na; n. = nejstarší člen: n. čes
kých spisovatelů apod.

'nestouda, m. = nestoudník;
nestoudnice, v. nestoudník;
-dnick'y' Paky; -cw£], příd. k
nestoudnžk [-m'ce], -a, m. = ne—
stoudný člověk:
nestoudný [-ně,' —nost]= nesty
datý

nestranný krmě,- -nnost] = beze
zření k straně, k stranám. k o
sobě, -bám, hledící jen k'věcl.
objektivní: n. člověk, úsudek...

'nestrastný = nepůsobící strast
nestravitelný [most] = co nelze

strávit
nestrojený [-né; most) = nenuce

ný, prostý. přirozený
nestřežený = „nehlidaný": v -ném

okamžiku, v -né chvílí = kdy
nejsme pozorní, ostražití, kdy
myslíme. že nejsme pozorováni

“neBtřísněný [-'ně; -nost] = nepo
třísněný, neposkvněný

nestvůra, ž. = obluda. šereda, ne
tvor; = zlý, necitelný, ohavný
Člověk;
'nestvúrče, —Cete,str. = nestvůra:
nestvůrný [vně,- -nost] = oblud
ný, šeredný; '-m, stř. = něco
nestvůrného (Nez. )

nestyda, m. = nestydatý člověk:
-dák, -a, m. = nestyda (lid. a
hovor.);

65'

bez studu, troufalý. drzý: n. člo
věk, —tá.podmínka; -té peníze =
veliké (lid. & hovor.)

nesvár, -u, m. = svár
'nesvářeti se || *-ř1't1'se = svářlti

se: v. znesvářlti
'nesvědomec, -mce. m. = nesvědo—

mltý člověk; '-domý [-mé;
-most] = nevědomý (zast.)

'nesvor, -u, m. || '-m, z. = nesvor
nost, nesvár

nesvúj: n. hlas (Majer.) = neob—
vyklý. jiný než obyčejně; být
n., nesvá, mn. nesví, nesvé = ne—
cítiti se úplně zdráv. spokojen.
nebýt ve své kůži

“nesyta. m. = nenasyta:
'nesytný = nenasytný. nesytícl

nešetrný [-ně; -nost] = nedostl
šetrný

nešika, m. = nešikovný člověk.
nemotora (lid. & hovor.);
-kovný [-ně; most) = neobratné

neškodný [-né; most) = neško
dicl: n. prostředek

nešlechetník [-tm'ce], -a. m. =
nešlechetný člověk:
nešlechetný buě; -nost], opak k
šlechetný = neušlechtllý neles
kavý, zlý

nešpor, -u, obyč. pomn. -r;y, m.. z
lat. vesper = odpolední (podve
černí) pobožnost: -rn'í Cas (Jlr.)

nešť. sr. nechat
nešťastník [mia,—B],-a. m. = ne

šťastný člověk:
nešťastný [—ně], opak k šťastný
= ubohý, bídný. zoufalý: n.
proč, z čeho, nad čím:. = přiná—
šející neštěstí, zhoubnýz' n. pod
nik, -né karty; -ně co udělati =
k svému neštěstí, že jsme z toho
nešťastní

neštěstí„ str. = pohroma. zkáza.
zhouba, katastrofa: železniční...
n.: být v n., přijít, přivést.
strhnout koho do n.: stihlo ho.
potkalo n.
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neštovice (z nežit-ovice), obyč. po
mn., z. = nakažlivá choroba s
vyrážkou ;
zdrob. 'neštovička || lid. -3tůvka,

neštovičný, přid. k neštovice
nešvar (odch. -vdr), -u. m. =

zlořád
'nešvařiti = znešvařovati
net || zprav. neteř (odch. nett).

4. -teř, 2. -teře... z. = sestřina.
bratrova dcera

netajený = nezatajovaný (radost...)
'Netalián [-nka], -a, m., netalíán'

ský, Natálie, ž. = Ital. italský.
Italie. (lid.)

'netečník, -a, m. = netečný člo—
věk;
netečný [-ně;
(do)tknouti se =
stejný '

neteř, nett, v. neť
'neťka, -těk, ž., zdrob. k neť
netknutý [-nut] = nedotčený:

jídlo zůstalo -to "_-té jidlo
neto, z netto, neskl. přid. jm., ital.

= čistý: n. váha: n. 10 kg =
_10 kg čisté _váhy

-nost], souvisí s
nevšímavý. lho

netoličak, -a, m. = netolický kůň
(lid.)

netoliko, přislov. = nejen. ve spo
jení n. — nýbrž (ale) i

netopýr, -a, m., ssavec letoun;
-řt křídla.; přenes. -ři myšlenky
(Ner.) = chmurné

netrhnonti se, v. trhnouti
'netroufalec, -lce, m. = netroufalý

člověk;
'netroufalý He; -lost] = ne
smělý (čech); —faný= nečekaný
(Ner.) '

netrpělivec, —vce. m. =
člověk „ '

'netržitý [—tě;
netřeba, přislov. =

netrpělivý

-tost] = nepřetržitý
není potřebí.

nutno: n. čekati... (zprav. bez
spony býti)

netřesk, -u, m., rostl.
netto, v. neto
netušený [-ně] = co nikdo netu

šil, neočekávaný, neobyčejný: n.
rozkvět: -nou měrou; -ně krásný

*netvar, -u, m. = opak tvaru;
'netvarný = neforemný (Hel-rtn.)

netvor, -a, m. = obluda, nestvůra,
mravní zrůda, zlý člověk;
natom-ný [-ně] = obludný, ne
stvůrný: -ná zjevení (Dur.):
všecko se mu v nitru -ně svářllo
(So.); —nýkrál = zlý (Pujm.):
“netvoři, přid. k netvor;
'netvořiti = znetvořovat; v. zne
tvořlti;
'netvořivec, -vce, m. = netvoři
vý, netvůrči člověk

'nctykalka, ž. = netýkavka.
netýkavka, ž.. rostlina; přenes.

n. || častěji nety- = člověk, kte
rého Se nesmíme dotknout (pře—
nes.). nedůtklivý, přecitlivělý.
choulostivý, citlivůstkář;
netýkavkovitý, nety- [-tě; -tost]
|| Jcavkový " *-kavý [-vě; mostl
= nedůtklivý, citlivůstkářský

neúcta, 2. = nedostatek úcty, ne
uctivost:
neuctli'vý [-vě; —vost] = nedosti,
málo uctivý

neúčast, -i, z. = nepřítomnost.
přenes. = nezájem, lhostejnost:
n. členstva; projeviti n.; -stněný,
v. účast

neúčelný [-ně,- -nost] = odporují—
cí účelu, nevhodný

neučenec, -nce. m. = neučený člo
věk (Arb.);
naučený = ne učený, neodborný,
laický, prostý: n. člověk, -né dí
lo (Vlč.)

*neudolatelný || 'neudolný [-ně;
-nost] = nezdolný n. neúnavný

neudržitelný [-ně; -nost] = co se
nedá. držet, nemůže déle trvat

'neuhadnutelný = co nelze uhád
nout

neuhasitelný = co nelze uhasit:
-ná žízeň || '-hasný

"'neúhleda, m. || ž. =
nevzhledný člověk

'nenhnutě_= bez uhnuti (č.-Chod)
'nenhodný = nepřejici (nař., Svět.)
*neúhonný = bezúhonný
'neuchranný = neodvratný (obro

neúhledný.

zen.)
"neuchýlitelný = neúchylný



neůchylný 1029 *neůstrašný

neůchylný [mé] = neodvratný: n.
následek (šafař.); -ně nutný
(Sez.); = neuchylující se: má
cesta k socialismu

'neuk, -a, m. = neučený člověk
'nenkllda, ž. = žena nedbající na.

úklid, nepořádná
'neůklldný = nedbajíci na úklid,

nepořádný
'neúklonný [mně] = neúchylný
neukoj, -e, m. = neukojení (kniž.):

neukojeny' [mě] = nesplněný:
-ná, touha; -ně jíti za. vyšším cí
lem (kniž.);
neukojitelný || kniž. neúkojný
[most] = co se nedá. ukojit:
-telná touha (Vlč.): -J'ný stesk
(Sez.); -jné oko (Ner.)

neukost, v. neuký
nenkrotitelný || neúkrotwy', neu

(kniž.) = nezkrotný: -lná. láska
(Arb.); -tný hněv, -tná zvěda
vost (čech)

'neuký [-kost] = neučený, v. neuk
'neuma <me-u-», m. = člověk něco.

nlc neumějící, neobratný, ňuma
(Slád.)

'neumáleně, přislov. (od neumá
lený k neumáliti = neučinlt ma
lým) = nezmenšeně, v nezmen
šené míře (Jir., zast.)

'nenmdlévavý kvě; -vost] = ne
umdlévající

neumělý [-le; -lost] = nedovedný.
necvičený, nezručný

neumlčitelný = nedající se uml
četi (Č.-Chod)

neúmorný [-ně; most) = neumo—
řitelný, neúnavný, horlivý

neumořitelný, o papírech, které se
jen úrokují

neúnavný [-ně; -nost] = necitici
únavu, nedbající jí, horlivý

neúnosný = co nelze unést, ne
schopný něco unést, přiliš obtíž
ný, zatěžující

neúplntný [-ně,' -nost] = kdo se
nedá. uplatlt; -né jednání = bez
úplaty, zaplacení (odb.)

neúplný [-ně; -nost] = necelý, de
fekt(iv)ní

'neúporný = nesporný

neupotřebltelný [most] = co je k
nepotřebě "

neúprosný [-ně; -nost] = kdo se
nedá uprosit: n. soudce; = ne
lítostný, krutý: n. boj. -ná. smrt

nenralglcký, přid. k neuralgle:
-cké bolesti;
neuralgie c-g'yjenv, z.. z řeč. =
nervová. bolest

nenrasthenický a-nyc—r. přid. k
neurasthenle: -cké bolesti;
neurastheme c—nyje», ž., z rec.
= nervová slabost;
-themk, —a,m. = neurasthenlcký
člověk

neurčito, stř. = něco neurčitého:
k neznámému -tu (čech); = ne
určité místo: oko tkvělo v -tu
(t.); dívatl se do -ta; na n. (co
odložit) = na. neurčitou dobu;
neurčitý [-tě; -tost] = neurčený,
přesně nestanovený, nepřesný,
nejasný, matný: n. plán, obrys,
-tá. představa.. touha; na. -tou
dobu; v mluvn. -té zájmeno. -tá
číslovka

neurolog, -a, m. = odborník v neu
rologii; -gie, ž. = nauka o ner
vech;
neuropat, -a., m. = člověk ner
vově nemocný;

neurotický a-tyc-» člověk = neu
rotik <-tyk», -a, m. = nervósní
člověk

neurovnaný [-ně; most) = nespo
řádaný

neurvalec, -1ce, m. = neurvalý člo
věk:
neumaly' [-le; —lost] = hrubý.
surový: n. útok, -lé chování:
'neurvaný = neurvalý '

neuskuteěnltelný [most] = co ne
*lze uskutečnit: n. plán:“ je to
-né [] obyčej. nelze, nedá se to
uskutečnit

neúspěch, -u, m. = nezdar
*neuspěchaný = klidný (Majer)
nenstálený [most] = ne stálý, mě

nící se
neustálý [49] = ustavičný
'neústrašný [mě; -'nost] =

J'ácný
nebo
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neústrojný [%; -nost] = anorga
nický; přenes. = odporující ně
jaké soustavě, nenáležitý

neústupa, m. = neústupný člověk
(Vrchl., lid. a hovor.) || upec,
-pce, m.;
neústupny' [mě,- mostJ = kdo
nechce ustoupit,_ nepovolný

neutěšený [-ně; -nost] ='co nepo
těší, truchlivý. smutný. rozhára
ný, špatný: n. stav, -né poměry

neútěšný [-ně; -nost] = bezútěš
ný (kniž.)

neutrál, -a. m., z lat. = kdo nl—
komu nestraní, neúčastní se vál
ky, sporu. polltic. života..., ne
zúčastněný, nestranný člověk;

'neutralžsace on:-zao,ž. = neutra
lisování; -sační, příd. k tomu:
neutralisovati c-zo-», —sují =
prohlásiti za neutrální: -va.né ú
zemí: slož. dokon. z-;
-ral_ita, _ž. = nezúčastněnost. ne
stra'nnost

neutrální [-'ně; —n08t],z lat., 1. =
nezúčastněný, nestranný: n. stát,
pozorovatel; n. území, pásmo =
kde se nesmí bojovat..: 2. =
neutrallsovaný: n. barvivo: '3.
přid. k neutrum, na př. n. pod
statné jméno = středního rodu

nentrnm, -ra_ stř., lat. = střední
rod, jméno střed. rodu .(mluvnlc.)

neutuchající, v. tuchnoutl
neuvěření. stř.: je to k n. = k

nevíte:
neuvěřitelný [-ně; most) = če
mu nelze uvěřit: má zpráva; je
to -né || obyčej. tomu nelze věřit;
-ně silný... = k neuvěření

neuznalec, -lce. m. = neuznalý člo
věk (lld. & hovor.);
neuznala? [-le; Jost) = neuzná.
vající (prácí. ochotu...). nevděč
ný

nevalný [mé] = chatrný, bídný.
slabý, špatný: -né zboží, -ná ú
čast, dílo -né ceny. -né zdraví:
vede se mu -ně

navázaný [-'ně; most), 1. -ná řeč
= próza: 2. = bujný, rozpustilý,
divoký: n. život, -ná cháska, -né
mravy: žít -ně

'nevažitelný = co nelze vážit, ne
závažný (Čap)

nevážný [-ně; most) = nevážící sl
nikoho, ničeho, nedosti uznalý,
nedosti uctivý, nedosti slušný
(člověk, řeč): -ně 0 kom mluvit:
být v -nost1 = nepožívat úcty:
mít koho v -nostl

nevčas, příslov. = v nevhodný čas
(přijít..J, nikoli v nečas;
nevčasný [mě,- -nost] = časové
nevhodný: -ný návrh; -ně za
kročit

nevděčník [miceL —a, m. = ne
vděčný člověk; -čwý [-čne :
-č1wst] = ne vděčný, v. tam;
nevděk, -u, m. = nedostatek
vděčnosti

nevel(i)ký = ne velký. ale ne do
cela malý

'nevěda, ž. = ne věda, špatná vě
da, pavěda (Mas.) ||
'nevěda, m. = nevědouci člověk

nevědomec, -mce, m. = člověk ně
čeho neznalý, neznalec, lgnorant
(hanlivé); '
nevědomky, příslov. = ne vědo
mě, neúmyslně;
nevědomý [-mě; -most] = čeho
si nejsme vědomi neúmyslný:
-má urážka.: -mě = nevědomky
(Ner.); -most, -l. z. = neznalost:
-most hříchu nečiní (přísl.)z
učinit něco z -mosti

nevěra, 2., 1. = nevěření, zejm.
křesťan. učení; 2. n. v manžel
ství = porušení věrností;
nevěrec, -rce, m. = nevěřící
(křesťanskému učení) || wrkyně,
ž. = pohanka (Třebíz.); vrecký
[-rect'oí], přid. k tomu

nevěrnický, přid. k nevěrník;
-'mík [-mice] = nevěrný muz:
= nepoctivec (zast.):
nevěrný [-ren; -7'ně; -'most] =
zpronevěřílý, zrádný: -rný ko
mu; -rná správa = nepoctivé
(právu)

nevěřící, v. věřlti; příslov.
“mě namítat (Vr.); "-cnost, -i.
z. = nevěření, nedůvěra

'ncvěřivý [-vě,- -vost] = nedůvě
řivý
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nevěsta, 2., 1. = zasnoubená. dív- neviňoučký || -ňounký = zcela ne
ka, žena; symbol stydlivosti, vinný
strojivosti; 2. = snacha (lid. & nevinný [-nen; mně; —nnost], 1.
hovor.); 3. = .záděl (koželuž) = ne vinný, bez viny; 2. = ne

nevěstčí, přid. ]: nevěstka
nevěstí, přid. k nevěsta:

*nevěstička, ž., zdrob. k nevěsta.;
nevěstinec, -nce, m. = nevěstčí
dům;
*nevěstz'nka, z., zdrob. k nevěsta;
'nevěstinný, přid. k nevěsta;
'nevěstinský [-sky] = nevěstí,
nevěstčí;
nevěstka, -stek, ž. = lehká„ pro
dejná ženština

nevídám: n., zas nějaká novota
(Rais) = to je neslýchané, po
dívejme se... (podiv); On se
hněvá; n.! = to je toho, co na
tom?

nevídaný = zřídka viděný, neoby
čejný, zvláštní: n. jev, má. krá—
sa, nadhera

neviditelný [—ně; -nost] = koho.
co nelze vidět

[ 'nevidky, -dek, ž. pomn. = mžit
ky (nař.)

II *nevidky, příslov. =
vaně

'nevidný = neviděný, -ditelný, ne
vídaný (Prach, Da.)

'nevldomec, -mce, m. = slepec;
nevidomo, stř. = neviditelné. ob
last: do tmy a. do -ma (Ho.);
nevidomý [-mě; -most] = nevi
doucí: dělati se n.; = slepý
(Jir. a v úřed. mluvě)

nevím-, 1. os. od nevěděti, kleslá.
v částici dávající zájmenům ne
urč. význam:
-co, -kde, -kdo...: kdyby to by
lo nevímco = cokoli; za nevímco
nebyl by se nikdo přistěhoval
(šmil.) = zanic; kdyby to říkal
nevimkdo = kdokoli atd.

= to. že je někdo

nepozoro

nev'ma, ž. , 1.
nevinen; 2. = nevinnost (Slád..
ojediň.)

neviňátko (nik. -nňá.-), stř. =
nevinné dítě; často iron. = „čis
tý ptáček“ || zříd. nezdrob.
nevině, -něte. stř. (SIM.)

znalý pohlavního života (lid. a
hovor.); -nně býti odsouzen;
-nnost, k nevinný 2. = neznalost
pohlav. života (k nevinný 1. je
nevina)

nevíra, ve Spojení k Je = 1: ne
uvěření, neuvěřitelně: je to k —ře
(Klíč., č.-Chod); ]: -ře těžký ži
vot (Klíč.)

nevítaný = nemilý (host...)
nevkus, —u,m. = nedostatek vku

su;
nevkusný [—ně; -nost] =
vkusu, odporující vkusu

'nevládný [—nč;-nost] = bezvlád

proti

ný
'nevláha, z. = sucho (Nei-.)
*nevlida, m. = nevlídný člověk

(č.-Chod);
*nevlždwtcký boky; -ctv£], přid. k
nevlídnik [—ni<>61,-a. m. = ne
vlídný člověk;
nevlídný [-ně; -nost] = ne vlíd
ný (člověk, den)

nevod, -u, m. = vlečná. síť rybář.
nevole, ž., 1. = rozhořčení, nespo

kojenost; 2. = neshoda: žíti s
kým v -li, obyč. v nevůli

nevolky, příslov. = _nedobrovolně
(Sez.); obyčej. ve spojení valky
n. (co udělat...)'= chtěj nechtěj

nevolnlcký [—cky; -ct1)4], přid. !:
nazval/ník [-nice], -a, m. = ne
volný člověk;
nevolno, příslov.: je mi -lno =
nedobře; -lnost, -l, ž. = stav.
kdy je nám nevolno, indisposice;
-lný = nesvobodný: -lná nálada
= stísněné. (Jin) '

'nevrátimo, stř.,__= nenávratna
(Bezr.)

'nevratitelný = nenávratný (č.—
Chod) '

'nevrůtlvý [-vě; —voatj = nená
vratný

nemžitl (původ. vražitl, v. vrah)
na koho. nač = „být nepříte

'leni“, nepřátelsky, “nepříznivě po
suzovat, dívati se:



'nevrlec 1032 nevyrovnaný

nevraživý Poe; -'vost] = nevra- 'nevykupitelný [mě] = co nelze
žící; -vý člověk, pohled; -vě se vykoupit (čap.)
dívat, co posuzovat nevylečitelný Il -lé- [-ně; most)

'nevrlec, -lce, m. || '-lice, ž. = ne
vrlý muž || -1á. žena.;
nem-tý [-Ze; -lost]. původ. vrlý =
..vřelý, v němž to vře". mrzutý.
nevlídný, nabručený

Nevřeň, -ně, ž., ves v č.
'nevříti = nevražítl; v. zanevříti
nevšední [mé,- -nost] || '-dný

(Mrs.) = neobyčejný, vynikající
'nevšímačný [-ně; masu = ne

všímaVý;
'mšžmaný = nepovšimnutý,
opomíjený (Vlč.) :
nevšimavý [mě,- -vost] = nevší
majicí sl, lhostejný. netečný, ín
dolentní

nevůdek, _dku, m., zdrob. k nevod
nevůle, ž., 1. = neochota. nechuť_

(Brá1);-2. = neshoda
'nevybavltelný [-ně; masu = če

ho se nelze zbavit
'nevyberný = nepřeberný
nevybíravý kvě; wosa = nevy

bírající. neostýchavý: n. v pro
středcích

nevycvňlanec, -nce, m. = nevycvá
laný člověk (lid.); nevycvdlaný
[mě,- -nost] = nevychovaný, ne
způsobný (t.)

nevyčerpatelný I-ně; most) = ne
přeberný

nevyhladltelný Dne; —nost] = “co
nelze vyhladit, nesmazatelný

nevyhnutelný [-ně; -nost] = čemu
se nelze vyhnout, naprosto nut
ný: -ná potřeba; musltí s kým

-.-ne mluvit || '-hnutný [-ně;
most) '

nevýhodu,. z. = opak výhody, ne
příznivá okolnost...;
Í-ně; -nost] = co je s nevýho
dou

'nevyhojitelný = nezhojítelný
nevychovanec, -nce. m. = nevycho

vaný člověk;
nevychovaný buě; moon = špat
ně vychovaný, společensky hrubý

nevyjadřitelný " -jád- _= co nelze
vyjádřit

nevýhodná? ,

= co nelze vyléčit
nevyličítelný || -M- [—'ně; -nost] —_

co nelze vylíčit
'nevýlučný [-ně; -nost] = neod

lučný
'nevymáchaný = neomalený. hru

bý. drzý (zhrub.)
'nevymazatelný [-ně; most) = ne

smazatelný
nevymezltclný [-'ně;

nelze vymezit
-'rwst] = co

'nevymlzitelný = co nemůže vy
mizet

'nevymluvitelný [-ně; -nost] = co
nelze někomu vymluvit || = ne
výslovný

nevýmluvný [-ně; —nost], 1. = ne
výmluvný; 2. = nevýslovný, ne
skonalý: -ná láska (zastat)

nevymýtltelný [mě] = co nelze
vymítit (At-b.)

'nevypitvaný = nevychovaný
nevyplenitelný = co nelze vyple

nit, odstranit (knlž.)
nevypočitatelný [-'ně; -mst] = co

nelze vypočíst, nepředvídaný, ú
hadný, jednající. chovající se
často nestejně, velmí náladový

'nevypočtený [-nč; -nost] = ne
promyšlený, nestrojený

nevypovědltelný = co nelze vy—
povědět, o smlouvě || nevýpo
vědný

nevýprava, m. = nevýpravný člo
věk (lid. & hovor.);
dmg?, 1. = kdo se těžko, pomalu
kam vypravuje; 2. = neepický.
v. výprava

nevypsatelný = co nelze vypsat.
ohromný: n. hluk, -né těžkostí

nevýrazný [—ně; masu = bezvý
ramý, neosobitý. fádní (tvář.
sloh)

nevyrovnaný [-ně], v. rovnati, pře
nes. = nevyrovnatelný (T. No
vák.);
namrovnatelný [mě] = komu se
nelze vyrovnat, nemající sobě
rovného (řečník...)



.nevyřízenost

.nevyřízenost, -i, z. = nevyřízená
věc (Herr—m.)

nevyslovitelný =
smírný

nevýslovný [mě] = co se nedá vý
stihnout (slovy), nesmírný: n.
půvab, zármutek, -ná touha. úz
kost; —něšťastný

nevýslovný, ne

onevyspalec, -lce, m. = kdo se ne
vyspí

nevystání, k n., v. vystání
nevystihlý [-le; -Zost] = co nelze

vystihnout, pochopit, nedostižný:
-lý vzor (Vrchl.), jas (Dun), -lá
krása (Vrba); -le šťastný (Ku
nět.)...

'nevystlžitelný [-'ně; nost] || 'ne
vystižný [-ně; most) = ne
vystihlý

novýstlžný [-'ně; -nost] „= no VÝ
stižný '

nevysvětlitelný [—né; -nost] = zá.
hadný

'nevyvázloSt, -i, z. = nemožnost,
neschopnost vyváznout (z vlny:
(E.-Chod)

'nevyvážný = nevyčerpatelný
'nevývojný II 'nevývojový = ne

schopný vývoje
nevývratný PM; -nost] = co ne

lze vyvrátit, nezvratný, zcela
nepochybný: -né svědectví

nevyzpytatelný || zříd. nevyzpytný
= koho, co nelze vyzpytovat,
vyzkoumat: n. člověk, -né ta
jemství

nevzdělanec, -nce, m., most, -i,
z., mý, opak ke vzdělanec...

'nevzdorný = nevzdorující
'nevzlileda, m. = nevzhledný člo

věk H *nevzhledník, -a, m.:
nevzhledný, v. vzhledný

newyorský <<ňujor-$>|| newyorský,
nikoli —r7cský,přid. k New
York, zčešť. Nový York

nexus, -xu, m., lat. = souvislost.
spojitost; v. kausalismus

nezabaleně, příslov. = bez obalu
(přenes.), nepokrytě

nezabavitelný = co nelze zabavit
'nezabranltelný = neodvratný (Č-

Chod)
nezabndka, ž. = pomněnka (básn)

1033 nezávislý

nezadaný, v. dáti (zadati)
nezndatelný = co nelze zadat, po

stoupit, od čeho nelze ustoupit
'nezadlouho = zanedlouho (Palac.)
nezadržitelný [—ně]= co nelze za

držet (úpadek...)
nezahladitelný = co nelze zahla

dit
'nezachvčjný = nemohouci se za

chvět
nezájem, -jmu, m. = nedostatek

zájmu. nevšímavost, lhostejnost
nezákonný Prvně; -wnost] = pro

tizákonný. ilegální
'nezakupný = koho, co nelze (za)

koupit (přenes)
'nezaměnitelný = co nelze zame

niti || 'nezáměn'ný
nezaměstnaný [most] dělník... ||

zpodstat. n., -ného, m. = kdo
nemá. delší dobu zaměstnaní,
práci

'nezanikavý [-vě; moon .= neza
nikající, nepodléhající zániku

'nezapamatovatelný = co si nelze
zapamatovat (Mah)

*nezňpěrný = nepopiratelný
nezaplacení, stř., k n., v. k 7.
nezapočltatelný || -č£- přídavek...

= který se nezapočítává '
nezapomenutelný = na koho, nač

nelze zapomenout: n. přítel
nezastavitelný [-ně] = co nelze

zastavit (J“. čep.) || 'nezastmmú
[mě]

*nezastřený [mě,- -nost] =
krytý, otevřený

“nezastupitelný = koho, co nelze
zastoupit, nenahraditelný

nezasvěcenec, -nce, m. = nezasvě
cený člověk:
Mzasvěceny' (do věcí...) sr. světlu

nezanjatý [-tě; -tost] = nestranný

nepo

nezávadný [-ně; most) = ne zá
vadný, v. tam; = nerušený: n.
tok slunce (Jungm.)

nezávislý [-le; dost) = samostat
ný; být n. na kom, na čem, ni
koli od koho = nepotřebovat
ho, jeho pcmoci, podpory: ob
jevit co -le na kom; chyb. -le
na kom m. beze zření ke komu



'nezavřitý 1034 neznámý

'nezavi-itý = .,nezavřený“ (nár.): 'nezhnsta, přislov. = ne zhusta.
pít jako n. = jako kdybychom dosti zřídka (Jin)
byli úplně otevření. bezední nezištný [-ně; “MSH = ne zištný,

'nezážlva, m. || z. = nezáživný nesobecký, obětavý
člověk; “zjistitelný = co nelze zjistit
nezáživný [-ně; -nost] = nestra- nezkažený hoch... = mravně nepo
vltelný (pokrm...): přenes. n. kažený
učebný předmět = suchopárný nezklamný, v. nesklamný

'nezbadatelný || -bá- = co nelze 'nezkojitelný || 'nezkojný = ne—
vybadat (čech) ukojitelný

nezbeda, ž. = nezbednost (Koll..
nařeč.); n., m. = nezbedný člo
věk (hlavně dítě);
'nezbedněti, -něji = stávati se
nezbedný (Ner.);
nezbednžk [-nice], -a, m. =
nezbedný člověk (lid. a hovor.);
nezbedný [-ně; —nost]= rozpus
tilý; -nost = rozpustnost, -lý čin

'nezborný || nezbořitelný [-ně;
-nost] = co nelze zbořit. neroz
borný

nezbytí, stř. = naprosta nutnost:
viděti n.;
nezbytný hne,- -nost] = na
prosto nutný: -nosti života

nezclzitelný = co nelze zcizit
nezdar, -u, m. = neúspěch: n. v

podnikání. v životě;
nezda/ra, m. = nezdarný člověk
|| mazdámík [miceL -a, m.;
nezdámý = nevydařený, nezve
dený; = nevhodný (řid.)

nozdoba, ž. = neplecha (lid.) || ne
zdoba, m. = nezbeda

nozdolný I-ně; -'no.9t] = nezdola
telný, nezlomný: -ná vůle, sila.
pracovitost

'nezdravota, z. = nezdravost (lid.)
nezdravý člověk = ne zdravý: n.

byt = škodlivý zdravi; přenes.
-vé poměry = nenáležlté. roz
hárané...

'nezdvižný = co nelze zdvihnout
nezdvořácký [-cky; -ctví], přid. k

nezdvořákI-řačkaL -a, m. = ne
zdvořilý člověk (lid. a. hovor.)

'nezemský [Joost] = ne z této ze
mě; dech -kosti (čech)

nezhojitelný [mčj -nost] = co
nelze zhojit || 'nezhojný

'nezhostný = koho, čeho se nelze
zhostit, zbavit

nezkrocený [-'ně; -nust], přenes. =
neukojený; milostná. -nost (Sez.)

nezkrotný buě; mostJ = co nelze
zkrotit, přemoci (touha. vášeň)

'nezkrnšitelný = koho. co nelze
zkrušlt

'nezknšenec, -nce, m. = nezkuše
ný člověk

nezmar, -a, m.. láčkovec; = člo
věk, kterého nic neumoří. ne
zlomi (lid. a hovor.);
nezmamý = co nelz'e umořit.
nezdolný, nezničitelný

nezměnitelný [—'nč;
nelze změnit;
'nezměnný = neměnný
Dev.)

nezměrný, 1. = co nelze změřit:
-ná. stopa (Durd.); 2. = nesmír
ný (kniž.): -na radost (Vrchl)

'nozmožný = nepřemožitelný
neznaboh, -a, m. = kdo nezná., ne—

uznává Boha, nevěrec. atheista
(lid. a hovor.):
'-bohý, přid. k tomu
-božský [-sky; -stv£]

neznáma veličina

-nost] = co

(Nel-..

|| obyč.

neznámá, ž. =
(matemat.)

neznámo, 1. zpodstat., stř. = ně
oo neznámého, posmrtný život
(Goll), neznámý kraj, -mé mis
to; výlet, cesta do -ma;
2. n. kdo, kde, kam... (v nejno
vější době hojně), nečes. m.
neurč. zájmen někdo, kdosi, ně
kam, kamsi..., n. misto opisů:
odejel neznámo kam, misto ně
kam, kamsi odejel n. odejel, ale
nevím..., neví se kam atp.

neznámý [-znám]: -mý člověk.
kraj... || ten Spis je mi neznam
= není znám



*neznaně 1035 než

'neznaně, příslov. = neznat'elně; nezvěstný Ene; —nost] = 0 kom
'neznaný = neznámý (Macha. se delší dobu neví. kde je &je-ll
Klost.) vůbec žlv

neznatelný [-ně; -nost] = co není *nezviklatelný [_„ě; -nost] : pev
Znát: -ná jizva ný: -ně přesvědčen (Tilsch.)

nezničitelný [-ně; —nost] = co ne
lze zničit || 'nezničn'y'

'nezniknutelný [-ně; masu = če
mu nelze uniknout

nezodpovědný = neodpovědný
'nezpačitelný = co se nemůže

..zpačit“ (v. pačlti), nezměnltel
ný, jistý

'nezprostředkovaný [-ne]; -ně se
postavit na či stranu = bez Vý
hrady, úplně

nezpůsob, ,'11.. m. = špatný způ
sob, nemrav; -ba, m. = nezpů
sobný člověk(lid. a ma);
nezpůsobilý [-lost] = neschop
n :

nezpůsobný [-ně,—most) = me
jíci nezpůsoby

nezranitelný [most] = koho nelze
zranit

nezrušltelný [most] = co nelze
zrušit

nezřídka, přislov. = dosti často
nezřízený [-nč; —nos£], 1. = ne

pořádný, prostopášný: n. život;
-ne žitl; 2. = neobyčejně prud
ký, bujný: n. útok na koho; -ná.
fantasie (č.-Chod)

neztenčený [-ně] = nezmenšený,
neochablý: -ná pile; v -né míře;
zachovati sl pili -ně (Vrchl.)

nezůčastněn(ý), v. účast
nezvalovský = v duchu básnika

V. Nezvala
'nezvanec, -nce. m. = nezvaný

člověk;
nezvaný = nevítaný, nemllý
(host)

'nezveda, m: = nezvedenec (zast.):
nezvedenec, -nce, m. = nezve
dený člověk, hlav. dítě;
-dený [-ně; mostJ = nevycho
vaný, špatně vychovaný. rozpus
tllý, nezdárný;
'nezvednlk, -a, m. = nezvedenec;
'-dný [-dně; -dnost] = nezve
dený

nezvratný [—ně; -nost] = co nelze
vyvrátit, zcela nepochybný, pev
ný: n. úmysl, důkaz, -né pře
svědčeni: -ně co dokazat

nezvyk, -u, m. = nezvyklost:
'nezvyklec, m. = člověk něčemu
nezvyklý;
nezvyklý [-le; -lost] = nena
Wklý (práci...); = co obyčejné
nebývá, neobvyklý: n. zjev: v
-lou dobu; -le brzo

než, 1. větná. Ispoj. odporov. =
ale (zastan, knlž.): kočka ráda
ryby ji. než do vody nechce
(přísl.); než křižácké. tažení přl
vedla k platnosti nejen..., nýbrž..
(Vlc.):
2. = ba. (zastar. kniž.)': než co
dím = ba co dím (Kos.):
3. než || řidč. nežli, větná spo).
srovnávací: je to lepší, než(ll)
jsem myslll; nezbývá (nic ;linc.L
ho), než abys k němu zašel; než
bych mokl, raději zůstanu doma:
4. členská spojka srovnávací:
starší... než(li) ty; to nebyl nl
kdo jiný než on = to byl právě
on: výpustkou (po zápom): ne
mám [nikoho jiného] než tebe =
mám jen tebe; nic [Jiného] než
sníh (Karat) = samý snih; ne
myslíš [na nic jiného] než na
lutrii (Ner.) = myslíš jen na
lutrll;
5. přislov. = jen (neústrojnélz
to vše byla než pouhá vidina
(Zev-);
6. než(li) abych. (bych)..., ne
spr. misto abych (není-li při 2.
stup.): mam málo času, n. abych
se s tim obíral, místo:... času
(k tomu), abych...; je příliš
chytrý, než aby se dal ošálit.
místo: aby se dal ošálit;
7. než že || nežže, vět. spoj.
srovn.: nestalo se mu nic [jiné
h0]. než že se polekal



nežádaný 1036 'několikaterý

nežádaný, -d.oucí, v. žádati, žádoucí
nežádoncně, příslov. k nežádoucí

= nežádoucím způsobem;
-<most, -l, ž., podst. k nežádoucí
= to, že není někdo. něco žá
doucí

nežárecký, přid. k Nežárka (řeka
v Č)

'neženovaný || neženy'rovaný || ne
ží/ný- [mě,- -nost], v. ženovati se

nežit (lid. -d), -u, m. (souvisí se
žití) = „něco neživého“. vřed.
vřídek; sr. neštovice

Nežka, ž., domác. tvar k Anežka
nežli, v. než; než že, nežže, v. než 7.
něco, něčeho... (jako co), podstat.

zájm. neurč. = ne všechno, jen
část, kousek, jedna věc..., nevím
co, nezáleží na tom co: je tu
jen něco, ne všechno; říci n. ko
mu: n. na jídlo, „na pití; něčeho
se napít, něčemu se divit, ně
čím se přikrýt, mít radost z ně—
čeho...: XY něco znamená = ne
málo, mnoho; to je něco! = ně
co znamenitého, dobrého; něco
nového..., peněz, šatstva...; n.
malého pojíst || n. málo; n. málo
peněz; zřídka s přívlastkem: to
něco; lepší malé něco než velké
nic (přísl.);
přísloveč. 1. něco: n. k 18 letům
(lid.) = asi osmnáct let; těch
šatů jsem se něco nanosil =
dlouho jsem je nosil:
2. o něco dále, více... = o kou
sek, trochu

'něcos(i) = něco
'něcota, 2. = logic. možnost (Ma

rek)
—něcovatl, v. nititi
něčí, -čiho atd. (jako pěší), zájm.

přivlast. k někdo: něčí kabát.
v něčím -tě. do něčích knih...

něha, ž., z ruš. = citová jemnost:
'něhota, ž. = něžnost;
'něhovati = prokazovat něžnosti:
'něhyplny' = plný něhy (Arb.)

něj,. v. on
nějak || '-ko (lid. Mk), zájmen

né příslov. k nějaký = nějakým
způsobem: n. bylo, n. bude (po
řek-): musíme to n. udělat

nějaký (lid. ňáký), neurč. přidav.
zájm. = nevím, nezáleží na tom
jaký: n. člověk, -ká. žena; 0 ne
určitém, přibližném množství. 0
neurčité... míře: -ké peníze, -ký
čas, -kou dobu, za -kou hodi
nu..., -kých 14 dní = asi 14 dní;
bude tomu nějakých šest sedm
roků = asi šest sedm (Ra.);
= velký, znamenitý: n. umělec;
ironíc. = špatný, ubohý; sr. ja
kýsi

někam, neurč. zájmenné přislov.
míst. = na některé místo. někte—
rým směrem: ň. odejít, co dát...

někde, neurč. zájmenné přislov. =
na některém místě

"někdejšek, -ška, m. = dřivějšek:
někdejší, přid. k někdy 2. = bý
valý .

někdo, -koho... (jako kdo), pod
statné zájm. neurč. = ne každý,
ne všichni, jen některý, nezáleží
na. tom, nevim kdo: někdo nepije
pivo, nekouří.., ň. přišel atp.;
ň. jiný to byl: jsem ň. = něco
znamenám, nejsem ledajaký člo
věk (hovor.)

někdy, neurč. zájmenné příslov..
1. = ne vždy, časem, tu a. tam.
občas: 1 mistr tesař se někdy
utne (přisl.); chodívati někdy do
kavárny; = nevím kdy, nezáleží
na tam kdy: bylo to někdy
v lednu;
2. = před časem (zastar.): XY,
někdy pramký starosta

několik (l., 4. p., ostatni -ka), ne—
urč. zájm. číselné = ne všichni.
-chno..., jen někteří, část...: ně
kolik lidí, knih, dní...; u -ka
lidí, k -ka lidem, po -ka letech...

několika- ve slož. přid. jm. tvoře—
ných podle potřeby; na př.:
-archo'vý = obsahující několik
archů; -bareomy' || _ba'mý;
denní = trvající několik dní;
dílný; -hodi»rwoy'; -lety'; -mě
síční; másobný [—nč] = několi—
keronásobný; -setlelý || '-stoletý;
-8ettisícový ll "sítotiskový

'několikaterý = několikerý
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několikátý, řad. čislov. k několik:
několikáté neštěstí...

několikatýdenní = trvající, starý
několik týdnů || '-týdn£ (Arb.)

několikero, stř. = několik ve
smyslu druhovém nebo i základ
ním: několikero jídel...

několikeronásobný [-bně] = „ně
kolikrát na. sobě", několikrát
větší, hojnější: n. užitek; od
platit komu co -bně

několikerý (lid. -kate'rý) || -ra., -ro
. (jako u čtverý), druhová, čis

lovka. přídavná k několik: -rý
druh, -ré vino, -ry šaty...

'několiknáct(e) = „několik přes
deset“, několik;

\
'—nácter0, stř. = několiknáct(e)

'několikonácue) = několiknáct(e)
několikrát, neurč. násobné přislov.

= ne jednou, v řadě případů.
častěji: n. co opakovat, n. se
zmýlit; byl jsem tam n.

'některak, -ký = nějak, —ký (za
star., čelak.)

některý, neurč. zájmenné přid.
jm. = ne každý, nevim který.
nezáleží na tom který: některý
člověk nekouři...: přijdu některý
den

někndy, neurč. zájmenně přislov.
= některým směrem

němák, -a, m. = němý člověk
(zhrub., (:.-Chod)

'němc0vati = němčiti
Němčík -a, m.. zdrob. k Němec

(Ner.)
němčina, ž., 1. = německý jazyk:

2. lid. = jemčina:
-nář [-nářka], -e, m. = uči
tel[ka] němčiny: mářsk'ý, přid.
k tomu

'němčitel, -e, m. = poněmčovatel;
měmčítt = mluvit německy;
slož. dokon. od- = zbavit ně
meckého rázu; po-, 13-= učinit
německým, germanisovat: 130—se
= přijmout němectvi;
-němčooati, slož. nedokon. oci-,
po-, z-; němčWati, -vá.m, opak.

'němčivý = poněmčovaci

Němčour. -a. m. = Němec (min.):
němčourský [-sk/y; „stou = ně
mecký (hal.)

*němčovatel, -e. m. = poněmčova
tel (Sab.):
měmčo'uati, v. němčiti

Němec, -mce, m., národ. jm., přijm.
(sr. Němka); do Němec, v Něm
cich = do Německa, v -cku (za
starává);
německé, -ho, stř.. nečes. m.
němčina: N., mor. městys;
Německo, stř. = něm. stát, země:
německo—český slovnik = něm. s
čes. střidnými slovy;
německost, -i, ž. = německý ráz;
německý [-cky], přid. k Němec:
němect'vi, stř. = německý původ.
-ké smýšlení;
Němect'vo, stř.
Němci; '
Němeček, -čka., m., zdrob. !: Ně
mec

němé, v. němý;
'němětž, -měji =
mý; v. oněměti

'němina, ž. = němčina (stud.)
Němka [[ Němkyně, ž., žen. pro

tějšek !: Němec: zdrob. -kyň_ka,
ž. (Rais)

'němnonti, něml, němnuv. -nuti =
stávati se němým, zmlkat: obyč.
slož. o-, v. oněměti

němohra., ž. = hra. posunky a tan
cem, pantomima

*němomlnva, ž. =
němost, v. němý;

němota, ž. = neschopnost mluvit.
afasie: opilý do -ty: lesy mlčely

hromad. =

stávati se ne

mluva bez slov

jako -ty (Třebiz.) = jako němi
lidé

"němtati = mumlati
němý [—mě; -most] = nemohouci,

neschopný mluvit: n. jako ry
ba. (lid. a. hovor.); copak jsi n.?
= proč nemluviš? (t.): něma
tvář = zvíře; -mý podivem
(Zey.)_ údivem, iekem = podi—
vem... nemohouci na chvíli pro—
mluvit: = beze slov, tichý: -má
úvaha (J'ir.); -mé očekáváni
(čech): -mý úžas (Čap.):
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přislov. němé, přenes. = beze
slov; oči plakaly -mě„ (J. čap.):
němost, obyč. němota'

'nčžiti koho, n. se s kým = laskat
koho, ]. se

něžněti, -nějí = stávati se něžný
(Neum.): slož. dokon. z

'něžničiti || 'něžwiti = chovati se
něžně, laskatl se

nčžňončký || -'ňounký (T. Nov.) =
velmi něžný

něžný [—ně; -nost] = citově jem
ný: n. člověk. cit, -né slovo, má
láska, matka; —nost= jemnost:
přenes. = něžné slovo. jednání:
projevovat -sti (Bez.)
ni, zaporka, 1. samostat. (za

star., kniž.) = ani: ni zisk ni
slávu: nevéřme radě nl chvále
ni hané (čech); ni stln (Slád.):
= ne (Bezr.. slez.): 2. m'- \' nic,
nikdo..., v. tam

II ni, ní, na m', o ná..., v. on
I nic, ničeho... (jako co), 1. podst.

zájm. neurč. = žádná věc: nic
dobrého, nového...: nedat, ne
číst, nemít, nevidět nic (po
zápor. slovesích, která se kladná
pojí se 4. p.), nikoli ničeho;
nespr. je dále ničeho m. 1. p.
nic, je-li podmětem: ničeho se
neděje, nestalo..:
= ne (zastar.): na tyto rytiny
se pamatuji. na ostatní nic (J ir.);
dobré spiSy se posuzují přísně.
špatné nic (Durd.): či nic, v. či:
nic naplat, v. naplat; v. vniveč:
2. příslov. = nijak, vůbec ne:
nic se nebojím, nestarám o to...:
nanic, v. tam: nic než, v. než:
pro nic za nic se hněvat... = pro
maličkost, bez příčiny:
za nic tam nepůjdu... = za. žád
nou cenu. zaboha ne || zanic;
kde nic tu nic: čekáme naň dvě

)—

hodiny a kde... = on nejde: sta
rá. se a kde... = nic nemá. atd.:
0 to nic = cožpak o to: jsou to
hodni lidé, o to n. = to ano:
nic (pra)nícoucí = zhola nic
(šmil., lid.)

II 'nlc, -u, m. = co (nic) není, ni
cota: nemožnost nicu (č.-Chod)

'nicátový = žádný (žert)
nice, příslov. k nicí = nízkg, v po

koře: ponížiti'čelo n., poustevni
čiti n. '(Vrchl.);
nicí = skleněný, převislý (staro
čes.): říd. kniž.: n. vrby (č.
Chod); v názvech rostlin: bodlák.
silenka, strdivka nici

nicku, -cek, ž. = nula (lid.): i
přenes. = beZVýznamný člověk
(hovor.)

nickamínek, -nku_ m. = lapis
(lid.): v. kámen

nicméně, příslov. = ale přece, přes
to, přece však: rozpor zřídka
doznávaný, n. příznačný (Bez.)

*nicný [-ně; -nost] = nicotný
nlcota, ž. = logic. nemožnost (Ma

rek): = nebytí, nejsoucnost: klín
-ty (J. (Jap.); raj se. propadl
v -tu (Dur.); = co neexistuje:
z dv0u nicot vzešel mladý par
(Nez.); = nízký původ: pozdvih
nout koho z -ty; = prázdnota.
ničemnost; mravní n.: n. pozem
ských věcí (čech) = bezcennost:
bezmoc a n. snažení (Vlč.) =
marnost;
'nicotnůstka, -stek, ž., zdrob. k
nicotnost = zcela nicotná. věc:
nicotný buě; masu = naprosto
nezávažný, lichý, malicherný, ni
čemný: -ný důvod, -ná. příčina:
planá -nost věd (Nez.)

nicoucí: nic nicouci, v. nic
'nlcovatý “ Woity' = nicotný
'nicový: n. kamínek = nickamínek

(lid.): nicova voda = oční kapky
(lid.)

*nicůtkn, z., zdrob.
zdobné -tky =
nosti (Majer.)

ničema, m. = ničemný človek:
'ničemka, -mek, ž. = ,.ničemný".
droboučký tvor;

k nicota: o
bezcenné drob

ničemnik [miceL -a. m. = ni
čemný člOVěk:
m'čemný [-ně; -nost] = podlý.
špatný (člověk, práce); = nicot
ný: -ná. příčina: -né sliby (So.):
= churavý (nářečí.)
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'ničevo (s přízvukem na -o), zájm.,
rus. (psáno ničego) = nic. to nic
není, nevadí ap.

ničí, -čího... (jako či). přivlast.
příd. zájm. k nikdo = nikomu
nepatřící...

ničitel [-Zka], -e, m. = hubitel.
zhoubce; Jaký pud: -iská zvůle
(Krásnoh.), rozkoš (Tilsch.)

ničiti = vniveč obracet. hubit.
přiváděti do zkázy;
slož. dokon. 'u- (Durd.), z—J
býti zničen || celý zničený, pře
nes. = velmi unaven, vyčerpán
(těles. n. dušev.):
slož. nedokon. 'zníčovati (T.
Nov., Zey.). obyč. jen zpřídav.
zničující pohled, pravda., recense
(Arb., Hlad., Zey.);
ničívatz', opakov.:
ničivý [-vě; -vost] =
zhoubný

'ničko (Siád.), nlčko, (Vr.), ničky,
-čkonc " nyčko, nynčko (Erb.)
(ze star. nyníčk'o, v. nyní). pří
slov. = nyní (lid.)

'nigorka c-ny-»_ ž.
nigr;
'nigerský, přid. k nigr = neger
ský:

ničící.

protějšek k

“nim, —a,m., z lat. = černoch.
negr

nihilismns <ny-zmus», -mu, m., z
lat. nihil (= nic) = úpadkový
směr všecko popírající;
dista [-stka], m. = stoupenec ni
hilismu: Jistický baky) a-styc-»
= v duchu nihilismu

nich, o nich..., v. on
'nljace, příslov. k nijaký = nijak.

neosobitě, nevýrazně, lhostejně
nijak, příslov. = nijakým. žádným

způsobem. vůbec ne: n. si ne
ublížit, neprojeviti své přání...:
'Mjako, příslov. = nijace;
'm'jakost, -i, ž. = nevýraznost;
nijaký, 1. n. rod (mluvnic.) =
střední (zastar.); 2. = ani dobrý
ani špatný. neslaný nemastný,
neosobitý... (hovor.)z -ká práce,
-ké počasí; vše stejně -ké (čáp.)

nikady, v. nikudy

nikam, příslov. = na žádné místo.
do -dné společnosti...

nikání, stř., od slovesa
nikatz': nikání života = pohyb.

Oj. dění (filosof.); obyč. slož.
nedok. ke slož. niknouti:
'do- = pro- (Masar., Mach.);
pod- cesty:
pro- do otázky; slovo proniká:
u-: pára uniká; uniká to pozor
nosti; v—km, do čeho: vy- nad
koho; vz.-; z-: sen po snu zni
ká (Slád.); ava-,'
-nikávati, slož. nedok. pod-...

nikda, v. nikdy
nikde, příslov. = na žádném mís

tě... || *nikdež (lid., (í.-Chod)
nikdo, nikoho... (jako kdo), podat.

zájm. neurč. = žádný člověk;
přenes. (lid. a hovor.) = bez—
významný člověk, nic (Herb.):
nikdo jiný, druhý: n. poctivý
(Geb.), rozumný... ll žádný pocti
vý... člověk

*nikdoucně. v. nikdy
nikdy (lid. -da; -dá, Jin), příslov.

v žádném časem: sr. více:
"nikdy nikdouc'ně = vůbec ni—
kdy (č.-Chod)

nikl smy—».-u. m., prvek. kov;
nikláček, -čku. m.. zdrob. k
wiklák, -u. m. = niklový peníz
(lid.);
niklovati, -luji = poviékat nik
lem: slož. dokon. po-;
niklový, přid. k nikl

niknouti, -kl, -knuv, -knut(í): n.
náklad nač = hradit, n. sklenici
komu = přistrčiti (zast.. lid.):
n. se (satan) = ohýbatl se. sklá
nčt; zprav.
slož. dokon. 'do- = proniknout:
pod-, 1. pod— milost l nemilost
= snést (Palac.): 2. pod- cestu.
práci, výpravu, útok = podstou
pit, dáti se na, do...; sr. podnik:
pro- = dostati se skrz něco
kam, vedrati se...: voda. pronikla
do sklepa. slunce -klo mlhou.
nepřítel -kl do nitra země: myš
lenka pronikla = ujala se, zvi
tězila; proniknut i| —klý láskou
. = naplněn;
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'pře- = přenésti se (Ner.):
u- = prchnout (o vězni...); pře
nes. uniklo mi to. u- to mě po
zornosti = ušlo;
v- = dostati se dovnitř; přenes.
v- do čeho = dobře to pocho
pit, porozuměti tomu;
vy- = u- (zastan, Suš.); vynikl
na dvůr = dostal se (Ner.); vy
nad koho čím = předstihnout ho:
vz- = povstat, vyvinouti se; sr.
vznik; *z-, 1. = vz- (zastar.): 2.
z- čeho = u—(t.); sr. znik:
za—= zajít, zahynout, pominout:
v. zaniklý

nikoli || řidč. JW, divák, zápor.
příslov. = ne, 1. samostatné:
Je to správné? Nikoli; 2. člen
ské: spisovné je zbude, nikoli
zbyde; — chybně místo ne:
ty pojmy se doplňují, nikoli si
odporují, místo: neodporují si.
ne že si odporují

nikotin any-tým. -u, m. = tabá
kový jed:
nikotžnismus x-nyzmus»_ -smu.
m. = otrava nikotinem;
'Nikotma, ž.: bohyně N. (Vrchl.):
nikotinový, příd. k nikotin

nikterak, příslov. = nijak
stan):
niktc'rý = žádný (Slád.; zastav.)

nikndy (lid. -kady), příslov. =
žádným místem, směrem, otvo
rem.... po žádné cestě

Nil <<Nyl»,_-u, m., řeka v'Egyptě:
'nilový [mě] || (běž.) nilský

nim, k ním, v. on
-nímati, V. jmouti
nimbns || zčešť. nímb (my-», -bu,

m., lat. = svatozář, slavozář. lesk

(za

nimra, m. = nimravý člověk;
wimračka, ž. = nimravá práce;
nimrati se v jídle = s nechuti,
bez hladu, málo jisti; podob.
—rati se s prací: slož. dokon. po
se v jídle;
n'imra'vý [-vě; most): -vý člověk
= nimrajíci se; -vá práce =
piplavá: pracovat -vě (vše lid.
a hovor.)

nimrod eny-». -a, m. = lovec (ho—
vor.); podle biblic. Nimroda

Nina || Nyna, ž., domác. tvary k
Anna (Annina), Antonie

niněra, ž., hudeb. nástroj,
kobylí hlava.

Ninive <Nyny-», stř. neskl., asyr.
město; nžnivský, přid. k tomu

'nip(p) (Guy-». -u, m. || níp(p)a,
ž., z franc. = kus oděvu, ozdob
ný předmět;
'nip(p)ek any-», -pku, m., zdrob.
k tomu

nirvana anyrvá-io. ž.
nejvyšší blaženost;
nirvanismus cnw-», -smu, m.
obírání se s nirvanou, záliba
ní: nirvanistický q-nystyc-»
v duchu nirvany, jí podobný

nístěj, -e, ž. = ohniště, pec, otvor
v peci (na topení)

nit, 2. jedn., 1., 4. mn. -ti || -tě.
3. mn. -tem, 6. -tech || -tim.
-tích, 7. -tmi || -těmi, ž. = vlák
no na šití...: přenes. červená nit
= hlavní myšlenka, dějové pás
mo; promoknout (až) na. n. =
úplně; navléci, přetrhnout n. vy
jednávání; aby nedošla nit =
aby se neztratila souvislost;
'niťa'ř [-'řka], -e, m. = kdo niti
souká n. prodává; -ťařský [-stv£] ;
nitečka, -ček. ž.. zdrob. k nitka

niterní || mý [-ně; -1wst] || (říd.)
nit'm'ý, nitřnl = co je v nitru.
vnitřní, vniterní (jen přenes.):
n. život, boj

nitěný = co „je z nití

nítiti, rozk. —něť„ obyč. -niť, ní
cen(í) = zapalovat, rozohňovat.
jitřit, rozdmychovat, podporovat:
n. boje (Vrchl), národnostní cit
(Jir.); zrak se nití, stuhy nití
se barvami duh (Čech): den, oko
se nití (Heyd.); jen kniž.: slož.

jinak

= budhistické

II<II

dokon. pod— = podpálit, zprav.
přenes. = rozviřit, -jítřit, dát
popud: pod- vzpouru, akci; roz
oheň = rozdmýchat, -foukat:
přenes. roz— boj, nepokoje, žá
dost, lásku..: tváře v rozníceni
= rozpálené (Čelak.);
vz-: jiskra se vzníti (čelak.) =
zapálí se. vzplane; vz— zájem
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(Kunět), lásku (Čech) = vzbu
dit; vznícená tvář, -né zraky
(Břez.) = rozpálená, -né; sr.
vznět; 'z- = vz- (Heyd., Ner..
dech):
za- oheň, ráno. se zanítila; tvář
byla touhou zanícena (šmil.):
být pro koho, proč zanícen:
-něcovati, slož. nedokon. "do- =
dožehovat; pod- nepokoje: roz
oheň, vášně; potupa. rozněcuje
(Baar) = jitří; 122-se umén :
za- ohně

'nítivý Poe; -vost] = rozněcující'.
-vě, též = svítivě (č.-Chod)

nitka, -tek, ž., zdrob. ]: nit; přenes.
stříbrné nitky = šedivé vlasy:
život visí na njtce = je velmi o
hrožen;
nitkovitý, nitkový = podobný
niti, nitce

niťovitý [-tě] || niťový [JvěL přid.
k niť = podobný niti

nitranský, přid. k Nitra (na Slov.)
nitrný, v. niterní
nitro, -ter, stř. = vnitřek (domu.

země...); lidské n. = mysl, du
še, srdce, svědomí

nitrozemí, stř. = země dosti vzda
lené od moře; -zemní || -zemský,
příd. k tomu: -ké podnebí, kon
tinentální _

'nitrozor, -u, m. = duševní zor.
zření

nitř, příslov.: nitř příč! a pod.
(šermířské povely); jinak jen
dovnitř, (u)vnitř, v. tam;
'nitřek, -třku, m. = vnitřek:
nitř'ní, v. niterní

niva, z. = pole, polní, luční rovina
. (lid. a kniž.)

nivální any-». z lat. = sněhový.
sněžný: n. oblast (velehorská)

niveau <<nyvó»,stř. neskl., z franc.
= hladina. (vodní n.), úroveň (n.
duševní, společenské...)

nivelace <<ny-», z., z franc. = ni
velování; —lačnípřístroj;
Jisace <<-za-»,ž. = nivelisování;
Jisačwí (snaha, zákon...);
disc/van platy = vyrovnat je.

snizit, odstranit jejich odstup
ňování podle důležitosti výkonů;
život se nivelisuje apod. = vy—
rovnává. k/šrému neprospěchu.
zplošťuje & zpovrchňuje;
nivelovati = určovat nadmořskOu
Výšku

nivka, —vek, z., zdrob. k niva
Nivnice, ž. jedn.. městys na M.
nyvó, v. niveau
"nlz, -u, m. = nížina (Siad)
nízce, -zko, v. nízký
'nízkočelství, stř. = nízkočelost.

přenes. = nedostatek rozumu.
nevzdělanost: *—čelý = mající
nízké čelo

'nízkota, ž. = nízkost
'nízkorodý = z nízkého rodu
nízkost, v. nízký
nízkotlaký = zařízený na nízký

tlak (odb.): n. kotel
nízký, 1. = mající malé rozměry

ve svislém směru: n. strom..:
-ké ceny = levné, mírné; n. hlas
= hluboký (iid.); 2. = společen
sky spodní (v tříd. společ.)z n.
původ, -ké vrstvy; 3. = ničemný,
podlý, hanebný: n. čin, -ká po
mluva, -ké smýšlení;
příslov. 1. nízce, obyč. jen pře
nes.: n. se zachovat. koho oso
čit; zříd. nepřenes.: létat n.
(Mach.); 2. nízko (nepřenes.):
nízkost, -i, z., zprav. jen pře
nes. = nízký... čin; n. jednání;
2. stup. nižší, příslov. níže || niž,
nikoli nížeji

'nizota, ž. = nízkost
nizončký [-čko] || nizounlcý [-nko

|| -nce] = velmi nízký
Nizozemec [-mka], -mce, m., -mí,

-msko, stř., nizozemský = Ho
lanďan, -dsko, holandský (za
stal-.) ; kouřit nizozemské
(Herrm.) = oharky nasbírané na
zemi (vulg.)

níž, v'. níže
nižádný = pražadný (zastav., Erb.)
níže, v. nízký;

míšepsaný "'níže psaný = níže.
dole podepsaný
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nížina, ž., opak vysočiny = kra
jina do 200 m nadmořské výšky;
Mši/nam = mající mnoho nížin:
nížínka, -nek, ž., zdrob. k nížina:
nížinný ráz. skot

nížitl, rozk. (s)niž = „činit níz
kým“, chýlit, schylovat, sklá
nět... (básnic.): n. hlavu (Krás
noh.): tma s oblohy se niži
(Čech); slunce se nižllo k lesům
(Sova): stromy se nižily & řídly
(Dun) = byly nižší:
slož. dokon. zao-, přenes. po- ko
ho = zahanbit. urazit; po- se
před kým = pokořiti se: zpřidav.
ponížený, v. tam;
s- (hráz...) = učinit nižším; s
či význam, ceny, platy = zmen
šit; s- koho = po-: s- se před
kým: _
mžžovati, slož. nedok. po-, 0

'nižni = dolní, spodní (1. zast..
nářeč., 2. podle mě.)

nižší, v. nízký
N. N., v. ten
no, nano, mmono (m-no-no, Ner.).

cítoslov.: no, pojď (no pojď), no
neboj se (pobizeni, chlacholení):
no, musím říci, že...: no. no.
musím si pospíšit (Rais); ——no
|| no. no || no tak! = už pojď.
řekni to...: — no. dej pokoj!
(rozmrzeni); nono. nonono! (po
káráni, vyhrůžka): — no, to snad
ne! (podiv); no, to je pěkné (t.):
— no ano (souhlas, zesil. ano); no
bodejť, v. bodejť: no — krásný
člověk (Svob.) = lnu (podiv.
uspokojení)

nobile “nó-», m., ital. = šlechtic:
mbilisace ox-za-io,ž. = nobiliso
vání: diso'vatí = povýšit, povy
šovati do šlechtického stavu:
nobilita, ž. = šlechta, předni
společenská vrstva (ve feudal. a
kapitalist. řadě.)

'nóbl, neskl. přid. jm. a příslov.,
z franc. = vznešený [-ně], pan
ský. „lepší“, jemný, krásným:
n. člověk. rodina, chování, šaty.
žiti n. atp. (lid. a. hrubší hovor.);
noblesa <-sa», ž., z franc. no
blesse, 1. hromad. = „nóbl“ ll

dé, vznešení, společenská sme
tanka (v buržoas. společnosti);
2. = vznešené, jemné, vybrané
chováni, uznalost:
noblesní [-ně; most), přid. k
noblesa 2.: —ni člověk, chováni

'nobrž, z anobrž. odpor. spojka =
nýbrž

noc, -i. 2. = doba. od západu slun
ce do východu; tuto. každou...
noc ll zřid. každé noci (Vrchl.):
býti kde, u koho na noc = na
nocleh, noclehem; být, zůstat
přes n.; přes noc, přenes. =
brzo (Vlč.): dat, přát komu
dobrou noc; dat rozumu dobrou
n. = opíti se (Němc.); tam dá
vají zajíci, lišky dobrou n., 0 za—
strčeném, vzdáleném, osamoceném
místě; vypití co na noc = před
spaním; svatá noc = ze štědrého
večera na Boží hod; sr. den

noclonovati, -nuji = oznámit kol
k0vou (důchodkovou) závadu

nocleh, -u. m. = „ležení v noci".
pobyt přes noc: jit kam, ke ko—
mu na. nocleh; být kde na n..
noclehem, mít kde." u koho n..
přijmout koho na n., dát k0mu
n.;
-hárenský, přid. k noclehárna;
-háma, ž. = misto společného.
hromadného noclehu;
-hář [-hářka], -e. m. = kdo je
noclehem:
'Jmik [-nice], -a. m. = noclež
ník:
noclehovati = nocovat (řid.):
slož. dok. zao-: ponoclehujem tu
spolu (Ner.) = budeme nocovat:
nocležna, ž. = noclehárna (že
lez.); Ječné, -ho, stř. = nahrada
za'nocleh;
-ležn£k'[-ležn£ce]_ -a. m. = noc
lehář

nocovati, -cuji = být na noc, noc
leh: slož. nedokon. po- = po no
cích, v noci bdít, pracovat..:
dokon. pře- = zůstat přes noc:
nocovávatí, opak.

noěek, -čku, m., zdrob. k nok
'nočiti = pohružovati
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nočňátko, -tek, stř.. zdrob. k II
nočně = noční potulna ženština

I 'nočně, příslov. k noční = v noci,
jako v noci, jako noc

II 'noěně, -něte, stř. = noční tvor
noční, příd. ]: noc: n. hodina, služ

ba, košile; n. nádoba neboli noč
ník, -u. m.

noetický [-cky] <no-e-tyc-». říd.
k noetika;
metik ano-e-tyk». -a, m. = kdo
se obírá. s noetikou:
noetžka, ž.. z řeč. = nauka o
poznání

noh, -a, m. = gryf
noha, ž., mn. -hy... || dvoj. č. 2., 6.

-hou (lid. —houch), 7. -ha.ma, 3.
jen -hám (lid. -houm) = cela
dolní končetina n. jen její prs
ty, nárt a pata, chodidlo: co no
ha nohu mine, v. mlnouti; _—vy
trhnout komu trn z nohy. pře
nes. = velmi mu pomoci: — bra
niti se rukama nohama, přenes.
= všemožně; —-šel, kam ho no
hy nesly = bez cíle; — sotva
nohy vléci, na nohou stát =
být unaven. churav; podob. míti
těžké nohy, též o opilém; pad
nout komu k nohám = pokořitl
se, pokorně prosit; v. krk:
rovnýma nohama (skočiti 5 po
stele...) = oběma nohama zaro—
veň; přenes. = bez rozvažování
(do čeho skočit...);
být na —hou= být vzhůru; bý
ti zase na —hou= uzdraviti se.
vzpamatovati se (v obchodě...):
stát na vlastních -hou = býti
samostatný;
obrátit všecko 'vzhůru nohama
= způsobit zmatek; všecko je
vzhůru nohama = obráceno, pře
vrácené, ve zmatku (lid. a ho
vor.);
míti dvě,. obě nohy levě = být
neohrabaný (lid. &.hovor-.): sta
větí se na zadní -hy = vzdoro
vat (t.);
udělat komu (dlouhé) nohy =
prohnat jej (vojen. hant.);
dostat nohy = zmizet. o vě
cech (lid., Herb.):

vzít nohy na ramena = utéci
(lid.);
žít na velké II na svobodné no
ze, german. m. nad poměry.
svobodně;
v nohach = u té části postele.
kde jsou nohy (chodidla);
tě noha! (praž. vulg. pozdrav):
délková. míra = stopa (zast.)z
symbol člověka: ani n. tam ne
vstoupila... = nikdo;
podle podobnosti: noha u nabyt
ku; n. u houby = hloubek:
sr. hliněný, hrob, kousati, krat
ký, kravský. krk, krmiti. krou
titi, kůň. kuří. lehký

noháč, -e, m. = nohatý člověk:
nohatý = dlouhonohý:
noha/vice, ž. = spodní rourovitá
část kalhot; pomn. = kalhoty
(líd.); zdrob. nohavička, -ček, ž.:
'nohavka, -vek. ž. = ponožka.
punčocha

I 'nohsled, -u. m. = průvod. dru
žina

II nohsled, -a || '-da [-dka] ||
*-dník, -a, m., původ. = služeb
ný. průvodce, přenes. = oddaný
následovník. nekritický stoupe
nec, přisluhovač ; nohsledskg;
[-ství], příd. k nohsled

nok, -u. m.. lid. nokrle, -lete, stř..
z něm. = podlouhlý knedlíček

'noka, ž. = pletenec vlasů (R.
Svob.)

nokaut, -tovat1', v.
nokrle, v. nok
nokturno, stř., z ital., původ. =

hudební skladba pro noční za
staveníčko, přen. = sniva skladba

'nolenc voleno, z lat. nolens volens
= chtěj nechtěj (lid., Herrm.)

nomad, -a, m., z řeč. = kočovník.

knockout

primitivní člověk nemající stálé
bydliště:
nomádicky' [-dicky] a-dyc-» ||
-d8ký [—dsky] = kočovný.
-vnický

nomenklatura a-tú-a). z., z lat. =
nazvoslovi '

nominaie <<-na-»,stř. neskl. = no
minální hodnota
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nominalismus x-zmus», -mu, m., normál, —u,m. = normalni stav,
z lat. = ldealistic. nauka poklá- průměr, rozměry; = normalni
.dající obec. pojmy za pouhá jmé- škola (zastar., Rais):
na; -lista, m. = jeho stoupenec; nomála, ž. = kolmice; normálie,
Jistický <<-styc-»= v duchu no- -1ii, ž. pomn. = sbírka úředních
minalismu; předpisů :
nominální, z lat., 1. = jmenný: normalisace a-za-», ž. = norma
n. věta... (mluvnic.); 2_ = jme- lisování: —sa.čnikomise; —sovat6
novitý: n, hodnota; K-z0->>= učinit normálním;
nominativ a-týw, -u', m.. z lat. normállca, -lek, ž. = normální
= 1. pád; Jimm! vazba, význam škola;

nominovati, z lat. = jmenovat, u
stanovit, obsadit (uprázdněné
misto)

nonet, -u, m. || -to, stř. z ital. =
skladba pro 9 hlasů, nástrojů

nonchalance || zčešť. nonša-, ž.. z
franc. = nonchalantnost; -lantni
[-nč; -nost] = nevšimavý. ne
dbalý, bezstarostný

nonius <<nónyjus», -nia_ m., z lat.
= pomocné měřítko

nonpareille <-rej, obyč. -rel», -lu,
m., z franc. = drobně pismo tis
kařské

non plus ultra ll nonplusultra, lat.
= nic nad to, nic lepšího (ne
může být. nelze si přát), o něčem
výborném: zelí, non...' (Vrchl.)

nonsens, stř. neskl., lat. = nesmysl
nonšalance, mtm, v. nonchalance
nop, -u, m. = drobná vločka ba—

vlny n. vlny vetkaná. do látky
napůl, -u, m., rostl.
'nor, -u, m. = noření, ponor
Nor [-rka], -a. m., národ. jmeno
nora, ž. = jáma, dira, chodba do

brlohu (odbor.)
'uorce, m. = norec
nordický ox-dyc-», z něm. (Nord,

sever) = severský (s jiným vý
znamem než norský)

norec || nořec, -rce, m.. souvisí s
nořiti (se) = potápěč (kniž)

norek, -rka, m., kožišinový dravec
noremni, přid. k norma: n. dni =

kdy se nesmějí konat veřejné
zábavy; = shodný s normou.
tvořící normu

norimberský, n l k o l i -rkský,
přid. k Norimberk

norma, -rem, ž., z lat. = pravidlo
(právni. mravní, jazykové...);

normální [-ně] = pravidelný: n.
stav, výkon, čas, teplota..: 'n.
škola = vzorná, jsoucí normou

Norman [-nka], -a, m., 1. soubor
ný název severských Germánů;
2. = obyvatel franc. Normandie,
jinak Normanďan [-nka], -a, m.;
normanský, přid. k Norman

normovati = prohlásiti za normu.
upravovat, -vit

normativ x-týv», -u, m., z lat. =
základní ustanovení;
dávní = stanovící normu: -tivní
logika, mluvnice...

norník, -a, m. = jamnik
'norný = nořícíse. unikající do země
Norsko, stř., země, stat; norský,

přid. k Nor: n. jazyk neboli
norština, ž.

Norvéžan, -žec, -žsko, norvéžský,
lépe Nor, Norsko, norský

nořec, v. norec
'nořlč, -e. m. = norec
noi-ití se = ponořovati se, pohru

žovat; n. se do horské divočiny
(Neum) = vstupovat; n. se z
hloubky, ze tmy... (kniž., básn.)
= vystupovat, objevovat se;
slož. dokon. po- co = potopit:
po- se do vody, přenes. do práce

= zahloubatl se: celá. v sebe
ponořená (Baar); sr. ponor;
v- se = po- se (Krásnoh.):
vy- se z vody = vylézt zpod vo
dy; přenes. = vystoupit.... ne
očekávaně Se objevit, naskyt
nout: měsíc se vynořil z mra
čen; vy- se před kým; otázka se
vynořila: za- se = po- se (Vanč.):
-nořovati, slož. nedokon. po- se
do vody, vy- se z vody;
nořivatz' se, opakov.
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nos, -u, m., čichový ústroj;
mluvit nosem = huhňat; přenes.
(lid. a. hovor.)z mít jemný, dobrý
n. = čich, dovésti dobře něco vy
cítit, vystihnout; vodit koho za
n. = tropiti si z něho blázny; dě
lat na koho dlouhý nos = posrní
vat se mu; neviděti dále než na
svůj nos = mít málo rozhledu;
strkati do všeho n. = do všeho se
plést; vzíti se sám za n. = sám
se pokárat; nepřát, závidět komu
n. mezi očima = všecko (vše
lid. a hovor.); v. hrnouti, jíti,
králík, krásti, letěti;
dostat nos (od představeného)
být pokárán; dáti si do nosu =
popřáti si (vulg.);
mít něco u nosu =
(lid. a hovor.);
= zobák: nevědět, kam pěnkava
nosem sedá, (lld.): = dlouhá

v blízkosti

špička (u střevíce, u saní); =
ozub...

nosič, -e || -sál, -a, m. = nosatý
člověk; inosál, savec;
“nosem, -a, m. = velký nos;
nosánek, —nku, m. = nosíček
(běž.):
nosatec, -tce, m. = nosatý čio
věk; brouk;
nosatý = mající velký. dlouhý
nos; -tě střevíce (Jin)

nosec, -sce, m. = nos (zast.), cho
bot, špička, výčnělek podobný
nosu, nosný hák (odbor.)

nosič [-čka], -e, m., 1. = kdo nosí
(n. zavazadel, jídel); slepice je
dobrá -čka = snáší mnoho va
jec: 2. nosič = nosný trám, tra
versa, nosník

noníček, -čku. m.,
nosička, v. nosič;

nosičsky' Paky ;
k nosič

nosidlo, častěji -sitko, stř., obyč.
pomn. -s£tka, —tek= zařízení na
přenášení osob

Nosislav, -ě || -i, ž., městys
nositel [—lka; '-lkyně], -e, m..

zprav. přenes. n. jména, panov
nické koruny, vlastnosti = kdo
má jméno...

zdrob. k nos

-8tví] , přid.

nosítl, nošen(í), opět k nésti: n.
šaty...; n. smutek po kom;
n. co v hlavě, na srdci = pama
tovat nač, přemýšlet o tom:
pěkně se n. = šatit (lid.); no
siti se jako pávlce (Vin) = cho
dit;
slož. dokon. do- šaty, dítě; zpří
dav. (ne)donošený plod, -né dítě:
na- co kam, sem = všechno od
nésti, přinésti; na- čeho (mno
ho); těch šatů jsem se (něco)
nanosili; na—se s kým, s čím =
dlouho nosit a unaviti se;
ob- co = nošením opotřebovat;
od- co kam; roz- dopisy.... vý
služku; u- šaty = nošením opo
třebovat; vy- co odkud;
nosívat'i, -vá.m, zesíl. nosivávati,
opak.

nosítka, stř. pomn., v. nosidlo;
*nosžtkář, -e, m. = nosič 5 no
sítky;
nosítko, v. nosidlo

nosívati, nos—ívá'vati, v. nositi
*'nosivo, stř. = kroj (Kollár)
nosní, pf-íd. k nos: n. dírka. du

tina
noSnice, z. = nosná slepice
nosník, —u,m. = nosní trám, tra

versa, nosič
noSný [most] = nesoucí, podpěr

ný: n. trám (nosník, nosič), -ná
deska..: -né tvarý= pevně(šal.);
-nost lodi = možnost unést; -nost
drůbeže; -nost slova. metody
(Nov.) = v'ýznamová, pracovni
schopnost

nosohltan, -u, m. = horní část
hltanu; -hltanový, příd. k tomu

nosorožec, -žce. m., kopytnatec;
-rožik, -a, m., brouk

nosovka, -vek, ž. = nosová. hláska
nosový kvě; -vost] ; přid. k nos:

-vá. hláska = článkující se za
otevřené nosní dutiny

nostalgický, příd. !: nostalgie: -ký
zmatek (Nez.);
nostalgie, ž., z řeč. = stesk po
domově, tesknice

nostický a-styc-» palác.., přid. -k.
Nostic: N-ké divadlo v Praze.
později Stavovské
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nostrifikace, z., z lat. = nostrifi- notný [-né], vlast. = 00 je podle
kování; -kačn£ zákon; not, přenes. = pořádný, velký:
-kovati, -kuji = uznat platnost n. kus chleba. práce, cesty; -ně
cizího doktorského diplomu, vy
svědčení... v jiném státě

nota. (no-», ž., z lat., 1. = značka
tónu: přenes. hrát komu do no
ty = souhlasiti s ním, přisvěd
čovat, -zvukovat mu (hovor.):
v. padnouti; tancovat podle či
noty = jednat podle jeho přání
(L);
= melodie: zpívati co na zná
mou notu (lid. a hovor.):
2. mota, někdy nó-» = poznám
ka, přípis, hlavně diplomatický:
sr. notice

nota bene, zkrátka N. B., lat. =
pamatuj (si) dobře (upozornění);
přísloveč. notabene = k tomu ke
všemu, mimoto...

notabilita, ž. hromad. = notáblové:
natáhl, -a, m., z franc. = [vyni—
kající osobnost, někdy s přiha
nou = ..šosák“ (hovor.)

notace, z. = soustava a způsob no
tového písma

notář, -e, m., z lat. = právník
ustanovený státem ke spisování
listin, k ověřování podpisů apod.:
obecní (městský) n. = úředník
dozírající na obecní úřadování:
notářský baky; -stv—£],'přid. k
tomu

'notata <—táta.»,stř. pomn., lat. =
záznamy, poznámky

notes, -su ox-su», m.,
zápisník; v. notýsek

notice a-ty—mž., z lat. (Net„ Arb.),
častěji notlcka, ž. = poznámka.
drobná novinářská zpráva

notička, -ček, ž., zdrob. k nota
notični c-tyč-», p.řid k notice: n.

knížka (Vrchl.)
notifikace c—ty-»,ž. = notifikování;

-kovatč, -kuji = (notou) ozná
mit, ohlásit

notírovati, v. notýrovati
notlti = zpívat (podle not); pře
'nes. n. smířlivě (Vr.) atp. =
mluviti smířlivě. -vým tónem:
dokon. za- = zazpívat...

z franc. =

se napít: -ně starostí (Rais) =
mnoho

notorický [-cky], z lat.: -cký piják
= obecně známý, piják ze zvyku;
je -cky známo = obecně:
noto'n'čnost, -i, m., podst. k no
torický

'notorieta, ž.,
lost (Šal.)

'notorní = notorický: -ni zprávy
= obecne známé (Pal.)

notovati = zapisovat, zapsat v no
tách; = zpívat (Hál., Hostov.):
n. si s kým = přisvědčovatl si
vzájemně (lid. a. hovor.): slož.
dokon. za- píseň = začítl zpí
vati; notovávati, opakov.

notový, příd. k nota (papír, písmo)
notýrovati si (-ti—) = zaznamená

vati si; slož. za- = poznamenati
si (lid. a starší hovor.)

z franc. = proslu

notýsek, -sku, m., zdrob. k notes
'ňouma, m. = ňuma, nekňuba

(Vanč.)
nouze, ž. = nedostatek. bída: n.

oč; být v -zi, přijít, upadnoutl
do -ze; mít, trpět, třít nouzi:
s nouzi něco opatřit apod. =
stěží, s velkou námahou;
nouzový [JvěL přid. k tomu: -vý
stav, přídavek, -vé práce, -vé
přistání; přistát -vě

novace, ž., z lat. = obnovení
nováček, -čku, m., zdrob. k novák,

-u; nováček, -čka, m. = začá
tečník ve službě. v řemesle, ve
vědec. práci...:
*nováčkovský == začátečnický
(Nei-.)

novák, -a, m. = nováček (zastar.):
= novotář:
n., -u. m. = „nový“ peníz, krej
car (Her-rm)

novatér, -a m. z franc. = (umělec
ký) novotář ll podle -.lat novátor,
-a,
novatérský [-sky; -st1>i] || nová
torský [-sky; stvn, přid. k nova
tér || novátor
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novela, ž., z ital. -lla, 1. = druh
povidky; 2. = doplněk zákona:
noveleta, ž., z ital. = novelka 1.:
= hudeb. skladba; zdrob. Jatka,
-tek, ž.:
novelisace <-za-», 2. = noveliso
Váni; disovati ť-ZO-)>zákon =
vydat k němu novelu:
dieta [-tka], m. = spisovatel(ka)
novel; distický spisovatel = no
velista; _ký námět = pro novelu;
Jistika <<-Sty-»,ž., 1. = psani no
vel, 2. hromad. = novely;
novelka, ž., zdrob. k novela 1.:
'novelový, přid. k novela = no
velistický (Sez.)

nově, v. nový
novic [-cka], -e, m., z lat. = ře

holní čekatel(ka):
' t, -u, m. = řeholni čeka—

telstvi

novina, 2. = něco nového, 1. = pole
vzdělané z lesa n. 2 paseky;
2. = nová. zpráva; 3. pomn. -ny
= časopis, zejména politický;
novinář t-řkaL -e, m. = kdo
piše, rediguje noviny. žurnalista
(-stka):
maří“ = být novinářem, působit
jako novinář (Neum-):
novinářský baky; -stvi], přid.
k novinář: -ský závod, -ská, zprá—
va; v. kachna:

ka, ž. = novina 2.: = no
vota: n. v jidle. v módě...;
'novinkář, —e, m. = lokálkař
(Ner.);
noví/nový, přid. k noviny: n. pa
pir. -vá známka.; -vá reportáž

novo-, kmen od nový, většinou ve
slož. typu novočeský = nový
český a typu novodobý k nová.
doba., řidč. ve slož. typu novo
stavba = nová stavba; tvoření
živé, podáno zde ve Výběru:
-český; '-dobm (Ner.) || -dobý;
'—choť, -ti, ž. (Č.—Chod, podle no
vomanželka);
Jidealismus <-zmus», -mu, m.;
Jista, m., distický [Jay] a-styc-»

novojorský, v. newyorský

novo-křtěnec, -nce, m., 1. = nově
n. znovu křtěný člověk; 2. =
(a_na)babtista: -křtěnský [-stv'i];
Juni, stř. = doba. nového měsíce:
-mam,žel [-lka], -a. m. = manžel
po svatbě;
-mě8tský, přid. k Nové Město:
-m6dni = podle nové módy:
-pečený = nově, právě zvolený.
jmenovaný (lid. a hovor.);
-ročenka, -nek, 2. = novoroční
tisk;
- čné, -ho, stř. = n0voroěni od
m na: -ročni, přid. k Nový. nový
rok:
-romantismus <<-tyzmus»,-mu, m.
= novodobý romantismus; -tik,
-a. m. || -tička, ž. (šal.):
-'rozeňátko, -tek. stř., zdrob. k
-rozeně, -něte, stř. || -rozenec.
-nce, m. = právě narozené dítě:
'—rozehy' = nově narozený;
dřecký jazyk neboli Ječtina, ž.:
'-sedli, stř. = nové sídlo:
'-smmbenec, -nce, m. =
zasnoubený (Ner.)

novost, v. nový
novo-stavba, ž. = nová stavba:

-8věcenec, -nce, m. = kněz nO
vě, právě vysvěcený

novota, ž. = něco nového, nový
způsob, -vé zařízení..., novinka:
motá'ř [-'řka.], -e, m. = kdo mi
luje, podporuje n0voty, novatér:
novotařiti = zavádět novoty. no
vá. slova, vazby...;
novotářský Esky ; asto—il,přid. k
novotář

novotina,
novota

'novotiti = novotařit
'novotný = nový, nově usazený

(zastal-., Jir.. (:.-Chod)
novo-tvar, -u, m., 1. = nový tvar

(mluvn.); 2. = nádor (lékař.):
-tvarý, přid. k tomu (mluvnic.):
msedlik, -a, m. = nově, nedávno
usedlý občan.-..; msedlý = nově.
nedávno se usadivsi;
weský, přid. k Nová Ves;
-věk, -u, m. = nový věk; dvěký
['-věce (Ner.)]. přid. k tomu:

právě

zdrob. novotmka, 2. =
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Joži-ec, -rce, m. = člověk nově nuance cnyjanse || -nce», 2., z
přijavší víru : franc. = odstín, jemný rozdíl :
-zákonní, přid. k Nový zákon;
-zámecký, přid. k Nové Zámky

novnm (nó-», -va, stř. (obyč. jen
1., 4. p.). lat. = novinka

nový [-'vč; wostJ = dříve nebýva
lý, neznámý, pravě, nedávno uči—
něný. objevený, poznaný, koupe
ný, vystavěný...: n. poznatek,
dům, klobouk, starosta: -vá. kni
ha, zpráva; -vé jméno, učení...:
= lepší, větší..., jiný: začít nový
život; nabýt nově chuti, nových
sil; státi se novým člověkem; no
vý měsíc = tmavý. opak úplňku:
N. rok = 1. den v roce; N. zá
kOn; N. svět = Amerika: Nové
Město..:
nově co zařídit, vymalovat... =
aby to bylo jako nové, novým
způsobem;
novost, -i. ž. = nový ráz: n. do
jmů (Sez.), n. všeho (Zey.);
2. stup. novější [máji]

nozdra, často pomn. -zdry,
ž. = nosní otvor, chřípě

'nožeň, -žně, ž. = pochva
nožiček, -čku, m.. zdrob. k nožik
nožička, -ček, ž., zdrob. k nožka
nožík, —u,m.. zdrob. k nůž

nožíř, -e, m. = výrobce nožů,.ob
chodník s nimi; -řský [-řství].
přid. k tomu

'nožiště, stř. =znúa (nař.)
nožka, -žek, ž., zdrob. k noha; po

dle podoby = stopka. houby, pod
stavec u vany, stolička apod.

"nožno || nožm'ce, ž.
star., Jin)

nožní, přid. k noha.: n. sval...;
nožnice, v. nožna

-zder,

= pochva (za

nu, citoslov. vybízecí, konejšivé =
no: nu, pojď (nu pojď), nehně
vej se: nu, dočkáte se ('Baar):
nu, jaká. pomoc (čech): sr. nu
že: nu viďte, bavili jsme se
skvostné (So.) =.není-liž prav
da; hospodyně, nu radost (Bez.:
podiv, uspokojení) = inu

n. barev, citů, významové. n.;
nua/ncovatž a-so- || -co-» = odsti
nit, -stiňovat; zpřídav. nua/nco
vany' = odstíněný, odstupňovaný,
rozlišený

nucený [-ně; -nost] = vnucený, k
čemu jsme donuceni, co je z do
nucení, co musí být, uložený.
nařízený...: n. pobyt, —ná.draž
ba...: -ně se usmát; v. nenucený

nucleus ll zčešť. mak-, -leu, m..
lat. = jádro buňky: invenční n.
(Sez.)

-nucovati, v. nutitl
nuda, ž. = nudění (se), nebavení

(se), duševní neuspokojení. fa
desa: z -dy co dělat; být trá
pen... -dou:
'nuďas, -a, m. = nudný, nudícl
se člověk (Vanč., vulg.)

nndismus <-dyz-», -u-, m. = záliba
v nuditě, v nahotě. její kult:
nudista [-stka], m. = stoupenec
nudismu; -stický c-styc-nb = v
duchu nudismu

nudita <<-dy-»,ž., z lat. = nahota.
nahotina. -nka

nuditi, -děn(i) || -zen (Tév.) =
nebavit, nevzbuzovat zájem, ne
uspokojovati duševně; n. se:
slož. dokon. na—se kde (mnoho);

- o- (šrám.) || obyčej. u-, 2 koho ||
"v:u- (čech); býti celý unuděný,
znuděný [-ně ; —nost];
nudivati, opakov.

nudle, ž.. z něm., obyč. pomn. -le,
-lí, zavářka do polévky, mouč
ný pokrm; podle podoby = prou
žek na. rukávě uniformy (hovor.):
= sopel (lid.); = hubený člověk
(L): v. koukati;
zdrob. nudlička, '-ček, ž.;
nudlovítý = podobný nudli:

'nudlový : -vé těsto
nudný [-ně; -nost] = nudící, neza

jímavý.., fádní (člověk, kniha...)
nukleus, v. nucleus
*nuchnička, -ček.

žena '
ž. = ku'ňlcavá
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nula, ž., z lat. -lla = číslo a čís
lice (O), lid. nicka: přenes. =
bezvýznamný člověk (hovor.):
nulifžkovatč, -kuji = zrušit;
nulita, ž. = neplatnost, zmateč—
nost; -litn£ přísaha = zmatečna;
nulka, ž., 1. = bílá mouka; 2.
= největší brok:
'nulnost uměníčka (EaI.) = ni
cotnost;
nulový, přid. k nula: n. bod, -vá
poloha;
nultý, řadová. číslovka k nula

'ňuma, m. = moula, nekňuba
numerický [-cky], přid. k numero

= číselný, početný
numero, stř., z lat. = čislo (lld.);

-rova.tž = číslovat; slož. dok. o-;
'drový: -vé výklady = o nume
rech v loterii (Nera)

numerus clausus aklauzus», lat. =
uzavřený, omezený počet

'numiSmat, -a, m.. podle franc. =
numismatlk;
maticky' [-cky], přid. k
wumismatik <-zmatyk», -a, m.,
lat. = kdo se obíra s numisma
tikou; -tika, ž. = nauka 0 min
cích

nunátko, stř., z angl. nunnery =
děťátko, nemluvně ((jap., nové
hovor.)

nuncius c-cijus», -la, m.. z lat. =
papežský vyslanec ; -ciatura
otín-», ž. = papežské vyslanectví

nunvář, -e, m. = zvěroklestič.
miškář;
'nunvařitl = kazit (zhrub.,-šal.):
nwrwářský [-sk/y; -stv£], příd„ k
nunvář

nurses, angl. mn. k nurse mersio
= ošetřovatelka nemocných
(čap.) || zčešť. nurska, ž.: též =
opatrovnice dětí

nůsek, -sku, m., zdrob. k nos
může, ž., souvisí s nositi, 1. = co

se unese (na zádech, v náručí),
uzel, náručí, 2. = v čem se něco
nosí, plachta, koš;
nůška, -šek, ž., zdrob. k tomu

nuzltl

nutltl, nucen(i) = přemáhat od
por, nechuť, váhání (domluvou.
hrozbou, násllím): n. koho k u
čení, k prací, do jídla, aby se
učll...; n. se do čeho = s pře
máháním vykonávat, vidouce ne
zbyti: n. se do smíchu (ze zdvo
řilosti, abychom zapudill smu
tek, únavu...); obchodník se nutí
[prodá.vati za nízké ceny]; nu—
cení k pláči, na stolici = nutká
ni: jsem nucen to udělat = mu
sím;
slož. dokon. do- koho k čemu:
na- se koho (mnoho); při- =
do-: v- komu co = přes moc, ná
tlakem dát, prodat..: v- se ko
mu (za průvodce...) = vetříti se;
vy- co od koho, na kom = mocí,
nátlakem vymoci; zpřid. vy
nucený dar, sllb;
mucovati, slož. nedokon. do-,
sr. donucovací; v- komu co; v
se kam, komu = vtírati se; myš- .
lenka se vnucuje; w- co:
nutívatz', opakov.

'nutlvý [-vě; -vost] = nutící
nutkatl, —kám,slabší než nutiti =

vybízet, táhnout, „mít trhání":
nutka mě to podívati se tam:
. ke kašli = dráždí, lechta:
-kaní ke kašli, na moč;
nutkavy' kvě,- -vost] = nutka
jíci, naléhavý; -vá; potřeba; otáz
ka zní -vě (Dyk); -vost = nalé
havost (potřeby...); -vost přátel
= naléhání '(šafař.; ojedlň.)

nutný [-ně; mo; -nost] = co mu
si být, naléhavý, nezbytný: n.
zakrok. —na potřeba, apt-au...;
je nutno, -né to udělat II je to
nutné; -ně potřebovat; -nost
opravy

nuzacký [-cky; —ctv£], příd. k
nuzák, -a, m. = nuzný člověk

'nuzařský [-sky; -swi], přid. k
*nuzař, -e, m. = nuzak

_*nuzlna, 2. = _chudina:
nuzínec, -nce, ní. = chudobinec

nuziti„ -zen(í) =. člnlt nuznýn,
toužit (archalst.) .
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nuzný [—ně; —nost], přid. k nouze.
1. = z nouze vyplývající, nutný.
naléhavý (zastar.); 2. = chudý.
bídný:
nuzota, z. = nuznost. nuzný lld;
nuzovati se = nuzně žít:
'nuzo'vina, ž. = nuzota:
'nuzst'vo, stř. = nuzota

nůž, nože, m. = nástroj na řezá
ní, krájení. sekání; boj na n. =
krvavý,. prudký, bezohledný; kři
či, jako by ho na nože bral =
velice (lid. a hovor.): v. hrdlo;
nasadit komu nůž na krk, pře
nes. = násilím, výhružné přinu
tit; dřít koho bez nože = ne
milosrdně okrádat, vykořisťovat
(lld.);
nečes. nůž m. břitva

nnž, nuže, citoslov. vybízecí = no,
no tak: n., do práce (n. do...):
nuže, přistupme k jádru věci
(Čech); nuže, jak se vám líbí...
(t.) = řekněte; v rozpacích, při
přemýšlení: jak se vám líbila
— nuž ku příkladu slečna. X
(Zev-)

nůžky, -žek, ž. pomn. = nástroj
na stříhání; v. cenový;
zdrob. nůžtičky, -ček, ž. pomn.

nýbrž || (zastan) nébrž, 1. členská.
& větná souřad. spojka odporo
vací po záporu: ctnost nezáleží
v slovech, nýbrž v počestném
jednání (přísl.) : nezapomněl
jsem, nýbrž jsem nemohl: v.
ale, nejen:
2. příslov. (citosl.) = ano, ba,
dokonce (zast.)z ozval se hlas ra
dův, ale teď beze vší velebnostl,
nýbrž hrozebně a tvrdě (Svět.)

nyčko, v. níčko

o. 6, hlásky, písmena
o. předlož. se 4. a 6. p., původ. =

jen přenes.: zaokolo, zprav.
vadit o hranu stolu, mrštit...
čím o zem: prosit, usl10vat... oč:
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nyjance Il -nse, mawa/ný || —nso
vaný, -ncovati || -nso'va.tí, v. nu—
ance

nyjící, v. nýti
Nymburčan [-nka], -a, m. = oby

vatel Nymburka, rodák z něho:
nymburský, příd. k Nymburk

nymfa, ž. = starořec. bohyně, víla
vodní, lesní...;
-fomanie <<-nyje», ž. = chorobně
pohlavní sebedráždění u žen

Nyna, v. Nina. *
nynati, -nám, obyč. jen rozk. ny

nej = splnkej (dětské)
nynčko, v. ničko
nynějšek, —ška, m. = nynější do

ba: hlavně ve spojení od -ška,
do -ška; po -šku (Bráf);
nynější = co je nyní, přítomný

nyní, příslov. času = V tomto ča
se, teď; zesíl. 'nyníčko (Jin)

nystagmus, -mu, m., z řeč. = cho
robné kmitání očí (čep.)

nyše, ž., z něm. = výklenek
nýt, -u, m.. z něm. = sp'ojovacl

hřeb; nýtař [-'řka], -e, m. =
dělník dělající nýty; nýtek, -tku,
m., zdrob. k nýt

nýtl. nyjí. nyJ'. nw. nyti.
vlast. = být unaven, přenos.
býti trápen, trpět, strádat (kniž..
básnic.): n. touhou, láskou;
housle nyjí = nyvě zní (Vrchl.);
zpřídav. nyjicí = trpící, toužeb
ný, sentimentální: n. láska
(Mrš.); sr. unylý

nýtovatí = spojovat, spojit nýtem:
dokon. od-, pří-, za

nyvý [-vě,- -'vost] = nyjící: n.
stesk (J. čap.): -vá citem (líc.),
milostnost (Tilsch.). děva (Ne
bes.); 2. stup. nynější [wěj'l] :
uklidňuje se tím nyvějl, čím...
(Sez.)

nyl.

O

ukládat komu o život, hráti o
peníze; dbát oč; běh o život...:
přítl se, soudit... oč; přijít o
peníze; připravit koho oč; pra
covat, vědět, mluvit, slyšet... o
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kom, o čem; být, žít, býti živ
o vodě a o (suchém) chlebě
(jak?); pracovat o hladu: chodit
0 11011;sr. újma;
byt o dvou pokojích. dům o
třech patrech, spis o dvou dí
lech... (jaký?), nikoli dvůr
o velikosti 30 m délky (místo
dvůr dlouhý 30 111),člověk o cho
robných očích (m. s chorobný
ma očima), tělesa o různé tep
lotě (m. různé teploty, různě
teplá).

význ. měrovém (se 4. pm)
delší, větší, lepší, starší.. . 0 metr.
o mnoho, o rok....;
ve význ. způsobovém:
o závod;
ve význ. časovém: 0 Nový rok
. || častěji o Novém roce (na
Nový r.), o šesté hodině, o půl
noci, o vánocích...

.) || obyčej. ó, citoslov. vyjadřu
jící nejrozmanitější city, jako po
div, překvapení, bolest, přání...:
a ti Jakobíni (Jin), ó, kdyby
tu byla nebožka paní maminka
(Baar), o! to by byla ukrutně.
smrt (Čech; obyčej.: o, to...!);
6 Bože, ó jé, o jé, ó jémine,
ó, kéž bych... (ó kéž...): () ne.
6 ano (citově)

o-, slovesné předpona:
zatočit kolem. podob.
ovinout...; odřít, otlouci,
sit... = kolem dokola
n. jen sedřít..., ožít = znovu
začíti žíti: oslyšet... = přestati
slyšet, nevyslyšet..., pod0b. o
trlý, ohroziti se..., v. tam; ohřá
ti, ochutnati... prostě dokon.

oasa <o-á-za», ž., z lat. = místo
v poušti s pramenem; přenes. =
krásné místo v nezajímavé kraji
ně, knize, příjemná doba v ži
votě...

ob, předlož. se 4. p., jen v ustá
lených rčeních: chodit ob dům
= do každého druhého domu:
ob den = každý druhý den,
podob. ob noc.... ob rok; ob tu
chvíli (šrám.), ob minutu (Slád.)

o překot :

otočit =
omotat,

oprá
sedřít

ob-, sloves. předpona: objetí (ko
lem dokola). obložit, obstoupit.
obklíčit...

oba., m., obě, z. a stř., 2., 6. obou.'
3., 7. oběma (nikoli obouch.
oboum, obouma), zaklad. číslov.
= jeden i také druhý...; oba li
(důrazně) oba dva: ob0u písem.
lépe obojího písma (v. obojí)

"obahnělý = obalený bahnem
obahníce, v. bahnice:

obahfnitž se, v. bahniti
obalu-út, obyč. po obakrát, po—

obakrát (nik. -te), příslov. =
v obou případech

obal, -u, m. = čím je něco oba
leno. do čeho je zabaleno; pře
nes. říci co, přiznati se k čemu
bez -lu = upřímně. otevřeně.
drsně

'obalenka, -nek, z. = to. nač se
natáčejí vlasy:
'obalený [-ně; -nost] = ,.zaba
lený", zastřený, skrytý;
'obáleti, —lejí= obalovati

'obalivý t-vě; "vost] = zaobalený
obalka, -lek. ž. = obal dopisu,

knihy, časopisu
obalkovati || Jovan“ = vyslovovat!

11 za. ], byu = byl... (lid. &
mluvnic.)

obálkový. přid. k obálka: -vý pa
pír

obalné, stř. = poplatek za obal.
za balení:
'obalný = jsoucí k obalování

obalovou, v. baliti, obalkovati
obalový, přid. k obal (papír...)
obapol, příslov. = s obou stran

(zastan, Sušil);
obapolný [má] = oboustranný.
vzájemný (kniž.)

obarvovati, v. barviti
obáslo, stř. = len n. konopí oto

čené kolem přesiice (lid.); sou
visí s původ. obázati = obvázati

obava, ž. = bázeň, strach: mít
-vu, -\'y o koho, 0 či zdraví, u
činiti co v —vě,z -vy o koho, oč:
obávat'i se, wang), v. báti se

*obúvnvý [-vě; -vost] = majicí
obavy
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'obavný [-ně; -nost] = vzbuzující,
projevující obavy

Obce (lid. U-). -cí.
na Mor.

obcína, v. občina
obcovací řeč, jazyk = které(ho)

se užívá v běžném společenském

ž. pomn. , ves

styku:
*obcovanec, -nce, m. = obco
vatel;
'obcovatel [-lka], -e. m. = kdo
obcuje: —lkastudentské mší (šal.);
obcovati, 1. o. čemu, mši = ú
častniti se (zastal-.): o. mystic.
obřadům (Sez.); 2. o. s kým =
stýkati se; hlavně ve rčení tě
lesně, pohlavně s kým o.; obco
vání svatých = duchovní spojení
křesťanů na zemi (círk.) || 'o.
komu (čech, v „profesorské“
češ.);
slož. dokon. vý- koho z čeho =
vyloučlti (bibl., Palac., Kolli)

občan [—nka], -a, m. = přísluš
ník obce, státu; akademický 0.
= akademik 3.:
zdrob. občánek, -nka, m.;
občanský [-ský; -skost], přid. k
občan: —ka škola (měšťanské.),
ctnost, nauka, válka: -ké právo
= civilní; \
občanství, stř. = občanské právo,
-ká. příslušnost:
-nstvo, stř. hromad. = občané

občas, příslov. = čas od času.
někdy;
*občasi, stř. = období;
občasný [-ně] = co je občas, ně
kdy, na pravidelný, ne častý

občerstvení, stř. = osvěžení (dě
jově); = jídlo, napoj na ob
čerstvení;
občerstviti = osvěžiti;
'občerstvivý = občerstvující (Ce
lak.)'
občerstvovati, nedok. k občerst
viti;
občerstvující nápoj = osvěžující

občina, stč. obcina, ž. = obecní
majetek, pastviny. pozemek (Jin,
Svět.. zastar.)

'obdar, -u, m. = dar (říd. kniž.);
obda/řiti, -'řovat'i, v. dařiti

'obdochnouti, -chl, -chnut(í) = o
vanout; -dechovati, nedok.

obdélník, -u II -a, m., geometric.
obrazec; -lníkový = mající podo
bu obdélníku; -lný [-lně] = po
dlouhlý

obdonní = jsoucí, dějící se, vychá
zející ob den

obdiv, -u, m. || '-va, ž. (čelak.,
Ner.) = obdivování (v. divit!),
podiv; budit obdiv: 0. nad čím:
'obdivce, m. = obdivovatel;
obdivný = plný obdivu, plynoucí
z obdivu (kniž.);
obdivovatel [-lka], -e, m. = kdo
se obdivuje, nadšený ctitel(ka):
obdivovatí (se), v. diviti:
'obdivuhodný [mě] =
hodný

obdoba, ž. = něco podobného, po
měrná. podoba, —bnost: o. čeho:
souditi podle, z -by: = obdobi
(Ner.);
období, stř. = vývojový, časový
úsek, údobí, fáze, perioda;
obdobný [-ně; most] = podobný

'obdržitcl, -e, m. = kdo obdrží.
příjemce;
obdržovati, v. držeti

obdukce, ž., z lat. = pitva
obě, v. obojí
obec, -bce, ž. = společenství oby

vatelů v jednom bydlišti, byd
liště samo, obyvatelé v něm; =
sdružení, spolek, korporace: (5.
obec sokolská,...;
křesťanská. 0. = církev; nábožen
ská o.

*obecenský = občanský, společen
ský; '-cenství, stř. = obcování,
styk, společenství, obecní úřad

obecenstvo, stř. = občané, poslu
chači, přítomní, publikum

obccněti, -nějí = stávati se obec
ný, obecně se rozšiřovat, ujímat:
zprav. jen dokon. z-, o názvu,
zvyku, kroji, cizím slově; zpří
dav. zobecnčlý; nedok. zobecňo
vati

obecní, přid. k obec: 0. pokladna.
'knihovna. tajemník, zřízení, vol

by...

podivu
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obecnost, v. obecný
obecnoškolský, příd. k obecná. ško

la: -ké vzdělání
obecný [-nč; -nost], přid. k obec

= pro všechny, veřejný: -ná. ško
la,; o. církevní sněm = ekume
nický; o. lid = prostý, proti
vyšším třídám (v třídní společ.):
-né slovo = všude, ve všech vrst
vách rozšířené; -ná církev = všu
de rozšířená, katolická.:
v přírod. hřib obecný... = všude
rostoucí, rozšířený...;
-ně známý, rozšířený;
-nost = všeobecnost, společen
ství, obec, obecní majetek:
sr. všeobecný

'obedchnontl, -dchl.
ovanout

obehnati, v. hnát!
obehraný, v.' hráti
obejda, m. = tulák. pobuda: =

protiva (Němc.)
obelisk, -u, m.. z řeč. = vysoký

štíhlý kamenný jehlan, monolit
obelstíti_ obelstivatí, v. lstíti
obemknoutl, v. mknouti
'obelstný = lstný
'obemšelý || -šeny' = obrostlý me

chem
'obeplnadlo, -del, stř. = obinadlo;

obepínati, v. pnouti
obeplouvatl, v. plouti
obepřá'dati, v. přádati
obesilati, -slati, v. sílati, slátl
obestírati, v. stříti
obestýlati, v. stláti
obezdívati, v. zdíti
'obezhlaviti = stít (Koll.)

-chnut(i) =

obeznalý s čím, v čem = znalý
čeho

obeznámitl koho s čím = poučit
o tom: o. se s čím = poznati to;
o. se s krajinou = orientovati
se; o. koho. se s kým, obyč. se
Známit;
obeznamo'vati, -muj1, nedokon.

'obezpečiti = zabezpečit
obezřelý [—le; -lost] ||

[-ně; -nost] = opatrný
obezříti, obezří'vatč, v. zříti;

'obezřivý [-'vě; -vost] = obezřelý
obě, v. oba

obezřetný

oběd, -a. 6. -dě, m. = polední jíd
lo; mít k -du masem; jít na
o.. k -du; po -dě || zastar. pomn.
po -dech (Jin, Herb.);
'obědni mravy = při
(Ner.);
obědovati, -dujl (zastal-., lid.) =
obědvat;
obědový, přid. k oběd:
obědvati, -vá.m, 1. podmětově =
jíst oběd; 2. předmětové 0. ma
so... = jíst k obědu maso:
slož. dokon. na,- se, po-;
občdvávati, opak.

oběh, -u, m. = oběhnutí, obíhaní.
cirkulace: o. planety. peněz; dát

obědě

peníze, známky do -hu, vzít je
z -hu, peníze jsou v -hu; = kurs
(platidel)

oběhatl, -h'nouti, v. běhati. běh
nout!

"oběrač [-čka], -e, m. = kdo obírá
oběsiti, -šen(í), z obvěsiti = u

smrtit pověšením za hrdlo: trest,
smrt oběšením; o. se

oběšenec. -nce. m. = oběšený člo
věk

oběť || řidč. -t, -ti, ž., původ. =
dar bohu, božstvu...;
přenes. o. nehody, -ti války..., o
těch, kdo při nehodě... zahynou:
podob. o. povolání, poměrů:
= dar, příspěvek, pomoc spoje
ná. s uskrovněním, sebezapřením:
peněžní o. (v něčí prospěch):
přinést; podstoupit o. rodině. po
voláni, vědě

obětavý [dvě; -vost] || řidč. obě
tovný || obětžvý (Ner., Jil—.) =
kdo rád obětuje, nešetří peněz,
práce, podstupující Oběti, ochot
ný, horlivý: 0. člověk, vlastenec.
přítel, předseda. spolku..: -vě co
vykonávat

obětlna, ž. = obět, dar (v pO
době navštivenky, nálepky...) na
dobrý účel; zdrob. obětžnka, ž.:
obětinový věnec = daný jako
obětina;
*obětisko, stř. = obětiště;
obětiště || řldě. —tm'ště, stř. ==
místo obětí bohům;
obětivý, v. obětavý
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obětní ||, řidč. mý, přid. k obět:
o. beránek, hostina;
obětnice, ž. = obětní oltář. po
kladnice na ofěry: _
obětnžk [-tn'ice] || řid. -to1m£k,
-a, m. = kdo obětuje; obětník,
-u. m. = oltář (obrozen.):
obětm'ště, v. obětina

obětovanec, -nce, m. = obětova
ný člověk:
obětovatí, -tuji = přinášet, přl
nést oběť: o. bohům; o. život,
0. se za svobodu; o. se rodině.
vědě: o. svůj život jen povinnos
tem (Kunět.); obětují se &.pů
jdu tam = nerad půjdu, jen z
nutnosti. s přemáháním... (ho
von-.);
oběto'lmík, v. obětní:
obětovný, v. obětavý

oběživo, stř. = peníze -v oběhu
oběžnice, ž. = hvězda obíhající ko

lem slunce. planeta:
oběžník, -u. m. = co obíhá. ko
luje, cirkulář, kurenda:
oběžný = co je v oběhu: -na va
ha. mince, hodnota: = běžný
(Šafař)

obhájce [-jkyné], m. = kdo hájí.
obhajuje: 0. města, vlasti, práva:
0. ve věcech trestních i civilních
= advokát;
'obhájčí, příd. k obhájce

'obhajitel [-Zka], -e. m. = obhajo
vatel

obhajoba, z. = obhajování:
obhajovací řec... = sloužící ob
hajování;
obhajovatel [-lka], -e_ m. = kdo
obhajuje, obhájce:
obhajovati, v. hájiti

obháněti, V. háněti
obházeti, -hazovati, v. házeti
obhled, -u, m. (zastara, Jin) [] oby

čej. obhlídku, ž. = ohledání, pro
hlídka

obhližeti, v. muzeu
'obhospodař0vati, v.
'obhrdelec, -lce, m. =

krejzlik (Čech, žen.)
nbhroublý [-le; dost) = dosti, po

někud hrubý (člověk. slovo, způ—
soby)

hospodařiti
ohrdlí,

obcházeti, v. -chá.zeti
obchod, -u. m. = nákup a prodej.

nákupní, prodejní místnost: o.
s obilím. se smíšeným zbožím...,
nikoli obilím..: = ujednání:
udělati dobrý... 0.: sr. chytiti,
jíti:
'obchodíště, stř. = obchodní
místo:
obchodní [-ně], přid. k obchod:
0. dům, věc. škola:
obchodnice, ž.. v. dále obchod—
ník;
—nický [-cky], přid. k obchod
ník:
-nictvo, stř. hromad. = obchod-'
níci:
obchodnik [-nice], -a_ m. = kdo
provozuje obchod

obchodovati = věst. obchod; o.
s kým is čím, nikoli čím—

obchodvedoucí, -ho, m. = kdo ve—
de, řídí obchod

obchůdek, -dku, m.. zdrob. k obchod
obchuzku. 2. = obcházení. pro

hlídka;
obchůzkový, příd. k tomu

obchvacovati v. chvatíti
obchvat, -u, m. = obchvácení, na—

padení s boku, zezadu (vojen.):
obchvatný útok...

'obchvíle || -h', příslov. = chvílemi
obídek, -dku, m., zdrob. k oběd
"obih, -u. m. = hojnost. blahobyt

(zast.)
obíhati, v. -bíhati
obíjeti, v. bijeti
obílený, \". bíliti
obilí,:stř. = obilniny a jejich zrno:

zdrob. 4ka, stř.;
obilka, ž. = plod trav, lid. zrno

obilní, příd. k obilí: o. skladiště.
clo: o. truhla, sýpka neboli
Juice, ž.: obilní hospodář neboli
-ln£k, -a, m.:
obilnána, ž. = kulturní trávy, z
jejichž zrna se dělá mouka, kru
pice...; lépe než obžuovhna;
'obilniště, stř. = obilní pole:
obilný: -né zrno, -ně plevy

obinadlo, -del, stř. = páska na.
obvaz. lid. fáč
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'obíračka, ž. = obirání (lid.):
obi'rati, v. -bírati

'obítka, ž., zdrob. k obět (čelak)
'obižný [-ně; -nost] = hojný (za

star.)
'objasněná, ve rčení říci... co na

—nou(šmil.) || obyč. na objasnění
objasňovatí, v. jasnili
objednací || mávacž dopis, list, pří

kaz (kterým se objednává), cena
(za kterou bylo něco objednáno):
—mwatel[-lka], -e, m. = kdo ob
jedná, -nává: unávati, v. jednatl;
-kaa, ž. = objednání. objed
nací list. -nané zboží

'objekce, ž.. z lat. = vlastnost to
ho, co je objektem: = námitka
(Mas)

objekt, -u, m., z lat. = předmět:
-ti'v <<-týv»,-u. m. = součást op
tic. přístrojů, čes. předmětnlce:
objekt/Waco || -t'i.m',sace a-ty-za-xo,
2. = objektivlsování:
objektivismus x-ty-zmus». -mu.
m. = filosof. názor uznávající
objektivní pravdu;
divisovati a—ty-zo-m -suj1, 1. o.
soud = potvrdit jeho správnost
(logic.); 2. = zpředmětňovat.
-tnit, uskutečňovat, realisovat,
ztělesňovat, zobrazovat (život v
sloves. díle...); -tivlsující poesie
(šal.) || —tivovati se (šafař.) =
projevovati se:
-tim'sta, m. = stoupenec objek
tlvismu;
-t'ítňstický [-cky] a-tyvistyc-no =
v duchu objektivismu:
-tWita (dy-», ž. = objektivnost:
objektivní <<-týv-» || řidč. -tí1mý
[-ně; -nost] = věcný, neosobní,
nestranný (člověk, úsudek, po
stup); -ní svět = mimo člověka.
vnější

objem, -u, m. = krychlový obsah
(nádoby...): lid. o. (pasu. v pa
se) = obvod:
objemný [-ně; -nost] =
značný objem, veliký

objetí, stř. v. jetl a jmoutí
objev, -u, m. = objevení něčeho

důležitého. co je objeveno: 0. ne
známé země, nové metody...;

mající

objevitel [-lka.], -e, m. = kdo ob
jeví; -vátelský [-sky] : -ká. hod
nota, práce; wm, v. jeviti:
objevný: -vná. cesta = za účelem
objevení

objevovatel, -e, m. = kdo objevuje:
matelský, přid. k tomu; matt, v.
jevlti

objímati, v. jimatl :
objímavý = objímající: 0. list:
0. rým (Durd.); sr. čípek

objímka, ž. = spínací zařízení.
kruh; -kový kroužek

'objíněný = ojínčný
objíždětl, v. -jížděti;

objížďka c-ždkv. -žděk, z. = ob
jíždění

obklad, -u || -dek, -dku. m. =
rouška..., která se dává na tělo
k utišení bolestí, !: hojení. kom
pres, klůcek, načinek

obkládati, v. klastí
obkladek, v. obklad
obklíčltl, -kličovati, v. II klíčlti
obklopiti, -povat4', v. klopitl
obkračovatl, v. kráčeti
'obkrátlý = kratičký (Č.-Chod)
*obln'eslovač, -e. . = kdo obkres

luje ll -vatel, -e, m.: mati, v.
kresliti

obkroč, -e, m. = okroč:
obkročák, -u, m., lid. tanec:
obkročmo, příslov. = s roztaže
nýma nohama: sedět 0. na židli...;
obkročny' rým (ab b a);
obkročovati, v. kročiti

obkrok, -u, m. = obkročení (šer
míň)

obkuřovatí, v. kouřlti
oblaciněti, -nějí = stati se laci

nější
obláček, -čku, m., zdrob, k oblak:

= skvrna v drahěm kameni
'obláčetl, -čejí, opět. k obléci =

oblékati: přenes. = obklopovat
(zast., kniž.)

'oblačitý = oblačný
obláčku, -ček, 2. = obřadně „oblá

čení“, oblékání řeholního rou
cha jeptiškou
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oblačný [-no_;-nost], příd. k oblak:
o. trůn (čech) = v oblacích; -ná
výše (šmi1., Vrchl.): je -no =
zamračeno; -nost = množství
mraků na obloze

'oblaha, z. = oblažení (Koll.. Dav.)
oblak, -u, m., mn. 1., 4. -ky || stř.

-ka, 2. -k (z ob-vlak) = mlha
vysoko nad zemí; = přenes. o.
dýmu, kouře:
oblakový: -vá barva (Němc.)

oblásek || často -zek, -sku. -zku.
m. = oblý kámen..: -skovy' štěrk

oblast, -l, z. = kraj(iná), území,
sféra: mořská, stepní, průmyslo
vá o.; duchovní, duševní... o.:
oblastní výbor

oblata, ž. (Netz), z lat., zdrob.
-tka, z. = oplátka

Oblázek, v. oblásek
oblažlti, -žo'vat'l, v. blažiti;

-žitel (obrozen.) |! -žwatel, -e.
m. = kdo oblažuje (říci.)

oblo, v. oblý
obléci, -leku, —leěes..., -lekou, -lec,

—lecte,Jeka, -lekouc, -lek, -lekší.
-lekl, -lečen(í), z ob-vléci || ob
léknouti, dik-, -knu, rozk. -knl.
-knuv, -kl = odít, ustrojit: o.
šaty. kabát, komu..., nikoli
o. boty (místo obout); o. koho.
se do šatů; slož. dokon. do- se
(Vr.) = dokončit oblékání:
oblékati || obu-, nedok.

'obleě, —e.m. |! ž. = oblek (Baar.
nářeč.);
obleček, -čku, m., zdrob. !: oblek;
'obléčka, —ček.ž. = spodní žen.
šat (nář.) '

obléhací = na Obléhání (stroj.
věž, dělo):
oblehatel, -e, m. = kdo obléhá:
obléhati, v. lehati

oblehčiti, -čovati, v. lehčiti
oblehnouti, v. lehnouti
oblek, -u, m. (z ob—vlek) = oděv.

šat(Y):
oblékač I-čkaj, -e, m. =
obléká, pomáhá oblékat:
oblekárna || oblé—,-ren, z. = šat
na., garderoba (říd.)

oblékatl, obléknouti, v. obléci

kdo

oblínati

obletovati, v. létnouti
obleva, ž. '= zmírnění: o. bídy

(Jungm.); obyč. = tání
oblévati, v. lévati
*obleviti = polevlti: oblevovati,

nedok.
'oblézati, v. lézatí
oblezlý || řidč. olezlý = vypelicha

ný, plešatý, odřený (kožich...:
lampaSý, šel.)

obležení, v. lehnouti
obliba, ž. = oblíbenost, přízeň, po

pularita: být v -bě, požívat (vel
ké, obecné) —by;s -bou = se zá
libou: = oblíbený předmět (če
lak.)

oblíbenec Duka; —nkyně], —nce.
m. = oblíbený člověk. favorit;
'oblíbenectví, stř. = oblíbenost;
oblíbený [-ně; -nost] = jsoucí
v oblibě, milý, Vítaný, popu
lární, favorisovaný; 2. stup.
mější

'oblibovatel, —e,m. = kdo má v
oblibě, milovník (Koll.):
-bovati, v. líbiti

obličej, -e, m. = přední část hla
vy; ukázat komu přívětivý, vlíd
ný... o... || přívětivou... tvář =
být naň přívětivým, -tivě s ním
jednat; sr. kyselý; zdrob. obli
čejek, -jku || -jík, -u, |; zprav.
-j£ček, -čku, m.;
obličejový: -vá studia (Ner.)

obligace || zaster. -c£, z. (Ner.).
z lat. = závazek, dlužní úpis;
-gačn£ právo;
-gátn£ || řidč. —ga.to'mí[-ně; most)
= povinný, závazný (předmět
školní): = pravidelný. obyčej
ný (spropitné):
obngo, stř., ital. = závazek, po
vinnost; doporučit koho, co bez
-ga = bez záruky. bez závaz
nosti; být z -ga = nemít od
povědnost

oblíkati, -knoutl, v. obléci
oblina, 2. = oblá část něčeho (trá

mu, klobouku...); = oblý útvar:
o. ženského těla (Vach.), -ny
kopců (Čop.)

oblínati, v. llnati



obliterace

obliterace, 2., z lat. =_ přetištění
kolků, orazítkování poštovních
známek '

'obliti = činit oblým; = stávati se,
jeviti se oblý; v. zaobliti

'oblltlna, 2. =
tého

oblívatl, v. lévati
oblíznouti, Jůzovati, v. lízati
obloha, ž. = nebeská. klenba
'oblok, -u, m. = okno (slovem)
'oblomovati = oblamovati
oblomovský = podobný Oblomo—

vovi, hrdinovi Gončarovova roma
nu, trpný, nerozhodný: -ká. po
vaha; Jvština, 2. = trpnost, slabá
vůle, váhavost, nerozhodnost

oblast, v. oblý
oblouček, -čku, m., zdrob. k oblouk;

'oblouč'it'l se = obloukovitě se
prostírat;
'oblouč'it'ý = obloukovitý

obloučký = velmi oblý;
'obloučný = obloukovitý (Vanč.)

oblouditi, v. louditl
oblouk, -u, m. = část křivky, věc

ohnutá. do oblouku;
obloukovitý || -kovy' =
bě oblouku;
—válampa neboli obloukovka, ž.

obloun, -u, zdrob. mak, -nku, m.
= zaoblený kámen;
oblounký = zcela oblý.

oblouzen(í), v. louditi
'oblouzeti = obluzovatl
“oblouzniti = oblouditi
obložitl, v. ložiti
obluda, ž. = nestvůra; = přízrak,

strašidlo (noční o., hrobové -dy,
Erb.); = kejkle, rejdy (čelak.)

'obluditi, -zen(í) = obloudit, za
stříti smysly: ucho -zeno šálí
(Er-b.); v. obluzení;
obluzovati, nedok., v.

v podo

louditl
obludný [mě; masu: -né balva

ny (Baar) = nestvůrné; —némá
mení (Vr.): -ně sladký = ošidně
(Ho,), -nost = ničemnost (Vach—)

obluzení, stř., v. obluditi = za
stření smyslů, fantas (Majer.);
obluzfi'vý= obluzující (šlejh.):
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něco oblitého, sll- ,

obnova

'obluzovatel, -e. m.
zuje;
obluzovati, v. louditl a obluditi

oblý [-Ze; —lost] = mající povrch
Jako koule, kulovitý, kulatý

*obmešený = omšelý

= kdo oblu

obmezenec || mne-, -nce, m. =
o(b)mezený člověk; mecký
[—nect*v£],přid. k tomu: -necký
mozek (šal.);
mectvo, stř.
nosti (Sez.);
obmezený, ome- [mě,- most], v.
mezitl;
o(b)mezo'vatt, v. mezltl

obměkčovatl, v. měkčitl
obměna., ž. = menší změna, mo

difikace; = malo odlišné) podo
ba, variace; -ňovatl, v. měnlti

obměsíční || mý = co Je, děje se.
vychází ob měsíc; 0. časopis ne
boli mik, -u, m.

'obmítka, -tek, ž. = omítka
obmotka [] omotka, obyč. pomn.

-tky, -tek, ž. = ovinovačky, ga
maše (podle ruš.)

obmykati, v. I mykati
obmysl, -u, m. =

„fortel“ (zastar.);
obmyslnžk, -a. m. =
člověk:
obmyslný [-ně; masa =
úskočný (dosti hojné)

obmýšleti_ v. myslitl
obnášeti, v. —ná.šeti
*obnaženec,

člověk;
'obnažžtel, -e, m. = obnažovatel.
obnažiti, v. nažiti:
'obnažovatel, -e. m. = kdo obna
žuje, odhaluje: matt, v. nažitl

= čin z obmezo—

lest. úskok.

obmyslný

lstiVý .

-nce, m. = obnažení

obnos, -u_ m. = peněžitá částka.
suma

obnosek, -sku, m. = košík, který
se dává kousavěmu konl na hu
bu. náhubek, kabacoun

obnošený [-ně; mostl = nošením
opotřebovaný '

obnova, 2. = obnovení, obnovova
nl; = čerstvý sníh napadlý na
starý
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obnovltol, -e, m. = kdo obnoví;
obnovni = znova. učinit, vyko—
nat, získat.... opakovat, opravit:
o. slib, smlouvu. budovu. samo—

. statnost...;
obnovovati, nedok.

obnovovací = mající za účel obno
vovat: -1Jovatel [-lka], -e, m. =
kdo obnovuje; movati, v. obno
vitel

'obnož, -e, ž. = odnož (zastat-..
11d.); zdrob. -žka, -žek, ž.;
obnož'ník, -u, m. = nánožník
(starší)

obočí, stř. = oblouk chlupů nad
okem

'obočití = dát... bokem
oboční || '—ný, přid. k obočí
Obodř, -e. 2., ves v Č.
obodřití = učinit bodrým. osmě

lit, vzpružít... (obrozen. & říd.
km'ž.): o. údy (Čech);
o. se = osmělít se..., zvyknouti
si (čech, č.-Chod); v. zbodříti
se; obod'řovati, nedok.

oboe <—bo-e»,stř. neskl. = hoboj
obohacovatel ll -hatitel, -e, m. =

kdo obohacuje, -hatí (jazyk. líd
stvo...):
obohacovatá, -ha,tžt'i, v. bohatltl

oboista, m. = hobojista
ahoj-, kmen číslov. obojí ve slož..

často || obou.-, v. dále
'obojace, příslov. = obojak
oboják, -a, m. = obojňák (zastal-.)
obojak, přislov. = obojím způso

bem, tak i tak, onak;
obojaký [-kost] = obojetný 2.:
= vzájemný: —káláska (Kos)

oboje, v. obojí
oboječek, -čku, m.. zdrobf k

obojek, -jku, m. = co objímá
krk, límec, nákrčník, nejčast'. =
nákrční řemen, kruh pro psa

obojetnice, v. obojetník; '
mictví, stř. = obojetné chování

obojetník [miceL -a, m. = rame
nář; = hermat'rodit;
obojetný [dně,-masa, 1. = dvoj
smyslný: —némínění: -ně se za.
smát (zastar.): 2. = ramenářský:
-ný člověk, má chování, má od
pověď : 3. -ná souhláska. po které

se píše někdy i, někdy y (bi —
by...); 4. = oboumdý

obojí (skloňov. jako u dvojí), dru—
hová. číslovka k oba = obojího
druhu, způsobu, vlastností, ten
i onen, ten i ten: obojí víno,
způsob. příčina ll oboje víno.
dveře, hodiny...: zpodstat. stř.
oboje, obojí (-jího...) || kniž.
obé (-bého...): .o. se hodí, je
špatné...

obojíkrát (**-te) || zříd. obouk'rát,
násob. příslov. k obojí: po obojí
krát... = v obou případech

obojjazyčný || časť. obou- = v obou
jazycích

'obojlící (č.-Chod) || obyč. obou—
lícní, mý = mající dvojitý líc

obojňák, -a, m. = hermaIrodít.
cvikéř || 'obojnatec, -tce, m.

'obojný = obojí, obojpohlavní
ahoj-pohlavní tvor ll obou—; wc

(Nov.) || obou-, příslov. = obě
ma rukama: Jruč'ný meč (Č.—'
Chod):
-seč'ný || obou- meč = s dvojím
ostřím;
—stramzý (Palac, Durd.) i| časť.
obou-,
-žávelnický [-cky; -ctví], přid.
]: obojživelník: -žfivelník, -a, m.
= obratlovec žijící na suchu
nebo ve vodě, s krví mčnlívé
teploty. amfibie: přenes. = člo
věk národně nerozhodný (Roll.),
ramenář...;
-ži'vel'ný = žijící na suchu i ve
vodě, obojpohlavni, oboujazyčný,
ramenářský

'obol, —u, m. = obolos
obolený, oboleti, v. boleti
*obolostniti = oboleti
obolos, řec. || obyč. podle lat. -lus,

-lu, m., původ. = drobná mince
starořec.. přenes. = malý příspě
vek

obor, —u, m., 1. = zástup... (za
stat-.): o. světa = celý svět '(t.):
2. = okrsek, oblast, odvětví (o.
přírod. věd...); = předmět, kte
rému učíme, v kterém pracuje—
me: hlavní. vedlejší o. (profe
sora, vědec. pracovníka.) atp.
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obora, ž. (z ob-vora, sr. závora) 'obradli, stř. = ohrada. zábradlí
= les (pole. louky) ohrazený obrana, ž. = bránění, hájení. 0
pro chov a lov zvěře

Obořice, ž. jedn., ves v č., od pů
vodu zdrob. k obora

'obořiti = zbořiti (zast.)
obcí-ití se na koho = vrhnouti se

naň, zlobně, hrubě, rázně, vy
jet (slovy)...;
obo'řovati se, nedokOn.

obon- ve slož. || ahoj-:
-jazyčmý: -né úřadování = v
obou jazycích:
diem, mý, v. oboj-;
-nož, příslov. = obema nohama
(tělocvič.);
mohlatmí, v. oboj-:
-remý, o souhlásce = tvořený za
účasti obou rtů, retoretný. bíla
biální;
-rodý: -dá jména = obojetná.
rozlišující přirozený rod ne tva
rem, nýbrž v přívlastku (náš
Pepa — naše Pepa...);
-'ruč, v. ahoj-: hrnci, stř. = spo
jené obě ruce:
-stranný, v. oboj

obonti, obuji = navlécí na nohy
(zprav. jen 0 obuvi): o. boty...
[[ o. se do bot: o. se do čeho =
rázně, s chutí se pustit. dát:
o. se do koho = pustiti se, vy
plísnit jej:
Obouvací = na obouvání:
obouvat'i, nedokon.

'obouznačný I—ně; —nast] = mající
oba znaky

oboz, -u, m., 1. = zavazadla (pošt.);
2. = řada vojen. vozů, trén

obr [drz/ně), -a, m. = člověk.
tvor... neobyčejné výšky, síly

obráběcí stroj = na obrábění;
obráběč, -e, m. = kdo obrabí;
obráběti, v. robiti

obi—ace,příslov. = obráceně: plésti
o.

obrácenec, -nce. m. =
rátí (přenes.);
obrácený [-ně; "-nost], příč. od
obratitl: -ně = opačně, naopak

obraceti || -covati. v. obrátiti

kdo se ob

chrana: 0. před čím. o. cti; vy
StOuPit... na -nu či. čeho. zů—
stati bez -ny, usmrtit koho v
-ně: literární 0. = apologie: vo
jen. 0. = defensiva:
= obranné vojsko:
obránce [mkyněL m. = kdo
brání, obraňuje:
obra/mný = na obranu: o. boj.
list, -nná zbraň

obraňovati, v. brániti
obrat, -u. m. (z ob-vrat). 1. =

obrácení, změna. inverse: o. v
chování, v počasí, \: nemoci...:
o. k lepšímu. k horšímu:
obratem (pošty). v. pošta;
tem ruky co zmenit... =
rychle, bez rozmýšlení:
2. = prodané zboží, pohyb zboží.
peněz. obchod: o. ve zboží. po—
kladní, peněžní o.:
3. = rčení, fráze:

obratel, -tle_ m. =
obrátiti,

obra 
hned.

řečnický... o.
článek páteře

-rať, —rá,cen(í). z ob—vrá
tití = položit... spodní stranou
nahoru (pečení, list v knize. se
no. kalhoty...):
= dát opačný smer: o. koně.
vůz: = dáti směr, zamířit. u
přít...: o. oči k nebi. řeč nač.
srdce, mysl. zřetel k-cemu. nač:
= změnit v opak: o. zlé v dob
ré, úrodnou zemi v poušť. zlá
slova v žert: o. všecko vzhůru
nohama = nadobro změnit (ho
vor.);
o. se a jíti domů: vítr se o
brátil. štěstí se -10; všecko se
obrátí v dobré; 0. se ke komu
zády. přenes. = dát najevo od—
por, nelibost; podezření se obrá
tilo proti jinému; o. se v sloup
= změniti se, pro-: prach jsi
a v prach se obrátíš: o. se ke
komu, na koho o pomoc; 0. se
= změniti smýšlení, způsob ži
vota;
obra./Jeti, -cejí Ii (zastan) obrace
vati, nedokon.
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obrátka, -tek, 2. =
(kola, stroje):
na -tku, obrátkou (ruky) =
hned po něčem. často s odstí
nem naopak, neočekávaně, obra
tem ruky: na, -tku odpovědět;
na -tku vyřešit věc = hned roz
řešit (Vr.); všehoť na světě
jen na -tku (Erb.) = na. chvil
ku, všecko je nestálé; obratkou
ruky se změnit (šmi1.); dávati
děti z čes. škol -tkou do ma
ďar. (Olbr.)

'obrátkem, příslov. = obrátkou:
obrátkou, v. obrátka

obratlík, -u, m., rybářské náčiní
obratlovce, -vce. m. = živočich &

obratli

obrat, otočení

'obratmo, příslov. = obratem
obratní, přid. k obrat: 0. strana

(šafař.) = druhé.: o. odpověď,
správ. obratem;
obratník, -u, m.: o. raka a kozo
roha, jisté rovnoběžky;
obratný [-ně; -nost] = „kdo se
dovede dobře obracet“, pohoto
vý, hbitý, dovedný: -ný řečník,
sloh, způsob, —néjednání

obratový, přid. !: obrat: -vá daň
= z obratu

obraz, -u, m. = odraz koho, čeho
(ve vodě, v zrcadle...), vyobra
zení, vypodobnění, malba; = od
raz koho, čeho v lidském mozku;
= vylíčení, popsání života, výjev:
-zy (ze) života; = příklad, vzor
(skromnosti, píle...); mluvit v
-zech = obrazně;
opilý pod 0. (t. j. Boží) = straš
ně (hovor.):
učiniti si.... o. o čem = před
staVu

obrazárna, -ren, 2. = sbirka. ob—
razů, galerie\

obrazec, -zce, m. = nákres, schéma
obrázeček, -čku, m., zdrob. k

obrázek, -zku, m., zdrob. k ob
raz; hezký jako o., být jako na
-zku = hezký (hovor.)

I obrazlti, -zen(i), odvoz. z obraz
= zobrazovatl (kniž.): o. událost
(Ner.): o. se = obrážeti se:

vnitřní nedostatek se -zil ve vý—
razu (Sez.);
slož. dokon. před- = obrazně
naznačit předem; vy—,2- = vy
podobnit, vymalovat. přenes. =.
vylíčit; vyobrazeni, stř.. též =
obraz;
-obrazooati, slož. nedok. před
cz]-, Z“;
v. obrážeti

II obraziti = ob-raziti, v. raziti
obrazlvo, stř. = látka obraznosti

(Masar.);
obrazivý [—'vě;dvosq = obrazný
(kniž.): stylisace -vě marnotrat
ná (Nov.): -vost = fantasie, ob
razotvornost (Oib.)

obrázkář, -e, m. = prodavač ob
rázků;
obrázkový časopis. -vá příloha.
-vé dílo = s obrázky

obrazný [mě,- —nost], přid. k ob
raz: -né sbírky (Ner.) = sbírky
obrazů; obyčej. přenes. -ná. mlu
va.... = v obrazech, naznačujíci
věc, představu poukazem na něco
podobného, symbolická; vyjádřiti
se —ně; 1. -nost řeči = obrazný
ráz; 2. -nost = představivost.
fantasie

obrazoborec, -rce, m. = kdo boří.
ničí obrazy, ikonoklast, přenes.
= kdo potirá, ruší tradici, do
savadní názory; přezdívka popě—
račům pravosti RK. &. RZ.:
-recky' [-rectv£], přid. k tomu

obrazoborný " '—borský = obrazo
borecký:
-borstvi, stř. = obrazoborectví

*obrazopocta, ž. = ctění obrazů
(Mas. )

obrazotvorný [most] = předsta
vivý, vytvářející nové obrazy (v
mysli, v mozku) z předešlých
vjemů; -nost = vytváření no
vých obrazů..., fantasie

obrazový = s obrazy, v —zech:
-vé vydání knihy; o. humor
(Ner.); -vé pismo

obraženina, ž. = pohmoždění při
klopýtnutí, takto pohmožděné
místo



.obrážeti

obrážetl, -žejí, vlast. opět. k I ob
raziti: o. co (Sez.) = zrcadliti,
zprav. o. se = zrcadliti se. pro
jevovat: v řeči se -ží povaha:
obrážívati (se), opakov.

obrejlený, obrý- = nosíci brejle
(hovor.)

'obrilantovaný = pokrytý brilan
ty (ojediň.)

obma, ž. = ochrnutí nervů
obrněnec„-nce, m. = obrněná loď.

-ný vlak
obrniti, obrňovati, v. brnitl
obrobna, —ben.ž. = dílna na obrá.

bění
obročí, stř. = obrok, důchod spo

jený s církev. úřadem, preben
da, statky, z nichž plyne roční
příjem;
obročná, z. = obročňové.:
obmění, -ho, m. = správce zásob
obilí a. obroku; -čňová, -vé, 2.
= jeho žena || -čni, ž.:
-čnice, ž. = sýpka; = kabela na
obrok (vojen.);
-čnictv£, stř. = povoláni obroč
ního;
obročník, -a, m. = kdo dostává
obročí, důchody, beneficiát

'obrod, -u, m. || zprav.
obroda, ž. = obrození

'obrodič, -e, m. (A. Praž.) = bu
ditel; "-čský = buditelský (t.)

obroditel [-lka], -e, m. = obrodlč,
obrozovatel; -telský, přid. ]: to
mu;
obroditi, v. roditi

obrodní (Masar.) || zprav. mý
[-'ně; -nost] = obrozujici: no.
kvas (Nov.), -né hnutí; půso
bit -ně

obrok, -u, m., 1. = co je „ob rok“.
roční příjem, obročí; = oves pro
koně; tanec;
2. nář. obrok.
(h)azor

ob rok, v. ob
'obroněný: hlava vlasy -ná (Čech)

= obilená. (v. broný), hlava s
bílými vlasy

obrostlý, v. růsti

z Oberrock =
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obroubitl, v. roubiti
obrouček, -čku, m. || zprav. obrouč

ka, -ček, ž., zdrob. k obruč; pře—
nes. obroučka = prsten (Něm.)

'obroviště, stř. = obrovská oblast
obrovitý He; -tost] || častěji ob

rovský [Jay] = veliký jako obr.
ohromný, nesmírný

'obrozencc, Fnce, m. =
člověk;
obrozenecký, přid. k tOmu: -ck6
snahy = o obrození; -CRá doba
= doba obrození, obrozenská;
obrozenectvi, stř. = snahy o ob
rození

obrození, stř., v. roditl; české, ná,
rodni 0. = jazykové, kulturní a
politické probuzení, .,vzkřišeni"
koncem 18. a v 19. stol.;
obrozenský, přid. k tomu:
literatura, -ké slovo, snahy

*obrozovací = obrodný;
'obrozovatel, -e, m. = kdo obro
zuje; obrozovati, v. roditi

obrat ll lid. -št, -a, m., z něm. ==
plukovník (zaniká)

obrtel, -tle, m., z ob-vrtel = co
se vrtí, otáčí, závora otočná. ko
lem pevného čepu, uzávěrka: žen
úmysl vrtký na -tll sedi (šmil.):
0., -tele, m., přijm.:
obrtlík, -u, m., zdrob. k obrtel:
přenes. točiti se... jako na. -tlíku
= mrštně, hbitě; obrtlik = svět
lik (nářeč)

obrozený

-ká

obruba, ž. původ. = něco obru
baného, osekaného, roubeni (u
studni-E...), přenes. = lem, pás.
„sá.rnka, bordura": o. kapesní
ku, záhonu, chodníku..:
obmbeň, -bně, ž. = roubeni.
zídka, zabradli. paženi;
'obrubí, stř. = obruba

obmbovatl, v. roubiti
obruč, -e, m. [[ zprav. z. (-e, zřid.

-i) = pás, kruh na stahování
sudů. kol...

obrnčený, -četi, v. bručetl
'obručí, stř. hromad. = obruče;

obmčový, přid. k obruč: -vé„.že
lezo
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obrns, -u, m. = obroušená údolní
stěna, skála (geol.): = obrusek;
= ubrus (nař., zast.); = šátek:
obrusek, -sku, častěji pomn.
-sky, m. = odpadky při brou
šení

obrůstatl, v. růstí
'obruštěti, -štějí, podle ruš. = po

ruštiti se '
obrušovati, v. brousiti
'obrůžití = růžeml (červánky) o

zářit: obružené hory (Celek)
obrv, -i, 2. (-u, m.) " obrva, pomn.,

-vy, ž. || hromad. ohm-í, stř. =
brvy, řasy (velmi říd.): zpod
obrví (Ner.)

Obrvaň, -ně, ž., ves v e.
obrvený list... = s chloupky (od

hor.)
obrví, v. obrv
'obrýlenec, -nce, m. = člověk s

brýlemi;
obrýleny', v. obrejlený

obrynč. v. obr
obrys, -u. m. = čára omezující

plochu. plošný obraz (osoby.
nohy...), kontura; v log. = ne
určitý pojem; = profil: přenes.
básnický o. Celakovského (Vrch
llc.); = nástin. nákres: o. dě
jin: zdrob. obrýsek, -sku, m.
(č.-Chod);
'obrýsmti, -sl, -snut(í) = na
rýsovat;
'obrysovati || 'obrý- = rýsovat.
narýsovat;
obrysem? Evě; -vost], příd. k
obrys = v obrysech

obřad, -u, m. = slavnostní úkon.
ceremonie: náboženský, církevní,
svatební, pohřební... „o.:
obřadní || 4137 [%; -nost] : -ní
roucho. píseň: -ní jazyk, litur
gický: -ný stůl '(Neum.), způ
sob; -ně co' vykonávat... = slav
nostně:

. obřadnick/ý t-cky; mtm, přid. ::
obřadnik, -a, m. = kdo pečuje o
obřady. ceremoniář

'obře, fie—te,:stř. = obří mládě
(_Nér.)

'obřemenlti = ' obtížlt břemenem.
zatížit (nové, ojediň.)

obřeznice, ž. = řezací stolice (Jin)
obřezovati, v. řezati
obří, obec. přivlast. přid.“ k obr =

obrovský:
*obříce, ž. = obryně

'obřldlý = zřidlý
obřitek, -tku, m. =

lení a srnčí zvěře _
obřízka, 2. = odnětí předkožky; =

ořízka (Ner.)

„hvězda" je

'obsada, ž. = obsazení, posádka:
'obsádka, 2. = posádka (Ner.)

obsah, -u, m. = čtverečný. plošný
rozsah: 0. sudu... = to, co v něm
je; o. knihy, řeči... = hlavní
myšlenka, -ky, jejich soupis: ' o.
slova, pojmu = význam

obsahati, v. sabati
obsáhlý [-le; -Zost] = mnoho ob

sahující, rozsáhlý, obšírný: o.
spis, -lá zpráva, -lé vědomosti

obsahovati, v. sáhnouti
obsahový [-vě] = týkající se ob

sahu: —vá.stránka spisu: -hově
chudý... = obsahem

obsazovací = k obsazování, týkající
se obsazování:
obsazovati, v. sázeti

obsažcn(ý), příč. od obsáhnouti
= jsoucí obsahem něčeho, v ně—
čem zahrnutý

obsažný [-'ně; —nost] = mnoho ob
sahující, hutný, třeba ne veliký.
ne dlouhý: -ná. přednáška

obscenita (ony-», ž., podst. k ob
scenní = oplzlost, necudnost;
obsce'nní || -cé'rmi [mně; masu,
z lat. = oplzlý, necudný

*obsedlý [-le; -lost] = posedlý
obsequle a-kvije», -lí_ ž. pomn.. 7.

lat. = smuteční slavnost
observace c-ser-», 2., z lat. = po

zorováni, dohled; -vač'ní = po
zorovací

observanco <<-ser-»,2., z lat. = zs
chovávání řádu, přísnost

observatorní, přid. k observatoř:
observatoř c-ser-». -e, ž.. z lat.
-torium = pozorovací stanice,
hvězdárna

obsese <<-sese»_1., z lat. = utkvě
lá představa
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obsidian a-sidyjámb,
= sopečné sklo

obsílací list = kterým se někdo
obsílá. neboli -sílka, i:
'obsílati, v. sílati

obskakovati, v. skákati
obskurant, -a, m.., z lat. = nepří

tel osvěty, p0kroku, tmář;
40mtis1nus a-tyzmusn, -mu, m. =
tmářství;
-rantní [dně,- most) = obsku—
rantský: _.
wantský = tmářský;
stř. = tmářství;
obskurita, 2. = obskurnost;
obskumi [-ně; masu = temné
ho původu, podezřelý, pokoutní.
nízký: o. časopis, spisovatel: o.
příbuzný (Vach)

-u, m., z lat.

ďdntství,

obsluha, 2. = obsluhování: 0. při
stole, 0. stroje..., = obsluhující
osoby: ženská o.:
obsluhoval! [-čka] || -horvatel
[-lka],_-e_ m. = kdo obsluhuje;
-ho*vati, v. sloužiti;
obslužné, stř. = dávka za obslu
hu (v hostinci...)

obsolotní €-SO-), z lat. = vyšlý z
užívání, zastaralý

'obstaravač, -e, m. = obstaravatel
obstaravatel [-lka], -e. m. = kdo

obstarává., komisionář:
-telský [-ství], přid. k obstara
vatel; -telna, ž. = obstarávací
ústav;
obstarávati,
obstarávka, ž. =
(Klíč., hovor.)

obstárlý || -sta.rožný ||
dosti star-ý, postarší

obstáti, v. I státi
obataviti, v. staviti
obstávka, 2. = obstavení, zadrže

ní, zabavení, na př. služného;
Jvkový: -vá. splátka.

obstav0vati, v. stavovati
obstinace cesty-», ž., z lat. = u—

míněnost; unární [dně,- -nost] =
umíněný

obstipace akty-», 2.. z lat. = zácpa

v. starati; '
obstarávání

-sta'rší =

obstojný [-né; mostJ = co obsto
jí. ujde, dosti slušný: -ná. ce
na., jakost, řeč; vede se mu -ně

obstrukce, ž., z lat.," 1. = matení
sněmovního jednání, přenes. (ho
vor.) jiného jednání; 2. = za
uzlení stýev (lékař.);
-kční řeč? -kčMk, -a. m. = kdo
dělá obstrukci;
obstruovati co = mařlt obstrukci

obstřel, -u, m. = o(b)střelová.ní:
Jovan, v.- střeliti

obstřihovatl, v. stříhatí
obstupovati, v. stoupítl
obsýpati, v. sypatl
'obšíd, -u, m. = obšít
obšíi'ný [mě,— —'nost] = jdoucí do

šíře, obsáhlý. zevrubný: o. spis
—ně co vyložit

'obšít, -u, m., z něm. Abschied
= vojen. propouštěcí list (lid.)

obšívatl, v. šíti 
obšlapovatí, v. šlapat!
'obšťastnltei [-Ika], -e, m. = kdo

obšťastm, obšťastňuje : -lka
(DL);
obšt'astnití koho návštěvou... =
„učinit ho šťastným" návštěvou
.(hovor. ironic.);
obšťastňovatel [-Zka], —e, m. =
kdo obšťastňuje (Nov.);
obšťastňovatí, nedok. ]: Obšťast
niti

'obštěstiti == obšťastniti
obtáčeti, v. točití
obtah, -u, m. = obtažení, hlav.

sazby, otištění na list k opra
vě list s tímto otiskem;
-hovací = na obtahOváni
memu, v. tahati

obtékatl, v. téci
'obtěžkací = zatěžkací (č.-Čhod):

obtěžkati, —ká.m= otěhotněti Ho.
koho čím = zatížit: štěp -kaný
ovocem (Neum.): -žkán starost
mi ..

obtěžovtti, v. tížiti
obtímti, v. títl
obtisk, -u, m. = otisk;

obutí—mom, wkovati =
nouti, -akovau

diik
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obtíž, -.e, ž., často pomn. -že = obvod, -u,- m. :"o. kruhu... = dél
potíž(e), těžkost(i), nesnáz(e): ka. jeho kružnice; 0. města. “=
žaludeční, peněžní -že; překo- okraj; = okrsek:- Soudní, ho
natl -že, zápasiti s -žemi; být nební, farní, zdravotní... o.;
komu na obtíž;
obtížný buě; -nost] = těžký. na
máhavý (překlad, cesta); -ný ci
zinec = jsoucí na obtíž

obtloustlý = dosti tlustý
'obtulka, 2. = objímání. (Kollár.

sloven.)
'obtylý = otylý (Herb.)
'obuch, -u (v pohád) = obušek
obůrek, -rku, m., zdrob. k obor
obůrka, -rek, ž., zdrob. k obora
'obústek, -stku, m. = nátrubek
obušek, -šku, m. = hůl, čakan.

kyj, gumová zbraň policie
obuší, stř. = ozdoba kolem ucha.
obut(ý), v. oboutl
obuv, -i, ž. = všechno, co se obou—

vá.:
obuvní, příd. k obuv:
obuvnický [-cky; -ctví]. příd. k
obuvník, -a, m. = výrobce obuvi,
švec

obvaz, -u || -zek, -zku, m. = ob—
vázání rány. rouška k tomu, ban—
dáž;
obvaziště, str. = místo, kde se
obvazuji ranění;
obvazovati, v. vázati;
obvazový, přid. k obvaz:
látka

'obveselená, na (pro) obveselenou.
obyč. na obveselení;
obveselovatl, v. veselitl

obvěníti dceru, nevěstu = dát jí
věno (zastan, šml-l., Vr.)

obvěšovatl, v. věsiti
'obvětí, stř. = složité umělé sou—

větí, perioda (zastara)
'obvin, -u, m. =“ ovlnutí, ovlnek
'obvlna, ž. = obvinění (šimáč.)
'obvingk, -nku. m. = ovinutí, ovi

nek_ _ '
'obvlněnec, -nce, m. =

člověk;
obvinění, měný, -ňovatt, v. vinitl

'obvitek, -tku, m. ="něco ovinu
tého: o. kolem čela (Nex-.)

'obvlúčeti, v. vláčetl || *obvlačo
vatí

.-vá.

obviněný

obvodní lékař...; obvodový: -dové
měšťan. školy || újezdní

*obvyk,-u, m. = zvyk, návyk (Hál.);
'obvýkati = zvykatl '

obvyklý ['-le; -lost] = čemu při—
vykneme, pravidelný, běžný, jaě
ko jindy: -1á procházka, -lě slo
vo, v -lou dobu"; přijít jak fle
v 7 hodin; nedbat -lostí (čech)
= Zvyků, ustálených způsobů

*obvyknoutl, -kl, -knutí = zvyk
noutl

obyčej, -e. m. = (souvisí s obvyk
lý) = ustálený způsob, mrav.
zvyk, zvyklost : starý, dobrý. ..
o. ; míti ten 0., že...; míti co
v -ji; slovo... je v -ji = je běž
né (kniž.): přijíti do -:Ie, vy
jíti z -je; podle -je, proti oji;
obyčejný [-ně] = častý, často
nošený..., běžný, ale ne vynika
jící, ne zvláštní, 'ne lepší, všední:
-ný šat, -ná. práce.v -né zboží;
-ný rok, proti přestupněmu; .=.
obvyklý: -ná. procházka (lid. a
hovor.);
-ně = běžně.... častěji = obvyk
le, zpravidla: chodit na pro
chazku -ně k večeru..:
obyčejový, přid. k obyčej: -vé
právo = zvykové'

*obydelní || mý = obytnýí
obydlí, stř. = příbytek;
-líčko, -ka, stř. ' _

'obyt, -u, m. = obydlí. pobyt (Pa
lac., šaíař.), užívání (Presl)

'obytelný -= obytný '
obytný = jsou'cí na bydlení, kde

se bydlí: 0. dům, -né stavení
obývací pokoj = na obývání, pro

ti jídelně, ložnici...
obyvatel [-lka], -e, 2. mn. -telů ll

někdy -tel, m. = kdo bydlí v ně
jakém místě n. území;

zdrob.

obyvatelný být... = který lze
obývat;
obyvatelský: -ké právo, inkolát:
obyvatelstvo, stř. hromad. =
obyvatelé
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obývati, -vám = bydliti; o. v 1. obže'rstvi, stř. = nestřidmost v
poschodí, v pokoji, v krajině... jídle, nejčasť. v pití
(jen teoretic. kniž.), zprav. o. 1.
poschodí = zaujímat je celé;
podob. Valaši obývají kraj kolem
Vsetina...; o. jeden pokoj. ne
celý byt... = používat jednoho
pokoje

obzírati, v. zirati:
obzíra'vý = obzirajíci.
(kniž.);
obzírka, z., 1. =_ muška u zbraně;
2. = obziráni, obhlídka (Němc..
lid.)

'obzírnouti = obhlédnout (č.-Chod)
obzor, -u, m. = obzirka 2. (lid.,

Němc.); = část zemského povr
chu, kterou obhlédneme zrakem;
něco je, objevilo se... na -ru.
přenes. = chystá. se, vzniklo...
(hovor.); = rozhled: ztratitl se,

patraVý

zmizeti z -ru, přenes. = nebýt
viděn, ujít pozornosti; = roz
hled, znalost...: míti široký.
ÚZkÝ o.;
obzorka, z. = kukátko, binokl
(odbor.);
obzomík,;-u, m. = myšlena kruž
nice uzavírající obzor;
'obzorný = obezřelý (šafař.): =.= .,
co je na obzoru (Jir.); = mající
rozhled (Pujm.); _. _:
obzorový, přid. k obzor

obzvláště " -šť, přislov. =
tě...;
obzvláštní = zvláštní; -štně, oby
čej. obzvlášt(ě) _

obžaloba, ž. = žaloba statniho zá,
stupce, prokurátora: = obviněni,
výtka,- stížnost; _
obžalobce, _m. = žalobce;
'obžalob'ní || '-bný = obsahujici
obžalobu. stížnost: -bní spis
(Dr.); -bná. otázka, (Nov.)

obžalovací spis = obžaloba, stížnost
obžalované., ž. || mý, m. = obža

lované. žena, || -ný muž
'obžalovatel, -e, m., = žalobce
'obžera. || *obže'rce, m. = opilka.

nemímý jedlik;
obžemý Dne; -nost] = nestříd
mý v pití nebo v jídle;
'obžerský, přid. k obžerstvi;

zvláš— .

'obžínkový, přid. k obžinky: —vá
slavnost;
obžínky, -nek, z. pomn. = oslava
dokončení žni

obžírati, v. žráti
' obživa, ž. = obživení, živobytí

'obživitel, -e,- m. = živitel
obživlý, -1moutí, v. živnouti
_*obžjvný= žlvný (zastar.);

obživovati, v. živiti a živnouti
ocakovati, v. cákati
ocas, -u, m., část těla obratlovců.

ohon; podle podoby 0. hvězdy
, kudrlinka; sr. chváliti;

'ocasatice, z. = vlasatice;
ocasatý = mající ocas: -tá. hvez
da. = kometa;
ocásek, -sku, m., zdrob. k ocas;
přenes. něčí 0. = kdo se ho po
řád drží, je s nim;
*ocáskatý = s mnoha ocasky;
ocáskovati = být něčim „ocás
kem“;
ocáskovitý = podobný ocásku;
ocasné, -ho, stř. = Spropitné od
řezníka čeledinovl, služce při
prodeji dobytka (zastar.);

__o_casní žíně...— = v ocase;
'ocasník,--a. m. = „ocásek“, ne
kritický stoupenec (Ne_r.)

occidental cokcidentáb, .-u, m., u
mělý jazyk- mezinarodni; -ta.lista
ata-», m., = jeho stoupenec

oceán || 'oke—, -u, m., z řeč. =
velký mořský celek; přenes. 0.
barev (Mrš.) = moře:.

oceanida, -dka, -dek || "oke
ceny-», 2. = antická mořská
nymfa;
oceáno'vý PM], oceánský || 'oke—.
přid. k oceán; okeán

ocel, —e, m. časť. -i n. -e, 2..
druh železa: symbol tvrdosti, ne
poddajnosti: tvrdý jako o.:
ocelárenský, přid.. k
ocelárna, 2. = huť na výrobu
ocele;
oceldř,l -e, \m. = výrobce ocele;
-lář._9ký [-lářstv_í], přid. k tomu:
ocelek, -lku. m., železná ruda:
“oo—elánu,z. = ocel
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oceilti = „činit ocelí“, upevňovat, tovatz' se || Jova“ se (Čech).
utužovat... (říd. kniž.. čelak., nedokon.
Heyd.); zprav. slož. dokon. z- octovatěti, -těji = měniti se -.
= utužit... povahu; z- se v boji, ocet; slož. dokon. z—; '
praci; slož. nedokon. 'ocelovatl octovati, v. octiti
|| zprav. zocelovatl octovlna, 2. = směs k přípravě

'ocelitý = ocelový. zocelující;
'ocel'l/vý= ocelový (zastat, J in);
přenes. = pevný... (Šmil.. čech)

ocelo-, kmen k ocel ve slož.:
-'ryjec || -r'ytec, -jce || -tce, m. =
ryjec ocele:
-ryt, -u, m. = rytí do oceli, oce
lorytina: -rytína, ž. = rytina v
oceli:
-tisk, -u, m. = tisk ocelovými
deskami

ocelovati, v. oceliti
'ocelovětl. -vějí = stávatl se oce—

lOVÝ
ocelovitý [-tě ;

oceli;
„ocelový [we] = z ocele: -vě šedý
(Sez.); = jako z ocele; pevný.
tuhý; sr. král

'ocenitelný = co lze ocenit: v. ne
ocenitelný:
ocen—ití,Mati, v. cenltl

ocet, -cta, m. = octová kyselina
jako poživatina; zbýt, zůstat na
0. = neprovdati se (lid. a ho

-tost] = podobný

vor.); symbol kyselosti: kyselý
jako o.; rozlíti si ocet, v. líti

ocílka, -lek, ž.. zdrob. k ocel =
ocel na broušení nožů. dříve též
na křesání ohně

ocítatl se, ocitnou“ se,
se, v. octnouti se

oclťovatl (se), v. cítlti a octnouti se
octárna, ž. = dílna, továrna na

ocet;
octář [-řka], -e, m. = vyrobce.
prodavač octa; octáfsky' [-stvf],
přid. k tomu

octiti || octopati co = dávat na to,
do toho ocet: slož. dokon. při
= přidat octa

octnouti se, -ctnuv, —ctl || ocit
= náhle se dostat: o. se v ne
bezpečí, v nesnázích, v menší
ně, v rožpacich; ' kdo ví. kde se
za rok octneme:
ocitatl || oci- se || (zastar.) oci

ocitovati

octa;
octovitý [-tě; -tost] = jako ocet;
'octovka, -vek, 2. = octová tresť:
octový, přid. k ocet: -vá tresť.
chuť

ocún, -u, m., rostl.; zdrob. ocúfwk,
-nku, m.; ocúno'v'ý květ

'ocvikrovaný = nosící cvikr;
'owikřenec, -nce, m. = člověk
s cvikrem: 'Jený = ocv'lkrovaný

oč, v. co: oč, že [[ oč že, výpust
kou z oc plati = oč se sázíme.
že... (stč.). dnes = citoslovné
že (v. tam): oč, že nepřijdete?
= že nepřijdete!; oč, že byste
jiným šperkem nezdoblla sebe
než... (čech)

oěadlý = začouzený, opálený od
slunce;
očadnouti, -dnuv. —dl, -dnutí =
začouditl se, opálit

'očar, -u, m. = očarováni;
'očamý = čarovny

očekávatl, v. čekati
'očelek, -1ku, m. || '-lí, stř. ||

'-Zka, -lek, ž. = čelenka
'očomeřlti se = opíti se (Jin)

= ošití u cepu
obřad při

stavění čepce nevěstě na hlavu:
očepit'l nevěstu = dát ji čepec
na hlavu (lid.)

očerňovatel, -e, m. = kdo očer
ňuje; -ňovatl, v. ěerniti

'očevidec, -dce, m.. rus. = očitý
svědek

oči, v. oko;
očička || oči-. -ček, stř.. zdrob.
1: Oko ._

očihnoati, očihovatt, v. číhnouti
'očichovati = očichávati
'očinko_ stř., zdrob. k oko:

očisko, stř. = velké oko (zhrub.)
očista, ž. = ospravedlnění v sta

rém právu, katharse. ordálie:
nč. = očištění: o. jazyka (od
kazů). mravů. ..



očistcový 1067 odaliska

očistcový, očistec: -vá
muka

očistec, -tce, m., podle katol. círk
ve = posmrtné místo pokání;
míti s kým 0. již za, živa = ve
liké trápení (lid. a hovor.)

oočlstitel, -e, m. = kdo očistí;

přid. k

očistkový, přid. k očistky: -vá
horečka;
očiatky, -tek, ž. pomn. = výtok
po porodu

'očlstnouti, -stl. -stnutí = zčistlti
se

očistný [mě] = za účelem očisty:
-ný oheň, -né snahy: působit...
-ně

očišťovací snahy = očistné:
mate! [duatelkaL -e, m. = kdo
očišťuje; maté, v. čistiti

očitý [-tě]: o. svědek = který vi
dí něco na vlastní oči; 0. důkaz.
-té svědectví = z vlastního po
znání; -tě se o čem přesvědčit
= na vlastní oči, 2 autopsie

'očivid,- -u, m. = autopsie (Suš.):
'očív-idec, -dce, m. = očitý svě
dek; -decký, přid. k tomu;
očividný [-dně; -dnost], z pol. =
patrný, zřejmý, zřetelný (běž.):
-dně = vúčihledě

očko, -ček, stř., zdrob. k oko; po
očku se dívat... = nenápadně po
zorovat: podle podoby: očko
jehly, sítě...; 0. na ratolesti =
pupen; hra v karty

očkovací jehla, látka = na očková
ní; 0. list = potvrzující očková
ni:
očkovati stromy = vštěpovat
očka; o. koho (nějakou látkou)
proti nakažlivé nemoci...; dok.
na- co nač; přenes. (hovor.) na
n. 12- co komu (I-Ierb.) = vští
pit, namluvit, vsugerovat

ačmnchovati, v. čmuch
oční, přid. k oko: o. víčko, zákal.

lékař...;
očnice, ž.. 1. = oční důlek,
orbita; 2. = část optic. přístrojů,
okulár

očumovaě, -e, m. = kdo očumuje:
očumovati, v. čuměti

očundračiti co =
čundr

od, ode, předl. s 2. p.. znamená
1. pryč od koho, čeho, východis
ko & směr děje: odejít od koho.
vstát od stolu, odloučiti co od
čeho: jablko nepadne daleko od
stromu (přísl.); vlak jede od
Brna; přicházet od kupce, zá
ře od slunce, začíti s nápravou
od sebe;
2. příčinu, původ(ce). příslušnost,
pak účel, úkol, určení: to je od
toho (, že...). od veliké námahy

!| z toho...; omdlít od horka
|| horkem; od malé jiskry les
polehl (přísl.): dar od otce, po
sel od soudu, báseň od Sv. če
cha, klíč od domu. zámek od
truhly, sklenice od medu; něco
od jídla; platit od ušltí, opra
vy... II za ušití...;
lék od kasle (lid.) = proti kašli:
být od čeho = k tomu (usta
noven...); nebýt od čeho, od to
ho něco učinit ||, abych učinil
= nebýt proti tomu (lid. a ho
vor.); nebýt od řeči = být málo
mluvný, nemluvný; muž od slo
va = stojící v slově; v. pero:
3. časový začátek: od rána do
večera, od mládí. od počátku..:
nespr. nekouřit od několika
měsícu, být v úřadě od pěti ne
děl,... místo: několik měsíců, 6
neděl (nejde o to, od kdy ne
kouříme, nýbrž jak dlouho);
4. střídání: chodit od domu k
domu, dům od domu, od vsi ke
vsi, čekati den ode dne...

oci-, sloves. předpona, znamená 1.
pryč, jinam, stranou..: odnést.
-vést, -běhnout, -táhnout; 2. zba
vení čeho, osvobození od čeho.

očundrati. v.

vykonání. napravení : odbarvit.
odvodnit, odnárodnit. odseděti
trest, odpracovati dluh, odčinit
chybu; odzvonlt klekání, odslou
žit mši: 3. oplátku atp.: odslou
žit se, odmlouvat, odpovídat...

óda, ž., z řeč. = oslavná báseň
odalislm, -sek, ž., z tureč. = ha

rémová otrokyně



odbalovati 1063. odcírkevniti

odbalovati, v. baliti
odbarvovatl, v. barvitl
'odbás'ničtitl = zbavit básnického

rázu .
odbavlti, -vovati, v. baviti
odbedniti, -dňovatí, v. bedniti
'odběh, -u, m. = odběhnutí;

'odběhlec, -he1ce. m. =
(Jlr.);
'odběhlík -[-lice]. -a, m. =
uprchlík,_ zběh;
odběhnouti, v. běhnouti:
'odběhbvati = odbíhati

odběr, -u, m. = odbírání: o. uhlí,
plynu, elektric. proudu...: zboží
jde na. 0. = kupuje se;
odběrač [-čka], -e, m. = kdo od
bírá při kosení (Jir.);
odběratel [-lka], -e, m. = kdo
odbírá. (časopis...); přid. k tomu

zbéh

dratelský; -ratelstvo, stř. hro
mad. = odběratelé;
odběrní || -rný |! -rooý, přid. k
odběr: -rní list

odbíhati, v. -bíhati
odbíjená, ž., sportovní hra, volej

bal '
odbíjetl, v. bíjeti
odbírati, v. -bírati;

'odbírka, ž. = “odběr: = odchod
(Roll.)

'odblesk, -u, m. = odlesk (čelak)
odbočiti, v. bočiti: _

odbočka, -ček, ž. = co odbočuje.
filiálka (o. dráhy/...); o. spolku...
= ne ústřední spolek: = odbo
čení (v řeči.-.):
'odbočný = odbočující, pobočný:
odbočovati, v. bočiti

odboj, -e, m. = vzpoura, povstání,
revoluční činnost; v. tronda;
'odbojce (čech) || -bůjce, m.
(obrozen.) = odbojník;
odbojnický [-cky; -ctvi], příd. k
odbojník [-bojnice], -a., m. = po
vstalec, revolucionář, insurgent;
odbojný [dně; -nost] = prová
dějící odboj, revoluční

odbor, -u, m. = oddělení úřadu,
spolku, organisace; - pomn. od
bory = organisace odborové,
podle pracovního odboru. oboru:

odborář, -e, m. = člen odborové
organisace; odborářský [-ský;
-ství], přid. k tomu

odbornlcký [-cký; -ct'vi], příd. k
odbornik [-r'nice], -a, m. = od
borný pracovník, znalec. lékař....
specialista; \
odborný [-ně; -nost] = s něčím
se podrobně obírající, dobře toho
znalý, od odborníka..: -ný lé
kař, pracovník, ústav, časopis,
posudek; -ná. literatura, škola,
—rné vědomosti; -ný učitel (na
bývalé měšťan. škole);
odborový přednosta (v minis
ter.); -vá. organisace, -vé hnutí

'odbožniti || *odbožštiti = zbavit
boha, božského rázu: 'odbožšto
vati, nedok.

'odbůjce, v. odboj
odbyt, -u, m. = možnost prodeje:

o. zboží; zboží jde na 0. = pro
dává se, protože je po něm po
ptávka

'odbytě, příslov. = odbývavě, leda
byle

odbýti, -budu... (jako býti): o.
koho = odmítnout, zbavit se;
dostalo se mu razného odbytí;
odbýti zboží = prodat; v. od
byt; 0. si co (nemoc, zkoušky
...) = míti „za sebou", hotovo
...; o. co = projednat, vyřídit
(na schůzi...);„ odbytá. věc || 0.
co, práci, povinnost... = vykona
ti povrchně, ledabyle;
o. se: odbylo se to'šťastně =
provedlo se, událo: už to má. -to
= zemřel; odbývat'i, nedokon.

odbytiště, stř. = místo odbytu
odbytné, -ho, stř. = částka vypla

cená zaměstnanci jednou pro
vždy při odchodu ze zaměstnání

odbytný [-ně; -nost] = 1. jdoucí
na odbyt; 2. dající se odbýt, V.
neodbytný; 3. odbývav-ý

odbytový, přid. k odbyt: -vé mož
nosti = m. odbytu

odbývati, v. odbýtl;
odbývavý [—vě;masu = odbýva
jící, odmítavý, ledabylý

odcírkevniti = zbaviti církevního
rázu, vlivu: mňovati, nedokon.



*odclzílec 1069 oděský

'odcízilec, -lce, m. = kdo se od
cizí, vystěhuje;
'odcizelý [-Ze; Jost) = odcizený,
cizí;
odcizený buě; most) = kdo se
OdCÍZÍ, zlhostejní || -ná věc =
zcizená, ukradená; v. odcizíti
pod ciziti;
odcizovati, v. ciziti

odčinitl, -ňovati, v. činiti
odčítaci = k odčítání: o. měřítko
oddací || oddávací list = potvrzu

jící oddavky: -vací síň = kde se
oddává

'oddálený [-ně; -nost] = vzdálený:
oddálitž, oddalovati, v. dáliti

oddaný [-dán...; daně; -danost],
příč. od oddati se = věnující se: o.
vědě; = věrný: o. přítel. ctitel...:
být komu oddán: -ně sloužit

oddatl, v. dáti
oddávací, v. oddací
'oddavčí ll 'dvečný = oddavkoVý
oddávatl, nedok. k oddati, v. dáti
'oddavkárna, -ren, ž. = oddavková

síň || 'oddavkovna, -ven, ž.
oddavkový, přid. k oddavky;

oddavky, -vek, ž. pomn. " zastar.
& lid. -vků, m. pomn. = oddání
(v. dáti)

oddech, —u,m. = oddechnutí, od
počinek; _
-ahnouti, -chovati. v. dechnouti

oddenek, -nku, m. = co je „ode
dne", podzemní stonek rostliny

oddělení, stř., sr. děliti; konkrét
ně = oddělená, samostatná část
něčeho, oddíl. 1. = místnost:
pánské, dámské oddělení v že
lezničním voze; 2. = část skří
ně...; 3. = skupina lidí; = pro
covní, zájmová skupina (v úřa
dě...)

oddělený Ene; -nost] =
ný; -ně = odloučené:
oddělovat'i, v. děliti

oddíl, -u, m. = oddělení. dil, část:
o. knihy, vojska...

oddlužiti, -dlužovati, v. dlužiti
'od dola, oddala, příslov. = zdola
oddrolovati, v. droliti

odlouče

i'odduchovění || '-chotměn£, stř. =
zbavení duchovosti, duchovního
rázu

odduševnitl = zbavit! duševního
rázu; -še'vň0'vati, nedok.

oddych, —u.m. = oddech (So., o.
Chod);
'oddychati = oddychovatl !| 'od
dýchati, v. dýchati

'oddychnouti si, -chl.
-chnutí = oddechnouti si:
oddychovati, v. dýchati

ode, v. od
odebírati, v. -bírati
odečítatl, v. čítat!
odedávna, přislov. = od dávných dob
odemknouti, v. mknoutl
*odomsta, ž. = pomsta, msta:

odemstivati se, v. mstíti
odepisovati, v. psátl
odér, -u, m., z franc. odeur = vane
oderský, přid. k Odra
Odeř, _deře, ž., ves v č.
odesílaof || řidč. odsí- staníce (ze

které se něco odesílá)...;
odesilatel [-lka], -e, m. = kdo
odesílá., odešle: „sam, v. sílatl.
—slat£, v. sláti

odestíratl, v. stříti
odestýlati, v. stláti
'odevčíra || odvaru, příslov. = od

včerejška (lid.)
odevěký, v. odvěký
odevřítl, v. otevřít!
odevšad || '-všady, wšud || 'mšudy,

-chnuv .

příslov. = se všech stran, míst
odevzdaný Dna,- masu (do vůle

Boží, osudu). k odevzdati, v.
vzdáti ;
mzda(va)tel, -e, m. (dopisu.)
= kdo odevzdává, odevzdá:
-vzdá'uati, v. vzdáti

odevždy, v. vždy
odezírací || odzi'ract metoda = zá

ležející v odzírání: draví, v. zíratí
odezva, ž. = ohlas
oděn, v. odíti;

'oděnec, -nce, m. = ozbrojenec
odění, stř., k odíti; konkret. =

oděv: válečné 0. = brnění
oděrek, -rku. m. || -rka, ž. = o

dřený kousek kůže
oděský, přid. k Oděsa



oděv '1070 *odjaktěživa

oděv, -u, m. = čím se odíváme, 'odhrkovati = odhrkávati
šat, oblek; oděvna, ž. = šatna odhrnovatl, v. hrnouti
(říd.): odhryzovatl, v. hryzati
odě'lmé, stř. = příspěvek na oděv,
náhrada zají;
oděvní ][ mý: —nídružstvo. skla
diště: -ni průmysl || řidč. -ný;
odě'lmlcký boky,: -ctví], přid. k
oděvník, -a. m. = výrobce oděvů,
obchodník s nimi, konfekcíonúř

odírkovatl, v. frk
odtokovou, v. fouknoutí
odhad, -u_ m. =_ odhadnutí. oce

nění;
odhadce (n i k. -hád-), m. = kdo
provádí odhad || 'odhadči, -ho.
m.;
odhadne, -ho, stř. = poplatek za
odhad; odhadní cena. komise:
odhadnouti, -d1_ -dnut(í) = oce
nit:
'odhadný [mě] = co lze odhad
nouti; -ně = s úmyslem odhad
nout:
odhadovati, nedok. k odhadnouti:
'odhadový: -vé pohledy = odha
dující, pátravé (Sez.) '

'odhalitel, -e, m. || odhalovatel, -e,
m. = kdo odhalí, odhaluje:
odhalovatl, v. halitl

odháněti, v. háněti
odháknouti, v. hákovati
'odhazek, -zku, m. = něco odhoze

ného, odhozek
odhazovati, v. házeti
odhláška, -šek_ ž. = odhlášení
odhlašovací lístek = kterým se

odhlašujeme: mati, v. hlásiti
odhlédnouti, -hl£žeti, v. hlédnouti,

-h1ížetí
odhmotniti, -'ň,ovati, v. hmotniti
odhmyzitl, -zen(í): o. byt = zba—

vit hmyzu; -zo'vat1'„nedokon.
odhodlání, stř. = pevný úmysl;

odhodlaný Plán; Janě,- -lcmost]
= rozhodnut, připraven, hotov:
být -lá.n něco učinit, ke všemu,
na smrt |! člověk odhodlaný ke
všemu..: -laně = s odhodláním

'odhoří, stř. = pohoří (Palac)
'odhozek, -zku, m. = odhazek
odhmbovati, v. hrabati
'odhrdinštlti = zbavit hrdinskosti

*odhúry, příslov. = shora
odcházeti, v. -chá.zetl ,
odchlípenina, 2. = odchlípení, ne

co odchlíplého;
odchup'iti, odchlífp'nouti,
povati, v. chlípítl

odchod, -u. m. = odejití (z domu.
z místa pobytu. z úřadu...): být
na -du = před -dem:
odchod/ná: vysvědčení na -dnou

odchov, -u, m. = chov (odbor.)
odchovanec [mkaL -nce, m. = kdo

je odchová.n(a) (v. chovatí): o.
ústavu. učitele, své doby

odchovna, —ven, 2. = stáj na od
chov dobytka

*odchrčovatí = chrčet. chrčivě od
kašlávati

odchrkovatl, v. chrk
odchylka, ž. = odchýlení, úchylka

od pravidla„ nejčastějšího stavu.
zvyku; v. deklinace, aber-ace;
odchyt—ný[-ně; most) = odchy
lujíci se, odlišný. jiný: -né mí
není...;
odchylovati, v. chýliti

ódický [why] <<-dyc-»= vyskytu
jící se v ódách, jim podobný

odín, příč. = oděn. v. odítl
odiosní c-dyjóz—>> || -ós—M hne;

-nost], z lat. = budící opovrže
ní, opovržlivý: o. slovo, příchuť

*odírač, -e, m. = kdo odírá. (Ner.);
'odíratel, -e. m. = odírac;
odiv-ati., v. dříti

odíti, dokon. k II diti = obléci:
obyč. o- se; odívati, nedok.

odium códyjum>>, -dia, stř., lat. =
nenávist, opovržení

odiv, -u, m., ve spoj. na odiv (né
co ukazovat....) = aby to vzbu
zovalo podiv. že to vzbudí po—

odehn

div. okázale
*odívaný = okoukaný, zevšednělý
odívati, v. odíti
*odivný, přid. k odiv: o. nános

v příbězích (Nov.) = který má
budit podiv

*odjaktěžlva. || zprav. odjakživa,
příslov. = odevždy



odjezd 1071 odlamovatl

odjezd, -u. m. = odjetí odkojenec, -nce. m. = odkojené
odjídati, v. jídati dítě, odchovanec;
odjímati, v. jímatí odkojovati, v. kojíti
odjinud, příslov. = od, 5 jiné stra— odkolek, -lku, m. = co se odkole

ny, z jiného kraje..., od někoho (v. kláti), odštěpek, odřezek
jiného odkop, —u. m. = odkopávání, od

odjistiti, -jišťovati, v. jistiti kopnutí;
odjížděti, v. -jížděti
odkad (lid.) ll odkud (lid. -ď).

příslov. = od, z které strany, od
koho...

odkájoti, v. kájeti
odkup, -u, m. = okap
odkatoličití se = odstoupit od ka

tolické víry (Palac)
odkaz, —u, m. = co se jmenovitě

odkáže v poslední vůli. legát; =
upozornění na, jiné heslo ve slov
níku, -na jinou kapitolu knihy.
na jinou knihu, na něčí výrok..:
v knize je 0. na Leninův spis
ap.: přenes. = (vědecké...) dílo.
které někdo zanechá; = odepře—
ní poslušnosti (podle ruš.);
odkazatel, -e, [] -zovatel [-lka],
-e || odkazce, m. = kdo odkazu
je, testátor, obyč. zůstavitel;
odkazník, -a., m. = odkázovník;
adkazovati, v. kázati;
Odkazovník, -a_ m. = kdo dosta
ne odkaz

odklad, -u, m. = odložení (v. 10
žitl): o. trestu...; vyříditi co bez
-du: věc nestrpí -du; činiti stá
lé, věčné —dy: nechat na -dich
(Emil.. zastar.);
odkládací lhůta = do které se
něco odkládá
odkládati, v. klásti:
odkládavý [-vě; avosn = odklá
dající, vyhýbavý:
odkladný = umožňující odklad:
mít o. účinek

odkláněti, v. kloniti
odklízetl, -klizovati, v. kliditi
odklon, -u, m. = odklonění, od

chýlení: 0. od koho, od směru

odkloňovati, v. kloniti
'odklopitý = odklopený, odchlip

lý, odstávající (Č.-Chod)
odklopovati, v. klopití

odkopávka, -vek, 2. = odkapáva
ní. co se odkopá;
'odkopovati = odkapávat

odkorek, -rku, m. = krajina 1.:
odkorkový: -vé prkno, -vý plot

odkoukaný, -kávati, v. koukati
odkrájeti, -krajovati, v. krájeti
odkrápka. -pek, 2. = přikrývka

proti dešti v kočáře
odkrojek, -jku, m. = odkrojený

kousek (kůže...)
odkrojovati, v. krojiti
*odkrok, -u, m. = krok zpět (Suš.)
odkrouhnonti, v. krouhnoutí
odkrucovati, v. kroutiti
odkrvití, -vai, v. krviti
'odkryt, -u, || odkrytek, -tku. m.

= objev
odkrývatí, v. krýti:

*odkry'vka, -vek, z. = svrchní
vrstva nad lomem. ložiskem ně
čeho

'odkřesťaniti = zbavit křesťanství;
-ňovati, nedok.

odkud, příslov., v. odkad;
odkudkoli = odkud s odstínem
libovolnosti :
odkudchce, v. chtíti 7.: odkudsi
= odněkud, ale nevim. neví se
odkud; odkudžw) = tázací nebo
vztažné odkud s citovým zabar
\'enim

odkuklovati, v. kukliti
odkup, -u, m. = odkoupení
odkusovatí, v. kousati
odkvétati, v. —kvétati;

odkvetlý str-cm...; přenes. -la
krasavice = ztrativší krásu

odkvět. -u, m. = odkvetení (stro
mů...); přenes. = ztráta. krásy
(hovor.); = úpadek (Ner.)

'odkyv, -u m. = odkývnutí, kyv
stranou;
odkýv'nout'i, v. kývnouti

odlud'ovati, v. ladit!
odlamovati, v. lámati



od leekad 1072 odmítat!

od leckad, od. leckud || odleckad, 'odloženec, -nce, m. = odložené
příslov. = s leckteré, 5 různé dítě;
strany odložžti, v. ložitl

odlehčiti, -čovati, v. lehčiti odlučné, -něho, stř. = peněžitá
'odlehllna, ž. = odlehlé místo; náhrada za odloučení od rodiny;

odlehlý [-Ze; -Zost] = stranou le- odlučný [—ně; -nost] = odluču
žící, vzdálený: 0. kraj; přenes. jící, separatistický: -né hnutí;
= vzdálený. s čím se neobíráme:
o. obor .

odlehnoutl, 1. slož. k lehnoutl, v.
tam; 2. souvisí s lehký; neosob.
odlehne mi = odleví se. uleví,
ulehčí (lid. a hovor., čap.): Dře
nes. = otrne 

odlepovati, v. lepiti
odlesk, -u, m. = odraz lesku
odlet, -u, m. = odletění (ptactva.

letadla); odlétati, démonů, Jeto
vati, v. létati, létnoutj

'odlev, -u, m. || '—va, á = odleve
ni, odlehčení

odlévati, v. lévati
odleviti, 1. neosob. -ví se komu.

= ulehčí se, odlehne; 2. 0. si =
ulehčltl si: odtavovati se, si, ne—
dok. (lid.)

odlézati, v. lézati
odleželý = co se odleží
'odlldštělý = zbavený lidských

vlastností; -dštiti = zbavit lld.
vlastností; —dšťovati, nedok.

'odlik, -u, m.." odlika, ž. = dis
junkce (Mar.); = odstín, obmě
na, odlitek, kopie, obraz (knlž.,_
Kollár, Vrchl., (:.-Chod a j.);
'-kovati = rozlišovat, kopírovat...

odlípnouti, v. lípnouti
'odllšený [mě,- -nost] = odlišný
odlišný [-ně; -nost] = odlišující

se, rozdílný; -šo'vat'l, v. lišitl
odlítati, -tmutí, v. létatl, létnouti
odlitek, -tku, m. = odlitý předmět
odliv, -u, m. = pravidelný pokles

mořské hladiny u pobřeží, opak
přílivu; přenes. 0. hostů... =
úbytek, odchod

odjívati, v. lévati;
odlivka, -vek, ž. = sklenička, do

' níž se odlévá z větší nádoby, část
dýmky

odloučený [mě,- -'n08t], v.
žít -ně od rodiny:
v ústraní

loučiti ;
v -nosti =

duch -nosti;
odlučovatž, v. loučlti

odluka, ž. = odloučení: o. církve
od státu; odlukový význam, ge—
nitiv (mluvn.)

odlupek, -pku, m. = něco odloup
nutého (Schulz); přenes. = vý
lupek: o. trhanů (Ner.):
odlupo'vati, v. loupatl

odluzovatl, v. loudlti
odmejknouti, v. mýknoutl
odměk, -u, m. = obleva
odměna, ž. = náhrada. za. ' práci.

úsluhu, píll...: dáti... -nu, dostati
co, dáti co -nou || za -nu: sr.
honorář, Jidáš, královský;
odměnitel [-lka], -e, m. = kdo
odmění;
odměniti, měňooati, v. měnlti:
'odměnný = za odměnu, jako
odplata

odměrka, -rek, ž. = nádoba na
odměřování

odměrný = na odměřování, o ná
dobách (Trýb); o. bod = podle
kterého se zaměřuje

odměřený [—ně; -nost]: —ný krok
= přesně měřený; přenes. =
chladný, upjatý: -ně chování :
chovati se -ně; odměřovati, v.
měřit!

odměšovatl, v. misitl
'odmílka, -1ek, ž. = odemletá hll—

na...
'odmířetl, -eji = odměřovat!
od místa II odmísta, příslov. =

vhodné: bylo by od místa dolí
čitl (Ner., zastan)

odmítati, -tám = odmršťovat, ne
vyhovovat: o. koho, prosbu, žá
dost;
odm/itavý Evě; -vost] = odmíta
jící: o. posudek; -vě se ke komu
chovat;
odmžtnouti, -t1, -tnuv,
dokon. k odmítatl

-tnut(í).



odmlčovati se 1073 *odpilek

odmlčovati se, v. mlčeti
'odmlk, -u, m. = odmlčení (Mar.);

odmlka, ž. = přestávka, doba
nevysílání (v rozhlase) :
'odmlklý [-kle ; -klost] = od—
mlčevší se, zamlklý;
odmlknouti, v. mlknouti

odmlouvač, -e, m. = kdo odmlou
vá; -vačný || mavý = často od
mlouvající; —vati, v. mluviti

'odmluva, ž. = odmlouvání
odmocnina, z. = kořen (čísla):

-c'niti, v. mocniti;
-cn£tko, stř. = znamení odmoc
nění (V ):
-cňovati, v. mocnití

odmokatl, v. moknouti
'odmravnitl = zbavit mravností:

—ňovati, nedok.
odmršťovati, v. mrštitl
odmrzati, -závat£, v. mrznouti
'odmužniti = zbavit mužnosti:

dňovati, nedok.
'odmužštiti = zbavit mužství:

-šťovati, nedok.
'odm'yk, -u, m.: o. rtů = odtržení

od sebe;
odmykati, v. I mykati:
nouti, v. mýknoutí

odmýšleti, v. myslitl
odnaciSovati, v. nacisovati
odnárodnělý = kdo se odnárodní;

'-rodněnec, -nce, m. = odnárod
nělý člověk, odrodilec:
odnárodmíti = zbavit národního
vědomí; od- se = ztratit národní

odmýk

vědomí; »rodňovati, nedok.
odnášeti, v. -nášetl
odňat, -a..., v. jmouti
odnaučovati, v. učitl
odnechtíti se, neosob. odnechce

se, -chtělo se mi toho ll to, pra
covat... = pozbudu... chuť k to
mu, k práci

od nepamětna, v. nepamet
odněkud (lid. -kad), příslov. = s.

z některého místa, od někoho...
odněmčovati, v. němčlti
odnětí, stř., v. ijuti
odnikud, příslov. = s, z žádného

místa, od nikoho
odnímati, odnm, v. jímati. jmouti
'odnos, -u, m. = vztah

odnož, -e, ž., 1. = hříženec; 2.
větev: slovanská o. (šafař.):
část celku;
'odnožek, -žku, m. || '-ž£, stř.
odnož;
odnoži“ || -žo'vati =
pouštět odnože

odolatl, -lám = vydržet, nepodleh
nout: o. komu (nepříteli), čemu
(pokušení, touze...); proti svéhla
vostl rozum neodolá (Palac.):
nemohl o. [totiž touze...] se tam
podivat |; aby se tam nepodíval:
neodolal, aby... || -lal a podíval
se tam;
odolávati, -vám, nedokon.:
sr. udolati, zdolatl

ll

pustit “

'odolek, -lku. m. = podolek (Ho—
1eč.)

odolný [-nč; —mst] = odolávající:
0. proti nákaze = imunní

odonnd, příslov. = s, z onoho mís
ta, tam odtud

odorit, -u, m., z lat., desinfekční
prostředek: -tové mýdlo

*odosobitl || -bniti = zbavit osob
ního rázu;
nedok. -bo'vati || -bňovatl

odpačovati, v. páčiti
odpad, -u, m. = odpadávání, od—

tok (vody...); = odbyt (Třeb.):
0. od víry (řid.):
odpadek, -dku, m. = co odpad
ne, odpadá při zpracování, vaře
ní, jídle...: přenes. = společen.
spodina; o. romantismu (ša1.):
odpadkový: -vá. sůl...;
'odpadlec, -dlce, m. = odpadlík:
odpadl'ický [-cky; -ct'ví], přid. k
odpadlík [-dlice], -a., m. = člo
věk odpadlý od národa, víry...;
odpadlíště, stř. = místo, jáma
s odpadky;
odpadlý, = kdo, co odpadne:
odpadní || -dový: -ní voda. -dová
roura, příze

odpalovati, v. pálití
odparovati, v. páratí, -pai-ovatl, v.

pařit!, -pichovati, v. píchatl. -pí
jeti, v. píjeti

*odpilek, -lku, m., obyč. pomn.
-lky = odpadky při pilování
(Staš.)



odpínací 1074 odpověď

odpínací knoflík... = na odpínání:
matt, v. pnouti

odpírati, v. příti a prati;
odpíra/v'ý [-vě; -vost] = odpíra
jící si. odříkavý: —Výživot: =
kladoucí odpor. o těstě (Ner.)

odpis, -u, m. = odepsání (dluhu.
daní atp.): odpisooati, v. psátl

odpláeetl, v. platiti
odplata, ž. = odměna: o. zač; vět

šinou ve smyslu nepříznivém =
trest (ne tělesný)

odplavovatl, v. plaviti
odplétati, v. plétati
odplivnouti, wovati, v.
odpližovatí, V. plížiti
odplouvati, v. ploutl
odplývati, v. plynouti
odpočal, -čat(ý), v. odpočinoutl
odpočet, —čtu,m. = odpočtení, vy

.účtOvání
odpočinek, -nku, m. = odpočinutí,

delší oddech: věčný 0. = po
smrtný: = 0. od úřadování....
odchod z činné služby. pense

odpočinoutl, =činuv, -člnul, -nut(í),
nik. -čav. -čal, -čat(í) (lid. a
hovor. -čnouti) = přestat pra—
covati, oddechnouti si: 0. si od
práce, po —cl: věčné -činutí =
posmrtné:
odpočinutí, nedokon.: o. v hrobě.
-čívej v pokoji (0 nebožtíkovi)

odpočívadlo, -del, stř. = místo k
odpočinutí na schodech;
odpočívám, -ren. 2. = místnost
na odpočívání:
odpočinutí, v. odpočinouti:
odpočivátko, -tek, stř.. zdrob. k

plivnouti

odpočivadlo = sedátko, lehátko
apod. (říd.)

odpočivné, stř. = výslužné. pen
se:
odpočivný = pensijní

odpočnouti, v. odpočinouti
odpočtový, přid. k odpočet: -va po

ložka
odpojovati, v. 11 pojiti
*odpola, příslov. = napolo, zpola
odpoledne || řidč. odpůld'ne, stř.

= doba po poledni. do večera:
příslovečné: přijíti... o.;
'odpolední, stř. = odpoledne;

odpolední doba, čaj; odpolední—
ček. -čku, m., zdrob. k odpoled
ník, -u, m. = odpolední časopis

odpolou, v. polou;
odpalu || —Zy= zpola (zastara)

odpomáhatl, v. pomoci
odpomoc, -i. ž. = pomoc, náprava
odpor, -u, m. = odporování, pro

tivení, obrana proti komu, če
mu. nesouhlas, námitky: branný
o.: klásti o.; povstati. postaviti
se... k -ru, na o.; v o. co bráti;
vzdati se, přijmouti co bez -ru:
o. vzduchu, vody = odporování
pohybu v něm, v ní;
= oškllvení si, protivení: o. k
práci; o. k jídlu. degout; sr.
idiosynkrasie:
odporník, -a, m. = odpůrce (za
stan);
odporný L-ně; mostJ, 1. —néstra
ny = kladoucí odpor, svařící se
(zastar.); 2. = nepříjemný, vzbu
zující ošklivost, odpuzující: -ný
člověk, -ná chuť; chutná to -ně

odporoučetl, v. ručiti
odpor-ovací spojka. význam = vy—

jadřující odpor:
odporovou, -ruji = klásti odpor.
popíratl správnost mínění.... pro
tivltí se, nesrovnávati se: o. ko
mu. pravdě... .

odporový, přid. k odpor: -vě sou—
větí (Ertl): —výteploměr... (od
hor.)

'odporučenec, -nce. m. = odporu—
čená osoba, chyb. m. doporu—
čenec; -'ručení, mý, v. doporu
čení, -ný; "-ručenka, ž. = odpo
ručující list (čech)_ chyb. m.
doporučenka;
odporučovati, v. ručiti

odpouštěti, v. pouštěti;
'odpouštivý [-vě; -oost] = od
pouštějící

odpouzeti, v. puditi
odpověď, -di, ž. = ústní n. písem

ný jazykový projev podnícený
otázkou: dáti správnou... o.; ne
zůstati dlužen 0. = pohotově od
povědět; nejítí daleko pro 0. =
odpovědět bez obalu (hovor.):
odpwědětí, v. pověděti



odpovědní 1075 *odrost

odpovědní tiskopis... = na odpo—
věd; 0. list = kterým se vyhla
šovalo nepřátelství, opovědný:
odpovědnictví, stř. = vyhlášení
nepřátelství (zastar.):
odpovědník, -a, m. = odpovědný
nepřítel (zastat, Nov., Sez.):
odpovědnost || zad-, -i, ž., 1. 0.
za. vlastní činy, jednání = vědo—
mí dosahu, následků jich, jeho:
2. 0. za koho, zač = ručení za.
jeho činy, za správný chod (DOd—
niku...): mít, brát na sebe 0.
zač: být volán k -sti: činiti co
na vlastní o.;
odpovědný nepřítel = který vy
hlásí nepřátelství, úhlavní. opo
vědný; o. boj = opověděný ze
msty; 0. list = kterým se VY
hlašovalo nepřátelství, opovědný:
odpovědný ][ zod- [zříd. kniž.
—den], 1. o., zod. za své činy =
vědomý jejich dosahu, následků;
2. o., zod. za koho, zač = ručíci

'iodpozdrav, -u, m. = odpověď
na pozdrav (Kollár)

odpradávna., v. pradávný
'odprávka. ž. = vypraveni

apod. (pOdle ruš.);
odpraoovatž, v. praviti

odprodej, —e.m. = odprodáni (ob
chod.)

'odprysk, -u, m. =

vlaku

co odprýskne.
odštěpek (Vrchl.) ; odprysko'vati,
v. prýskati

odpřahati, —přáhnouti, v. přahati
odpředu, příslov. = 5 přední strany
odpudivý [-oě; »vost] = odpuzu

jící: o. zvuk (Klič.); = odstře
divý, odštěpný: o. talent (Sal.)
|| zříd. odpudiivý Maš; -vost]

odpůldne, v. odpoledne; *odpůldni
= odpolední

odpůrce [-rkyně], m. = kdo od
poruje, protivník; můj odpůrce,
o. čeho, odch. čemu (Vrchl.):
odpůrčí strana = protivná;
odpůmžctvž, stř. (šel.) = sklon k
odporování, záliba v něm;
odpůmík, -a, m. =“ odpůrce
(řid.);
odpůmý [-ně] = odporující, od
mítavý (Herrm.)

68.

*odpust, -u. m. = (ná
řeč.);
odpustek, -tku, obyč. pomn. diky
(můstky, Ner.), m., v katol. cir.
.= odpuštění časných trestů za

posvícení

hříchy; -stko'v'ý: -vý týden, -vé
zlořády

odpuzovati, v. puditi
'odr. -u. m. = km, tyč (Kollár.

Bar); lid. vodr = patro na
mlatě

*odradivý [-vé; -vost] = odrazujíci
odrakouštiti = zbavit rakouského

smýšlení (za. Rak.-Uh.): o. se
Odraneč, -nče, ž., ves v č..
'odranina, ž. = Cár (Šafář)
odraz, -u. m. = odražení (kouli.

světla...):
odraziště, stř. =
odrazu něčeho: __
odraz-tvý [most] =schopný odrazu

odrazovati, v. raditi
odrážetl, v. rážeti:

odrážka, ž. = co se odrazi, od

místo. oblast

padek; = srážka (5 ceny): hu
dební značka

'odrhati = odrhnouti: -ha'vati, v.
drhnouti

udrhovačka, ž, =
cenná píseň:
odrhovatc', v. drhnouti

*odrobina. zdrob. —bifnka, -bmka,
-nek, ž. = drobeček (nářeč.)

odročitl snem, schůzi... = položit
k jinému „roku“, odložit: -co
vací přípis = kterým se odro

umělecky bez

čuje; -čo'vati, nedok. k odročiti
*odrod, -u, m. = odruda. skupina

(obrozen.); 'odrodek, -dku, m.
= odruda (t.):
—dek, —dka = odštěpenec (Suš.)

odrodilec ["-lkaJ, -lce, m. = odro
dilý člověk, renegát: decký
Placky; —lect'ví], příd. k tomu:
odrodilství, stř. = to, že je né
kdo odrodilec, odrodilectví;
od'rod'ilý = kdo se odrodi. od
cizí národu

odrolovati, v. droliti
'odrost, -u, m. = odrostlá mládež:

'odrostek, -tka. m. = jedinec z
odrostu (čelak.); odrostlý =
vzrostlý, vyspělejší: -lá mládež
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'odrozenec, -nce, m. = odrodilec;
—zova.tž, v. rodítl

odruda " podle Prav.' odm-, ale
vyslovuje se zprav. -ru-. ž. =
druhová odchylka u rostlin a ži—
vočichů, varieta

odrůstatí, v. růstí
odmšovati, v. rušíti
Odry, Oder, ž. pomn., slez. město
odrývatl, v. rýti
odřeknoutí, v. říci
odřonlna, 2. = odření. odřené místo
'odřezanec, -nce, m. = odrodllec
odřezek, -zku, m. = něco odřeza

ného, odříznutého;
odřezovati, v. řezatí

odřlhost, -a, m. = kdo dře hosty,
nadávka hostinským (lid., Vanč.)

odříkací = co je na odříkání. čím
se odříkáme: o. formule;
odříkati, v. říkati;
odříkavý kvě; most) = odříka
jící se. si (v. říci), odpírající si
(pohodlí...), nenáročný: o. člo
věk, život; -vost učenců (Weing.)

'odřípati = odříti, odloupat
odřlvous, -a, m. = holič (hanl.);

mous, -u, m. = zavinutá. střela
jako erbovní znamení

odsek, -u, m. = odseknutí (šerm.);
*odsekovati = odsekávatí

odshora. || -shůry, příslov. = shora
odsilatel, v. odesilatel; odsílati, v.

silatí
odskakovatl, v. skákatí
'odskočný = odskakující. odbí

havý;
'odskočwati = odskakovatl

odskok, -u, m. = odskočení; jíti
kam, být někde jen na 0. = na
chvilku; o. v líčení, vypravování
= odbočka (Sez.)

odsláněti, v. sláněti;
odsloňo'vati, v. slonítí

'odslovaníti = zbaviti slovanství
(šafař.); dňovati, nedokon.:
odslova'nštětž, —tějí= přestat být
slovanský (obrozen.)

odslovitl, -slo'vovati, v. sloviti
*odsluha, ž. = vzájemná úsluha,

„protislužba“, revanche (obro
zen., i dnes někdy): odsluhovati,
v. sloužiti

odsluní, stř. = nejvzdálenější po
loha planety od slunce, aphelium

*odslzovatl co = roniti při čem slzy
'odsmyslníti = zbaviti smyslnosti:

dňovatt, nedok.
'odsobečtitl = zbaviti sobeckostí;

-čť017at'i, nedok.
odsouti, -souvati, v. souti
odsouvnouti, -vl, -vnut(í) = od

sunouti
odsouzenec [mkyněL

odsouzený človek
-nce, m. '=

'odsouzeti, -zejí = odsuzovat!
odspod(u), příslov. = zdola. ze—

spodu
'odstálý = odstávající
odsávací (-ssávaz:í) =

ní; matt, v. sáti
odstálý || -stát'ý = co stálo, stojí

nějakou dobu; = ne příliš stu
dený: -lé pivo, -tá voda

odstáti, v. II státi
odstátnlti = zbavit státního rázu:

-ňo'vati, nedokon.
odstátý, v. odstálý
odstav, -u, m. = odstavení (telete.

dítěte)
odStávati, v. II státi
odstúvče || -stavče, -čete, stř. =

odstavené dobytče atp.
odstavec, -vce, m. = oddíl v knize

...; zdrob. meček, -čku, m.:
'odstavek, -vku, m. = odstavec,
časOvý úsek (Ner.)

odstávka, ž. = mezera mezi pís
meny, přestávka (říd.); = pense
(podle rus.), odstavec (obrozen.);
= odpočívadlo

odstavovati, v. stavovati
odstín, -u, m. = jemný rozdíl,

nuance: o. významu slova, barvy;
odstíněný, odstíniti, v. stínitl;
odstiňovatel [-Zka], -e, m. = kdo
odstiňuje (šal.): -ňo'vat1', v. stí
niti;
*odstž'no'vatz', v. stínovatl;
odstínový = vyznačující odstíny,
r0zlišující je: -vá barva: -vé
myšlení (šal.)

odstíratl, v. střítl
*odstoupená, ž. = odstoupení
'odstrájeti, -její = odstrojovati

na odsává
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'odstranitelný = co lze odstranit
(Cap.); míti, -ňovati, v. straniti

'odstrašená, ž. = odstrašení;
'odstrašivý Evě; ma.—n] || “"-iný
= odstrašující;
odstrašovati, —šující, v. strašiti

'odstrčenec, -nce, m. = odstrčený
člověk (Nov.);
odstrčený [*mě; '-nost], příč.
od odstrčitl = zanedbávaný, po
míjený; -ně = v ústraní, v zapo
menutí

odstrk, -u, m. = odstrčení;
'odstrkavý [most] = odmítavý
(Koll.); -kovatž, v. strkati

odstrojovatl, v. strojiti
odstředítí, -dčn(í), o. mléko = VY

loučiti z něho smetanu; -ďovati,
-ďuji, nedokon.:
odstředivka, ž. = stroj na od
střeďování, centrifuga;
odstředivy' puč; -vost] = směřu
jící od středu pryč, odpudivý.
centrifugalní: -vá. síla...; přenes.
-vé snahy = odštěpné, odpudivé,
separatistické [] zřid. odstřed'ný
[mě; -nost];
odstřeďovati, v. výše

odstřel, —u.m. = odstřelení, -lo
vání (zvěře), počet kusů určených
k odstřelení; donutí, v. střelitl

odstřihovati, v. stříhat!
odstřikovací = na odstřikování;

Joan, v. stříkati
odstřižek, -žku, m. = něco odstři

ženého
odstup, -u, m. = odstoupení (od

katolictví; Jir.); o. čeho = D0—
stoupení; = vzdálenost cvičenců
...; přenes. 0. od událostí... =
časová vzdálenost od nich & mož
nost je správně posuzovati;
'odstupce i| '-pník, -a., m. = od
štěpenec, odpadlík (Jungm.);
odstupné, -ho. stř. = náhrada za
odstoupení; odstupni smlouva =
o odstupu;
odstupňovaný [—ně,--nost], příč.
od odstupňovatl = rozlišený po
dle stupňů; ,
odstupovati, v. stouplti

odstýlatl, v. stláti

odSud, příslov. = 5 tohoto místa
(odejít...), z tohoto místa. (být.
pocházet), od... (přečísti... co 0.
až potud)

'odsudečný [-ně; —mst] = obsa
hující odsudek, odsuzující;
odsudek, -dku, m. = odsouzení:
*odsudivý [Jvě; wosa || '-dný =
odsuzující, odmítavý

odsun, -u, m. = odsunutí;
odsunout/l, mvati, v. sunouti;
'odsunutelný = co lze odsunout!
(č.-Chod)

'odsupnouti, -pl, -pnutí = supave
oddechnouti (Herrm.); 'odsupo
van, nedok.

odsuvka, ž. = odsutí samohlásky
(zastar.); odsuvnik, -u, m. =
znaménko odsutí, apostrof (řek'
= řek1); odsuvný = co lze odsu
nout: -né prkno

'odsuzovatel, -e, m. = kdo odsu
zuje; *-telský, přid. k tomu

odsuzovati, v. soudit!
odsvěcovati, v. svčtitl
*odSvětštitl = zbavlti světskosti;

-šťovatž, nedok.
'odsvlt, -u. m. = odlesk
odsýpati, v. sypati
odšlnouti, v. šinouti
'odškodltl = odškodnit (umělé);

odškodné, -ho, stř. = náhrada za
škodu;
'odškodněná, ž. = odškodnění;
odškodní“ koho = nahradit mu
škodu, odčinit;
-škodňovati, -ňu;li, nedokon.

odškrabovati, v. škrabati
odštěpek, -pku, m. = co se odště

pí; přenes. o. národu (šafař.) =
frakce;
odštěpenec,
odštěpí; =
Chod);
odštěpný: -né snahy = odlučne.
separatistické ;
odštěpovati, v. štípati

odštipek, -pku, m. = odštěpek
odšnpovatl, v. šoupati
odtad, v. odtud
odtahovati, v. tahati
odtajovati, v. tajiti

m. = kdo se
(žertov.. č.

-nce,
dítě
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odtamtud, příslov. = od, 5, z toho
místa, tamodtud

odťat(ý), v. títi
'odtažený (obrozen.) ||

odtažitý [-tě; —tost]= pomyslný,
abstraktní

odtékati, v. téci
'odtělesnltl = zbaviti

%wati, nedok.
odtětí, -tínati, v. títi
odstlskovatl, v. tisknouti
odtlačovati, v. tlaěiti
odtok, -u, m. = odtékání. zařízení

na odtékání
odtrh0vati, v. trhati
odtrnbovatl, v. troublti
odtryskovatí, v. trysknouti
'odtržek, -žku, m. = útržek
odtuěniti = zbavit! tuku; odtuč

ňovati, nedokon.: -ňovac£ kura =
za účelem odtučnění

odtud (lid. -tuď, -tad), příslov. =
s, 2. od toho místa (sr. odsud);
odtudto = s, z, od tohoto místa:

tělesnosti :

'odtuhle = odtudto, tu odtud
'odtncha, 2. = útěcha (Suš.,

Vrchl.) ; vzíti —chu = oddech—
nouti si (šmil.)

odučovatí, v. učit!
odulý ['le; -lost] = jako opuchlý
odumímtí, v. mříti
odúmrt || -t', -t1, ž. || —tí, stř. =

odumření, dědictví připadlé stá
tu odumřením jiných dědiců: =
nekrosa (lékař.)

odnmřelý = co odumře,
odundati, -dá.m = oddělati

dávati, nedok.
oduševnělý [-le; -lost] = duchem.

zahyne
(lid.) :

porozuměním, nadšením naplně
ný, povznášející:
oduševwití = duchem... naplnit.
duchovně povznést: milovat-£, ne
dokon.

odůvodněný [—nč; —nost], příč. od
odůvo'dniti; —ně = s odůvodně
ním (říd.);
odůvodnitl, v. důvodniti

odůvodňovací = zaměřený na odů
vodnění, odůvodňující: o. zpráva;
motá, v. důvodniti

odváděti, v. vodíti

*odvět

odvaha„ ž. = smělost, nebojácnost.
odvážlivost: o. k čemu; mit.__
-hu

'odvalinka, -nek, ž. = něco odva
leného: sněhová o. (č.-Chod);
odvalovati, v. valiti

odvar, -u, m. || odvárka, z. (Němc.)
= něco odvařeného, dekokt

odvařovati, v. vařiti
odvazovati, v. vázati
odvažeč, -e, m. = kdo odváží:

odvážeti, v. vézti;
odvážka, ž. = odváženi.
odváží; = přípřež (Jin)

odvážlivec, -vce, m. = odvážlívý.
odvážný člověk:
odvážlivy' kvě; avost) || odvážný
[-ně; “nosil = kdo má odvahu.
troufá. si, smělý; -vost, -nost =
odvaha

odvažovati, v. vážiti
odvčera, příslov. = od včerejška:

odvčíra, v. odevčíra
odvděčiti, -čovati, v. vděčití
'odvděk, -u, m. = odvděčení. pro

jev vděčnosti
odvece, v. vece
odvedeneq -nce.

rekrut *
'odvet, -u, m. = odveta. odpověď :

odveta, ž. = oplátka (kniž.): o.
zač: na -tu co zmařit (Čech):
-tou co činit (So.); v. veta;
= odpověď (říd. kniž.):
odvetný = co je odvetou. na
oplátku: -ný zápas, -né básnic.
skladby (Vrchl.)

*odvěčný = odvěký (líterár.)
'odvědečtitl = zbavit vědeckosti:

-čt'o'vat1'„ nedok.

odvěký (*odevěký, Ner.) = trva
jící od věků, pradávný: o. boj.
nepřítel

odvěsna, ž. = jedna ze dvou stran
pravoúhlého trojúhelníka, svíra
jících pravý úhel

'odvěrka, -rek. ž. =
otvírání. vypínač

'odvět || -t', -tí, ž., 2 má. = odpo
věd; v o. dáti... (starší říd. kníž.)
|| odvěta, ž. (čech);
odvětiti, -'větovati, v.

CO se

m. = odvedený

zařízení na

větiti
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odvětví, stř. = větev, část. obor:
o. lidské činnosti, literatury. u
mění...

odvětvovati se, v. větviti
'odvička, -ček, z. = páka' na za

vírání dveří (Baar)
odvíjeti, wimati, v. vinouti
'odvislictví, stř. = závislost: '-slík,

-a, m. = závislý člověk
odvislý [-le; -lost] = převislý:

jen v odbor. „názvu čilimník o.:
jinak nespr. místo závislý

'odviSnouti, -sl, -snuv = odchlí
piti se, svěsiti se

odvívati, v. váti
odvlékati, v. vlékati
odvod, -u, m. = odváděni k voj

sku; o. vody...; odvodní seznam.
komise, roura

odvodniti co (pole...) = zbavit vo
dy. odvést z čeho vodu:
odvodňovací práce = za účelem
odvodňování:
odvodňovati, nedok. k odvodniti

'odvoj, -e. m. = odvíjení, vývoj
(Mas)

odvolací = k odvolání: o. lhůta.
právo, soud; -lačn£ útraty;
odvolatel || -la/vatel. -e. m. = kdo
(se) odvolá, odvolává; -latelwý
vně; -nost] = co lze odvolat

odvoz, -u. m. = odváženi. co se
odváží

odvolovati (se), v. voliti
odvozenina, z. = něco odvozeného

(v. voditi), derivát;
odvozený [-nč; most) = vzniklý
.z čeho, od čeho (-né slovo), ne
původní (-ný význam. -né umě
ni):
odvozovací přípona = k odvozo—
vání slov;
odvozovati, v. voditi

odvraceti, fcovati, v. vraceti
odn-at, -u. m. = odvrácení, odklon
odvrhovati, v. vrhnouti
'odvrženec, -nce, m. = odvržený

člověk (Č.-Chod)
odvšiviti -= zbavit vší: -vavat1'.,

nedokon.
odvykati, nedok. k odvyknouti;

odvyklý práci... = přestavší býti
zvyklý :

odvyknouti, -knuv, -kl, -knuti =
vzdáti se zvyku, přestati co dě
lat, přestat býti čemu zvyklý:
o. čemu. práci, kouřením; 0. (si)
kouřit..: 0. si to. kouření... ||
o. koho čemu

'odymovati = zahalovati dýmem
'odvýrazniti obličej = zbavit jej

výraznosti: -zňovati, nedokon.
Odyssea, -ey || -sseje, ž., řec. hr

dinský epos: zobec. odyssea =
bloudění po světě, toulky svě
tem, pestrý život

odzadu, příslov. = zezadu. od zad
ní strany

'odzbrájeti, -její = odzbrojovati
odzátkovati láhev -——'-vytáhnouti z

ní zátku
odzbrojovací konference... = 0 od

zbrojování; -vati, v. zbrojiti
'odzdůly. příslov. = (ze)zdola. od

zdola, zespodu, odspodu
odzemek, -mku, m., slov. tanec
odzemí, stř. = nejvzdálenější po

loha měsíce... od země, apogaeum
odzírací, v. odezírací; watt, v.

zírati
odzkoušeti, v. kusiti
odznak, -u. m. = předmět jako

znamení, znak členství spolku
, emblém: odznakový: -vá rů

žice
odžínati, v. II žití
odžívati, v. žíti
*odživotnělý = zbavený životnosti:

'odživotmtí = zbaviti životnosti:
-ňovati, nedok.

ofena, v. anna
ofensiva <-zí-», z., z lat. ofí- =

vojen. útok; = výboj, Opak de
fensivy; ofensívní hrač; -nost] ==
útočný, výbojný

oferent [-tka], -a, m..
= kdo oferuje:
oferovati, -ruji = podat, podávat
ofertu, nabídku, nabídnout, na
bízet obchodně;
oferta, -rt. ž. _= obchodní nabid
ka, podání; ofeó't'ní řízení

otěru. z lat. off- = peněžní dar
při katolic. mši. dávání darů;
ofěrovati = dáti, dávat otěru.
věnovat

z lat. oft



1080 oheňofficina.

officina || zčešť. Oficina, 2., z lat.
= dílna, pracovna (holičská. lé
kárnická)

affect || zčešt'. oje-, -u, m., angl.
= přenosný tisk, jinak ofsetový;
ofsetní stroj neboli ofsetka, ž.

offside <<ofsajd>>,-du, m., angl. =
nesprávně postavení hráče (při
kopané); člověk v offsidu, pře
nes. = na nepravém místě. ma
jící smůlu (hovor.)

oíiclál, -a, m., z lat. off- = pod
řízený manipulační n. účetní (1
ředník; oficialíta, ž. = oficiál
nost; oficiální [-ně; -nost], ni
koli -elní = úřední

oficiant [-tka], -a, m. = pomocný
kancelářský zaměstnanec

oficína, v. officina
oficios || -63 <-cijós», -sa e-zv.

m., z lat. off- = novinář pod
léhající &. podrobující se vlád
nímu viivu; oficíosní || -ósní buě;
most) = ve vládním duchu,
poloúřední

oficír, -a, m., z franc. off- = dů
stojník (dnes lid. n. spis. s hanl.
odstínem); oficí'rka, -rek, ž. =
důstojnické.. čepice... H = žena
důstojníka; ofici'rský = důstoj
nický; oficírstvo, stř. =
nictvo (šm.)

ofina, -nka, v. afina
'ofrakovaný = oblečený do ťraku
ofsajd, v. offside
ofset, ofsetka, -tní, -to1)ý, v. offset
ofuk0vati, v. fouknouti .

důstoj 

'ogar, -a, m. = chlapec (ve vých.
nař. mor.)

oh || och, citoslov. s týmiž vý
znamy jako 6: oh, och, to je
krásně!; oh, och, to bolí (oh to
bolí...); oh, och, já, to nevím!

ohanbí, stř. = zevní rodidia n.
plodidla s okolím

oháněti, v. háněti;
oháňka, -nek, ž. = ocas u šelem
&. skotu _

oharek, -rku, m. = kousek ohoře—
lého dřeva, nedokouřený konec
doutníku. nedopalek; nářeč. =
okurka;
Okurkový, přid. k Oharek

ohař, -e, m. = lovecký, stavěcí
pes; symbol svižnosti, mrštnosti:
chlapci jako -ři (Němc.)

obava, ž. = něco ohavněho, ohyz
da; nadávka.;
'ohavenství, stř. = ohavnost (zast.)
'ohavěti se s kým, s čím =
meškati se, obírat, „tahat“ (J ir.) ;
'ohavitel, -e, m. = kdo ohaví;
oham'ti = hyzdít, znetvořovat:
obyč. jen slož. dokon. z- = uči
nit ohavným, zohyzdit, znetvořit:
zohavovatí, nedok. k tomu;
ohavník [-nice], -a, m. = ohav—
ný člověk;
ohavný [-ně; —nost] = ohyzdný.
ošklivý, bídný. ničemný: -ný člo
věk, čin, -ná zrada, smrt; -nost
jednání || -nost = ohavný sku
tek, ničemnost...

ohazovati, v. házeti
ohbí, stř. = ohnutá., zahnutá, část

(u potrubí), místo ohnutí, ohy
bu, záhybu (o. řeky), „koleno";
'ohbitý = ohebný (Koll.)

oheb, -hbi, ž. || obyč. -hbu, m. =
ohbí;
ohebný [-ně; -nost] = co se ohý—
bá., pružný, hbitý (prut, jazyk...)

oheň, -hně, m. = spalování, ho
ření; = hořící kupa, kupka dří
ví...; = palba, bitva;
symbol nebezpečnosti: báti se
čeho jako ohně (lid. a hovor.):
hráti si s ohněm = s nebezpeč
nou věcí, myšlenkou:
symb. rozhořčení, nenávisti... :
lít olej, přidávat olej(e) do
ohně = zhoršovati situaci, roz
dmychovat nevůll, nenávist; 0.
na střeše (lid. a hovor.) -= roz
hořčení, nevůie, rozbroj, vada.;
symb. nerozhodnosti: být mezi
dvěma ohni = nevědět pro ko—
ho, proč se rozhodnout, komu.
čemu vyhovět;
symb. životnosti, bujarosti, nadše
ní, zápalu, vášně: o. v oku, v
těle, v žilách; býti do práce ja
ko o.; holka jako o. a rtuť
(Svět.); s ohněm co dělat || bez
ohně: — o. v obličeji, kožní cho
roba
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'ohláchati se = ozývat! se;
'ohláchnouti se, -chl.
dokon.; v. ochláchatl se

ohlas, -u, m. = ozvěna.,-echo; oby
čej. přenes. o. čeho (ve veřejnos
ti) = souhlas. zájem, povšimnutí
(souhlasné, ne-): mít, vzbudit o.;
prošlo to... bez -su; = odpo—
věď (obrozen.); čelakovského
Ohlasy, básnická díla v lidovém.
národním duchu rus. & čes.

'ohlašeti || -hlášeti, v. hlásiti;
ohláška, -šek, ž. = ohlášení. ve
řejné oznámení, hlav. svatební
o. (v kostele) || obyč. pomn. -šky

ohlašwací signál, arch (kterým
se ohlašuje), období (v kterém
se ohlašuje); ' "

-chnutí,

ohlašovač || matel, -e, m. = kdo
ohlašuje; -vati, v. hlásiti

'ohlav, -u, m. [] '-va, ž. || i-vec,
-vce, m. || '-vek, -vku. m. =
ohlávka;
ohlávka, ž. = uzda bez udldla;
stěžnová. o. (lodn.): 'symbolic.
= klička, lest

ohlazovatl, v. hladltl'
ohled, -u, m. = dbaní, pozornost,

šetrnost: mít (lid. a hovor. brát)
0. na. koho, nač (na. stáří. zdra
ví...) = dbát, šetřit; bez -du na
koho = nešetrně, bezohledně ke
komu; nečes. (podle něm.
Hinslcht) v tom -du, v -du mrav
ním... místo po té stránce, po
stránce mravní, mravně; ze zdra
votních ohledů m. důvodů, pří
čin..., ale velmi rozšířeno

ohledací komise (která, ohledává),
lístek; ohledač, -datel, -e. m. =
kdo ohledává

ohlédati se, v. hlédatl
ohledavač, watel, -e,_ m. =

dač, ohledatel
'ohlédavý [-'vě; most) = „ohléda—

jící se", obezřelý, mající ohled
'ohledně, nepůvod. předlož. s 2.

p.: o. čeho, koh0, nečes. mís
to stran čeho, koho, 0 kom, o
čem, co se týče koho, čeho; o.
něho..., též m. v jeho věci: v.
oh'ledný

ohle—

ohniváč

*ohledný [dně; most) = šetrný.
pozorný

ohledovatí = ohledávati (zast.)
'ohleduplný [-ně; -nost], nečes.

(podle něm. rucksichtsvoll) mís
to šetrný, pozorný '

'ohleniti = pokrýti hlenem
ohlídatl (se), v. hlédati '
ohlížeti se, v. -hlížeti
'ohlod || -ot, -u, m. = náledí (svět.)
ohloupltí, 'v. hloupitl
ohlubeň, -bně, ž. = roubení, ústí

jámy
'ohlučivý = ohlušující
*ohlnchati = ztráceti sluch;

ohluchlý, ohluch'rwutí, v. hluché
nouti

ohlupovati, v. hloupiti
*ohlušelý = ohlušený;

ohlušit'i, v. hlušiti;
ohlušwy' [mě] (kniž., basu.) |
ohlušny' (šmil.) = ohlušující;
ohlušovatí, v. hlušiti;
ohlušující ráno....,
která, který ohluší

ohmat, -u, m. = ohmatání; na
slepý 0. = nazdařbůh (šafař.-)

'ohnědýšný = dýchající ohněm.
ohnivý '

'ohněný = ohnivý (Jin)
"'ohněrudý = ohnivě rudý
*ohněsršný = sršící oheň (Nebes.)

potlesk =

ohnice, ž., plevel; = moř. zvíře
silně svítící, pyrosoma

ohníček, -čku || -čka, m., zdrob.
k oheň;
*ohnik, -u, m., zdrob. k ohen
(Neum;) '

'ohnipa, m. = ohnípaný člověk.
ospalec (Vanč.); v. hnípati

ohnipara, ž. = opar (lid.)
ohnisko, stř. = místo v čočce. kde

se sbíhají paprsky, focus; pře
nes. = místo, kde se něco sou
střeďuje, odkud vychází: o. vzdě
lanosti, nepokojů, jazykových
změn

'ohnišťan [-nka], -a, m. =
puštěný nevolník (zast.)

ohniště, stř. = místo ohně
ohniváč, -e || -vák, -a., m. = fénix:

zdrob. máček, -čka, m., motýl

pro
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ohnIv—ati, v. hníti
ohnivec, -vce, m. = ohnivý muž v

pohádkách; = královský služeb
ník, který nosil oheň, světlonoš
(zastan, Jin)

'ohnívětl, -vějí = stávati se ohnivý
'ohnívo, stř. = článek
ohnlvý Evě; —vost]*= s ohněm.

rozpálený, hořící: -vý sloup, -vá.
střela, koule, jiskra; přenes.:
-vé barvy = jako oheň, ohnivě
červené, rudé; = zanícený, váš
nivý, nadšený, plamenný: -vý
člověk, -vá. řeč; —vévíno = čer
vené jako oheň a rozohňující; -vě
mluvit

ohnivzdorný [-ně; most) =
rující ohni

ohňostroj, -e, m. = oheň (prskav
ka, raketa...) vypalovaný při
slavnostech;
ohňostrůjce, m. = dělostřelecký
poddůstoij (v bývalé rakous.
armádě); = vojenský technik do
zírající na střelivo & výbušniny,
pořadatel ohňostrojů. ... pyrotech
nik .

ohňový, příd. k oheň: —va práce
(Jin) = s ohněm; -vé plameny
= ohnivé (t.); -vá. řeč (t.) =
ohnivá; O-vá. země, ostrov

vzdo

oho, citoslov., hlavně nesouhlasu:
oho, to ne, tak to nepůjde. to
se mýlíš

'oholenec, -nce, m. = oholený člo
věk

ohon, -u, m. = ocas
ohořelý [-le; -lost] = co ohoří
ohospodařovati, v. hospodařiti
ohrabnný [mě,- -nost], příč. od

ohrabati; přenes. = obratný; 2._
stup. ohrabanější (Něm.); zprav.
neohrabaný. v tam;
ohrabek, -bku, m. = co se ohra
be;
ohrabí, stř. = vodní brleni;
ohrabovatí, v. hrabat!

ohrada, ž. =- čím je něco ohraze
no, ohrazené místo; = obrana.
omluva (šafař.. Jir., zastan)

'ohrádh, -dek, z.. zdrob. k ohrada;
přenes. = ohrazení, výhrada
(im., čech)

ohraničovací = obírající se s ohra
ničováním: o. prace, komise:
-čovatí, v. hraničlti

ohrazovatl, v. hradlti
*ohrdlí, stř. = část těla kolem

hrdla. (č.-Chod); =- ozdoba ko—
lem krku

'ohrnek, -nku, m. =- ohrnutá. část
kalhot, botů

ohrnovačky, -ček, !. pomn. = boty
s ohrnky;
ohmovati, v. hrnoutl

'ohrom, -u, m. || '-ma, 2. = ohro
mení

ohromiti, v. hromiti;
*ohromivý = ohromující, ohrom
ný (kniž)

ohromný [-'nč; -nost] = „ohromu
jícíf', překvapující silou, hlukem,
rozsahem, nesmírný, obrovský,
enormní: 0. člověk (postavou.
činností), hlas, zisk, pokrok, roz
díl, -ná bouře, ztráta, -n6 ne
štěstí; má velký, vysoký...; =
velmí krásný, zajímavý, báječný
(niÉí hovor.)

ohromovati, -muj£cí, v. hromiti
'ohromujícně, příslov. = ohromivě
Ohrozim, -mě || -mi, ž.. ves na M.
'ohrozlvý [-vě; -vost] = hrozivý
ohrožený, -žovati, v. hrozití
'ohrůzitl || -ntz£t£ = naplnit hrů

zou; 0. se = ohrozltí se (v. hro
ziti), osmělltl se

ohryzek, -zku, m., 1. o. (z) Jabl—
ka... = nedojedený zbytek; sym
bol bezcennostl: dát komu -zky;
2. = hrana chrupavky štítné, čas
to vyčnívající z krku, lid. Ada—
movo jablko

ohryzomti, v. hryznouti
ohřev, -u, m. = ohřátí (odbor.)
ohřívač || Ohři-, -e, m. " wadlo,

mátko, stř. || ohřívala, -u, m. =
zařízení na ohřívání, kaletaktor:
ohříváma, ž. = místnost na ohří
vání, kalefaktář;
ohřívatí, v. hřívatl

'ohřívka, -vek, z. = ohřívání.
.,ohřívaná", ošumělá věc: = vo
zhřlvka (Baar)

ohyb, -u. m. = ohnutí, oheb, ohbí
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ohýbací stroj = na ohýbání; o.
přípona = skloňovací n. časo
vací, flexivni

'ohybný = ohebný (Vrchlic.)
'ohybovatl = ohýbati
ohýnek, —nku || -nka, m.,

k oheň
ohyzda, ž. = ohavnost, šerednost

(bibl.); obyčej. = něco ohyzd
ného, ohyzdný člověk;
ohyzdný [-ně; -nost] = šeredný.
ošklivý, ohavný, hyzdící:
ohyžďo'vati, v. hyzditi

och, v. oh
'ochnba, ž. = ochabnutí (Heyd.):

'ochabělý [-Ie; -lost] = ochablý;
'ochaběti, —bějí= ochabnouti:
ochabitž, v. chabiti;
ochablý [-le; -lost] = zemdlený.
oslabený, slabý: -lé srdce, -lá
činnost; 'ilost mysli

ochabnoutl_ v. chabnouti:
ochabovati, slož. nedok., 1. k cha.
biti = činit chabým, oslabovat:
ochabuje to vůli, tělo;
2. ]: chabnouti = slábnouti, povo—
lovat: o. v učení, v horlivosti:
zima, nadšeni... ochabuje

'ochati, -chám = volat och, vzdy
chat (Hari.)

ochechnle, ž., bájeslovný tvor, na
polo ryba. napolo panna, siré
na; vodní ssavec, „mořská krá
va“; = lichotivé. žena, lehká žen
štlna. často nadávka

'ochlad, -u. m. = chlad, ochlazení
(Hál.): .
ochlada, ž. = ochlazení (Suš.);
ochládati, v. chladnoutl

'ochláchati se = odrážet se jako
ozvěna. (č.-Chod); v. ohláchati;
'ochláchavý = rozléhající se

“ochlápěti, -pějí = schlipovati se
'ochlasta, m. = opilec (obhroublé)
ochlazovací = na, ochlazování:

ochlazovati, v. chladiti
ochlípěti, v. chlípěti: ochlipiti, v.

chlípiti
'ochlípka, 2. = manžeta, střecha

u klobouku, ohmek
'ochlíplý = schlíplý;

ochlžpnouti, v. chlípnouti

zdrob.

ochlokracie a-cije», 2., z řec. =
luzovláda

'ochlostaný = rozedraný (Kos)
ochmela, častěji zdrob. -Zka, m.

= opilec;
ochmelený = opilý;
ochmcliti se = opití se;
davat/i (sc) = opíjeti (se)

ochmýřený, v. chmýr
'ochomýtati se (-mej—) = motati

se někde, kolem někoho (lid.)z
-mýtnout4' se, -mýtl, dokon.

ochočiti = zkrotit (dravce): zpří
dav. ochočený = krotký:
ochočovatel, -e, m. = kdo ocho
čuje;
ochočovati, -čuji. nedokon. k o
chočiti

'ochora. ž. =
ochuravěti;
'ochořelá, 2. = nemocná (Vr.):
'ochořelec, -lce, m. = ochořelí'
člověk; ochořelý, v. chořetl

ochota, ž. = dobrá vůle pomoci....
úslužnost: učiniti co z -ty ke
komu. s -tou; projevit -tu

ochotnlce, v. dále ochotník:
ochotnický [-cký; -ctv4], přid. k
ochotník: mictvo, stř. hromad. =
ochotníci:
ochotničáti = býti divadelním
ochotníkem; = neodborně se .=
něčím obirat (hovor-.): slož. do
kon. za- si;
ochotník [-nice], -a, m. = kdo se
věnuje čemu z „ochoty". ze zá—

choroba; -ra.ti =

liby, ne odborně, hlav. divadel
ní 0. = herec ne z povolání

*ochotnůstka, -stek, ž., zdrob. k
ochotnost = drobný projev ocho
ty (kniž.)

ochotný [-ten; -tné; —tnost]= ma
jící ochotu, úslužný; 0. ke komu.
k čemu II *v pomoc (Vrchl.):
-tnost = ochota

ochoz, -u, m- = chodba kolem ně
čeho. ambit: hradní o.; o. kolem
stadia; = pěšinka zvěře:
Ochoz, -e, 2., ves

ochrana, 2. = chránění, hájení: o.
památek, mládeže..: 0. proti
čemu; dát, vzít... koho pod svou,
či -nu: být bez -ny:
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ochranář, -e, m. = stoupenec
ochranných cel; -nářský [mař
st'víJ, přid. k tomu

ochránce [mkyněL m. = kdo chrá
ní;
*ochránčž, přid. k ochránce =
ochranný;
'ochranitel [-lka; -lkyně], -e, m.
=ochránce; -telský [-sky; -sw£],
přid. k tomu;
ochránkyně, ž., v. ochránce;
ochranný = na ochranu, chrání
cí: o. krov; o. prostředek, pro
fylaktický; -nná stráž, známka.
-nné zábradlí. clo, opatření: držet
nad kým -nnou ruku

ochraňovati, v. chrániti
ochranovna, ž. = ochranný ústav;

ochranovský, přid. k Ochranov
(Herrnhut): -ká církev = obno
vená Jednota. bratrská

ochraptělý [-le; -Zost] = kdo o
chrapti, v. chraptěti

ochrnouti, -nuv, -nul, -nut(í) =
dostati obrnu; movatž, nedok.:
'ochrnulý || zprav. ochmutý =
kdo ochrne

'ochroma, ž. = ochromeni, ochrnu
tí; ochromovati, v. chromiti

ochuditi, v. chuditi
ochutnavač || -tnávač (čech), -e,

m. = kdo ochutnává; -tnávárna,
ž. = místnost na ochutnávání:
-tnávati, v. chutnati

ochuzovatl, v. chuditi
ochvěti, -vm, mívati, v. chvěti
_oj, náladové citoslov. (kniž.); oj.

ža. horami, Za vysokými... (če
lak.); oj vari, červe (Čech)

oje, stř. || oj(e), -e, ž., část vozu
ojedinělý [-Ze; -lost] = vyskytu

jící se jen jeden, ne ve větším
počtu, velmí řídký, sporadický

ojínělý, od ojíněti, ojíněný od
ojiniti = pokrytý jíním;
ojíněti, -nějí = pokrýt se jíním:
rty ojíněly (Neum.):
ojíniti, ojiňo'vati, v. jinití

okáč, -e, m. = kdo má velké oči:
motýl

'okál, -u ll -e, m. = velké oko
(Preiss., Martin.,
m. = okáč (lid.)

lid.) : o., -a.,

okallčiti, v. kaličiti
*okamih, -u, m. = okamžik (Koll.,

Suš.)
okamžení, stř. || obyčej. Jmžt'k,

-u, m. = chvilenka (co by okem
mžikl), moment: odejít na oka—
mžik, přijít... v -ku, za 0., kaž—
dým -kem; zdrob. okamžíček,
-čku, m. (Svět., Č.-Ch0d);
*okamžikový Dvě; duost] = oka
mžitý;
okamžitý [-tě] = trvající jen
okamžik, chvilenku, chvilkový :
—tá peněžní tíseň: -té hlásky
(m1uvnic.); = v okamžiku, bez
prodlení, hned: -tá operace; -té
jasný, odejiti: nevhodně -tá
situace m. situace tohoto oka
mžiku, v tomto —ku,nynější; -tě
nenaléhavá potřeba m. zatím, na
ten čas

okap, -u, m. = nejnižší okraj
střechy, s kterého okapává voda;
přijíti... z deště pod 0. = dostati
se ze zlého postaveni do horšího;
okapní „ll okapová roura

okarina, <<-rý-», ž. = hliněný de
chový hudební nástroj

okař, -e, m. = kdo chytá. zvěř do
"ok

'okasalý [-le], vlast. = okasaný
(v. kasati 1.), přenes. = vystro
jený (Jin, zastar.)

okase a-ze», ž., z lat. occasio =
příležitostná koupě, -ný prodej

okasionalismus <-zijona-zmus», -mu,
m.. z lat., filos. názor 0 poměru
duše a těla; -nalista, m. = jeho
stoupenec;
okasionální [-ně; -nost] = na
hodilý: -ní změna,

okasní, přid. k okase: o. prodej
okatý [—tě;-tost] = s velkýma o

čima; přenes. = bijící do očí.
zcela. zřejmý (lid. a hovor.)z -tá
křívda: -tě komu nadržovat

okázalý [-Ze; -lost] = úmyslně
nádherný, aby vzbudil pozornost,
honosný, pompésni: o. průvod.
-lá oslava; -lé chováni; -le osla
vovat koho; -lost slavnosti, pom
pa; -lost chování
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okázati, v. kázati;
'okázka, -zek, ž. = ukázka, uka
zování, odiv; '
okazo'vatž, v. kazati

okcident, -u, m., z lat. = západ:
okcidentální = západní

okeán, -u, m. = oceán
okénce, stř., zdrob. k okno (zast..

Jlr.);
okénečko, stř., zdrob. k okno

okenice, ž. = dvířka k zastření
okna zvenčí n. zevnitř; = otvor
v ledu, dýchadlo (Baar): zdrob.
okenička, ž.

okénko " okýnko, —nek,stř.. zdrob.
k okno;
okenní, přid. k okno: o. rám, ta'
bule

oklep, -u || -pek, -pku, m. = list
s oklepnutou, otištěnou sazbou.
s "písemností oklepanou na psa
cím stroji; = oklepaný snop; =
úlomek (ojediň.)

'oklesek, -sku, m. = oklestek
ome'stek || okleštěk, -tku, —ťku,m.

= Okleštěné., osekaná větev;
oklešťovati, v. klestiti

'oklihlý sýr = kllhovatý (Vach)
.oklilm, ž. = zatáčka (cesty); =

zacházka; jít -kou; přenes. =
jit nač oklikou = nepřímo: po
dob. dověděti se co —kou

'okioubí, stř. = krajina kolem
kloubů (Preiss)

okluse <<-ze», ž., z lat. ocel—,
v mluvn. = závěr (při článkováni);
oklusi'va <-zí-», ž. = oklusivní
souhláška:
oklusivní = závěrový (souhlas.)

okno, -ken, stř. = otvor, obyč.
zasklený, k osvětlování;
koukat... Pánu Bohu do oken =
nic nedělat (lid. a hovor.):
v. střileti (střeliti)

'oknoflíkovaný = s knoflíky (Rais)
oko, stř., mn., vlast. dvoj. č. oči,

očí, očím. očích, očima, ž. = zra
kový ústroj; mít koho. co před
očima = vidět, přenes. živě si
představovat; nevidět pro oči (ač
máme něco před očima); .ne
smět komu na oči [přijít], jít
.komu s očí:

' nemoci

mít koho. co stále na očích =
stale pozorovat; mit všude oči
= všecko pozorovat; oka, oči
s koho, s čeho nespustit, ne
spouštět = stále pozorovat, po
zorně sledovat; mít oči jen pro
někoho, proč = všímat si jen...:
moci na. k0m, na čem oči nechat
= nemoci se dosti vynadívat:
hodit... po kom, čem očima =
rychle pohlédnout (1id.): být
komu stále na očích = blizko
něho;
čtyři očí více vidí = člověk s
brejlemi n. dva lidé; podívati
se jedním okem = zběžně (lid.
a hovor.) ;
zamhouřit jedno oko = býti
shovívavý; zamhouřit, zavřít
obě oči = být krajně shovívavý;
říci co komu, smátl se do očí
= přímo, v jeho přítomnosti, ne
postraně, drze;
padnout komu do oka = zalí
biti se:
ukázat komu dobré, vlídné.
přívětivé oko = být k němu
vlídný, laskav; udělati si u ko—
ho dobré oko = zalichotiti se,
získat přízeň (lid. a hovor.);

komu pohlédnouti do
očí = nemiti dobré svědomí;
od oka (je to tolik, odhadovat)
= bez měření, přibližně (lid. a
hovor.);
hoditi se ke komu jak oko k oku
= velmi dobře (t.): chovat ko
ho, co jak oko v hlavě = pečli
vě, pozorně...;
mezi čtyřma, čtyrma očima (Jen
lid. & hovor.) = stranou, bez
svědků, důvěrně, soukromě;
oko, očko, hra v karty, jedena
dvacet; v. zaječí:
sr. jiskřiti, koukati, krásti, ku
liti, lepiti, pěst, trn;
oko, mn. oka., podle podoby
smyčka na chytání zvěře; o.
jehly. v síti, na polévce; oka
motýlích křídlech, na pávím
case; mořské 0. = jezero; o..
hra v karty; voiské oko = sa
zené vejce: v. kuří. buličí

?Šcll
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'okol, -u, m. = kruh, okruh (za- okoukaný, v. koukati
star., Jir.); jet v 0. = kolem okoun, -a, m., ryba, vlastně ———
dokola (čelak.); ' okáč; zdrob. okounek, -nka., m.
"okolečně, příslov. = v okolí: 0. 'okouněč, -e. m. || měl, -a, m. =
není lepšího (Herb.: lid.); kdo okouní;
okoleční = okolní

okolek, -lku, m. = okraj, obruba:
v. okolky

okolí, stř. = místo, kraj okolo čeho
okoličnatý s okolíkem. o rostli

nách
'okoličnost, ž. okolnost (zast.)
okolík, -u, m.. květenství
I okolkovati, dokon. ke kolkovati
II okolkovatl = dělat okolky; též

= lelkovat: slož. dokon. na- se
(mnoho)

okolky, m. pomn. = „chození ko
lem" čeho, nikoli jednání při
mo o čem, jen narážky, okliky.
..cavyky, ciráty“; říci co bez
-lků; dělat -lky

okolní = jsoucí v okolí, okolo
okolnost, -l, ž. zevní. vnější

podmínka, poměr, věc: (ne)příz
nivé, časové... -ností

okolo, 1. příslov. = v kruhu. kolem.
podle (koho, čeho): jít o.;
2. předl. s 2. p., a) místně
kolem, podle: 0. domu...; b) ča
sově: o. vánoc...; c) s Význ. přl
bližnostl: okolo 100 K; d) v ná.
pisech novinář. článků: o. míru...
= k, o míru...

okolo- ve slož.:
-jdouc£, -stojící..., jen v plat—
nosti podstat.: všichni okolo
jdoucí, -stojící; sr. kolemjdoucí;
kstojíčnost (-jičnost), -stojnost
(zastar. n. nižší hovor.) = okol
nost

okončetina. -č'ina, ž. končetina
'okop, -u, m. = okopaní, hromada,

tabor obehnaný příkopem (stč..
Jir.): = zákop (podle ruš.):
okopá'vka, 2. = okopávání

okoralý, -ratí, —ráoati, v.
Okoř, -e, ž., hrad a ves v o.
okostice, ž. = kostní blána
'okotěšný = co těší oko (Čelak,

Koll., čech)
'okotržný = působící. že jsme jako

ve vytržení, výtržný (čech)

korati

okouněti, -nějí = lelkovat, zevlo
vat; zříd. o. se (Baar) = povalo
vatl se; slož. dokon. na- se (mno
ho): pro- den ztrávit okou
něním (šrám.)

okouní, příd. k okoun
okoušeti, v. kusiti
okouvati, v. kovati
okouzlivý (Heyd.), obyč.

-zlovati, v. kouzlovati
okov, -u. m. = okovaná. nádoba:

zdrob. *okovec, —vce, m.: v. oku—
vek:
pomn. okovy, -vů = pouta

okr, -u, m., z franc.. ruda, žlu
tohnědé barvivo

okrádatl, v. krásti
okraj, -e, m. = kraj;

*na okraj, 1. nepůvod. předlož.

-zlující ;

s 2. p. = .,okolo“, in margine
(kníž., hlavně novinář.)z na o
míru...; 2. přísloveč. = vedle.
jen jako něco vedlejšího. na DO—
zadí: piegy črtané na o. tvorby
veršové (Sez): črty kreslené na
0. světové války (t.):
okrajek, -jku, m.
= co se krájí:
'ok'rají, stř.
okraji-na, ž.
periferie:
okrajovati, v. krájeti;
okrajový = na okraji: o.
—vápoznámka

'okrap, —u,m.

okraj : též

okraj :
místo na okraji.

stát .

okap
okrúpka, ž. = rám zachycující u

p0vozu bláto
okrasu, ž. = ozdoba;

okrasní (Ner.) || častěji „mý
předmět... = na okrasu

Okrašlovací = na okrašlování.
okrasný (Dředmět); obyč. = 'ě—
nujíci se okrašlování (spolek):
maté, v. krášliti

ola-es, —u, m.. z něm.
obvod (politický, soudní.
správný); obor (zastan.
fař.); v. okrýsek

správní
samo

ša
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okreslovatl, v. kresliti;
'matel, -e, m. = kdo kreslí, líěi
(Sez.)

okresní, přid. k okres: o., -bo, rn.
= okresní soudce... (lid.); a., z.
= žena okresního (t.) Il okres
ňová, ž.

'okroč, -e, ž. = kočár, kde se se
dí obkroěmo (zastal-., Jir.):
okročák, -a., m., tanec;
'ok'ročí, stř. = obkroěné se
dadlo:
okročmo, příslov. = obkročmo

'okrojovaný = oděný v kroji
okrouhlice, ž. = něco okrouhlého

(i vesnice); druh krmné řepy:
okrouhlícový, přid. k tomu: -vá
vesnice:
Okrouhlík, -u. m. = květináč
(Němc.):
'-hlim, z. = rotunda (Koll.);
'okrouhlit'i = zaokrouhlovat. m
okrouhliti;
okrouhlý [—le; -lost] = kruho
vitý, kulatý; přenes. -lá suma =
zaokrouhlené.: stojí to -le...

okrový [JvěL přid. k okr: -vě žlutý
okrsek, -sku, z okrslek, (-slku.

-sku, k tomu 1. p. -sek) || za
star. okršlek n. -šek, -šku (J'ir..
-šleku), m. = kraj, distrikt: zem
ský 0. = země (Olbr.);
okrskový: -vé cvičení...

okruh, -u, m. = kruh (při chůzi.
při jízdě); = obvod, okolí (v -hu
města); = okružní cesta, dráha:
myšlenkový, zájmový 0. = roz
pětí, rozsah myšlení, zájmů

Okruží, stř. = střevní závěs, blána
spojující střeva. s dutinou břiš
ní; poživatina; = krejzlík (Jir.):
= okruh; = „léto“ v dřevě:
'okmžík, -u_ m. = Okruží:
'okružim, ž. = okraj (Stas.);
okružní || "'-ný (cesta, let, dráha)
= v okruhu; o. lístek = na
okružní cestu; 0. list, cirkulář
neboli *okmžnik, -u, m.

'ohýsek, —sku,m.. zdrob. k okres
(Č.-Chod)

okřálý = kdo okřeje;
okřáti, -křejl, -křej, -křav. Jdál,
-křá.ní == zotavlti se, osvěžit.

nabýt nových sil: 0. po nemo
ci, v přírodě, příroda okřala po
dešti, deštěm; okřávati || časť.
okříthi, nedokon.

okřehek, -hku, m., rostl.; 'o.,
-hka, m. = zkřehlý. ubohý člo—
věk

okřídlenec, -nce. m. = pták:
okřídlený, v. okřídllti

'okřídlí, stř. = křídlo vojska
(Jir.); = výběžek pevniny

okřídlití = opatřiti křídly; zprav.
jen zpřídav. -dlé'ný: -né kolo.
odznak železnic: Hermova -ná
noha, pata; -ně slovo = výrok
obecně rozšířený;
okřidlovati || ok'H-, nedokon.

'okřlk, -u. m. = pokřik (zastar..
Jungm.): okřikovati, v. kříčeti

okřín, -u, m. = mísa„ nad0ba (za
starává): zdrob. okřínek, -nku.
m.

okřívati, v. okřatí
'okřížený || 'okřížkooaný = mající.

nosící na šatech kříž, křížek
oktáv, -vu, m., z lat.. 1. = osmer

ka. jako formát; 2. = osmidenní
círk. slavnost nebo 8. den po ní:
Oktáva, ž. = 8. třída bývalé
střed; školy; tónový interval:
strofa; oktaván [mkaL -a, m.
=- žák v oktávě; akta/Dánský vě
neček;
oktávový, přid. k oktáv i Oktáva

oktet, -u, m. " okteto, stř.. z ital.
= skladba pro osm nástrojů n.
hlasů

oktroj, -e, m., z franc. octroi (slo
veso -royer) = vnucené nařízení;
oktrojirka, ž. = oktrojovaná
ústava (hovor.);
oktrojovati (starší -yo-), -jujl =
nařídit, vnutit (bez souhlasu po—
volaných zástupců)

olmj, -e, m. = co odlétne při kutí
(č.—Chod) " okuj(e), ž.

'okndrnacený = nakadeřený
okukovatl, v. kouknouti
okulár, -u, m., z lat. = očnice 2.:

pomn. -ry = brejle (lid. a ho
vor.); = oči (žert)

oknllita. m.. z lat. = oční lékař
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okuitace, z., z lat. =
př. hvězd měsícem;
okultismus <<-tyzmus»,-mu, m. =
nauka o tajemných věcech, taj
ná. věda„ vlast. pavěda; -tista,
m. = kdo se s ni obírá;

zakrytí, na

-tistžcký = obírající se s okul
tismem: -cký časopis;
okultní = tajemný. tajný: o.
.Věda

okupace, z., z lat. occ- = obsaze—
ní země, zabrání; -pačn£ vojsko:
okupant, -a, m. = kdo něco oku
puje; -pantský [-sky; -st'ví],
přid. k tomu;
okupovati zemi = obsadit; pře—
nes. -povat všechna volná. mis
ta... = zabrat

'okuražlti se = dodati si kuráže.
odvahy (s:—am.)

okurěičkp || okurečka, -cek. _a.
zdrob. k okurka;
'okurek, —rku. m. = okurka
(nář.);
okurka, -rek, ž. z lat., užitková
rostl., její plod;
okurkář [-rkářka], -e, m. = pro
davač [-čka], pěstitel [-lka] oku
rek;
okurkovitý = podobný okurce;
Okurkový salát, -vé pole; -vá. se
zona, přenes. = doba politických
prázdnin (hovor.)

okuřovatí, v. kouřit:
'okus, -u, m., 1. = pokus, chuť

(jako smysl), vkus (obrozen.):
2 = kaz vzniklý okousaním
zvěří (odb.)

ookusek, -sku, m. =
ného, ohryzek

okusiti, v. kusiti;
okusovati, v. kousati

okutý = okovaný, v. kovatl: -tě
srdce = tvrdé (kniž.)

okůvek, -vku, m., zdrob. ]: okov
okvětí, stř. = květní obal
'okvítěný = ozdobený kvítím
okýnko, v. okénko
okypřovati, v. kypřiti
okyselovati, v. kyseliti
*okytitl = ozdobit kytkami (Němc.)
olamovati, v. lamati

něco okousa—

01bramice, -ic, pomn., mor. ves:
z Olbram & to z něm. Wolfram

olbři, přid. k obr = obrovitý (řid.
kniž.)-;'
olbřim, —'a.m. = obr (jen lite
rár.); . '
olbřímí (Vrchl.) || -m'ý ['MČI
(Nebes.. Vanč.) || -mský (čech)
= obrovitý (t.); -mstvi, stř. =
obrovitý vzrůst (odbor.); .
'oblřimorodý = z rodu olbřimů

Oldra, ž. i m.. domén. tvar k 01
dřiška, Oldřich .

Oldřiš, -e, 2., čes. vsi (z Oldřich)
oleandr, -u. -m., z lat., okrasný

stromek: oleandrový, přid. k to—
mu

olej, -e, m., z lat., mastná kapa
linar sr. Iiti;
olejář || olejkář, -e, m. = obchod
nik s Olejem; = malíř olejových
obrazů:
'olejka, -jek, z. = olejOvalampa;
olejnat'y' = obsahujici olej;
olejník, -a, m. = olejář;
olejomalba, ž. = malba v olejo
Vých barvach;
olejovat'l, -juji = natírat olejem:
slož. dokon. mta-;
olejomltý = olejnatý, jako olej;
olejovka, -vek, ž. = ryba v oleji;
olejový, přid. k olej

'olekaný = kdo se přestane leka—
ti, báti. nebojácný, smělý (č.
Chod)

olepovati, v. lepiti
Olešnice, ž. jedn., městys a ves
oleza, m. = člověk s lysinou (lid..

Vach.);
olezlý, v. oblezlý

oličovatl, v. líčit!
'olidniti = zalidniti (básnic.)
oligarch, -a, 1. mn. -chově, m., ?:

řeč. = člen oligarchie:
oligarchie-ký, přid. k
oligarchie <<-chyje», ž.. z řeč. =
vláda několika. málo osob

olípati, v. lépati
'olistčný strom =

listy (Suš., Vr.) ||
'olistnčný (Dr.); o.
který teprve začal
básně (Hal)

s vypučelýml—

básník =
uveřejňovat
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oliva, ž., z lat., strom n. keř ! Olymp. -u, m-. hora v Řecku. V
jeho plod: řec. bájích = sídlo bohů; pře
olwetský, -ká. hora. podle lat., nes. (hovor.) = shromáždění 11
čes. „Ollvová."; u Suš. Oli'lmá; čenců...;
olivka, -vek, ž., zdrob. k oliva: Olympan, -a, m. = obyvatel
olivová, stř. = olivový porost: Olympu. bůh:
olivový [-vě], přid. k oliva.: o. Olymp-lada q—pijá—»,z. = čtyřletl
olej, -vá větev; = zelený jako mezi olympijskými hrami, svě
Oliva. tové sportovní hry:

ounejovaný, v. livrej olympický, přid. k Olymp. obyc
olizovati, v. lízati olympský: = olympijský;
olomotw, -e, ž., mor. město; olympijský: —pijské hry = ná.

olomoucký " zastar. knlž. -mucky' rodní řec. hry v Olympii &v naší
olověnka, -nek, ž. = olověná V1- d0bě SDOTt—ZáVOGY:

sutě. plomba (odbor—.):= 0111ka olympionik [mléka] c-pijonyk.
(zastar.); -nyčka» = olympijský vitéZ:
olověný = z olova,; symb. tihy; Olymp—970%přid. k Olymp
talov'natčti, -těji = stávat! se olysalý = lysý: olysati, v. lysatl
olovnatý; olovnatý = obsahujici Olžln, přid. k ž. jm. Olga
010V0,podobný olovu; omáěcti, v. máčetí;
.ozmměti, -něji = stávati se 010- omáčka, —ček,2. = přípravek k
věný. těžký jako olovo; jídlu na. omáčeni; -čkář, —e,m.
olcrvnice. ž. = zednlc. kovové zá- = milovník omáček; -čkový,
važí na měření svislostl: O., ž. přid. k omáčka:
jedn., čes. ves ' OMáč'nfk, -u, m. = nádoba na. o—

olovo, stř., kov; = olověná kou- máčku
le: smrt prachem a -vem: symb. omak, -u, m. = omakání: na o
tihy: těžký jako o. mak drsný...:

olrajt, „_ 311 right *omakovati = omakávat (říd.)
Olšany, -n, m. pomn., část Prahy omalovánka, -nek, ž. = obrázek v

s ústředním hřbitovem: přenes. obrysech na. omalováni
= hřbitov, smrt 'omam, -u, m. = omámenl (obro—

olše, ž., strom; zen.);
olší, stř. = olšový porost, les: omámený, v. mámltl:
olšička, -ček, ž., zdrob. k olše; omamný [-ně; —nost] = omamu
olší/na, zdrob. mica, ž, = olší; jící: o. prostředek. -ná vůně: o.
olšovi, stř. = olší; melodik (šal.);
olšový les, -vé dřev0; -vé ruce = omamovati, v. mámlti;
„levé“, neobratné (Vanč.) Omamujícž = takový, že oma

oltář, -e, m., z lat. = místo, u kte- muje, omamný
rého se koná. bohoslužba; přítel oman, 711,m., rostl.
po 0. = pokud svědomí dovolí *omasta, ž. = omastek (šm.);
(hovor.): na o. vlasti... = ve omastek, -tku, m. = mastnota
prospěch; omašťovati, v. mastiti
zdrob. oltářek, -řku || 4%, -u || omazovati, V- mazati
-řiček, -čku, -čka, m.; Ombrometr. -u. m. = dešťoměr
oltářní, přid. ]: oltář: svátost o.: omdleti, —dlé'vati,-dl£(va)t'i, v I, II
oltářo'vý: -vá. ozdoba (Čech) mdlíti

Oltyně, ž. jedn., ves v č. omega, poslední pismeno řec. abe
olupovati, v. loupatl a. loupitl cedy; sr. alfa
olůvko, stř., vlast. zdrob. k olovo omeleta || omle- || amo-, zdrob.

= tužka (zast.) -tka, 2., z franc., vaječný mouč
oluzovati, v. louditi ník, palačinka
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'omešelý (J. Jah.) || omešený omlžovati, v. mlžiti
(Vrch1.) = omšený omnibus, -su <<-sru»,m., z lat.,

omotatl, v. metatl vlast. = (vůz) „všem“, dostav
omozenec, v. obmezenec; -zený..., nik; = zpomalený osobní vlak;

v. mezitl; *omnžbusák, -a., m. = zřízenec
omezovací význam, věta = ome- omnibusu (Olbr., lid.)
zující; omočovati, v. močiti
omezovatz', v.. mezitl

oměj, -e, m., rostl.
omlhati, v. mihati
omílati, v. mlíti
*omilostniti koho, být -stněn. ne

čes. (podle něm.) místo dat,
udělit, dostat milost; "omžlost
ňovati, nedok. k tomu

ominosní <<-nóz-»,z lat. = zlověst
ný, osudný

omítati, -tá.m, zeď = nahazovat na
ni vrstvu malty;
omítka, z. = vrstva malty po
krývající zeď

'Omlada, ž. = omlazení (Koll..
Hál.):
omládatž, v. mládnouti

'omlaď, z. = omladlna
'omladek, -dku, m. = mladý vý

honek, stromek
Omladina., ž., ze srb. = mládež:

0., praž. pokrokové hnutí v le
tech 90.:
omladinář, -e, m. = člen Omla
diny; -nářský: -ká generace
(Sez.) ;
'omladz'nový: -vé hnutí (t.)

omládlý, v. mládnouti
omladnice, ž. = šestinedělka
omlazen(í), v. mladiti;

*omlázeti = omlazovati;
omlazovad prostředek = na o
mlazování; -zovatel, -e, m. =
kdo omlazuje (Nov.);
-zovati, v. mladiti

omlouvati, v. mluviti; "'omlouvavý
["věJ = omlouvajici, omluvný;
-vě = s omluvou (Preiss)

omluva., z. = omluvení. ospravedl
nění; říci co na svou -vu:
*omluvená, ž. = omluva;
Jve'nka, ž. = Omluvný list škol
ní;
omluvitelný = co lze omluvltl;
omluvný dopis, důvod... = o
mlouvajíci

omotka, -tek, ž., v. obmotka
omráčiti koho = „obklopit mra

kem", uvésti do mrákot, zbavit
vědomí: přenes. (lid. & hovor.)
= velmi překvapit, ohromit;
omračivý [-vě; _-oost] || -čn17
[-čně; -čnost] = omračující;
omračovatž, nedokon. k omráčitl

*omrak,'-u, m. = omráčení (šmil.);
'om'rákat'i = omračovat

*omraz, -u. m. = zamrazeni (šmíl.)
*omrletl (se), -leji = okounětl
'omrazovati (Jovan) = ovivat

mrazem

*omrza, m. = mrzout (šrám.) "
omrzelec, -lce, m.; omrzelý He;
-lost] = mrzutý

omrzlina,' ž. = omrznuti, omrzlé
místo:
omrzlý, v. mrznouti

omrzovatl, 1. v. mrzeti; 2. = omr
závati (řid.)

omšelý He; -lost] || časť. omšený
vně; mostJ = mechem porostlý
(kámen. střecha); přenes. =
otřený, otřepaný, ošuntělý, ze
všednělý '

omšítl = vycpat mechem (zastar.)
'omýceti, —cejí = oplouhat, noše

nim opotřebovat, zničit: v. u—
mýcený

'omýjeti, -její = omývati
omykati, v. I mykati
omyl, -u, m. = mýlka, chyba: do

pustiti se -lu; být na -lu; vy—
vést koho z -lu; udělati co -lem;
'omylný = mohouci se mýlit;
-né zdání = mylné, klamné
(čech); sr. neomylný

omývati, v. mýti
omžený = omlžený, mlhou orose

ný: -né ostružiny (So.); -né
oko (Nez.);
omžíti, omživati, v. mžiti

omžiknouti_ v. mžiknouti
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on, -a, -o, mn. 1. oni, -y, -a,
zájm. 3. os.; vynechává
se: byl Jednou jeden král a
měl tři syny; klade se v dů
raze: já a on jsme přátelé; děti
mluvily na pana Proška. česky
a on jim odpovídal německy
(Němc.); on, jako (= totiž) br—
něnský strejček, prý si nemusí
dělat žádné výčitky (šim.); at'
ji přenese on, farář černý
(Baar); on to koupi, jistě to
koupí (t.; citově, náladově);
vedle podmětu (náladově, cito
vě): oni ti mužští beztoho za
nic nestojí (Tyl); ona. se vždy—
cky pomoc najde (Baar); měl
on pan farář taky zlost (Rais);
podob. i ono: ono to přece není
takové (Němc.); ono se to bez
křiku také obejde (V:-.); já
myslel, že... a ono nic (šmil.) =
a zatím nic (zklamání);
ono prší! (překvapení, zklamá
ní; ono-neni podmět jako něm.
es); ono se snadno soudí (Vrchl.;
citově, náladově); ono se řekne,
němé. tvář (šim.); sr. onen, oni
kati, onkatl

oň = o něj; Ona, v. on a onen
onačeji, -jši, v. onaký
onačiti, zprav. slož. dokon. za- =

zařídit (lid. a hovor.): za- se
= zalíbiti se (Svět., JÍI'.); ne
dok. zaonačovati, -čuji

'onady || onudy, příslov. =
směrem, onou cestou

onak, příslov. = oním, jiným způ
sobem, jinak;
onaký, původ. = jsoucí onoho
způsobu, přenes. = slušný, pěk—

oním

ný. lepši (zastar. & nářeč.),
zprav. 2. stup. onačejší [-čeji]
(hovor.)

onam, příslov. = na ono místo
onanie <<-nyje», ž. = sebeprznění;

mista, m. = kdo propadne
onanii:
-no'vati, -nuji = provádět ona
nii; podle biblického Onana.

'ondati koho = trápit, unavovat;
dokon. u- (lid.)

ondatra., -ter, ž..
datři kožešina

onde, příslov. =

hlodavec : on

na onom místě,
tam: zde 0. = někdy (Rub.);
ondejšek, —ška, m. = onen svět
(Suš.);
*ondejši = jsoucí na onom světě

Ondra, m., domác. tvar k Ondřej:
Ondráš, -e, m., domác. nářeč.
tvar k Ondřej

ondulace, ž., z franc. = ondulo
vání; ondulo'vati, -luji = umě
le vlniti vlasy; slož. dokon. na

ondy || ondyno || nejčasť. onehdy,
příslov. = nedávno;
onehdejši = nedávný

onemocněti, -nějí = býti stižen
nemocí: nedok. -cňova,ti

onen, ona (onano), ono. mn. oni
('onino)...,
zájm. ukazující na něco vzdále
ného (onen — tento); onen svět
= posmrtný život, svět, nebe:
ten říká to, onen ono = jeden
..., druhý; ten i onen = leckdo:
n e správ. m. opakovanéhojmé
na: stav podobný onOmu v 19.
stol., místo podob. stavu...

'onenhle, zájm. = onen
oněmělý = kdo oněmi;

oněměti, -mějí— ||
-mnuv, -ml = státi se němý;
přenes. = zmlknout, ztichnout:
oněmly cesty (Břez.); oněmět
úžasem...;
oněmiti srdce = ohlušit (Č.
Chod): 0. = oněměti (Slád.);
oněmlý = oněmělý;
oněm'nouti, v. výše:
oněmovati, nedok. k
(Netu)

onlkati || 'onikovati = oslovovat
v 3. os. mn. (oni) místo v 2.
(lid.): sednou si m. sedněte si

'onlpovati = oštipovati
onkati, -ká.m, -kani = oslovovat

v 3. os. jedn. (on) m. v 2.:
šel sem m. pojď sem (v mluvě
s dětmi, když jim nechceme ty—
kat)

ono, v. on a onen
onomastikon a-sty-», stř., řec. =

slovnik věcný n. vlast. jmen

oněmmutí,

oněmitl
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onomatopoický [-cky] <—pojlc-»,
přid. k onomatopoie = zvuko
malebný: o. Význam, -cké slovo;
-poičfrwst, -i, ž. = onomatopolc
ký ráZ:
onomatopoie || moje, z., z řeč. =
napodobení zvuků slovy. zvuko
malba (cink, t'uk...);
onomatopoion || mojom -poia,
-poja, stř. = onomatopolcké slovo

Onomyšl, -e, ž., ves v č.
"oň0vati = onikat (Jlr.)
ontologický, přid. k

ontologie, ž., z řeč. = nauka o
jsoucnu

onnce || onučka, ž. = kus plátna.
látky na ovinutí nohy; symb.
bezvýznamnosti, opovržení...: být
komu, pokládat koho za -ci- (lid.
a hovor.); sr. hadr;
'omwologie e-gijeio, z. = „ná
vod, jak onuce skládat“ (Ner..
posměš.)

onudy, v. onady
'onych, -u, m. = onyx
onyx, -u, m., z řeč., odruda chalce

donu; onyxový, přid. k tomu
'op, -a, m. = opice (kniž., čech)
opáčeti = opakovat (říd. kniž.)
opačina, z. = veslo; = protiklad,

antltheton (čelak.)
opáčitl || (Arb.) ozna-, dokon. k

opakovati (zastar.): o. barvu v
kartách = znova vynést; o. něco
= znovu říci (čech); = odpově
dět, znovu se zeptat: Co bych
já s ním měla?, opáčila slečna
(šimáč., lid.); Pišu-li?. Opáčil
host (Ai-b.); Patrona?, opáčil
hoch (Pujm.)

opačný [-ně; —mst], přid. k opak
= obrácený, docela jiný (směr,
smysl, strana, -né mínění); -čně
= naopak, na opačnou stranu,
v opačném smyslu

opadalý, -dam'/, v.- padati
opájeti, v. I pájeti;

'opájz'vý = opojný
opak, -u, m. = něco smyslem...

opačného, obráceného: neštěstí,
opak ke štěstí...; 0. skutečnóstl;
je pravý 'o.- svého otce = má o—.
pačné vlastnosti; sr. opačný:

naopak, příslov. = opačně, opač—
ným směrem, na opačnou stra—
nu, v opačném významu. zcela
jinak;
opakokladný význam záporného
slova = opačný než kladný, na
př. neštěstí proti štěstí (mluv
nic.)

opakovací hodina (v které se o
pakuje), kursy; o. sloveso =
frekventativum (dělávatl...);
opakovačka, ž. = ručnice, z kte
ré lze několikrát vystřelit! bez
nabíjení; wačky, ž. pomn. =
opakovací hodiny, „repetýrky",
které tlukou vedle čtvrtí... ! celé
hodiny;
*opakavaně = znovu a znovu
(Vrba); *wanost, -i, ž. = to, že
se něco opakuje (Sez.);
opakovatz', -kuji = znovu řikat.
učiti se..., dělat: o. větu, učení.
píseň, scénu...; 0. si učení, o. s
kým úlohu (sr. korepetice); do—
kon. z-; sr. Opáčitl

*opal, -u, m. = opálení (Tilsch.)
Opál, -u, m., z lat.. nerost
*opálaný, k opálati: -ná legenda =

.,ohřívaná" (č.-Chod):
'opálati, v. pálati

opálečka, ž., zdrob. k opálka
'opalek, -lku, m. = Oharek, nedo

palek '
opálenina, z. = opálení, opálené

misto
opalescence Í| opalisace aaa-», z.

= hra barev a lesků na opále n.
na některých jiných předmětech;
opalisovati <<-zo-»,-suji = půso
bit opallsacl

opálka, ž. = pletená. nádoba, ošat
ka, původ. na. přehazováni (čiš
tění) obilí; sr. pálatl

opalovati, v. páliti
opálový Dvě; -'vost], přid. k opál:

'—vé_sklo, —vě lesklý

opánek Popa-, Prav.), -nku, m..
často pomn. mky, ze srb. =
řeménková obuv 5 měkkými po—
dešvemi

Il'olmantoflený hrdina = pod pan
toflem (Vanč.) '
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opar, -u, m.. 1. = drobná vyráž- 'openec, -nce, m. = popenec
ka, herpes, lid. ohnipara; 2. kal—
ný, špinavý opar hor (Jin) =
para. mlha; 0. nad lesy; vůně
pohádek se vznášela jako o.
(Mach.); 0. lékař. ordinací (Mar
tin.) = pach; = ,.opička" (Vr.);
opamý (kniž.) || oparový, přid. k
tomu

opařenina, z. = opařeni, opařené
místo; opařooati, v. pařit!

opásati, v. II pásati
opasek, -SkU, m- = pás (na zbraň.

na peníze)
opasný = co je na opásani, čím se

opasavame
opat, -ta, m., z něm. = představe

ný kláštera
opatek, -tku, m. = část obuv-i oko

lo paty; = podpatek (Nemo.,
(B.-Chod)

apatie, v. Abbazia
opatrnický Paky; -ctví], přid. k

opatmík, -a, m. = opatrný člo
věk. často = tichošlápek;
opatrný [-ně; most) = okolo
sebe „patříci“, pozorný, šetrný.
úzkostlivý, oportunní

opatrovaneo [-vanka], -nce, m. =
kdo je opatrovali, chovanec;
opatrovati, souvisí s patřlti =
hlidat, chránit, mít na, starosti:
slož. dokon. na— se (mnoho):
opatrova'vati, opakov.

'opatrovkyně, 2. = opatrovnice;
opatrovna, -ven, ž. = ústav,
školka na opatrování předškol
ních dětí; .
opatrovnický [-cky; -ct'v£],přid. k
opatrovník [-nice], -a., m. = kdo
opatruje, kurátor

opatření, -t'řiti, -třo'vati, v. patřiti
opatský, přid. k opat; opatství,

stř. = úřad. budova opata '
opažiti, -žovati, v. pažiti
opce, ž., z lat. = pravo optovat, v.

tam; opční právo
'opekanec, -nce, m. = vánoční pe

čivo (Ju-.); opékati, v. pékatl
opelichaný, v. pelichati
Opelovati = osypávati _pelem

(Kadl.)

opentlití, Jovan, v. pentliti
Opera, ž., z lat. = hudebni drama,

zpěvohra, operní divadlo, soubor
operace, ž., z lat., 1. = chirurgic

ký zakrok; 2. = vojen. pohyby,
podniky v poli; = opatření, zá.
krok: finanční... o; --račni sin,
sál; -rační základna... (vojen.)

operát, —u,m. = vykonané dilo
operatér, -a, m. = lékař provádě

jicí operace; operatérský [-ství],
přid. k tomu; operation/i a-týv—ip
[mě] zakrok; mě co vyjmout

opereta, z., z ital. = opera. lehčího
rázu; zdrob. -tka, ž.; operami
hudba, soubor; přenes. = ne
vážný, směšný... (hovor.)

'Operista [—stka], m. = člen ope
ry, skladatel oper (Ner., šmil.)

operní, přid. k opera: o. skladba.
soubor...; 'opemík, —a, m. =
operista

operovatl koho = provádět na něm
operaci 1.;' vojsko operuje =
provádí operace; o. důvody =
užívat jich k důkazu, „oháněti
se“ jimi; dokon. na- se důvody
= mnoho jich použit: vy- co =
operativně vyjmout;
operovávati, opak.

'operutiti koho = dodat mu vzletu
(čech)

opeřenec, -nce, m. = pták;
opeřiti se = obrůst peřím (o
ptačích mláďatech), přenes. (lid.
& hovor.) = finančně, hospo
dářsky se povznést, obohatit.
zdomácnět; opeřený klobouk =
s pérem, s péry (T. Novák); v.
II peřiti

*opeslik, -a, m. "
opeslý člověk;
*opeslý = oblezlý, nestydatý, o
hyzdný, oplzlý (nářečí.)

opevnění, míti, -ňovati, v. pevniti
'opěka, ž. = péče (Suš.)
Opera, ž. = oč se opíráme, opora
opěrak, -u, m. = kratší výsada-na

parohu
opěrný = opírající, oč se opírá.

me: 0. pilíř, -ná zeď, 0. bod
opěradlo, stř. = oč se opíráme

'opeslo, m. =



*opěšalý

'opěšalý = kdo se stal pěší ztrá
tou koně, o bojovnicích (zastat-..
RK., Jil-.): opěšati = státi se
opěšalý; vojna -ša1a kavaleristy
= změnila je v pěšáky (ojediň.)

opět, přislov. = znovu, po druhé:
někdy nespr. m. zase, v. tam;
přid. opětný || častěji opětovný:
—vnávolba; přislov. opětně ('běž.)
||-t01mě = opět;
opětovaci sloveso (kupovati...),
význam = iterativum, -tivni;
opětovati, -tuji, 1. = opět uči—
nit, podat.... obnovit (žádost.
prosím); 2. = nenechat bez po
všimnuti, učiniti totéž co jiný:
o. pozdrav, lásku

opčvatel [-Zka] ll opěvovatel [-lka],
—e.m. = kdo opěvuje;
opěvati = opěvovati
opčvovati, v. pěti

opi, přid. k op = oplči
oplát d-pijáb), -u, m. = přípravek

s opiem; přenes. náboženský o.
opice, ž.. ssavec; symb. opilství.

šerednosti, napodobivosti a. za
ostalosti (býti za opicemi [sto
let ap.]):
opičáck'ý boky; -ct1)£], přid. k
Opičák, -a. m. = opiči samec:
přenes. (lid. a hovor.) = kdo se
opičí;
-čárna, ž. = opičeni, nesmyslný
kousek, nápad, zbytečnost (vulg.);
= škola (stud.); ordinační -čá.r
na (Klíč.) atp.;
opičátko, stř. =
(Čech);
'opiče, -čete, stř. = opičí mládě;
opičí,

(básn.) :

opičí mládě

přenes. (lid. a hovor.) -či láska.
v. láska.;
opičí/na., ž. = opičeni; zdrob.
-nka, -nek, ž.;
opičiti se = napodobovat
(zhrub.): o. se po kom, po ci
zině; o. se za franc. módou
(Nor.); slož. dok. nez-: naoplčený
jargon (So.);
opička, -ček, ž., zdrob. k opice:
přenes. = podroušeni

'opilčí, přid. k opilec
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přid. k opice (hlava...):

oplátka.

opíjeti, v. pijeti, opíkati, v. pékati
opilec, -Ice || Opálka, m. = opilý,

opíjejici se člověk;
opilství, stř. = “opilost,
opijeni;
opilý [—Ze;-lost] = kdo se opi
je

'opinavý = popínavý
opiový, přid. k opium:

-vá pilulka,
opípáv—ati, V. pipati
opírati, v. práti a I. přiti
opis, -u, m. = opsání původního

textu, opsaný text, kopie; =
opsání, rozvedeni pojmu, před
stavy: vyjádřiti co -sem, ne u
stáleným slovem, názvem; v
mluvn. 0. = opsaný tvar (byl
jsem za stč. bych);
opisný tvar = vyjádřený opi
sem, opsaný, opisový;
opisovaci = na opisování: o. sto
lek (šm.);
opisovač [-čka] || -sova.tel [-lka,],
-e, m. = kdo opisuje; mačský:
-ká chyba; opčsovati, v. psáti;
opisový: -vé slovo = kterým se
opisuje, tvoři opis. opisný

opium <<-pijum», -pia, stř., lat. =
ztuhlá šťáva z nezralých mako
vlc

opláceti, v. platiti

časté

-Vý prášek,

'oplach, -u, .m. = nádech (Č.
Chod):
opláchnoutž || -knouti, oplacho
vati, v. pláchnouti

'oplan, -a, m. = dareba, tulák
(nář.) '

oplatek, -tku, m. = křehké tenké
pečivo; mešní o., hostie; Pán
Bůh peče -tky = opláci zlé
(přisl.); = odplata (říd.): =
nálepka (zast.);
oplatka, -tek, ž., z lat. oblata. =
oplatek

oplátka, ž. = oplaceni: dát komu.
vzít si od koho co na -tku; na
věčnou oplátku = navždy; půjčka
za -tku '(pořek.) = pomsta za.
něco, odveta; posvícenskě -tky
(Maja-.) = vzájemné návštěvy
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oplatkář, -e, m. = výrobce, pro- opojiti, v. I pojiti;
davač oplatek; = katolík (pře— opojz'vý Dvě; doost) (liter.) ll
zdívkou): opojný [-ně; -nost] = opáje
oplatkový, přid. k oplatek, oplat
ka

oplecí, -č£ || oplecko, stř. || oplec
nik, -u, m. = krátký žen. živa
tek (zastar. a lid.)

oplen, -u, m. = oplin
opleskaný, v. pleskati
'oplešalý " -šatěly' = plešatý
topleta, ž. (šmi1., Kos.) || obyč.

opletačka, ž. (lid. & hovor.)- ||
oplétán-i, stř. = nepříjemnost:
o. s úřady...: oplétati, v. plésti;
oplétavý = popínavý, o rostl.
(So.)

'oplchalý (Jin) ll -chavý (Emil)
= oblezlý, odřený (čepice...)

'oplihlý = zplihlý
oplín, -u, m., část vozu, jinak ná.

sad, obrtel (Baar)
'oplísnělý (Ner.) =

plísni
oplítati, v. plétati
oplocovati, v. oplotiti
oplodniti = oploditi, učinit plod

ným:
oplodňovaci kouzlo = z oplodňo
vání, při 0. (Neum.);

potažený

oplodňovati, nedok. k oplodniti
oploteň, -tně_ ž. = dřevěná. stěna

na mlatě
*oplotí, stř. = plot
oplotiti, -cen(í) = opatřit plotem:

oplocovati, nedokon.
oplouvati, v. plouti
oplozovati, v. ploditi
oplývající, matá, v. plývati
oplzlý [-le; -lost] = siizký: -lá.

psi tlama. (Kopeč.); přenes. =
necudný, kluzký, lascivní (vtip)

opocovati, v. potiti
opodál, 1. přislov. = ne ve velké

vzdálenosti, ale ani ne blizko:
státi o.;
2. předl. s 2. p.: o. čeho

'opodstatnělý = opodstatněný.
odůvodněný (šm.);
opodstatnitž = učinit podstat
ným, odůvodnit, dokázat (tvrze
ni); opodstatňo'vati, nedokon.

jící, omamný (nápoj, vúně...):
opojova'ti, v. I. pojiti

*opolí, stř. = kraj, země
opomenouti, -menu, -menul, -me

nut(í) = pominout, nevšimnouti
si, zanedbat, zapomenout: o. co.
o. co udělat; nedok. Opomíjeti,
v. tam

opomíjet! co, nedok.
nouti & opominouti

*opomínati = opomíjet (Sab)
opominouti, -minu = opomenou

ti; nedok. opomijeti, v. tam
opona, ž. = záclona, závěs;

oponář, -e, m. = divadelní za
městnanec u opony

oponent [-tka], -a, m., z lat. opp
= kdo oponuje; oponovati = od
porovat v debatě, v diskusi; sr.
oposice

opopanax, -u, m., rostl. (Vrchl.)
*opor, -u. m. = opření, opora, od

DOT:
opora, ž. = oč se opíráme, nej
časť. přensm.: mit, hledat -ru
v čem, u koho: být komu -rou;
'opomý = opěrný

cportunismus a-nyzmusm, -mu, m.,
z lat. opp- = -tunni smýšlení.
postilp:
oportun'ni [mně; -nnost] =
vhodný, včasný, výhodný, při
hlížející k možnostem. k výho
dám, opatmický. zpátečnický, re
akční: o. návrh, jednání, politika;

k opome

-nni člověk neboli -tuwlsta
<-ny-», m.; -twn.£stický [-cky]
c-nystya = v duchu opor-tu
nismu; oportunita, ž. = opor
tunnost'

oposice || zastar. -c£ (Ner.) <-zi-»,
ž., z lat. opp- = odpor, nesou—
hlas a vládou.., 5 vedoucí oso
bou, & návrhem...: 0. proti ko
mu. čemu; býti v -ci: = osoby
v Oposici;
eposu-ní '[-'ně; -nost] list, řeč:
oposičník, -a, m. = člen oposice;
opositum, -ta, stř. = slovo opač
ného významu
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opotřebltl [[ -bovatí = potřebou,
užíváním snížit hodnotu, částeč
ně zkazit

Opouštětl, v. pouštěti
'opovaha, 2. = opovážllvost (Suš.)
opovážltl se, -va.ž = drze se osmě

lít, dovolitl si (co -udělo.t, říci);
opovážlivec, -vce, m. = opováž
livý člověk; _
opovážlivý [-vě; Jvosq = smělý,
drzý;
opovažooati se, nedok. k opová
žití se

opověď, -di, 2. = oznámení, ohlá
šení (kniž, odbor.):
opooědčtí, v. povědětí;
opovědní = ohlašovací, opověd
ný:
opooědník, —a,m. = odpovědník
(v. odpovědní);
opovědný list, nepřítel =
vědný

opovídati, v. povědětl
opovrhati -hovati, v. vrhatl,

nouti
opovržení, 4117,v. vrhnouti;

opowženíhodný = hodný [-den]
opovržení;
opovržlz'vý [-vě; -vost] = budí
cí opovržení, odlósní (slovo, Vý
znam); -vě se vyslovit 0 kom

opozdllec, -lce, m. = opozdilý člo
Věk;
opozdilý [-le; -lost] = kdo se
opozdí. opožděný (čech), nedostl
pokročilý, zaostalý;
opozditi se, v. pozdítl

'opožděně = s op0žděním;
opožďovati, v. pozdltí 

opracovatel, -e. m. = kdo opraco
vává; —vatí, v. pracovati

oprašovač, -e || -'vák, -u, m. ||
»vadlo, -del, stř. = nástroj. za
řízení na oprašování;
-šooati, v. prášitl;
-šovátko, -tek, stř.,
prašovadlo

optat, -ti || -tě, 3. mn. -tím, 6.
-tích, 7. -těmí, ž. '= provaz, ře
men na řízení spřežení;
oprátku, ž., 1. = oprať (Čech);
2. = smyčka na oběšení

oprava, ž. = opravení.

odpo

vrh

zdrob. k o

zlepšení,

korekce; tisková 0. = o. nespráv
né n. nepravdivé zprávy;
opravář, -e, m. = kdo usiluje o
nápravu (často s hanlivým od
stínem); = živnostník dělající
opravy; -oářský zápal (Sez.), —ké
úsilí (Nov.); mářství, stř. (Sal.)

oprávce [mkyněL m. = kdo opra—
vuje

!opravdický (lid.) || motivů (Roll.,
Preiss.) || -vdovský (lid.) || běž.
opravdový [dvě,- -»vost] = co Je
opravdu, pravdivý, skutečný, ze
skutečnosti (příběh), vážný, se—
riósní, upřímný (člověk, lítost,
snaha); -vě co mínit = vážně.
doopravdy;
opravdu, příslov. =
vskutku

'opravitelný = co lze opravit: -né
slovo (Ner.)

oprávkyně, v. oprávce
opravua, -ven, ž. = dílna na opra

vy, správkárna
oprávněn, v. dále;

'oprávněnec, -nce, m. = kdo má
oprávnění (Pol.);
oprávněný [-ně; -nost] = daný
právem, plynoucí z práva: -né
prání...; —nýzástupce = mající
pravo zastupovat; -ně co žádat...
= (s) právem;
oprávnžti = dát právo: o. koho
]: čemu; být měn '= mít právo:
-nění k čemu;
opravňovati, nedokon.

opravný = sloužící k opravě, zlep
šení: -ný prostředek, návrh; -né
snahy = směřující k opravě

opravovatí, v. pravitl
oprchalý -chat1'„ v. prchati
*opričínn || -čnina, ž., z ruš. =

osobní stráž Ivana Hrozného.
oligarchie, „kllka“; opňčník, -a,
m. = člen opričlny, nohsled

oprostití, -štěn(y'), -šťovati, v.
prostltl

'oprotl, předlož.= proti (novékniž)
opršalý Il opršelý = oblezlý, odře

ný, ošuntělý...; sr0v. příjm.
Opfšal, -a, Opršálek (Vo-), -lka,
m.; původ. = komu ..opršaly“.
opadaly vlasy

doopravdy,



oprudltl se

opruditi se, -zen(í) = podráždit si
pokožku, hlav. o dětech; být o
pruzen = mít podrážděnou po
kožku:
opmzenma, ž. = opruzeni, -zené
místo;
opruzovati, -zuji, nedokon. k o
prudlti

topmž0vati = vzpružovati
oprýskalý, 'kany', -kati, v. prýs

kati; -ka/n£na, ž. = oprýskané
místo (č.-Chod)

opřádati, v. přádatl
'opřátka, ž., plevel, kokotice
o překot, v. překot
'opřílbenec, -nce, m. = člověk &!

přilbou; -bený = mající přilbu
'opství, stř. = opičí vlastnosti

(ČeCh); 'opstvo, stř. hromad. =
opice (t.)

'opštkovatl, -kuji = okřikovat vo
láním pšt (Ner.)

optant, -a. m. = kdo optuje
optativ a-týw, -u, m., z lat. =

slovesný přací způsob a jeho
tvar: optatívní význam, tvar

optický [-cky] <—tyc-»= světelný,
zrakový (jev. klam, přístroj):
optik, a-tykiv, -a, m., z řeč. =
výrobce optických přístrojů, ob
chodník s nimi;
optika, ž. = nauka o světle

optimismus a-ty-zmusw, -mu, m.
= pohlížení na věci, na život, po
suzováni jich s dobré stránky,
sklon vidět všechno příznivě.
„růžově", víra ve šťastný konec.
výsledek, ve vítězství pravdy.
opak pesimismu;
optimista, [-tka], m. = optimis
tický člověk; -misticky' [—ky]
<-styc-» = v duchu optimismu:
-ký názor...; -ky se nač dívat

optimum <<-ty->>,-ma, stř., z lat. =
nejlepší stav, podmínky

optovati, z lat. = voliti státní pří
slušnost: 0. pro ten a ten stát;
o. koho do Výboru = brát (přl
brati); v. kooptace

opuchati, v. puchnouti:
opuchlina, ž. = otok, opuchlé

1097 *orataj

místo; opuchlý [-le; Jost) = na
běhlý, oteklý; opuchnouti, v.
puchnouti

opuka, ž., hornina; Opukový, přid.
k tomu

opnlence, ž., z lat. = bohatství.
nadbytek, hojnost; opulentní
[—ně;masu = hojný, bohatý

opus, operís, mn. opera, stř. |!
zčešť. opusu <-su», m., lat. =
dílo, skladba (hudeb.)

opuštěňátko, stř. (Herrm.) = o
puštěný člověk, jinak
opuštěnec, -nce, m.

opylitl co = oplodnit pylem: opy
lovati, -lujl, nedokon.

'opyš, -e, ž. = výběžek hory (stč..
Jlr.)

oraco (lid. -ct), ž., z lat. = řeč.
přenos. pomn. -ce = okolky (lid.
a h0vor.)

onu—,inástroj = na. orání
oráč, -e, m. = kdo oře;

oračka, ž. = orání.
orání;
oráčský pmq, přid.
'oradlo, -del, stř. =
stroj (Vaňor.)

orakullcký (Fr. Bartoš) || orakulm

nástroj na

k oráč;
oraci ná

(Koll.) = věštecký;
'o'rakulov'ltý [-tě; -tost] = ta
jemný;
orakulum prá-», —la,stř.. z lat.
= věštba, věštírna

orální, z lat. = ústní (samohláska)
orúmcovatl = opatřit rámcem. rá

mem, dáti do rámce
= Orná půda, zorane

|| -m'ště, stř.
= pomeran

oranice, ž.
pole || 'o'ranžna, ž.

oranž. -e, 2., z franc.
čová barva, barvivo;
oramžáda, ž. = nápoj z pomeran
čové šťávy:
aranže, ž. = pomeranč;
oranžerie x-ryjenv, ž. = skleník
na pomeranče:
'ora/nžný = oranžový;
ora/nžovník, -u, m. = oranžoW
strom;
oranžový [dvě] = pomerančový:
-vá barva; -vě žlutý

'orataj, -e, m. = rataj, oráč
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orati, -rá.m... || ořl..., 3. mn. oří.
rozk.. orej || oř, přech. oraje ||
oře..., orav, oral, orán(í) = pře
vracet půdu pluhem; přenes. o.
s kým = nakládati s ním podle
své vůle, špatně (lid. a hovor.);
slož. dokon. do-; na- se (mno
ho); o(b)-, od- kus meze: po
si (trochu), po- všechna pole;
pře- = znovu zorat; při- si kus
meze; roz-: roz- meze...; přenes.
čelo rozorané starostmi; u- sou
sedovi kus pole; vy- hlubokou
brázdu; přenes. = mnoho vyko
nat, silně zasáhnoutl do vědy,
do umění, do vývoje státu..:
z- celé pole; 2- louku = promě
nit ji v pole; přenes. z- co =
špatně udělat, zkazit (hovor.):
za— jetel; za- si (trochu);
orá'oatž, -vám, opakov.; slož. ne
dok. cia-, vy- atd.

oratoř, -a, m.,“ lat. = řečník
oratorium <<-tóryjtnn», -ria, stř..

lat., 1. = oratoř; 2. = velká, du
chovní kantátová skladba;
oratomí, příd. k oratorium

orátorský Esky; -8tv£], příd. !( o
rátor = řečnický

oratoř, -e, 2., z oratorium = mod
litebna, chrámový balkon

orážeti, v. rážeti
orba, 2. = orán'í
orbis, lat. =

(terrarum) <-rá.» = svět;
menského O. pictus (plk-» =
Vymalovaný svět, Svět v obra.
zech; O., -su <-su», m., nakla
datelství

orda, ž., v. horda
ordál, -u, m. (V1č.) Il obyč. 41.18,

-lií, ž. pomn., z lat. = „boží
soud“, očista ohněm n. vodou
(ve feudálním právu)

ordinace c-dy—»,ž., z lat., 1. = vy
svěcení na kněze; 2. = —m1.ční
místnost lékařská;
ordinariát, —u,m. = biskupský
dozorčí úřad, konsistoř; = řádná
profesura na vys. škole;
maf—iusená-», -ria || zčešť. -ná'ř,
-e, m. = třídní profesor, řádný

(o)kruh, ola—sek; o.'
Ko-.

profesor na vys. škole. odbor.
lékař nemocniční;
ordinárni = řádný (profesor na
vys. škole).; přenes. = obyčejný
(cena); = všední, sprostý, nízký
(chování...) || (podle franc. a ně
mec.) Jnérní (hovor.);
ordinovati, 1. o. kněze = vy
světit; 2. o. lék = předepsat

ordonanc, -e, .m. = ordonance, m.
(lid.);
ordona/nce, z., z lat. =
(Gautschovy o.):

nařízení

mame, m. = vojen. posel, sluha;
-nančnf důstojník

orebita, m. = husita z vých. čech
(podle biblic. hory Oreb)

*orební, příd. k orba: o. stroj,
s p rá. v. orací: o. soustava(Kaizl)

orebský, příd. k Oreb: -ské bra
trstvo; v. orebita

orel [orliceL -rla, m., dravec; čer
ný, dvouhlavatý 0. = Rakousko
(Havlič.), podle stát. znaku;
O., souhvězdí, býv. katol. tělo
cvič. jednota

orelán, -u, m., červené barvivo
orelský, přid. k Orel: -ká jednota
Orfej, -e, m., zčešť. Orfeus;

orfeovský, přid. k Orfeus;
Orfeus, -ea, m., bajeslovný řec.
pěvec; orfeum, -ea, stř. = zpěv
ní síň;
orfický [-cky] = orfeovský

orgán, -u, m., z řec. organon, 1.
= živočišný n. rostlinný ústroj,
úd: oko, orgán zraku..: 2. =
úřad, úředník, korporace.., její
člen vzhledem k svému výkonu,
významu ve veřejném životě:
soudní, státní..., dozorčí, výkon
ný... o; 3. = hlas: slabý... o.;
4. = časopis: vládní o.;
organický [Jay] <<-ny-»= ústroj
ný, obsahující uhlík, o látkách
(odbor.); -ká chemie = obírající
se s organickými látkami; -ká
vada řeči = v některé části mlu
videl: 0. = tvořící podstatu věci,
s ní souvisící, k ní hledící, sou
vislý, stmelený: o. postup (ve vý
kladu); -ká součástka čeho; -ky
co seskupiti atp.:
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organičnost <<-nyč-»,-i, 2. = or- orientální = východní;
ganický ráz; orientovati se (v kraji...) = vy
t-nika way-» = organické slo- znati se; býti dobře -tován;
žení slož. dokon. pře— se = změniti

organisace anna-», 2. = účelné smýšlení, názory; z-, prostě dok.
zřízení, uspořádání, řád, pevné originál, -u, m., z lat. = dílo
Sdružení, spolek: 0. práce..., po- (spis, obraz...) v původní podobě.
litická, hospodářská, odborová, kterou mu dal tvůrce, ne pře
církevní... o.; misač'ní [mě]: pis; = originální člověk (bovor.);
-nisační řád..., -nisačně činný; maláta, ž. = originálnost;
-nisátor [-rka.], -a, m. = kdo málnl [dně,- -nost], nik, dualni
organisuje; příd. misátorský = původní, v“ tvůrcově znění,
[-sky; -stv£]: -ský talent; podobě; = původní, samostatný,
organismus a-nyz.->>,-mu, m., z -tně vytvořený, vymyšlený, tvo
lat. = ústrojí, ústroj(enství), řící...: -ná.lní spis, myšlenka,
soubor orgánů. složitý útvar: autOr ap.; často = vynikající,
stát, jazyk... je o.; lidský 0. = jedinečný; -nost = původnost.
tělo se zřením k svým úkonům;
organisovati <<-zo-» = účelně
uspořádávati, sdružovat! (práci.
pomoc, dělníky...) ; -nisovati se
= pevně se sdružovati; dokOn.
8- " z—

organista q-nys->>, m., z lat. =
varhaník (zastal-.)

organtin || -ýn, -u, m., řídká látka;
mový, přid. k tomu

orgiasmus a-zmus», -mu, m. = ná.
boženskě vytržení, šílení;
orgiasta || -stfik a-styk», m. =
náboženský blouznivec; -stickfý
[-sticky] <<-styc-», příd. k tomu:
orgie x-gyje», -ií, ž. pomn., zřeě.
= bohopustá zábava

orchestr " orkestr, -u, m.. z řeč.
= hudební nástrojové těleso;
-stráda, ž. = podium pro orkestr
(č.-Chod);
-st7ální sdružení;
ash-ion <<-ryjon», -nu,
strojní varhany, velký flašlnet—

orchidea, -ey || -dej(e), -e. ž..
okrasná květina

orient <<—ryjent»,-u, m., z lat. =
Východ, -dní země;
-tace, 2. = vyznání se v kraji
ně, přenes. v životě, ve vědě..:
-tač'ní smysl, tabulka;
-tál [-Zka], -a ll -tálec,
= obyvatel orientu;
—talista, m. = znalec východ. ja.—
zyků a, poměrů; -taustika <<-ty->>,
ž. = věda o orientě;

-1ce. m.

samostatnost, jedinečnost
'oringle || onu-, ž., z něm. = ná

ušnice (lid.)
*orkaf (vor-), -u, m., z něm. =

střižné zboží (lid.)
orkán, -u, m., ze špaň. = prudký.

zhoubný vichr; přenes. o. nevole:
orkánovitý = jako orkán

orkestr, -strdda, —strdbn£, v. or
chestr

orle, “lete. stř. = orlí mládě
orleán, -u, m., tkanina (podle

franc. města Orléansu); -ánský:
Panno O-ská., Jeanne d'Arc

orlí, přid. k orel: o. mládě; 0. po
hled, přenes. = bystrý, pronika
vý; o. nos = podobný orlímu zo
háku

orlice, ž., v. orel; Divoká, Tichá
O., řeky;
Orlické hory (v Č.)

orlíče, -čete. stř. = orlí mládě:
orlíček, -čka, m., zdrob. k orel
(orlík); přenes. (posměš.) = ra
kous. orel jako odznak; hra (há
zení penízů s orlíčkem); o., -čku,
m., rostl.;
orličí, příd. k orlice;
ornic, -a, m., zdrob. k orel:
zprav. jen přenes. O., syn Napo
leona I., hrad v č.;
*orliný = orlí (Bezn)

orloj, -e, m., z lat. horologium =
složité věžní hodiny



ornament

ornament, -u, m., z lat. = ozdoba,
ozdobný útvar; amu/mentace, ž.
= výzdoba, okrasa; Jul-Leta, m.
= malíř ornamentů; důlní buě;
-nost] = okrasný. ozdobný (vý
zdoba, kreslení);
omamentik <—tyk»,-a, m. = or
namentální umělec; Jika, z. =
ornamentální umění;
ornamentovati, -tuji = zdobítí
ornamentem:
ormmentový, přid. k ornament:
-va výzdoba

ornat, -u, m., z lat., mešní rou
cho; nadávka.

ornice, z. = orná půda
orníthologle <-ny-gyje», z., z řeč.

= nauka o ptactvu
orný = co lze orat: -ná půda
orodovati, -dujl, z oru- (stč. orudí

= nástroj), 0. za koho = pro
sit, přimlouvatl se:
orodozm/ík [miceL -a,
kdo oroduje, přímluvce

orograíie c-fljexv, z., z řeč. == ho
ropls

orohatělý, v. rohatětl
orosovatl, v. rosítl
onej, -e, m., rostl.
'ort, -u, m., z něm. = místo na

dole. kde se kOpe (horu.)
ortel, -u, m., z něm. == rozsudek.

soudní nález
ort(h)o-, kmen řec. přid. 1m. or

m. =

thos = rovný, pravý, ve slož.:
-doac, -a, m. = pravověrný pří
slušník; -do:c'ie <-ksije», ž. =
pravověrnost; domí [“ně; -nost]
= pravověrný; -dox.ní církev =
pravoslavná; 40ka, -a, m. =
orthodox;
-epický [-cky], příd. k ortho
epie; -ep1'„e c-pijezb, z. = nauka
o správ. výslovnosti, „pravo
mluv“;
-grafický [why] = pravopisný;
-graíie a-fije», z. = pravopis;
-péd, -a, m. = odbor. lékař lé
čící & narovnávající zkřivené
údy; medický, přid. k' media
a-dyje», z.

osádka

*orudí, stř. = nářadí, nástroj
(zast.)

'oruž, -e, 2. = oruží (Nebes.);
'omženi, stř. = oruží;
'omží, stř. = zbraň (Stč., RK.,
nově též z ruš.)

orynglc, v. oringle
oř, -e, m.. z něm. = kůň (básnlc.)
ořech, -u, m., strom i jeho plod;

podle podoby = kus přischlého
bláta.., drobné uhlí, samičí úd
dravých zvířat;
ořech, -a, m., odruda domácího
psa; O., jednotlivý pes tohoto
druhu:
ořecho'ví, stř. = ořeší;
Ořechovka, -vek, ž. = ořechový
likér;
ořechový [wě]: -vý dort, -vá
barva. -vé dřevo;
'o'řeší = ořechový;
'o'řeší, stř. = ořechový porost;
ořešžna, z. = ořeší. ořechové
dříví:
'ořeěný = ořechový

'ořetčzený = ověšený řetězy
'ořoz, -u, m. = ořezání (šmíl.);

ořezovací nástroj || -zo17ač, -e, m.
|| -zo'vadlo, obyč. -zovátko, stř.:
ořezovati, v. řezat!

'oří, příd. k oř = koňský
oříšek, —šku, m., zdrob. k ořech;

přenes. tvrdý... 0. = hádanka.
otázka, problém; oříšek (O.),
-ška. m., pes;
oříškovy' = s oříšky (dort)

ořízka, ž. = oříznutí knihy, ořeza
né kraje listů a ozdoby na nich

65, dat..., v. hausse
osa, z., o. vozu = tyč, kolem kte

ré se točí kolo; doprava po ose
= pozemní (novinář.)i jinak =
myšlené čára jdoucí středem ně
čeho, spojující póly; přenes. osa
děje... = hlavní osoba, událost

osada, ž. = lidské sídliště, jeho
obyvatelé; = kolonie; feriální...
0. = skupina lidí o prázdninách:
zdrob. osadička, ž. (Ner.)

osaditi, v. saditi
osádka, -dek, z. = osazenstvo

(horn.); = posádka (Jin)
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osadní, přid. k osada: o. zboží = 'osep, -spu (nářeě. -sepu), m.,.
koloniální; stará sypká míra; = obllí na
osadnický, příd. k osadník; výžlvu ěeládky (Suš.)
osadník [mice] = obyvatel osa— oset, -u, m., pcháč, plevel
dy, kolonista; = kdo usedne k 'osetek, -tku, m. = osení, osev
stolu (Nen) (lid.): 0., název 3. dílu Jirás

osamělec, -lce, m. = osamělý člo- kovy kroniky U nás
věk (Bezr-.); osev, -u, m. = osévání, setí, oseta
osamělý Hei -lost] = kdo za“ plocha; osévatl, v. síti; osevní
stane sám, je někde sám: o.
vdovec, chodec, strom: žit, stát
-le;
osaměti, -mějí = zůstati sám.
samoten

osamocen, v. osamotitl;
'osamocenec, -nce, m. = osamo
cený člověk (šal.);
osamocený (zjev, strom) = vy
skytující se, stojící samoten;
osamocovati, v. osamotlti

osamostatnělý = kdo se osamo
statní (Vlě.); 'osamostat'něti,
-nějí = státi se samostatný;
osamostatniti = učinit samostat
ným; o. se; -t'ňooatí, nedok.

ossmotě, v. samota
osamotitl, -cen(í) = způsobit, že

je někdo samoten, isolovat;
—mocova,ti, nedokon.

'osamotnělý, -t'něti = osamělý,
osamět;
osamotnltt = uěinlt osamotně
lým, osamoceným, odloučit: -ňo
vati, nedok.;
'osamotný = osamělý (Koll.)

osápnoati se, -pl, -pnuti, na koho
= osopiti se (č.-Chod); v. sá
patl se

osazenectvo ]] osazenstvo, stř. ||
osázka, ž. = zaměstnané důlní
mužstvo;
osazovatž, v. sadltl

oscilace, ž., z lat. osclll- = oscilo
vání; -Začn£ proud;
asana/van, -1uji = chvětí se,
kmitat, vlniti se

osel, -sla, m., jednokOpytník; sym
bol hloupostl, nadávka; muěidlo
(v staré době);
'oselmo, příslov. =
si vyjet (Ner.)

osení, stř. = obilí před metaním:
zdrob. osentčko, stř.

na oslu: o.

plocha; oseoná soustava, (Vaně.)
osíčí (starším pravop. osy—), stř.

hromad. = osiky. osikový porost
|| 'osiči, přid. k osika = oslkový:
osičku, -ěek, ž.. zdrob. k oslka

'osldelný, příd. k osidlo: -ná smrt
= v osidlech, způsobená. nástra
hou

osídlenec, -nce, m. =
osídlí, někde se usadí

osidlo, -del, stř. = oko na chytání,
smyčka; obyč. pomn. osidla, pře
nes. = nástraha, léěka, vllv...:
-dla komu klástl, strojitl; upad
nouti do čích -del atp.

osidlovací komise, politika = ma
jící na péči osidlování; mat-:, v.
sídliti

kdo něco

osika. (dříve osy-), ž., strom;
symb. třesení. strachu: třástl se
jako o.;
osikový list. -vé dřevo

osílek, —lka, m.. zdrob. k osel
osílitl, v. síllti
osina, ž. = štětinovitý výběžek

travní pluchý, ostí, „vous“:
ostnatý klas = s osinaml

osinek, -nku, m. = asbest; -nkový
*osirotěti, -tějí = osiřeti
oslřalý = osiřelý (Koll.);

os'iřelý [-le; -lost] = kdo, co
osiří: osiřeti, -řejí = státi se
sirotkem; přenes. o městě, 0 mís
tě = vyprázdnit! se, býti prázd
ný, neobsazený;
osiřovati, nedokon.

'osiva, ž. = mladé osení (Němc.)
osívatl, v. síti
'osivělý = zešedivělý; zpřídav.

příč. k 'os'i'včt'l, -vějí = státi se
sivý, zešedlvět

oslvo, stř. = čím se osiva, co se
seje
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oskeruše (lid. oš—),ž., strom_ jeho oslňovač, -e, m. = kdo oslňuje
plod (Tilsch.); maté, v. slniti

'oskleněný = zasklený (Preiss) *oslona., ž. = svatozáře, gloriola;
*oskolek, -lku, m., z ruš. = úlo- *oslom'tel, -e. m. = kdo osloní.

mek, odštěpek osvítí (Čelak.);
oskoruše, ž. = oskeruše (nářeč.) oslomti, -ňovati, v. slonltl
'oslaběti, -bějí = oslábnouti; 'oslopaný = umazaný, Ušpiněný

oslabiti, osláblý, oslabovati, v. (nářeč., Preiss)
slabiti, slábnouti 'oSlov, -u, m. = oslovení (č.-Chod)

osladíč -e m. kapradina Oslovice,2. = oslí kůže;
*oslák, -a. m. = oslař (Nex-.) oslavím, 2. = oslí maso. kůže;
osláněti, v. sláněti přenes. = hloupost (zhrub.)
oslař, -e. m. = majitel, pohaněc 0510vlt1 koho = pojmenovat jej

osla; 5. pádem (pane, Karle...) n. 1.
oslátko, -tek, stř., zdrob. k osle 9. ve význ. 5. (děvče, slavné

oslava, ž. = oslavení. oslavování. shromáždění...);
slavnost; oslovovali, nedokon.
oslavenec [manka/ně, manka (T. oslovský [-sky; -st'ul], přid. k
Nóv.)], -nce, m. = kdo je oslavo- osel: -ká. lavice = pro hloupé
ván, jubilant; žáky (v staré škole); -ství -_—
menost, -l. ž. = sláva (čelak.);
oslavný projev... = na oslavu

oslavovatel [-lka.], -e, m." = kdo
oslavuje: oslavován, v. slaviti

oslazovati, v. sladiti
osle, -lete, stř. = oslí mládě
oslepiti, v. slepiti;

'oslepivý || oslepný = oslepující,
oslňující (č.-Chod, čech. Dav.)

osleplý, -pnouti, v. slepnouti:
oslepný, v. oslepiti;
oslepovat'l, v. slepiti

oslí, přid. k osel: o. uší, přenes.
o lidských uších = dlouhé: u
knihy = ohnuté růžky listů; o.
hřbet = ostrý klenbový oblouk
(odbor.); v. most;
oslice, ž. = oslí samice;
oslíček, -čka, m., zdrob. k oslík;
osličí mléko;
oslík, -a, m., zdrob. k osel

'osllz (Herb.) || ostrliz, -u m.,
něm. Obstlese = paběrkováníz,
hlavně ovoce, sbírání zbylého o
voce (lid.)

oslizlý, -znouti, v. slízký
'oslna, 2. = oslněni (Hál.);

oslnitfl, v. slniti;
oslnivý (basu.) || řidč. oslnný
(Ner.) = oslňující;
oslnouti, -slnuv, -slnul, -slnutí
= být oslněn (kniž.):

oslovina., hloupost (zhrub.);
2. stup. wštějši: nic -vštějšího =
nic hloupějšího (Vaně)

'osložnlti se, rus. = státi se slo
žitým, zapleteným

*osluněný = ozářený sluncem;
oslwňovati, v. slunitl

oslušovati, v. slušeti
*oslýchatí (se), v. slýchatl;

oslýchavý (oslej-) = ostýchavý
(nař.)

_oslzelý, v. slzeti
'oslzlý = oslizlý (š:-m.)
osm <<obyč. osum», osmi <<osmi»,

číslovka 8: do osmi dní, k osmi
lidem, v osmi letech, před osmi
dny; osm dní (za 0. dní, do
osmi dní...). správ.. jde-li o
přesné vytčení dní, nečes. m.
týden;
osma, ž. = číslice 8, osmička.
skupina osmi lidí, osmiveslice:
osmácký, přid. k osmák

osma-čtyřicátnlk <<osuma- || řidč.
osma-», -a, m. = člověk starý
48 let, účastník, pamětník hnutí
v r. 1848, vojín 48. pluku;
čtyřicátý, -cet... = 48., 48;
devadesát, -sátý = 98, 98.;
-dvacátník, -a, m. = vojín 28.
pluku;
dvacátý, —cet,-cetkrát = 28., 28,
28x
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osmahatí, Jimma, nedok. k osma
hnouti;
'os'mahlík,
člověk;
*osmahloučk/ý = pěkné_osmahlý
(Staň-):

-a, m. = osmahlý

osmahlý [-le; -lost] = kdo, co
osmahne;
osmalmouti, -hnuv, -hl, -hnut(í) '
= opáliti se (o pečivu), opáliti_
se na/slunci (o člověku)

osmák, -a, m. = osmerák; = pří—
slušník 8. brněnského pluku za
Rakouska (lid. a hovor.)

Daman, -a., m. = Turek; osman
ský = turecký; Osmanstvo, stř.
hromad. = Turci (podle zakla
datele turec. říše Osmana)

osma-osmdesát, -padesát, -sedm
desát, -šedesát... = 88, 58, 78, 68

osmažovatl, v. smažiti
osmdesát (nik. -te), -í, základ.

číslovka 80: do -ti... (jako osm):
-sátičlenný, —sátiletý atp.:
-sátmy, -tin, ž. pomn. =
desáté narozeniny;
-sátka, ž. = číslice 80, místnost
jí označená, 80 lidí..., věk 80 let;
-sátkrát (nik. -te), číselné pří

osm

slov.: -sátník [-nice], -a, m. =
osmdesátiletý muž; -sáty', řad.
číslovka; -tá léta = doba od
1880—1889 (sr. čtyřicátý)

osmerák, -a, m. = jelen s 8 Vý—
sadamí na parozích;
osmerka, 2. = 8. část archu pa
píru, formát v její velikostí, ok
táv; osmerkový formát:
osmeronásobwý [mě] = osm
krát složený, větší, hojnější;
osme'rý, druhová číslov. k osm
(o jmenných tvarech -ra..., v.
čtverý); zpodstat. stř. -70

'osmědnoati, -dl, -dnuv, -dnutí =
státi se smědý, snědý

oBmělený [mě] = kdo se osmělí:
-ně = směle (Vr.);
osměliti se, -len(í) = státi se
smělý, dodati si odvahy, odváži
ti se: o. se co učinit, k čemu:
osmělovati se, nedokon.: ve zdvo
řilé mluvě: osmělujl se vás D0—
žádat...

oslní-, kmen číslov. osm, ve slož.
tvořených podle potřeby, v. dále

osmice, ž. !| obyč. osmička, ž. =
_osma, pokoj... jí označený; podle
podoby: udělati z kola -čku
(srážkou, pádem), dělati -ky na
ledě...

oSmicípý = s OSmi cipy: o. kříž
osmička, v. osmice
osmi-denní cesta; dílný spis:

—hlas'ý sbor; -hod1'/nn'ý || -hod'b
nový: -vá pracovní doba; -h'ra/n,
-u, m. = těleso mající osm
hran: zdrob. —hránek, -nku, m.
(R. Svob.), o dlaždici; Jira/mm;
Jetý žák; měsíční dítě

osminu, 2. = osmý díl (1/5) čísla,
míry (litru...); zdrob. osminka,
ž., zprav. ve význ. měrovém;
osminový: -vá nota

osmi-ramenní; svícen; -slabičný
verš; -stěn, -u, m.; -stopy' verš;
-stránkový leták: -stmnmý: -nné
těleso; -stup, -u, m. = řada osmi
cvičenců, vojínů; -stý; -t£s£o£;
-třidní škola

osmium <<-smijum>>,-ia, stř., z řeč.,
prvek, kov

osmkrát “obyč. osum-», nik.
číselné příslov. k osm

osmnáct (obyč. osum->>, -i (zastar.

—te,

-cte, nářeč. -st). základ. číslov.
(IS):
-cterák, —a,m. = jelen s 18 Vý
sadami: -cterka, ž. = 18. část
archu papíru, formát v její veli—
kosti; -cterý, druh. číslov. k 18:
-ctilet'ý žák; -ct1lna, ž. = 18. díl;
-ctka, ž. = číslice 18, něco jí 0
značeného, skupina 18 lidí apod.:
-ctkrát,- číselné příslov.:
-ctý, řadová číslov. k 18

osmsetkrát, nik. -te, násob. pří
slov. k 800

osmutnělý, měn, v. smutněti
oSmý, řadová číslov. k 8
'osněžený: -ná hlava = bílá, še

divá (Čech)
osní, přid. k osa
omice, ž. || osnik, -u, m. = řezací

stolice, pořezníce; Osnice, ž.
jedn., ves v Č.

osníř, -e. m. = drátěná košile
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osnova„ z. = podélná. příze na: vra— *osobivoc, -vce, m. = osobivý člo
tidle ; přenes. = uspořádání a věk '
postup, plán, rozvržení, základ,
návrh: 0. úlohy, spisu, dramatu,
děje, zákona: učebna., tónová
o.: osnovatel [-lka], -e, m. =
kdo osnuje; maté, v. snovati;
osnooný, přenes. = tvořící osno
vu, základní: -né pásmo dějové
(Sez.); *osnovost, -i, ž. = uspo—
řádanost, učleněni (Brát)

osoba, ž. = jeden člověk beze zře
ni k pohlavi: mužská., ženská..
světská.. duchovní... o.: práv—
nická 0. = korporace: v mluvn.
1. 0. = mluvčí, 2. = ten, ke
komu se mluví, 3. = kdokoli
jiný, cokoli jiného, a příslušný
slovesný tvar; obecné důvěrné
osloveni = člověče, človíčku.
příteli...: pěkně jsme se potěšili,
viďte, osobo (Rais; lid.); často
hanlivě, v rozhořčení: co si to.
osobo, myslite? atp.;
pro svou osobu (nic nepotřebu
ji...) = pro sebe; mluviti za
svou osobu = za sebe, svým
jménem

osobák || -bňák, -u. m. = osobni
vlak (lid.)

osobička, ž., zdrob. k osoba
osobitě, v. osobitý
osobiti, 1. 0. si = přivlastňovati

si, -vlastnit; slož. dokon. z- si
(šafař.); obyč. nedokon. osobo—
vati si;
2. v. odosobiti, zosobiti

'osobltný [-ně; masu = zvláštní.
osobitý

osobitost, v. osobitý;
'osobitostní = osobitý., svérázný
(řid. kniž.);
osobitý [-tě; -tost], původ. =
sám o sobě, osamělý, přenes. =
jen jedné osobě vlastni, ne obec
ný, zvláštní. osobně svérázný,
individuální: o. sloh...; -tá. krása
(Ner.), -té potřeby;
-tě = osaměle: stavení stojí -tě
(Němc.); obyč. přenes. = svým
zvláštním způsobem..: vyjadřo
vati se -tě atp.;
-tost slohu...

'osoblvy' [—vě; -*vost] = troufalý,
náročný, zpupný; zříd. = osobitý

'osobllvý [-vost] = osobitý, vlast
ni, osoblvý, osobní (zastan)

osobňák, v. osobák
osobní [-ně], přid. k osoba ve

význ. jednotlivec: o. zisk (pro
svou osobu), účet, lékař; o. mí
nění = ne obecné: o. auto; 0.
vlak = doprawjici osoby (proti
nákladní); o. váha; 0. spor =
týkající se dvou n. několika o
sob, ne věcný; o. jméno = ozna
čující osoby; přijitl, být přito
men =ně; -ně zbarvený spor;
2. stup. 'osobnějši: nejosobnějši
urážka (Nen)

'osobnictví, stř. =
k osobním věcem;

přílišné zřeni

*os'obnictvo, stř. = personál (no
vé, ojediň.)

*osobnik, -u. m. = osobni vlak
*osobniti = zosobňovati; v. z
osobpost, -i, ž. = osoba, jedinec

v jistém oboru vynikajici, vy—
hraněný, individualita: = pova
ha, vzezření (řid.);
osobnostní [-ně; —nost]= vyzna
čující osobnost, osobni (kniž.):
-ni cit (Durd.). způsob (šel.),
spár (Nov.);
osobnůstka, -stek, ž. zdrob. k
tomu (řid.)

*osobovačný [most] = náročný
(Kollár); osobovati, v. osobiti

osočiti, v. sočlti; 'osočivý [-vě;
-vost] = osočující;
osočovatel [-lka], -e, m. =
osočuje; wan, v. sočiti

*osoh, -u, m. = užitek, prospěch
(nářeč)

Osolsobě, m., přijm.: přidav. -bův
osopiti so, -po'vati, v. sopiti se
osoušeti, v. sušit!
osouti, v. souti
ospalec, -lce, m. || zhrubělé -lčisko,

stř. = ospalý člověk;
*ospaZi/vý [-vě; —vost] = ospalý:
'ospalka, _m. || ž. = ospalec;
ospalý [-le; -lost] = komu se
chce spáti; přenes. -lé ticho

kdo



*ospanllvý

(Vrchl., Hlad) = za kterého se
chce spat; -1e vypadati; přenes.
-le co dělat = lenivě. nepozorně
(lid. &. hovor.)

'ospanlivý = ospalý
ospravedlnlti = dokázati správnost

něčeho, odůvodnit, obhájit (o.
nárok, jednání); o. se = obhá
jitl se. vysvětlit. obhájiti své
jednání: -ňova.ti, nedok.

osromka, z. = osramová lampa
osrdečník, -u, m; || osv-dí, stř. =

vak, v kterém leží srdce; osrdí
= vnitřnosti (lid.)

ostatek, -tku, m. = co ostane, zů
stane, pozůstatek, zbytek; vezmi
si. co chceš, a o. rozdej; —tky
svatých = zbytky jejich těl, re
likvie; -tky = poslední maso
pustní dni (mor.) || zříd. -tek:
přísloveč. ostatek = ostatně (lid.
a hovor.)

ostatl, ostanu, v. II státi
ostáti, ostojim, v. I státi
*ostatkem, přislov. = ostatně
ostatkový, přid. !( ostatky: -vá. zá

bava = na ostatky; -va skříň =
s ostatky;
ostatky, v. ostatek

ostatní [-tně] = zbylý, další: vy
půjdete napřed, o. počkají; tyhle
knihy zde nechej, ostatní odnes;
zpodstat. stř. ostatní: to -ní, vše—
cko -ní, v tom -ním... = ostatní
věci, okolnosti...; co se týče
-tniho, v -tním, nečes. místo:
-tních věcí, ostatku, v ostatních
věcech apod.;
ostatně = „co se týče toho
ostatního“, konečně, co se mne
týče, promne zamne (s význ. ne
zájmu, svolení): -ně si dělej, co
chceš; -ně ani nevím. jak to bylo

'ostávací = na ostávání, obytný
(dům...);
*ostávačka, -ček, z. = ostávání.
obydu;
'ostávati, nedok. k ostati, osto
jím i ostatl, ostanu (v. I, II
státi) = zůstávat, setrvávat.
bydlit, zbývat, opouštět
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1105 Ostravsko

*ostavltel, -e, m. = kdo zanechá
(čelak.); wm, -vovat1',v. staviti,
stavovati

osten, -tnu, m. = hrot, trn (u
rostlin), tuhý chlup (u zvířat).
nedutá část stvolu ptačího péra:
přenes. osten narážky, slovního
útoku = hrot, ostří: = vzpruha:
ostének, -nku, m., zdrob. k to
mu;
ostenka, z. = osten

ostentace, 2., z lat. = okázalost.
vychloubání, vyzývavost: bez 0.
(Zey.); častěji ostentativnost:
ostentatiwí botě; —nost] || řldč.
-1mý e-týv-xo = okázalý, vyzý
vavý, úmyslně nápadný: -ni cho
vání; -ný důkaz (So.)

osterie <-ryje», ž., ital. = hosti
nec (Majer.)

ostění, stř. = obložení stěn. oken.
dveří; 0. na kůru = zábradlí
(Vam) _

ostěra, z = rostlinná šuplna
ostf, stř. hromad. = osiny:

astma, ž. = osina
ostnatý [-tě; -toat] = mající ost

ny: o. stvol, drát; -té větvičky
(Tilsch.); -tě bodatl (Beneš.) ||
ostnitý: -tá. noha hmyzu

ostošest, v. II sto
ostouzetl, -zeji koho = působit

mu ostudu, hanbu, pOmlouvat:
o. se s kým, s čím = obirati se
s tím, kdo, co nám nestojí za to.
trápit! se s tím; dokon. zostudíti
koho (vesměs lid. a, hov.)

ostracismns || -kismus a-zmusza.
-smu, m., řec. = střepinový soud

ostraha, 2. = stráž, péče (zastan.
čelak., Suš.); o. hranic = za
bezpečení (voj.);
'ostrahovati = střežiti

'ostrach, -u, m. = postrach (za
star.)

ostrakismus, v. ostracismus
Ostravice, ž. jedn., slez. řeka. & ves
Ostravsko, str., kraj; ostravský,

přid. k Ostrava



*ostražiti 1106 ostrý

'ostražitl, souvisí s ostraha = za
bezpečit (zastar., vojen.):
ostražitý [-tě; -tost] = hledící
si čeho, dbalý: svých svobod -tí
(šafař.), obyč. = obezřelý, opa
trný; zříd. jmenné tvary: byl -žit
(Sov.);
'ostražný = zabezpečovací

ostrov, ostrve (lid. ostrva), ž. =
osekaný kmen s pahýly větví na
sušení sena.., rohatina:
ostrévka, ž., zdrob. k tomu

ostrlíz, v. osliz _
Ostrogot a-gót», -a, m., příslušník

jednoho gotského kmene
ostroh, -u,'m. = příkrý skalní vý

běžek do vody
ostrohranný = s ostrými hranami
*ostroj, -e, 2. = postroj (Holeč.)
'ostrohubý = mající ostrou „hubu"
“ostrojazyčný = mající ostrý jazyk
Ostromeč, -měř, —e,ž., vsi v Č.
ostronosý = s ostrým nosem
ostrostřelec, -lce, m. = _„střelec

na ostro", člen městského ozbro-'
jenélio sboru (zast.); -střelecký,
přid. k tomu

ostrota, ž. = ostrost
ostroúhlý = s ostrými úhly
ostrounký = velmi ostrý (Tllsch.)
ostrov, -a, m. = pevnina obklo

pená vodou;
ostrovan [-nka], -a., m. = oby
vatel ostrova; ostrova/nský [-stv£],
přid. k tomu

'ostrovid, -a, m. = zvíře s ostrým
zxakem, bazilišek, rys, krokodil
(zastar.); *o., -u, m. .= ostrý
zrak: censorův o. (Sez.);
*ostrov-idec, -dce. m. = kdo má
ostrý zrak;
'ostrovidný Vně; -nost] =
bystrozraký

ostrovní, přid. k ostrov = na.
ostrově: o. pavilon, říše

ostrovtip, -u, m. = důvtip; ostro
opizmy' [-nč; -nost] = ostrého
vtipu, důvtipný (zastat-.)

*ostrozračný || -z'raký = bystro
zraký (zastal-.)

'ostrozubý mráz (Zey.)
'ostrož, -e, ž. ll ostroži/na, ž. |

ostrožna, ž. = ostroh

ostruha, ž., 1. původ. -roha (sr.
ostroh) = hrot, bodec na. botě
k pobízení koně...; podle podoby
= ostré rydlo u chobotu lafety
(voj.); = rohovit'ý výrůstek na
kohoutí noze, květní útvar; =
ostroh, bodec; přenes. vysloužiti
si kritické ostruhy (Nov.) atp.
= osvědčiti se jako kritik; po
dob. dobýti si ostruh;
0. = vzpruha, osten;
2. původ. -ruha = něco ostrou
haného, ústřižek, cupanina (Jin.
zastar.);
'ostmhovatž, 1. = ostrouhávat,
opracovávati strouháním; 2. = do
týkatl se ostruhou. pojímat ba
žantí slepice, o kohoutech (my
Sliv.);
ostmhovitý = podobný ostruze

ostrůveček, -čku, m., zdrob. k
ostrůvek, —vku, m., zdrob. k
ostrov; = refuge (praž. hovor.)

ostruží, stř. = ostružiní;
ostmžina, ž. = plod ostružiníku;
lid. též = ostružiník; ostružin! ||
-žinč-£ (T: Nov.), stř. hromad. =
ostružiníky; ostružiník, -u, m..
keř

ostružka, -žek, ž., zdrob. k ostru
ha.; moucha; rostl. (nár.)

ostružník, -u. m. = ostružiník
(lid.)

ostrva, v. ostrev
ostrý [-'ře; -rost] = s jemným ost

řím, špičkou, břitký: o. nůž, -rá
břitva, -ré kopí; o. nos = silně
špičatý; přenes. = bystrý, pro
nikavý: o. rozum, zrak; o. krok
= rychlý; o. vzduch, vítr, -rě
podnebí = ne mírný, ne vlahý,
drsný, řezavý, prudký: 0. hlas
= rezavě vysoký; -ré rysy =
zřetelné, výrazně; o. posudek =
na mírný, ne shovívavý, přísný,
rázný: podob. -ré slovo, být na
koho o.; sr. jazyk; -rá chuť =
na jemná. dráždivá; o. úhel =
menší než 900: o. náboj, opak sle
pého = nabitý prachem a střelou;
-rá trouba = rozpálená (Baar);
ostře promluvit, koho odbýt, na
bitá zbraň...



ostřec 1107 osutina

na ostra, naostro okovat koně;
jít nač, na. koho, vzíti co zostra
= rázně;
2. stup. ostřejší [Jeji]

ostřec, ostrce || "-řce (Jin), m.,
rostl.

*ostředek, -dku, m. = pás zorané
ho pole oddělený od jiných pá
sů; = střed: centrum (Suš.)

*ostřeh, -u, m. = střeh;
ostřehovatt', v. střícl

ostřelovati, v. střeliti
ostřešek, -šku, m. || ostřeší, stř.

= kraj střechy
ostří, stř. = ostrá. hrana. špička

nože...; přenes.: bylo to (až) na
o. meče, nože, o prudké bitvě.
slovní potyčce, sporu; hnáti co
na o. meče, nože = do krajnosti

ostříbřwatl, v. stříbřiti
ostřice, ž., rostl.
ostříhati, v. stříci & stříhati:

ostřiho'oati, v. stříhati
ostřikovati, v. stříkati
ostřílený, v. střeliti: = zkušený,

ne citlivý, otužilý; 2. stup. mější
*ostřina, z. = ostřice (Vrchlic.).

ostři
ostřiti = dělat ostrým, brousit

(nůž...); 0. si zuby nač = dělati
si chuť (lid. a hovor.); 0. si vtip
na. čem; 0. si chuť = zvětšovat;
slož. dokon. na- břitvu; přenes.
na- se = připraviti se (Baar):
pře-, Dřenes. přeostřené smysly
(šel.) = přiliš ostré, jemně;
při-, přenes. spor se přiostřil =
stal se ostřejší, prudší; oy- =
z-, za-; z- dozor...;
za- (fotografie. obrázek...);
-ostřooati, -řuji, slož. nedokon.
.M') při-J Z“, za';
ostřívati, opakov.

ostříž, —e, m., pták; symb. dob
rého zraku, pozornosti: mít oči
jako o. (lid. a hovor.)

ostřižek, -žku, m. = ostřižený kou
sek něčeho

ostříži, přid. k ostříž
ostuda, ž. = hanba, ostouzení (lid.

nebospíš hov.): má z toho ostu
du; je to na. -du; dělat komu,
sobě -du; nestojí to ani za -du:
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mít z -dy kabát = nic si z -dy
nedělat;
ostudný [—ně; -nost] =
ný, působící ostudu

ostych, -u, m. = ostýchání: 0. před
kým, čím; mluvitl... bez -chu:
ostýchati se, -chám = styděti se.
být nesmělý: o. se koho, před
kým co říci, ve společnosti:
slož. dokon. za- se' (Majer-.);
ostýchavy' [wě; -'oost] = stydli
vý, nesmělý

ostýlati, v. stlátl
*ostyšný = ostýchavý (kniž.);

v. neostyšný
osůbka, —bek,ž., zdrob. k osoba
osud, -u, m. = tajemná moc urču—

jící život, fatum (O., zosobně
ný o.): hra, ironie -du; o. to (to
mu) chtěl, tak určil...; (životní)
0. = (životní) úděl, běh, událos—
ti, co bylo souzeno: to je můj
o.; (ne)uniknouti svému -du: po
znat něčí -dy

osudí, stř. = nádoba, dnes zprav.
jen volební, hlasovací 0. = urna

*osudnice, ž. = bohyně osudu, su
dička.. osud (čelak., Mejsn., HaL)

osudný [—ně; most] = působící
osud, zprav. zlý, nešťastný, ne—
blahý (den, boj, mýlka); tra—'
gika -dnostl (Durd.); -dnosti
se proti němu spikly (Vach.) =
osudné věci, náhody:
osudový [-vost]: -vá tragedie =

haneb

kde rozhoduje osud; -dová hra
(Sez.) = hra, osudu; hrot -vosti
(Sez.) = závislost na osudu

'osuhlík, -a., m. = osuhlý člověk;
osuhlý [-le; -lost], z východ. ná—
řečí = zasmušilý, drsný (kniž.):
o. způsob života (Palac.); -lé
mravy (salat), city (Koll.); o.
vtip (Vlč.), hlas (Rais), pohled.
bas (Č.-Chod)

osuška !| osušovačka, ž. =
na osušování;
osušovat-i, v. sušiti;
osušo'oátko, stř. = kolíbka na o
soušení písma

osutina, ž. = kožní vyrážka

rouška



osvěcovati 1108 osyp

osvěcovati, v. svítiti osvoboditi, -zen(í) = vysvobo
osvědčení, stř. k osvědčíti. v. svěd- dit, učiniti svobodným, zbavit:

čití; o. čeho = prohlášení, svě
dectví o tom;
osvědčený [-ně; -nost] = kdo.
co se osvědčí, vyzkoušený, spo
lehlivý;
'osvědčily' [-le; Jost) = osvěd
čený;
osvědčiti, -čovati, v. svěděiti

osvěta, z. = kulturní, duchovní o
svícení, duchovní vzdělanost;
osvětář, -e, m. = pěstitel osvěty
(šel., hanl.); = pracovník v osvě
tové oblasti; osvětářský [-sky;
-ství], příd. k tomu

osvětlení, Jiti, v. světliti se
osvětlovací těleso = na osvětlová—

ní; -vati, v. světliti se
osvětný, přid. k osvěta: o. ruch...

(kniž.) ||
osvětový [—vě]: -vý sbor, dům.
-vá.' činnost, komise '

'osvětonoš, -e, m., z něm. Kultur
trager = nositel, rozšiřovatel
osvěty '

'osvěž, -e, z. = osvěžení;
'osvěžená, z. = osvěžení

'osvěžetí, -žejí = osvěžiti se (Jir.);
osvěžiti = učiniti svěžím, ob
čerstvit: o. tělo, paměť, 6. se
procházkou; osvěžovati, -žujl,
nedok.; 'osvěživý || 'osvěžný ||
zprav. osvěžující nápoj...

osvícenec [-nkyně, Svět.], -nce, m.
= osvícený muž, stoupenec osví
cenství, iluminát;
-cenost, -1, ž. = vlastnost něko
ho osvíceného: -nost buditelů;
Osvícenost, hraběcí titul;
-censký [-censky], příd. k osví
cenec:
manství, stř., filosof. směr v 2.
pol. 18. stol.;
osvícený = vzdělaný, smýšlející
v duchu osvícenství

'osvit, -u, m. = osvětlení (Durd.);
*osvitmuti, —tl, -tnutí = osvět
liti, zazářit! (kniž.)

osvoboditel [-lka], -e, m. = kdo
osvobodí; -telský [-sky; -stv4],
příd. k tomu;

o. koho. se od koho, od čeho,
z čeho (z poroby...); o. (ob)žalo
vaného = zprostiti žaloby;
-bozovatí, nedokon.

osvobodivý [-vě; -vost] = osvo
bozující (kniž.): o. způsob (Ma
char), smysl (Sez.); působiti -vě
(Nov.)

osvobozenec [-nkyně], -e_ m. =
člověk od něčeho, z něčeho osvo
hozený;
osvobozenecký = vztahující se
k osvobození, nejčasť. k obrození
národa; -ké vlastenectví = v do
bě obrození, vjeho duchu (Olbr.) ;
osvobozenský = osvobozenecký:
-ká. válka = o osvobození; -ka
legenda = líčící osvobození

osvobozovací boj... = za osvobo
zení; o. soudní výrok = osvobo
zující;
-zovatel, -e, m. = kdo osvobozu
je; -zovati, v. osvoboditel;
osvobozující slovo = které osvo—
bozuje (od předsudku, mylného
mínění...); podob. o. čin

osvojence [—nkyně], -nce, m. =
osoba jinou osobou ..osvojená“,
adoptovaná, osoba, kterou si ně
kdo vezme za vlastní, adaptuje;
osvojitel [-lka], -e, m. = kdo si
někoho „osvojí“. vezme za vlast
ního;
osvojitž si = učiniti svým, při
vlastnit si: 0. si moc. právo, zna
lost cizího jazyka: 0. si dítě =
vziti si za vlastní; 'o. se s kým,
s čím = zvyknouti si, spřátelit!
se; osvojovací pozornost = 5 po—
mocí které si osvojujeme (Durd.);
osvojovati, nedok. k osvojiti

osychati, v. schnouti
osyka, ž., zastar., nyní osika,
'osyknouti, -kl, -knut(í) = syknu

tím zakřiknout;
*osykovati = sykati (Scheinpfl.),
syčením okřikovat (Č.-Chod)

osyp, -u, m. = osep; = suť (říd.);
osypati, osy'patí, v. sypati;
osypky || osý-, -pek. ž. pomn..
kožní vyrážka (lid.)



ošacovací 1109 *oštínn

ošacovací akce... = na ošacování,
ošacení; Hnutí, v. šacovati a šatití

'ošwcovna, 2. = šatna (ojediň., ne
vhodné)

ošalovatí, 1. = šáliti (říd.): 2. do
kon. k šalovatl, v. tam

'ošatína, ž. = ošatka;
ošatka || pův.. ale řidč. ošítka,
2. = proutěná, slaměné. nádoba.
slaměnka

ošatné || ošatovné, stř. =
vek na. šaty, na ošacení

Oščádal, v. ošťádaVÝ
*ošemeta, m. = ošemetník;

ošemetník [miceL -a, m. = oše
metný člověk:

příspě

ošemetný Vně; -nost] = ne
upřímný, úskočný, zrádný: -ný
člověk; -ná věc = nepříjemná.
nebezpečná., ošidná

učen-ití, -třovat'$, v. šetřiti;
ošetřovací náklad = na, ošetření;
ošetřovanou [mkaL -nce, m. =
kdo je ošetřován: ošetřovatel
[-lka], -e, m. = kdo ošetřuje;
-třovatelský, přid. k tomu:
ošetřovna, ž. = ústav na ošetřo
váni; -třovné, -ného, stř. = po—
platek za ošetřováni

ošidný [-ně; most) =
klamný, nebmpečný:
-ná. mokřína (Jin)

'ošípané, stř. = vepřový dobytek
(nářečí.)

ošítl (se), v. šití;
ošitka, v. ošatka;
ošívati (se), v. šití

ošízovati, v. šidítí
oškeruše, v. oskeruše
'oškleb, -u, m. = úšklebek;

'oškleba, ž. = nestvúra, zrůda;
'ošklebný = úšklebný:
ošklebovati se, v. škleb

'ošklíba, ž. = úšklebek;
ošklibati se na koho, nač, nad
kým, čím = šklebiti se; ošklib
nouti se, -bl, -bnutí. dok. k tomu

oškllvec, -vce, m. = ošklivý člo
věk:
'ošklivenství, stř. = ošklivost;
ošklivém, -vějí = stávatí se
ošklivý (říd.);

co ošidi,
-ná věc:

oškliviti si co (jídlo...) = hnu
siti sí, pociťovat nechuť. odpor;
o. se = hnusítí se: to se mi
oškliví; dokon. 2- si co, komu
co. z— se; ošklivovatí si, -vujl.
nedokon., obyčej. z-;
ošklivý [-vě; -vo; -vost] = ne
hezký, ohavný, šeredný, odpor—
ný, mrzký (člověk, tvář, čin);
-vá. rána. = zlá., nebezpečná.; -vě
se zachovat, vypadat; venku je
-vě || -vo = ošklivé počasí; mít
koho, co v -vosti

oškrabek, ,-bku, m. = oškrabaný
kousek kůže, kovu...;
oškrabovati, v. škrabatl

oškrd (oškrt), -u, m. = kladivo na
křesání mlýnského kamene

oškubanec, -nce. m. = otrhanec:
'oškubovati = oškubávatí

'oškvar, -u, m. = škvára;
oškvarek, -rku, m. = škvarek;
oškvařovatž, v. škvařlti

ošlapek, -pku, m. = bláto na po
dešví; přenes. něčí 0. = „pří
věsek, přilepek“

'ošleh, -u, m. =
šmouha. po něm;
ošleho'vati, v. šlehatí

ošlejch, -u, m. = šalotka, zele
nina.; ošlejchový: -vá omáčka

ošonmati, v. šoumati
ošoust, -a || ošusta, m. = otrhanec

(lid. a hovor.); = podvodník
(Martin.)

ošplichovatl = ošplíchávati
*ošťádavý = ostýchavý '(nářeč..

Preiss) || 'oštida'vý (č.-Chod);
od ošťádati se, oščú—= ostýcha
ti se, sr. příjm. Ošťádal, Oščádal

ošlehnutí, stopa.

'oštara, ž. = nepříjemnost (náš.)
oštěp, -u, m.. metaci & bodací

zbraň;
oštěpař [-řka.], -e || oštěpometec,
-tce, m. (v překl. z Homéra) =
metač oštěpů;
oštěpek, -pku, m., 1.
tříska; 2. ze slov.
uzený ovčí sýr

oštěstiti, v. štěstí
oštídavý, v. ošťádavý
'oština, ž. = ostina, osina

= otesek.
oštiepok =



*oštíp 1110 otec

"oštíp, -u, m. = oštěp (zast., čech);
oštipek, -pku, m., zdrob. )( oštěp

oštipovati, v. štípati
ošumělec, -lce, m. = ošumělý člo

věk (č.-Chod);
ošumělý [—Ze;-Zost] = obnošený,
chatrný: o. šat...; přenes. o.
šprým (Čech), —lost zápletky
(Sez.), častěji ošuntělý, -lost,
otřepaný; sr. šuměti

'ošumtělý || zprav.
ošufn'tělý = otřepaný, opotřebo
vaný, nepůsobivý: —léslovo...: 0.
vlak (Nezv.);
ošuntěti, -tějí (souvisí s šunt)
= státi" se ošuntělý: i to nej
krásnější -tělo (Vrchl.)

ošusta, m., V. ošoust
.at, -a, m. = otec (RZ., umělé z

ot-ec)
Ota II Otto (Oto) || Ott, -tta, m.,

z něm. Otto, křest. jm. i příjm.:
Ota je i dom. tvar k Otakar.
Ota

otáčecí = na otáčení:
otáčeti, v. točítí;
otáčivý = otáčející se: -vé rost
liny neboli oplétavé apod.;
otáčku, -ček, ž. = otočení, ob
rátka

'otáhlý = úzký, přiléhavý, lid. ob
tažený, o šatu (zastal—„ Jil-.)

Otakar || -tokar, -a, m., z něm.
Ottokar, muž. jm.: zdrob. Ota
kárek, —rka,m.; o., motýl

otáleti, -lejí = oddalovati co, ne
míti se k čemu; podmětově: stále
o. ap., o. s čím, s odchodem...:
učiniti co... bez. otálení; slož.
dokon. *za- (Majer., šrám.);
'otálivý Evě; —vost]= otálejíci.
váhavý, zdráhavý:
'otálka, -lek. ž. = otálení;
'otalo'vatfi = otáleti (šmil.)

otúpěti, v. topiti
otava., ž. = druhá. n. třetí tráva;

= zotavení (Herrm.): O., řeka
*otaviti = zotavovati
'otavní = otavový
'otavovati = zotavovati
otavový, příd. k otava

0. židle..:

otázati se, v. tázati;
otázečka, -ček, ž.. zdrob. k otázka

otázka, -zek, 2., 1. = otázání, o
ptání, zeptání, dotaz: dát ko
mu, klást, položit -ku, odpo—
vědět na -ku; 2. = co je třeba
zkoumat, nejistá. věc. problém:
to je (velká) o.; palčivá, ožeha
vé,. sociální... o.; je otázka (n i k.
-kou), co by se stalo... = mu
síme se ptát, zkoumat:
často zbytečné: jednat o -ce no
vé stavby. místo jednat o nové
stavbě

otazník, -u, m. = písemné zna
ménko otázky (?); přenes. tvé
oči házejí mně —ky(šmil.), o ta
zavých pohledech; = otazka 2.:
*otazný = tázavý, nesmělý (šm.);
otazovati se, v. tázati

'otcobijce, m. (obrazem) || otco
vrah, -a, m. = kdo zabije svého
otce; -vražda, ž. = vražda otce

otcovský [—sky; -st1)í], obec. při
vlastňov. k otec; 0. dům = pat
řící otci i předkům; -ká moc =
moc jako otce;
ve význ. podobnosti: o. rádce,
přítel, -ká slova.; napomínat
koho -ky;
-ství, stř. = to, že je někdo ot
cem, poměr otce k dítěti

Otčenáš, -e, m. = modlitba počí
nající slovy Otče náš; jde to ja
ko 0. = hravě (Nemo.), umětl
co jako 0. (lid.): zdrob. -šek,
-šku, m.

'otčí, přid. = otcovský
*otčík, -a, m.. zdrob. k otec (RK.,

Zey.)
“čim || Jím; —8, m. = nevlastní

otec; otčí/mský [-sky; -st1ň],
přid. k tomu

ot-člna. (zastar. obroz. -čizna), ž.
= země otců, domov, vlast

otec, -tce, m. = rodič, ploditel;
naši otcové = předkové; sr. jíti;
duchovní 0. = kněz; svatý Otec
= papež; nebeský Otec = Bůh;
církevní otcové = staří církevní
spisovatelé; svatí otc0vé = prv
ní poustevníci (stručně Otcové):
čestný název: 0. chudých. = kdo
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pečuje o chudé (předváleč.); O.
vlasti, o Karlu IV.; pan o., v star—
ší době o majiteli mlýna; městští
otcové = městská rada (zast.)

otécí, v. téci
'otecký = otcovský (básnic., RK.,

čech, Slád.);
'otect'v'i, stř. = otcovství

otólmt-l, v. téci;
oteklína, ž. = otok;
oteklý = naběhlý, napuchlý
(prst...): 0. člověk= mající otek
linu; = nerudný (zhrub.)

otolovati se, v. teliti se
otep, 2. jedn., mn. 1., 4. -pi || -pě.

3. mn. -pím, 6. -pích, 7. -pmi "
-pěmi, ž. = svazek obilí, slámy,
proutí...;
Otepka, -pek, ž., zdrob. k tomu
(zast.)

otepliti se, neosob. -plí se, otepli
lo..., o zvýšení teploty vzduchu:
oteplovati, nedokon.

(Suš.)

'otesánek, -nku, m. = otesaný ká
men (Ner.)

otesek, -sku, m. = odpadek při
tesání

otevírati, v. -vřítl
otevřený [-ně; -mst]: 0. dům....

v. -vříti; přenes. -ná rána = ne—
zacelena; přijmout koho s —nou
náručí = rád ho uvítat; mít
-né ruce = býti štědrý; zásada
-ných dveří v mezinárodní poli
tice = možnost přístupu a od
chodu za stejných podmínek; o. 
kraj = volný, nevtěsnaný mezi
hory...; 0. účet = nezaplacený:
o. úvěr = volný, dále možný:
0. list = veřejný; = přímý.
.mužný, upřímný: 0. člověk, má
povaha, má slovo; říci -ně své
mínění (neprávem se zavrhuje,
sr. otevřítl komu srdce...); 2.
stup. otevřenější: nejotevřenější
člověk (P. Den)

otevřhuba., m. = kdo neomaleně,
hrubě mluví (zhrub.):
'-hubovský || —hubský
atari) [] -hubý =
hrubý, chvástavý

otevřítl, v. -vříti
*otevřitý = otevřený (zastara, Jin)

Psi-vy;
neomalený,

otěhotněti, -něji = státi se těhot
nou; *-tniti = učinit těhotnou
(Kott)

otěradlo, -del, stř. = zařízení na
otírání

otěrek, -rku, m. = něco otřeného;
= strom, o který se otírá zvěř

otěž, -e, ž., obyč. pomn. -že = ře
men na řízení dobytčete; přenes.
nepravostem -že pustit (Čelak.)
= povolit v bránění jim; třímat
o. (Vr.) = vládnout, rozhodovat;
mít v rukou -že domácností, vlá
dy, mocl...; chopiti se otěží
(Neum) = začít rozhodovat,
vládnout '

Othello, -lla, m., hrdina stejno
jmenné Shakespearovy tragedie:
symb. žárlivce

Otíěek, -čka, m., zdrob. k Otík
otich, -u, m. = klidné tání (Rais)
Otík, -a, m., zdrob. k Ota
Otllle ll Otylie a-týlije», ž. křest.

jm.; domác. tvar Otu-ka, obyč.
Otylka, ž.

otínati, v. títi; otírati, v. třitl
otisk, -u, m. = otištění, otisknutí.

kopie: o. sazby, prstů, pečeti,
razítka; zvláštní (separátní) 0.
= samostatně otištěná stať vy—
šlá původ. v časopise n. ve vět
ším díle, separát;
otiskovati, v. tisknouti

otka, ž. = nástroj na oškrabávání
hlíny s pluhu...

otlačenina., ž. = otlačení, otlačeně
místo, mozol || otlačka, -ček, ž.
(odbor-.);
otlačo-vati, v. tlačiti

otlak, -u, m. = otlačenlna; = o
tisk vzniklý tlakem (Dun)

*otlemený = mající obličej jako
tlama; 'otlemiti se = nabýt po
doby tlamy

obtloukati, v. tloucí
*otluček, -čku, m. = poranění o

tlučením;
*o., -čka, m. = otlučené dítě

'otlnknoutl, -kl, -knut(í) = otlou
ci (Ner.); *otlukovati = otlou—
kati (Preiss)

otměti, v. tměti
*otný, přid. k ot (RZ., čech)
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'otočitý = mrštný (Jah.): otrok [-k:.,ně], -a., m. = nesvobod—
otočný [-nč; —nost] = otáčivý ný člověk, který je za otrockého
(odbor.) řádu věcí svého pána,; přenes.

otok, -u, m. = chorobné zduření
údu, oteklina

Otokar, v. Otakar
ótoknr, oto-, v. autokar
otoman, -u, m. = turec. pohovka.

divan; otomanský = turecký
otop, -u, m. = topení
'otpusk, -u, m., rus. = "dovolená.
otrapa, m. = „trapič“, ošoust, da—

rebák (lid. a. hovor.) !! o., ž. =
útrapa (říd. kniž.)

otrava, ž. = otrávení: o. alkoho
lem...; přenes. duševní otrava
= co působí zhoubně, rozklad
né (čctba...); = nuda, vnímání
něčeho nezajímavého, nudného,
nudný kus v divadel.. -ná před
náška... (lid. a. hovor.); otrava,
m. = kdo „otravuje" (t.)

'otrávenec, -nce, m. = „otrávený“
člověk, mrzout (Herrm.)

otravný [-ně; -nost] =
cí (plyn, četba);
otravovati, v. trávit!

otrhanec, -nce || mírnější otrhd
nek, -nka, m. = kdo chodí otr
haný (v. trhati)

'otrlec, -Ice, m. = otrlý člověk;
otrlý [-Ze; -lost] = kdo se v ži
votě „otře" a. necítí „tření", tí
hu života, bezpráví, křlvdu, útra
py..., otupělý fysicky nebo

_ mravně

otrnoutí, v. trnoutl:
'otrnovati, nedok.

otrocký [-ky], přid. k otrok: o.
řád; ve význ. podobnosti: o. ži
vot, -ká mysl, -ky poslušný: o.
překlad = příliš doslovný;
otroctví, stř. = otrocký stav, řád

*otročí = otrocký (kniž.);
otroči'na, ž. = otročení, otrocký
život, tuhá. práce, kázeň (hovor.);
otročžti komu = být otrokem,
„otrocky“ (komu) sloužit: do
kon. z- koho = učinit otrokem,
! přenes.; sr. zotročilý; nedok.
zotročovat'l

otravují

= člověk, který musí mnoho a
těžce pracovat, nemá chvilku vol
nou, je úplně závislý na ně
kom;
otrokárna, ž. = zotročující zaří
zení, místo těžké, otrocké práce
(hovor.): .
otrokář, -e, m. = obchodník s
otroky; přenes. = krutý zaměst
navatel; -kářský [-sk:u,—-swí],
přid. k tomu;
otrokyně, v. otrok

otrol, —u(Č.-Chod) || otrolek, -lku,
m. = něco otroleného, odrole—
ného, drobek;
'otroliti, v. drollti

otruba, obyč. pomn. -by, z. = o
bilní slupky zbylé při mletí;
*otrubí, stř. hromad. = trouby.
roury;
otmbový (chléb...) = z otrub

otruchlelý, v. truchletl
otrnšik, -u, m., jed, arsenik, ut

rejch; -kový, příd. k tomu
otřáSati, v. třásti: otřása/vý =

otřásající něčím, o. se: -vé po
chybnóstl (Herb.)

otřásněný, míti, v. třásniti
'otřelina, ž. = něco otřelého (Bal.)
otřelý = co se otře, otřený, odře

ný: o. šat, peníz; 0. vlak (Dyk);
obyč. přenes. = příliš častý, běž
ný, nepůsobivý, nevýrazný, otře
paný, ošuntělý (vtip, slovo)

otřepaný [-ně; -nost] = co bylo
otřepáno, v. třepati; přenes. =
otřelý, ošuntělý (vtip, slovo)

*otřepek, -pku, m. = něco otřepa
ného, cár

otřes, -u, m. = otřesení, za-: 0.
země; nervový o.: o. v životě =
rána, neblahá událost, katastro
fa;
*otřearivý [Janě,--vost] = otřesný:
otřesný botě; -nost] = otřása
jící, působící otřes, katastrofál
ní (kniž.): -né věci (šel.), -né
údery (Sez.)

'otřípatl = třepati, otřepávati
Ott, Otto, v. Ota.
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otupělý [-le; -lost] = nevnímající,
duševně tupý, stupidní; mravně
0. = otrlý;
otupětí, otupit'i, v. tupěti, tupiti

'otuplý = otupělý;
otuzmouti, v. tupnouti;
otupovatí, v. tupiti a tupnouti

'oturbanělý = nosící, mající tur
ban (Ner.)

otužilec, -ice, m. = otužilý člo
věk; otužilý [-le; -lost] = kdo
se otuží; otužiti, -žovati, v. tužiti

otvece, v. vece
'otvírač, -e. m. = kdo otvírá.:

otvírati, v. -vříti;
otvírka, -rek, 2. = otvírání, ote—
vření nových dolovacích prostorů;
přid. otvírkový: -vé práce

otvor, -u, m. (souvisí s otevříti,
zá-vora...) = Skulina, štěrbina,
mezera, trhlina; v. otvůrek

'otvrdlý [-le; -lost] = ztvrdlý;
otvrdnoutž, v. tvrdnouti

*otvořiti = otevříti (zastan, čech)
Otvrň, -ně, ž., obec
otvůrek, -rku, m., zdrob. k otvor
'otylec, -lce, m. = otylý člověk
Otylie, Otylka, v. Otilie
otylý [-le; -lost] = chorobně tuč

ný, tělnatý, korpulentní
Otýn, v. Ota
otýpečka, otýpka, ž., zdrob. k otep
otzovismus a-vlz->>, -smu, m. =

oportunistický směr v rus. soc.
demokracii po revoluci r. 1905,
žádající mimo jiné odvolání
(otzyv) dělnických zástupců z
Dumy; otzov'ista, m. = stoupe
nec otzovismu

ou, citoslovce, hlavně bolesti
on—na počátku slov ouho'r, ouřad

lid. m. spis. ú—; ujalo se ve
jménech osob. a míst. (Ouleh
la...)

'ouctnč = uctivě (Vr.; nářeč.)
Ouč, —e, ž., ves v č.
'oudný [mo] = mrtvý, dusný

(Svět.)
ouha, citoslov. vybízející 1. k po

zornosti, k opatrnosti: ouha, tu
něco je = pozor!; 2. k zasta
vení...: ouha — teď není na to
čas (Vanč.); = pr (k dobytku)

*ovaz

'ouhleda, m. = úhledný člověk
(lid.)

'onlehla, z. = úhor (Jim nářeč.)
ouchcapek, v. úchcapek
Ounuz, -e, ž., ves v č.
'oupředkem, příslov. = napřed

(Rais, nař.)
ouřezek, v. úřezek
*ouřk, -u, m. = uřknutí (nař.)
ouško, -šek, stř., zdrob. k ucho
Out <<aut»,angl. příslov. = ven (t.

j. z hřiště); chápe se za podst.
jm.: míč padl do outu, je v
outu; '
auta/ř, -e, m. = pomezní soudce
při kopané a při tenisu

outsider <<autsajdr>>, -dra. m.,
angl. = kdo stojí vně, stranou.
nenáleží k některé straně, k ně—
kterému společenskému kroužku:
politický, literární... 0.: = kůň
n. osoba nemající naději na
úspěch při závodech

ouve, ouvé, ouvej, citoslovce bo
lesti: ach ouvej. o. (Erb.);
*oufvekati || *-kovati = volati
ouve

ouvertura cuvertý-np, z., z franc.
= operní předehra

*ouvín, -u, m. = řetěz. pouto na
utažení (Holeč.)

ovace, často pomn., z., z lat. =
okázalá veřejná pocta, oslava

ovád, -a, m.. moucha, lid. hovado
ovadati, v. vadnouti
ovaditi,' v. vaditi
ovál, -u, m., z lat; = uzavřena

vejčitá křivka, vejčité předměty,
vejčitý tvar (o. tváře, ramen):
zdrob. oválek, -lku, m. (Ner.);
ová-Zní " -lný, vně; -nost] |!
oválovitý [-tě; -tost] || oválový
[-vě; wostJ = vejčitý

'ovan, -u, m. = ovanutí (Břez)
ovanovati, nedok. k ovanouti (v.

vanouti)
ovar (lid. obar z obvar), -u, m.

= vařené vepřové maso z hlavy
a z krku; ovaro'vý: -vá. polévka

'ovaz, -u, m. = co se ovazuje ko—
lem něčeho (Ner.);
ovazovati, v. vázati
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ovce, 2. mn. ovcí || ovec, ž., do—
máci zvíře; symbol krotkosti,
tichosti, bezbrannosti; chodit
jako bludná o. (lid. a hovor.) =
bez cíle, bezradně: symb. křes
ťana; prašivé. 0. = člověk, kte—
rému se ostatní vyhýbají

ovčácký [-ctví], přid. k ovčák:
0. pes;
ovčák [-čačka], -a, m. = pastýř
ovcí, ovčácký pes;
ovčánw || -č£ma, ž. = ovčinec;
ovčí, přid. k ovce: o. vlna, sýr;
ovčín, -a, m. = ovčí chlév ||
ovčžnec, -nce, m.; symb. církve:
ovčím, ž. = ovčí kůže, pach

ovdovělý = kdo ovdoví: ovdověti,
-vějí = stati se vdovou, vdovcem

ovečka, -ček, ž., zdrob. k ovce
oves, cvsa, m., obilnlna; lidový

tanec;
oves-ňák., -u, m. = ovesný chléb,
-né pivo (lld.); ovesm'ce, ž. =
ovesná sláma; -snice || -snička,
ž., hruška;
ovesniště || ovsíště, stř. = oves
né pole, strniště;
ovesný chléb, má, sláma, -né pole

"ovetšelý = zvetšelý (Netz)
ověnčovatí, v. věnčiti
ověřitel || -řovatel, -e, m. = kdo

ověřuje, legalisátor; ověřiti, -'řo
vati, v. věřlti

ověsek, -sku, m. = draperie
ověšovati, v. věsiti '
ovětralý, v. větrati
ovíjeti, v. vinouti;

ovíjz'vý [-vě; -vost] = ovíjející
(se)

*ovínek -nku, m. = obkladek'
(Téver) || ovinek (Preiss) = ú
ponka; v. ovinovací;
"ovinka, -nek, ž. = něco ovinu
tého;
ovinky, -nek, ž. pomn. = ovino
vačky

ovinovací holenice = na ovinova
ní. neboli avi/novačka, ž., obyč.
pomn. mačky, -ček;
ovinovati, v. vinouti

ovísek, -sku, m., zdrob. k oves
ovívatl, v. váti

'ovlůčeti, 1. = uvláčetl pole; 2. =
obklopovati, v. obvláčeti || “ovla
čovati

*ovladatel, -e. m. = kdo ovládá.
(So.); ovládati, v. vládnouti;
*ovládavý Mě; wostl = ovláda
jící (se)

'ovlaha., ž. = ovlažení, občerstve
ní (Ner.); ovlahnouti, v. vláha

ovlažovati, v. vlažitl
ovthý, v. vlhnouti
'ovllvltl, -vovati = ovlivnitl, -vňo

vati '
ovlivnit! koho, co. nečes. místo

zapůsobit, vykonat vliv na ko
ho, nač; být -vněn, místo být.
stát pod čím vlivem; ovlivňovat,
nedokon.

ovlivovati, v. ovliviti
ovoce, stř. hromad. = jedlé plody

stromů a keřů: přenes. = uži
_tek, výsledek, výtěžek: o. prá

ce...; zapovědené 0. = zapově
děné knihy, konáním;
ovocnář [JřkaL -e, m. = pěstitel
ovoce, obchodník, -nlce s ovo
cem; -cnářskfý závod neboli -cnář
ství, stř.; -cná.řství, též = pěsto
vání ovoce:
ovocnice, ž. = ovocná zahrada
(Slád.);
ovocn'icky': -ká škola; -cmctví,
stř. = nauka o ovocných stro
mech;
ovocný sad. -cné vino; Ovocný
trh v Praze

ovroubiti, v. vroubiti
ovršovatl, v. vršitl
'ovruba, ž. = obruba;

ov'rubovati, dok. ke vroubiti;
časť. obrubovati

ovsíček, -čku, m., zdrob. k ovsík,
—u,m., zdrob. k oves;
ovsiště, stř., v. oves

*ovšednitl = učinit všedním;
ovšed/ňovatž, nedok.; v. též všed
něti

ovšem, přÍSlOV. z o všem, původ.
= veskrze, nyní = arci, rozumí
se, ano: ovšemže = arciže

'ovzácnlti = učinit vzácným, pro
slavit (Koll.)
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ovzduší, stř. = vzdušný obal země, oznamiti, —znam, o. komu co =
atmosféra; přenes. = prostředí „učiniti známým", říci, písemně
(nemocnice, žaláře, městské...) n. ústně sdělit:

oxford, -u, m., tkanina (pOdle
angl. města Oxfordu): oxfordový
= z oxfordu (košile...)

oxymoron a-mó-», -ra, stř., řec. =
vtipný protimluv, spojení slov
zdánlivě si odporujících, na př.
Výmluvné mlčení

oxytonon, -tonu, m., řec. = ostrý
přízvuk na, konci slova; o., -tona.,
stř. = slovo s tímto přízvukem

ozáblý, -bnouti, v. zábsti
'ozářeti = ozařovati;

ozařovati, v. zářiti

ozbrojence, -nce, m. = ozbrojený
muž; -jovati, v. zbrojiti

ozdoba, ž. = co zdobí, čím se zdo
bí, okrasu;
ozdobíti, -bovat£, v. zdobiti;
ozdobm'cký, příd. k ozdobník:
-cké potřeby = pro ozdobníky;
wow,—tvá,stř. = ozdobnická. živ
nost; krajkovité -bnictví = ozdo
by (Č.-Chod); přenes. -bnictví =
ozdobování sloves. látky (Sez.):
ozdobník, —a,m. = výrobce, pro
davač ozdobného zboží; '
ozdobný [mě,- -nost] = co je na
ozdobu, okrasný

ozdravělý = kdo ozdraví; ozdra
věti, -vějí = uzdraviti se (řiď-)

ozdravití, -vovati, v. zdraviti
ozdravovna, -ven, ž. = ústav pro

choré a rekonvalescenty nepotře
bující nemocniční péče

ozdůbka, -bek, ž., zdrob. k ozdoba
'ozev, ozvu, m. = ohlas (zastara

Č.-Chod); v hudbě = zaznění
tónu, resonance

ozhřivka, sp ráv. vozhřivka, v.
tam

ozíbati, v. zábstí
*Ozídka, -dek, ž. =

něčeho
ozlm, -i, 2. || obyč. —u, m. " ozi

mina, z. = obilí, které se seje
na podzim, před zimou; ozínnní
|| ozimy' (žlto...)

označiti, -čovati, v. značiti
'oznak, -u, m. = znak, příznak

zídka kolem

oznamovací věta; o. způsob =
indikativ; oznamovatel, -e, m.,
malý 0. = část novin s drobný
mi inseráty;
oznamovati, nedok. k oznámltí

Oznice, ž. jedn., ves na M.
ozníti, V. zníti
oznobeni, stř. = omrznutí; -bení

na, ž. = omrznutí, omrzlé místo
na těle; -bený = omrzlý (ruce,
uši); od zastar. slovesa -biti (si,
se) = nechati (si, se) omrznout

ozon <-zón», -u, m., z řeč., modl
flkace kyslíku; ozonový, přid. !:
tomu

'ozora, m. = velký, nápadný člo
věk, protiva (nář.); ozomy', přid.
k tomu

'ozrač, -e, ž. = okázalost; na 0. =
na odiv (zast.)

'ozřejměti, —mějí =
mý. Jasný:
'ozřejmiti = učinit zřejmým, ob—
jasnit, vysvětlit: nedokon. ozřej
movati

ozub, -u || ozubec, -bce, m. = co
vypadá. jako zub, výčnělek, vý—
stupek (na zdi, na trámě, vzniklý
zářezem atp.);
ozubený = mající zuby, 1. o li
dech, jen někdy lékař., 2. pře
nes. -ná. draha. -né kolo;
ozubí, stř. hromad. k ozub (o.
hradní ___zdi);= řada zubů (č.

státi se zřej—

ozva, ž. = zvuk, šelest (lékař.)
ozvěna, ž. = odraz zvuku, odraže

ný zvuk, echo; 'ozvěnný =
ozvučný: -nné hučení (J'. B.
Gap.)

ozvučetí, v. zvučeti:
označník, -u, m. =
ozvuk, resonator;
omačný [-nost] = působící o
zvuk: (-ná. blána...); -nost díla....
u čtenářů = to, že má ozvuk,
ohlas u nich (ša1.);
2. stup. ozvučnější (č.-Chod);
*ozvučovati = zaznívatí

zařízení na
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ozvuk, -u, 1. = zvuk přenesený na *oživa, ž.: nabýt -vy = oživnout
pružné těleso, resonance; 2. = (šm.);
ozvěna, ohlas (jen kniž.): o. oživati, v. I žití a. živnouti
předloh (Nov.), rozkoše (Jir.); "oživěth -vějí = ožlvnouti (Rais.
ozvukový chaos (kniž.)

ozývati se, v. zváti
'ožahavý (Koll.) || ožehavý [uvest]

= palčivý, přenes. = choulosti
Vý: -vá. věc, otázka

ožebraěiti, -čovati, v. žebračlti
*ožeh, —u,m. = ožehnutí; = hřeb

10;
ožehavý, v. ožahavý;
ožeho'vati = Opalovati

'oželovati, nedok. k oželeti, v. že
leti

'ožcra (Baar), ože'rka (šrám.), m.
= ožralec, opilka

ožínati, v. žíti, žnu
ožírati, v. žráti

[: <<pě», hláska, písmeno; symb.
dobrých vlastností: mit všechna.
p = mít všechny dobré vlast
nosti, býti dokonalý (lid. & ho—
.vor.);
p., pp., v. pán; P., v. pater

pa || pah, kniž. citoslov. = eh,
ó; pa, fantasie, pleskačky
(Vrchl.); Pah —! Nicotný červ

(Sez.): třesky. plesky
(Vanč.)

pú || pápá, citoslov. =
dět. a důvěrné řeči

pa-, předpona znamenající 1. to,
co je, zbude po něčem .(pabě'r
ky...), 2. něco jen podobného, ne
pravého, padělaného (pahorek,
paklíč, padělek, pavěda, puděla't)

'pabáSnění, stř., p. lidových písní
(Vrchlic.) = přebásnění

Paběnice, -ic_ pomn., ves v C.. ze
stč. Pabian = Fabián '

paběrek, m., obyč. pomn. -rky =
co zbude po sbírání (ovoce,
hroznů atp.), zbytečky, drobeč
ky, drobnosti;
*pabě'rka, -rek, 2. = paběrek ;
pabě'rkář [-řka], -e, m. = kdo

pah.

sbohem, v

(í.-Chod)
oživlý, Jvnouti, v. živnouti
oživovací pokus = o oživení;

wati, v. živiti, živnouti
'ožlučiti = naplniti žluči (Čelak)
*ožiuklý = zažloutlý (Koll.)
ožrala ll -lec [-lkyně], -lce, m. =

opilec (zhrub.):
ožralst'vi, stř. = opilství (t.);
ožralý [-le; -Zost] = opilý (t.);
přenes. -lý pocit ((jap.) = p..
že v nás něco vře, kypl

ožuvati = přežvykovati (Ner.);
'ožuvavec, -vce, m. = přežvýka
vec (Ner. přenes. o feuílletonis—
tovi)

paběrkuje; paběrkovati || hre/vah“
(Ner.) = sbírati _zbytky, drob
nosti

pablesk, -u, m. = matný blesk,
odlesk, záblesk (kniž.);
pableskovat'i = matně se losk
nout (Č.-Chod)

*paboněk |; pabwněk, -ňku, m.,
obyč. pomn. = poboněk

'pabouk, -u, m. = „pavouk“, ba—
toh '

pabuněk, m., v. paboněk
I “mm, -u, m., z něm. = drobný

peníz, babka (zastan)
II pac, ž. „nesk1., zprav. jen dát

p., pac a pusa = lehký úder ru
kou do dlaně (v dět. řeči); sr.
hrom

*pac, -u, m., z něm. Beize = na
kládání, tekutina na. ně, moření,
mořidlo (lid. a hovor.); mít ně
co v pácu = na mysli, za. lubem
(t-)

pac, citoslov. =
dok. k pácnouti

pacičku, -ček || pacinka, -nek, z.
= malá packa: = ručka. ručin
ka (dět)

bác ; pácati, ne



pacient 1117 padat!

pacient [—tka] <-cijent», -a, m., z
lat. nemocný člověk

pacifický, příd. k Pacifik = ticho—
mořský: P-ká železnice (z amer.
východu k Pacifiku);
Pacifik, -u, m., z lat. = Pací
tlcký, Tichý oceán

pacifikace, ž. = pacifikování:
-kačn£, přid. k tomu;
-kál, -u, m., z lat. = kříž s
ostatky;
-kátor, -a, m. = kdo pacifikuje:
pacifikovatt, z lat. = uklidnit.
upokojit

pacifÍSmus <<-zmus», -mu, m =
hnutí usilující o trvalý mír (za
kapitalismu & jemu sloužící);
PGC'WSM,'m. = stoupenec pacifis
mu; Jistick'ý [-cky] e-styc-zo =
v duchu pacifiSmu

pacinka, v. pacička
'pacít, -u, m. = nepravý cit
packu, -cck, ž. ruka (zhrub.),

tlapa, tlapka
packal, -a II -kář, -e,

dll; packati, _-kám
pýtat; slož. dokon.
zit; za— klo'pýtnout; packá
vati, opak. (vše lid. a hovor.)

'paclíř, -e, m. = packal
pácnouti, -cl, -cnuv, -cnut = s hlu

kem spadnout [| p. čím = mrštlt
pácovati, z něm. = nakládat (do

pácu), mořit (lid. a hovor.)
'páček, -čku, m., zdrob. k pak

(lid.)
pačes, —u,-m.,_obyčej. pomn. pa

česy = zbytky, odpadky při če

m. bří
-— kazit, klo
z- co = zka

sání (lnu...), výčesky; přenes.
hanlivě = vlasy; pačesat'ý =
mající pačesy

'pačesek " pačísek, -sku, m.,
zdrob. k pačes

pačidlo || zad-, stř. = nástroj na
páčení

pačísek, v. pačesek
páčiti, pač = pákou, násilně do

bývat, zdvíhat, nahýbat. otví
ra
p. co = odhadovat (Č.-Chod):
p. se: škoda se páči na. 2000 Kčs

činí, obnáší, odhaduje se:

kupec se péčí... = chce odstou
pít od koupě (nářeč.); poruč.
jak se páči = jak se (ti) líbí
(Jin, podle slov.);
slož. dok. o-, v. tam; roz- co =
páčením od sebe dostat; v. roz
pakovatl se; vy- dveře; z—se =
ustoupit od úmluvy, koupě (lid.);
z—hovor = obratit (Sez.);
-pačovat'£, nedok. slož. roz-, var;
páčí'vati, opakov.

'páčivý = schopný páčit. nutkavý
- (č.-Chod)

páčka, -ček. ž., zdrob. k páka
'pačlověk, -a, m. = nepoctivý člo

věk (šmi1.)
pačok, -u, m., obyč. pomn. Jay =

přípravek na líčení omítky. lí
čení omítky

-pačovatí, v. páčiti
pačuli, stř. neskl., z índič. = rostl.,

voňavka.: pačulo'vý, příd. k to
mu: -vá. vůně

pád, -u, m. = padání, padení (stro
mu...); = úpadek, zkáza (říše...);
pýcha. předchází p. (přísl.);
skloňovaný tvar a jeho význam:
=_ případ (lid. a hovor.);
tím pádem tak, proto (líd.);
v pádu, že nepřijdeš, nečes.
m. nepřijdeš-li; podob. v p. po
třeby m. je-li, bude-li (toho)
třeba; na každý pád, nečes.
m. zcela jistě; podob. na žádný
p. m. zcela jistě, zanic, za
žádných podmínek, okolností.
nikdy

padací = zařízený na padání, skla
povaní (dveře, most)

'padáček, -čku, m., zdrob. k
padák, -u, m. = padací přístroj,
past, dvéře

padanče, -čete, stř. || padunka,
-nek, ž. = spadané ovoce (lid.)

padatl, nedolc k padnouti: sníh...
padá.; u Holeč. pade (nařeč.; od
zaniklého pásti, padu); D. na vá.
hu = mít význam, důležitost:
p. únavou = klesat, atpod., v.
padnouti;
slož. nedok. do- k zemi; do
dobře...; na- na nohu = kulhat;
na— koho; napada mě strach;
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ozvuk, -u, 1. = zvuk přenesený na *oživa, ž.: nabýt -vy = oživnout
pružné těleso, resonance; 2. = (šm.);
ozvěna, ohlas (jen kniž.): o. oživati, v. I žití a. živnouti
předloh (Nov.), rozkoše (Jir.); "oživěth -vějí = ožlvnouti (Rais.
ozvukový chaos (kniž.)

ozývati se, v. zváti
'ožahavý (Koll.) || ožehavý [uvest]

= palčivý, přenes. = choulosti
Vý: -vá. věc, otázka

ožebraěiti, -čovati, v. žebračlti
*ožeh, —u,m. = ožehnutí; = hřeb

10;
ožehavý, v. ožahavý;
ožeho'vati = Opalovati

'oželovati, nedok. k oželeti, v. že
leti

'ožcra (Baar), ože'rka (šrám.), m.
= ožralec, opilka

ožínati, v. žíti, žnu
ožírati, v. žráti

[: <<pě», hláska, písmeno; symb.
dobrých vlastností: mit všechna.
p = mít všechny dobré vlast
nosti, býti dokonalý (lid. & ho—
.vor.);
p., pp., v. pán; P., v. pater

pa || pah, kniž. citoslov. = eh,
ó; pa, fantasie, pleskačky
(Vrchl.); Pah —! Nicotný červ

(Sez.): třesky. plesky
(Vanč.)

pú || pápá, citoslov. =
dět. a důvěrné řeči

pa-, předpona znamenající 1. to,
co je, zbude po něčem .(pabě'r
ky...), 2. něco jen podobného, ne
pravého, padělaného (pahorek,
paklíč, padělek, pavěda, puděla't)

'pabáSnění, stř., p. lidových písní
(Vrchlic.) = přebásnění

Paběnice, -ic_ pomn., ves v C.. ze
stč. Pabian = Fabián '

paběrek, m., obyč. pomn. -rky =
co zbude po sbírání (ovoce,
hroznů atp.), zbytečky, drobeč
ky, drobnosti;
*pabě'rka, -rek, 2. = paběrek ;
pabě'rkář [-řka], -e, m. = kdo

pah.

sbohem, v

(í.-Chod)
oživlý, Jvnouti, v. živnouti
oživovací pokus = o oživení;

wati, v. živiti, živnouti
'ožlučiti = naplniti žluči (Čelak)
*ožiuklý = zažloutlý (Koll.)
ožrala ll -lec [-lkyně], -lce, m. =

opilec (zhrub.):
ožralst'vi, stř. = opilství (t.);
ožralý [-le; -Zost] = opilý (t.);
přenes. -lý pocit ((jap.) = p..
že v nás něco vře, kypl

ožuvati = přežvykovati (Ner.);
'ožuvavec, -vce, m. = přežvýka
vec (Ner. přenes. o feuílletonis—
tovi)

paběrkuje; paběrkovati || hre/vah“
(Ner.) = sbírati _zbytky, drob
nosti

pablesk, -u, m. = matný blesk,
odlesk, záblesk (kniž.);
pableskovat'i = matně se losk
nout (Č.-Chod)

*paboněk |; pabwněk, -ňku, m.,
obyč. pomn. = poboněk

'pabouk, -u, m. = „pavouk“, ba—
toh '

pabuněk, m., v. paboněk
I “mm, -u, m., z něm. = drobný

peníz, babka (zastan)
II pac, ž. „nesk1., zprav. jen dát

p., pac a pusa = lehký úder ru
kou do dlaně (v dět. řeči); sr.
hrom

*pac, -u, m., z něm. Beize = na
kládání, tekutina na. ně, moření,
mořidlo (lid. a hovor.); mít ně
co v pácu = na mysli, za. lubem
(t-)

pac, citoslov. =
dok. k pácnouti

pacičku, -ček || pacinka, -nek, z.
= malá packa: = ručka. ručin
ka (dět)

bác ; pácati, ne
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Pacifik, -u, m., z lat. = Pací
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-kačn£, přid. k tomu;
-kál, -u, m., z lat. = kříž s
ostatky;
-kátor, -a, m. = kdo pacifikuje:
pacifikovatt, z lat. = uklidnit.
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pacifÍSmus <<-zmus», -mu, m =
hnutí usilující o trvalý mír (za
kapitalismu & jemu sloužící);
PGC'WSM,'m. = stoupenec pacifis
mu; Jistick'ý [-cky] e-styc-zo =
v duchu pacifiSmu

pacinka, v. pacička
'pacít, -u, m. = nepravý cit
packu, -cck, ž. ruka (zhrub.),

tlapa, tlapka
packal, -a II -kář, -e,

dll; packati, _-kám
pýtat; slož. dokon.
zit; za— klo'pýtnout; packá
vati, opak. (vše lid. a hovor.)

'paclíř, -e, m. = packal
pácnouti, -cl, -cnuv, -cnut = s hlu

kem spadnout [| p. čím = mrštlt
pácovati, z něm. = nakládat (do

pácu), mořit (lid. a hovor.)
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(lid.)
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m. bří
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'pačesek " pačísek, -sku, m.,
zdrob. k pačes

pačidlo || zad-, stř. = nástroj na
páčení

pačísek, v. pačesek
páčiti, pač = pákou, násilně do

bývat, zdvíhat, nahýbat. otví
ra
p. co = odhadovat (Č.-Chod):
p. se: škoda se páči na. 2000 Kčs

činí, obnáší, odhaduje se:

kupec se péčí... = chce odstou
pít od koupě (nářeč.); poruč.
jak se páči = jak se (ti) líbí
(Jin, podle slov.);
slož. dok. o-, v. tam; roz- co =
páčením od sebe dostat; v. roz
pakovatl se; vy- dveře; z—se =
ustoupit od úmluvy, koupě (lid.);
z—hovor = obratit (Sez.);
-pačovat'£, nedok. slož. roz-, var;
páčí'vati, opakov.

'páčivý = schopný páčit. nutkavý
- (č.-Chod)

páčka, -ček. ž., zdrob. k páka
'pačlověk, -a, m. = nepoctivý člo

věk (šmi1.)
pačok, -u, m., obyč. pomn. Jay =

přípravek na líčení omítky. lí
čení omítky

-pačovatí, v. páčiti
pačuli, stř. neskl., z índič. = rostl.,

voňavka.: pačulo'vý, příd. k to
mu: -vá. vůně

pád, -u, m. = padání, padení (stro
mu...); = úpadek, zkáza (říše...);
pýcha. předchází p. (přísl.);
skloňovaný tvar a jeho význam:
=_ případ (lid. a hovor.);
tím pádem tak, proto (líd.);
v pádu, že nepřijdeš, nečes.
m. nepřijdeš-li; podob. v p. po
třeby m. je-li, bude-li (toho)
třeba; na každý pád, nečes.
m. zcela jistě; podob. na žádný
p. m. zcela jistě, zanic, za
žádných podmínek, okolností.
nikdy

padací = zařízený na padání, skla
povaní (dveře, most)

'padáček, -čku, m., zdrob. k
padák, -u, m. = padací přístroj,
past, dvéře

padanče, -čete, stř. || padunka,
-nek, ž. = spadané ovoce (lid.)

padatl, nedolc k padnouti: sníh...
padá.; u Holeč. pade (nařeč.; od
zaniklého pásti, padu); D. na vá.
hu = mít význam, důležitost:
p. únavou = klesat, atpod., v.
padnouti;
slož. nedok. do- k zemi; do
dobře...; na- na nohu = kulhat;
na— koho; napada mě strach;



padavče 1118 padnouti

napadá. mi || mě myšlenka...; do
kon. napadalo sněhu; napadaný
sníh; c-: řeky opadají; po-: ovo
ce Dopadalo (dokon.); po- se
smíchem, smíchy za boky, za
břicho; pro- při zkouškách, země
se propadá.; při-: připadá mi na
mysl, naň tolik a tolik; připadá
mi známý = zdá se; roz-: zří
cenina se rozpadá.; kniha se roz
padá na 5 části = dělí se, má 5
částí; s-: spadá to do jeho obo
ru = zapadá. patří || dokon. s
(o ovoci); u-: statek, umění upa
dá.; 'v- řečníkovi do řeči; v'y
dobře... = vyhlížet: dokon. zrní
vypadalo, vypadaly mu vlasy, zu
by: za-: slunce zapadá,; sr. Za
padakov; zapadá. to do té doby:
citát dobře nezapadá. = nehodí
se, neshoduje se;
padávati, -vé.m, opakov.; slož.
nedokon. o-, 702- se, 011- atp.

padavče, -čete, stř. || padavka,
-vek. 2. = padanče

pade sníh, v. padati
pádem, v. pád a horem
*padeř ]] pti-, -e. 2. = padavka.

chátra
padesát (nik. -te). '-ti, zaklad.

číslov. 50;
padesáterý, druh. číslov. k 50;
padesáti- ve slož.: -ha,lé'ř, -e,
m.; -haléřový; -koruna, ž.; -ko
runo'vý; -letý...;
padesátinu, ž. = padesátý díl;
pomnož. -ny = padesáté naroze
niny;
padesátka, ž. = jméno číslice 50.
věk padesáti let, co je označeno
číslem 50 (pokoj apod.), skupina
50 lidí, členů organisace;
padesátkář [—řka], -e. m. = ve
doucí padesátky;
-sátk7'át (nik. -te). násobné
příslov.:
-sátn£k [-m'ce], -a, m. = pade
sátiletý muž, -tá žena: = veli
tel 50 mužů (Jir.);
-sátý = řad. čislov.: -tá léta, v.
čtyřicátý

'padělač, -e, m. = padělatel;
padělaný [-ně; most), přid. od
padělati, v. dělat!;
padělatel [-lka], -e, m. = kdo
padělá, falsátor; -lati, v. dělati

padělek, -lku, m. = něco paděla
ného, napodobenina, falsum: p.
mince, bankovky, rukopisu... ||
p. = podíl, díl pole (nářeč.)

páditi = padem, kvapem běžet,
uhanét; 'pádivý = rychlý: -vé
ln'oky (Jin)

'padký = mající sklon k pádu
(Suš.)

padlí, stř., cizopasná. houba
'padlina, ž. = proláklina, mršina
I padlo || pci-, -del, stř. = závo

ra, sklopec u pasti, nářadí na
roztahováni kožišiny

II pádlo, stř.. z něm. = jedno—
stranné veslo: pádlovati, -luji =
veslovat pádlem

padlý = kdo, co padne: -lá vell
čina = „odstavené/'; -la ženšti
na = mravně kleslá; (bílý) jako
p. sníh = jako čerstvě napadaný
sníh, bělostný, čistý; na hlavu
p. = přihlouplý (lid. a hovor.)

'padmo || 'pá-, příslov. = při pá
du, padem, padně

padně, most, v. pádný
padnouti, padl, pad. padší || pad

nuv (hlav. ve slož.), dopaden,
na.-, padnutí, roz-... || dopadení
=_-. klesnout, snésti se 8 Výše
nač, svalit...: p. na zem, k ze
mi, do vody...; _p. komu k no
hám, okolo krku: tma padla na
lesy; p. na koho, nač = náho
dou zastihnout, najít...; pad
nout poiicii do rukou = neoče
kávaně se dostat; p. v boji, za
vlast = zemřít, být zabit;
(hodina) padla = udeřila; rána
padla = zazněla; padlo naň po
dezření; volba padla na XY; pad
la ostrá slova = byla prone
sena; = nebýti schválen, být
poražen.., o návrhu, o vládě..:
padnout hlasem = snížit jej;
pravda se má. říci, padni komu
padni = at se týká kohokoli,
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třeba je někomu nemilá; padnl co
padni = za každou cenu (šmil.);
šaty (dobře) padnou = přiléhají;
slož. do- na zem...: špatně to
dopadlo = skončilo; do- koho =
přistihnout ;
*na-: napadl sníh || napadlo sně
hu (mnoho); na- koho zákeřně,
zezadu = přepadnout jej, vrh
nouti se naň; přenes. = zaúto
čit naň (slovně); napadl jej
strach = zmocnil se ho;
napadlo mi || mě to, —dlo mi [[
mě, že... = přišlo mi na mysl,
zatanulo mi na mysli (3. p. ml
je správ., ne podle něm., ne
boť původ. bylo: padlo... mi na
mysl); napadly' snih;
0- = klesnout, snížit se (o vo
dě, přenes. o nadšení...);
od—: omítka odpadla; od—od ví

..., o porušení věrnosti, 0 od
stoupení, sr. odpadlík; odpadla
mu chuť: odpadlo mu = ulevilo
se (lid.); číslo programu, ná
vštěva... odpadne, člen odpadl ú
mrtím..., o úbytku, nekonání,
vynechání... (zamítá se jako
german., ale ujalo se):
po- hůl, koho za ruku... = vzít,
uchopit, chytit; po- se za hlavu:
tam toho popadneš! (iron. =
nic);
pro- = padnouti skrze co: zrní
propadlo sítem, skrze síto; ze—
mě se propadla = snížila. se.
padla do hloubky; jako když se
do země propadne, o náhlém zmi—
zení, odchodu (jako by se do
země zpropadl. Jít-.); pro- se
studem; přenes. záloha... pro
padla; pro- při zkoušce, osudu,
pijáctví...; sr. hrdlo;
pře- přes co = padnout přes
to; pře- koho = náhle, násilně
překvapit; přepadla je noc =
náhle zastihla; pře- se = zhub
nout, v. přepadlý:
při-: svatek připadl na neděli;
večer připadl = nastal (Jir.);
-dlo mu dědictví, -dl mu těžký
úkol; -dl naň malý díl; přl
na mysl (zastara, Jir.) = na

(říd.); připadlo mi to známé =
zazdálo se; při— na myšlenku:
roz- se = na kousky se rozlo
žít.., přestati trvati: sud, stát,
Spolek se rozpadl;
s—se stromu, s koně. do vody:
s- se = zhubeněti; mít na ko
ho, nač spadeno (lid. —dýno) =
chuť, zálusk (lid. a hovor.); sr.
hřeben;
u—na zem... = svaliti se; upad
lo mi to na zem = spadlo; =
odpadnout: ať mi ruka upadne:
= dostat se: u- mezi lotry, do
dluhů, do nemoci...; Spolek... u
padl = klesl...; sr. úpadek;
1)- do pokoje, vojsko vpadlo do
země = náhle, rázem, násilně
přijít, vniknout; v- nepříteli do
zad; přenes. v- k0mu do zad
= nečekaně jej napadnout; v—
komu do řeči: v- komu do noty
= udělat, říci, co se mu hodí:
v. vpadlý;
vy- z okna..: vojsko vypadlo z
pevnosti = vyrazilo; sr. výpad:
vypadlo mi to z paměti; jako
by vám z oka vypadl = velice
vám podobný;
za-: zámek zapadl (na své mís
to. dobře se zavřel), dveře za
ním zapadly; slunce zapadlo:
sr. zapad; cesta zapadla sně
hem; za- do hostince... = za
lití (a ukrýti se); za- v malé
vesnici = trvale zůstati, přeru
šiti styky s ostatním světem,
duševně zakrnět; v. zapadlý;
v. padatl

pádný [-ně; -nost], přid. k pad
= těžce dopadající, těžký. ráz
ný, přesvědčivý: -ná ruka, rá
na, odpověď, —nýdůkaz; = sráz
ný: -ná cesta (Svět.)

*padol, -u, m. ll Podolí, stř. || pá
doZí/na, ž. (č.-Chod) = údolí. po
dolí (zastar. &. nář.); Jiráskovo
Padolí, přezdívkou m. Hronov

'pídolití = páditi
pádosloví, stř. = nauka o pádech

(mluvnic.); -slmmý, příd. k tomu
padostroj, -e, m. = přístroj na

zkoumání pádu
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padouci nemoc neboli padoucnice, 'pahrdina, m. = nepodařený, ne—
ž., epilepsie pravý, zdánlivý hrdina

padouch, -a, m. = darebák, ničema
paďour [-rka], -a. m. = měšťak.

buržoa (hanl.); paďourský [-sky,
-stvi], přid. k tomu

Pad'ouSy, ve spoj. jdi do Pad'ous!
= k čertu, k šipku (lid. a, nižší
hovor.)

padoušský [-šsky; -šstvt], přid. k
padouch = ničemný, podlý, da—
rebácký

Padova. || Padua, ž., ital. město;
padovsky' || paduánský, přid. k
tomu

pádový, přid. k pad: -vá přípona
(mluvnic.)

padrť, ž.. ve spoj. rozbití co, být
na p. = úplně, na kousky roz
bit, být úplně rozbit

Padua, paduánský, v. Padova
*paf, neskl. přid. jm. = velmi pře

kvapený, zaražený: být z čeho.
nad čim p. (lid.)

*pagáč, -e, zdrob. -ček, -čku, m.
= placka, (nářečí.)

pagát ][ -kát, —u,m. = tarok s řím.
jedničkou

pagina, ž., lat. = stránkav knize:
moce, z. = stránkování;
-novati, -nuji = stránkovat, čís
lovat

'pagnet, -u, m. = bajonet, bodák
(lid., Jir.)

pagoda, ž., z portug. = věžovitý
chram orientální; pagodu/I (Ner.)
|| -dový, přid. k tomu

pah, v. pa,
*pahodnota, 2. = zdánlivá hod

nota
'pahor, -u, m. = pahorek;

pahoreček, -čku, m., zdrob. k
pahorek, -rku, m. = malý kopec;
pahorkatina, 2. = pahorkatý
kraj;
pahorkatý || '-rkový (Jir.) kraj
= s mnohými pahorky

'pahrb, -u = pahrbek (zastar.);
pam-beček, -čku. m., zdrob. k
pam-bek, -bku, m. = pahorek;
pahrbkatma, ž. = pahorkatý
kraj; -bkatý || -bkmrltý, *-bko-vý
= kde je mnoho pahorků

pahýl, -u, m. = zakrnělý, nevyvi
nutý ústroj, zbytek něčeho úpl
ného: p. ruky, větve..: = nevy
vinuté. lodyha parohu: p. dout
níku (Mok.):
pahýlovitý [-tě; -tost] = po
dobný pahýlu

pach, -u, m. = zápach, vůně (kniž.)
pachatel [-lka], -e, m. = kdo něco

spáchá; -telský [-telstvi], přid.
k tomu

píchati, -chám || paši, rozk. -chej,
přech. páše || obyč. pachaje =
dělat, zprav. něco zlého: p. zlo
čin(y), křivdu..: dokon. na
mnoho zla; s- zločin, vraždu; v.
páchnouti; páchá'vati, opakov.

pácheň, -chně, ž. = pach
plichnouti, -chl, -chnuv, -chnuti “=

nelibě zavanět, smrdět (jem
nější než smrdět): něco tu pách—
ne, p. sklepem, vínem, kořalkou
...; nepáchnout, přenes., v. tam:
dokon. na- = načichnouti zápa
chem; vy- z domu = ztratit! se
(Herrm.); prostě dokon. 'za
(šrám.); v. zapáchati

pacholútko, -tek, stř., zdrob. k pa
chole

*pacholči, přid. k pacholek = pa
cholský

pachole, -lete, stř. = chlapec (za
star.); přenes. = podložka pod
nůšl (proti otlačení), rozporka
(na. nošení přes ramena), klín na
narážení obručí atp.;
pacholek, -lka, m. = odrostlejší
chlapec, prostý vojín. pomocník
katův... (zastat), čeledín; = ne
vychovaný, nestoudný... člověk.
dareba, nadávka;
'pacholetsky', přid. k pachole;
po -letsku (Jir.; zastar.);
pacholiček, -čka, m., zdrob. k
pacholik, -a, m. = pachole; poš
tovský p. = postilion (v starší
době);
pacholský Esky; -swi], přid. k
pacholek, hlav. v platností na
dávky; -ské způsoby

'pacht, -u, m., z něm. = nájem
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pachtiti se, -těn(í), souvisí s pá
chati: p. se s čím = namáhatl
se: D. se po čem = usilovat.
dychtit; slož. dokon. 'na- se s
čím; u- se = unaviti se prací;
pachtí'vat'i se, opakov.

pachtovati co, z pacht = najímat;
slož. dokon. pro- = pronajmout;
z- = najmout;
pwchtovné, -ho, stř. = nájemné;
pachtýř, -e, m. = nájemce (za.—
niká)

pachuť, -ti, ž. =
příchuť _

pachyderma, -matu, stř., z řeč. =
tlustokožec

paian <<-ján»,'-u, m.. z řeč. = staro
řec. prosebný n. vítězný zpěv

pair <<pér>>,-a, m., z franc. = člen
býv. rakous. panské sněmovny;

pada-ský [-stuž], příd. k tomu
*páj, -e, m., z něm., starší silná

bavlněná látka
'pajc, -u, m. =
pajda, -dovi, m.

Ner.);
pajdati, -dám = kulhat, šmat
lat; pajdavec, -vce, m. = pajda
v-ý člověk, pajda; pajdavý [—vě;
wosa = pajdající

pajdulák, ra. m. = panák (dětské)
pájecí = na pájení
'pajcď, -di, ž. = vřed (lld.);

pravá p., o zlé ženě (Čelak.);
*pajediti Se = zlobiti se (nát)

'pajesy, -sů, m. pomn. = pejzy
pájeti, -její, opět. k 1 pojiti (Zey.);

obyč. slož. nedokon. na- koho;
na- auto = opatřovat pohonnou
látkou (hovor.); na- elektric. sít:
přenes. o- se slávou

—pájeti, v. II pojiti
pájka., ž. = prostředek na. spájení
pajmáma, v. panlmáma
pájový = utkaný z páje

chuť po něčem,

pác
= kdo pajdá (lid.,

'pajšl, -u, m., z něm. = pl-íčka.
vnitřnosti (lid.)

'pajzl, -u, m., z něm. = krčma.
„putyka“

*pak, -u, m., z něm. = balíček
(lid.); V. sak

pak, příslov. = potom, později.
dále: napřed uděláxne to, pak

71

ono; řeknu ti to až pak; podej
to jemu, on to pak podá mně:
= co se týče někoho, něčeho:
miloval svou choť, ona pak byla
mu celou duší oddána '(Trýb);
někdy s odstínem odporovacím:
je to všecko důležité, toto pak
nejdůležitější ;
v hlav. větě souvětí podmiňova-.
cího: domníváš-li se, že ti ne
přejí, pak jim křivdíš = tu.
tehdy, v tom případě (není
nesp r. ani zbyteč., ale není
obecně);
zbarvuje citově zájm.,
částice: copak, kdepak,
pak..., v. tam; sr. pakli

páka., pákou || řidč. pakou, pák...,
ž., hybný přístroj; nasadit vše
chny páky = užít všech pro
středků, všeho možného vlivu:
hybná páka společnosti, státu =
rozhodující, řídící činitel

pakát, v. pagát
pakatel. -e, m., z franc. = baga

tel, maličkost; zdrob. pakatýlek,
-lku, m.

*Na, -e. ž., z franc. (sr. bagáž)
= sebranka...; husi p. (Baar)

'paket, -u, m., z franc. = balík
pakton || starší mg, -u, m., z něm.,

kovová slitina, alpaka; pakfonky,
ž. pomn. = pakfonově hodinky;
pakfonopý, přid. k pakfon

'pakl, -u, m. || pekla, ž., z něm.
= balik, balíček,.hlavně tabáku.
sirek (jen lid.);
pakl = spiknutí. nástraha (lid.
& hovor.); v kartách = paklo
Vání, napaklované karty;
pakltček, -čku, m., zdrob. k
pak!/ik, -u, m., zdrob. k pakl

pakli(že), podřad. podmiňov. spoj
ka jen s význ. 'odporovacím =
jestliže však: Je to pravda; pak
li(že) myslíš, že není...; sr. pak

paklíě, -e, m. = nepravý klíč
paklovati, z pakl = složit a roz

dávati karty tak, aby byly všec
ky dobré nebo špatně pohroma
dě; p. se = osnovat spiknutí. ná
strahy; dokon. *na-, s- karty; s
se = spiknouti se

příslov.,
zdali
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Pakaslav, -vě || -vi, ž., obec palaška., -šek, ž. = palachová
pakostnice, ž. = dna (lid.) hůl
'pakovati, -kuji, z něm. = balit, 'palata, ž. = palác (obrozen.); =

skládat; p. se (hlav. rozk. pa- palanda (Olb.)
kuj se...) = kliditi se; dokon. palatála, ž., z lat. = palatální
na— koho, co; při- co k čemu; hláska = měkká, podnebná;
roz-, s-, vy-, za- (lid. a hovor.) palatásace <<-za-»,ž. = měkčení

pákovltý [-tě; -tost] = podobný souhlásek (d v ď, k v č...);
páce; pákový, přid. k páka —talisovati <<-so-»= měkčit

pakt, -u, m., z\lat. = úmluva.
smlouva; pakto'vati (se) s kým,
-tuji = smlouvati se, umlouvat

'pal, -u. m. = pálení, žár (basu.)
Pila, m., příjm. z Pavel
palác, -e (jen lid. —u),ní., z ital.

= zámek
púlaci pec = na páláni (v. II pá

lati)
palácovitý [-tě; -tost] = jako po.

lác;
palácový, přid. k palác: p. kou
tek (Ner.); -vá. dama = dvorní;
-vá revoluce = spiknutí dvořanů:
v politice = odpor. oposice ve
vrstvách vládnoucích, blízkých
vládě

palačinka, ž. = omeleta
'palačka, -ček, ž. = tříska (né.

řeč.); v. II pálati
paladin [[ zčešť. -dý'n, -a, m., franc. '

= člen družiny Karla Vel.; pře.
n'es. = obránce: p. pokroku
(čech)

paladium <<-ládyjum», -dia, stř., z
lat., původ. = obraz bohyně Pal
lady v Troji, přenes. = zázrač
ný ochranný předmět, záštita..
posvátná památka

paladýn, v. paladin
palma-, v. paleo
palaestra, v. palestra
palach, -u, m. = rákos;

palachový, přid. k tomu
palanda., ž., z ital. = lože pro če

leď u stropu; P., starý P., m..
přezdívka Palackému, zejm. jeho
synovi zeměpisci Janovi

palankln || zčešť. -kýn, -u, m., z
franc. = oriental. krytá nosítka

paláska, -sek. ž. = nepravé. láska
palaš, -e, m., druh těžkého meče
palaší, stř. hromad. k palach =

rákosí;

I 'pálati, -lam = hýbat, třást, čis
tit (obilí); slož. nedokon. o
obilí (lid.); sr. opalka; boky se
-lají (Koll.) = pohybují

II *pálati, -lá_.m= hořet, plát, plá
polat, zářit, (říd. básnic.): moře
ohněm —lá(Jungm.): obraz pála
(Macha); svatební hod pálá (na
obraze) = stkvi se (čech); hvězda
-lá. (Slád.)

*pálavý = plápolavý, hořící, dující
palatin <<-tým>, -a„ m., z lat. =

dvorní úředník, v Maďarsku =
zemský správce;
Palatinms) a-týn-», —nu,m., nej
starší čast Říma; palatimký,
přid. k tomu

palba, 2. = pálení, střelba
palcát, -u, m. = kyj. stará úder

ná zbraň
palcový, přid. k palec: -vá míra;

-vá poloha (hudeb.); -vé litery =
velké jako palec

*palček, -ku (-ka), m. =
(sloven., Jin)

*palčák, -u, m., obyč. pomn. Joy,
-ků = palečnice

palčlvý [-vě; —vost] = pálící, pře—
nes. naléhavý, tiživý: -vá. žízeň,
bolest, otazka

paleček

palec, -lce, m. = nejsilnější prst
u rukou a. u nohou; držet komu
p_ = přát mu (lid. & hovor.):
ani -cem pro koho nehnout =
nic proň neudělat (t.); starší
délková míra; mučidlo:
= dřevěný zub mlýnského kola

Páleč, -lče, ž., ves v Č.
paleček, -čku |; -čka, m., zdrob. k

palec
palečnico, ž. = rukavice jen s pal

cem;
palečnilo, -u, m., mučidlo; =
mlýnské kolo s palci
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pálená, z., hra; = liška s přičer— paličatý [-tě; -tost] = tvrdohla—
nalou kůží; vý, umíněný (zhrub.)
pálené, -ho, stř. = kořalka; palička, ž., zdrob. k palice: p. je—
'pále'nec, -nce, m. = pečený tele, p. k bubnu...; v. palič
hrach, pučalka (chod., Baar); paličkovati, -kuji krajky = dělat
pálenice, ž. = vinopalna (lid.); paličkami; -vané krajky
páleník, -a, m. = výrobce pá- paličský [-sky; -st'v£], přid. k pa
lenky; lič; přenes. = štvavý (článek,
pálenka, z., 1. = kořalka; 2. = řeč)
vinopalna (lid.); palilogie <<-gyje»,ž., z řeč. = opa—
pálený = vypálený, připravený kování téhož slova na konci jed
palením: -na cihla, kořalka; p. noho verše a na začátku druhé
kosteiník. v. kostelní ' ho, epanastrofa

paleo—|| původ. palace-, lat. podo- palimpsest, -u, m.. z lat. (a tam
ba kmene řec. příd. jm. palaios z řeč.) = rukopis na pergame
(= dávný, starý) ve slož.: ně, se kterého bylo původní pís—
-graf, -a, m, = znalec starého mo setřeno, vymazáno
písma; -g'rafický, přid. k -g'rafie palinodie .<<-nódyje>>,ž., z lat. (&
ť-fÍJ'e», ž. = nauka o starém tam z řeč.) = báseň, ve které
písmu; autor odvolává jinou báseň; =
-'mtolog (z palaeo-ontolog), -a. odvolání urážky
m. = znalec vyhynulých živoči- palír (lid.) || pour, -a, m., z franc.
chů & rostlin; -ntolog1'.cký[-cky], = dohlížitel při stavbě
Dříd—k -ntologie, Ž. = nauka, 0 palírna, ž. = vinopalna, kořalna:
vyhynulých živočiších a rostli- palimik, -a, m, = vinopalník,
115_1011: prodavač kořalky

chÉa--u'-Zi$ck; 232%; RÍŠĚDDÉ palisáda <<-sá-»,ž., z franc. -ss- =
tomu,; ' ' hradební kůl; pomn. -dy =

hradba z kolů, kolí
palisandr, -u, m. || -d'ro1;é dřevo,

tropické dřevo

-slovenismus e-nyz->>,-mu, m. =
slovo... přešlé z církevní slovan
štiny do jiného slov. jazyka

Palestina <<-tý-»,ž., země; palestin- paliti, rozk. pal = ohněm stravo
ský, přid. k tomu . vat, ničit (papíry-..); p. vápno

palestra, ž., z lat. palae- (a tam = žíhat vápenec; p. (ze šves
z řeč.) = starořec. zápasiště, tek) slivovici; = vzbuzovat po
gymnasium; novoč. = pálka. 2. Cit horkosti: slunce, plamen -li:

paleta, ž._ z franc., 1. = malířská pepř... -1Í = silně dráždí chu
deska na míchání barev; 2. = ťOVě; kopřiva pálí = dráždí ků—
boleta ží; -1í mě v očích, o podráždění

paleta, stř. || zříd. -tot, -u m., spojivky;
franc. = volný svrcliník,p1á.šťz páliti = střílet;
pláštěnka ' co tě nepálí, nehas (přísl.) =

palice, z. = kyj (jako zbraň, ná— nestarej se o to, po čem tl nic
mi); jedno květenství (jetele není; p. si prsty pro koho. proč
...); = hlava (drsně) = působiti si nepříjemnosti (lid.

palicovitý [-tě; -tost] = podobný &.hovor.);
palici všecko ho doma pálí = je ne—

palič [-čka.], -e, m. = kdo páli spokojen, nemůže vydržet; pálí
(vápenec ve vápence); žhař; vá- ho půda pod nohama = není jis—
lečný p. = štváč (Gottw.) tý, bezpečný; '

paličúcký boky; -ctvn, příd. k p. za děvčaty = běhat (lid.);
paličák, -a, m. = paličatý člověk; v. pálený:

'
71'
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slož. dokon. do—co = úplně spá
lit; do- koho, přenes. = rozzlobit
(lid.); do- se; dopálený [-ně;
—'rwst] = rozhněvaný; 'na- čeho
(mnoho); na- 51 vlasy; na- ko
ho = ošidit, na- se; 0- si obo—
čí; o- se na slunci; od- míč
= odrazit; po- si prsty, .po—
se; pod— hranicí; pro- ubrus,
pro—mnoho uhlí = spálit; pře
= znovu vypálit: pře- co =
pálením zkazit; pře— se: při
co = trochu spálit; dát ko
mu při- (doutník...) = umož
nit mu zapálení od svého dout
níku; roz- roz- se hně
vem = vzplanout; být rozpálen
= ,.hořet“, mít horečku; s-,
prostě dokon.: s- všecko dříví,
pečení, 5- si jazyk, mráz spálil
květy; s- se, přenes. = na- se,
o nepříjemnosti, ztrátě, škodě;
sr. most; u- koho = ohněm u
smrtit; v— koni znamení; =
vstřelit; v- co do novin (lid. &
hovor.) = dát; v- ránu... = vle—
pit (lid.); vy- stodolu, město:
vy- nádobu = ohněm utvrdit:
vy- sudy, ránu = ohněm vy
čistit; vy— znamení = pálením
vtisknout; vy- komu rybník
= předejít ho (lid. & hovor.);
vy- komu peníze z kapsy = u
krást (t.); vy- ránu = vystře
lit; za- komu střechu nad hlavou,
Za—si doutník, rána se zapálila;
za- se studem, radostí = zardíti
se; za- se proč = rozohniti se,
nadchnout; bojovné -lení = zá.
pal (Jir.); sr. zápal, -lka, -lný;
-palovati, slož. nedokon. do- co.
koho, se; na- koho: o- co, se:
pod- oheň, něčí nenávist; roz-:
víno rozpaluje; & mrtvoly; u
kacíře; u- = utíkat, vy- zna
mení; za- ohně; třešně, jablka
se. zapalují = zardivají se, čer
venají;
pal/ivan, -vám, opakov.

palivo, stř. = čím se pálí, topí;
palivový, příd. k tomu: -vé dříví

pállvý Dvě; wosa = pálící, pal
číVý

pálka, ž., 1. = ošatka, opálka, v. I
pálati; 2. = nástroj na odbíjení
míče, palestra, raketa; 3. p. máku
= makovice, lnu... (nářeč.)

pallium, -ia, stř., lat., odznak pa
pežské a metropolitní moci

palma, -lem, ž., z lat., tropický
strom (původ. = dlaň); symb.
vítězství, slávy;
palmár, -u, m. || obyč. -re, stř.
neskl. = honorář advokáta (pů
vod. = zasluhující ,.palmu", ce
nu, odměnu): palmami účet;
palmeta, 2., z franc. = palmo—
vý list jako ornament; -ty dla
ní (č.-Chod) = čáry na dlaních
v podobě palmy;
palmovi, stř. hromad. = palmy;
palmový olej

palný [—ně;-nost] = pálící, žhavý
(básnic.); -ná zbraň = na. pá.
lení, střílení; -ně uplynulo po
ledne (Ner.)

palonbka, -bek, ž. vlast. zdrob. k
paluba = kryt na přídi a na zádi
plavidel, loděk; = prkenné mří
žoví na dně loďky

palouček, -čku, m., zdrob. k
palouk, -u, m. = malá louka

paluba, ž„ z ruš., část lodi; ho—
dit koho přes -bu, přenes. = o—
pustit; palubička, ž., zdrob. k
tomu (Čelak.) ;
palubka, -bek, ž. = prkno na
palubovou podlahu:
palubní || palubovy', přid. k pa
luba

památeční = na památku, památ
kový (lid.)

památka, -tek. ž. = věc něco, něko
ho připomínající. vzbuzující vzpo—
mínky: mít po kom, na koho,
nač pěknou —ku; mít, darovatl
co komu na. -ku = aby mu to
někoho, něco připomínalo; zane
chat po sobě čestnou... -ku =
zanechati stopy, svědectví dob
rého života, dobré práce, vzbu
zovati čestnou vzpomínku; den
památky M. J. Husi = kdy si jej
připomínáme; není po něm ani
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památky = stopy; písemné, sta
vitelské —ky= knihy, rukopisy.
památné stavby.;
památkář, -e, m. =
památek;
památkový, přid. k památka: p.
úřad = na. ochranu památek; p.
předmět = na památku

milovník

památník, -u, m. = pamětní kniha,
kámen. sloup..., pomník;
památný [most] = vzbuzující
vzpomínky, na. památku, paměti
hodný: p. den, peníz, Spis, ká
men, -ná událost

pamatovati, -tuji = chovati, míti
v paměti, uchovávat a vybav0vati
si dřívější poznání, prožitky a
jednání: dobře (si) co, koho p.:
strom mnoho -tuje = je velmi
starý; hrad -tuje žižku = je z
žižkových dob; p. na koho, nač
= nezapomínat, myslit, starati
se; p. se = ovládati se:
slož. dokon. při- si co; u- koho
nač = připomenout mu to; u
se = vzpomenouti si; 122-se =
přijít- k vědomi, vzchopiti se.
zotaviti' se (z mdlobý...), ovlád
nouti se, opanovat; za- si co,
koho;
pamatovávati, opakov.

Pámbíček, -b'iček, Pámbu, v. Pán
bíček, Pánbůh

paměť ll -t, -ti, -tem, -tech, -tmi.
ž., 1. = pamatování si (viz pa
matovati), sídlo tohoto duševního
dění: dobrá, krátká, děravá... p.;
v živé -ti = v čerstvé, dobré; v.
síto; míti co na || v -ti, všti
piti si co do -ti; vypadlo mi
to z -ti = nepamatuji si to;
učiniti co za dobré —tl; stalo se
to za naší -ti = za nás. v naší
době; 2. = památka: na či p. co
učinit; muž dobré, slavné, svaté
-ti; 3. pomn. -ti = vzpominky,
zápisky, memoáry; v. nazpaměť,
popaměti, zpaměti

pamětihodný [most] = zasluhují
cí pamatování, památný, zname
nitý; -nost = památnost, zname
nitost, památná věc

*pamětívý, přid. k paměť = pa—
mětný

pamětlivý [4170]= pamatující, ne
zapomínající; být —livčeho

pamětná, ve rčení dáti, dostati na
-nou = býti důrazně napomenut,
potrestán, přijít k úrazu, že si tO
pamatujeme;
'pamětné, -ho, stř., dáti komu
-ného = potrestat (Němc.)

pamětní spis, kniha... = na památ
ku, na. paměť; pamětník [-tnice],
-a, m. = kdo pamatuje: p. revo
luce; není —ka.toho = nikdo to
nepamatuje; hmm, -u, m. =
památnost (šafař.)

"'pamětnost, -i, ž. = památnost.
památka, paměti; pamětný =
památný, pamětlivý

*pamfil, -a, Jilek, -filka, -a, m.,
z franc. = filek (Jin, zastan)

'pamflet, -u, m., z franc. = hano
pis; -tář, -e || dieta <<-tys-»,m.
= původce pamfletu; -tický
<<-tyc-» || -tžstický, přid. k tomu

'pamflík, -a, m., zdrob. k pamfil
(Jir.)

pamlsek, -sku, m. =
pampelíščí, přid. k

pampeliška, ž., rostl.
Pan <<Pán>>,-a, m. = starořec. bůh

pastýřů a pastvin
pan (zkratka p.), mn. pánové

(pp.), z pán, ve spojenich p.
Novák, ředitel...: na adresách:

lahůdka

Velectěný pán (Pán), pan (p.)
J'. Novák... (zastar.); pan otec,
v. otec

pan-, řec. = vše-, ve slož., v. dále
pán, -a, 5. pane, m., 1. = feudál.

šlechtic...; 2. = mocný, vlivný,
samostatný člověk: velký, moc
ný p., dělat pána, hráti si na
(velkého) pána (lid. a hovor.);
býti, státi se svým pánem =
...samostatný; (ne)být pánem
svého času = (ne)moci rozhodo
vat o svém čase (k práci, k zá
bavě...) ; 3. = hospodář, hlava
rodiny; domáci pán = majitel
domu, pan domácí ; kníže pán,
císař pán, Kristus Pán:
4. = dospělá, osoba mužská;
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pro pána krále, v. král;
Pán Bůh, v. bůh; v Pánu (totiž
Bohu) zesnulý, být v Panu =
mrtev;
tomu vínu.. se říká pane = je
znamenité, výborné (lid. & ho—
vOt'.);
pane || panečku, s citosloveč.
význ. náladovým: tam bylo pa
ne, panečku veselo! atp. (lid. &
hovor.)

paňáca, -ci || paňác, -e, m., z ital.
bajazzo = šašek, panák;
'paňácovatý || časť. mity' = šaš
kovitý ; paňácovský [-vsky;
Just'viL přid. k paňaca

panáček, -čka, m., zdrob. k panák
= malá loutka; = mladík (lid..
Rais; často Opovrž.); = katolic
ký kněz (nář.); v. kněz; poštov
ský p. = postilion;
panáčkovati = sedět na bobku;
panáčkový, přid. k panáček; -vé
divadlo = loutkové (lid.)

panáda, ž. || -dZ, -u, m., z něm. =
žemlová. kaše jako nádivka, po
lévka s ní; _
panádlový || —do'vý, přid. k pa
nádl, -da: -vá polévka = s roz
vařenou houskou

panák, -a, m. = loutka v muž. po
době; dřevěný, prkenný panák,
o neobratném muži || paňák; pa
nák, -a II -u, m. = kuželovité
sestavené snopy

Panama., ž., stat;
p. = velký podvod, finanční
skandál, úplatkářstvi; p., stř.
neskl. = panamský klobouk (ho
vor.), panamák, -a, m. (Těsno
hl.); panamista, m. = účastník
panamy, korupčnik; Pa/namská
šije

panašovaný list (rostlinný) = bíle
pruhovaný;
panašo'vati, z franc.: p. kandidat
ní listiny = zaškrtávat v nich
jména

*paňátko, stř. = hošík, mladík
(Čech)

panaugie a-gije», z řeč. = obecné
osvětlení; Komenského .P.

Pánbíček, -b1',ček || Pám— (s -m
podle výslov.), -čka, m., z Pane
na- nebičku = _Pán Bůh (dět.)

Pánbůh, Pánaboha. m. = Pán Bůh,
obměnou Pánbu, Pámbu (lid.)

pancéř „ -ci'ř, -e, m., z něm. = br—
nění, krunýř, ochrana lodi, vla—
ku, děla...; pancéřový vlak... =
obrněný

Pančava. || -čice, ž., přítok Labe;
být v Pančavě = v koncích (lid.)

pančovati ll *pran- (Tilsch.), -čuji
= bryndat: p. vino (lid. a ho—
vor.): dokon. na-, s

pándán, v. pendant
pandekty, -dekt, m. pomn. (z lat.

a. tam z řeč.) = část svodu řím.
civilního práva z doby Justiniá
novy

pandero " zprav.'-děro, stř. = bři
cho (zhrub.)

'panditka c-dy-», -tek, ž. = bam
bitka (zast.)

pandnr, -a, m. = maďarský sluha,
v 18. stol. = lehký pěší voják;
zdrob. pandurek, -rka_ m.

pane, panečku, v. pan
panegyrický [-cky], přid. k pan

egyrik = chvalořečný;
panegy'mlk, -a, m., z řeč. = chva
lořečník; p., -u = chvalořeč

'půnek, -nka, m., zdrob. k pán
(zast., Slád.), P., přijm.

panel, -u, m., z lat. = obložení;
panelo'vati = obložit. obkládat

panenka„ -nek, ž., zdrob. k panna
= dívenka; = loutka; = zřitel
nice; = svazek lnu ap. (lid.);
Panenka .Maria

panenský [-sky; -skost], přid. k
panna: -ka čest; -ká. jablka; -ká.
pečeně = svíčkova; = čistý: -ké
srdce (Krásnohm -skost litera
tury* (Ner.); -ský stav neboli
panenství, stř.

pánev, -nve, 2., z něm. = plochá.
nádoba; část kostry; = oblast:
uhelná. p.

Panevropa, ž. = „Všeev'ropa“, im
perialistické snahy namířené pro
ti Sov. svazu; panevropan, -a.
m. = její stoupenec; panevrop
s'ký: -ké hnutí
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páně, neskl. přid. jm. přivlast. k
pán = pánův: anděl, večeře Pá.
ně. dům páně Novakův; v. chrám

pangermán, -a. m. = všeněmec;
—manismus a-nyz-ip, -mu, m. =
všeněmectví, -cké hnutí: -ma—
Msta (mys-», m. = jeho stoupe—
nec; -'má'n8ký: -ké hnutí

pangét, v. banket
pangrot, v. bankrot
'pangrotka (Jin, (E.-Chod) || Zia/nk

rotka (Baar), ž. = selská čepice
panchart || parchant [-t1',ce], -a.,

m., panchartě || parchantě, -těte.
stř., z něm. = nemanžel. dítě:
nadávka;
panchartský || parchantský [-st'oi],
přid. k tomu

panchromatický a-tyc-». řec. = vše—
barevný: -ka deska.

paní (zkratka pi), žen. protějšek
k pan = vdaná, žena, manželka;
= haspodyně; býti svou paní,
v. pán; paní radova, Nováková...
= radova... choť; paní učitelka,
doktorka, poslankyně..., žena
(vdaná., často i svobodna) vyko
návající učitelské povolani... ni
koli paní doktor, poslanec

panic, -e, m. = „syn paní", svo
bodný muž, mládenec, hlavně
šlechtic. (zastan)

I panický [-ck:u] +nic-», přid. k
panic: p. cop (Čelak.); panictví,
stř. = panický stav

II panický [-cky] <<-nyc->>,přid. k
panika, = zděšený. ve zmatku:
-cký útěk, —ckyse rozprchnout

*paniček, -čka, m., zdrob. k panic
(Jin)

páníček, v. pro panička
panička, -ček, ž., zdrob. k pani =

mladší paní, manželka (lid.)
paniehida <<-nychý-» " obyč. pany-,

ž., z řeč. = pravoslav. smuteční
obřady

panika <<-ny-»,ž., z franc. = hro
madné zděšení, zmatek;
paniká'ř [-'řka], -e, m. = kdo dě
lá paniku; —kář8ký [-sky], přid.
k tomu; -kářstv£, stř. = dělání
paniky

panímáma || obyč. pami-, lid. patři-,
paj—,-uctivě o matce (zast.), o
venkovské ženě, o hospodyni

panimanda., v. Manda.
panin, ma.... přid. přivlastňov. k

paní
paninka, -nek, ž. = pani, panička.

(Pa.-Mor.)
pankét, v. banket
Pankrác, -e, m., muž. jm. || ž.,

část Prahy
pankrotka, v. pang'rotka
paňmáma, v. panímáma;

'paňmami/nka, -nek, ž., zdrob. k
tomu

panna, -nny, 2. mn. -nen, ž. =
dospělá“ dívka před pohlavním
stykem; = slečna (obroz.);
symb. urostlostí, stydlivosti;
stara p. = svobodna starší žena;
anglické -nny, církevní řád:
mořská p. = Siréna; P. Maria;
v. železný

Panonie <-nónýje», ž., řím. pro
vincie v záp. Podunají; panon
sky', přid. k tomu; p. jazyk ne
boli -št1'm.a,ž., v starších dobách
= církev. slovanština

panoptikalní || -kový <<-ty-»,přid. k
panoptikum <<-ty->>,stř., z řeč. =
divadlo s voskovými figur-kami,
kde lze .. šecko vidět“

panoráma, —my, ž. || —ma,tu, stř..
z řeč. = široký rozhled, pohled
na krajinu, město.., obraz roz—
lehlé krajiny...: p. Hradčan.
Krkonoš..: p., ž. = podnik, kde
se ukazují obrazy; pamoramatický
<<-tyc-» || panorámový obraz

panoš || zastat. —še (Třebíz), m.
= nižší šlechtic než rytíř; =
vyšší šlechtický služebník, 5 při
hanou = nohsled; zdrob. panoš
ka (panoše je od pův. mluvnicky
žen. rodu), m. (zastar., Jin)

panovačný [-'ně; -'n08t] = chtivý
panování, nadvlády

panovati, -nujl = být pánem, vlád—
nout: -nujici rod; za -nování
Karla IV.; p. nad kým || zastat.
komu; přenes. = být obecně roz

šířen, trvat, být.... ale s odstí
nem moci, vlády (jSme-li čemu
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podrobeni atp.): zvyk, zmatek,
móda. panuje; nespr. místo
být, trvat... bez tohoto odstínu:
panuje spor, souvislost mezi dvě—
ma jevy...; slož. dok. o- zemi,
národ = přemoci. dobýt; o—se
přemoci se, ovládnout; 'z- =
zvládnout (Baar);
pwnovávati, opakov.

*pánovati = říkat někomu,
vovat jej pán, pane (lid.)

půnovitý [-tě; -tost] = chtící, aby
bylo jen po jeho vůli, neústup
ný: p. člověk, tón; -tě se chovat

panovnice, v. panovník;
panovnický, přid. k ,panovník:
-cký rod:
*pa/novm'čí =
star.)z p.
moc (Olbr.);
panovník [-nice], -a, m. = vládce

panpáter, v. páter
pansijón, v. pension
panská, ž. = komorná., služebná.

pro obsluhu v domácnosti, v ho
telu;
panské, -ho, stř. = panské pole

panský [%$/], obec. přivlastň.
přid. k pán 1.: p. dům = patřící
pánu; -ká. hOSpoda; p. stav =
šlechtický; -ká. sněmovna. = hor
ní s. v býv. Rakousku; v. láska.;
ve význ. podobnosti: p. život =
pohodlný, krásný; žít po pan
sku; -ké choutky;
2. stup. pa/nštějši:
(Rais) = lepší (lid.)

pánský, přid. k pán 4. = pro pány,
muže, mužský (krejčí, klobouk)

oslo

panovnický (za
povinnost (Palac),

p. hospoda

panslův, -a_ m. = všeslovan; -sla—
vismus <<-zmus», -mu, m. = vše—
slovanstvi, imperialistické hnuti;
-mlsta, m. = stoupenec pansla
vismu; milencký <<—styc-» =
v duchu panslavismu; -vský =
panslavistický

pansofický, přid. k pansofie: -ké
snahy Komenského;
pam—ofte cx-sofije», ž., z řeč. =
„vševěda", encyklopedické vědě
ni

panství, stř., 1. = moc nad něčim,
někým (zastar.); 2. = panský
statek, ovládané území;
pa/nstvo, stř. hromad. = pani

'panšták, -a, m. = zpanštělý člo
věk (hanl.. Vanč.)

panštější, v. panský
panštěti, -ějí = panštiti se; slož.

dok. z-; zpřídav. zpanštělý
'panština, ž. = panská, robota

(Koll.)
panštiti se = přejímat panské

způsoby...; dokon. po- se; zpří
dav. popanštěný; popanšťovati
se, nedok. k tomu

'pant, -u, m., z něm., 1. = závěs
dveří, 2. = popruh; mlít -tem
= žvanit (vulg.)

pantafír, -a, m. = partafír (Ner.)
pantalír, v. bandalír
pantalony celo-», -nů, m. pomn., z

franc. = široké dlouhé kalhoty
(zastat)

pantáta, m., z pan táta = „pa.n
otec“, otec (v starší lid. mluvě),
manžel (t.), hospodář, venkov
ský muž; pantatí/nek, -nka, m.,
zdrob. k tomu

pantéř, -e, m. (Ner.), zčešť. z
panther, -a, řec. = pardal (za—
star.)

pantheismus G-theíiZmus», -mu, m.,
z řeč. = idealistic. učení o veš
kerenstvu jako bohu; -the'ísta,
m. = jeho stoupenec: -theistický
[Joy] <<-styc-» = v duchu pan
theismu

Pantheon, -u, m., řec. =
chrám všech bohů; p.

antický
= slav

nostní síň, pohřebiště slavných
mužů

panther, v. pantéř
pentle, v. pentle
pantofel, -fle, m., z něm. = trep

ka; být pod -f1em = příliš pod
léhat vlivu manželky (lid. a ho
vor.);
pantoflíček, -čku, m.. zdrob. k
tomu; rostl.;
pantoflový, přid. k pantofel: p.
hrdina

pantograf, -u, m., z řeč. = okres—
lovací přístroj



1129 paprikapantok

pantok, -u, m. = velká sekyra
pantomim a-mímxo, -a, m., z řeč.

= herec pantomimy; -míma, ž.
= němohra, balet znázorňující
děj s tancem & posunky;
-mímícký [-ky] <<-m.imic->>,přid.
k pantomima: -ké pohyby;
mímíka, ž. = pohyby celého těla
vyjadřující city

pantoum, v. pantum
pantovák, -u, m. = velký hřebík.

do pantů (Ner.)
pantum (franc. pravopisem -toum),

stř. neskl., malajské strofa
pánvice, ž., vlast. zdrob. k pánev;

často = pánev; pánvička, -ček,
ž.. zdrob. k tomu

panychida, v. panichida
'panýr, -a |; -'ř, -e, m., z něm. =

korouhev, prapor
papa || papá, muž. neskl. =

(dět., mazlivé)
pápáa V- pá
papacha || -pá-, ž., rus. = vysoká.

čepice z kožešiny
'papánkovati = papati (šlejh.)
papati, -pá.m = jisti (dět.); dok.

do-, na- se, s-...

otec

'pnípení || pápění, stř. = pápěří.
chmýří

paper, -u, m. (Koll.), pápěr
(Heyd., Holeč.) || obyč. pápera
ll pápěm, zdrob. pápěrka, ž, =
odraný stvol ptačího péra, (s tro
chou peří na konci), tintěra;
symb. těles. slabosti: být jako
-ra, -—rka:
= sněhová. vločka (lir-):
pápeří, stř. hromad. = papery

papež [-žka], -e, m., z lat. = hlava
katol. cirkve; = nápoj z červe
ného vína, a z pomerančů:
papeženec [-ženka], -nce, m.,
přezdívka katolíkům (za8tar.):
papežemký [-ství], přid. k tomu;
papežský [-ství], přid. k papež

pápění, v. papení
papěr, -ra, -rka, v. paper; 'pápě

Hna, ž. = pápeři
papilot, -u, m. || -ta, ž., z franc.

= točenka na vlasy, papíroVý
obal pečiva

papínek, -nka., m.. zdrob. k papa

papinkatl = papati (dět.)
papír, -u. m., z řeč. = látka na

psaní, tisk, baleni apod.; míti co
na papíře = písemně (lid.); D.
všecko snese (pořek.), i neprav
du, lež; cenné —ry = akcie..:
-ry = dokumenty; sr. efekt;
papíreček, -čku, m., zdrob. !(
papírek, -rku, m., zdrob. k papir;
papírenský, přid. k
papírna, -ren, ž. =
papír;
papímícký [-ct'ví], přid. k
papírník [-níce], -a, m. = ob
chodnik s papírem

*paplrosa <<-sa», ž., rus. = ciga
reta; zdrob. papíroska, ž. (Staž.)
|| papy- (Zev—)

papírový [—vě;-vost] = z papíru; 
přenes. -vý člověk = knižní, ne
znající život, nehledící k němu;
-vá učenost, věda..: -vý šlechtic
(Palac) = jen ..na papiře“, ne
majetný

paplsmus <-zmus», -mu, m., z lat.
= papežství, -ženství; papísta,
m. = papeženec

*papndekl, -u, m., z něm. = le
penka (lid.)

papouščí, přid. k
papoušek, -ška, m.,
pták:
papouškovati co po kom = bez
porozumění opakovat; slož. do
kon. na—něco =- bez porozumě
ní si osvojit: od- co = od
říkat (lid. a hovor.):

továrna na

tropický

papouškopý, přid. k papoušek:
-vá. barva

paprička, -ček, ž., zdrob. k papri
ka,; obyč. přenes. = telecí maso
na paprice

paprika, ž., rostlina a její plod
jako poživatina; p., -kovi, m.,
často starý p., posměš. přezdív
ka staršímu člověkovi;
paprikáč || -káš, -e, m. || '-káž,
-e. ž. (Č.-Chod) = maso na pa
price: -káš, hanl. přezdívka. Ma
ďarům;
papríkwatí, -kuji = posypat
paprikou: -kovaná. slanina; dok.
na—, o-, pří- co
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paprsčitý = paprskovitý (Nez.)
paprsek, -sku || řidč. pa/prslek, -sku,

papršlek (Ner.), *paprsk (Siad),
m.: sluneční... paprsek = světel
ný proud v podobě přímky; podle
podoby p. = přímka vycházející
s jinými z jednoho_středu, špice
kola atp.; přenes. p. naděje... =
nepatrná. známka, náznak; pomn.
-sky, lid. = roentgen:
pa/prskovatž, -kuji = vydávat pa
prsky... (obrozen.); = paprsko
vitě se sbíhat (šrám.); radost
mu -skuje z očí září (kniž.);
paprskovžtý [-tě] podobný
paprskům; —těse rozbíhat, sbí
hat...; -skový plamen (Ner.), na
paječ (elektrotech.)

- *papšák, -a, m. vojín papež
ského vojska. (Stroupež.)

papu, citoslov., stř. neskl. jméno
= jidlo (dět.) [] papu chci
jist..., chci papu...

papuč, —e, obyč. ž. pomn. -če, -či
= obuv z houně, bačkora: cho
dit v -čích, o tichošlápkovi (lid.
a. hovor.): papučář, -e, m. = vý
robce, prodavač papučí; -čářský
[-čářství], přid. k tomu;
papučka, -ček, ž., zdrob. k pa—
puč:
papučový, přid. k papuč

papula || -le, ž., z lat., původ.
puchýř-, přenes. tlustá tvář
(lid. a. hov.); zdrob. papulka, z.

papyrosa, -37ca, v. papirosa
papyrový, přid. k

papyrus (podle lat., z řec. -ros).
-ru, m., rostl.; = starověká psa
cí látka z papyru; papyrusový,
přid. k tomu

pár, -u, m. (nářeč. pára, ž.), z
něm., 1. = dvojice: p. koní, ru—
kavic... ; manželský, milenecký
p., často výpustkou p.; (ne)hoditi
se do -ru, být, chodit v -ru;
2. číselné přislov. několik: p.
korun, za pár dní, hezkých pár
korun... (lid. a hovor.)

para, stř. neskl. drobný turec.
a jugosláv. peníz; brasilský ořech

I pára, ž., v. pár '

II pára, 7. parou || pá.-, 2. mn. par,
' 3. parám || párám..., ž. = hmota.,

obyč. voda v plynném skupen
ství; být jako p. na. hrncem =
velmi sláb; pracovat (pln0u) pa
rou usilovně; přidati trochu
páry, přenes. = horlivěji praco—
vat; stará pára. = starý. vyslou—
žilý voják, zkušený člověk (lid.)

parabola, ž., z řeč., 1. rovinná
křivka; 2. = podobenství; pam—
bolický [-ky], přid. k parabola
1. = mající tvar paraboly; k 2.

vyjádřený v podobenství
*páračka, ž. = plplavá práce
paráda, ž., ze španěl. = slavnost—

ní přehlídka vojska, slavnost vů—
bec, okázalost (dnes většinou lid.
a hovor.)

'paradajský rajský (lid.)
paradigma <<-dyg-», —matu, stř.,

z řeč.= vzor(ec); -mat'ický Doky)
<<-tyc-»= shodujíci se se vzorem

parádiště, stř. = místo vojen. pa
rád

paráditi, -děn(í) = okázale stro
jit (lid.); p. se; dokon. ne:-, o—,
vy- se;
parádivý [mě; -vost] strojivý

parádní, přid. k paráda = na pa.
rádu (lid. a hovor.): p. uniforma
= vycházková; p. pokoj = salon;
p. šaty = lepší, pěkné; p. rad
nice (Čap.) atp. = výstavná;
parádník [-dm'ce], -a, m. = pa
rádivý člověk

paradovati, -duji = promenovat:
p. s čím = „blýskati se" (hovor.)

paradox, -u, m. || -a:ie, ž. || -a:on,
stř., z řeč. = zdánlivě protismy
slné, nesmyslné tvrzeni, proti
mluv; paradoxní [-ně; -nost] =
zdánlivě protismyslný

parní, -u, m. || časť. -fa, ž., z
franc. = značka, škrt u podpisu
na ochranu proti padělání

parafín <<-fín»,-u, m., z franc.
látka voskové podstaty; parafí
nový, přid. k tomu

parafovati = opatřit podpisem, pe
četí; p._ smlouvu předběžně
podepsat; p. třídní... knihu
vyplnit prázdná mista. škrty
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paratrase || obyč. -fráze, ž., z řeč.
= volné podání, -ná, reprodukce.
opis (výroku, řeči);
-frasovati || obyč. -zo-, -zuji co
= opsat, opisovat, volně podávat.
podat, reprodukovat

paragraf, -u_ m., značka 9, z řeč.
= odstavec; symb. zákonů: na
to jsou -fy...; zkroucený jako p.
(lid. & hovor.); paragrafo'vati,
-fujl = rozdělit, -lovat na. para
grafy

paralela, ž., z řeč.. (-ll-) = rovno
běžka, podobný jev, obdoba;
della—musc-zmus», -mu. m., druh
příměru:
-I.elka, ž. = paralelní třída;
-lelní [-ně; -nost] = souběžný,
obdobný 

paralipomena, stř. pomn., řec. =
dodatky; P., dvě biblické knihy

paralysa, q-líza», 2., z řeč., duševní
choroba; paralyso'vati <<-lyzo-»,
-suji co = zbavit účinku, napra
vit, zneškodnit; '
paralyticky' [wky] a—tyc-» =
stižený paralysou;
dytik <<-tyk». -a, m. = člověk
stižený paralysou

pamment, -u, m., z lat. = ozdob
ná. látka na oltáři, na mešnírn
rouchu apod., roucho samo

'páranice, ž. = páračka
paranoia c-jaxo, -ie, ž., z řeč., du

ševní choroba; -noi7c <<-jik», -a,
m. = člověk stižený paranojí

parapet, -u, m.. z ital. n. z franc.
= předprseň, zábradlí (balkonu,
mostu)

paraplátko, -tek, stř., zdrob. k
paraple, —1ete,stř.. z franc. =
deštník (zastarává): paraplíčko,
—ček,'stř., zdrob. k tomu

parasit a-zlb), -a, m., z řeč. = cl
zopssník, přiživník; parasitický
<-tyc-» = cizopasný;
parasitismus <<-tyz->>,-smu, m. =
clzopasení;
parasititi || časť. parasitovati =
cizopasit;
parasžtwl [-ně] = cizopasný;
parasitovati, v. výše

parasol c-zol», -u, m., z franc. =
slunečník, deštník; druh mono—
plánu

parašut, -u, m., z ruš. (a tam z
franc.) = padák; parašutista
[-stka] <-tys—», m. = letec
spouštějící se padákem, výsad
kář; parašutistický, přid. k tomu

parataktický [-ky] <<-tyc-», přid.
k parataxe = souřadný (mluv
nic.);
parataze, ž., z řeč. = souřad
nost

párati, -ři || -rá.m, -ře, -říc ][ -ra
je, -rej, p. kabát... = rozrušo—
vati šití, pletení; páře se to =
uvolňuje se šití...; p. se v zu—
bech = šťáratl se, dloubat; p.
se s čím = piplati se; slož. dok.
na- se čeho, s čím (dlouho); od
co (od čeho); roz-, prostě do
kon.; roz—břicho = rozříznout:'
'8- co s čeho; vy- co (z čeho);
-paro'vatž, slož. nedokon. oci-,
vy-... co; párá'vati, opakov.

párátko, -tek, stř. = dřívko... na
párání v zubech

parátní [-ně; -nost], z lat. = po
hotový (řečník...)

paravan, -u, m., zčešť. z paravent
<-vá.n»_ -u, m., franc. = plenta

párávati, v. párati;
páravý = piplavý

paravent, v. paraván
parbleu <<-blŠ»,franc., citoslov. =

proklatě, hrome!
parcela, ž., z franc. (-ll-) = poze

mek; parcelace, ž. = parcelování;
parcelační, příd. k tomu;
parcelka, -lek, ž., zdrob. !: par
cela;
parcelo'vati, -1uji = dělit na par
cely; dokon. roz—

parciální [-ně; “nosu, nik. -el'n£,
z lat. = částečný, dílčí

parček, -čku (čech) || obyč. parčík,
-u, m., zdrob. k park

pal-dál, -a, m., z lat., šelma;
přenes. = švihák (praž. vulg.);
zdrob. pardálek, -1ka, m. (Olbr ):
pardálí, přid. k pardál
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pardon, -u, m., z franc.: dát ko- park, -u, m., z franc. = 1. sad,
mu p. = odpustit mu, ušetřit ho; sady; 2. vozový... p. = soubor
bez —nu= nemilosrdně (hovor.); vozů
p.! = promiň(te); pardonovati parkán (misty -an), -u, m. =
koho = dát mu pardon hradní příkop, ohrada z desek,

pardubický, lid. -bský, přid. k plaňková.
Pardubice párkář, -e, m. = prodavač párků

pardus, -su [-su>>,m. = bití. rá- parket, -u, m,_ z franc. = vyklá
na metlou (zastan, hd., Baar,
Mach. ...); podle Jungm. ze jmé
na. vojevůdce Pardusa

parc, stř. neskl., lat. = stejnopis,
kopie

páreček, -ěku, m., zdrob. k
párek, —rku, m., zdrob. k pár:
p. holubů...; manželský p.; p. =
uzenka

parenthesa. <<-za» | -se, ž., z řeč.
= vložka, vložené slovo...; v.
per parenthesim

parere <<-rére». stř. neskl., z ital.
= dobré zdání

par excellence eekselánsm
= zvláště, nad jiné

parfém, v. parfum
parforsní hon, z franc. = dostiho

vý, štvanice
parfum a-fém», -u, m., franc. =

vůně, voňavka; parfumerie <<-fi
merie», ž. = voňavkářství;
parfumovati cx-fé-,-fe-», -muji =
napouštět parfumem; dokon. na

parchant, -tě, -tský, v. panchart
*parchavec, -Vce, m., nadávka. ži

dům (J'ir., slov.)
pal-ia. <<-pá.ryja», -ie ll odch. -ia, m.

= člen nejnižší třídy 11 Indů;
přenes. = bezprávný člověk, vy
děděnec, vyvrženec, ubožák:
pm-ijský Esky; -st'vi], přid. k
pana

franc.

*parírovati, -ruji, z něm. = odra
zit, odrážet údery v zápase, tvr
zení, urážky...; přenes. = pod
robiti se. poslouchat (lid. & ho
vor.) '

parita, ž., z lat. = rovnost, rov
noměrnost; paritní [mě] = rov
ný, rovnoměrný; p. komise = v
které jsou strany zastoupeny
rovnoměrně

Paríz, v. Paříž

daná. podlaha, obyč. pomn. -ty;
parket v divadle = přízemí;
parketa, ž. = deska. na vyklá—
dání podlahy; uměti se pohybo
vat na -tách = v „lepši“ spo—
lečnosti... (hovor.);
-tárna, ž. = tOvárna na parkety;
-tář, -e, m. = pokladač parket;
parketovati = pokládat parketa—
mi;
parketový, přid. k parketa: -v3
podlaha

parkos, -u, m. = zakrslý strom
(Vr.) = pahýl; starý p., pře—
nes. = starý člověk (lid.);
parkosek, -sku, m., zdrob. k to—
i'nu;
parkosovina, ž. _= parkosový po
rost;
-som'tý = podobný parkosu;
-sový, přid. k parkos

parkovati, k park 2., o autech =
stát na stanovišti

parkovati || párovatí. = dávati do
páru; p. 56 = sdružovati se do
páru, o ptácích...; dokon. s—se

parkoviště, stř. = stanoviště aut
parkovitý [-tě; -tost] = podobný

parku, upravený jako park;
parkový [wěL přid. k park

párkrát, násobné přislov. = ně—
kolikrát (lid. a hovor.)

*parkytka, -tek, ž., zdrob. k par
keta

parlament, -u, m.,
sněm, sněmovna;
-mentarismus <-ryz-», -smu, m.
= parlamentní soustava;
-mentárka, -rek, ž. = parlament
ní komise (hovor.);
mentárni ll častěji —mentn£,přid.
k parlament: -tarni nesnáze
(Bráf); sr. neparlamentárni; -tní
soustava;

z franc. =
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mentámík, -a, m. = parlament- klamán v manželství; nasadit ko
ník; mu —hy= klamat jej (hovor.);
-mentář, -e, m. = vyjednavač (o pan-okáč, -e, m. = jelen, daněk
příměří...); s parohy; přenes. = klamaný
-mentn£, v. výše; manžel (lid. a. hovor.);
-me'nt'ník, -a, m. = člen parla- *parohatec, -tce. m. = paroháč:
mentu (říd.)

parIOgraf, -u, m., z řeč. = dikta
fon

parma, ž.. ryba
pannasan || panna-, obyčej. parma

zán, -u, m., neboli -'nský sýr
(podle ital. města Parmy)

parmí " parmový, přid. k parma
Parnas, -su <<-su», m., řec. poho

ří, zasvěcené masám, sym'b. bás
nictví; parnasie <<-sije»,ž., rostl.;
pav—nacista,m. = člen franc. bá
snic. školy v 19. stol., pak také
naši;-sist£cký <<-tyc-»,přid. k to
mu

parnatěti, -tějí = stávati se par
natý:
pamatý [-tě; -tost] = kde jsou,
tvoří se páry; p. háj (So.)

parní, přid. k pára: p. stroj. lázeň
'párnice, ž. = pami mlátička

(nař.)
parníček, -čku, m., zdrob. k

parník, -u, m. = parní loď
pámík, -u, m. = dymník (Jin)
parno, 1. příslov. (velmi p.) k par

ný; 2. zpodstat., 2. mn. -ren, stř.
= parné počasí (dusné p. apod.);
pamý [-ně], přid. k 11 pára =
horký, žhavý (jako pára): p.
den. -né slunce

'parob, -a, m. = otrok (RK-):
zdrob. -bek, -bka, m. = odrost
lejší hoch (nářečí.)

parodie <<-dyje>>,ž., z řeč. = ze
směšňujíci napodobení; p. čeho
(básně...), na koho (týkající se
koho); parodista, m. = kdo pa
roduje; distický [-ky] ex-styc-»,_
přid. k tomu;
parodovat'i, -duji = napodobovat,
-bit, zprav. za účelem zesměšně
ní; dokon. z

paroh, -u, m. = kostěný výrůstek
na. čelní kosti některých pře
žvýkavců; přenes. mit -hy = být

-hatý = mající parohy;
parohovitý = podobný parohu:
paroho'vý = z parohů

parochiňlní <<-chijál-», přid. k
parochže (-chije>>, ž., z řeč. =
farnost *

pal-ola., ž., z franc. = heslo;
p., m. = mluvka, „paprika".
ochmelka... (zhrub.)

paroloď, -i, ž. = parník
*parom, -a, m. = hrom, blesk.

čert (slov., J tr.)
paronomasie <-zije», ž., z řeč. =

spojení slov odvozených z téhož
nebo pOdobného základu: bouře
se rozbouřila,

paroplavba., ž. = plavba parníkem;
-plavebn£ společnost

parostroj, -e. -m., obyčej.
stroj; -st'rojn£ závod

párovati, v. párkovati
párovitý [-tě; -tost], přid. k pár a

II pára. = párový, jako pára
párový, přid., 1. k pár: p. kůň =

do páru, z páru; 2. k 11 pára

parní

(říd.)
paroxlsmus (Vrchl.) || obyč. -a;ys

mus, 7mu, m., z řeč. = záchvat,
třeštění

paroxytonon, -na, stř. = řecké
slovo s ostrým přízvukem na
předposlední slabice

paroží, stř. hromad. = parohy;
parožnatý = mající parohy, po
dobný jim

part, -u. m., z lat., vlast. = díl,
přenes. = jednotlivé. zpěvní n.
hudebni úloha, hlas, nástroj, ro
zepsané... úloha, noty, partes,

parta, -rt, ž., z něm. = skupina
hráčů.., pracovni skupina. (lid. &
hovor.); v sIOV. = čelenka svo
bod. dívek (Jir.);
partafír, -a, mi, z něm. Partie—
fuhrer = vůdce pracOvní sku—
piny
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'partaj, -e, ž., z něm. = strana kulturní nezávislost kraje, kme
(politic., ve sporu), nájemník ne; dtm—istu,m. = jeho stoupe
bytu, rodina v nájemném bytě nec; -lám£ škola (v starší dobé)
(lid. a hovor.)

parťák, -a, m. = vůdce party
parte, stř. neskl., z něm. = (1

mrtní oznámení
'partéka, ž., z lat., přenes. = par—

tika (Jin, zastan)
pal-tor, -u. m., z franc. parterre =

přízemí;
býti parter = být
zničen, hotov (hovor.)

partes, -su <<-Su», m., z lat. =
part; zmást... komu -sy = zmást
jej: mluví jako z -sú = jako by

„na zemi“,

to měl napsáno, hbitě, učeně
(lid.)

participace <<-ty-»,ž., z lat. = par
ticipování; -pační obchod; -pa/nt,
-a, m. = podílník, účastník

participlální c-pijál-m přid. k
participium fs-ty—pijum»,-la, stř.,
lat. = příčestí

participovati <<-ty->>na čem = ú
častniti se čeho, mít na čem
podíl

partička, -ček, ž., zdrob. k parta
a. partie

partie <<-tyje», ž., z lat. = část,
oddíl (spisu...); = společnost,
parta: = výlet; je tam p. ša
chu..., šachová p. = hraje se
šach; dáti si partií šachu atp.;
dobrá... p. = vhodný ženich, -ná
nevěsta (lid. a hovor.)

partijní || mý [mě] a-tyj-», podle
ruš. = stranický;
partijnický [-cky; -ct'ví], přid. k
partžjnžk, -a„ m. = straník

partika <<-ty-» || partyka, ž., z
-téka (v. tam) = pleticha (1id.);
panika, m. || -kář, -e, m. = ple
tichář (lid. a hovor-.); '
partiko'vatz' || -tykovatž = pleti
chařit; slož. dokon. "vy- co =
získat pletichařením; -ková'vati,
opakov.: slož. nedokon. vy
(Herrm.)

partikula || -le <<-ty-», ž._ z lat. =
částice (mluvn.)

partikularismus x-ty-zmus>>, -mu.
m., z lat. = úsilí o politickou,

-putyka, -kář,

= podřízená universitě, asi naše
gymnasium: 'lární účet = po—
drobný, neboli -lá'ř, -e, m.

partikula, v. partikula
partisán <<-ty-»|| partysán || party

zán [-nka], -a, m.. z franc. =
straník, stoupenec (říd.); = člen
nepravidelného vojska n. menšího
oddílu pravidelného vojska v ne
přátelském týlu;
partisánský... [-ský; -ství], přid.
k tomu;
partisánštína..., ž. = partisán—
ská... činnost; někdy (neprávem)
= frakční, úchylná činnost

partitivní <<-tytýv-», z lat.: p. ge
nitiv = označující část

partitura ox-tytú-», ž., z ital. = zá—
pis všech hlasů, zpěvní n. hu
dební skladby

partner [-rka], -a. m., z angl. =
spoluhráč, společník

-kova,ti, v. partika
partysán, partyzán, -nský, -nšti

na, v. partisán
paruka, ž., z něm. = vlásenka;

-káč, -e, m. = kdo nosí paruku
(obrozen.); -kář, -e, m. = vlá—
senkář; = zpátečník (šal.);
pamkový sloh =
s příhanou)

barokOVÝ (obyč.

parůžek, -žku, m., zdrob. k paroh
*parva, ž., lat. = 1. třída, prima

(zastan, Ner.): *parván, —a,m.
= primán ; pamánský = primán—
ský

parvenu <<-vny»,m. neskl. ll mne,
ž. protějšek k tomu (Bo.), franc.
= povýšenec;
parvenuo'vský [-sky; -ství] =
povýšenecký

pařák, -u, m. = nádoba na paření
pařát, -u, m. = dráp dravého ptáo

ka; zhruběle = ruka
pářata, pomn. stř., v. páře
pařátek, -tku, m., zdrob. k pařát
'pářo, -ete, stř., obyč. pomn. pá—

řata = pařáty
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pařeniště, stř. = kryté záhony na
pěstování zeleninové sadby; pře
nes. = místo, odkud vychází.
kde vzniká něco špatného: p.
reakce, zrady...

pařez, -_u, m. = část kmene s ko
řeny zbylá po poražení stromu;
spát jako p. = tvrdě (lid.); v.
hluchý;
pařezí, stř. hromad. = pařezy:
pařezo'vžtý = podobný pařezu;
pařezový, příd. k pařez

pařiti = párou, vřelou vodou za
hřívat, na-, polévat...; seno... se
paří, zapařuje = zahřívá se a
kazi; p. = pít (zhrub.);

_slož. dokon. na- si hlavu; na
pokutu (zhrub.) = uložit; na—
se = opíti se; o- drůbež... (k
snazšímu očištění kůže); o- ko
ho, se = párou, horkou vodou
zranit; zůstat... jako opařenlý)
= úplně zkrušený (lid. a hovor.):
roz- se; s—otruby, maso... (aby
byly stravitelnější, aby se od
stranila. nepříjemná. příchuť);
vy- nádobu = parou, horkou vo
dou vyčistit; voda, se vypaří =
změní se v páru; za—: seno se
zapaří;
-pařova.ti, slož. nedok. net-, roz-,
8', '. za-_,'
pařivati, opakov.

pářiti, k par = pohlavně spojovat;
p. se = pohlavně se spojovat;
slož. dokon. 8- " neosob. páří
se..., k pára = tvoří se, vy
stupuje pára (lid.)

pařívati, v.. pařitl
pařízek, -zku, m., zdrob. k pařez
Paříž, -e, ž. || lid. Pariz, -u, m.,

franc. město; Pařížan [-nka], -a,
m. = obyvatel Paříže. rodák z
ní; pařížanstm, stř. = pařížský
způsob života. p. původ; paříž
ský, přid. k Paříž

pas, -u, m., 1. z lat. = průsmyk
(zastar.); 2. z franc. paSSeport
= průkaz (cestovní, zbrojní, do
bytčí...); 3. v. II a III pás

I pás, pásu, m. = pruh latky, kuže
..., pruh, pásmo polí, hor

II pás, pasu, m. || hovor. i pas =
pruh látky ..., kterým se opása
váme: vojenský, ochranný p.;
nosit, míti co za pasem; v. jíti;

ILI pas, wu, m. = část těla, kde
se nosí pás II: až po pás, do
pasu; být v pase slabý... || ho
vor. pas = objem těla v pase
(změřit pas...)

pasácký [-cky; -ct'ví], přid. k pa
55k;
pasáček, -čka, m., zdrob. k
pasák [pasačkaL -a, m. = kdo
pase: p. krav...; p. holek =
„ochránce“ nevěstek; dát komu
-ka = strčit mu hlavu pod vodu
(lid. a hovor-.);
p., hra míčem

*pásání, stř., k II pásati = pás
pasant [-tka] <<-sa-», -a, m., z

franc. = chodec, kolemjdoucí,
cestující, který místem jen pro
chází

pasát a-sát», -u, m. = vítr vanoucí
v tropech k rovníku

I pásati, opět. k pasti: p. se na
čím utrpení = pasti se (č.-Chod):
obyč. slož. nedok. s-, 031- apod.
k dokon. spásti...

II. pásati, -sá.m || -ši (zastat)
-sej, -sá.n(í) = ovíjet, připínat
k pasu: bedra jeho pásal pro—
vaz (Zey.); p. si meč (Krásnoh.);
pásaný duševním kouzlem (Ner.);
= spojovat: mne s vámi pasa
pouto (Čech); jen kniž., jinak
jen slož. dokon. o- koho, se; od
si meč, od- se; pře- se; při- si
meč k boku;
-pásávat'i, slož. nedokon. o- atp.-;
sr. pasovati

pasátní, přid. k pasát: p. vítr
pasáž a-sáž», -e, ž., z franc. pas

sage, 1. = průchod, -dní dům. prů
jezd; 2. = čast, kus řeči. spisu..:
pasažér [-rka], -a, m. = cestu
jící; slepý p. = bez lístku; pasa—
žérský, příd. k tomu; -žérstvo,
stř. hromad. = pasažéři;
pasážovžtý = podobný pasáži,
plný pasáží (hudebních);
pasážwý,- přid. k pasáž
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pase <—se», ž., z lat. = záliba, 2. obyč. přenos. = co nebylo
choutka (lid. a hovor.) uděláno, co chybí, nedostatek,

'pasec, -sce, m. = pásek (zast.) neúspěch (p. vlády, spísu); =
pásek, -sku, m., zdrob. k pás I, II
paseka, ž. = mýtina., stavení na ní;

= zmatek... (vulg.) ; pasekář,
-e, m. = kdo bydlí na pasece;
= kdo působí paseku, zmatek;
-kářský: -ká. kolonisace

'pásemko, -mek, stř.. zdrob. k
pásmo

písemný = mající tvar, podobu
pásma

pascha <<-scha>>.ž., z řeč. = veliko
noce (židov., pravoslav.)

pasians, v. patience
'pásimko, -mek, stř. = pásemko
'pasinek, -nku, m. = pastviště

(nář.)
*pasinka, -nek, ž. = zástěra do

pasu
pasionál <<-si-»,-u, m., z lat. -ssi

= sbírka životopisů svatých, u—
trpení; mailni [[ -nelní obraz
matky (Sez.) = obraz jako trpí
telky

'pasirka <<-si-», -rek, ž., z něm.
= propustka, dovolenka (lid. a
hovor.)

pasirna, -ren, ž. = pasířská dílna
pasírovati, -ruji, z něm., 1. p. co

= projít (lid. a hovor.); 2. p.
komu co = povolit, odpustit (t.);
3. p. šťávu, brambory... = pro
tlačovati skrze síto...;

'kon. pře- šťávu...
pasiř, -e, m. = výrobcepasů, spon

atp.; pasířský [-stv£], přid. k
tomu

pasiva, v. pasivum
pasivismus <<-si-zmus», -mu, m. [[

obyč. pasivita, ž., z lat. = trp
nost, nečinnost, opak aktivity

pasivní a-sív-» [-ně; masu ll zřid.
mý, přid. k pasin = trpný
(mluvnic.); -ni odpor = trpný o.,
resistence; -ní účast = ne aktiv—
ní; -ní politika = neúčast v po—
litic. životě; = neúspěšný: -ní
obchodni bilance

pasivum vsí-», -va, stř., lat., 1. =
trpný rod slovesný a jeho tvar;

dluh, obyč. pomn. pasiva
*paska, -sek, 2. = pasačka; v. hu

sopaska
páska, -sek, ž. = pruh látky, pa—

piru... k něčemu upravený: p.
na, oči, na, ruku, na kniry, na
tiskopisy, smuteční p.; = pojít
ko, svazek: p. přátelství...:
páskovaný = pruhovaný;
páskomt'ý = podobný pásku;
páskový, přid. k pásek, páska

paskvil, -u, m., z franc. || hovor.
zmá-, podle něm. = výsměch, o
nepodařeném díle: p. na. vědu,
uměni...;
paskvžnada <<-ná->>,ž. = šaškov
ství (Nov.)

“pásmice, ž. = pásovitá zástěra
pásmitý = mající podobu pásem

(horstv0)
pásmo, -sem, stř. = řada nití na

přadeně: = souvislá. řada, pruh:
p. bludu (čech), výmluvností
(šmil.), dějů...; horské p. ap.:
mírné, horké... p. (země); =
část dopravní dráhy:
pásmovka, —vek, ž. = pásmová
jízdenka;
pásmový, přid. k pásmo: p. filtr,
jazyk, -vá sazba, jízdenka

pásnice, ž. = kanduš, zástěra, pá.
sové železo _

*pásnouti, -51, z něm. = padnout,
slušet (lid.); v. II pasovati

'pasožit, -a || -tec, -tce || -twík, -a,
m. = cizopasnik, přiživnik

pásovaný = pruhovaný
I paSovatl koho na rytíře = pový

šit (dát mu rytířský pás): ?. se
= zápasit (nářeč.)

II *pasovati, z něm. = hoditi se
(lid.): slož. dok. za- co kam =
dobře vložit, vsunout (t.)

pásovitý [-tě; -tost] = podobný
pásu

pasový aso-», přid. k pas: —véod
dělení (na, policii...)

pásový, přid. k pás: p. lis, -vá.
pila.; —vávýroba = na pásu
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paspart, -u, m. " -rta„ -rt || zdrob.
-—rtka, -rtek, ž.. z franc. passe
partout <<paspartu»= kartonová
obruba obrazu, ztužená. lemovka
šatstva

'paSport ]] zmá—,-u, m., z franc.
= pas, průkaz (zastar.)

paSpule ][ zdrob. —lka, -lek, ž., z
franc. = úzký lem;
paspulopany' = lemovaný

passiflora c-fló->>, ž., lat. = mu
čenka

passim, lat. příslov. = na. různých
místech, tu a tam

passionál..., .v. pasionál
passus <(-Sus» || pasus, -ssu, -su.

m., lat. = místo v knize, v řeči
past, -i, ž. (souvisi s padati, pů

vod. pad-tb) = „do čeho se
padne", přístroj na lapáni mym
ap.; lid. a hovor. = nástraha:
padnout komu do pasti

pasta, ž., z ital. = těstovitá. látka
na čištění (zubní p.), na mazá
ní (p. na, boty), poživatina v po
době pomazánky apod.

pastel, -u, m., z franc. n. 2 ital.
= barevná tužka, obraz malova
ný pastely; pastelka, -lek, ž. =
pastelová tužka; pastelový: -vá
malba; přenes. -vý ruměnec
(Neum.)

paste(u)risace aaa-», ž. = pasteri
sovani; -sovatt <-zo—»mléko =
zahřívat, -hřat na vyšší teplotu
(podle franc. chemika Pasteura)

pastevec -vce. m. = pastýř (kniž.):
mecký; přid. !: tomu: -cký lid
(Olbr.); *-vectv£, stř. = pastev—
nictvi (t.);
pastevní, přid. k pastva: p. hos
podářství neboli -1mictvt, stř.

pasti, pasu, pas, pasa, pas, pásši.
pásl, pasen(i);
vyhánět jej ven, aby si sám trhal
potravu, a dohlížet naň; v. husa;
p. oči, smysly na čem || p. se
zrakem na kom, na čem = ko
chati se; p. se na tiskařské čer
ni = horlivě číst (hovor.); p.
po kom, po čem = slídit, číhat
(lid.);

72

p. dobytek... =_

slož. dokon. mz- dobytek; do—
syta se na-; pro- koho. příleži
tost, vlak = promeškat, z-, pře
hlédnout; s—trávu, mez...; py-:
VY- se, i o člověku = „vykrmitl
se“, ztloustnout (lid. a hovor.);
zpřídav. wpascný; za- = pro-;
pás—úpatí, -vá.m, opakov.:
v. I pásati

pastlčka, -ček, ž.. zdrob. k past;
*-čkář, -e, m. = prodavač pasti
ček

pastila <<-ty-», obyč. zdrob. —Zka,
ž., z franc. = pokroutka, tabletka

*pastiš <<-styš». -e, ž. (m.?), z
franc. pastiche = napodobenina.
slátanina (ša1.)

paStor, -a, m., z lat. = „pastýř“.
evang. duchovní (u nás zastar.);
pastorála, —7'álka„ 'ž. || -'rale
<<-rá.-», stř. neskl. = pastýřské.
skladba, hra.; -rálka, též = pas
týřské, praktické bohoslwi;
-rábnt theologie, mše || -rá.1ní =
idylický

pastorek, —rka,m. = nevlastní syn
(zastar. a nářeč.): pu -rku, m.,
část žentouru;
pastorku || časť. -rkyně, ž. = ne
vlastní dcera

pastosní [mě] <-tóz—»,z ital.: p.
malba = s barvami tlusté nane
senými

pastouška, ž. = pastýřovo obydlí;
někdy = 'obecni chudobinec

pastucha, m. = pastýř
pastuší, obec. přivlastňov. přid. k

pastucha;
'pastuší/na, ž. = pastouška;
'pastušsky', přid. k pastucha =
pastuší

pastva., -stev, ž. = pasení dobyt
ka, pice na pasení; přenes. p.
pro oči... (sr. pasu);
pastvtmz, ž. " piště || miska, stř.
= misto pastvy

*pastvec, -stevce, m. = pastevec
(zast., Ner.)

pastviti se = pasti se (odb.)
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pastýř [-řka], -e, m. = kdo pase:
p. stáda; duchovní p. = kněz;
pastýřský [—sky; -stv£], přid. k
tomu: -ská hůl; -ský list = ve—
řejný list, projev biskupa, evang.
seniora...

pasus, m., v. passus
'pasvit, -u, m. = mdlý svit, mdlé

světlo
paSvoboda, ž. =

(Sez.)
paš, -e, m. = pašování, pašované

zboží
I paša, -ši, m., z tur. = tur. hod

nostář politic., vojenský; symb.
moci, zpupnosti, dobrého bydla.:
= hodný člověk, pašák (lid. &.
hovor.)

II *paša, ž. = pastva. (nář.)
Paša, -ši, m., přijm. z Pavel
*pašácký [-cky; -ct'ví], přid. k pa

šák = hodný, chlapácký;
*pašák, -a, m., z paša = hodný
člověk, chlapík (lid. a hovor.)

pašalik “často -lik», -u, m. = pa
šův okrsek; = obor, .oblast, kde
někdo neobmezené rozhoduje
(hanl.)

Pašek, -ška, m., příjm. 2 Pavel
pašer || pašerák [-mčka], -a., m.

= podloudník;
pašerácký [-cky; -ct'ví] || pašer—
ský [-sky ; -st'ví], přid. k tomu

pašije, ž. pomn., z lat. passio =
historie 0 Kristově umučení, její
zpěvní a hudební zpracováni;
*pašijní pisně = pašijové (Netu)

pašík, -a, m., lid. a hovor. zjem
nělý název prasete; od původu
Pašík, domác. tvar k Pach, Pa—

_ šek... od Pavel
pašijový, přid. k pašije: p. týden,

-vé hry
*pašiř, -e, m. = pašerák
paškál, -u, m., z lat. paschalis k

pascha. = velká“ velkonoční sví
ce; přenes. vzít koho na paškál
= důkladně ho vyslýchat & do
mluvit mu (lid. a hovor.)

'paškrtný [mě,- -nost] = maškrtný
paškvil, v. paskvil
'pašol (přízvuk na -šol), z ruš. =

„táhnl“

nepravá svoboda

pašovat! = podloudně dopravovat.
přenášet; slož. dokon. pro- co
přes hranice; v-, přenes. v—co
do novin = tajně dostat

pašovský [-sky; -stv£], přid. k pa—
ša; přenes. = pánovitý, zpupný
(hovor.)

pašport, v. pasport
*paštěka, ž. = tvář (zhrub.); lido

vou etymologií paštika
paštička, -ček, ž., zdrob. k

paštika, ž., z franc. = kašovitá
poživatina; v. paštěka; paštikář,
-e, m. = výrobce paštik

pat, -u, m., z ital. = zakončení
šachové hry tim, že hráč nemů
že táhnout králem, ale není v
šachu

pata., ž., 1. = zadní část chodidla
(a, příslušná část obuvl): být,
jít kom'u v -tách = hned, blíz—
ko za. ním; šlapat komu na -ty,
přenes. = přísně naň dozírat
(lid. a hovor.); vytáhnouti z do
mu -ty = odejít na kratší dobu
(t.); -ty si uběhat = často
chodit (t.) ; paty komu ukázat
= utéci, odvrátiti se od koho
(t.); platit patami (t.) = neza
platit a. utéci; stavěti se na pa
ty = býti sebevědomý, domýš—
livý, odporovat (lid.); sr. bez,
bezprostřední, hlava, líbati;
podle podoby: p. hory = úpatí;
p. kladiva...

patáček, -čku, m., zdrob. k
paták, -u, m. = pětikrejcarova
mince, pěťák (lid.)

'patálie e-lije», ž., ital. = vojna.
bitka (lid.);
*patalión, -u, m. = batalion
(lid.)

*paťatý = šmatlavý (čap), s dlou
hýma nohama

'páteček, -čku, m., zdrob. k pátek
pátečňátko, -tek, stř. = páteční

dítě, narozené v pátek, nešťast
né (lid.)

páteční, přid. = připadající na pá
tek, konaný... v pátek;
*pátečník [-nice], -a, m. = žeb
rák chodící v pátek, pátkář
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pátek, -tku, m. = pátý den v páteř || pa-, -e, m., z lat., 1. =
týdnu; až po smrti ten p. = ní- Otčenáš (zastar.); = větší zrnko
kdy (lid., Němc.); Vel(i)ký p. v růženci označující Otčenáš
= ve velkonočním týdnu

anténa, ž., z lat. = plochá. miska
na hostii při mši

patent, -u, m., z lat., 1. = veřejný
list se slavnostním prohlášením:
dvorský, toleranční... p.; 2.
nač = Výsada, ochrana vynále
zu; myslí si, že má nač, na roz
um p. = že jen on to dovede,
jen on je rozumný (lid. & ho
vor.);
patentka, —tek, ž. = patentní
knoflík;
patentní právo, úřad; —ní zá
mek.... který je patentován.
zvláštní, velmi vhodný, prak
tický;
patentovatt, -tu_'|i = chránit pa—
tentem; zpřídav. patentovaný;
přenes. p. vlastenec... (posměš.).
který má, ..patent“ na, vlastenec
tví; f
patentový,
úřad

1 páter, -era [lid. pátr, -a], m.,

příd. k patent: p.

zkratka P., z lat. = kněz; p.
Vyklouz = zběhlý katol. teolog

II “pater, -u, m. = patemoster
paterčútko, -tek, stř., zdrob. k

paterče, -čete, stř. = jedno dítě
z pěti spolu narozených

paternita <<-ny-»,ž., z lat. = otcov
ství; —tní žaloba = o uznání
otcovství

paternoster " pti-, -u, m., z lat. =
„Otčenáš“, jednoduché zdvihad
10 (na cihly...), čerpadlo (ho
vor.); -nostrový: -vé rýpadlo
((jap.)

patem, stř. = pět věcí... tvoří
cích celek: p. povídek, dětí

paterOnásob, příslov. = pateroná
sobně (kniž.);
pateronásobný [-ně] = pětkrát
složený, větší, hojnější

páter-ský [-sky; -stv£], přid. k pá.
ter, -a

paterý, druhová. číslovka k 5; o
tvarech v. pod čtverý

(t.); pomn. -ře = růženec... (t.);
2. páteř (zast. pa-), ž. = osa. kos
try obratlovců; přenes. nemít
p. = nemít pevné zásady jed
nání, jednat podle zásady kam
vítr, tam plášť

pateřice, ž. = pět osob pospolu:
mlátitl v -ci

pateříček, -čka, m., zdrob. k pa.
teřík;
páteříček, -čka, m., zdrob. k I
páter a pateřík; brouk;
pateř'ík, -a, m., zdrob. k 1 páter
(Ne!-., ojediň.)

páteřní, přid. k páteř, ž.
patetický, -tičnost, -tik, v. pathe

tický
*paťha, m. = šmaťha, kulhavec

(1id.);
pathatz, -hám = šmatlat, kul
hat; dokon. do- se kam;
patha'vý [Jvě; —vost] = kulhavý

pathetický || pate- [-clcy] <<-tyc->>
= pronášený... s pathosem;
-ttčnost <<—tyč-»,-i, ž. = pathe
tický ráz;
pathettk || pate- <<-tyk», -a, m.,
z řeč. = pathetický člověk

pathologícký [-cky] ll pata-, příd.
k pathologie; = chorobný;
pathologie || zčešť. pata-, ž., z
řeč. = nauka. o chorobách

pathopsychologie " pata-, ž., z řeč.
= nauka o chorobných úchyl
kách v duševnu lidí

pathos || patos <<pá- || časť. pa—».
-su <<-su»,stř., z řeč. = hluboké
pohnutí mysli, vzrušení, vzruše
ný důraz, výraz

patice, ž.. vlast. zdrob. k pata: p.
sloupu;
patička, -ček, ž., zdrob. k pata
(patice); p. chleba = ' skrojek.
dokrojek

patlenco <<pasíjáns>>,neskl., franc.
= hra. v karty pro jednu osobu

patina <<-ty->>.ž., z lat. = měděn
ka, přenes. = starobylý vzhled
(p. stáří)
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patisk, -u. m. = neoprávněný otisk patolízal, -a, m. = nohsled, od
patka, -tek, ž., zdrob. k pata porný pochlebník; patouzalský
'pátkář, -e, m. = pátečník;

*pátkovatt, -kuji = chodit v pá
tek po žebrotě (Ner.);
'pátko'vý = páteční

patla, příslov. ve spoj. hatla p.,
v. hatla;
patla || patlal, -a, m. = kdo se
patlá. v něčem. břídil;
patlanim, ž. = nechutné jídlo.
přenes. = zmatený výklad...;
patláti se, patlám || -lu = ne—
chutně se hrabat, babrat (v
jídle...); p. se s čím = piplat:
nil-, se s čím, v čem; roz- co;
u-, za- co, se = umazat (vesměs
lid. a. hovor.);
patlavý [-vě; duost] = piplavý.
neohrabaný, breptavý

patnáct <<-ct, jen nářeč. -st», za
star. -cte, v ostat. p. -cti, základ.
číslov. = 15;
patnácteronásobný [mě] = pat
náctkrát složený, větší, hojnější;
-cte'rý, druh. čísl. k 15; o tva
rech v. čtverý

patnácti-, ve slož. denni, -hodi'no—
vý, -letý, -měs£čn£... = trvající,
star-ý 15 dní, hodin...

patnáctina, ž. = patnáctý díl
patnáctka, ž. = číslice 15 a něco jí

označeného;
-ctk'rát, nik.
slov. k 15;
patnáctý, řad. číslov. k 15; půl
-cta..., v. čtvrtý

patní, přid. k pata;

-te, číselné pří

patnžk, -u, m. = ochranný ká—
men u vrat, u rohu budovy, u
silnice; symbol nechápavosti
(vulg-)

patograf, -a, m., z řec. patho- =
kdo líčí utrpení (Nov.)

patokář, -e, m. = kdo sbírá... pa.
toky; = hostinský, politic. čach—
rář... (hanl.); literární patoka
řen/í (Sal.), o nízké úrovni lite
rární;
patoky, pomn. m., zříd. ž. =
slivky; nalít komu lživých patok
= obelhat jej (šmíl.) ; medové
-ky = medovina. (Holeč.)

baky; -st'vt], přid. k tomu
patologický, mate, v. pathologie
patos, v. pathos
pátr, m., v. I páter
pátrací oddíl... = na pátrání;

pátrač, -e, m, = kde pátrá;
pátračka, -ček, ž. = pátrací oddíl

*patrák, -u, m. = (jedno)patrový
dům '

pátrati, -rám po kom, po čem =
zkoumat, vyšetřovat, slídit; do
kon. do- se koho, čeho; na- se
(mnoho): pro- co; vy—koho, co;
*za—,prostě dokon. (kniž., Svob.
...); pátrá'vatz', opakov.:
*pát'ravec, -vce, m. =
člověk;
pátra'vý [-vě; -vost] = pátrající,
zkoumav'ý .(pohled...)

patriarcha <<-ryjar-», —chovi, m.,
z řeč. = otec (a vládce) rodiny,
rodu: = arcibiskup východ. círk
ve; přenes. = vážený, důstojný
stařec: p. Dobrovský; = hlava
českoslov. církve;
patriarchální bytě; masu, přid.
k tomu: p. zřízení, řád = kde
vládne otec; = vznešený. důstoj
ný (zjev, postava); -chát, -u, m.
= úřad patriarchy, obvod jeho
moci; = patriarchální řád

patricij, -e, m., z patricius = sta—
rousedlý měšťan; patricijský
[-sky; -st'ui], přid. k tomu;
patria—tus <<-trýcijus», -cia, m.,
lat. = privilegovaný občan v sta
rém Římě

pátravý

patrimoniální (<-Ilyjá.l-», z lat. =
dědičný, vrchnostenský (úřad,
soudnictví); -monium q-móny—
jum», —nia,stř., lat. = rodinný,
dědičný majetek, podíl, statek,
panství

patriot a-ryjot», -a || zast. patriota
[-tka], m., z lat. = vlastenec;
tichý [-t'i.cky] <<-tyc->>= vlaste
necký; -tismus <<-tyz-», —mu, m.
= vlastenectví ll '-tstfvt, stř.
(Neum.; s hanlivým odstínem)
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patristický <-styc-». přid. k
patristika cesty—», ž. = učení
církevních otců &. nauka o niCh

patrně, v. patrný;
pat'most, -i, ž.: mít koho, co v
-sti, v evidenci = sledovat, ne
zapomínat... ;
'patrňoučký = zcela.patrný (č.
Chod)

patrný [-ně; —no], souvisí s pa
třiti = zřejmý. jasný (rozdíl...);
je -né || -no, že...; jak je -no =
jak je vidět (správ.); -ně, pů
vod. = zřejmě (zastan) || = jak
je vidět, bezpochyby, asi: -ně
na to zapomněl; v. patrnost

patro, -ter, stř., 1. = poschodí; 2.
= místo nad mlatem; 3. = část
ústní dutiny; v. spatra

patrola, ž., z franc. = vojenská,
policejní hlídka; patrolo'vati =
konat hlídku, strážné obcházet

patron [mkaL -a, m., z lat. =
ochránce, příznivec, na př. školy,
závodu, osoby, pův. = ochranný
světec, podací pán kostela; div
ný p. ap. = podivín (lid. a. ho
vor., obyč. c-ón»)

patrona, ž., z něm. = nábojnice.
celý náboj, vzornice, šablona

patronance, ž., z lat. = ochrana:
' patronát, -u, m. = práva. a po

vinnosti patrona; mám/i škola...
- = pod něčím patronátem; patro

mlsovati <<—nyzo-»= chránit, pod—
porovat

patroness, v. lady
patrOnka, v. patron
patrontaška, ž., z něm. = brašna

na patrony (lid. a hovor.)
patronymický, příd. k patronymi

kon: p. význam;
patronymikon (podle lat. -kum),
-ka, stř., z řeč. = jméno po otci,
rodové (dědic = potomek dědův,
panic, Lobkovic...)

patrový, přid. k patro 8.: p. ob
louk; k patro 1.: p. dům, obyč.
jednopatrový...

patřičný [mě] = náležitý, vhodný
(většinou lid. & hovor.)

patřitl, 1. = hledět, dívati se (říd.
kniž.); 2. = náležet, o majetku
i jinak: patří mu panství; komu
to patří? = čí to je; všecko to
patří k 'jednomu družstvu; ty
věci patří k sobě; to sem nepatří;
to ti patří = zasluhuješ to (lid.
& hovor.); ta pocta mu nepatří
= není jí hoden, nepřísluší mu
|| nepatří jeho osobě. nýbrž ú
řadu... = nevztahuje se na jeho
osobu; ta poznámka vám ne
patří, obyčej. nevztahuje se na
vás, netýče se vás; to patří vy
hodit = to by se mělo... (lid.);
3. neosob. patří se... = sluší se:
chovati se, udělati co..., jak se
-ří; sr. jaksepatří;
slož. dokon. 'do- = dohledět:
o- komu co = obstarat; o- ko
ho, se "jídlem... = zásobit; po
= pohledět \(kniž., často bibl.);
s—= uvidět (běžné); za—o-koho,
se = zajistit (existenčně...):
za-o—nemocného, o posledním po
mazání;
matřovati, slož. nedokon. o-; s
v čem co = vidět; zao-;
patřívati, opakoy.

patvax, -u, m. = nepodařený tvar
patvor, -a, m. = nepodařený tvor
pátý, řad. číslov. k pět; -té přes

deváté, o neuspořádanosti; sr.
kolo; půl zatím..., v. čtvrtý

Paul, -a, m., z lat., příjm.; Paula,
ž. = Pavla; poután, -a, m. =
pavlan

paumělec, -1ce, m. = nepravý Umě
lec; paumělecký, přid. k tomu:
pauměni, stř. = nepravé umění

panperisaco <-za-», ž., z lat. = o
chuzení, —zová.ní

pausa || zčešť. pauza, ž., z lat. =
přestávka v_řeči, v práci...; pau
sička || -ztčka, ž., zdrob. k tomu
(Čap., č.—Chod);
pausovati = dělat pausu

'pauš, -e, m. = vypuklina na odě
vu, nabraná. část oděvu (Rais,
nář.)
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paušál, -u, m., z něm. = výměrek,
úhrnné částka, částka. na drob
ná. vydání; paušál/nl [mě] = 13—
hrnný (sazba, poštovné...); -ni
tvrzení = všeobecné, nehledicí k
různým osobám, k jednotlivostem
téže věci...; -ně co odsuzovat;
paušalovatž, -1uji = úhrnem vy—
měřit '

pauza, -zička, v. pausa & pavuza
pav [páviceL -a, m., pták; symbol

pýchy: chodit... jako p.
Pavel, -vla, m., z lat. Paulus,

křest. jm. i příjm. || Pavla, ž.
pavéza, ž., z ital. = štít; = pavu

za. (nařeč.); = korunní lístek
motýlokvětých rostlin;
pavézka, ž., zdrob. k tomu; pa—
véznik, -a, m. = štítonoš (za—
star.)

pavěda, ž. = nepravé. věda;
pavědecmý boky; -clcost] =
mněle, zdánlivě vědecký

paví [[ 'pavl, příd. k pav: p. peří...
pavián <<-vijá.n», -a, m., Opice
pavice, v. páv

do

*páviti se = pyšniti se (lid., Tře
bíz., Major.)

pavilon, -u, m., z franc. = menší
budova oddělená od jiných: vý
stavní, nemocniční... p.;
pavilónek, -nku, m., zdrob. k to
mu; pavilonový, přid. k pavilon

Pavla, 2., v. Pavel
pavlač, -e, ž. = vyvýšená. chodba

uvnitř domu, lid. = balkon;
pavláčka, ž., zdrob. k tomu

pavlán, —a, m. = člen řádu sv.
Pavla; -nsky' řád, kněz;
*pavlán, -u, m., z franc. pavilion?
= balkon, pavlač (čech)

Pavlas, -lát, -a, -lata, -lena, m..
příjm. z Pavel

Pavlíček, -čka, m.. zdrob. k Pavlík,
Pavel; Pavlíčka, ž., zdrob. k
Pavla; Pavlík, -a, m., zdrob. k
Pavel

Pavlína, ž., domác. tvar k Pavla;
Pavl'mec, -nce, m., přijm. z Pa
vel;
Pavlínka, Jil/nku, ž., zdrob. k
Pavlína

Pavlouš, -e. zdrob. -šek, -ška, m.,
domác. tvary k Pavel

Pavlovské hory, dříve Pálavské
Pavlů, m. neskl., příjm. z Pavel;

paní... Pavlová || Pavlů
pavouček, -čka, m., zdrob. k ps,

vouk;
pavoučí, přid. ]: pavouk: p. vlák
no; "p. trpělivost (Sez.);
'pavoučžvý = jako pavučina
(Těsnohl.)

pavouk, -a, m., členovec; přenes.
(divný) p. = morous, podivín
(lid. & hovor.); -ky v hlavě =
„brouky“;
pavoukovlty' [-tě] = podobný pa
vouku; -tě koho opřádat (Hos
tov.)

pávový [JvěL přid. k pav; -vě
modrý (Tilsch.)

*pavuči, příd. = pavoučí;
pwvučl, stř. = pavučiny (šrám.);
pavučina, ž. = pavoučí vlákna;
mít v kapse -ny = být bez krej
caru (šmíl.); pavučinka, -nek, ž.,
zdrob. k tomu; 'pavučvrmý důkaz
= velmi slabý (Suš.); pavučin—
kový, -činový [mě]: -va bytost
(Arb.); -činově jemný (Sez.),
tenký (R. Svob.)

pavuza (lid. pauza <<pa-uza,pauza),
han. póza), ž. (souvisí s vázati)
= silné bidlo k Upevnění vyso
kého nakladu; praštěný -zou =
pomatený (Vr., 1id.);
pavuzovatl = stahovat, u- pavu
zou; slož. dokon. u- (Svět.)

pazderna, 2. = sušárna lnu; -mlk
[-mice], —a, m. = zpracovatel
lnu; -'rný důvod. přenes. =
chatrný (Suš.)

pazdeří, stř. hromad. =
část stonku lnu

pazneht, -u, m. (z -noht) = posled
ní rohovitý článek nohy skotu;
paznehtnlk, -u, m., v. akant

dřevnatá

pazour, -u, m. = dráp, pařat
(lid.) ; = prst, ruka (vulg.);
zdrob. -'rek, -rku, m. ; = flint,
křesací kámen

'pazucha, ž. = podpaždí (Koll.)
pazvuk, -u, m. = neurčitý, nelibý

zvuk
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'páž, -e, ž. = paže (básn.)
pažba, ž. = rukojeť střelné zbraně
*paždě || 'pá-, ž. = paže (řid.

kniž.) ; obyčej. vzit... koho, co
pOd paždí

paždí, stř. = paže; nejčasť. ve vý
raze pod paždí, pod paždim; =
úžlabí, místo mezi listem a lody
hou, odkud vyrůstá pupen (odb.)

paže, 2. = horni lidská, končetina,
nadlokti

páže, -žete, stř., z franc. ='rytiř.,
dvorský panoš; pážecí služba

pažení, stř. = ohrada; = futro u
dveří (Jir. aj., lid.)

*paží, stř. = paže (knih)
pažička, -ček, ž., zdrob. k paže
pažlt, -u, m. = mladý trávník
pažiti = zahrazovat, bednit; slož.

dokon. o-, pře-, za- co; wašovati,
slož. nedokon. o-, pře-, za

pažitka, -tek, ž., souvisí s pažit,
zelenina; -tko'vy' = s pažitkou

pažní, přid. k paže
-pažovati, v. pažiti, -pažiti
*pažravý, ze slov. = žravý: p. ame

rický imperialismus (Gottw.)
pče || časť. pčí || hepče, hepčí,

citoslov. vystihující zvuk při
kýchání

Dé, V- I)
peagní " zčešť. peážm, z franc., o

vlaku = jedoucí částečně přes
cizi územi

pec, -e Il zastar. —i, ž. = místo
na“ pečení, pálení, pražení atp.;
sedět, ležet, váleti se na -ci,
za. -cí, o peciválovi (lid. a. ho
vor.); kdo v té peci bývá., jiného
tam hledá (přísl.), o pomluvači:
v. lehnouti; rozbořila se jim p..
o narození dítěte (lid.)

pecen, -cnu. m. = bochník chleba
(původ. chléb pecný = pečený
v peci)

péci, -ku, -češ..., -kou (lid. a ho
vor. ' -ču, -čou), rozk. pec (lid.
& hovor. peč) = sušit, upravo
vati žárem, ohněm, suchým vzdu
chem (chleb v peci, maso v trou—
bě, na, rožni...); p. oplatky, v.
oplatek; p. co, přenes. = tajně
n. dlouho dělat, chystat; ne

péci s kým = nebýti s nim za
dobře (lid. a. hovor.); v. koláč:
p. se na slunci = pařiti se, opa
lovat; být u někoho pečený va—
řený = stále. jako doma (t.):
slož. dokon. do- chléb; na—chle
ba (mnoho): o- jablka; pro- pe
čení; dobře propečený chléb;
při- čeho = napéci vice, při- co
= připálit; s-: něco se speklo =
při pečení spojilo; maso se
speklo = pečenim zmenšilo; pře—
nes. vlasy se spekly = slepily:
u- co; vy- chléb = dobře upéci;
vy- z pečeně hodně sádla = pe
čením ziskat; za- šunku do
chleba; v. pékati

pecička, -ček, ž., zdrob. k pecka
pecínek, -nku, m., zdrob. k pecen
*pecinka (win-), -nek, ž. = vý

stupek před pecí (lid.)
pecivzil, -s., zdrob. -'válek, -lka, m.

= kdo se valí na peci, doma, le
noch, kdo nechodi do společ
nosti... (lid. a hovor.); -válský
[-sky]: -sky snít (Pujm.) "
málkovsk/ý, přid. k tomu

pecka, -cek, ž. = tvrdý obal seme
na některých plodů; podle po
doby = vojen. hvězdička (lid.)
atp.; = nedostatečná. (student.);
peckovice, ž. = dužnatý plod s
peckou;
peckovitý = s peckou (ovoce);
peckomj, přid. k pecka

Pecnář, -e, m. = kdo peče pecny:
přid. pecnářský; dřstvi = živ—
nostenské pečení pecnů;
*pecný, přid. k pec = pecový

*pccouch, -a, m. = pecivál (Koll..
slov.)

pecový, přid. k pec: -vé dřivi =
do pece (Baar)

pečárka, -rek, ž., houba, žampion
péče, ž. = starost, pozornost, o

šetřováni: p. oč, o koho; mít
péči, mit koho, co na. péči; vě—
novat komu, čemu péči: konati
co s největší péči

pečeně, ž. = pečené maso; sr.
dým; p. života (šum.) = milé
příhody
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pečený vařený, v. péci
pečeť, -ti || -tě, mn. 2. atd. -ti,

-tím, -tích, -těmi, ž. = kus vos
ku (s otiskem razítka), přile
pený na něco n. zavěšený k ně
čemu; p. starobylosti, geniality
.. = znak, znamení, stopa: svě

řit komu co pod -tí mlčelivostí
= důvěrně;
pečetidla, stř. =
četění;
pečetní, -těn(í). p. co = pečetí
zalepovat, potvrzovat: přenes.
= tvrdit (lid.); slož. dokon.
od-, 702- co = zbavit pečeti, o
tevřít, rozevřít; z- úmluvu, přá.
telství, věrnost... = potvrdit, u-,
osvědčit; za- list, byt = opatřit
pečetí; -pečeťo'vati, slož. nedok.
od—...; pečetívati, opak.;
pečetitko, -tek, stř. = četidlo;
pečetní, přid. k pečeť: p. vosk

*pečíci = na pečení
pečinka, -nek, ž., zdrob. k pečeně
'pečitý = pečený (Jin, zastat-.)
pečivo, stř. = pečené jidlo; pečiva?

[doost] = podporující pečení:
p. prášek

pečlivý [-vě; -vost] = mající péči,
starostlivý, s péčí vykonaný

pečovati o koho, oč = mit péči,
starati se; dok. na- se (mnoho);
pečovávati, opakov.

pedagog [-gožka], -a, m., z lat.

razítko na pe

pae- (a tam z řeč.) = vychova
tel, učitel;
-gogicky' [-cky] = vychovatel
ský; -gogie, z. = pedagogika
(zast.); -gogika, ž. = nauka 0
výchově, vychovatelství; -gogium
<-gijum»', -ia, stř. = učitelský
ústav

pedal, -u, m., z lat. = šlapatko u
klavíru, 11 kola., klávesnice pro
nohy u varhan; přenes., obyč.
pomn. Jy = noh-y (zhrub.)

pedant [-tka], -a, m., z franc. =
přepjatý puntičkáři školomet;
pedwnterie <-ryje», ž. || -tismus
q-tyzmus», -mu. m. ll -tm',ctví,
stř. || -tst1ň, stř. = lpění na ma
ličkostech, školometství, puntlč
kářství; pedantický [-cky] <-tyc->>

|| pedantský [-sky; -stvž] = pun
tičkařský, školometský

pedal, -a., m., z lat. = školník na
vys. školách

pederast, -a, m., z řeč. = muž od
daný pederastii; -stický e-styc-»,
přid. k -stie <<-styje», ž. = cho
robná, láska muže k muži

pedestrián a-ryján», -a, m., z lat.
= chodec, pěší závodník; -stria—
nismus <<-nyz->>,—mu, m. = pěs
tění chůze

pedikér [—rka] <<-dy-», -a, m. =
kdo provozuje pedikuru;
-kérský [-sky; -st'uí], přid. k to
mu;
padák/um a—dykýg často -dykú-»,
2., z lat. = ošetřování nohou

pedologický [-cky], přid. k
pedologie, z., 1. z lat. pedo— =
půdoznalstvi; 2. z lat. paedo— (a
tam z řec. palac-) = nauka. o
dítěti

pedometr, -u, m., z lat. = kroko
měr

pedopSychologlcký [-cky], přid. k
pedopsychologie (pedo— z lat.
paedo-), z. = psychologie dětství

"petel || pefél, -u, m., z něm. =
(vojenský) rozkaz (lid.)

Pegas(us) <<-zus», -sa, m.. lat. z
řec. -sos = řec. bajeslovný kůň
okřídlený; symb. básnlc. genia:
sednout na -sa, osedlat -sa =
básnit; Pegas, souhvězdí

*pěhavý: -vě léto = kdy vznikají
pihy (Koll.)

Pech, -a, m., přijm. z Petr
*pech, -u, m., z něm. = „smůla"

(lid.)
Pecha, Pecháček,

-a, Pecha/nec,
-nka, Pecháň,
z Petr

peignolr <<peňoár», -u, m., z franc.
= dámský plášť při česání vla
sů, po koupeli

peioratlvní ]] pejo- [-ně; -nost]
<-týv->>,z lat. = zhoršující, han
livý, podceňujicí

*pejpa, sr. pípa
pojí-, —ř<wka, v. pýř
*pejručí, stř. = peručí

-čka, Pecha/n,
-nce, Pechánek,
-ně, m ., příjm.
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'pejsánek, -nka ll 'pejsek, -ska, m.
= pes (lid., cit.)

pejsesy <<-zesy»,m. pomn. = pejzy
(č.-Chod)

pejzatý = mající pejzy;
pejzy m. pomn. = dlouhé kadeře
na skráni ortodoxních židů

pekáč, -e, m. = nádoba na. pečení;
symb. nehybnosti...: sedětl jako
p. (lid.); = zaječí lože;
pekáček, -čku, m., zdrob. k tomu

pekárenský, přid. k
pekárna„ ž. = místnost s pekař
skou peciý horko jako v -nč (1id.);
pekař [-řka], -e, m. = živnost
ník pekoucí různé pečivo; pekař
sky' [-stvž], přid. k tomu

pékati „ píkati, opět. k péci; zprav.
slož. nedok. o- k dok. opéci; při-,
0 slunci = stále více hřát; roz-,
s—, 011- k dok. rozpéci...

pekelec, -lce, m. = místo nad pe
cí, čeřen; = peklo (Třeb.)

pekelník [-nice], -a, m. = oby
vatel pekla., kdo' patří do pekla,
ďábel, zlý člověk, zlé dítě;
pekelný [-ně]: -ný stroj = za—
řízený na výbuch; -ný žár... =
jako v pekle, strašný, nesne
sitelný; pod. -ná bolest, radost...

"'pekliti se s kým = „mit peklo“,
zlobiti se

peklo, -kel, stř. = místo věč
ných trestů (podle nábožen.
představ); při klení apod.: je to
v pekle = pryč, ztraceno; míti
z -la štěstí = velké, nezaslou
žené; často pomn.: u, do všech
pekell; chodit... po všech -lích
|| -lech = po divných cestách.
bůhvíkde, po čertech & ďáblech:
sr. horoucí; symbol trápení, ne
svárů, rozvratu: míti s kým p.,
hotové p.; sr. pekelník

pekuniární [mě] <<-nyjár-», z lat.
= peněžitý

'pekýlek, -lku, m. = pekelec
(Havlíč) ][ *pekýlko ('petýlko),
-lek, stř. (náš.)

pel, -u, m. = pyl; přenes. p. pa.
nenskosti (čech)... = jemný ná
dech, něha; p. ideálu (Vrchl.).
snů (Břez.)

pelagický, z řeč. = mořský
pelargonie ox-nyje>>,ž., z lat., kvě

tina.
pelášiti = utíkat, uhánět (lid. a

hovor.)
pelech, -u, m. = zvířecl doupě,

brloh; přenes. = postel, lůžko
(lid.)

pole-mele, zčešť. pelmel, franc..
stř. neskl. = směs, páté přes
deváté

pelerina (dý->>, ž., z franc. =
pláštěnka; pelerí/nka, ž., zdrob.
k tomu

pelest, -i, ž., z něm. = postranice
u postele

'pelestý = pestrý, strakatý (Hari.)
*peleš, -e, ž. = pelech (zastal-.);

peleš lotrovská;
'pelešíštč, stř. = pelech;
peleš'iti = mít pelech (Jir.); p.
se = váleti se...: slepice se -ší
v prachu; p. se s kým, o nemrav—
ném poměru

pelichati, -chá.m = ztrácet peří;
slož. dokon. o-; opelichaný =
odřený, olezlý; val-; vypelicha
ný;
pelichavý = pelichajici:
rukávnik (Mach.)

pelikán, -a, m., z lat., pták:
p., -u || -a (život.), m. =
stroj k trhání zubů

pelístka, -stek, z., zdrob. k pelest
pelíšek, -šku, m.. zdrob. k pelech
'peliti = pelášlti
pelmel, v. půle-mele
peloušek, -šku, m.,

luch (Těsnoh.)
*pelovati, -luji = pelášit (J'ir.)
pelový [-vě; -vost], přid. k pel
*peluch, -u, m. = pelech
*peluň -ně, ž. (Ner.) || pelwněk,

obyč. pelyněk, -ňku, m., léčivá.
rostl. a lék z ni; symb. hoř
kosti, zármutku: pivo jako -něk:
přisypati komu -ňku (Němc.);
-ňkový odvar; -vá chuť, -vé víno;
přenes. -vé myšlenky (č.-Chod)

pemza, ž., z něm. Bims = sopečné
sklo, hornina

*pemzlík || pžm- || pen-, -ku, m..
z něm. Pims = štětec (lid.)

-chavý

ná.

zdrob. k pe—
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peň, pně, m. = kmen stromu peníz, -e, m., mn. -níze, -nízů =
penál, -u, m., z lat. = pouzdro na mince; za levný peníz = levně,

pera lacino;
penále, neskl. stř., z lat. poe- =

smluvená pokuta
penalty, stř. neskl., angl. = po

trestání pro porušení pravidel
(sport.)

penát, -a, m., z lat. = domácí
bůžek: lárově & penáti = ro
dinný krb

pendant <<pándán»,-tu, m., z franc.
= protějšek, obdoba

*pendlovati, z něm. = kývati se.
sem tam jezdit, chodit, v. ky
vadlo; "
pendlovky, -vek, ž. pcmn. = ky
vadlové hodiny, dveře (lid.);
*pendlo'uy' = kyvadlový

pendrek, -u, m., z něm. Baren
dreck = ztuhlá. šťáva z lékořice,
lékořiěina (lid.); cukrovi: =
policejní obušek (vulg.); = nic,
„houby“ (t.);
pendrekář, -e, m. = strážník
(Olbr.)

penetrace, ž., z lat. = pronikání;
-rance, ž. = pronikavost;
-ra/ntni [-ně; -nost] = pronikavý
(zápach, vůně...)

penčzo-, kmen k peníze, ve slož.:
-kaz, -a, m. = padělatel peněz;
-kazecká společnost; -ka.zectví;
*-Záska (Suš.); *-lovec (Koll.);
'-měnec, -nce, m. = směnárník
(zastar.);
-rytec, -tce, -tepec, —pce,m.

peněženka, ž. = tobolka na peníze
peněžiti co = obracet v peníze.

získávat penize; obyč. slož. do—
kon. 2- co; nedokon. zpeněžo'vatž

peněžitý =, v penězích, na -zích
(odměna, pokuta, hodnota.)

peněžní [-ně], přid. k peníze: p.
dopis, ústav, hospodářství; státi
si -ně dobře = po peněžní strán
ce, pekuniáxně; -ž'nictvž, stř. =
bankéřství; -žnik, -a, m. = pe
nězoměnec, finančník, bankéř

penis, -su <<-nysu», m., z lat. =
pyJ'

pomn. peníze, -něz = prostředek
ke směně zboží; jde to, ,.leze“
do peněz = stojí to mnoho pe
něz;
penízck, -zku, m., zdrob. k peníz;
rostl.;
penízky, zdrob. k pomn. peníze;
penizkovitý: -té koberce (Neum.)
|| penizkový očelek (čech)

Pen-klub, lépe Fanklub, -u, m..
zkratka. = předválečné meziná—
rodní sdružení poetů, essayistů
a novinářů v buržoas. duchu

peňoár, v. peignoir
pense <<-ze», ž., 1. z lat. = vý—

služba, výslužně, odpočinek, od
počivné;
2. z franc. a-ze>>n. podle franc.
apánse>> = byt se zaopatřením:
pensička, ž., zdrob. k pense 1.:
pensijní <-zij-», přid. k pense 1.:
p. narok, přispěvek, pojištění,
fond...

pensík c-zik», -u, m. = pension
(h0vor.)

pension <<-zijón, podle franc. pan
sijón>>, z franc. = hotel, přijí
mající hosty na pensi 2.;
pensionát, -u, m., z franc. = vý
chovný ústav s celým zaopatře—
ním, internát

*pensionista e-syjonys-m m. =
pensista (Ner.)

pensionovati <<-zijo->>koho =
do pense, na odpočinek

pensista [-stka] <-zis—»,m. = kdo
je na pensi 1., ,.výšlužník“

pensnm <<-zum>>,-sa, stř., lat. =
úkol, úloha

pentagram, -u, m., z řeč. = pěti—
cípá. hvězda, muří noha

pentametr, -u, m., z řeč. =
stopý verš, pětiměr

Pentateuch e-te-uch», -u, m. = pět
knih Mojžíšových

pentle. ž., z něm. = stuha. tkanice;
pentlz'čka, -ček, ž. || pentlík, -u,
m. (Jin), zdrob. k tomu;
pentliti = zdobit pentlí,

dáti

pěti

-lemi ;
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přenes. p. zpravy (Jin) = při
krašlovat (lid.); dokon. o- co,
přenes. o- zprávu; o- koho =
obalamutit (vulg.); slož. nedok.
opentlovati

pentlový, přid. k pentle
penzlík, v. pemzlík
Pepa, m. " ž., domác. tvary k Jo—

sef || Josefa;
Pepan, -a, častěji Pepánek, -nka,
m., jiné domác. tvary;
Pepča, m. || ž., též

pepice, v. pepik
pepický [-cky; -ct'vž], přid. k pe

pik: p. tón, -cké způsoby
Pepička, ž., zdrob. k Pepa
Pepík, -a, m., zdrob. k Pepa;

pepik ll Pepik [-pice], -a, m. =
mladý příslušník praž. společen
ské spodiny před 2. svět. válkou

Pepina, -nka, z., dom. tvarykPepa
pepita, 1. neskl. příd. jm., ze špaň.

= černobíle kostkovaný: je to
p., látka p. apod.;
2. stř. neskl. = pepitová. látka;
pepitopý, zčeštěné pepíta 1.

Pepka, Papouš, -šek,' dom. tvary k
Pepa m. i| ž.

peprný [-ně; -nost] = opepřený
(o jídle...); přenes. = štiplavý,
řízný..., 0 odpovědi atp.

pepř, -e, m., z lat. = keř i jeho
plod jako koření;
pepřenka, ž. = nádobka na pepř;
*pepřžl, -a, m. = kdo mnoho
pepří (Vanč.);

-pepřiti = kořenit pepřem; slož.
dokon. o- co, přenes. řeč jadr
nými slovy, vtipem; pře- = pří
liš opepřit; nedok. -pepřo'vatá, o-'
pře—,
pepřovka, -vek, ž. = pepřová.
hůl;
pepřovnik, -u, m. = pepřový
keř;
pepřový, příd. k pepř: p. keř

Pepuše, Pepuška, ž., zdrob. Pepa
pár, v. pair
'pérce, stř. = pérko (RK.)
percento, stř., z ital. = procento:

percentuální = procentový
percepce, ž., z lat. = přijímání,

vnímání, vnímavost;

percepční, příd. k tomu;
perceptivnž [-ně; -nost] ď—týV-D
= vnímavý;
percipo'vatž = vnímat

perčOvina, ž. = gutaperča
pereat, -ant!, lat. = ať zhyne,

—nou,pryč s ním, s nimi!
perečko || pe-, stř., zdrob. k pero,

péro
peremtorický, z lat. = “konečný.

neodvolatelný
perena, ž., z lat. -nn- = vytrvalá

rostl.
*perenditi = pelášit (Gap.)
per cxtensum <<ekstenzum>>,lat. =

podrobně, ze široka, zevrubně;
psát per e. = přes celou šířku
listu; odříkati co per e. = vše
chno za sebou

perfektivace || -ktiv'isace <<-kty
zace», 2. = perfektivování, per
fektivisování; -ktžonž [-nč; -nost]
<<-ktýv-» = dokonavý; -ktivovatž
|| -ktiv'i,sovati x-kty-», lat. = (u)
činit perfektivním

perfektní [-ně], z lat. = dokona
lý, úplný; -ktum, -ta, stř., lat.
= minulý čas a. jeho tvar

perfidie x-fídyje», 2., z lat. = per
fidnost; perfidní [-ně; -nost]
<-fid-» = věrolomný, proradný

perforace, ž., z lat. = perforo
vání; '
perforovaož, příd. = jsoucí na per
forování: perforovat'i = proděra
vit, propíchnout (p0štovní znám
ku, ušní bubínek...) || = proděra
viti se, -vět (lékař.)

pergamen || (lid., Nemo.) —nt, -u,
m., z lat. = psací kůže; symb.
tuhosti, pevnosti: pláténko ja
ko -nt (Němc.); pergamenooý
[dvě] rukopis; přenes. —vá tvář
(Arb.), -vě scvrklý člověk (SD.)

pergola, 2., z ital. = loubí
periferie <<-ryje», ž., z franc. =

obvod, pokraj města, vzdálenější
předměstí; *periferijní || obyč.
periferní [—ně; -nost], příd. k
tomu; -ní slovo = z periferie,
obhroublé
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perifrase ]] zčešť. -fráze, ž., z řeč.
opis pojmu, slova, tvaru;

-frastický [Jay] x-styc-» o
pisný, opisový, opsaný

perihelium <<-hé->>.-ia, stř., z lat.
= přísluní, nejbližší poloha pla
nety od slunce

perhoreskovati, z lat., vlast.
tl strach před kým, přenes.
odmítat, zamítat, hlavně soudce

perikopa, ž., z řeč. = část Pís
ma. ke čtení při bohoslužbách

perioda <<-ryjo-», 2., z lat. = ob—
větí; = čmýra; = období:
periodicita <<-dy->>,ž. = periodic—
nost; -dický || zříd. -dič'ný [-dic
ky; -d/ičnost] = nastávající, vy
cházející... v pravidelných lhů
tách: -dický pohyb, čaSOpis

peripatetický [-cky] e-tyc-», přid.
k peripatetik: p. způsob výcho
vy (čech) = při procházce;
peripatetik q-tyk», -a, m., z řeč.

..chodec“, žák, stoupenec A
ristotelův (podle toho, že Ari
stoteles vykládal při procházce)

peripetie a-tyjew, ž., z řeč. o
brat v ději, předposlední část
klasického dramatu

periskop, -u, m., z řeč. = optic
ký přístroj na nepřímé pozoro
vání

perlspomenon q-spó-m -na, stř.,
řec. = slovo s průtažným pří
zvukem na poslední slabice

perka, mn. stř., v. perko
*perkmistr, -a, m., z něm. = správ

ce vinic (Jir.)
perko, pérko, stř., zdrob. k pero;

perko, obyč. množ. perka = obuv
5 pérovými vložkami

*perkytlářka., -řek, ž. švadlena
šijící perkytle; -tle, ž., z něm.
havířská kytle, balena

perla || zříd. perle, -rel, ž., z lat.,
skvost; přenes. podle podoby =
slza (básn.); perly = bílé zuby
(čech); vzácné dílo (p. lite
ratury...), vzácný člověk atp.:
sr. perlička

perleť, -ti, ž. = vnitřní vrstva sko
řápky některých měkkýšů; perle
ťář, -e, m. kdo zpracovává

mí

perleť;
k tomu;
perleťovec, -vce, m., motýl; per—
leťovina, ž. perleťová hmota;
-ťový lesk

perliččí, přid. k perlička (pták)
perlička, ž., zdrob. k perla; pře

nes. -ky zpěvů (Čech); domácí
pták

perlík, -u, m. = velké kladivo
perlina, ž. =perlička, pták (Němc.)
perliti se (p., či.-Chod) zářit,

stkvíti se jako perla: rosa se
perlí; slza se perlí v oku, čelo
se perlí potem (básn.); sklen—
ky perlily se nápojem (Čech);
slož. dokon. nw- číš (čech); o-:
operlené čelo [potem] (t.); roz
se, o hlase (Vrch1.); z—se: zper

-ťářsky' [-tá'řst1>i], přid.

lené oči = zarosené (Heyd.);
za- se = zazářit...;
*perlitý = perlový;
perlioy' = perlící se (básn.)

per lOngum et latum alá-», lat. =
široce a dlouze, velmi zevrubně

perlonosný „nosící perly", kde
jsou perly: -ná Otava

perlorodka, -dek, ž., mlž
*perlorůžový perlově růžový

(Pr-ach,)
perlošedý = perlové šedý: -dé hed

vábí
perlovina, ž. = perlová hmota;

perlovžtý = podobný perle;
perlovka, -vek, ž. = perlová ko
řalka, cibule; mlž;
perlový = z perel, s perlami
(šperk...)

perlustrace, ž., z lat. = přehlídka,
prohlídka (vězňů...)

permanence, z., z lat. = nepře
tržitá služba, pohotovost; být
V -ci...; mentka, -tek, ž. = per
manentní vstupenka; ment'ní
[mě] = trvalý, stálý (výbor, ko
mise)

*permon, -a, m., z něm. Bergmann
= skalní muž (lid.)

permutace, ž., z lat.
obměna

per majora <<-jó-»,lat. = většinou
hlasů

přestava.
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porna ll ptr-, -ren, 2., z něm. = perořízek, -zku, m. = nožík. pů
přístodůlek (Baar) vod. na ořezávání per

pernatec, -tce, m. = pernatý tvor, peroutka, ž. || -tko, stř., zdrob.
opeřenec; k peruť = celé ptačí křídlo, ko
pernatý = opeřený: -tá. zvěř = sinka; = spletená. pírka na maš
opeřenci, ptactvo " -té sbory tění
(Mácha); -tý šat (Jir.); přenes. perovati || pé- = opatřit pery.
-té palmy, chocholy (Ner.)

perné, -ho, stř. = paušál na péra
per neías, lat. = neprávem
'pemi = perný
*pemice, ž. = hliněné. nádoba„ kvě

tináč; hmyz
perniclosni c-nycijóz-»,

zhoubný
perniček, -čku, m., zdrob. k perník
panička„ -ček, ž., zdrob. k pernice
I perník, -u, m., pečivo; zvědět,

po čemvPardubicich p. (Němc.),
zač je... = dostati důtku, vý
prask (lid. pořek.);
perniká'ř [-řka], -e, m. = vý
robce perníku; -kářský -[kářstvi],
přid. k tomu:
pemíkový = z perníku

II perník || ptr-, ptr-, -u, m. =
pouzdro na péra (zastarává)

perný [-ně; mostJ, z pperný, přid.
k pepř, původ. = peprný (za
star.), zprav. přenes. p. vtip =
štiplavý, řízný, -na práce... =
namáhavá

pero || péro, stř., 1. ptačí p. =
kryt ptačího těla; 2. p. na psaní
(původ.—ptači); symb. psaní, spi
sovani, slohu...: vládnouti dob—
ře..., žíviti se perem; v. dikto
vati; člověk od péra = písař
(lid.); mit ostré, špičaté p.:
stať... z péra XY = od XY. na—
psaná. jím; 3. podle podoby.
pružnosti = zpruha: ocelové...
p.; = zaječí ocas (Krásnoh.,
mysliv. pírko); = kord (zast.);
druh hovězího masa

*perohryz, -a, m. = škrabak, pí
sař (Kos)

porokresba, -seb, ž. = kresba pe—
rem; -kresebný, přid. k tomu

mel-on, -u, m., z franc. perr- =
nádražní nástupiště a výstupiště;
peronnf listek

z lat. =

pružinami || auto dobře peruje
= má dobré. pera; slož. dokon.
vy- co = opatřit péry

perovi || ptá-, stř. hromad. = pera.
péra;
pero'vitý || pé- [-tě; -tost] = po
dobný peru;
perovka, z. = perová. ručnice.
podkova, -vé klišé; pomn. Juicy
= perové kleště, hodiny;
pero'vý || ptž-, přid. k pero =
zpruhový

per parenthesim, řec. = mimocho
dem

perpendík(u)l <<-dy-» (zastara) ||
perpentikl, -tykl, -u, m., z lat.
= hodinově kyvadlo

*perpetnalita, ž. (z lat. podle ak—
tualita) = zprávy trvalé ceny
(Čap)

perpetuum mobile aperpě-mó-m
stř. neskl., lat. = věčný samo
hyb

perplex, neskl. přid. jm., z lat. =
zmatený, spletený (hovor.) ||
zčešť. perplexm' [-ně; most)

*perplezír, -u, m. (spřežením per
plex s plezír) = náhlé nepří—
jemné překvapeni, ohromeni
(Ner.)

per rollam, lat. = oběžníkem
persekuco <<-ze-»,ž., z lat. = pro

následováni; —kučn£,přid. k to
mu; Jantar, -a, m. = pronásle
dovatel (So.);
persekvovati = pronásledovat

pcrsián <<-zijá.n»,-u, m., kožešina;
persiánka, —nek,ž. = persiánová.
čepice (MS);
persiánový límec

Persie <<-zíje»,ž., stát
persifláž, -e. ž.. z franc. = po

směch, posměšky, úštěpky: per
siflovati = posměšně napodobo
vat, -bit, zesměšňovat, —nit

perský [-sky], přid. k Persie
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persona <<-só—»,ž., z lat. = osoba; per-verse <-ze», ž., z lat. = pohlav
p. grata aaa->> = osoba vítaná., ní zvrácenost, zrůdnost; perver—
milá, dobře zapsaná; býti usta— síta, ž. = perversnost; pervers'nz
noven... ad personam = pro svou
osobu;
personál <<-zo-|| -so-», -u. m. =
služebnictvo, zaměstnanci ;
-nálie <<—1ije»,-1ií, ž. pomn. =
osobní data; mama, ž. = osob
nost. osobitost, postava;
personální [-ně] = osobní

personifikace <<-zony- || —sony-»,
ž., z lat. = zosobnění; -ka.ční,
příd. ]: tomu; personifikovati =
zosobnit, -ňovat

perspektiv <<-týv», -u, m., z lat.
= dalekohled (zastar.);
-tžva <<-tý->>,ž. = zobrazení pro
storových těles v rovině; přenes.
= vyhlídka, naděje: p. života
(Neum.); míti špatnou.-. -vu;
—ti'uace <<-'ty-» obrazu, ž. (Bez.)
= perSpektivní vylíčení, podání;
-ti1m£ [-ti.1mě] <<-týv—»kreslení...

Peršan [-nka], -a, m. = obyvatel
Persie; peršan, -a, m. = perský
koberec (hovor.); perštinu, ž. =
perský jazyk

'pertle, ž., z něm. = lemovka, le
mování

perturbace, ž., z lat. = zmatení,
porucha

Peru, stř. neskl., stát; peruánský
prášek...

Peruc, -e, ž., městys v Č.
'pernčí, stř. || -čžna, ž. = chvojí

(Baar, chod.)
Perun, -a, m., pohanský bůh slo

van., zosobněný hrom a blesk;
Peruneček, -čka, m., zdrob. k to—
mu (Havl., posměš.);
Perunice, ž., jeho žena

peruť, -ti, mn. -ti || řidč. -tě, -tí,
-tím, -tích, -tmi || obyč. -těml,
ž. = ptačí křídlo (kniž., bá
snic.); přenes. básnic. -ti noci,
vichru, myšlenky, lásky...; = od—
díl letectva;
'pemtnik, -a., m. = okřídlenec
(Hal.);
pemtný = okřídlený, vzletný
(básn.): -ná. slova; -ná. ocel =
brusle (čech) || *pe'rut'ý

[-ně; -nost] = pohlavně zvráce
ný, zrůdný

peřej, -e, ž., obyčej. pomn. -je =
slap(y), katarakt(y)

peření, stř., 1. k II peřiti = pa
žení, lomenice; 2. k I peřiti =
peří, něco péřovitého; peřený, v.
I peřiti

'peřest, -l, ž. = pestrost (čech);
peřestý = pestrý (básnic.)

peří, stř. hromad. k pero l.; chlu
bitl se cizím -řím = cizími Zá—
sluhami, výtěžky; dušička je" v
p., o dobrém najedení (lid. a ho—
vor.);; peříčko, stř., zdrob. k
tomu

peřina, ž. = poduška naplněná,
peřím; peřinka, -nek, ž., zdrob.
k tomu

I peřiti = opatřovat peřím; peře—
ny' šíp (Jin, zastar.); slož. do
kon. 0'-, v. tam; za- koroptev
= prostrčit nozdrami perko a
zavěsit (myslim)

II peřiti, snad souvisí s podepří
ti = pažiti; zprav. slož. dokon.
0- = opažit apod. (lid. &odbor.);
102- se = rozmávnouti se
(šrám.); 17-= vtlačit, vtisknout
(Vanč.); = vtlačiti se (Č.-Chod)

peřovitý || pé- = jsoucí jako peří;
peřový || pé-, přid. k peří

pes [psiceL psa, m., domácí zvíře:
každý p. z jiné vsi, vesnice, 0
nestejnostl, různorodosti (lid. a
hovor.); žití Spolu, míti se rádi
jako p. a kočka = žít v nepřá
telství (t.); mrtvý pes nekouše
(přísl.) = mrtvý nepřítel; po
dob. mnoho psů zajícova Smrt
(l:-);
pes = zlý, necitelný člověk
(zhrub.); míti se jako p. = zle;
dostal, že by od něho p. kůrku
nevzal; je to pod psa = velmi
špatné, podle něm. (lid.);
pes = krátká. úloha, výstup di
vadelní (hovor.)
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pesimismus e-simiz-m -mu, m., z
lat. pess- = názor pokládajici
tento svět za. špatný, opak opti
mismu, nálada vidět ve všem
samou špatnost, škarohlídstvi;
-mista [—mistka], m. = stoupe
nec pesimismu; -mistický [-ky]
<<-tyc-»= v duchu pesimismu;
-mžstičtětii -tějí = stávati se
pesimistou (šal.)

peskovati koho = plísnit; slož.
dokon. lvy-, z- (odch. s-);
pesko'vá'uati, opakov.

peský, z pes-ský =
p. život (zastan)

pestík, —u, m., z ruš., část květu
pestro-, kmen k pestrý, ve slož.:

-bare1mý = pestře zbarvený Il
'-barvy' (kniž.); '-květý, *-lesklý,
Jistý, hperý, "-3kvěbý,“skvouct

pestrost, v. pestrý;

psí, bidný :

pestrota, ž. = pestrost
*pestrotkaný = pestře tkaný

(čech)
pestrý [-ře; -'rost] || *pstry' (Koll.,

Heyd., Vrchl., zastan) = stra
katý; přenes. -rá. společnost =
různorodá; -rá minulost

'pestř, -e, ž. = pestrost;
pestřec, původ. -strce, pak -ster
ce, odchyl. -střece, m., houba
(podle pestrosti)

pestřiti se = být pestrý: městský
ruch se —řil(Čech); slož. dokon.
z- = učinit pestrým, přenes.
rozmanitým. zajímavým (před-'
nášku ukázkami); za- se: ná
městí se zapestřllo kroji;
slož. nedokon. zpestřo'vati

'pestřitý = pestrý (kniž)
'peství || *pest'vo, stř. = nešlechet

nost, rozpustilost (obrazem., nař.)
Pešek, -ška, m., příjm. z Pech;

p., -ška, m. (4. = 2., život.), hra
Pešina, m., příjm. z Pech;

Peška, m., příjm. z Pech
Pešť, -ti, ž., maďar. město; Peš

ťam [-nka.], -a, m. = obyvatel
Pešti;
*pešťa/nský (Koll., Havl.) || pečt
ský, pěšťsk'ý, přid. k Pešť

petarda, ž., z franc., druh pumy

*peteče, ž. p0mn. = petechie (lék.),
černé neštovice (lid.)

petent [-tka], -a, m., z lat. = ža
datel, uchazeč, sr. petice

Petera, zdrob. -rka, m., příjm. 2
Petr

petice auty-», ž., z lat. = písemná
žádost. prosba k úřadu, obci...;
petiční právo = právo podávat
petice; sr. petent

Petíra., m., příjm. z Petr
I petit <-tyt», -u, m., z franc. =

drobné písmo
II petit <<-tyt», -u, m. || petitum,

-ta, stř. = žádost, její obsah.
jádro

petitový a-ty-», přid. 1: I petit
petitum, v. II'petit
petlice, ž. = kovová deska s otvo

rem pro skobu (k zaviráni):
poutko u oděvu, svorka na spi
nani vlasů (zast.);
zdrob. -Zička, ž.

Petr, -a, m., křest. jm. i příjm.:
ať je to P. nebo Pavel, P. nebo
Capl = kdokoli (lid.)

Petráveč, -vče, ž., ves na M.
petrefakt, -u, m., z lat. = zka

menělina; petrifikace, ž., z lat.
= zkameněni, utvrzení; -fiko'ua.ti
= učinit ustrnulým, neměnným:
p. ustanoveni...; nepetrifikované
melodie (Olbr.)

petrklíč, -e, m. = prvosenka
Petrla, m., příjm. z Petr
petrograíieký [—cky], přid. k

petrografie x-fije», ž., z řeč. =
nauka o horninách

petrolej, -c, m., z lat. = skalní
olej; -Zeják, -u, m. = vůz, sud
na petrolej; -Zejář, -e, m. = ma
jitel petrolejového pramene; -jář
ský: -ká. společnost;
petrolejka, -jek, ž. = rafinerie
na petrolej; = petrolejová lam—
pa (Herrm.); -lejnik, -a, m. =
žhář, zločinec; -lejo'vka, -vek.
ž. = petrolejka; dejavý zápach,
pramen

petrolín, -u, m. || Jinka, ž. = pe
trolej (lid.)

petrský haléř, v. haléř
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Petrů, m. neskl., příjm. 2 Petr;
pani Petrová || Petrů,
Petrůj, -e, m., přijm.: od pův.
lid. tvar místo Petrův

Petruše, zdrob. -ška, ž., domác.
tvary k Petronela

petržel (nář. petra-), -e, ž., z lat.,
zelenina; v. koza; zdrob. petr
želka, ž.; petrželový, přid. k
petržel

Petříček, dřík, m., zdrob. k Petr;
Petřina, m., příjm. z Petr

Petřivalský, m., příjm. z Petř
valdský (z Petřvaldu)

petunie <<-nyje», ž., z lat.,
petýlko, v. pekýlek
pevně, v. pevný
pevněti, -něji = stávati se pevný.

stálý; zprav. slož. dokon. z
pevnina, ž. = souvislá zems. souš,

květina

kontinent; pevní/nný ][ mim—ký
stát = na pevnině

pevniti = činit pevným; zprav.
slož. dokon. o- město = ohradit
..., zabezpečit proti nepříteli;
opevnění, stř., 1. dějově, 2. kon
krét. = opevňovací zařízení; při
co k čemu = pevně připojit; u
co, aby bylo pevné, pevně vise
lo...; u- pořádek = utvrdit; u
koho, se ve víře, v přesvědčení;
z—= o- (zastan) || = u- (kniž.);
'za- = u- (Ner.);
-peoňovati, nedokon. slož. o-,
při-, u—

pevnost, -i, ž., 1. = vlastnost ně
koho, něčeho pevného; 2. = o—
pevněné místo, tvrz; pevnostní
boj, dělo;
*pevnota, ž. = pevnina (obroz.);
pevnůstka, ž., zdrob. k pevnost

pevný [mě] = tuhý, vzdorující
tlaku, lomu..., konsistentní; p.
hrad = opevněný (zastar.);
= stálý, neměnný: p. plat; -né
místo, zaměstnání; = nezměni
telný, nezviklatelný...: p. úmysl,
-ná naděje, víra, -né přesvěd
čeni;
hled,

= jistý: p. krok, hlas, po
-ná. noha, ruka;

-ně státi, věřit, být odhodlán,
přesvědčen ][ napevno: doufat
n. (Ner.); zamluviti si co n.;

v. pevnost,
2. stup. pevnější [měji]

pěchota, ž. = pěší vojsko
pěchovati = stlačovat, cpát, udu

pávat; slož. dokon. na- co do
čeho; u- co;
pěchooávati, opakov.

pěkničký, pěkňoučký,
velmi pěkný

pěkný [-ně] = hezký, Sličný, krás
ný, příjemný (hoch, den, tvář,

%ounký =

krajina, kniha„ hudba, počasí);
chtít býti u všech, na všech
stranách p.. (hezký) = všem se
zachovat, všem vyhovět, zalíbiti
se; ty jsi mi pěkný = pěkný
přítel... (ironie.), tys to pěkně
vyvedl... (lid. a hovor.); pěkné
děkovat, poroučeti se; ve význ.
mnohosti: p. věk = (dosti) vy
soký; -né peníze = (dosti) mno—

* ho; '
2. stup. pěknější [-něji]

'pělka, —1ek,ž. = pěvkyně, píseň

pěna, ž. = bubliny na tekutině
při pohybu, kvašení atp.; p. 11
úst; symb. tichosti: býti tichý,
mlčet, poslouchat... jako p. (lid.
a hovor.), mořská pěna, nerost

pění, stř., v. pěti;
pěnice, ž., pták; pěnička, ž.,
zdrob. k tomu

pěnišník, -u, m., v. rhododendron
pěnitl = měnit v pěnu: řeka vlny

-ní (Krásnoh.); pivo... pění =
dělá. se na. něm pěna || p. se:
řeka... se pění; pění se krev,
o velkém rozhořčení; slož. do—
kon. z—:krev se zpěnila; měněna?
kůň...; za- = zašumět (Hrub.);
slož. nedokon. zpěňovati;
pěnivati, opakov.;
'pěnitý = zpěněný, jako pěna;
pěnivý = pěnící: -vá sklenice
(čech); -vé mýdlo

pěnka, -nek, ž., 1. zdrob. k pěna;
2. = pěnkava (basu)

pěnkava, ž., pták; pěnkam " "učí
hlas...
pěnkavka, -vek, ž., zdrob. ]: pěn
kava



*Pělmý 1153 pětice

*Pěnný [mně/“],přid. k pěna = pě
nivý: p. hrob. = moře (Čech):
= pěnový; -nně se valiti (Ne—
bes.)

pěnovec -vce, m., nerost, jinak

pěnov'ity' [-tě; -tost] = podobný
pěně, pěnový;
pěnovka, -vek, ž. =
mořské pěny;
pěnový, přid. k pěna: -vé cukro
vi = jako pěna, nadýchané

pěst, -ti || řidč. -tě. ž. = zavřená
ruka; v. ježek; symb. sily, ná.
sili (ukázat komu pěst...), né
čeho velkého (boule... jako p.),
nevhodnosti (hodítí se jako p.
na oko); stará. výšková míra:
jednat... na svou p. = na svůj
vrub, podle něm... ale hojné

*pěstba, ž. = pěstování (jen od
bor.); pěstební směr

*pěštec, -tce, m. = pěstitel (Čech)
pěstička, -ček, ž.. zdrob. k pěst
pěstitel [-lka], -e, m. = kdo pěs

tuje; pěstítelsky' E-sky; -stvt],
přid. k tomu

pěstiti, -štěn(í),

dýmka z

obyč. -stěn(i) ||
časť. pěstovati = chovat, oše
třovat, šlechtit: pěstit, pěstovat
květiny.... pěstiti si ruce, nehty;
pěstovat vědu, umění = vzdělá—
vat, obirati se s nimi, vědecky,
umělecky pracovat; pěstovati sty
ky s cizinou... = navazovat, u
držovat; slož. dokon. vy(pěstiti.
-pěstovati);
pěstivati, pěstovávaté, opakov.

'pěstka, -tek, 2., zdrob. k pěst
(T. Nov.)

pěstní, přid. k pěst: p. právo:
pěstmice, ž. = palcová zápasnic
ká. rukavice; pěstník, -a, m. =
rohovnik

pěstoun [mkaL -a, m. = vycho—
vatel; pěstounský baky,- -ství],
přid. k tomu

*pěstovatel, -e, m. = pěstitel (za
star.)

pěstovati, 1. v. pěstiti; 2. = bit
pěstmi; slož. dok. wr, 1. v. pěs
titi; 2. vy- koho = vyplatit ho
pěstmi (Jin, zastal—.)
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*pěsťový, přid. k pěst
pěšácký, přid. k

pěšák, —a,m. = chodec (Ner.).
obyč. = pěší vojín

pěšcoň', přid. k pěšec;
pěšec, -šce, m. = pěšák (zastan),
nejnižší figurka v šachu

pěší = jdoucí. chodící, ne jedoucí:
p. vojín, pluk..., turista; pěší
cesta = pro pěší, pěšina || =
cesta pěšky; v. pěšky

pěšina, ž. = cesta pro pěší; zdrob.
pěšinka, ž.: podle podoby -nka
ve vlasech = místo, kde jsou
rozděleny vlasy

*pěškami, přislov. = pěškyi (Jir.);
pěšky, příslov. k pěší = pěším
způsobem; je to pěšky jako za
vozem = stejné (lid. hovor.)

'pěšmo, přislov. = pěšky;
'pěšourem jít = pěšky (vulg.)

pět, v ostat. p. pěti, zaklad. čislov.
= 5; nemít všech p. [smyslů]
pohromadě, o slabomyslném (lid.
a hovor.); udělati... co, než by
napočítal p. = velmi brzy; staví
se, jako by neuměl počítat p.,
do pěti = nechápavě (t.); pět
jako pět = všecko jedno (t.);
míti se po pěti — špatně; v.
čtyři, devět, oblíznouti

pěťáček, -čku, m., zdrob. k
pěťák, -u, m. = pětnik (lid. &
hovor.)

pěti, pěji. pěn(i) = zpívat (kníž.):
p. píseň; p. lásku (Mácha) =
p. o lásce, opěvovat ji; p. chva—
lu = chválit, velebit; slož. do
kon. do- ; *o- slavné činy
(Puchm.) ; roze- se chvalou
(Baar); za—píseň, za- si ;
-pěvovatt, slož. nedokon. 'do- =
dokončovat pěni ; o- koho, co
(běžné) = básnicky líčit; po
si (Tilsch. ), častěji prozpěvova
ti si, v. zpívatif
zpívati, opak., v. tam

pěti-, kmen k pět, ve slož. tvoře
ných podle potřeby, na př.:
-aktový divadelní kus:
-boky' hranol

pětice, ž. = pět osob...; do pětice
= do pěti, pětin-út
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pěti-cípů hvězda;
-členny' výbor :

-coulový (Ner.);
-čt'vrtní klobouk

'(Rais. lid.) = velký (jako 5
čtvrti); denní cesta; dílný
spis; -dobý takt; —haléř, —e,m.;
-hranný; -koruna, ž.; -korunový;
Jeti, stř. = doba pěti let; Jatka,
ž. = kvinkvenálka (ojediň.); =
pětiletý plán. podle ruš.;
Jístek; —Ietý; -měr, v.
metr; -měs£ční dítě

pětina, zdrob. -nka, ž. = pátý díl
pěti-násobná [-ně] = pětkrát slo

žený, větší, hojnější; *poschodní
dům (Ner.) || obyč. -poschoďový;
procentní; -prstý; -sedadlo'vý;
-aetletý: -tá památka: —stěn, —u,
m.; -stopý verš;
-stovka, -vek, ž.; -stovkař, -e.
m. = strojvůdce, který zvýší
oběh lokomotivy za 24 hodin na
500 km, usiluje o toto zvýšení.
propaguje je; -st:ú, řad. číslov.
k 500:
-třídní škola neboli -třídka, ž.;
-úhelník, -u || -a, m.; -zlatová
bankovka; -zubý; -zvuk

pětka, -tek, ž., číslice pět, co jí
označeno (pokoj...), pět osob....
pětizlatová bankovka, nedosta
tečná, (student.)

pětkrát, nik. -te, čisel. přislov.
k pět '

*pětmecitma = pětadvacet (za
star.); pětmecítmaletý (Arb.) =
pětadvacetiletý

pětníček, -čku, m., zdrob. k
pětník, -u, m. = pětikrejcar, de
setihaléř, pětihaléř

pětsetkrůt, ní k. —te,čisel. přislov.
k 500

pěvec [-vkyně], -vce, m. = kdo
pěje, zpěvák, člověk i pták; pře
nes. = básník; pěvecký kroužek,
-ké umění...; pěvectvo, stř. hro—
mad. = pěvci, zpěváci;
'pě'lmý [-ně; -nost] = zpěvný

píí, citoslov. = fuj
pfifikus, v. fifikus
píů. (Herm-) pfffú,
piuj, citosl. = fuj

penta

citosl. = f

PhDr., zkratka lat. slov philoso—
phiae doctor <<-zofiě _-ktor» =
doktor filosofie '

pcháč, —e,m., rostl.; lid. = vůbec
co píchá;
'pcha'vý = pichlavý

pí, zkratka, v. pani
pi, pi, pípí..., citoslov., kterým se

volá na drůbež
pia fraus <<pija»,lat. = zbožná (v

dobrém úmyslu) lest, -ný klam
pianino epijaný-m stř.. ital. =

malé stojaté piano; pianíssimo
(mysi-», ital. = velmi slabě, tiše
(hudeb.); pianista [-tka], m. =
hráč na piano; piano (pije.-»,
ital., 1. příslov. = tiše, slabě
(hudeb.); 2. p., stř. = klavír

piarista cpija-íb, m., z lat. = člen
školského duchovního řádu; žer
tov. = piják; piaristický <-styc-»
|| řidč. -ristský, přid. k tomu

pic, citosl. = bác
píce, ž. (souvisí s pití) =

pro dobytek
Picek a Pia, -cka, m., přijm. z

přezdívky (stě. picek = vykrme—
né prase)

*picí nádoba = na pití (zastan)
pícka, -cek, ž., zdrob. k pec
pícní, přid. k píce: p. vápna..:

-cní vůz (Jir.); pícnik, -u, m. =
místo na pici; *pícník || pícovmk,
-a, m. = vojín starající se o pici
a obilí (Jir., zastar.);

strava

pianina, ž. = pícní rostlina
*picnouti, -ci = bacnout. střelit

(lid.)
'pícovati ll pí- = opatřovat píci

(zastar., Jir., Suš.)
pícovník, v. pícní
*píčiti se = pítiti se
píď, -dě || zřid. -di, mn. -dě, -dim.

-dich, -děmi, ž. = délka mezi
palcem a malikem natažené ru
ky, stará. délk0vá. mira; symb.
malosti: den jako p. = krátký;
krátká. p. žití (Vrchl.); neustou
pit ani o p., nepostoupit ani
p. rodné země = ani kousíček

píďalčí, přid. k píďalka, ž., motýl
*pídiiidi: děti p. = trpasličí

(Heyd.)
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pidimužík, -a, m. = člověk na píď,
maličký, trpaslík

píditi, píď, -dční, původ. = měřit
pídí; nyní jen přenes. p. se po
kom, po čem = pátrat, slidit;
slož. dokon. do- se pravdy; w
co (lid.);“ pidívati se, opakov.:
pídwý [—vě;-vost] = pídící se

píďový, příd. k píď = měřící píď
(Ner.)

píega <<pje-sa» i| podle výslovn.
piesa, ž., z franc. piece = hu—
dební skladba

piedestal xpje-Jo. -u, m., z franc.
= podstavec, pata sloupu

pierrot c-ró || -rot», -ta, m., franc.
= veselá postava pantomimy;
pierrotaký [-sky; -ství], přid. k
tomu

plesa, V. pieCa
pieta (pije-», ž., z lat. = zbožná.,

láskyplné. úcta, -ný žal; v umč
ní = Panna Maria s tělem
mrtvého Krista na klíně; -ní
vzpomínka... ; pietismus x-tyz
mus», -mu, m., nábožen. hnutí
protestantské; —tista,m. = stou
penec píetismu; -tt'stický (-styc-»,
přid. k tomu;
pietní [mě,- Wil = svědčící o
pietč. konaný s pietou

*plfka, ž., mít pifku na koho =
zlost, „spadeno" (lid. a hovor.)

piftek, v. beefsteak_
*piglovatl, z' něm. búgeln =

lit (lid.)
pigment, -u, m., z lat. = ústrojné

barvivo
piha, ž. =

pleti;
*pihatú || 'piho'vaný = pihovatý;
pihovatěti, -tějí = dostávat pi—
hy; slož. dokon. z-;
pihovatý || -m'tý [-tě; -tost] =
mající pihy

pich, -u, m. = tečka (Rais, obro
zen.); = průduch, pór (botan.)
|| 'picha, ž.

Pícha, m., příjm. z Pécha & to 2
Petr

píchací, přid. = na píchání:
pichadlo, častěji zdrob. -chdtko,
stř. = nástroj na píchání;

žeh—

pigmentová. skvrna v
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píchák [] častěji pichlák, -u, m.
= co píchá, osten, bodlina...

píchati, nedok. k píchnouti = bo—
dat; slunce píchá; p. vodu = po
strkovat vor bidlem (vorař.); -=
šíti: v. bydlo; neosob. píchá. mě
u srdce... = mám, cítím bodání,
bodavou bolest; mít píchání:
p. koho, přenes. = dráždit. po
puzovat; slož. dokon. _
na- co do čeho; po- koho = bo
bodat; po—se o bodlák; po- se
= blamovati se (vulg.); roz- co,
si ruce; 14- koho = pícháním
usmrtit atp.;
píchávati, opakov.:
—pichovati, nedokon. slož. do—=
po- (šmil.); 7141-co do čeho; na
si to = pospíchat (lid-): 1305
pod- koho (k čemu): vy- cizí
chyby = úmyslně, škodolibě na
ně ukazovat atp.;
v. píchnouti

pichatko, v. pichadlo;
pichlák, v. píchak;
pichlavý [-vě; most) = píchají
cí (trn...); přenes. p. člověk =
dělající nepříjemné narážky,
dráždící...; -va řeč; -vé pohledy
(So.) = bodavé

píchnouti, -chl, -chnuv, -chnut(í)
= bodnout něčim ostrým; p.
co = ukrást (hantýr.); p. co
na koho = říci, prozradit (vulg.);
není do čeho p. = co dělat (lid.);
slož. dokon. na,- co, koho nač;
na- si to kam = namířiti si (při
chůzi), pospíšit (vulg.); po- ko—
ho k čemu, proti komu, na ko
ho = navést, popudit (lid. a
hovor.); pod- koho = po—;pod
00 = dat k tomu podnět, pod
nítit (lid.); pro- koho, co; při
co k čemu (špendlíkem...); roz
co, si prst; s- kabát špendlíky;
přenes. s- co = rychle, nakvap
ušít, udělat (lid. a hovor.); u
koho nač = přimět; u- se nač
= zamanouti si co, umínit
(L); v- co kam; přenes. v- zrak
v koho (Krásnoh.); v- co do
novin = „vpalit“; 'vy- komu,
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si oko; přenes. vy- koho odně
kud = vypudit, vyštvat (lid.);
za- co do čeho, za- si trn do
nohy; za- vepře: za- člověka =
pro-, zabít (vulg.);
v. píchati

pijácký [-cky; -ct1rí], příd. k
piják ['-jačka], -a, m. =
pije ze zvyku; lid. = klíšť;
piják. -u. m. = pijavý papír:
Wan. -a. m. = piják: pija'nský
[-ský; -stv£], příd. k tomu;
pžjatika <-ty->> [] -tka (Č.-Chod),
ž. = pijáctví, pití (žertov.);
pija'uec, -vce, m. = pijavý papír
(hovor.); = pijan (šrám.);
pájavice || mica, ž., červ; přenes.
(lid. &hovor.) -vice = dotěra, do
leza, neodbyta, lichvář;
pijavy' papír = ssací

pijeta..., v. pieta,
píjeti, -její, opět. k pití (ojediň.

knižně); zprav. nedokon. slož.
do- co. ]: dokon. dopíti, v. píti;
'na- se = pít; o- se, od-, 110-si,
při— komu, roz— se, s- se, u-,
v- zrak do čeho " v- se do čeho
(čech), za- co

pik, -u, m., 1. z franc. piquě
<<piké» = bavlněná látka.: 2. z
franc. pique, karta. s jednou ze
4 barev, jedna ze 4 barev; v.
pikový

píku, ž., z franc. = kopí; sloužit
od píky ((často pi-» = od nejniž
ší hodnosti, zastávati s počátku
podřízené místo

pikanterio <<-ryje», ž., z franc. =
pikantnost; pikantní [—ně; -nost]
= ostrý, dráždivý (jídlo), dráž
divě zajímavý pro choulostivost
(příhoda, vtip)

plkart || pikha'rt, -a, m., z lat. beg
hardus = člen některých ná.
bož. sekt středov.; přezdívkahu
sitům a. Čes. bratřím; pikhartský
[-stv£], přid. k tomu

píkati, v. pékati
piké, stř. neskl. z franc. piquet ||

zčešť. piket, -u, m., hra. .v karty
pikér, -a, m., z franc. = ředitel

parforsního honu

kdo

piket, m., v. piké; = kolik;
piketa, ž., z franc. = piket, hlíd
ka

piketiti se =
lid.)

pikhart, v. pikart
pikírka || pikýrka, 2., podle něm.

z franc. =“ píchací jehla; zažít/iro

pitvořiti se (Rais.

'vati " piký- = propichovat vý
kres..., prošivat; = protrhávat.
jednotit (sazenice)

pikle, -lů, m. pomn. = úklady
*piklhauba, ž. (Ner.) Il

*piklhaubna., ž., z něm. = helma
(lid.)

piklink, -u, m., z něm. = uzený
sled', uzenáč

piknik a-nyk, často -nik», -u, m.,
a_ngl. = hostina, původ. taková,
k níž účastníci přispějí jídlem
i nápoji

*piknoSÝ = mající špičku nosu
nahoru (Jir., zastan)

pikola, ž., hudební nástroj
pikolíček, -č.ka, úkolů, -a, m..

zdrob. k pikolo, mn. -lové, m.,
z ital. = číšnický učeň

pikovati, z franc. = pikýrovati
pikový, přid. k pik: p. límeček...

—vábarva, dáma... (v kartách)
*piksla, 2., z něm. Búchse =

pouzdro. krabice, tabatěrka.
*pikulík, -a, m. = bájeslovný mu

žíček přinášející štěstí (510v.):
Jíček, -čku. m. = kousek bezové
duše (Němc._ nářeč.)

pikýrkn,' ž., pžkýrovati, v. pikírka
pila, ž., z něm. = nástroj, stroj na

řezání dřeva:
pilař, -e, m. = výrobce pil, ob
chodník s nimi, majitel pily, děl
ník pracující pilou; pilařský
[-stv£], přid. k tomu

Pilát, -a, m., příjm. (biblic.): do
stati se do něčeho jako P. do
kréda = nevědomky, neprávem.
nezaslouženě

pilčička, ž., zdrob. k pilka
píle, ž. = pilnost, o člověku
pilečka, ž., zdrob. k pilka
pilen, v. pilný; piloti, v. píliti
'piliár, -u, m. = biliár (lid.)
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pilina, ž. = odpadek při řezání
dřeva. pilou, drtina; pili/nový: -vá
kamna = na topení pilinami

pilíř, -e, m.,“z něm. = sloup;
pilíře/vítá = podobný pilíři

píliti, rozk. pil ]] 'pžleti, -lejí (Suš.)
= chvátat, spěchat (kniž.); hoj—
né je slož. dokon. po- si = po
spíšiti si

pilka, -lek, ž., zdrob. k pila; mor.
tanec

'pilnatý [—tě]= se zuby jako pila
pilníček, -čku, m., zdrob. k

pilnlk, -u, m. = nástroj na pilo
váni; p., -a., m. = pilný žák
(žert)

pilný [-len; -lně; dno; -lnost] =
snaživý, pracovitý; = neodklad
ný, naléhavý (návrh, dotaz, -ná
potřeba, práce);
být pilen čeho =
k čemu (Hol.);
-ně pracovat; mit -no || napilno;
-nost = vlastnost někoho pilné
ho, píle; -nost návrhu...

pilot [-tka], -a II '-ta (Ner.), m.,
z franc. = lodivod, řidič letadla:
pilota, ž. = zaostřený kůl k za
raženi do země;
pilotáž, -e, ž. = pilotování;
pllotka, ž.. 1. v. pilot; 2. zdrob.

pilně hledět

k pilota, ž. (Ner.):
pilotní škola = pro pilOtY;
pilotovati = zarážet piloty, ří
dit letadlo, loď;
pilotový most;
pilotský oblek

piloun, —a.,m., žralokovitá ryba
pilous, -a, m., brouk
pilovati = obrušovat kov, kovové

věci...; přenes. p. -řeč, článek.
sloh = brousit, uhlazovat, třibit
jazykově, slohově;
slož. dokon. o-, pro-,
co; vy-, přenes. řeč;
pllovávatl, opakov.: slož. nedok.
o-...

pilovitý = jsoucí jako pila
pilulka, -1ek, ž. = lék v podobě

kuličky; v. hořký; pilulkom'tý =
podobný pilulce

pimprlář, -e, m. =
s pimprlaty;

pře-, u

komediant

pion

pimprlátko, -tek, stř.. zdrob. k
pimprle, -1ete, stř., z něm. =
loutka. (lld.): posměš. = malý
člověk;
plmprlový: —védivadlo

pimzlík, v. pemzlik
pinakotéka, ž., z řeč. = obrazárna
pínatl, opět. k pnouti (ojediň.

kniž.); zprav. nedokon. slož.: do—
šaty, na- struny atd. k dokon.
dopnouti...; po-: rostlina. se po
píná = pne; sr. popínavý; pře
co klenutím = spojovat (Jiz-.):
obloha přepínala Prahu = pře
klenovala (Be.): přenes. pře- =
přehánět; 702- se, přenes. =
„roztahovati se"; vy- se, přenes.
= vyvyšovati se, pnouti se;
-plnávati, opakov.: slož. nedo
kon. iza-„.

pinceta, v. pinseta
pinč, -e || pifnčl, plnčlík, -a., m..

z něm., druh psa.
'pindík, -a || 'pinďou'r, -a„ m. =

malý člověk, pěšec (v šachu).
něco malého (zhrub.)

ping-pong, -u, m., angl. = stolni
tenis

pinie a-pinyje», ž., z lat. = jižní
sosna,; piniový háj

pinka, ž., z aramej. = nádoba. na
peníze pro hostinského při hře

'pinkati = ťukat (Baar); = hrát
ping-pong (říd.); = cvičně hráti
tenis; = vydávati zvuk pink

*pinkl, -u, m., z něm. = uzel, ra.
nec (lid.); pi/nklfček, -čku, m.,
zdrob. k pinkllk, -u, m., zdrob.
k pinkl

plnknouti, -kl, -knuti, dok. k pin
kati;
pinkot, -u. m. = pinkáni

pinSeta. <<-se- " obyč. -ze- || podle
něm. -ce-», ž., z franc. pincette
= lékař. jemné klíšťky, pro
štěpec

pinta, ž., 1. z ital. = stará tekutá
míra., máz; 2. z něm. = stuha.
vázanka (nářeč)

*plnzlíček, -čkLI, m., zdrob. k
pinzllk, -u. m., z něm. = štětec

pion (pijóm, -a, m., z _franc. = pě—
šec v šachu
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pionýr, -a, m.. z franc. = zákop
ník; přenes. == průkopník (no
vého směr-u...), žák jednotné ško—
ly, usilující o mimořádné výko
ny, aby se dobře připravil pro
život; pionýrský [-sky; -stv£],
příd. k tomu

pípa, 2., 1. z něm. n. přímo z lat.
= kohoutek k stáčení tekutin;
2. = dýmka; sr. nářeč. pejpa
(Rais); asi totožné s 1. (podle
DOČObY)

pípati, nedokon. k pípnouti: čer
venka pípá (Heyd.), ptáci pípali
(Mršt.); dokon. za—;pípávati, 0
pak.; slož. nedok. 0- = okolko
vat (Holeč.);
pípavý [-vě; -vost] = pípající

pipeta, 2., z franc. = násoska
pípl..., v. pi
pipinka || pipka, pipka, z. = sle

pička, - kuřátko (dětské; podle
volání pi)

pipka, ž., 1. zdrob. k “pípa 2. =
námořnická lulka.:
2. pipka || maka, ž., v. pipinka

pipla, m. = kdo se se vším piplá.
louda, packal (lid. a. hovor-.):
p., ž., rostl.;
piplačka, ž. = piplavá práce;
píplati co (Čech) || obyč. -lati
se s čím = příliš dlouho, pečli
vě, obětavě se obírat, nimrati se,
„párat“:
slož. dokon. oy- dítě = těžce.
obětavě odch0vat;
pápld'vati, opakov.; slož. nedok.
W-,
pdplavý [-vč; -vost] = co vyža
duje piplání: -vá práce

pípnouti, pípl, -pnuv, -pnutí =
slabě zapísknout, o ptácích-; pře
nes. o lidech, hlav. zápor. ne
= nehlesnout, neceknout; slož.
za-; v. pípati; '
pípat, -u, m. = pípání

pirát., —a, m., z lat. = námořní
lupič, přenes. = bezohledný ko
řistník

-pírati, v. prátí a I, II příti
pirátský [-sky; -stv-í], příd. k pirát
pírečko, stř., —zdrob.k pírko, -rek,

stř., zdrob. k pero; péro

pírna, v. perna
pírník, pár-, v. II perník
*piroh, -u, m., sloven. moučné jid—

lo (Koll.); též rus. jídlo
pirouetta || zčešt'. pžmeta, ž., z

franc. = otočení se na patě, hra;
-t(t)ovat'l = otáčeti se, hopko
vat; -t(t)ov17, přid. k pirouetta,
-rueta

'pirožek, -žku, m., zdrob. k piroh
'písák, —a.m. = písař (lid., po

směš., Němc., Rais)
pisálek, -lka, m. =

sovatel, škrabal
písanka " zví—,ž. = školní sešit na

psaní (zastarává)
pisárenský, přid. k pisárna
Pisárky, -rek, ž. pomn.,

Brně; 2 Psárky, v. psář

chatrný spi—

sadv

pisárna, ž. = kancelář na. psaní;
-rnička, ž.. zdrob. k tomu

písař [-řka], -e, m. = kdo píše.
napíše (p. starého rukopisu),

, kdo se živí psaním; v. diurnista;
písaříček, -čka, m., zdrob. k pí
stk, -a, m., zdrob. k písař;
pí.—Juřina,2. = písařství;
písařiti = živiti se psaním;
pisařský [-ství], příd. k písař

pisatel [-lka], -e, m. = kdo na
píše, původce: p. dopisu, žádosti,
„těchto řádků“

-písati, v. psáti;
pisdtko, stř. = psací kamínek...

písčina, ž. = písčité místo; písčitý
= kde. v čem je... písek

Písecko, stř. = písecký kraj; pi
secký, příd. k Písek

písecký, příd. k starému pisec
(= písař): p. omyl = písařský
(kniž.)

písečnatý kraj = kde je mnoho
písku; pisečník, -u, m. = písko
viště, místo, nádrž na písek;
brOuk, pták; písečný = písčitý;
-né zrnko = z. písku (č.-Chod)

písek, -sku, m., sypká hornina:
vázat p. (šmil.) = neoženiti se;
stavět... na písku = bez pevného
základu, předpokladu: sypat
komu písek do očí, v. sypati;
symb. množství: Písek, město
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písemka, 2. = písemná práce:
*pisemní = písemný;
písemnictví, stř. = literatura;
'pisem'nik, -a. m. = spisovatel,
písař;
písemnost, zprav. pomn. -ti, 2.
= spisy, dopisy, listiny...;
písemný [-ně], přid. k písmo =
psaný (ne mluvený): p. projev.
jazyk, -ná zpráva

píseň, -sně, ž. = zpěvný slovesný
útvar; to je stará p. = co často
slyšíme, stará bolest, stížnost
atp.; v. housti, chléb 2.: P. písní
= píseň šalamounova, bibl. kni
ha; P. práce, mezinár. dělnická
hymna:
*píse'nka (Hál.), -ňka (Ham.), z.
= písnička

pisk, -u, m., 1. = pisknutí: mno
ho -ku, málo zisku (přísl.); 2.
= zárodek ptačího péra

pískací nástroj = na, pískání
pískař [—řka], -e, m. = kdo do

bývá, vozí, prodává písek
pískati = vydávat ostrý, vysoký.

pronikavý zvuk; p. na. píšťalu...;
v. kudla; p. nač, běžný german.
místo kašlat, v. tam; slož. do
kon. na- se (mnoho); v. kozel;
od- hodiny; pře- píšťalu = po
kazit; s- co = natropit (lid. &
hovor.); vy- herce, řečníka =
pískáním dát najevo nespoko
jenost; za- nač, na koho;
pískávati, opak;
v. pisknouti

pískavý || časť. pisklavý || pis
[Jvě; -vost] = pískající, vysoký,
ostrý (hlas...); -vě mluvit

písklátko, stř., zdrob. k pískle;
pisklavý " pí-, v. pískavý;
piskle, -lete, stř. = neopeřeně
ptačí mládě, holátko, přenes. =
děťátko

písknouti, -kl, -knuv, —knut(í), do
kon. k pískati; slož. oy- (pře
kvapením, leknutím); za—na ko
ho, na píšťalku; za- = hlesnout
(Krásnoh.); -pisk0'vati, nedokon.
slož. po- si = spokojeně pískat:
W— (o dětech)

*pískora, m. = kdo píská;
piskoř, -e, m., ryba (podle pískání)

pískot, -u, m. = pískání
pískovati = posypávat pískem, ko

pat, vybirat písek
pískovcový, příd. k

pískovec, -vce, m., hornina; pís
kovice, ž. = písečná země; Joiště,
stř. = pískové místo; mít:) =
obsahující písek; pískovna, -ven.
2. = pískoviště; pískový, přid.
k pisek: p. důl, -vě zlato

písmácký [-cky; -ctv£], příd. k
písmák || *-mař, -e (Němc.), m.
= lidový horlivý čtenář (hlav
ně Písma)

píSmena, ž. = písmeno; písmenka,
-nek, ž., zdrob. k tomu;
*pismenkář, -e, m., 1. = kdo se
pře o písmenka (obroz.), 2. =
kdo se učí písmenům (Rais):
-řský: -řské rozbroje = o pís—
menka; -řská děvčata (Rais);
písmenko, -nek, stř.. zdrob. k
písmeno

písmenný, příd. k písmeno;
písmeno, stř. = písemně ozna
čení hlásky, litera; do písmene
(nik. -na) správný..: pomn.
-mena = abeceda (zastan, Rais)

*písmě, písmene, stř. = písmeno
(zastan)

písmo, stř. = úhrn písmen. způ
sob písemného označování hlá
sek (1atinskě...); = umění psát
& číst (lid., Němc.); = písem—
nost (Palac.); = způsob psaní,
rukopis; = dopis (lid.); Písmo
svaté = Bible; ' přenes. živě p.
přírody (Čech);
znát. jazyk slovem i písmem Ii
v slově i v písmě = umět jím
mluvit i psát;
písmolijec, -jce. m. = kdo lije
písmo; -jecký [-ctv£], přid. k
tomu;
*pismový jazyk = knižní, proti
lidovému (Ner.)

písnička, -ček, ž., zdrob. k píseň:
-čká'ř, —e, m. = skladatel, zpě
vák, prodavač písniček

písňový, přid. k píseň: p. odbor.
-vá tvorba, forma
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pisoár, v. pissoir "pitec, -tce (Č.-Chod) || pitel, -e.
-pisovati, v. psáti m. = piják (zastat, žert.)
pissoir || zčešť. pisoá'r, -u, m., z pitelný = pitný (říd.)

franc. = záchodek *piterna, ž. = místo, kde se pije.
píst, -u, m. = tlouk (na ptam-i): hospoda (č.-Chod)

u stroje = těleso pohybující se pitevna, -ven, ž. = místnost na
v dutém válci pitvu;

plstacie <-cije», ž., strom ! jeho
plod; www [-1)ě]: -vé semeno;
-vě zelený

pistole || -stule, ž., z franc. (a tam
z čes. píšťala) = krátká střelná
zbraň: zdrob. -lka, -lek, ž.

Píša, -ši, m., příjm. z Pech a to
z Petr; podob. Píšek, -ška, m.

pišingr, -u, m., z něm. = čokolá
dový dort z oplatek

'pišišvor, -a, m., snad z něm.
SpieBburger = komický šosák.
hlupák; Emanuel P., komická
postava. v rané novočes humo
ristické literatuře

piškot, -u, m. = biscuit; -tov:ú
Píšť, -tě, ž., ves v č. 1 na M.
píšťalu, ž. = hudební nástroj;

tančit podle cizí -ly (čech) =
podle cizího přání; pomn. —Z:u
= úzké kalhoty, boty (lid.);
píšťalička, ž., zdrob. k píšťalka,
-lek, ž., zdrob. k píšťalu.

'pištba, ž. = hra na píšťalu, pís
kání:
pištec, -tCe, m. = hráč na píš
ťalu;
pištěk, -a, m.. pták (původ. =
pišteC)

píštěl, -e, m. i z. = odvodný ka.
nálek z hnisavého ložiska, fis
tule

pištěti, -tí = pískat, o zvuku ži
vočišném, neumělém lidském; -—-—
prýštit (lid.); dokon. za,-;
piští'vatí, opak.;
pištivý kvě; -vost] = pištící

Pištora, m., příjm. z lat. pistor
(= pekař)

'pišťour. -u, m-. 111—py— = pysk.
ret (zhrub.)

pitácká, ž. = pijácká píseň (če
Iak.);
*piták, -a, m. = pijan (zastara)

*pitancie, z. = pitka (Jin, za
star.)

pitevní, přid. k tomu: p. stůl...
pití, stř., k 1 píti, 1. dějově (p.

vody...), 2. konkrét. = nápoj
I piti, piji, o tekutinách = poly

kat, ssát: p. vodu...: (ne)pit
= (ne)být pijákem; sr. duha,
krev; přenes.: země pije vodu
= ssaje do sebe (je-li sucho):
slunce pije vláhu = vysouší;
slož. dokon. do- vodu (ve skle
nici...) || sklenici; na- se čeho;
na/ptly' = trochu opilý; o- koho,
se; sr. opilec; o. koho rohlíkem
= nejapně obalamutit (lid. a,
hovor.); od— čeho = upít; po
(si), o hojném, příjemném pití;
podna— se = trochu se opít;
pro- co = pitím utratit; pře
se = popít přes míru: pří- ko
mu na zdraví; 'přípodna- se =
trochu se opít (Kunět., říd..);
roz- se = dáti se do silného
pití; = rozplynouti se, rozpliz
nout, o inkoustu, o písmě...:
s- koho, se = úplně se opít;
zpříd. spitý; u- čeho, ze skle
nice = trochu vypít; „__- země
vpila vláhu = vssáia; pleť vpila
umělý ruměnec (Neum.); v- se
do čeho (Ner.) = častějším pi
tím přijít na. chuť čemu; v
zrak..., v- se do čeho = pozorně,
ztmule se zahledět; vy— víno
(ze sklenice) || sklenici = pi
tím vyprázdnit; vypitá hospoda
(Ho. a. obec.) = kde hosté vše
cko vypijí; přenes. vy- (si) co
= odpykat, odnést, „odskákat“
(lid. a hovor-..); z- = o— (kniž.);
v. zpilý, zpitý; za- co čím =
napíti se po čem, někdy pro za
hlazení nepříjemné chuti; pře
nes. za- starost... = pitím na ni
zapomenout;
v. píjeti;
pívati, -vá.m, opak.
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II piti, v. pnouti
pitíčko, stř., zdrob. k pití. citově

= dobré pití
'pítiti se = páčiti se, odstupovat

od úmluvy..., protiviti se (Ho—
leč., lid.); dok. z- se: pítž'vati
se, opakov.

*pitivo, stř. = pití, nápoj;
pítka, -tek, ž. = hromadné pití;
pitný [most] = co lze pít: -ná
voda.

pitom, -a..., v. pitomý
pitoma || pitomec, -mce, m. = pi

tomý člověk:
pitoměti, -mějí = stávati se pi
tomý; časť. dokon. z-,- zpřídav.
zpitomělý He; -lost];
pitomá/mz, ž. = pitomá. věc:
zdrob. minim, -nek, ž.:
pátomfitž koho = činit pitomým;
časť. slož. dokon. z- (Herrm.);
slož. nedok. zpátomovati (šrám.);
pitomý [-mě; -most], původ. =
krmený, stč. = ochočený (sou
visí s píti, píce), nč. = tupý.
hloupý (jen lid. a nižší hovor.);
p. 2 hluku = otupený, nevní
mavý; -má věc = hloupá., mali
cherná, nicotná nebo nepříjemná.:
ojediň. jm. tvar pitom (Jin)

pitoreskní [-ně; -nost], z franc. =
malebný

'pitrpacl, -u, m., z něm. = hořká
kořalka (Nen)

pittsburský, n i k. -rgský, přid. k
Pittsburg

pitvu, -tev, ž. = otvírání a. zkou
mání mrtvoly, sekce. obdukce;
pitvati = provádět pitvu; pře
nes. p. spis... = podrobně rozbí
rat (hovor.); slož. dokon. roz—
co, i pře—nes.:
pitvávati, opakov.; slož. nedok.
roz-;
*pitvavy' [dvě,- -'vost] = pitvající,
mající sklon k pitvání

*pitvor, —u,m. (z původ. pri-, při-)
= „co je přitvořeno, přistavě
no", předsíňka (Jin, slov.);
pátvora, ž., 1. = něco pitvoméhO:
2. = pitvornost, pitvoření (Zev-.
Nov.); 3. = pitvomý tvor;

pitomý [%; -nost] = mající
podivné tvary, groteskní, fantas
tický, pitvořící se: p. obličej
(čech), -ná posunčina (šal.),
-nost skal (Sedláč), p. člověk;
*pitvořice, ž. = karikatura
(Koll.);
pitvořiti = dělat něco pitvor—
ného, podivného: p. kejkle v
mozku (Krásnoh.); obyč. p. se
= dělat pitvorné pohyby.., pře
tvařovati se; p. se po kom =
k pitvornosti jej napodobovat;
slož. dokon. z- co = k pitvor
nosti pokazit; slož. nedokon.
zpitvofovati;
pitvořJ/vatt, opakov.

pltvúrka, -rek, ž., zdrob. k pitvora
(Čech)

plum, v. desiderium
*piváma, -ren, ž. = pivní hostinec

(č.-Chod);
pivař, -e, m. = milovník piva
(lid. & hovor.)

pívati, v. píti
pivečko, -ček, stř., zdrob. k pivo

(cit.) || pívičko, stř. (Rub., Her
ben) " 'pim'štč (hovor.)

pivní polévka = z piva; p. tvář
(Baar) = prozrazující pijáka. pi
va; p. sklep, nálevna, hostinec
neboli pivnice, ž.

pivo, stř., nápoj z ječmene (vlast.
co se pije, nápoj); mluví z něho
p. = je napilý (lid. & hovor.);
dát komu na p. = Spropitné;
malé. velké p. = malá, velká.
sklenice piva.;
Modus, —sa. c-sasb, m. = kdo
„dusí pivo“, duspivo (zast.)

pivoňka, -něk, ž., z lat. paeonía,
rostl.

pivonoi, -e, m. = sklepník nosící
pivo (č.-Chod)

pivovar (lid. war). —u,m. .= vý
robna piva;
*ps'vo'var, -a, m. = pivovarník.
sládek (Jil-., zastar.);
pivovárek, -rku, m., zdrob. k
pivovar, —u;
pivomrndcký - [-ctvf], přid. k
“vm—Mk,-a. m. = kdo vaří pivo.
majitel pivovaru;
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pivovarský průmysl neboli -va1-
ství, stř.;
pivový [Jvě; —vost], přid. k pivo

pixla, ž. = piksla
*pizda., ž. = řiť (stě. a nářeč.);

pizditi, -'zděn(í) = kazit: do—
kon. 2- (lid. a hovor.)

*piznoutl, -z1, -znuv, -znut(i) =
udeřit (nářeč., Bezr., Sok.-Tů.)

pizzlcato c-cciká-, ník. -či-», při—
slov., ital. = drnkavě (hudeb.)

plžla, m. = kdo pižlá;
pižlati = krájeti tupým nožem.
špatně; slož. dokon. ".a-, u- ap.

pižmo, stř. = vonná mast živočiš—
ného původu, mošus; pážmoň,
-ně. m., ssavec; pižmo'vý: -vá
vůně

*plac, -u, m.,
náměstí (lid.)

plác, citoslov. = pác
plácačka, ž. = hůl s kusem kůže

n. látky na plácání, pleskačka
placák, -u, m. = něco placatého,

plochého (kámen...), plácačka.
plácal [—Zka],-a, m. = žvanil, tla

chal:
plácanice || mina, ž. = žvaněni,
jalové povídání (lid. & hovor.):
plácati = pleskat, upleskávat.
bít rukou; déšť začal p. (Nel-.);
= tlachat, žvanit (lid. a hovor.);
slož. dokon. na- co \nač; na—
domkú = ledabyle vystavět (lid.
a hovor.); na- čeho = nažvanlt:
po- koho po zádech; 14- co; vy
hlinu, barvy... = plácánlm spo
třebovat; za- co, se = umazat:
plácdvati, opakov.

*placatice || placatka, -tek, 2. =
placaté. čepice;
placatý [-tě] = rozplácnutý (ká
men, -čepice)

plácávati, v. plácatl;
plácwvý = žvaniv-ý

plácek, -cku, m., zdrob. k plac
placení, v. platiti
placentu., ž., z lat. = plodový ko

láč, vyživovací ústroj zárodků
(lékař.)

placet, lat. = líbí se,
se, zprav. zpodstat.:

svolení, schválení

z něm. =- misto,

schvaluje
dát p. =

-pláceti, v. platiti
placlěka, -ěek, ž., zdrob. k placka
*placírovati (lid.) ll (hovor.) plast-,

z něm. = umístit
placka, -cek, ž., z lat. = placaté

pečivo, vdolek; ryba; šátek na
—ku = plackovitě uvázaný“ od
tud i placka = šátek tak vá
zaný;
plackavitý [-tě; -tost] = jsoucí
jako placka

plácnouti, -cl, -cnuv, -cnut(í), do
kon. k plácati: p. koho, sebou
do vody; p. si (rukama, do ru—
kou) na znamení dohody; p. co
= prostořece, bez rozmyslu říci:
slož. Dři- co k čemu; při- mou
chu [ke stěně...]; roz-; za—mou
chu ='- plácnutím usmrtit

pláč, -e, m. = prolévání slz jako
výraz, projev citu; v. býti 14..

0 G.;
plačky, přislov. = s pláčem;
'plačna (Olbr.) || plačmce (Suš.),
ž. = žena najatá k pláči 0 po
hřbu;
plačtivú [-'vč; masu = často pla
čící, náchylný k pláči (o dětech);
-vá hudba = podobná pláči: -vě
= plačky

platond c-fom), -du (hovor. -onu).
m., z franc. ===strop

plagiát, -u_ m., z lat. = nepři
pustné, obyč. nepřiznaně, zata
jované těženi z cizího duševního
díla, krádež duševního majetku
(myšlenky, vynálezu...) ;
plagiátor [-rka.], -a, m. = pů
vodce plagiátu; -rský Praky;
-rství], přid. k tomu
plagovati co, koho = nepřipust
ně těžiti z čeho, koho, duševně
vykrádat

plahočina,
(lid.) ||
„dřina“;

ž. = neúrodná půda
= těžká práce, lopota.
plahočiti se, -čeni =

lopotiti (se), těžce pracovat,
„dřit“ (se), tlouci se (světem);
dokon. na- se (mnoho); 14- se
= „udřitl se“;
plahočivý život = těžký, lopotný
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(zastan) plákati= o
rudy (odbor.):

pláchati ||
plachovat: p.
v. pláchnouti

plachetka, ž., zdrob. k plachta:
též = plátěný šátek přes tělo,
blána na plodnicích hub

plachetní, přid. k plachta: p. loď
neboli -chet'm'ce, ž.; -chetník, -u,
m. = plachetní parník

pláchnouti " (zastat) pták-, —chl,
-chnuv, -chnut(í) = utéci (lid.);
= rychle hořeti:' pláchnoucí
vzplanutí sirky (So.);
zprav. slož. dokon. o-, pro- co
= omýt, pro-: s- se sebe pot ||
podmětově dříví spláchne =
rychle shoří (lid. a hovor.): u
= utéci; vy- co. si ústa;
-placho'vat'i, nedokon. slož. o-...

plachost, v. plachý
-plachovati, v. pláchnouti
plachta, -chet, ž. = velký kus

plátna na přikrytí, nošení; p. do
postele, na. vůz, na trávu; lodní
p., na řízení pohybu lodi; svi
nout -ty, přenes. = přestat o
něco usilovat (šmil.); v. ležeti;
plachtář, -e, m. = výrobce pls.
chet; plachtář lt lé pe -ta.ř [-taf—
ka] = kdo plachtí; plachtařský
[-řsky; -řství], přid. k tomu;
plachtiti, -tění = letět, létat na.
bezmotorovém letadle, jezdit v
plachtovém člunu;
plachtoví, stř. hromad. = plachty;
plachtomna, ž. = plachtové plát
no;
plachtami let = plachtění; -vý
odbor = plachtařský; -vá loď
(Jir.), obyč. plachetní; -vé plát
no = na plachty

plachý [*placho " plaše; plachostJ
= bázlivý, lekavý, prchající před
lidmi, vyhýbající se jim, nesmě
lý: -chá. zvěř, -chý člověk, po
hled; = prudký, divoký, „spla
šený“ (říd. kniž.); = lichý, planý
(t.); placho = plaše (Jir.);
2. stup. plašejší [-šeji] || plašši

plaid || zčešt'. pléd, -u, m., z angl.
= šátek, přehoz, cestovní po
krývka

plaidoyer <plédoajé», stř. neskl. ||
—ru, m., franc. = řeč obhájce u
soudu; plaido'vatí pro koho, proč
= mluvit, přimlouvati se, hájit

plaísir || obyč. zčešť. plezír, -u.
m., z franc. = zábava, vyražení
(jen hovor.)

plakát, -u, m., z něm. = nástěnné
návěští; plakátek, -tku, m.,
zdrob. k tomu;
plakátovací ústav = na plakáto
vání; plakátovatí řeč = vyvěsit
jako plakát, uveřejnit plakátem

plakati, pláči..., plač, přech. pláče.
plačíc || plakaje = prolévati slzy
(podmětově): p. žalem, radostí...
|| 2 radosti, ze žalu; p. nad kým,
čím, pro koho, proč; nebe, ob
loha pláče, o dešti; p. velikým
pláčem = velmi, usedavě (básn.)
" básnic. předmětové: p. hořké
slzy; slzy tajně plakané (Ner.);
nebesa pláči zlatý déšť (Krás
noh.); slož. dokon. % se (mno
ho); o— koho, co = (pláčem)
oželet; po- si (trochu); pro
celou noc: roz- koho = pohnout
k pláči; roz- se = dáti se do
velkého pláče; nebe se rozpla
kalo (Ner.); u-; v. uplakaný;
vy- si co = pláčem vymoci; vy
si oči = pláčem zničit; vy- se
(dosyta); z- nad kým, čím =
za- ze soucitu, z útrpnosti, musit
politovat: člověk by nad ním
zplakal; z- nad výdělkem, o
zklamání; za-, prostě dokon.;
plakávati, opak.; slož. nedok. o
koho, co; po- = v přestávkách
plakati

plákati, v. pláchati
plaketa, ž., z franc. = deska s ná

pisem... na něčí počest...
pláknouti, v. pláchnouti
plam, -u, m. (jen basu.) ll zprav.

plamen, -e, m. = ohnivý sloup.
jazyk: hořet plamenem; být v
jednom -ni = hořet mnoha pla
meny; přenes. p. nedočkavostí
(šmil.), vážně...; p. v očích =
žár (v nadšení, v hněvu...); líce
v -ni = zardčlé (Čech)

*plamenati == planouti (Ner.)
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plamének || Malo,
zdrob. !: plamen

'plameněti, -nějí = plamenatl (Če
lak.)

plamínek, v. plamének
plameniti = rozpalovat (říd. knlž.);

p. se = hořet plamenem (t.);
slož. dok. roz-, v. tam;
*plamenitý [-tě] = planoucí;
hořet -tě = plamenem (Jin)

plaménka, |! -menka, -nek, ž., rostl..
flox

plamenný [m; -nnost] = v'y—
dávající plamen: p. meč (blbl.).
-nná záře (Mácha); přenes. p.
zrak, -nná láska (thl.); =
nadšený: p. projev, -n.ná. řeč.
slova, -nná. výmluvnost; -nnost
slova (Brát)

plamka ll Phi-, -mek, ž. = barev
ná. skvrna (odb.)

plán, -u, m., z něm. = záměr, ú
mysl, návrh, půdorys, sklzza:
p. stavby, cesty..., finanční, vý
robní... p.; mít -ny do budouc
nosti; zmařiti čí my; v. křížlti

pláň, -ně || řldě. pláně, ž., 1. =
planý strom, častěji plaňka, v.
tam; 2. = planina; přenes. =
hladina: jezerní p. (čech), vod
ni (Krásnoh)

plánař [-'řka], -e, m. = kdo má.
na starosti výrobní plan

'plaňava, ž. = velká
plocha

'planda, z. = plandavý šat ||
'pZa/ndačka, -ček, ž. || 'plamdák,
planďák, -u, m.;
plandák || '-ďák, -a, m. =
nosi plandu, kněz (hanl.);
plandati = plouhat, vláčet po
zemi (lid.); 11. || 1). se, o šatu
= být volný, vlát, plouhat se;
p. se městem (Vr.); p. se ke
stolu (čap.) = šourati se;
plandavý = plandajíci se; -vé
kalhoty (Mrs., čap.)

plánek, -nku, m., zdrob. k plán
planeta, ž., z řeč., 1. = oběžnice;

být narozen na špatné planetě
= mít ve všem neúspěch; 2. =
lístek s předpovědi osudu;

-nku, m..

"pláňu'

kdo

planetární soustava; —tá'ř,-e, m.
= vykladač osudu z planet; = '
kniha o osudu DOdle planet
(Ner.); = prodavač planet 2.

planě, ž., v. pláň; pláně, -něte,
stř. = planý plod ovocný, strom

planěti, -nějí = stávati se pla
ný; čast'. slož. dokon. z-: hruš
ka zplaněla; přenes. hoch zpla
něl (šmil.); duch jejich zplaněl
(Suš.); realism -něl (šal.)

Plánice, ž. jedn., město v č.
planimetrlcký <<-ny-»,přid. k plani

metrie <-nymetryje», ž., z lat.
= nauka o rovinných útvarech

planina, ž. = „plané" místo, bez
stromů, pláň; pZa/ni/nka,ž., zdrob.
k tomu

*planirovati, v. planýrovatl
plaňka (mica, Nar.), -něk, ž. =

tyč na ohrazování, lať (původ.
z planých stromů);
pláňka (nářeč. pla/ňka), ž., zdrob.
k pláň 1. = planý strom;
plaňkovati = ohrazovat plaňka
mi (Palac, J'ir.);
plaňko'vi, stř. hromad. = plaňky:
—kový plot

plankt ][ -tus, -tu, m., z lat. ==
pláč, pašijová. hra.

planoutl, -nuv, -nul, -nuti = ho
řet plamenem, plápolat, plát:
přenes. oko plane (Kunět.); p.
hněvem; zpřidav. moucí zrak:
-noucí touha (Čech);
kon. viz-, 0 citu. ohni, boji...:
vz- láskou, hněvem; za- (básnic.)
= zarditi se (Čech); zaplanul
mír (Krásnoh.); *poza— krásou
(Čech)

plánovatel [—lka], 'e, m. =
plánuje;
plánovati co = zamýšlet (Mach.):
= dělat plány; p. výrobu... =
řídit... podle plánu

plánovitý [-tě; -tost] = podle plá
nu, soustavný: -té hospodaření;
-tě postupovat

*planta, ž. =
nr.)

kdo

halena (lid., Ner. ,
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plantáž, —e, ž.. Z' franc. = pole s plastelína ll usti-, ž. " -stili»n, —u.
užitkovými rostlinami, hlavně m. <-stylín(a)» = tvárná hmota
tropic., s čajem, s tabákem...; k modelování
plantážnický [-cky; —ctv£],přid. plástev, —stve, ž. = plást medu;
k -žn£k, -a, m. = majitel plan- plásteim'ý = v plástech
táže; přenes. = krutý zaměstna
vatel

planý [-ně; -nost] = nepěstěný.
jalový, neúrodný: p. strom, -né
ovoce. -ná růže, země; -né neš—
tovice, druh -vic; přenes. = ja
lový, prázdný, zbytečný, nepře
svědčiVý, bez příčiny (důkaz.
povyk, poplach, nářek, řeč. Vý—
mluva, obavy, pověsti); -ně mlu
vit, slibovat... || naplano

'planýrka, -rek, ž., z něm. = pla
nýrování; pla/ný'rovatž = srovná
vat, u-; slož. dokon. 8- (lid. &
hovor. odbor.)

planžet, -u, m., z franc. = kosti
ce... ve šněrovačce, v živůtku

plápol, —u,m. = plápolání; hořet
-1em = plápolavě:
plápolatz' = hořet plamenem.
planout; přenes. p. touhou
(čech), hněvem...; slož. dokon.
vz— (Čech): za,-; přenes. pohled
-lal (Krásnoh.);
plápolavý oheň =
-vé oči (čech);
plápolžště, stř. = rozlehlé místo
(Baar, nářeč.);
*plápolný = plamenný: -né díky
(čelak.)

'plasa, ž. = pruh země (obrozen.,
zastar., možná z rus. n. z pol.)

plásk, citoslov. = plesk;
pláskati = pleskat; slož. dokon.

plápolající ;

na- apod.;
pláská'vati, opakov. ;
plásknouti, —k1,-knuv, -knut(i)
= plesknouti

'plaSknOuti, -kl, -knuti = splas
kovat; zprav. slož. dokon. s-, v.
tam

plasma “plaz-», -my, ž. || -matu.
stř., z řeč. = živý obsah buňky

plast, -u, m. = deskovitý kus, vrst—
va: p. medu, těsta, másla || *Pu
ž. (asi podle mě.) = prostor,
kus země (čech)

plastický [-cky] <<-tyc-», z řeč. =
tvárný, trojrozměrný: -ká. hlína.
mapa; -ké umění = sochařství,
řezbářství...; -ká operace = na
pravující, obnovující tělesně tva
ry; přenes. = výstižný, výrazný:
p. sloh, -ká řeč: -ky co vylíčit;
2. stup. -stičtčjší [-ji];
-stičnost, -i, ž. = plastický ráz:
plastik, -a. m. = umělec pracu
jící plasticky; -stika, ž. = plas
tické umění, -cká dila; = plas
tičnost; = plastická chirurgie

plastilin(a), v. plastelína
plastový, přid. !: plést: -vé těsto
plastron, -u, zdrob. mak, -nku, m.,

z franc. = náprsenka
plástv0vý, přid. k plástev
plaše, v. plachý
plašiti = činit plachým, rozhánět:

p. koně, holuby; koně se -ši:
p. lidi = lekat, strašit (lid. a
hovor.); = zapuzovat: p. nemilé
myšlenky; den plašil noční stíny
(Vrchl.); p. spánek s, čela
(čech); p. se za děvčaty = být
.,splašený“ (lid.); slož. dokon.
'na- koho = postrašit; po- zvěř;
poplaše'ný, přenes. = polekaný
(lid. & hovor.); sr. poplach; roz
= rozehnat; s-: koně se splašíly;
s- se, o člověku = zbrknouti se:
v. splašenec: w— = vypudit; za
zloděje, zvěř, přenes. zármutek...
= zapudit. zahnat; '
-plašovati, nedokon.
za- ,- plašivati, opakov.

plášť, -tě, m. = svrchní kabát; =
ochranný obal (střely...); symb.
ochrany: p. záštity (Čech); být
kam vítr, tam p. (přísl.), 0 ne
stálosti;
pláštěnka, -nek, ž. = přehoz přes
ramena, mantlla, pelet-ina:
plášttček, -čku, m., zdrob. k
plášttk, -u, m., zdrob. k plášť;
plášťový: -vá látka

slož. vy-,
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plat, -u, m., 1. = placeni, 2. = od— plávati, opakov. (básnic.): slož.
měna za práci, služně: v. běžetl, nedok. taz—,z- (Čech). za- (Erb.)
bráti, královský; v. naplat platící číšník = kterému se Platí,

plát, -u, m., z něm. = kovová des— platober;
ka, něco jí podobného (p. šunky platíš, -e, m. = plátce; = kdo
...). část brnění má platit (Vl'.);

platan, -u, m., z lat., strom; movy' platidlo, -del, stř. = čím se platí
platba, —teb,ž. = placeni (jen od-' platina <-ty-»_ ž., z franc.. drahý

bar.) kov; platinový = z platiny
plátce, m. = kdo platí, platič (od- *platitel, -e, m. = plátce

bar.) pumu, -cen(i) = dávat peníze za
plateau <<-tó», stř. neskl., franc. zboží, práci...! 1). byt || 28 byt;

= náhorní rovina p_ dluh, útratu; p. lékaři (za. lé
platebna, -ben, ž. =- mistnost, čení) ap. || lékaře; p. od práce,

místo, kde se platí; od ušitl... || za práci.._; p. z bytu
platební, přid. k platba: p. lhú- ...: v. hotový, pata;
ta, příkaz... podmětově = mit platnost, hod

pláteček, -čku, m.. zdrob. k plá- notu, býti závazný: penize plati;
tek zákon platí pro všechny; žito

platejs, -e, m., mořská ryba velmi plati = je drahé; dané
plátek, -tku, m., zdrob. k plát = slovo plati = dodržuje se, má

tenký plát. lístek. tenký řízek se, musi dodržet; to u něho nic
(šunky...); přenes. = obskurní neplati = neznamená, nehledí k
časopis (hovor.) tomu; plati = je, máme (to)

platen, V- platný smluveno. dohodnuto: platiti za
platenlce. žl.. 1. v. platenik; 2. odborníka = být pokládán (ne

pomn. = plátěné kalhoty (lld.); ni nespr.); platí to také o
plátem'ck/ý [-ctt>t], přid. k tobě = vztahuje se to na tebe.
platenik [-nice], -a, m. = výrob- má, platnost pro tebe;
ce plátna. obchodník s ním poznámka. plati všem, té otázce

PNénko H Plátýnko, -nek, stř., platily jeho projevy (Brát) atp..
zdrob- k 'Plátno; často = kus nečes, (nejde o platnost) m.
plátna !: něčemu přizpůsobený byla, řečena proto, aby si jí

'plátev, -tve, ž- = Plát (Heyd.) všimli všichni, projevy se týkaly
plátěnka, —nek,Z. = plátěná sukně otázky, oblraly se s otázkou:

(lld.); podob. návštěva platí tobě m.
plátěnky, 2- pomn- = plátěné týče se tebe, jdu k tobě. chci
kalhoty (t-): mluviti s tebou, tebe navštívit;
plátěný = z plátna: -ná sukně... slož. dokon. do- účet = zapla

platforma, ž.. z franc. = plošina.... titi zbytek; do- nač = pykati
přenes. = základ, -dna sjedno- zač (lid. a hovor.); sr. doplatek;
cení, činnosti (hovor.) na- se (mnoho); o- dluh = za,-,

plati, plaji... || plám (rozk. plaň, vyrovnat; o- návštěvu = opěto
od planouti), plaje, -jíc, pláv. vat; v. oplátka; od- dobrým za
plál, pláni = planout, plápolat: zlé; v. odplata; po- (si) dluhy;
p. láskou. nadšením..: zrak plá po- za koho = za-; pod- koho
ze tmy = záři, svítí (Vrchl.): = získat penězi (aby nám vy
řeřáby plaji (t.) = červenají se: hověl...); pře- co = příliš dra
slož. dokon. roze- se: erotické ho zaplatit; pře- koho = dáti
rozepláni (Sez.); básnířčino ro- více než on; sr. přeplatek; před
zepláni (Praž.); vz- láskou.... (si) časopis = napřed zapla
cit vzplál || 'vze- (Hlaváč.); za— tlt; při- (si) nač = za— ví
ruměncem (Baar); ce; sr. příplatek; 8— dluh =
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za- (po částech); v. splátka; u
dluh = ze,-, s-; u- koho = pod-;
v. úplata; 17- co kam = zaplatit
(odbor.); vy- služné... = dát,
odevzdat; vy- zástavu = zapla
cením dostati zpět; vy- syna
z vojny (v starších dobách) =
penězi vykoupit; to se vyplatí
= stojí za. to, přinese větši uži
tek. než co to stálo; sr. Vý
plata; za- dluh..., prostě dokon.;
za- lékaři (za léčení) || lékaře...,
za—poslovi... (za donesení);
-pláceti, -cejí; slož. nedok. do-,
0- atd. k doplatiti...; -pZacovati,
nedokon. slož. od-... (zastar.), s
(Zey.):
plativati, opakov.

*platnéř || múř, -e, m. = výrobce
plátů, zbrojíř (zastan, Jir.);
Platnéřská ul. v Praze

platno, —nost_,v. platný
plátno, -ten. stř. = tkanina ze lnu,

z konopí...; symb. bělosti, ten—
kosti; (malíř.) p. = velký obraz
(hovor.); p. v biografu = pro
mítací stěna

platný [—ten; —t'ně; -tnost] = m8.
jící hodnotu, cenu. prohlášený,
uznávaný za. platidlo, za. závaz
ný, „platící“: p. peníz, zákon.
-tn6 nařízení; p. důvod = závaž
ný; podob. -tná omluva; p. komu
= prospěšný, užitečný; p. člen
společnosti; -tná. pomoc; není mu
to nic -t.no; není mu nic -ten li
—tný; -tně pomáhat: -tnost zá.
kona.

plató, v. plateau
Plato || Platan q-tón», -tona. m.,

řec. filosof '
platober, -a || -berce, m. = sklep

ník, který bere peníze, kterému
se platí, platicí (říd.)

Platan, v. Plato;
platonický [Joy] eplatonyc-»: -ká.
láska. = ideální; milovat -ky;
platenik, -a, m. = stoupenec.
znalec Platona; -nik v lásce
(Sez.);
mismus <<-nyzmus», -mu, m. =
Platonova. filosofie;
platonský: -ká otázka

platový, přid. k plat: p. zákon, -vé
srážky

platový, přid. k plát: -vé brnění
(Jin)

plátýnko, v. pláténko
'planšovatl, z něm. = klamati slo

vy (1id.; slabší než bulíkovat)
Plaváček, -čka., m., pohádkový

hrdina .
*plavajz, -u, m., z něm. BleiweiB

= „olůvko“. tužka. (zaStar. líd.):
plavajzník, -a, m. = „ptáček“,
dai-eba... (t.) ; plavajzo'vati, do
kon. vy- jednu (facku) (Ner. z
hantýr.)

plavák, -a, m. = plavý kůň;
plovák || plovák, -u, m. = před
mět plovoucí na tekutině a. ukar
zující n. regulující její výšku
ap., zátka, na. konci rybář. šňů—
ry; plovák, 2., 4. -a (život.) =
déšť (lid.)

plávati, v. pláti
plavatl, -vu n. -vá.m, plav n. -ve:|,

-vaje, -jíc || plovati, —vun. -vá.m,
plov, obyč. -vej, plova, -vouc n.
plovaje || Monti, plují, plul (za.
star. ploul)... = pohybovati se
na vodě (o věcech zprav. plou
ti): umět plavat, plovat || loď
pluje; plouti s proudem (času.
doby...) = poddávati se době,
většině; maso plave v omastku
= je v hojném omastku (lid.);
plavat v bohatství = mít hoj
nost (lid. a. hovor.); už plav(ej)
= jdi (lid.): p. při zkoušce -=
neumět (lid. a hovor.);
slož. dokon. do(plava.ti, plovati.
plouti) ]; břehu; o-, obeplouti
zemi; odplouti od břehu..: loď
odplula; proplouti úskalím: pře
plavatl, -plovati, -plouti řeku:
pH- k břehu; u- = od-; vy- nad
vodu. na břeh, vy-plouti z pří—
stavu; zaplavati, -plovati si;
plavávati „ plo-, opak.;
-plouvatž, k plouti, nedok. slož.
dO-j obe—svět; od-: den odplou
vá (Chal.); v- kam: 1711-z hloub
ky (Vf.)

plavatka, ž. || -'vátko, stř. = boje;
= plavák na hořlavině pro knot
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plavba, -veb, 2. = plavení, dopra- plavwlaeý = s plavýml vlasy;
va po vodě plavožlutý = plavě žlutý

plavčí, přid. k plavec = plavecký:
p. oděv (Nex-.); p_._hlava .(čech)
==- plavcova; plávčík, -a. m. =
plavecký učeň, mistr, dozorce v
plovárně; pta/včiti = plavat (ho—
vor.)

plavební, příd: k plavba: p. spo—
lečnost...

plavec [wkyněL -vce, m. = kdo
plave, umí plavat, lodník; pla
vecký [-ctví], přid. k tomu

Plaveč, -vče, ž., vsi
plávek || splávek, -vku, m. = ry

bář. plavák
plavení, mý, v. plaviti
'plavěti, -vějí = stávati se plaví
plavidlo, -del, stř. = vodní do—

pravní prostředek '
I 'plaviti = barviti do plava; pl.

se = plavěti; klobouk se -ví =
vybledá (šmi1., lid.);

II plaviti = dopravovat po vodě;
p. se po moři; = brodit (koně...);
p. křídu, rudu = vodou čistit;
plavaná křída; slož. dokon. do
co, se kam; ne:-, o nanesení vo
dou; sr. náplav; od-: voda, od
plavila most; od- se kam; pro
se vídeňským životem (Ner.) =
proplavat, poznat; pře- co, se;
sr. přeplavba; při- co kam; vy—
zlato z písku, koně; za- = za.
nést, zalít. o vodě (louku pís
kem, doly); přenes. za- koho

* zprávami, novinami = zahrnout;
zaplavila. jí nitro vzpomínka
(Baar); sr. záplava;
-plavovati, nedok. slož. oci-...;
pod- = nadnášet (šrám.);

_ plavivati, -vám, opak.
plavka, -vek, ž. = plavá. kráva.

kobyla; pomn. plavky = koupací
(na plavání) oblek, kalhoty

plavkyně, v. plavec
plavný Prvé; -nost] = jako plava

jicí, lehký, svižný (kniž., básn.):
p. krok. skok; -na dívka

plavohnědý = hnědý do plava;
'plavoplavý = silně plavý;
plavovlásek [-ska], -ska, m. =
plavovlasý člověk;

plavuň, -ně, ž., z ruš., rostl.; 41901?
plavý kvě; -vost] = tmavožlutý.

popelaVÝ
play <plej», v. fair

-a, m., živočich; 11., -u, m. =
splaz, smyk, kluzké cesta na
spouštění dříví. dřevo, kov, po
kterém se něco smýká

plaziti, -zení = smýkat, vléci: p.
ohon (Jimm-): p. jazyk = vy
plazovat (říd.);
obyč. 1). se po zemi, po břiše

okurky se -zí po zemi; pře
nes. p. se před kým = podlízat
komu, otrocky se k němu chovat
(lid. a hovor.); slož. dokon. do
se kam; pro- se křovím; při- se
ke komu; vy- jazyk, obyč. vy
pláznouti; vy- se = vylézti;
plazívati, —vám, opak.

plazivý [mě; -vost] = plazící se
(keř...); p. jazyk (Ner.) = který
se rád vyplazuje; p. nepřítel
(Neum) = plížící se

pláž, -e, ž., z franc. = (mořské)
pobřeží; plážový oblek... = na
pláž

*pleban <<-á.n»,-a, m., z lat. = ves
nický farář (zastan, Jir.)

plebej, -e [[ obyč. -jec, -jce || zříd.
-jč*lk, -a. m.. z lat. = člověk z
lidu, prostý, neurozený (hanl.);
plebejský Esky ; —stv£]= pros
tý..., často = sprostý

plebiscit, -u, m., z lat. = hlaso
vání, usnesení lidu; -tn£ komise

plec, -ce, ž. = plece (básn. & 1id.);
plecátko, -tek, stř., zdrob. k ple
ce (o mase);
plecatý = se širokými pleci “
plecitý [-tě]: -tá země (Hal.);
dýchati -tě (sram) = hluboce:
sr. příjm. Plecitý

piece, stř., 1. u zvířete = maso na
lopatkách; 2. u člověka, obyčej.
pomn. = vrchní část zad, ramena

pleci stroj = na plení
plecitý, v. plecatý
plecko, -cek, stř., zdrob. k plece

(o mase)
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*plecnatý = plecatý;_
plecní, přid. !: plece

plečka, -ček, ž., 1. = plejicí žena,
2. = plecí nářadí

pléd, v. plald
pledoajé, pledovat'i., v. plajdoyer
plech, -u, m., z něm. = tenký ko

vový plát; symb. tuhosti: plátno
jako p. (Němc.); pomn. plechy
= plechové hudební nástroje
(lid.):
plecháč, -e, m. =
doba. apod.; zdrob. -ček, -čku,
m.; plechák, -u. m. = plecháč
(Havlíč.); plechovce, -vce, m. =
plecháč (Ner.); -chovice || -cho'v
ka, -vek, ž. = plechová lžíce, ko
nev, krabice...;
plechový = z plechu

'plechý život = dobrý (Suš.), nic
plechého = kloudného (Kosm.:
nářeč.); sr. neplecha

plein-air, plemair || zčešť. plenér,
-u. m., z franc. = volný vzduch;
malovat v -ru = v plném svět
le, ve volné přírodě; slovesný
plein-air (Sez.); -rista., m. = ma
líř v plenéru; -'ro'vý: —rové mal
by; —rovílidé (šal.) = milující
volný vzduch, volnou přírodu

Plejada. (dá-», ž., jedna ze sedmi
bájeslovných řec. bytostí; pomn.
-dy = Kuřátka, souhvězdí;
plejada, ž. = skupina sedmi vy
nikajících básníků řec. a pozdě
ji franc.

plechová ná

plemenice, ž. = plemenná. samice;
-nžk, -a, m., 1. = plemenný býk.
kanec; 2. = muž z téhož plemene
(šafař.,' čelak.)

plemeniti Se = rozmnožovatl se:
slož. dokom 702- se: myši se roz
plemenily; vy- = vyhubit; slož.
nedokon.' rozpleme'ňovati se

plemenitba, -teb, ž. = plc-měnění,
chování na plemeno

*plemenivý = hojně se plemenící,
mající mnoho dětí (Vr.)

plemeno, v. plémě;
plemenný dobytek = chovaný na

.plemeno; -nná příbuznost = mezi
plemeny; p. boj. -nné zášti, -nné
rysy

plémě, plemene (kniž.) [[ plemeno,
—na, stř. = řada příbuzných ná.
rodů, rasa; = odruda (přírodo
pis.); = chov: býti z dobrého
-na (o dobytku); dobytek na -no

plen, -u, m. = plenění, kořist:
vydat město nepříteli v p.; za
jmout koho v p. (Čech) = vzít
k sobě, zaujmout pro sebe

plena || *plé—,pli-, ž. = rouška k
zavinování malých dětí n. jako
šátek na hlavu, u Raise = po
krývka na postel apod.; mozko
vá p. = obalné. blána

plenárka, -rek, ž. = plenární schů
ze,
plenární, příd. k plenum. p.
schůze = schůze plena

*pleňas, -a, m., z ruš. = válec. za
jatec (hanl.)

plénělčka, ž., zdrob. k plena. plénka
plenér, v. plein-air
*pleník [miceL -a, m.

zajatec
plenitel, -e, m. = kdo plení;

pleniti = hubit, vykořisťovat
(zem): přenes. p. kasu (Baar) =
vyprazdňovat; p. koho, čí tělo,
nitro, duši = ničit, hubit (kniž.);
p. cizí práci = vykořisťovat;
slož. dokon. po—kraj, duši, nitro;
popleněný životem (Klič.); vy
předsud-ky, plevel = vyhubit, vy
kořenit; *z- = po-;
plení/vý = pleníci

plenka, -nek. ž., zdrob. k plena:
hnutí... je v plenkách = v za
čátcích

*plennice, ž. =

z ruš. =

zajatkyně (Zey..
J'ir.)

plenta, 2., z něm. = zástěna, zá
clona

plenum “pie->>, -na, stř., lat. =
plné, valné shromáždění

pleonaSmus <<-zmus», -mu, z řeč.
= hromadění souznačných slov
(běžeti během...); -nastický [-ky]
<<-styc-»_příd. k tomu

'plerésa. <<-za.» (pleureusa || ple
reusa), ž.. franc. = péro (na
klobouku)
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ples, -u, m. = velká. taneční zá- plesknouti, -kl, -knuv, -knut(í),
bava, „bál“: = plesaní, radost dokon. k pleskati: p. koho; p.

(básnic.); zlata p. = třpyt sebou o zem; p. co = bez roz
(Heyd.); myslu, prostořece říci
plesati || (zastan) ptá—, -sé.m || pleskot, -u, m. = pleskání
(zastan) pléšl, původ. = tanco—
vat, nyní = radovati se, jásat
(kniž., básnic.); slož. dokon. -z-,
za-; plesávati, opakov.:
'plesavý = plesající, jásavý, ra
dostný: -vé díkůčinění (Suš.)

plesír, -sir, v. plalsir;
plesírovati, y. plezírovatl

plesk, cltoslov. vystihující zvuk
při uhození rukou..., uhození sa
mo; zpodstat. 11., -u, m.: ples
kem vlepit (č.-Chod);
třesky plesky (n i k. třesky, ples
ky) = láry fáry, plané poví
dání;
'pleska, m. = pleskal:
pleskač, -e, m., 1. = povídálek.
žvanil: 2. = plácačka;
pleskáč, -e, m. = pleskatý ká.
men; zdrob. -ček, -čku, m.;
pleskačka, -ček, ž., 1. = plácačka;
2. = plácání, plané povídání
(Vrchl.);
pleskal [-Zka], -a, m. = ples
kač 1.:
pleskam'ce, ž. = pleskačka 2.: =
plískanice (říd.)

pleskatl, -kám = dělat plesk, na
rážet. na něco, bít rukou... a
vzbuzovati zvuk: dešť pleskal do
oken (Jir.); p. koho po zádech

= plácat; p. stezku (Rais)
= pleskáním rovnat, stlačovat.
plácat; = plácat, žvanit (lid. a
hovor.);
slož. dokon. na- .co, čeho nač
= prudce, nedbale naházet, na
plácat; na- toho = mnoho na
žvanit; o- co hlínou; míti-tváře
jako opleskwné = kulaté; po—
koho; u- cestičku, máslo: kůň,
jako by ho z másla upleskal
(Kosm.); vy- všecko = vyžvanit;
pleskávatž, opak.; slož. nedokon.
po- koho apod.; v. plesknoutl

plesnlvak, -a, m. = „plesnivý"
kůň:
plesnivec, -vce, m. = šedlvec
(zhrub.);
plesnivěti, -vějí = stávat! se
plesnivý; slož. dokon. z—;
plesnwma, ž. = plíseň:
*plesnivka, -vek, m. = plesnivec;
zalesněný [-'vě; -vost] = povleče
ný, pronikly plísní; přenes. =
šedivý: -vá. kobyla (Jir.); —vé
vlasy (Rais)

plesný [-ně] = plesající, jásavý,
radostný (básnic.): p. hon, -né.
zvěst...

pleso, stř. = horské jezero
plesový, přid. k ples: p. šat, výbor
pléstl, pletu = prostrkovaním, pro

vlékaním spojovat: p. vlasy, kví
tí, provaz, punčochu...; přenes.
p. na sebe bič, metlu = sám se
trestat, připravovatl sl trápení:
plést! koho, co = mast, mýlit
koho, nesprávně co říkat... (lid.
a hovor.); plete se || plete se
mu rozum; sotva nohama p., o
slabém, nemocném, opílém; p.
se mezi koho = míchati se, vtí
rat: p. se komu mezi nohy =
překážet; p. se do cesty; p. se
komu do jeho věcí;
slož. dokon. do- prut; na— čeho
(mnoho); na- co nač = při- co
k čemu; o- co čím; po- koho, co;
pro— vlasy pentlí; při- patu k
punčoše; při—se k čemu, ke ko
mu; 705- = rozmotat: &—pru
ty...; s- koho, se. co = po-; u
věnec...; u- komu dítě (vulg.):
v- co do čeho; vy- otvor v čem
|| co (židli...) = pletením vypl
nit; vy- proutí = pletením spo
třebovat; vy- se z čeho = vy
motat; za— si vlasy; za- koho
do čeho = zatáhnout (proti vů

pleskatý = placatý, plochý
*pleskně padnout = s plesknutím

(Kos.)

li); za- se do čeho (do sporu...)
= dostati se, mít účast;
v. plétati



pleš 1171 . plichta

pleš, -e, ž. = lysina na hlavě;
plešatec, -tce, m. = plešatý člo—
věk; .
plešatěti, -tějí = dostavat pleš;
dokon. o- || z- (říd.); zpříd. ople
šatělý;
plešatý [-tě; -tost] = mající
pleš || pleši'vý

pleštitl, 1. dokon. = praštit (lid.);
2. = pleskat, o dešti (nářeč.);
slož. dokon. za- mOuchu = za.
plácnout; za- 0 dveřích = hluč
ně se zavřít (Č.-Chod);
pleštžvý čas = plískanice (Suš.);
p. = pleskající, pleskavý (č.
Chod. Těsnohl.)

plec, -ti, ž. = zbarvení kůže (na
obličeji); krásná. pleť = ženy

pletací stroj = na pletení; pletač
[-čka], -e, m. = kdo plete; -tač
ka. též = pletací stroj;
pletárna, -ren, ž. = dílna, to
várna na pletení;
pleta'ř [-řka], -e, m. = pletač;
-tářská škola; -řství, stř.

plétatl || plí- [] zříd. plc-, opět. k
pléstl: pletá. tenata (Kal.); obyč.
slož. nedokon. do-, 0- atd., k do
kon. doplésti, o-...; sr. opleta:
-plétávati || -pl£-, opak., slož.
nedok. do-...

pleteň, -ně, ž. (C.-Chod) || plete
nec, -nce, m. = něco splete
ného, pletivo, splet, COp, houska,
ozdoba...;
pletenice " mina., ž. = motanlce,
pletenec;
pletenka || lid. -týnka, -tynka,
-nek, ž. = pletená. houska

pleticha, ž. = pletka, nedovolený.
podezřelý styk, čin, plkle;
p., -chovi, m. = pletichář (Jil-.);
pletichář [-'řka], —e, m. = kdo
má., strojí pletichy;
pletichařiti = strojit pletichy;
pletichářský [-sk'y; -st'vi], přid.
k pletichář

pletivo, stř. = co je na pletení
(pruty...), splet, tkáň, pletený
výrobek; p. pomsty (Zey.), lži =
spleť

7-1"

pletka, -tek, ž. = klička, smyčka.
obyč. přenes. pomn. —ky= zaple
teni (s kým), pletichy...

pleťový, příd. k pleť: -vá. barva
pletýnka, -t3mka, v. pleteň
pleva (nářeč. pli-), ž. = podpůrný

"lístek zrna
plevel, -u || -e, m. = neužitečná

rostl. mezi užitečnými; symb.
špatnosti: p. mezi lidmi, lite
rární p.

*plevitl se = růst jako plevel,
množiti se: dluhy se plevelily ja
ko kokotlce (Rais); slož. dok.
roz- se; za—se, o poli = zarůst
plevelem; -plevelovat1', slož. ne—
dok. roz- se, za

plezír, v. plalsir
*plezírovaný = raněný (lid.); mací,

z něm. (a tam z franc.) = ranit
*plh, -u, m. = smyk, smýkánl

(on).)
plch, -a, m., hlodavec
plíce, plic, plicím, -cích, -cemi ||

pli-, ž. pomn., dýchací ústrojí:
mluvit od plic = upřímně, bez
obalu (lid. a hovor.); v. chlubný;
lékař. i ž. jedn. plíce (levá., pra
vá) = polovina plic, lalok;
plicní (lid. pličnf) lalok, neduh:
plicník, -u. m., rostl.;
plíčky, -ček, ž. pomn. || -čka,
stř. pomn., zd-rob. k tomu, hlavně
o poživatiné

'plíhatl = plouhat, vláčet, oslabo
vat (Ehrenb., Suš.)_; tělo ssedlou
krví -há. (Ner.) = plihne:
'plihlý = plihý;
plihnoutí, -hl, —hnutí = stávati
se plihý; plihlo z počínajícího
dne jako z utopence (šrám.) =
kapalo, pršelo; slož. dokon. z-;
*plžhý [—le] = zplihlý (šat, lí
mec); látka plihle lehala. (Majera)

plichta, ž., 1. = rovnost ve hře:
2. = omyl (lid.); 3. m. = kdo
něco zplichtí;
plichtiti, —těn(í) = kazit; p. se
ke komu (P&L), s kým (Betar.) =
spojovati. se; obyč. slož. dokon.
při- se ke komu, mezi koho =
připléstl se (lid.); z- hru; z-, s
co = popléstl, s- (lid.)



plína 1172 plnitel

plína, punčička, pli/nku, ž., Zdl'Ob.
k plena

*plinouti = plivnouti (bibl., Suš.)
plíseň, -sně, ž. = cizopasná a hni

lobná houba na předmětech...;
přenes. p. věku ="známka stáří
(Vrchl.); p. brady = šedivé vou
sy (Krásnoh.); = plísnění (říd.)

plisírovati a-zí-», z něm. ll plísn
vati <-zo-» = skládati do hus
tých řas, hustě nabírat,
kovat

plískanice, ž. = sníh s deštěm,
prudký dešť, deštivé počasí;
pliskat'i = pleskat, plácat, bít
(o dešti): dokon. na- si co na
hlavu (Vaně.) = naplácat;
plískav'ice, ž., 1. = delfín, 2. =
plískanice; plískavý čas

plísnitl koho = kárat; slož. do
kon. vy-, z-; plisnwati, opak.;
plismšoý [-vě; avosn = plísnící,
plný plísně

plisovati, v. plisírovati
pllssé, stř. neskl., franc. =

sovaná ozdoba, vrápky
plísta, ž. = měděnka;

'pustitý = měděnkový
plíšek, -šku, m., zdrob. k plech;

plíškovitý = podobný plíšku;
plíškový, přid. k plíšek

vráp

pli

“plíštětl = pískatl (šrám)
plítati, v. plétati
I plíti, pliji, plil, plit(í) || pli

vati,_-vám || (kniž.) plvati, -vám
= vyvrhovatl sliny z úst; p. na.
koho || po kom, komu do ob
ličeje, projev hrubého pohrdá
ní, hanobení; obrazně = hrubě
hanobit, opovrhovat; p. na svou
(lepší) minulost = hrubě jí ne
dbat, hanobit (hovor.): slož. do
kon. na— si na. ruce- (abychom
mohli něco lépe držet...); na
komu do obličeje; od-plíti si,
časť. odplivnouti (pro úlevu, na
znamení opovržení); po-plíti.
-plivati, -plvati- koho, zem; vy
plíti slinu, se na zem; za—plivati
podlahu;
slož. nedokon. -plžvova.ti,
(si); 170- (Jir.); v. plivnoutl

od

II plíti, pleji, plel, plet(í): p. co
= vytrhávati z toho plevel; slož.
dokon. vy(plítl || -pleti)

*plitka, -tek, ž. = střela do kuše.
náboj do vzduchovky; = klínek,
hřebík, svorník (Čech); p. kovu
(t.) = deštička (?; podle ruš.?)

plitký, v. plytký; plíva, v. pleva
plivanec, -nce, m. = co se vyplije
plivatl, v. I plíti
plivátko, -tek, stř. = nádoba na

plití; = malý rybník, —1ékoupa—
liště (hrubší hovor.)

plivník, -a, m. = skřítek přináše
jící podle pověry bohatství

pllvnouti, —vl, —vnuv, -vnut(í), do
kon. k I plíti; slož. na- nač;
od- si; 14- se v leknutí (Jin) ||
u- si (Němc.); W- sousto; vozy
nás vyplivly (Neum.) = vyho
dily, vychrlily (hovor.)

-p1ivovatl, v. I plítl
plížil [-lka], -a, m. = kdo se plíží
plížitl 50 = tajně, opatrně se při

bližovat, jít...: p. se ke komu
kam, za kým; slož. dokon. od—
se, 1170- se na. hrad (Jir.); přl—
se kam; 'v- se kam: W— se od
kud; slož. nedokon. odpližovati
se; vpližo'vati se (Vr.);
plížívati se, opak.;
plíživý Evě; -vost] = plížící se:
p. krok; vejít -vě (čech); dni
míjely -vě (Jin)

*plk, -u, m. || plka/nice, ž. (Vanč.)
= plané povídání, plácání (ná
řeč.); plkati = plácat- (t.);
plknoutz', -kl, -knut(í), dok. k to
mu = plácnout, plácavě hodit ||
říci; slož. 8- si = zatlachat si

pln [-ně], v. plllý
*plň, -ně, ž. = plnost (Hál.)
plněnka., -nek, ž. = plněný bon

bon; plněný = naplněný: -ná
čokoláda

plnicí péro = na plnění inkoustem;
plnič, -e, m. = plnicí přístroj;
pln-ič [-čka], -e. m. = kdo plni
láhve, přenes. dodávky

plničký [-čko] || plni'nký = zcela
Plný

plnitel [-lka], -e, m. = kdo plní
(Herb, odbor.)



plniti 1173 plodný

plniti = činit plným (sud, láhve
...), naplňovat; sál se plní o
becenstvem; p. slib, povinnosti
= uskutečňovat, provádět, vy
konávat; plnit (naplňovat) ne
pokojem, obavami, údivem =
velmi znepokojovat, udivovat;
slož. dokon. do- co; na— co čím;
naplnili se dnové, -nil se čas
(bib1., Jir., Vanč.) = uplynula
stanovená, náležitá doba, přišel
čas; pře— co čím; divadlo je
přeplněno; pře- plán = překro
čit; s—slib; předpověď se splnila
= stala se skutkem; vy- prázdné
místo čím: vy- rozkaz, přání...:
vy- celý _život prací; za- mezery:
-plňovati, nedokon. slož. do- atd.
k dok. doplniti; plnívati, opakov.

plnítko, —tek, stř. = zařízení na
plnění, nacpávání

plnívati, V. plniti
plno, v. plný
plno-, kmen k plný, ve slož. často

kniž.:
*-cenný = plně cenný; *-citný
= plný citů (Heyd.); '-četný =
v plném počtu (J ir.); -hlasl, stř.,
podle ruš. = skupení oro, olo,
ere, ele za. původ. or... (mluvn.);
'F-hvězdný (t.); -kre'vný kúň ne—
boli Jev-mik, -a, m.; *-lcvětý
kraj (čelak.); -té rostliny; -letý
[-tost] = zletilý, dospělý; '-l£ci
(SeZ.); -mocenství, stř. = plná
moc; —mocnlk, -a, m. = zplno
mocněnec; -mocný zástupce :
-p7'á1mý = mající plná. práva

panSt, v. plný
plno-tučný, o mléku = plně tučný;

*Jvládný národ (Palac.);
-vous, -u, m. = vousy i na bradě,
„brada“; -z1mčný || —z'vuký(šal.)

plný [pln; -no; -ně; -nost], opak.
k prázdný (plný sud... i sud je
plný [[ pln jen ve rčení býti.
jsem... pln radosti atp.; z plna
hrdla, srdce, kniž.): p. sud...;
mít -nou hlavu starostí, '-né
ruce práce = mnoho; být pln
naděje, radosti, obav = mít vel
kou naději...; obloha. -ná hvězd
|| chrám p. lidem (7. p.: Heyd.,

zastar.); -ná tvář, -né tvary =
kulatá.. oblá.: přijíti do -ného
(Nemo.) = do hojnosti; = úpl
ný: p. měsíc = úplněk; -ně o
dění, zdraví, -ná moc, jistota.
v -né síle, (s) -ným právem; v.
para; = celý: p. týden...; p. tón
= plně. sytě znící; -ně čeho u
žítl...; je tam -no; -no lidí, prá
ce; je ho všude —no= nadělá
mnoho řečí, hluku (lid. a ho—
vor.); naplno spustiti stroj =
úplně, plnou rychlostí; n. co ří—
ci = úplně, upřímně; plnost
zvuku, tvarů...;
2. stup. plnější [-něji]

plod, -u, m.: p. rostlin, ovoce...
= zralý semeník; p. živočišný
= zárodek mláděte; p. ducha.
duševní, slovesný = dílo, výtvor,
výsledek práce;
plodenstvl, stř. = soubor plodu;
plodidla, stř. pomn. = mužské
pohlavní ústrojí;
plodina, ž. =- plod hospodář.
rostlin; -no'vý, přid. k tomu;
plodistvý = plodivý (knlž.);
ploditel [-lka], -e, m. = kdo plo
dí (kniž.); —telúrody (Vlč.); -tel
rúznlc (Jin) = původce

ploditl, -zen(í) = působit vznik
plodu: p. děti; přenes. = způso
b0vat, mít za. následek: ty řeči
(4. p.) plodí závist (Vr.); bo
hatství plodí závist &. chudoba
nenávist (přísl.); p. zlo; slož.
dokon. na- mnoho zla; 0- = o
plodniti; roz— se = rozmnožitl
se; "'u- = z- (Ner.);. z- syna;
-plozovati, nedokon. slož. *na
nepříjemností = působit (šmil.);
0- = oplodňovat;
plodivati, opakov.

plodívý [mě; mostJ = plodící,
plodný; p. pud = k plození

plodný [-ně; -nost] = dávající
plod, -dy (strom, žena); přenes.
p. spisovatel... = hojně tvořící;
p. podnět = velmi prospěšný,
nabádavý, ukazující cestu k dal
ší práci apod., „plodonosn “;
-ná myšlenka; —nězasáhnouti do
debaty, do vývoje



plodonosný 1174 plst

plodonosný = nesoucí plod: -ná. ploštiti = činit ploským (říd.):
větev; přenes. -ná událost (ša- obyč. slož. dok. *s- || zprav. z-;
tati,) přenes. = zpovrchnit (kniž.);

plocha, ž. = dvojrozměrný mě- zplošťo'vati, nedok.: přenes. o vý
řický útvar; = povrch (sto— znamu slov = otírat, zpovrch—
lu...); stavební... p. = místo ňovat

plocho-, kmen k plochý, ve slož. plošťka, -těk, ž. = štěníce (lid.)
-hlavý, -nohý, -prsý člověk = plot, -u, m. = tyčková... ohrada
s plochou hlavou...

plochoučký = úplně plochý
plochý [ploše; -chost] = (skoro)

rovný; -chá. dráha ; = ploský;
přenes. = povrchní, mělký, pla—
ný: -ché myšlení; -chost všední
ho života '(šal.); ploše uvažovat;
udeřiti šavlí naplocho;
2. stup. plošší [plošeji]

plomba, ž., z franc. = olověná
visutá pečeť, přenes. = výplň
dutiny (v zubě...) tmelem, tmel
sám; plombovati zub = vyplnit
plombou; slož. dokon. try-, za—
zub; za- vůz = dat naň olově
nou pečet

'plonk, neskl. přid. jm., z něm.
a tam z franc. blanc (= čistý):
být p. = bez peněz; chodit p.
= bez svrchníku; v kartách:
křížová. desítka... p. = sama,
bez jiných karet téže barvy (lid.
a nižší hovor.) || plonkový

plosa || plosina || ploska, ž., z něm.
Blasse = bílé místo na čele zví
řete, lyska; -sa, -ska = dobytče
s lyskou; -ska = chodidlo (od—
bar.)

plosko-, kmen k ploský, ve slož.
-hlavý [-vost], -nohý [-host],
-nosý, —prsý člověk ap. = s plos—
kou hlavou...

ploský [-kost] = skoro plochý.
rozplesklý, placatý (nos, noha);
přenes. = plochý, povrchní...

pleš, -e, m. = kůň s ploskou
(Č.-Chod)

ploše, V. plochý:
plošina, ž. = ploché místo (u že
lezničního vozu), rovina (V ho—
rách); zdrob. plošinka, -nek, ž.;
ploška, —šek,ž., zdrob. ]; plocha;
plošný, příd. k plocha: p. obsah,
-ná. míra

ploštice, ž., hmyz

(původ. pletená); v. kůl
ploténka. || —týnka || *-tynka, -nek.

ž., zdrob. k plotna.
plotna, -ten, ž., z něm. = silná.

deska; p. na sporáku, přenos. p.
= sporák; brněnská p. = spo
lečenská spodina

plotňácký [-cky; -ctv£], příd. k
plotňák, -a. m. = člen plotny;
plotňák, -u, m. = hrnec na plot—
nu (nař.)

plotní, přid. k plot;
plotnžčka, -ček, ž., zdrob. k
plotna;
plotýnka || -tynka, v. ploténka:
*plotýnkář, -e, m. = plotňák

plouhati = vléci, vláčet (šat po
zemi); p.- se = vléci se. ploužlt,
pomalu jít; slož. dok. u- = uta
hat, plouženim zničit;
plouhávati, opak.;
plouhavý šat = který plouhámc.
který se plouhá;
2. stup. plouhavějšl chod (Vrchl.)

ploutev, -tve, ž. = pohybové ú
strojí ryb; = ruka (vulg.)

plouti, -plouvatz', v. plavati
*ploutví, příd. k ploutev = ploutvo

vitý;
ploutvžčka,
ploutev;
ploutvovitý = podobný ploutvi

ploužek, -žku, m., zdrob. k pluh

zdrob. k-ček_ ž.

ploužitl = plouhati; ploužívati,
Op&k.;
plouživý pohyb = plouhavý

plovací blána, pás = na plování:
plovák, v. plavak; plovárna, -ren,
ž. = místo zařízené na plování:
plovatl, v. plavat!

plení sádlo = vnitřní
plst ll “ť, -i. ž. = hustá látka z

vláken, chlupů; plstěný = z pls
ti; plstnatý = chlupatý (Pujm_);
plstnl, přid. k plst = plsní



plť 1175 plytký

pít, —ti, ž. = vor; plťa'ř, -e
pltník, -a, m. = vorař

'plucar, -u, m.. z něm. = baňatý
džbán

plůdek, -dku, m., zdrob. k plod
pluh, -u, m., hospodář. náčiní na

orání; pluhař, —e, m.. = oráč
(zastar.), výrobce pluhů

pluchu, ž. = obal zrna
pluk, -u. m., vojen. těleso, regi

ment; pluko'lm/í hudba; -k01m'lc
ký, přid. k -k01mik, -a, m., vojen.
hodnost

plumeau <<plymó>>, stř. neskl.,
franc. = svrchní lehká peřina

*plnndr, -u, m., z něm. = hara
burdi; plundra, -der, ž. = ne
pořádná žena, nevěstka;
'plwnd'rovati = plenit, ničit;
slož. dokon. vy-, z

plurál, -u, m., z lat. = mn. číslo;
plurale (hrá—>>tantum, lat. =
pomn. jméno;
pluralismus a-zmusav, -mu, m., z
lat. = názor, že je to, co se zdá
jednotné, složité; -ralista, m. =
stoupenec pluralismu; -ralistický
[Joy] <<-styc-»= v duchu plura
lismu; pluralita, ž. = mnohost.
rozmanitost, složitost;
plurálnf volební právo, má.-li
jednotlivec několik hlasů;
plurálový tvar, význam = množ
ný

plus, lat. přislov. = více. v 130—
čtech = a (+); zpodstat. stř.
neskl. plus = co je, máme na
víc, přednost, výhoda;
plusquamperfektum, -ta, stř.,
lat. = dávnominulý, předminulý
čas a jeho tvar (mluvnic.); pře
nes. = co bývávalo, přežitek.
starožitnost (Mach.)

pluška, ž., zdrob. k plucha
*pluta, ž. = špatné počasi; =

dlouhý plášť (Baar)
plůtek, -tku, m., zdrob. k plot
plut(í), v. plavati
plutolu'acie (<-Cije», ž., z řeč. =

vláda bohatství, boháčů, mocní
boháči; -k'rat, -a, m. = velký
boháč; -krat£cký [-cky] <<-tyc-»,
přid. k tomu

pluviál <-vijá.l», -u, m., z lat. =
plášť do deště, obřadní kněž
ské roucho

plužisko || -ž'lště, stř. = hřídel
pluhu

plužni, přid. k pluh: p. kolečka
plvatl, v. I pliti
plymó, v. plumeau
plyn, —u,m., hmota v jistém sku

penstvi;
plynárenský, přid. k plynárm,
-ren, ž. = výrobna plynu:
plynatý [-tost] “= obsahujíci
mnoho plynů;
plynný [-nně; -mtost]: p. stav
(proti tuhému); přenes. = ply
nulý. _ne kostrbatý (překlad),
nepřetržitý (řeč); mluvit _-nně
cizím jazykem = bez dlouhého
rozmýšlení

plyne-, kmen k plyn ve slož.:
dem, -u, m. = nádrž na plyn;
-mě'r, -u, m. = přístroj na. mě
ření plynu atp.

plynouti, -nul, -nutí = plouti;
zprav. přenes. dni plynou ap. =
míjejí; z toho plyne || vyplývá
= vysvítá, je zřejmé; slož. do
kon. cal-: žití -nulo (čelak.);
při- v myšlení před zrak (Jlr.);
roz- se = rozpustit, roztéci se.
zmizet: vosk. cukr, sen, mlha,
naděje se rozplyne; s- s kým.
s čím'= spojiti se, sloučit; u—
= odtécl: co mě těšívalo, s vo
dou —nulo (pisen); -nu1 týden...
= minul; 931-z vody; z úst vy
plyne tichá otázka (Němc.); z
toho vyplynulo to a to;
v. plývatl

plynový. přid. !: plyn (lampa, maa
ka, válka)

plynulý [-le; -lost] = stále ply
noucí, nepřetržitý (pohyb, řeč.
zásobování): p. rozdíl = nezcela
přesný, splývavý

plyš, -e, m., z franc., druh látky;
plyšový, přid. k tomu

plytký [-tce; -tkost] || zříd. zalil-,
o dch. pli- = mělký, tenký, říd
ký (knlž.): lež má -tké dno
(přísl.), plitký přízrak (Smil),
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plytká. mlha (Čech); = sypký, pněti,'v. pníti
povlovný (kniž.); přenes. = po- *pniček, -čku, m. zdrob. k peň
vrchní, mělký, bezobsažný: p. ' pníti || změti, -ní, pněl = být roz
styl (Sal.), -ká. snivost (Heyd.) pjat (na kříži), o Kristu, viset,

"plýtvač, -e, m. = kdo plýtvá vypínati se (kniž.)
plýtvati čím (penězi, zdravím, si— pnoutl (původ. & lid. pití ve slož.),

lami...) = lehkomyslně, zbyteě- pnu, pneš... = natahovat, roz
ně, nadarmo vydávat, utrácet, ap.: p. hrdě čelo (Čech) = vy
rozhazovat. nešetřit, nehospo- pínat, hrdě ukazovat, hrdě si
dařit: slóž. dokon. pro-*, 7%— počínat; oči k nebi p. (t.) = upí
jměni: 1m- nadarmo své síly ll rat; p. ruce (Vrchl.) = spínat,
*z- (Pfl.-Mor.); vztahovat ap., jen kniž. || rostlina
plýtvávati, opakov.; se pne po čem = vine se, ovíjí;
*plýtmwý [-vě; -vost] = plýtva- slož. dokon. do- kabát... = docela
J'íc'í, nešetřící zapnout; na- co = natáhnout;

*plýtvý = plytký. mělký přenes. na- pozornost, zvědavost
plzce, v. plzký = zvýšit, vydráždit; sr. na
plývati, opak. k plynout! = pla— pjatý, napětí; obe- ruce kolem

vati (če1.); zprav. nedok. slož. stromu " obe- strom; ode- ře
dO- kam, 0 V0dě (Vanč.); 011-1 men... = uvolnlti zapěti; pode
pozornost odplývala (J. čap.); koně řemenem; pře- = jinak
0- medem, bohatstvím = mít ho zapnout, přepojit (v. II pojiti);
hojnost; práCe oplývá._ novými pře- co = přiliš napnout; pře
myšlenkami; roz— se (o cukru nes. pře- síly, požadavky, čí trpě
v ústech atp.); roz- se radostí livost; sr. přepjatý; při- co k
= být pln radostí; roz- se v čemu = připojit..: roze- kabát...
slzách; s- s kým, s čím; u-: = uvolnitl zapětí, aby byl vol
čas uplýVá: peníze -valy (Jir.); ný; pták roz(e)pja.l křídla =
vy-: noha (z vody) vyplývá. roztáhl; rozpjatě ruce = rozta
(Erb.); z toho -vá., že... = plyne ženě: sr. rozpětí; se- ruce = dát

Plzeň, -zně, ž., město; 1). = plzeň- k sobě dlaněmi; se- pás ap. =
ské pivo; Plzeňák [-ňačka], -a, spojit přezkou...; u- co = pev
m. = obyvatel Plzně, rodák z něji zapnout; u- zrak, pozornost

- ní (hovor.); nač || k čemu=upřít; sr. upjatý;
plzeňské, stř. = plzeňské pivo; vy- pilu z rámu = vyjmout; vy
Plzeňsko, stř. = plzeňský kraj; elektrický proud = přerušiti spo
plzeňský (lid. -mký) jení; vy- prsa, hlavu, čelo = vy—

*plzký [-zce; -zkost] = kluzký, strčit, vztyčit... v. výše; vy- se
slizký, oplzlý; p. přelud (Vocel) na. špičky = vytáhnouti se, po

*plzný = úrodný (Heyd.) stavit; vy- požadavky = stanovit
plž, -e, m., měkkýš; plži, přid. vysoko; vze— se (o koni...) =

k tomu || *plžní; *plžovitý [-tě]: vypnouti se do výše; za- (si)
-tě se šourat (Arb.) = jako plž kabát... = spojit obě polovice;

pneumatický [-ck:u; -čnost] apne- za- proud = zříditi spojeni;
u-tyc->>, přid. k pneumatika, = v. pínati
zařízený na stlačený vzduch (lis, po, předlož. a) s 3. p., jen v
pošta...), obsahující vzduch (ú- ustálených přísloveč. výrazech
sti-aj); způsobu: po česku, po němec
zmeumatika, ž., z řeč. = gumový ku = česky... (mluvit), podle
obal loukotí kol; = pneumatické čes. způsobu (upravit jídlo...);
zařízení po staru = starým způsobem.

pneumOnio a-nyjem ž., z řeč. = jako za. stara; potichu, poma
zanět plic lu, pohříchu (v. tam); po právu
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= podle práva, (s) právem;
po zákonu = podle zákona (RZ.,
říd. kniž.) || po zákoně (Sez.);
po příkladu = podle; po způsobu
= způsobem, na. způsob: po sla—
vičímu, po mateřskému [způsobu]
(čelak.); po kočíčímu, po vlčímu
= jako kočka, vlk (č.-Chod);
b) se '4. p. znamená 1. místní
n. časovou mez: stát ve vodě
po kotníky, po pás, po krk...;
po dnešní den = dodnes; 2. čas
na otázku jak dlouho: po celý
rok || celý r., po celou noc atp.;
3. čas na, otáz. po kolikáté: po
prvé, po první, po druhé, desáté

(kde být atp.);
4. po prvé, po první (poprvé.
poprvní), po druhé (podruhé)...
= v prvním... případě, od ch yl.
m. za prvé...;
c) se 6. p. znamená, 1. na po
vrchu čeho, do čeho: chodit po
vsi, lese. .. ; uhodit koho po
hlavě...; 2. čas: přijít po kom
= za kým; na otáz. kdy s
význ. po skončení: po obědě..:
sr. poté, potom; 3. podle: ptá.
ka poznáš po peří, člověka po
řeči (přísl.); po vůli komu co
učinit = podle vůle, jak chce:
je po jeho [vůli]; 4. míru (po
dílnost): jít po dvou, po třech
atd. = dva a. dva...; prodávati
co po koruně... = každý kus za
korunu; jeden po druhém = za
druhým (střidání); 5. poslat! co
po poslu = skrze posla: hledět
po očku ap.; G. pátrat po čem.
nic po tom není atp.; v. případ

po-, a) sloves. předpona; vyjadřu
je 1. malou míru dějovou: povy
skočit = trochu, maličko vysko—
čit, pookřát, poodstoupit, po
odložit...; 2. velk0u míru, úpl
nost, hromadnost: pobrat (vše
chno), poprodávat. pozobracet
..; 3. vykonaní děje: pocítit (k

cítiti), počkat, podojit...; 4. trvá—
ní v budoucnosti: ponesu, pove
du, poženu...;
b) předl. ve slož. pobřeží, po
cestný...

pobádatl koho k čemu (souvisí s
bodati) = pobízet, vybízet;
pobáda'uý = pobádající (říd.)

Pobaltí, stř. = kraj kolem Baltu:
pobaltský, přid. k tomu

pobavovatl, v. baviti
puberta || "'-to (Nemo), m. = kdo

všechno pobere. nenechavec, zlo
děj

'poběda, ž., z ruš. = vítězství, po
rážka (Třeb.); poběditel, -e, m.
= vítěz (t.)

*poběh, -a |! '-ha “ '-hlec, -h1ce,
m. = poběhlík:
poběhlík [-l'ice], -a, m. = tulák

poběhnouti, v. běhnouti
pobělohorský = co bylo. je po

bitvě na Bílé hoře
*poběrkovatl = paběrkovati
pobídku, z. = pobídnutí, výzva;

pobídnouti, -dl, -dnuv, -dnut(í)
= povzbuditi, vyzvat! (koho k
čemu);
pobízet/£, -zejí, nedok.

pobíhatl, v. -bíhatl
pobíjeti, v. bíjeti
'pobílý = ne úplně bílý (Baar)
pobil-ati, v. -bírati
pObizeč i| časť. -bí- [-čka], -e, m.

= kdo pobízí;
pobízeti, v. pobídnouti;
*pobízi'vy' = pobízející, povzbudi
vý (Vr.)

poblánlce, ž. = epithel
pobledlý, v. blednouti
'poblesk, -u, m. = pablesk (Nex-.)
poblízku, příslov. = nablízku" (řid.) :

*poblízký = blízký (Svět.);
'z poblízka (Slád.) = zblízka

poblíž(e), 1. příslov. = nablízku,
do blízkosti; 2. předlož. s 2. p.:
p. města... = v blízkosti města

pobloudilec, -1ce, m. = pobloudilý
člověk; --d'i.lý [-le; -lost] =
„zbloudilý“, jsoucí na. scestí, po
čínající si zmateně, neuvážl—ivě

poblouzen(ý) = pobloudilý;
-zení, stř. = pobloudilost, zma
tení

*pobluzovati = blouditi
'poblýšťka, z. = rudý západ (Rais,

nářečí.)
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pobočka, -ček, ž. = pobočný za
vod, -ná třída, instituce...;
pobočm || mý = co je po boku
(zbraň), vedlejší (závod..J;
-čnice, ž., 1. = poboční řemen u
postroje; =_poboční zbraň, prkno
(řid.); 2. ž. protějšek k poboč—
ník;
-čnik, -a, m. = důstojník při—
dělený veliteli, adjutant

*poboněk || -buněk, -ňku. m., obyč.
pomn. = kouzla, kejkle, kousky:
v. paboněk

pobořovati, v. bořiti
poboskati, v. bozkati
pobouření, v. bouřiti; pobouřena?

[-ně; most) = rozhořčený, roz—
horlený

pobozkati, v. bozkati
*pobožníček, -čka, m. || '-žnička,

-ček, ž. = modlář || 'modlářka
pobožnůstkář [-řka], -e, 'm. =

přepjatě pobožný člověk, mod
lář; -řský [-řsky; Jistou, přid.
k tomu

pobožný buě; —nost] = zbožný;
-nost_ 1. = vlastnost pobožného
člověka, 2. = nábožen. úkon,
modlitba...

*pobratim, -a II -mec, -mce, m.,
jihoslov. = příslušník bratrského
národa, sbratřený, věrný přítel;
-mský [—mstv£], přid. k tomu:
-mstvo, stř. = pobratimství„sva
zek bratrstva, věrnosti '

*pobratřenec, -nce, m. = pobratim;
-řenst'vž, stř. = pobratimství;
pobratřovati, v. bratřiti

pobručovati, v. bručeti
pobrukovati = pobroukávati (si)

(Martín. )
pobřeží, stř. = pruh země při

břehu; pobřežní, příd. k tomu
pobřišnice, ž. = blána obalující

břišní dutinu
“pobud, -u, m. = pobídka (Suš.)
pobuda, m. = tulák;

*pobuda || *pobudka, ž. = pobud;
*pobudovati = potulovati se
(Herb)

pobuněk, v. poboněk

*pobuřovatel [-lka], -e. m. = kdo
pobuřuje;
pobuřovati, -řuj£c£ řeč.., v. bou
řiti

pobyt, -u, m. = pobytí, pobývá—
ní, bydlení;
'pobytek, -tku, m. = pobyti.
chvíle někde ztrávená

pobýti, -budu = zdržeti se nějaký
čas; nedok. pobývati

*pobytiště, stř. = místo pobytu
*pobytka, ž. = pobyt, beseda

(Rais, nářečí.)
'pobytník [-nice], -a, m. = kdo

přijde na pobyt, host, návštěvník
pobývati, v. pobýti
*pobzukovati si písničku = po

broukávati
'pocel, -u. m. = polibek (bdsm)
*poceStník, -a, m. (Koll.) = po

cestný, -stného, m. = kde chodi
po cestách, chodec

pocit, -u, m. = pocítění, v. cítiti.
počitek; míti p. = cítit; pociťo
vati, v. cititi;
pocitam? [-vě; -vost], příd. k po
cit

*pocizelý = cizí (Preiss)
pocta, ž. = poctění (v. ctíti), pro

jev úcty: vzdát -tu; slavnost na
čí -tu, k či -tě; v. poslední

poctivák, -a, m. = poctivec (Vanč.);
poctivati, v. ctíti; '
poctžvec [-vice], -vce, m. = po—
ctivý člověk; baby -vice (Slád.);
poctiva—e, ž. pomn. = „poctivé“
kalhoty (zastan, lid.);
poctivý [-vě; -vost] = spolehlivý.
svědomitý, řádný, čestný: —vá
práce, -vé jednání: = kloudný,
důkladný (lid.): -vé stolice (Jů-.);
= mravně čistý; -vě co udělat,
říci; -vost = spolehlivost...; =
uctivo'st (Jil-., zastat)

*poctový = jsoucí k poctě, na
uctění

pocvičovati, v. cvičiti
počas, -u, m. (zastan) || zprav.

počasí, stř. = stav ovzduší, atmo
sféry; čtvero ročních počasí =
jaro...;
'počasný [-ně; -nost] = občas
ný. dočasný (Ner., Č.-Ch0d)
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*počátečně, přislov. = na počátku;
počáteční úspěch... = na po
čátku, s -tku, v -tcich .

“pečátečnický [-cky; —ctví] = za
čátečnický; *-čník Pěnice), -a,
m. = začátečník '

*počáteěný = počáteční
pačátek, -tku, m. = začátek, do

ba, kdy se co počíná., první ob
dobi VýVoje_vznik: p. jara...; p.
hnuti... ll pomnož., -tky; od -tku
do konce; na -tku jara, století,
v -tcich hnuti; s -tku (nechtěl
...) = na -tku, nejprve ll spis je
z -tku 16. století (z které do
by?); Počátky, -tek, -tkách, po
množ., město v č.

'počernalý = zčernalý (šrám.)
'počerný = trochu černý (čep.)
*počervenalý [-le; -Zost] = na

červenalý
počest, ž.. jen ve spojení na p. =

k poctě; počestný [-ně; -nost]
= čestný, poctivý

počešťovati, v. češtiti
počet, -čtu, m. = množství: =

účet: p. klást, vydat (bibl.): =
počítáni, vypočítávání: úrokový

p.; pomn. počty = početní
úkony, hlav. jako vyučovací před
mět

početí, v. počíti
početní, přid. 1: počet, počty: p.

výkon, převaha; početnice, ž.,
= početní kniha: početnik, -u,
m. = početní sešit;
početný [-ně; -nost] = hojný,
četný (zastar.); mě, též = co do
počtu, na počet, počtem

*počich, -u, m., = čichnutí, stopa
*počilovati = rozčilovati, drážditi
počin, -u, m., 1. = čin (řid.,

“Heyd.); 2. = popud, podnět
počínajíc || počnouc || 'počna, při—

sloveč. přechodnik: je prázdna
počínajíc zítřkem = s počátkem
od zítřka

počínati, v. počíti; _
počimwý: -vé sloveso, inchoa—
tivní = vyjadřující začátek sta
vu (stárnouti...)

počinek, -nku, m. = začátek, první
koupě, prodej (lid.)

počinový, přid. k počin: -vá. náplň
= která. přivodí výbuch náboje,
střely

počišťovací || -šťujíc£ prostředek =
projímavý;
počišt'ovadlo, -del, stř. = po—
čišt'ovaci prostředek, projímadlo;
počišťovatt, v. čistiti

počítací = na počítání: p.
zařizení neboli počitadlo,
stř.; počítati, v. čitati;
*počitavý [-vě; -vost] =
jící, vypočítavý

počitek, -tku, m. = co počijeme,
pocítíme, nejjednodušší duševní
dění, vznikajici působením vněj
šího světa na naše smyslové or
gany, jehož výsledkem je odraz
jednotlivých vlastnosti věci (tva.
ru, barvy, vůně...) v mozku, ve
vědomi

stroj,
-del,

počita

I počíti, v. čiti
II počíti, -čnu, -čni, -čněte, -čna.

-čnouc, -čav, -vši, -ča.l, -čat,
-četi (zfid. -čnouti, nik. -čati.
-čnul..., -čla..., -čnuv, -čnut), 1.
= učinit počátek, začít (pra
covat, práci, nový život“...); po
se stavbou..., nečes. m. počíti
stavěti; 2. po- (dítě) = otěhot
nět (bibl.); 3. co počít?, nevě
děti, co p. = co dělat, jak se
zachovat...? atd.: co si počnu?;
4. podmětově po- (se): zkouška
(se) počala; slož. dokon. zapo
co, pracovat = začít; zpřid. za
počatý: -tá práce = začatá;
počínati, nedokon.. p. co; 1). si
dobře... = chovati se. postupo
vat, jednat; slož. nedok. za-;
počínávati, opakov. .

počitkový [-vě], přid. k počitek
*počkanzi, ž., ve spojení na -nou =

na počkání;
počkati, v. čekati

*počta, ž. = pošta (lid.); *počťák,
-a, m. = pošťák (t.)

počtái [-řka], -e, m. = kdo po
čítá., umi počítati ; přenes. =
opatrný, vypočítavý člověk; -'řský
[-řsky; -ství], přid. k tomu

počtení, stř. = (pěkná) četba (lid.
& hovor.)
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po čtvrté (počtvrté), příslov. =
v čtvrtém případě

počty, v. počet
pod ][ pode, předl. se 4. p. (na

otáz. kam?) a, 7. (kde?); 1. míst
ně: dáti co pod co, koho, opak
k nač, na koho, nahoru; vesnice
pod lesem = ležící níže než les:
Bystřice pod Hostýnem; 2. ča—
sově: chodit na procházku pod
večer; 3. měrově: pod sto korun
= laciněji než za sto korun; pro
dávati pod cenou; pod úrovni:
4. s význ. různých průvodných
okolností; býti pod zákonem,
pod čí ochranou; vypovídat pod
přísahou; dopraviti zločince pod
silnou stráží: povollti co pod
podmínkou = s; zakazovati co
pod pokutou; pod jménem, v.
jméno; v. ruka

pod(e)-, 1. předl. ve slož.: pod
zámčí... = co je pod zámkem:
podjaří... = doba pod, před ja
rem; poddůstojník... '= kdo je
podřízen důstojníkovi, má men
ší hodnost než důstojník;
2. sloves. předpona: podložitl.
podemlíti...; v. dále

podací právo = patronát: p. pro
tokol = kam se podávají, zapl
sují akta: p. číslo

*podácný = poddajný
podagra, ž., z lat. = dna, pakost

nice; -grista, m. = člověk stiže
ný podag'rou

'podaj, -e, m. = ústní podání, tra—
dice (Suš.);
podajný, v. poddajný

*podál, příslov. = opodál
Tilsch.);
*podán, stř. =
nost: v p., z p.;
*podálný = js ucí v podálí, ne
daleko '

podání, stř., !: podati, v. dáti, 1.
p. míče, ruky...; p. řeči = před
nes, způsob, ráz; 2. p. písem
nosti... = její odevzdání, podaná
písemnost (žádost...) sama; 3.
ústní, lidové p. = slovesný vý
tvor dědící se s jednoho pokolení

(Ner. .

nevelká. vzdále—

na druhé, tradice; 4. = nabíd
ka (při dražbě...)

*podar, -u, m. = dar (Heyd., Jir.):
*podárek, -rku, m., podle ruš.
= dárek

*podaruněk, -ňku, m. = dárek
(nař., Ra.)

podařený ['-ně] = zdařilý (říd.):
často ironic. p. ptáček... = vy
kutálený; -ně vypravovat (Vanč.)

*podařovnti se = dařiti se
podatel || podavatel [-Zka], —e, m.

= kdo podá.. podává. žádost, za
vazadlo (na uschování), tele
gram...; podatelna, -len, ž. =
místo na. podání, exhibit

podavač [-čka], -e, m. =- kdo po
dává; podavatel, v. podatel

'podavek, m. pomn. doky = ma
teriál (Palac.)

podávka, -vek, ž. = podání, při
brání; pomn. Jaky = vidle na
podávání

'podběha, ž. = běhna (zast.)
podběl, -u ;] -e, m., rostl.;

*podbělka, ž., pečivo (Jir.);
podbělwý, příd. k podbel

podběrák, -u, m. = nástroj na pod
bírání a vytahování '

podbíhati, v. -bíhati
podbíjená, -né, ž. = hra míčem.

volejbal
podbíjeti, v. -bíjeti
*podbízetl, -zejí, nečes. podle

něm. unterbieten = nabízet pod
cenou, za nižší ceny apod.

podbradek, -dku, m. = _"lalokpod
bradou; = nástavec na houslích

. pro bradu;
*podbradž, stř. = místo pod bra
dou, pásek pod bradou; *-dní,
příd. = jsoucí pod bradou

'podbranský = jsoucí pod bránou
*podbrví, stř.: z p. = zpod brv
*podbřeží, stř. = místo pod bře

hem, pod nábřežím; Mění, přid.
k tomu

podbřišek, -šku, m. = spodní část
břicha; = podpínka; -šní řemen
neboli -šn£k, -u, m.
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podceniti, v. ceniti; podenka, -nek, ž., květina,“ lid.
'podcemlvý [mě; mostJ = pod- blázen
ceňující;
podceňovatž, v. ceniti

podčárník, -u, m. = fejeton
|| *p., -a, m. = fejetonista (Ner.);
'podčáří, stř. = místo pod čárou
(v novinách)

'podčelní, přid. = pod čelem
'poděinitl = podřídit; 'podči/ňo

vati, nedok.
'podčlověk, -a, m., opak k nad

člověk = nižší tvor než člověk

poddajný [most] = poddávající
se, podrobující, ústupný: p. člo
věk, -ná. povaha; často zápor.
nepoddajný || podajný = co se
podá., přizpůsobí, tvárlivý, měk
kým: -ná, látka; nezřídka se za
měňují: poddajné dětské ručky
m. podajné ][ nepodajná. hrdost,
povaha m. nepoddajná.

'poddanec, -nce, m. = poddaný
člověk

poddanský [-ský; -ství] = týka.
jící 'se poddanství: -skě pomě
ry; -sky se komu vzdát (Vach.)
= oddaně; -ství = podrobenost,
nesvoboda., nevolnictví

poddaný [most] = podrobený, ne
volný, nesvobodný: 1). člověk ne—
boli p., -něho, m.

poddůstojnický, přid. k poddů
stojník, -a., m., vojen. hodnost,
nižší než důstojnické.

pode, pode-, v. pod, pod
podebírati = podbírati, v. -bírati
podebranina, ž. = podebrání, po

debraně místo; v. bráti
podej, -e, m. = podávání, podání

(zavazadel); podejna, -jen, ž. =
místo podeje

podél, 1. příslov. = podélně (řid.);
2. předl. s 2. p. = ve směru čeho
a. blízko od čeho: p. řeky, dráhy

=*podelbí, stř. = misto pod lbí,
lebkou: podívati se 2 p. (Vach)
= zamračeně...

podélný [-'ně; -nost] = jsoucí
ve směru délky, osy, po délce

'podelší = delší než obyčejně (Re,)
;podemlívatl, v. mlítí

pod(e)pisovati, v. psáti
podepříti, v. I příti
po desáté (padesáté), příslov. =

v desátém případě
podesta, ž., ital. = odpočivadlo:

'podestát, -a, m. = „potentát“
(Baar)

podestírati, v. stříti
podestlati, v. stlátl
*podestříšek, -šku, m. = přístře

šek (Holeč.)
podestříti, v. střítl
podestýlati, v. stláti; podestýlka,

2. = co se podestýlá, stlaní
(Tilsch.)

podešev, -šve, ž. || pův., ale zříd.
podešev, -švu, m. (lid. podšev,
podešve) = plát kůže na. spodku
obuvi; symb. tvrdosti: maso
jako p.

'podešlý věk = pokročilý (šatů.)
"podeštní ll -št'n'ý || —š£o'uý= ob

jevující se po dešti
podešvice || -švovlce, ž. = kůže

na podešve;
podešvo'vity' = jako podešev:
-švový, přid. k podešev

po deváté '. deváté), příslov. =
v devátém p.“ipadě

*podevratí, stř. = místo pod vraty
(Baar)

podezdíti, -zdívatí, v. zdíti;
podezdívka, -vek, ž. = spodní
část zdi, obyčej. vyčnívající

podezírač, -e, m. = kdo podezírá,
-zřívá (Mach.); podezíratí, v.
zírati;
podezíravý [-vě; Joost) = pode
zřívavý

podezřelý [-Ze; -Zost] = budící ne—
důvěru, podezření: p. člověk, -lě
styky; p. z krádeže...

podezření, stř.: mít p., že... = do
mnění, domněnku, ne jistotu:
mit p. na koho (že něco udělal)
|| mít koho v p.; p. z krádeže:
být v p. = být podezříván; při
jít, upadnouti do p.



podezřívač 1182 podiv

podezřívač, -e, m. = kdo pode- *podhořák Il vřan, -a. m. = oby
zřivá; vatel podhoří:
podezřívati koho z čeho = pode— podhoří || podhůří, stř. = kraj
zírat, mit naň podezření;
podezřióafvec, -vce, m. = pode—
zřívavý člověk;
podezřívavy' [dvě,- -vost] = při
liš, neprávem podezřívajíci;
*podezřivý = podezřívavý

poděbradka, -dek, ž., 1. = čepice
s beránkem (podle Jiřího z Po
děbrad), 2. = poděbradská voda
(z lázni Poděbrad)

'podělek, -lku, m. = podělkováni'.
podělkář [-káfka] || "-kyně], -e,
m. = kdo podělkuje; podělkovati
= příležitostně nádeničit;
*podělnik [-nice], -a., m. = po
dělkář

podělovati, v. děliti
*poděs, -u, m. = úděs, zděšení;

'poděsivý || poděsný [-ně; -nost]
= děsiVý

poděšen, mý buě, -nost], poděšo
vati, v. děsiti

'podětinštělý = zdětinštělý
*podí'uk, -u, m. = lest, klam, ú

skok (vulg.); podfukář [-kářka],
-e, m. = kdo klame...; -kař1'ti =
počínatl si jako podfukář; -kdřský
[—sky; -stv£], přid. k podfukář

'podháji, stř. = misto pod hájem
(1iter.)

podhazovatí, v. házeti
podhlavec, -vce || mak, -vku, m. ||

Janice, zdrob. -1mička, ž. || mník,
-u, m. = poduška pod hlavu

*podhled, -u, m. = pohled zdola
(Čap-):
'podhlédavý || -li- [-vost] = po
dezřívavý (šafař., Palac.)

*podhlížeti, -žeji = nenápadně se
dívat, pozorovat (č.-Chod)

'podhodek, -dka, m. = podhozené.
podvržené dítě, nezbeda

podhorácký, přid. k podhorák =
podhorský;
podho-rák. [-račka], -a, m. = oby
vatel podhoráckého kraje;
'podhomi mlýn (Jin) = pro
střední; = podhorský;
podhorskú kraj = kraj pod ho
rami

pod horami
podhoubí, stř. = podzemní

houby, vlastní houba
podhradí, stř. = misto, ves pod

hradem;
'podhradní || -hra.dský, přid. =
jsoucí... pod hradem (Třeb.)

*podhroucený = podlomený
*podhrudí, stř. = místo pod hrudí
podhůří, v. podhoří

část

*podhvězdí, stř. = místo pod
hvězdami (čelak.)

podchod, —u, m. = misto, kudy
se podchází; sr. podjezd

*podchoz, -u, m. = průchodni tu—
nel (nádražní)

podchycovati, v. chytit!
podíl, -u, m. = dil, část(ka) na

někoho připadající, kvota; p. na
zisku, ze zisku; přenos. = účast:
mít p. v čem, na čem; lví p. =
největší, velký: sr. bráti;
podíletz', v. děliti;
*podílka, ž. = podělení, -lováni:
podilnický [-ctví], přid. k
podilnik [-nice], -a, m. = kdo
má podil, účast;
podaný [-ně; -nost], přid. k po
díl: p. list; -né číslovky (po
dvou, dva a dva..., po koruně...)
= vyjadřující číselně skupiny
osob n. věci (mluvnic.); = proje
vující účast, vlídný (ojediň.)

podiový, přid. k podium
podíti se, dok. k II dítí = ztratiti

se, zmizet, přijít: kam se to po—
dělo?; = vrtnouti se, dostat: kam
se to podějeme?;
*podivati se, nedok. (ojedlň.)

podium <<pódyjum», -dia, stř., z
lat. = zvýšená podlaha, stupeň

podiv, -u, m. = podiveni: vyslo—
vit p. nad čím; naplňuje to -vem;
je to ku -vu || 5 —vem= divné,
vzbuzuje to podiv; ku podivu ||
kupodivu (Vr.) pěkný... || na po
div (Jir.), příslovečné = podivu
hodně;
*podiva, m. = podivín (Jin)
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podívaná, -né, ž. = podívání, vý
jev: krásná... p.; stojí to za -n0u
" *podivánka, ž. (Rais)

podívati se, v. divati se a podíti se
podivoní, v. diviti
podivín [-nka], -a, m. = podivný.

zvláštní člověk; podivínský [-sky;
-stvi], přid. k tomu: -ské chování

podivnost, v. podivný
podivnůstlla, -stek, ž., zdrob. k po

divnost = velmi podivná věc, zá
liba; -vnůstkář [-řka], -e, m. =
kdo si libuje v podivnůstkách:
můstkářský [-sky; -stvi], přid.
k tomu

podivný Vně; —nost] = budicí po
div; -vnost, 1. = vlastnost ně
koho, něčeho divného; 2. = po
divná věc, záliba

'podivoěelý = zdivočelý
'podivous, —a,m. = podivín
podivovati se, v. diviti
podivuhodný Plně; -nost] " kniž.

hodný podivu = zasluhujíci po
divu, vzbuzující podiv

'podivtlkrásný = podivuhodné, kn
podivu krasný

*podížka, z. = podjižd'ka (nař.)
podjáhen, -hna, m. = kdo ma

nejnižší stupeň vyššího svěcení
kněžského; -henstvi, stř. = nej
nižší stupeň vyššího svěcení

podjarní, příd. k podja'ři, stř. =
rané jaro

podjatý [-tě; -tost] =
zaujatý (říd.)

podjednou, příslov. z „pod jednou"
[způsobou]: strana podjednou =
katolíci || přijímat pod jednou
[způsobou]

podjeseň, -ně, ž. „_ *-sení, stř. =
raný podzim; -senní || '-sevmý.
přid. k podjeseň

*podjetí, stř. = podjatost,
tost

podjezd, -u, m. = místo 1. pro
příjezd povozů k budově, 2. kde
se podjíždí dráha...

podjímatí, v. jímati
podjížděti, v. -jižděti
podjížďka, -žděk, ž. = příčka přes

ramena oje vozu, plužnich kole
ček, podojna, podižka

předpojatý,

zauja

podkarpatský, přid. k výrazu „pod
Karpaty"

podkasovati, v. kasati
*podkeří, stř. = místo pod keřem

(Hál.)
podklad, -u, m. = co se klade

pod něco, co je pod něčím, na
čem něco stojí.... základ; pře—
nes. = základ, oč se lze opřít,
odůvodnění. substrát: p. žalo
by, mínění; beze všeho -du; na
-du „ -dě usneseni..., lépe pO
dle, ve smyslu usneseni

podkládati, v. klást!
podkladok, -dku, m. = vejce po—

nechané v hnízdě
*podkladný = jsoucí podkladem

něčeho .
'podkloSnutý: -té koleno (č.-Chod)

= podkleslé, .,podťaté". ohnuté
(pro svalovou ochablost)

podkolení, stř. = jamka pod ko
lenem

podkomoří, -řího, ' m. = „podko
morník" ; královský úředník.
čestný titul (papežský p.)

podkoní, -ho, m. = dozorce v pan
ské konírně, štolba

podkop, -u, m. = podkopání, pod
zemní chodba pod opevněním..:
přenes. = úklad, maření (čin
nosti...);
podkopn'ický Doky,- —ctví], přid.
k podkopnik, -a, m. = podvrat—
nik; _
podkopný, přenes. = podvratný

*podkostelní (Jin) = bydlící pod
kostelem

podkova, ž. = kování na kopytu:
podkováře, -u, m. = hřebík do
podkovy; podkovář, -e, m. = ko
vář podkov; -vářský [-řsky ;
-řství], přid. k tomu:
podkověnka, ž., zdrob. k podkova
(v písních) || podkmrička, ž.
(Erb.);. podkovovitý [-tě] = po
dobný podkově

podkožní tuk = pod kůží
*podkraj, -e, m. " *-kraji, stř.

= část kraje, kraj, oblast;
podkrajský, -kého, m. = krajský
hejtman (v starších dobách)
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podkrči, stř. = misto pod krkem.
okruži

podkreglovati, v. kreslitl
Podkrkonoší, stř. = kraj pod

Krkonošemi; podkrkonošský,
přid. k tomu

podkroví, stř. = místo, mistnost
pod krovy, na půdě; podkrovní
světnička...

podknchtík, —a, m. = podřízený
kuchtik *

*podkup, -u, m. = úplatek; '-ku
pecky' [-ctví] ][ *-kupivy' [-vě,'
-vost] = úplatný;
*-kupné, stř. = úplatek; "-lmpnú
[-ně; -nost] = úplatný

podkuřovatl, v kouřitl
podkůvka, -vek, ž., zdrob. k pod

kova
*podkytlí, stř. = spodni kytle,

košile (Jin)
podlaha, ž. == spodek mistnosti,

obyč. krytý prkny atp.;
podlahový, přid. k tomu

*podlamovatel, -e, m. = kdo pod
lamuje (odpor); maté, v. lámatl

podlaží, stř. = patro domu
podlážka, -žek. ž. = podlaha (lid.,

Rais), vlast. zdrob. k podlaha;
= volná krytina podlahy, pře
pážka; = horni půda (Jít-.);
'podlažní koberec = pokládaný
na. podlahu, podlahový (Nor.)

podle || (zastara) podlé, 1. příslov.
= vedle; ulehli si podlé (Ner.,
zastar.); 2. předlož. s 2. p.; a)
místně: podle řeky = podél; b)
způsobově = ve shodě, ve smys
lu, v duchu, dle: p. něči vůle.
p. práva. _zákona; c) zřetelově:
poznat koho podle čeho = po
čem; dělit věty podle obsahu;
podle jména je to čech;
4. příslov. k podlý

*podlebí, stř. = pOdelbi
podlec, -dlce, m. = podlý člověk
*podlehlý [-le; -lost] = podřize

ný, závislý, trpný (kniž.)
podlesácký, přid. k

podlesák, -a, m. =
v podlesí;
podlesí, stř. = místo pod lesem,
u lesa

kdo žije

Podlý

*podlesk, -u, m. = odstin lesku
podléska, -sek || -ška, -šek ||

-šťka, -štěk, ž., rostl., jaterník
*podlet, -u, m. = podletováni

(Há1.)
podletí, stř. = rané léto, někdy

sklonek léta.;
podletní, přid. k tomu

*podlevá || '—dlivá = podle (náš.)
podlévati, v. lévati
*podlezač || -l£-, -e, m. = podli

zavý člověk;
podlézati, v. lézati

*podllkačky, —ček, ž. pomn. =
podvlékačky (lid.)

*podlina, ž. = lem, volán (na
látce)

podlíště, -těte, stř. =
z druhého hnizda

podlitina, ž. = místo podlité krvi
podlivá, v. podlevá.

ptačí mládě

podlízač, v. podlezač; -lízati, v.
lézati;
podllzavý [dvě,- -vost] = podli
zajíci

podloha, obyč. podložka, -žek, z,
= co se pod něco podkládá. (při
psani...)

*podloktí, stř. =
loktem (Č.-Chod)

podlom, -u, m. =
pod prsty u nohy

podloubí, stř. = klenutá sloupová
chodba, loggie

podloudnický [-cky; -ct'vl], přid.
k podloudnik; -dničiti = být
podloudnikem, provozovat pod
loudnictvi;
podloudník [-nlce], -a, m. = kdo
tajně, nezákonně přenáší, převá
ží něco přes hranice:
podloudn'ý [-ně; -nost] = tajný,
nedovolený, nezákonný

podlouhlý [-le; -lost] = delši než
širši

podložiti, v. ložiti;
podložka, v. podloha;
podložkový kalendář =
jako podložka

*podlubí, stř. = podpalubí (čech)
*podlubovati = dloubati
podlý [-le,- -lost], z pol. = mrav

ně nizký, špatný, ničemný

část ruky pod

rozpuklá kůže

sloužící



podmanltel 1185 podnět

podmanitel [-Zka], -e, m. = kdo podmítka, ž. = podmitání pole.
sl podmaní. -ma.ňuje; p. světa porost na zoraném poli;
(Vlč.); p. žen (So.); -telsk'ý na- podmítnouti, -t1, dokon. k pod
rod (Palac.); mítati
podmanití si = podrobit (zemi, 'podmoklý = vlhký odspodu
národ); 'podmol, -u, m. = podemleté místo
podmanivý [-vě; -vost] = mocně 'podmoří, stř. = mořské dno
působivý (úsměv. kouzlo); (Slád.); -mořsk:|7 člun = plující
podmaňovatí si. nedok. k pod— pod hladinou
maniti podmostí, stř. = místo pod mostem

podmáslí, stř. = tekutý zbytek po 'pmlmračený [mě] = zamračený,
stlučeni smetany; otec se mu o člověku (Maja-.); —mračí, stř.
utopil v p., o nemanželském dí
těti (hanl., lid.)

podmašťovati, v. mastlti
*podmazanka ;] -zán-, 2. =

tek (lid.);
podmaovati, v. mazati

'podmezek, -zku, m. || '-mezí, stř.
= misto pod mezi

'podměstí, stř. = část města le
žící pod ním, předměstí (Jin)

podmět, -u, m., člen věty;
podmětný || obyč. podmětový
[mě] (význam, sloveso)

pomnílati, v. mlíti
podmínečný [—ně; —nost], přid. k

podmínka: -ná věta = podmin—
kova; -ný trest = podmíněný

podmíněný [-ně; -nost], k podmi
nitl: -né odsouzení = s podmín
kOu. že se odsouzený do jisté
doby nedopustí trestného činu:
odsoudit -ně; -nost trestu;
podmíniti, v. miniti

podmínka, nek, 2. = to, na. čem
závisí něco jiného, čím je něco
podmíněno, umožněno, co musí
býti splněno: životní -ky (různé
důležité okolnosti, rodinné, zdra
votni, výrobní...); dáti si, klásti,
splnit, porušit... -ky: slíbit, u
činiti co pod -kou; p. v myšlení,
v řeči = myšlenka, věta, na kte
ré závisí jiná;
podmínkami, přid. k tomu:
věta. = vyjadřující podmínku

podmiňovací způsob, věta = vyja
dřující podmínku; matt, v. míniti

podminovati co = položit pod to
miny

podmítnti, -tá.m pole = orat nehlu
boko po sklizni;

úpla—

-vá.

75

= podmračný čas, šero (Neum)
|| —m'račno, stř. (Han.); -mrač'ný
den = pod mrakem, zamračený

podnáčelnický [-ctví], přid. k
podndčelník, -a, m. = zástupce
náčelníka

podnájem, -jmu, m. = nájem u
nájemníka;
-nájemce, m. = podnájemník;
májemné, stř. = plat za. pOdná
jem;
podnájemní, příd. k podnájem:
p. smlouva, poměr;
podnájemnický, přid. k
podnájemník [-nice], -a, m. =
kdo je v podnájmu

podnapilý [-Ze; -lost] = trochu o
pilý

podmíšeti, v. -nášeti
"podnebesí' || -sko, stř. =

pod nebem (básnic.);
podnebeský, přid. k tomu;
podnebí, stř., 1. = povětrnostní
poměry, klima; 2. = patro v
ústní dutině:
podnební, přid. k podnebí 1.: p.
poměry; podnebný, přid. k pod
nebí 2: má hláska = při jejímž
článkování se zvedá hřbet jazyka
k podnebí

podnes, v. dnes
podněcovaě || watel [-lka], -e. m.

= kdo podněcuje; -co'vat1'„v. ní
titi

podnět, -u, m. =
nítiti), popud,
tiva:
'pod/nětlívý Miš,- Jvosn || zprav.
podnětný [-ně; mostJ = obsahu
jici. dávající podnět

prostor

podnícení (v.
impuls, inicia—



vpodníceti 1186

'.podnícetl, -cejí = podněcovatl
podnik, —u, m. co podnikáme,

co podnikneme; = závod;
podnikatel, -e, m. = kdo pod—
niká; -ka.telský [-stv£], přid.
]: tomu; -katelstvo, stř. hromad.
= podnikatelé;
podnikati, v. nikání ;
'podnikavec, -vce, . m. = podni
kavý člověk;

podnikavý Poe; most) = rad,
s chutí podnikající, odvážný

podnímati = podjimati
'podnítltel, -e, m. = kdo podnítí

(Praž.); mítiti, v. nítltl
podnížka, -žek. ž. = podojna, šla.

padlo, podnůžka
podnos, -u, m., z ruš., = deskovltá

nádoba, na kterou se klade
_jídlo..., tác

podnosí, stř. = část obličeje pod
' nosem; *-nosnice, ž. = podnos;

masovitý = podobný podnosu
podnož, -e, ž. || podnoží, stř. ||

možka, -žek, ž. = co je pod no
hama. stolička;
možník, -u, m., nadir

'podnůžka, -žek, ž. = podnožka..
šlapadlo

podoba, ž. = podobnost, tvářnost:
mít -bu otce = podobatl se mu:
vycházet z čí -bý = přestávat
mu býti podobný, dostávat jl
nou -bu; ukázati se v pravé -bě

podobati se komu, čemu = mít
jeho podobu, být mu podobný;
p. se pravdě = blížit se jí, být
pravděpodobný; podobá. se mi,
že... = zdá. se mi (kniž.); slož.
dok. *s- se (Ner.), 'za— se (Px—až.)
= státi se podobný

podoben, -bna..., v. podobný;
'podobenec, -nce, m. = člověk
někomu podobný (žal., Nov.):
podobenka ][ 'podobka (sms.),
ž. = menší fotografie

podobenství. stř., 1. = podobnost
(bibl.); vyrobiti co k p. člo
věka = aby_se podobalo člověku
(Olbr.); 2. druh přirovnání, pa
rabola

podpalubí

podobizna, -zen, 'z'. = něčí obraz,
portrét, fotografie; = vylíčení
osoby, její činnosti (Nov.);
*-biznář, -e, m. (Sal.) = autor

slovesných podobizen;
'-bizniti = fotografovat (Sum.)

'podobka, -bek, ž. = figurka, po
dobizna

podoblačný = jsoucí pod oblaky,
ve veliké výšce (knlž.)

podobný [-ben; -bně; -bnost] =
v něčem shodný, stejný: -bný
člověk, být -bný || kniž. —ben:
p. komu, čemu, zastat. a lld.
ke komu; být k světu p. =
hezký (lid.); výpustkou p. =
hezký (Jir.); to není k světu
-né = nestojí to za. nic (lid.);
být p. komu jako vejce vejci,
navlas = úplně; nebýtl si p.
= velice se změnit; p. pravdě
|| pravděpodobný, v. tam; je mu
to, je to na něho -no, -né =
je toho schopen (lid.)

'podobočí, stř. = místo pod obo—
čím

podobojí, z pod obojí [způsobouL
1. přid. || příslov.: strana p. =
kališníci; 2. m. podst. = kališník

*podobrví, stř. = místo pod brvami
pododdělení, stř. = část oddělení
pododdíl, -u, m. = část oddilu
podojna, -jen, ž. = podjížďka
podokapí, stř. = místo pod okapem
podokenní = jsoucí pod oknem;
podolek, -lku, m. = dolejší část,

okraj šatu, hlav. košile
'podolí, stř. || "-lina, ž. = údolí
*podolou, příslov. = shora. dolů
podomek, -mka., m. = domovník

v hostinci;
podomní obchodník = chodící po
domech; p. obchod; '-mník, —a,
m. = podomní obchodník

podotčený, v. tknouti
podotknouti, -týkati, v. tknouti a

týkat!
podpal, -u || —palek, -lku, m. =

podpálení, -palová.ní (dříví na
p.), čím se podpaluje; malovati,
v. palitl

podpalubí, stř. = spodní. paluba



podpatek 1187 podrobovat!

podpatek, -tku, m. = část obuvi 'podpostelí, stř. = místo pod po
pod patou, lid. kramflek; stelí
podpatěnka, obyč. pomn. -nky, podponšťka., 2., druh omáčky
-nek, ž. = vložka do bot pod 'p0dpraží, stř. = místo pod pra
paty: hem
'podpatí, stř. = místo pod patou; 'podpražský = ležící... pod Prahou
přenes. = područí (Č.-Chod)

podpaž(d)í, stř. = místo pod paží,
podpažní jamka

podpěnka, ž. = podpinadlo
podpěra, ž. = čím se podpírá.:

podpěradlo, -del, stř. = podpěr
né zařízení;
podpěrka, ž., zdrob. ]: podpěra:
podpěmý = na podpírání

podpětí, v, pnouti
podpichovatí, v. píchnouti
podpinadlo, stř. || -p£nka, ž. = po—

pruh, řemen na podpínání; -pí
míti, v. pnoutí

podpíratl, v. 1 příti
podpis, -u, m. = podepsání, jeho

výsledek; -p'i.so'vatel [-lka], -e,
m. = kdo podpíše; -pisovatl, v.
psáti;
podpisový, příd. k podpis (arch.
aRCe)

podplacenů), —pláceti,v. platiti
podplamenice, ž. = chlebové. placka
'podplatek, -tku, m. = úplatek;

podplatný kině; —nost]= úplatný
podplavovatl, v. plaviti
podplétatl, V. plétati
podplukovnický, příd. k podplukov

ník, -a, m. = důstojník 0 stupeň
nižší než plukovník

podpor, -u. m. = podepření (tě—
locvič.);

_.podpora., ž., 1. = podporování, po—
moc, prostředek, -dky toho: bý
ti čí -r0u; uvésti co na. —rumí
nění = na důkaz; 2. = podpěra;
podporovací (fond...) = podpůr
ný:
-po'ro'vatel [-Zka], -e, m. = kdo
podporuje;
podporovati koho, co = pomá
hat, poskytovat-pomoc; slož. do—
kon. na- se (mnoho)

podporučík, -a, m. = nižší důstoj
ník než poručík

podpořiti = podporovati (říd.)

podprostřední [-ně, -nost] = horší
než prostřední, podprostředně
dobrý..., podprůměrný

'podprseň, -sně, ž., vlast. = co sa
há. pod prsa, k prsům, t. j. před
prseň: p. balkonu (Vr.)

podprsenka, z. = žlvůtek podpíra
jící prsa; -prsní řemen, řetěz i|
-pr3ník, -u, m. = řemen, řetěz
pod prsy tahouna

podprůměrný [-ně, -nost] = kdo,
co je pod průměr, podprostřední

podpůrco [-rkyně], m. = podporo
vatel (nepříliš časté);
—p'ů'rčí= podpůrný;
podpůmictví, stř. = podpůrná
činnost;
podpůrný = podporovací, na
podporu

podráždění, v. drážditi; -žděný
[mě,- —nost] = popuzený, rozči—
lený

podražec, -žce, m., rostl.
podrážeti, v. rážeti
podražiti, v. dražiti
podrážka, -žek, ž. = (nová) pode

šev; podrážko'vý, příd. k tomu
podražovatl, v. dražlti
*podrchalý = podrchaný, pomuch

laný, pomačkaný
'pOdrobenec, -nce, m. = podrobe

ný, podřízený člověk; -bený
[-beně,- -benost], 1. k po-droblti;
2. k pod-robit! = podřízený, pod
daný, povolný

podrobítí, v. drobiti a, robiti
podrobnůstka, -stek, ž., zdrob. !:

podrobnost
podrobný [-'ně; most) = jdoucí do

podrobností, maličkostí, zevrub
ný, důkladný; -nost výkladu...
|| -nost = nepodstatná., podružné
věc, okolnost. detail; jít. pouš
tětí se do -tí; v. dopodrobna

podrobovatí, v. drobiti &.robití



podrost 1188 podsklepi

podrost, -u, m. = nizsi, slabší po
rost mezi silnějším

podroušený ll -šil:|7 (Rais) = pod
napilý;
podroušiti se, z rouš, rauš =
podnapíti se

podrovnávka, —vek, 2. = pode
zdívka, často barevná (lid.)

'područ, -e, z. || 'wčmtvi, stř.
= područí;
područí, stř. = poddanství, zá.
vislost: být v čím p., dostati se
do čího p.

podruh [-hyně], -a, m. = podná
jemník na venkově: 'podmhovati
= být podruhem (šafař., Suš.);
podruhovský, příd. k podruh

po druhé, podruhé = v druhém
případě: byl jsem tam po druhé;
= jindy: přijď podruhé

podruliyně, v. podruh
'podrůst, -u, m. = podrost (Ner.);

podrůstatž, v. růsti
'podruž, -e, ž., 1. hromad. = dru

hové; 2. = podruží, područí
(básn.);
podraží, stř. = podnájem, podna
jemnický poměr na. venkově; =
područí (Ner.);
podružný [-ně; most) = vedlej
ší, malo důležitý. podřadný

podružský, příd. k podruh: ást“
|| *-žstvo, stř. = podružský po
měr

podryvaě, -e, m. = kdo podrývá
(vážnost...); -va.čný [-ně; mostJ
= podrývající, podryvný;
podrývati, v. rýti; -rývavý [-vě;
-vost] = podrývající;
'podryvny' = podrývající
nost...): p. vtip (šal.)

podržovati, v. držeti
podřaděný " dřazeny' [most] =

nižší, užší, na př. pojem, útvar
podřadicí spojka = podřadná

(važ

podřadný [-ně; -n08t] význam =j
malý, nepatrný; -ná věc = po
družná; -né souvětí =
jedna. věta podřaděna druhé: -ná
spojka (mluvnic.)

podřaďovati, v. řaditi
podřazený, -zovati, v. řaditi

kde je _

'podřečí, stř. = menší nářečí
podřeknouti se, v. říci
podřep, -u, m. = mírný dřep;

podrepo'vati = dělat podřep
podřezovatl, v. řezati
*podřimlý [-Ie; -lost] = jako dří

mající, tichý (Ner.);
podřimo'vatz', v. dřimati

Podřipan [-nka], -a, m. = oby
vatel Podřipska; podřipsky' kraj
neboli Podřipsko, stř. = kraj pod
Řípem

podřízený [—nost], %zwati, v. ří—
diti

podsada, ž.. 1. =
prachové peří;
podsadek, -dku, m. =

'podsaditý = zavalitý
podsádka., -dek, ž. = podsazení
podsazení, stř., k podsaditi, v. sa

diti; = to. co se podsadí, pod
sazuje;
podsazovati, v. sázeti

podsebltí, stř. = ochoz kolem hrad
by (bojovníci bili odtamtud pod
se = pod sebe, dolů); = vousy
pod nosem (lid., Rais)

podsedek, -dku, m. =
podářstvi

*podsedlý zoubek = šikmý (Ne:-.):
-16 tělo (t.) = zavalité

podsední, přid., z podsedlní, pod
sedlo, -lem: p. kůň = levý ve
spřežení; p. strana;
podsedm'cký [-ot'vž], přid. k
podsedník [-nice], -a, m. = ma
jitel podsedku

'podsehlíd, -a., m. = škarohlíd
'podsíň, -ně, zdrob. -s£ňka, -něk.

ž. = místo před síní, před do
mem, loubi (Jin)

podskakovati, v. skákati
podskalácký, přid. k Podskalák:

podsazení, 2. =

podsazení

malé hos

-láčti.na, 2. = podskalácká. mlu
va;
Podskalák, -a, m. = obyvatel
praž. čtvrti zvané -skal£,' stř.;
podskalský, přid. k tomu; -lská
mluva neboli děti/na (Ner.)

podsklepí, stř. = místo pod skle
pem. sklepní



*podskočný 1189 podvazek

"podskočný = úskočný;
'podskok, -u, m. = úskok, zasko
čení

*podslamka, z. = poslamka (Č.
Chod)

*podsněžka, -žek, ž. = sněženka
(HAL)

'podsoukale koukat (Jin) = za
mračeně

podsouvati. v. souti
podspod(n), příslov. = vespod (za

star.)
podstarší, -ho, m. = nejstarší za

městnanec v piv0vaře
*podstať, -tl, ž. = podstavec, zá

kladna (Koll.): = podstata
(Vrchl.)

podstata, 2. = neměnný základ.
nejdůležitější vlastnosti, substan
ce, v čem něco záleží: p. člověka,
státu...; p. sporu ==jádro; tvrze
ní beze vši -ty = bez základu.
opory, důvodu, důkazů; konkurs
ní p. = masa. soubor věcí, hod
not;
podstatný [mě,- -nost] = tvořící
podštatu, hlavní, základní: -ný
znak, rozdíl, -ná. námitka; -né
jméno = označující osoby, živo
čichy, věci, substantivum (mluv
nic.)

podstavec, —vce || mek,
= na čem něco stojí

podstolí, stř. = misto pod stolem
(Jir., (í.-Chod)

podstrkovatí, v. strkati
podstřešek, -šku, m. = širší okraj

střechy (Č.-Chod, Olbr.);
podst'řeší, stř., 1 = podsíň; 2.
= místo pod samou střechou
(Baar, (E.-Chod), podkroví. -vní
světnice; přenes.: hledět na koho
jaksi z p. = pohrdavě (šmil.);
'podst'řešní = co je pod stře
chou, podkrovní

podstnpovati, v. stoupiti
podsudní, -ho, m. =

výčepník
podsunovati, v. sunouti
podsvětí, stř. = podzemní sídlo

zemřelých; = svět městské spo—
diny; pods'vět'ný [dně]: -né krá
lovství (Sez.); -ně tmavý (t.)

-vku, m.

pivovarský

podsvlnčátko, —tek, stř., zdrob. k
podsvinče, -čete, stř. = sele pod
sviní

*podšept, zprav. pomn. m. -šepty
= tajné šepty, šuškání (Staš)

podšev, v. podešev; podšltý, v. šití
podšívka., -vek, ž. = látka na pod

šívání; p., -kovi, mn. -kové. m.
= šibal (lid.)

podškrt, -u, m. =
podpisu

podštěvač, -e, -štěváček,
= poštěvaě (zastan)

'podtají, příslov. = potají
podtat(ý), v. títi
podtatranský, přid. =

Tatrami
podtětí, -tínatž, v. títi
podtitul, -u || dek,

vedlejši titul
podtlak, -u, m. =

normální
podtočnový = jsoucí pod točnami
podtrhovatl, v. trhnoutl
poďnbaný, v. ďubati

podškrtnutl u

-čka. m.

ležící... pod

-lku, m. =

nižší tlak než

'podůbka, ž. = slabá, matná po
doba; = figurka (Kunět.)

podnčltel [-lka], -e, m. = zatím
ní učitel (zastar.); -telský [maka/;
—ství], přid. k tomu

Podunají, stř. = krajina kolem
Dunaje: podunajský, přid. k to
mu

podup, -u, m. = lehké dupnuti:
podupovati = podupávati

podůřednický, přid. ]; podúřednik
[méceL -a, m. = zřízenec nej—
vyššího stupně (za kapitalismu)

poduška, -šek, ž. = peřina pod
hlavu; poduškovitý [-tě; -tost]
= podobný podušce; -škový,
přid. k poduška;
poduštička, -ček, ž.,
poduška

podváděti, v. voditi
podval, —u, m. = základni trám:

11. || -la, ž. = kulaté dřevo,- po
kterém se válejí těžké předměty

podvazek, -zku, m. = pásek na
upevnění punčochy, ponožky ; být
psu do -zku = malý (Němc.):
podvazkový řád (britský):
podvazovati_ v.. vazati

zdrob. k



p0dvečer

podvečer (lid. -č'i'r), 1. příslov. =
navečer, k večeru || vpodvečer;
2.11., -a„ = doba navečer:

-podvečemí příd. !: podvečer: p.

'podvečeří, stř. = podvečerní
doba

podvelitel, -e, m. = zástupce ve
litele

podvědomí, stř. = oblast neuvě
domělých duševních jevů, před
stav...; podvědomí: [—mč] = co
je v podvědomí (stav, pud); -mě
cítit

'podvíh, -u, m. = pozdvižení
(Koll.); = hrdinský čin, hrdin
ství (podle mě., Bol.)

podvív'ati, v. Vátl
'podvláčky || “vlečky „|| -vlečky

“ 'mlíčky, -ček, ž. pomn. = pod
vlékačky;
mlékaoí = na podvlěkání;
wlékačky || avukačky, -ček, ž.
pomn. = spodky, spodní kalhoty;
pod/vleku“ || dvukati, v. vlékati:
'wlikač, -e. m. = teplá kazajka
pod kabátem (Jir.)

podvod, -u, m. = podvedení, lsti
VÝ a škodlivý klam, čin;
podvod/nick:; [-cky ; -ctví], přid. k
podvodník [-mce], -a, m. = pod
vodný člověk;
podvodný [-'nč; masu = dopouš
tějící se podvodu, konaný 5 pod
vodem

'podvoj, -e, m. || *-j£, stř. (Jin)
= práh, nadpraží

podvojmo, příslov. = dvojmo
podvojný [-ně; most] = po dvou,

dva vedle sebe, dvojnásobný: p.
domek = dvojdomek; —nátramp—
ská osada (Neum.); —névýrazy
(v létě v zimě...); -né účetnictví

podvollti so, Jovatž, v. voliti
*podvořování, stř. = dvoření
podvozek, -zku. m. = spodní část

vozidla, letadla
podvraceti, v. vraceti
podmt, -u, m. = podvracení,

rozvracení, -vrácení, (z)ničení do
savadních poměrů... .(říd.).;.

1190 poesie

podvratm'cký [-cky; -ctví], přid.
k podvratnik [mic.—e),—a, m. =
podvratný člověk;
podvratný [-ně; masu = usilu
Jící o podvrat, směřující k němu :"
-ná činnost; působiti -ně

podvrh, -u, m. = podvržené dílo...,
padělek;thati, v. vrhati

podvržením., ž. = podvrh
podvůdek, m.. zdrob. k podvod
podvýroba, ž. = nedostatečná vý—

roba
podvýživa, ž. = nedostatečná vý—

živa.
podychovati, v. dýchati
Podyjí, stř. = kraj kolem Dyje
*podym, -u. m. | wma, ž. || —m/l,

stř. (Olbr.) = jemná mlha nad'
krajinou

'podymné, —ho,stř. = dávka z ko—
mínů (J ir.)

*pOdymovati = dýmati
podzámčí, stř. = místo, ves pod

zámkem
'podzemek, -mku. m. = podzemní

byt
podzemí, stř. = místo pod zemí,

podsvětí. odlehlé a tajné místo
činnosti revoluční, protistátní...

"'p0dzemlm, ž. = podzemní dráha
(Fuč.); houba

podzemní = co je pod zemí (voda..
dráha, činnost) || (zastan) dmsk'ý'

podzim, -u li podzimek, -mku, m..
roční počasí; přenes. p. života
= stáří; podzimkový [-vě] ||
časť. podzimní [mě] (den...); —
žluť (Mach.); -vě čistý (Sez.)

'podzíratl = podezírati;
'podzí'ravý buě; wosa =
zíravý (kniž.)

pode—

podžeborní = co je pod žebry;
'podžebemice, z. = bránice
(Zev-)

podžínatí, v. II žití
poem apo-ěm», -u, m. |) poema,.

-matu, stř., z řeč. = báseň
poenale, v. penále
poenta, v. pointa
poesie cpo—ézije,

psávalo poč—), z řeč. =
—ezije» (někdy se

básnictví
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'poet, -a, m. || zprav.
pocta [-tka] woe-», m., z řeč. =
básník; v. laur;
poetický [-cky; -čnost] <—tyc-,
-tyč-» = básnický, přenes. =
vzletný; -čnost = poetický ráz;
poetik <<-tyk».-a, m. = odborník
v poetice; -tika, ž. = nauka o
základech a formách básnictví;
= 5. třída staršího gymnasia;
poetisátor <<-zá-»,-a, m. = kdo
poetisuje (šal.);
-t1'.smu8 <<-tyz-», -mu, m. = úpad
kové úsilí o čistou poesii;
-tz'sovati = dodávat básnického
rázu;
poetista, m. = přivrženec poe
tismu; -stícký = v duchu poe
tismu

poevropštiti, —t'ova,tí,v. Evropa
*poflakovati = flákat, šlehat
pofrancouzštitl koho. co = dát ko

mu, čemu francouzský ráz; p. se
= nabýt franc. rázu; -št'o17atí,
nedokon.

pofukovati. v. fouknouti
'pogač, -e, m., sloven. = placka

(Jih)
pagi-cm,“ —u,m., z ruš. = reakční

a šovinistická násilná demonstra
ce proti židům, tažení proti ně
komu, něčemu, ničivé vzbouření;
-misticlcý a-styc—ío || -mo'vý =
směřující k pogromům, hlásající
Je

pohádka, -dek, ž. = hádanka (za
stal-.), lid. slovesný výtvor ze
smyšleného světa; přenes. = ne
pravda, smyšlenka (lid. a hovor.),
dobré jídlo, pití (hovor.),
krásná. doba (p. mládí, Mrštíkova
P. máje), báječná podívaná...;
pohádkář [-'řka], -e, m. = vy
pravěč pohádek, přenes. = kdo
rád přehání;
pohádkosloví, stř. = nauka 0 po—
hádkách; -slo1mý, přid. k tomu;
*pohádko'vitý = pohádkový (Ku
nět.); pohádkový [-vě; mostL
přid. ]: pohádka: p. svět, hrdina
= pohádek, v -dkách; přenes. =
jako v pohádce, nevídaný, ohrom
ný... (jmění ap.)

'pohadovati se = hádati so (zast.)
pohan [mkaL -a, m. = avač

primitivních náboženství a včt
šiny jiných než křesťanství

pohana, ž. = pohanění
pohánek, -nka, m., zdrob. k pohan
poháněcí stroj = na pohánéní;

pohaněč || -há—, -e, m. = kdo po—
hání; poháněn, v. háněti

pohanka, ž., 1. v. pohan; 2. kul
turni rostl.

'poháňka, -něk, ž. = poháněni, po
bidka (ojediň.); rostl.

pohankový, přid. k pohanka. 2.: -vá
kaše

'pohanllvý = hanlivý
pohanský [-sky; —st'ví],přid. k po

han: p. bůh, -ské náboženství...;
pohanzstvo, stř. hromad. = po
hané

pohár, -u, m. = nádob(k)a na pití;
symb. hojnosti: p. rozkoše;
zdrob. -rek, -rku || *-řík, -u, m.;
-ro1n] zápas (o pohár jako cenu)

pohasínati = zhasínati;
pohaslý = zhaslý, vyhaslý

pohazovati, v. házeti
pohlédnouti, v. II hládnouti
pohlavár ("-var, Ner.), -a „ řidč.

mář, -e, m.. ze srb. = náčelník
kmene n. rodu; přenes. (hovor.)
= předák, čelný člen (politic.
strany...)

pohlavek, -vku, m. = úder po hlavě
pohlaví, stř. = mužský a ženský.

vůbec samčí a. samičí ráz ústro
jenců, sexus: krásné || řidč. bílé
p. = ženy

pohlavkovati ' koho = dávat mu
pohlavky; přenes. (lid. a hovor.)
-vkovati co = špatně dělat; slož.
dokon. od- koho = odbýt po
hlavkem (Havlíč.); ina,- komu, s
koho, co

pohlavni [—ně; -nost], přid. k po
hlavi: p. pud, ústrojí, život,"cho
roba...

“pohlázeti || -hlazovatí =
pohlcovati, v. hltiti
pohled, -u, m. = pohledéní, podí

vání: poznati co pouhým -dem.
na první p.: zamilovati se na
první p. = při prvním vidění,

hladiti
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setkani, hned; = ráz, výraz oka:
smutný, veselý, vášnivý... p.; na
p. zdravý... = zdánlivě, naoko;
= co obsáhneme pohledem, po
dívaná.: krásný... p.; p. = po
hlednice

pohlédnti, -hledávati, v. hlédati,
hledati

pohledávka, —vek, 2. = dluh, ne
doplatek; míti za kým -ku

'pohledční, stř. = pohled: p. led
né (Erb.)

pohledka, -dek, z. = pohlednice
(řid.) ;
pohledná lístek = s pohledem.
s obrázkem, neboli -d'n'ice, ž.;
-dm',co'vý formát...

'pohledný [-ně; -nost] = vzhledný
pohlížetl, v. -hlížeti
“pohlonplý = »přihlouplý (Kříž)
pohltlti, v. hltiti
*pohlubeň, -bně, 2. = prohlubeň
*pohlupavý = přihlouplý (nař.)
'pohmat, —u,m. = ohmat '
pohmožděnlna, ž. = pohmoždění,

-né místo; v. hmožditl
'pohněv, -u, m. = pohněvání

(Heyd.)
pohnntě, v. pohnutý;

pohnutí, stř., k pohnouti, v. hnou
tl: p. rukou...; státi bez p. =
nehybně; = duševní, citové do
jetí, vzrušení, emoce _

pohnutka, -tek, ž. = co nás pohne,
pohnulo, přiměje, -mělo k čemu.
příčina, podnět, motiv: p. činu,
kroku..., mít -ku k čemu; to
byla p. k tomu, abych...

pohnntlivý [-vě; mostJ = působící
pohnutí, dojetí, dojemný

pohnutý [-tě; -tost] = rušný (ži—
vot, doba, rozprava)

pohoda„ 2. = velmi
časí; duševní p.
ševní stav. klid

pohodlí, stř. = všechno, co zpří
jemňuje práci, odpočinek..., ži
vot (poloha, držení těla, uvol
nění oděvu, zbavení starostí...):
udělati si p. (při práci...), žít
v p. ;_-dl£čko, stř. = milé pohodlí;

„,'pohodlivy' [—vě,—-oost] = poho
“>.d1ný - „

příznivé po
= příznivý du

pohodlněti, -nějí = stávati se po
hodlný; slož. dokon. z-; zpohodl
nělý = navyklý pohodlí;
nedok. zpohodlňovati

pohodlnický [-cky; -ctví], přid.
k pohodlník, —a,m. = pohodlný
člověk;
pohodlný [-nč; -nost] = 5 po
hodlím, v pohodlí, bez námahy.
bezstarostný, příjemný, umožňu—
jící pohodlí: -ný život, —nékřes
lo, -ně si sednouti; -ný člověk =
libující si v pohodlí, nezvyklý
poctivé práci, navyklý pohodlí,
vyhýbající se práci

*pohodna, -den, z. = pohodnice;
pohodná, ž. protějšek k pohodný,
pohodnice, ž. = obydlí pohodné—
ho, rasovna;
pohodný, -ného, m. (z -dlný) =
kdo odstraňuje zdechliny..., ras.
,,drnomistr' '

'pohodnouti se, -dl, —dnutí = po—
hádati se (zast.) || shodnouti se:
'pohodo'vati se, nedok.

pohon, -u, m., 1. slovo domácí =
hnaní, působení pohybu; 2. pomn
my, z ruš. = epolety _

pohoněč, -e, m. = poháněč;
*-pohoněti = poháněti;
'pohom'č, -e |: mik, -a. m. = po—
háněč; pohonná, v. honiti

pohonný, příd. k pohon: -nná. látka
*pohorek, -rku, m., 'pohorkov-i/na,

ž., *pohorkovitý = pahorek, pa
horkatina, pahorkovitý

pohorský = v menších horách. pod
horami: p. kraj, —kávesnice

pohoršen, v. horšiti;
'pohoršená, -né, z., na -nou, obyč.
na.. k pohoršení;
pohoršení, stř. = rozhořčení, po
horšující čin, špatný příklad: pů
sobit, davat p.; udělati co... k po
horšeni všech lidí...;
pohoršivý || pohoršlwý [-vě;
Jvost] = vzbuzující pohoršení
(příklad...) ;

pohoršovati, v. horšiti
*pohořan, -a, m. = horal (Vrchl.)
pohořelý, v. hořeti
pohoří, stř. = horstvo



pohostinský 1193 *pohubek

pohostinský [-sky; -st'v'í] „ usti/ný pohrobek, -bka, m. = dítě naro
[-ně; -mast] (-sti7mý) = rád, zené po otcově smrti; Ladislav
vlídně hostící. přijímající hosty, P., český král;
hostiný; -né přijetí (hosta) = 'pohrobiště, stř. = pohřebiště;
vlídné, milé, ochotné; přijmout 'pohrobm = pohřbít, přenes. po
koho -ně; Slovan. —nost, -nství; hroužit (básnic.);
—nské vystoupení; vystoupit po—
hostí/nsky = jako host, hlav. o
hercích; být u koho pohostinu =
hostem (kniž.)

*pohoštěná, z. = pohoštění;
pohošťovatž, v. hostiti

pohotovost, v. pohotový; mostní
služba = kdy je pohotovost

pohotový [-'vě; —vost] = stále při
pravený, parátní: -vé vojska..:
p. v debatě = schopný hned od
povědět, vyvracet námitky...; -vě
odpovědět, -vídat ; být -vě || -vu:
-vost k debatě..: -vost u vojska...
= připravenost ]: výkonu; = od
díl připravený k výkonu

pohov, -u, m. = pohovění, tělo
cvič. &.vojen. povel; = pohova;
pohova, 2. = pohodlný život, od
počinek (říd. kniž.);
pohovka, -vek, ž. = lehátko, di
van; —oko'véodpočívadle (Drn.)

*pohovor, -u, m. = pohovoření
*pohovovati = hověti
*pohoz, —u,m. = pohozeni (hlavou)
'pohra, 2. = hříčka (Vrchl.)
pohrabáč, -e, m., 1. = nástroj na

prohrabávání ohně; 2. = cestář
(lid.); zdrob. —báček,-čku. m.

'pohmbiště, stř. = pohrabáč 1.
(Ra-)

pohrabovati, v. hrabati
*pohrádka, -dek, ž. = palanda

(nár.)
pohraničí, stř. = kraj kolem hra

nic, pomezí; -n1',č'níkraj...
*pohrd, -u, m. || *-da, ž. =

dání (básnic.):
*pohrdač || '-datel, -e, m. = kdo
pohrdá;
pohrdati kým, čím = opowhovat,
nevážit si, nestát o koho, oč:
pohrdavý, -dlíog7 [dvě,- -oost] =
vyjadřující pohrdání (slovo, od
pověď); -vě = s pohrdáním;
pohrdnouti, -dl, -dnut, dok. k
pohrdati

pohr

'pohrobně, příslov. = posmrtně;
pohrobní = posmrtný (běž.); =
hrobový, pohřební (říd.);
*pohrobovati = pohřbívati

"pohrom, —u, m. = vření, pobou
ření (zast., Jlr.);
pohroma, ž. = velké neštěstí.
„rána“, záhuba, zkáza, katastrofa

pohromadě, v. hromada
*pohromivý ll “"-mm.? =

(šafař., Staš.)
pohrouzití, —žžti,v. hrouzitl;

*pohrouzeti || -žeti, -zejí || -žejí ==

zhoubný

pohružovati
pohrudm'ce, z. = blána na hrudní

stěně
pohrůžka., -žek, 2. = pohrožení.

hrozba
poliružovati, v. . hrouziti
pohřbetník, -u, m. = řemen na

hřbet, část postroje
pohřbítí, rozk. -bi, -běte, -ben(í)

|| -bín (Slád.) = pochovat mrt
vého; p. ohněm = spálit, zpo
pelnlt, přenes. p. koho, co =
zahubit, zničit, znemožnit (ho
vor.); pohřbívatz', nedokon.

pohřeb, -hřbu (původ. a. lid. -hře
bu). m. = pochování mrtvoly &
příslušný obřad, funus; přijít
po -bu = pozdě (hovor.); sr.
funus; pohřebiště, stř. = pohřeb
ní místo (obyč. jen pohan.), zříd.
= hřbitov (Jir.); pohřebné, —ho,
stř. = příspěvek na pohřeb;
pohřební [-ně]: p. ústav, obřad.
řeč: působit -ně = pohřebním
dojmem (R. Svob.)

'pohřešek, -šku, m. = prohřešek:
pohřešit'i, -šovati, v. hřešiti

pohříchu, příslov. = bohužel
'pohřimovati = hřímati
pohříti (lid.), v. II pozříti
'pohřížeti, -žejí = pohřlžovatl;

pohříž'itt, -řižovatt', v. hřížiti
*pohubek, -bku, m. = poliček

(Vanč.)
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pohublý [-Ze; -lost] = trochu hu- 'pochmátka, 2.: na -tku = na
bený dračku (Jin)

*pohubovati = hubltí (Svět.) pochmurný [410,- -ně; —nost] =
*pohučovati = huěetl zamračený, chmurný, nevlídný
pohůnek || podle výslovn. -hwnek,

-nka, m. = kdo pohoní, pohání
dobytek, čeledín; nadávka.; Jum
kovati = být pohůnkem (Zey.)

*pohup, -u, m. = poskok (Majer.);
pohupovatž, v. houpnoutí

pohnsitský = po husít. válkách
'pohvizd, -u, m. = pohvizdovaní;

pohvizdovati, v. hvízdatí
pohyb, -u, m. = pohnutí (rukou...),

změněni místa. v prostoru, chů
ze...; p. obyvatelstva = měna,
růst, klesání jeho počtu

pohýbati, v. hýbati
pohyblivý kvě; -vost] = schop

ný pohybu (úd), hbitý, čilý,
agilní (člověk), měnivý (svátek)

pohybnouti [] -hýbnouti, v. hýb
nouti

pohybný = pohyblivý: -ná. samo
hláska (švec-ševce, pes-psem)

pohybovati se = dělat pohyb: vůz,
země se pohybuje; po- se ve spo
lečnosti = chovatl se, počínat! si
vhodně ; uměti se v čem po—=
umět v tom ,.ehodlt“, vyznat! se

pohybový, přid. k pohyb: -vá. enor
gie

*pohykovati = hýkatí
'pohynulý = zaniklý, zašlý' (Čech)
'pocháp, -u, m. = pochop, klo

pýtnutí
'pochatrný = chatrnějši
pocházeti, v. -chá.zetl
'pochlod, -u, m. = Chládek (Hál.);

|| pochládeček, -čku, m. (RK.)
'pochleba, ž. = pochlebovůní;

*pochlebenstvi, stř. = pochlebo—
vání (zastar.);
pochlebnický Paky,- -ctví], přid.
k pochlebník [-che], -a, m. =
lichotník; pochlebný [-bně] = po
chlebujíci, llchotívý;
pochlebovatč komu = lichotít

'pochluba., ž. = vychloubání;
'pochlubwý [%; most) = chlub
ný.
pochlubovati se, v. chlubit! se

(den, pohled); je -no; -ně hle
dět

pochod, -u, m. = pravidelná. chů—
ze řadových útvarů (sokol.,
vojen. ap.), zpěvní, hudební
skladba. do pochodu, dlouhá chů
ze; v. husí; přenes. = postup..
průběh, proces (myšlenkový, che
mlcký);
'pochodek, —dku,m. = pochůzka.
(Němc.)

pochodeň, -dně, 2. = hořící Smol—
ná tyč napuštěné hořlavinou; ne—
beská p. = slunce; symb. pokro—
ku, osvěty

*pochodicí =_ pocházející (kniž.)
p0chodňový, přid. k pochodeň: p

průvod
pochodovatl = jít pochodem: slož.

dokon. na- se (mnoho) ; za—si:
pochodovávati, opakov.

pochodový, přid. k pochod: p.
krok, -v'é cvicení, -vá hudba...

pochop, -a, m. = původ. městský
služebník, katův pomocník.... bi—
řic, odtud dnes opovržlivě =
strážník, četník..., pomocník při
krutostech;
pochop, -u, m. = klopýtnutí:
udělat (vzít) p. || -pa (Baal-:
lid. &.hovor.) = klopýtnotIt: =
pochopení, ponětí (lid.); = ucho
pení, vlečení (Č.-Chod)

pochopení, stř. = porozumění; p
čeho, pro koho, proč .

pochopitelný [-no, %] = co lze.
pochopit: -ný neklid...; J'e -no.
-né = lze chápat: mě jen tehdy

|| obyč. rozumí se, arciť, ovšem:
'pochopný = pochopitelný (ša—
fař., Palac)

pochopovatl, v. chopiti
pochopský [-sky; -stv£],

pochop, -a.
'pochotný [—'ně;mostjl = chutný..

příjemný, líbezný (zast.)
pochoutka, -tek, ž. = lahůdka, pa—

mlsek, delikatesa; -tkové pečivo

přid. k



*pochozí 1195 pojistné

“pochozí = pocházející (zastan, pochybovatí 0 kom, o čem =
Suš.. Nov.) || = konající pochůz- mít pochybnosti, nejistotu; slož.
ky (komise) dokon. za— (kniž.); pochybová

*pochrčovati = chrčeti vati, opakov.
?pochromlý = zchromlý 'poehycovati = zachycovati. posti
pochronmati, v. chroumati hovati
*pochrupovatl = chroupati
*pochndlý [-Ze,- -Zost] = trochu.

poněkud chudý
pochutina, ž. = co je nám „Po

chuti", káva, čaj atp.
pochutnání, stř., v. chutnati;

máčka, stř. = dobré pochutnání,
pochoutka

pochůzka, -zek, ž. = kratší chůze
za nějakým účelem; .
-zkář, -e, m. = prohližitel trati
při pochůzce (odbor. želez.);
-zkový stejnokroj (Kolm)

pochva, -chev, ž. = pouzdro, o
chranný obal (listu, nervu, šav—
le): = ústa (Ner. z hantýr.)

pochvala, ž. = pochválení;
pochvalný [mě] = obsahující po—
chvalu (dekret, kritika, umění):

r-ně se vyslovit = s pochvalou...;
pochvalovati, v. chválíti

pochvička, ž., zdrob. k pochva
"pochvíle, ž. = pochvílí;

pochva-L, v. chvíle;
'pochvtlí, stř. = volná. chvilka
(zastan, Vlč.)

pochyba, 2. = pochybování, ne—
jistota.: beze vší -by = nepochyb
ně, jistě; sr. bezpochyby; být
na -bách = v pochybnostech,
v nejistotě; uvést v -bu (Č.-Chod)
= v pochybnost

'pochybenství || -stvo, stř. =
chyba:
pochybemj, -biti, v. chybiti

'pochybka, ž. = pochyba (Roll.)
pochybný [—ně; —no; mostJ = o

čem lze pochybovat, nejistý, ne
zaručený: jo -no, -né, že...: -nost
= pochyba, nejistota, rozpaky:
mít o čem -nost(i), být v -nos
tech; o tom není -nosti, žádná,
—nost; uvést co v -nost

pochybovač || 'watel, -e, m. = kdo
pochybuje, skeptik; mačny' [mě,
-*rwst] || -vačský baky; -stv£] =
rád pochybující;

po

'pochylovati = nachylovati
'pochytka, -tek, ž. = kořist; =

razzi (Mai)
pointa men-», 2., z franc. = vy

vrcholení, vyhrocení myšlenky,
vtipu...; potntovati = vyhroco
vat, -titi do pointy; dokon. try—;
pointovaný [mě,- -'nost] || domů
= mající pointu

pojat(ý), v. jmouti
'pojediný kněz; dno.—n]= jednotlivý
pojednání, stř., k pojednati, v.

jednati; = stať, rozprava
'pojodnotlivý Evě,- —vost] = jed

notlivý
pojednou, příslov. = náhle, zne
_nadá.ní. najednou

pojem, -jmu, m., 1. = myšlenka
o předmětu nebo jevu (nikoli jeho
vjem, představa), postihující jeho
podstatné vlastnosti, zevšeobec
něný odraz skutečnosti; = obsah
slova; 2. p. o čem = ponětí

pojetí, stř. (v. jmouti) = chápá
ní, koncepce

pojeVený [mě,- mostJ = udivený,
potřeštěný, poblázněný (lid. a
hovor.)

'pojezdný = jízdný, pojízdný;
pojezdmj, -ného, m. = předsta
vený hajných apod. (v starších
dobách)

pojezný, -ného, m. = hlídač jem
'pojídlo, -del, stř. = pojítko
pojímatl, v. jimati
pojistce || -jistttel, -e, m. = kde

jiného Pojišťuje;
pojísttti, v. jistiti

pojistka, -tek, ž., 1. = bezpečnost—
ní zařízeni (u elektr. vedení, u
palné zbraně); 2. =- pojištění,
pojišťovací list, smlouva

pojistné, stř. = částka za. pOjiště
ní; pojistník, -a, m. = kdo dává
někoho pojistitl, kdo disponuje
s pojistkou: -stný (technik, ná
zvosloví...)



*pojlště 1196 pokladový

'pojičtě, stř. = pojítka
pojištěnec, -nce, m. = kdo je po

jištěn: pojištění, stř., v. jistiti:
p. požární..., proti krádeži, pro
případ umrtí...;
pojišťovací smlouva, ústav...:
-šťo'vatel, -e, m. = pojistce; -ěťo
watt, v. jistiti;
pojišťovna, -ven, ž. = pojišťo
vací ústav;
wictví, stř. =
zení, soustava
pojiti koho = napájet, dávat mu
pít (jen říd. arch); obyčej. slož.
dokon. na- = dát pít; sr. nápoj;
- = opít, omámit (vůní...); slož.

pojišťovací zří

H

nedokon. 'napojovati; opojovati;
májívati, opakov., slož. nedok.
na-, o—

l! pojiti = dávati dohromady. slu
čovat, sdružovat, spojovat (jen
kniž.): pojí nás přátelství; před
ložka. do se pojí s 2. pádem;
slož. dokon. od- = odepnout
(odbor.); pře- co = jinak spo
jit (t.); 178- co, koho k čemu.
ke komu; roz- = rozloučit, ode
pnout. (kniž., odbor.); s- ko
ho, co; 0- do čeho, več (Sez.)
= zapnout, včlenit; 1m- proud;
za—žárovku do proudu; za- se do
práce, do hnutí, lěp e začlenit.
vřadit; v. spájeti;
-pojovati, slož. nedokon. od
atd.: pojívati, opakov.

pojítko, -tek, stř. = co spojuje.
pout

pojívati, v. II pojiti;
pojivo, stř. = co DOJ'Í. SDOJ'l-Úe.
pojítko; pojiva? = pojící, spoju
jící

pojízdní || mý = pojíždějici, ne
stojící na místě (kuchyně...)

pojizerský, přid. k Pojize'M, stř. =
kraj kolem Jizery

pojížděti, v. -jižděti:
pojížďka, -děk, ž. = kratší jízda
za nějakým účelem

pojmo-, kmen k pojem ve slož.:
-sloví, stř. = nauka o pojmech:
-slotmý důkaz; -toomý: -na mo
hutnost, schopnost = m., s. tvo
řiti pojmy

pojmový [-vě; -vost], přid. k po
jem: -vé poznání; -vě = po
stránce pojmové

-pojovati, v. I. II pojiti
pokad, -ď, přislov. = pokud (lid.)
'pokál, -u, m., z franc. bocal =

pohár (básním)
pokálati, v. káleti
'pokaličený = zmrzačený (Mart.):

v. kaličlti
'pokančitl = pokaňhati (Jin)
pokání, stř., od (po)káti se = li—

tování hříchů: činit p., uložit
komu p., co za p.; dáti se na
p. = polepšíti se (lid. a. hovor.)

'pokara, ž. = pokárání
'pokašlovatl = pokašlávati
pokatoličiti || časť. -čtiti = obrátit.

na katolictví; —čťo'vati,nedokon.
pokavad, příslov. = pokud (řid.)
pokaz, -u, m., 1. = poukaz, pokyn

(Třeb.): 2. = makulatura
po každé || pokaždé, přislov. =

v každém případě, vždy
pokdy, v. kdy
poker cpoukr», -u, m., z angl., ka

retní hra
'poklacovati = klátiti
poklad, -u, m. = množství peněz,

cenných věci; přenes. = vzácný.
obětavý člověk

pokládati, v. klásti
pokládek, -dku, m., zdrob. k poklad

(Jin)
pokládka, -dek, 2. =

hrst obilí (nař.)
pokladna, -den, ž., 1. = schránka

na. peníze, na. cenné věci; 2. =
úřad na přijímáni, vydávání pe—
něz; = pojišťovací podpůrné za
řízení (nemocenská... p.) ;
pokladní, přid. k pokladna: p.
účet, kniha, hotovost || p., ž.
protějšek k pokladník;
pokladnice, ž. = pokladna 1.:
mický [—nicky; mict'vn, přid. k
pokladník; -nička, -ček, ž..
zdrob. k pokladnice; mim, přid.
k pokladnice: -nični poukázka:
pokladník, -a, m. = správce po
kladny

pokladový, přid. k poklad

kladení ; =



poklasný 1197 pok0utnř

poklaený, -ného, m. = dozorce na. nechat koho na -ji ll s -jem;
větším statku, šafář svatý p. = úplný, příjemný (lid.

poklek, -u, m. = poklelmutí; & hovor.); p. od čeho, koho; od
*pokleko'vati = poklekávati počívat v -ji, o věčném odpo

poklop, -u, m. = poklepání, 1. za
účelem vyšetřeni, perkuse (lé—
kař.), 2. na. základní kámen

pokles, -u, m. = poklesnutí, úby—
tek (cen, výroby...),
poklesek, -sku, m. || zastar. —klé
|| -kléska, —sek,ž. (Palac, Suš.)
= menší chyba;
pokleslý [dost] na mysli. -lá.
mysl = skleslý, -1a;
poklesnouti, -snutí, v. klesnouti

poklice, zdrob. -l/ička, -ček, 2., z
původ. 1m- (Olbr.) = příklop na
hrnec; chovati co, říci.., zůstat
pod -čkou = tajně, v tajnosti

poklid, -u, m. = klid (kniž.); =
úklid (lid.): poklidný [-ně,'
-mst] = klidný (kniž.)

poklimovati, v. klímati
pokllzeč [-čka], -e, m. = kdo po—

klizí; poklizeti, v. kliditi
'poklon, -u, m. (Celek) || obyč.

poklona, 2. = pokloněni, projev
úcty, pocty: poklona, má. p.!,
pozdravy: složit komu -nu = D0
kloniti se, projevit úctu obřadně;
= projev uznáni, lichotka: dělat
komu -ny ap
poklonka, ž., zdrob. k tomu;
poklonkář, -e, m. = kdo poklon
kuje; -kářský Hodí-sky,- -kář
stolu, přid. k tomu;
poklonkovati = dělat poklony.
obyč. s hanlivým odstínem = ne
důstojně se klanět. lichotit; slož.
dokon. 17:11-koho = s poklonami.
velmi zdvořile se zbavit; u- se,
o poklonkování bez konce; v- se
kam = s poklonami vejít (Herb.)

poklop. -u || 1060, m. II aka, ž
= příklop, sklápěcí zařizení; -pec
u muž. kalhot

poklus, —u,m. = mírný klus
'pokmit, -u, m, = kmit, kmitání

(Jir.); -tovati, v. kmitnouti
'pokňučovatl = knučeti
pokoj, -e, m., 1. = odpočinutí (od

práce), klid: dát komu, si p.;

činku; p. v městě, v zemi:
2. = obytná místnost, světnice;
pokojíček, -čku || -čka, m., zdrob.
k pokojík, -u, |! -a, m., zdrob.
k pokoj 2.;
'pokojná, ž. = pokojská:
*pokojnjk, -u, m. = pomlčka
(Rais. zastat—.);
pokojný [-ně; —nost] = klidný
(život, spánek, moře, město);
pokojový, přid. k pokoj 2.: -vé
zařizení;
pokojská, -ké, ž. = služebná., pe
čující o pořádek v pokojích

pokolení, stř.: lidské p. = lidský
věk, doba. přibližně třiceti let ve
vývoji lidstva, lidstvo této doby,
koleno, generace

po k likáté, v. kolikátý
pokora, ž. = ochota podrobovati

se, ochotná. oddanost;
pokoměti, —nějí = stávati se
pokorný; v. zpokorněti;
'pokomíčkooati = příliš pokorně
se chovat (Palac.);
pokorný [—nč,'-nost] = projevu
jící pokoru, oddaný

*pokořenec, -nce, m. = kdo se po
koří, pokorný člověk (Č.-Chod);
pokoříti, -řovatj, v. kořiti

pokos, -u, m. = pokosení, řada
(po)koseného obilí; = kosost.
šikmost; na pokos [] napokos.
v. tam;
*pokosem, *pokosmo, příslov. =
kose, šikmo

pokost, -u, m. = fermež
pokoušcti, v. kusíti;

'pokoušioy' Dvě; -vost] = po—
koušející, škádlivý

'pokoutí, stř. = zákoutí
pokoutní [—ně; -'n08t], přid. z „po

koutech" = neveřejný, tajný, ne
mající oprávnění: p. advokat,
krčma, rejdy. způsob (získání
čeho ap.); '-tničití = pokoutně
jednat, obchodovat... (Vr.); -tník,
-a, m. = pokoutní písař žalob...
(č.-Chod)



'pokOŽka 1198 pokud

pokožka, -žek. 2. = povrchová pokrokový kvě; -vost] = usilu
vrstva kůže jicí o pokrok, přející mu, svěd

pokračovací škola... = doplňující čící o něm, ne zaostalý, ne kon
obecné vzdělaní odborným; servativní (člověk, strana, hnutí)
mání, stř. = další část: -vá.n1 'pokrotlý [—Ze;-lost] = zkrotlý
povídky..; vycházet na -vání; pokroucenina, ž. = zkroucenlna
-vání debaty, v -tě atp.; zdrob. pokroutka, -tek, ž. = lisovaná. a
'Jváníčko, stř. (Ner.);
pokračovatel [-lka], -e, m. = kdo
v něčem pokračuje; “vatel—ství,
stř. = to. že jsme pokračovatelem
(Sez.); watt, v. kráčet!

pokradí, -dmo, —dmu, v. kradí.
kradmo;
'pokradmý = kradmý

pokraj, -e, m. = kraj, okraj: na
-jl města, obyč. přenes. být na
-ji zoufalství, záhuby = blízek;

-.předlož. s 2. p.: p. lesa (RK.);
'pokrajní = krajní

pokrápati, pokrápčti, v.
krápěti;
'pokrapo'uati = pokrápěti

'pokrásný = krásný (Palac.)
pokrčívatl, —čo'va,ti,v. krčitl
pokrevenec, -nce, m. = pokrevný

příbuzný;
Jvenství, stř. = pokrevní příbu—
zenství; menstvo, stř. hromad. =
pokrevní příbuzní:
pokrevní || duní! Punč; -1most]
= příbuzný po krvi, rodem

pokrm, -u, m. = jídlo, potrava;
pokrmový, příd. ]: tomu: p. tuk

krápati.

pokrocovati, v. krotiti
pokročilý [Jost] = ve Vývoji... po

kročivší, postoupivgší, ne opož
děný, vyspělý (p. národ, kurs
pro -lé), déle trvající a tím
zhoršený (-lá choroba), dosti
pozdní (-lá. hodina); = pokro—
kový (nr.)

pokrok, -u, m. = postup, rozvoj,
vývoj k lepšímu (duševní, mrav
ní, vědecký...); pokrokář [JkaL
-e, m. = stoupenec pokroku (ně—
kdy s hanl. odst.); -kdřský
[-sky; -ství], příd. k tomu (t.);
'pokrokovec, -vce, m. = pokro
kový člověk; 'pokroko'vna., -ven,
ž. = pokrokový list (Č.-Chod,
hanl.);

různě upravená poživatlna, pas
tilka, tabletka

pokrov, -u, m. = krov, příkrov
*pokrucovati = kroutiti
pokrutina, ž. || my, ž. pomn. =

lisované zbytky z olejnatýcb
rostlin jako krmivo

'pokryčka, ž. = poklička (Ner.)
*pokryt, -u, m. = kryt
pokrytec, -tce, m. = neupřímný

člověk, llcoměrník, farlzej ; -t'ec
ký [-tecky; -tect'v£], příd. k tomu

pokryv, -U. m. = co něco pokrývá.
vrstva, porost

pokryvač, -e, m. = řemeslník po
krývající střechy; -'vačský [douč
stv£],-příd. k tomu;
*pokryvadlo, -del, stř. = pokrýv
ka (zastat-.);
pokrývčžčka, -ček, ž., zdrob. “k
pokrývka, -vek, ž. = něco na po—
krytí, přikrývka

pokřesťaniti koho =
křesťanství

'pokřestiti = pokříti
pokřik, —u,m. = křik: strhl se p.:

pokřikovati, v. křiknoutl '
'pokřiva, 2. = kopřiva (nář.)
pokřivovati, v. křivitl
pokud, zájm. příslov., 1. tázací =

až kam: až p. je to pole vaše, .
to máme umět?; 2. vztažné = do
které doby, jak dlouho: pracoval
jsem, p. jsem mohl; počkám [do
té doby, tak dlouho], p. nepřijdeš
= až přijdeš: = do které míry,
v kterém rozsahu: pracovat [do
té míry, tolik], p. síly stačí;
p. se pamatuji, bylo to v pátek
= podle mě paměti, neklame—li
mě paměť (význ. zřetelový); p.
jde o mluvnickou stranku... =
co do mluvnické stránky (po slo
vese týkati se klade se v tomto
významu zprav. co: co se týče
toho..., v. tam)

obrátit na



pokukovati 1199 poledne

pokukovati, v. koukat! jazyk neboli polabšťí/na, 2. (k Po—
pokui'ovati, v. kouřiti laban 2.)
pokus, -u, m., k pokusiti se (v. políček, -čka, m., zdrob. k polák,

kuslti), 1. = zkoumání něčeho za -a. m.. uzenina; = polský kůň;
umělých podminek, experiment Polák [-lka], -a, m., národní jm.,
(fysikální...); 2. p. oč (o vraždu. přijm.
o záchranu...) || p. čeho (vraždy) polana, z. = náhorní rovina (nař.)
= začeti čeho, ale nedokončeni 'POIané || -le-, m. mn., jedn. Po
pro různé překážky; len/lm, -a = Poláci, Polák (za
pokusíti se, v. kusiti; star., RK.)

, pokus—mo,příslov. = na zkoušku *polání, stř. hromad. = polena
(odbor.) ; (Dr.)
pokusnický [-cky], přid. k po- 'polanka, -nek, zdrob. k polana
kusník; polarita, ž. = vychylováni k jed—
pokusn'lctm, stř. = pORUSnépěs- nomu pólu n. ke dvěma
tovaní něčeho, konání pokusů; polárka, -rek, ž. = polární hvězda;
pokusim/ik, -a, m. = kdo dělá. polární, přid. k pól 1.: p. oblast,
pokusy; moře, záře; poláfnlk, -a, m. =
pokusný = sloužící k pokusům polární cestovatel, obyvatel
(ústav, stanice); polatlnštělý = mající latinský raz;
'pokusovitě = pokusmo (Arb.) -nštiti koho, co = dát komu,

pokušení, stř. = svádění, přile- čemu latinský ráz; mšťovatí, ne
žitost svádějící, vábicí k něčemu, dOk
ke krádeži...: přijít, upadnouti Polda. m. || ž—.domác. tvary- k
do p., přišlo naň p., být v p. Leopold II -dina: polda, m. =
něco udělat; policista (hantýr.); zdrob. Poldi
pokušitel [-lka], -e, m. = kdo ček, -čka, m. || Poldinka, -dýn
pokouší, svádí, škádlí; -šitelský ka, ž.
úsměv (mm); -šitelsto£, stř. =- polo. 2- mn- Doli. lid- pol. stř-. 1
záliba v pokoušeni (So.) = vzdělávaný pozemek; svaté D

pokušovatl, v. kusiti — = hřbitov; mluviti do -1e (Smil)
pokuta, ž. = peněžitý trest: p. = naplano; 2. přenes. bitevní.

zač; uložiti -tu; pod -tou zaka— válečné p. = bojiště: jít, táh
zati; pokutovatl koho = trestat nouti do -le. být. sloužit v -11;
pokutou; pokutový, přid. k po- položiti se -lem, o vojsku = při
kuta: p_ lístek praviti se k boji; = rovina: Mo

'pokvetlý = mající květy ravské-.. p.: = omezená. část: 1).
pokyn, -u, m_ = znamení (rukou na šachovnici: podob. p. ve zna—

...), přenes. rada, návod: dat ku...: = oblast, obor: duševní
komu p.; učiniti co na. či p. p., p. činnosti...; elektrické... p.

'pokyv, .n, m. = kývnutí; 'poléceti -ceji = políčiti
pokyvo'vatl, v. kývati poledne, stř. = polovice dne, do—

'pol, příslov. = polo (Vrchl.) ba kolem 12. hodiny denní; ve
pól, -u, m., z lat., 1. p. země = dvě hodiny... s -ne = po poledni

koncový bod zem. osy, točna; (zastar.); zvonit p.; 0, po -dni
2. magnetic. ap. p. = bod, ke || 0, po -dná.ch; = jih (zastat-.);
kterému něco (síla...) směřuje poledni čas...; = jižní (zastar.);

'pola, z. = půle, šos pozednice, 2. = polední bájeslov
Polaban, -a, m., 1. = obyvatel na- ná. zlá bytost;

šeho Polabí; 2. obyč. = přísluš- poledn/iček, -čku, m., zdrob. !:
ník vymřelého slovan. kmene v poledník, -u (zv0n);
němec. Polabí; Polabí, stř. = poledník, -a, m. = poledni by
kraj při Labi; polabský kraj; D. tost;



poléhavý 1200 políčko

poledník, -u, m. = myšlena křiv
ka spojující místa, kde je v stej
nou dobu poledne; = poledni
noviny; = poledni zvon

poléhavý = rád léhajici, odpoči
vajici; = plazivý

polehčovati, -čujici, v. lehčiti
polehoučku || -hounku, přislov. =

velmi lehce, zlehka
'polehovati = poléhávat, postoná

vat (Erb, Jin)
'polechtovati = polechtávati (Kos)
polekaný [mě,- -nost] = ustrašený;

polekati, v. I, II lekati
poléknouti || palm-, v. II liknouti
'polem, přislov. = napolo
polemický [-cky], přid. k polemika;

polemik, -a " zříd. mista, m.
(Dyk), z řeč. = kdo polemisuje;
polemika., ž. = hájení vlastniho
mínění, -nich důvodů a potírání
cizího, -zich, spor o názory, dů
vody; -mika s kým oč;
polemisovati e-zo-» = vésti pole
miku; dok. na- se (mnoho); za
si (trochu, mnoho)

Polenin, v. Polané
poiénko, stř. = polinko (Jir.);

poleno, stř. = rozštipnutý dře
věný válec, štipa; symb. tupostl,
hluchosti: tupý, hluchý jako p.
(zhrub.); zdrob. polinko, -nek,
stř.; v. ložiti (při-)

polenta., ž., ital. = kukuřičná kaše
polepovati, v. lepiti
polepšovaci ústav = na. polepšo

vání; -šo'vati, v. lepšiti;
polepšovna, ž. = polepš0vací
ústav

polesí, stř. = lesni okrsek, revír;
polesný, -ného, m. = správce po
lesi

I pelet, -u, m. = let, skok... (kniž.)
II polet, -ltu, m.. v. polt
poleta, v. boleta
paletový kvě,- most] || zříd. polet

ný = poletující, póhyblivý, tře
petavý (kniž.);
poletovati, v, létnouti

polev, -u. m. || poleva, ž. = čím se
polévá cukrovi...; = sklovitý po
vlak, glasura, (na, nádobách):
polévati, v. lévati

'polévčička., 'polévečka, ž. = polív
čička, polivečka

poleviti v čem, v práci... = pře
stati to konati tak horlivě, dů
kladně... jako dříve, ochabnout;
nedokon. polevo'vati

polévka " —ll'v-, -vek, ž., tekutý
pokrm; hnědá p. = hovězí: bílá
p., v. bílý; rozlití si u koho -ku
(ocet) = pohněvati si ho (lid. a
hovor.); houbová. p., v. houbový:
v. hřáti (při- si);
polévká'ř || paliv—, -e, m. = kdo
ji rád polévku (lid. a hovor.);
polévkový || paliv-, přid. k pO—
lévka: -vá. lžíce, -vé koření

polevovati, v. poleviti
"'polevý = levý (Hálek)
polézati, v. lézati
poležení, stř., v. ležeti;

poleženlčko, stř. = milé poleženi
(lid. a hovor.)

polhůtní dodávka.... = po lhůtě
*polí, stř. = pole
'polib, -u, m. (básnic) i| běž.

polibek, -bku, m. = polibeni;
políbiti, rozk. -lib, prostě do
kon. k libati = dát polibek, hu
bičku

*policajt, -a, m. = policista (lid.):
přenes. hanlivě = kdo je příliš
úředně přísný, nedbá občanské
volnosti; -tský Plsky; -tswi],
přid. k tomu

1 police, ž. = přihrádka ve stěně.
na stěně (na nádobí...)

II police <<-1is>>,neskl. || zčešť. po
lice, ž., franc. = pojistka

policejní [-ně], přid. k policie
(stráž, dozor, přestupek...); -ní
stát = opírající se hlavně 0 po
licii; v. hodina;
policie, ž., z lat. = část veřejné
správy pečující o bezpečnost ob
čanstva (za kapitalismu)

*policinell <<-či-», -a., m., z franc.
= šašek (zastan, Jir.)

policista [-stka], m. = člen poli
cie. strážník

poliček || Pall-, -čku, m. =
po líci, po tváři

polička, ž., zdrob. k 1 police
políčko, stř., zdrob. k pole

rána
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poličkovati " poli- koho = dávat star., Jir.); původ. p., -u = hr—
mu poličky; slož. dokon. na- nec na polévku;
komu; z- koho polivka, v. polévka

*pollčovati = ličiti, klásti léčky polízaná, -né, ž. = nepříjemnost.
polidsku, v. lidský
polidštiti co = dáti

ráz; -šťova,ti, nedok.
poliklinický <<-nyc-», přid. k

poliklinika ceny-», ž., z řeč. =
bezplatná lékařská poradna. při
universitě (předváleč.)

políknouti, v. poléknouti; polínko,
v. poleno; polír, v. palir

politicko- <<-tyc-», kmen přid. poli
tický ve slož.:
-historický, přid. k politická his
torie;
správní, přid. k politické. Správa;
-stranicky', přid. k politické stra
nictvi

politický [-cky] <x-tyc-»,přid. k po
litika: -cká. strana, schůze ap.

politička <<-tyč-», ž. protějšek k po—
litik; Polnička = bývalý denik
Národní politika (hovor.)

politik <<-tyk», -a., m.. z řeč. = kdo
se obirá. s politikou;
politika, ž. = „správa obce“.
činnost (státu, strany...) v oboru
veřejné správy, týkající se zájmů
státu, tříd, celé společnosti;
'-tika, m. = politik, chytrák (ho
vor.):
-tikář, -e, m. = politik (hanl.):
-tikařiti = dělat politiku (L);
-tikum, -ka, stř. = politická věc,
otázka

'politlSmus <<-tyz->>-mu, m. = po
litikaření;
politisovatž a-tyzo—» = mluvit o
politice; slož. dokon. od— co =
zbavit politického vlivu; z- co
= dát politic. ráz, podřídit po
litic. zřetelům; za- si

politováníhodný || hodný [-den] po
litováni = zasluhujíci politování

politura <-tú-», ž.. z němč. = lesk
lý nátěr

polívati, v. lévati
polívčička, ž. = dobrá polévka (ci—

tové); pobivečka, ž., též;
'poli'ueč'nžk, —a.m., nadávka. (za

čemu lidský

76

-mné následky (lid. a hovor.)
polízati, v. lézati
*pollzon, -u, m.

(zast.)
polka., ž., tanec; P., v. Polák
polknouti, -kl, -knuv_ -knut(i) =

přirozeně vpraviti do žaludku
(jidlo...); přenes. p. urážku... =
strpět'(lid. a hovor.); p. hlás
ku, slovo = nevyslovit, nezře—
telně vyslovit (t.); slož. dokon.

, kabát, plášť

s-; polykati, nedok.; slož. do—
kon. 8

'polnatina, 2. = polnatý kraj;
polnatý = kde jsou pole, pokrytý
poli

polní, přid. k pole 1. (práce, cesta,
rostlina, hospodářství...); k p. 2.
(kuchyně. opevnění, výzbroj...);
polnice, = polní trubka:
'polnička, -ček, ž. = polní cesta
(Kolm.); = polní řepa, planá
hrušeii

polnohospodářský [-sky],
polni hospodářství

polnost, ž., obyč. pomn. -t1', hro—
mad. = pole, pozemky

*polný = polní, polnatý
polo || pólo, stř. z angl. = hra s

míčem na. koni n. ve vodě
polo, příslovce = napolo, napůl.

polou, napolovic, zpola: říci co
polo žertem, p. vážně = že se
to může chápat buď žertovné n.
vážně; družičky polo rozpačité.
polo potěšené (čap.—)

polo-, kmen k půl v četných slož..
tvořených podle potřeby || ně—
kdy. hlav. u přid. jmen, příslo
več. polo- (poloironický) || polon—
n. přísloveč. polou (v. tam) "
někdy půl-; znamená poloviční
ráz, neúplnost, částečnost, pro
střední stupeň mezi tim, co vy
jadřuje 2. část složeniny a její
opak:
-balladfický (Vrchl.);
-barbarský = ani ne úplně bar
barský ani ne civilisovaný;

přid. k
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'-bwvlněný = z polovice bavlněný;
-bděm, stř. = neúplné bdění:
-bosý = skoro bosý;
-botka = nízký střevíc ll 'půk
botky, pomn. (Mrš.);
-bůh, -boha, m. = napolo bůh a
napolo člověk; přenes. = člověk
velmi vážený n. osobujici si veli—
kou moc (hanl.); -čas = polovice
stanovené doby (sport): -délka;
denni, dětský, divoký, divoš—
ský, dlouhý; —drahokam; -d'M
mota; -chromý; -gramoťný [mě,
—'nost]= polovzdělaný

'poloh, -u, m. = slehnutí, porod
(zast.)

poloha, ž. = položení, rozložení.
umístění: zeměpisná p.; p. měs—
ta, d0mu, těla při sedění, ruky
při hře na housle

polo-hedvábný; -hladový; -h2a.s:
říci co -hlasem = -hlasitě (říd.);
-hla.sitý [-tě] " řidč. —hla-im17
[-ně]; —hláska = neplná. hláska

- (mluvnic.); -hluchý
polohopis, -u, m. = popis polohy.

topografie; -pisný plan
polohový, přid. ]: poloha? p. plán
polo-intelektuál; %telige'nce, -nt,

mtm; -koule; -kožený; -krátký;
Jcmh || půlkmh; -kruhm7ý;
dán || znlllán; pozounm, La, m.
= majitel pololánu;
Jeti || panen || zastar. polouleti,
stř. = polovina (školního) roku,
semestr; dem! [-letně]

polom, -u, m. = polámaní lesních
stromů, vývrat —

Opium-manželka (Ner.); měkký;
-měr, -u, m. = půl průměru.
radius; -městský; mrtvý; ma
hlas, přislov.= polohlasitě (Jir.);
'-mysliti = neúplně (nez.);
mahota, ž. = skoro nahota.:
mahý [ma.ee; -mihost] = skoro
nahý

polonaisa. || zčešť. mám, z., z
franc., tanec pols. původu

polonepřítomný = neúplně při—
tomný duchem (Gap.)

polonéza, v. polonajsa
polo-neznámý = skoro neznámý:

mši/vý

'polonina., ž., rus. = planina
(Olbr.)

polonlsmus <-nyz-», -mu, m. =
čes. atd. slovo, rčení z polštiny,
podle ní; misovati = popolšťo
vat; slož. dokon. z-; místa, m.
= .vědec. znalec pol. filologie:
-wistický <—nystyc->>,přid. k to
mu

polonofil, [-lka], -a, m. = přítel
Poláků, kdo je Polákům naklo
něn;
Jilský [-sky; -stvž], přid. 1: to
mu

polo-ostrov ]] zastar. polou- = vý
běžek pevniny do moře; mamm—
ský = skoro panenský;
'1ňto: jez do polosyta, pij do
polopita (přísl.) = abys byl syt
& napít neúplně;
-plátěný = plátěný z polovice:
mrázdný = napolovic prázdný:
-průz-račwý (čech);
—zmstý; wozpletený (J'ir.); Jros—
mm;
-řádek, -dku, m. = polovice, část
řádku, verše (Tauf.);
-samohláska; -8en; —shnily';-sla
bíčny' (mluvnic.); -slepý; -smu—
tek;
-s'něn4, stř. = polospánek; '-sn4ti
= napolo sniti;
-sno1)ý prvek (sam: -spánek ||
“spaní (Vrchl.); -stin; -s'vátek;
-svit = přísvit; svět = demi
monde; '-wětačka, -ček, ž. =
žena z polosvěta; -s'větlo, -světlý
|| zastar. polousvětlo (V:-chl.),
-s-větlý (Slád.); -světský = ne
úplně světský (roucho); -svleče
m] (Jir.); svoboda (Dyk): "?i/tý;
v. -pito; -šeptem || -šeptmo
(Kosm.); -šerý; -šero, stř.;
-šilený; -těžk/ý, o váze (sport);
-temm, stř.; -tma || zastar.
poloutma (Vrchl.); -tón || půl
tón; -tučný [měL -tuhý, -tvrd'ý

polou, od původ. 6. p. dvojný od

1. v předložkových spojeních: do
polou, v. dopola; odpolou ledna,
malou„ opolou cestě... = od po
lovice,-na, v polovici;
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2. jako samostatné příslov. = polo-“žertem, přislov.: -žertozmý
polo, napolo...: polou ležet, se- [mě]
dět; p. ve stínu (cech); p. zpo- položlti, V- ložiti '
veď, p. výklad (Sez.); jezero polo-život = neplný život; -ž1'vý
položené p. do lůna sosen (Zey.);
3. polou- v přid. a podstat. slož.
|| obyč. polo-:
polouletí, -ostrov, -světLo, -světlý,
-tma, v. pololetí atd. || zřídka. u
sloves: polouležeti (Tilsch.)

;poloůřední [mě] = zpola úřední
polou-světlo, -světlý, —tma,v. polo
tpolovačka, -ček, ž. = hon, lov;

-vatz' = honit. lovit (odb.); =
potulovati se (nař.)

polo-vážný [mě] ; -venkovsky'; wě
dec, dvědecký (Nov.); *-vědomk/y
(Sez.) = neúplně vědomě; -vě
domý stav... = kterého jsme si
neúplně vědomi; Jvěnec hor
(Němc.)

'poIovlc, příslov. = zpola
polovice, ž. = půl: p. května.,

cesty, jmění, práce...; ve spojení
-se jménem... též Jožo: -vic ces
tý...; v, na. -vicl cesty || v, na
-vic cestě; do -vic(e) cesty atp.;
rozděliti co na. polovici || napolo
vic; přenes. má. (lepší, drahá)
-vice, -vička = manželka (lid. &
hovor.);
polovičatec, -tce, m. = polovi—
čatý člověk (lid. a hovor.);
avičatý [-tě; -tost] = napolo, ne—
úplně udělaný, nedodělaný..., ne
úplný (práce...), dělající všechno
jen napolo, nerozhodný, rame
nářský člověk;
pola/Lúčka, ž. = polovice;
polmňční [-čně] = čeho je jen
polovice (plat, dávka...); -n.í svá.—
tek = polosvátek; 'polovičník
[-nice], -a, m. = poloviční maji
tel

polovina, z. = polovice
polo-vládní,- -vlněný; anděla/nec,

-vzděla/ný; -za.krytý, -zavřen:ů,
-zhaslý (Bezr.); -zralý; -zvučm7
[mě] = polohlasltý (Jlr.); -z-vuk
= nedostl zřetelný zvuk

položení, stř., k položitl, v. ložitl;
= poloha (krajiny...); = situace
(podle rus.)

= napolo živý
položka, -žek, ž. = část, díl, zá.

pls, týkající se jedné věci... (v
rozpočtu, v účtu)

Polska, ž. (zastan) || obyč. Pol
sko, stř., země; polský [-sky;
-skost], přid. k Polák, Polsko

Opolstrovati, z něm. = polštáře
vat, vycpávat (lid.); dok. vy—

'polství, stř. = polský ráz
polštář, -e, m., z něm. = poduška.:

přenes. = trámek, na který se
něco klade, apod.; zdrob. Jak,
-řku, řidč. Jřík, -u, —'ř£ček,-čku.
m.; polštářo'vatí = vycpávat;
slož. dokon. 122/

polštlna, 2. = polský jazyk
'polt (pův. palet), —u,111.= půlka.

dlouhý prut masa... (zast., nař.)
|| 'poltma, ž.

poltlník, -u, m., rus. = 50 kopejek,
půlmbl

poltiti, -těn(í) || —cen(í) = dělit,
štipat... na. dvě (říd. kniž.):
mraky se -tí (Hlav.); polti leb
ku! (Heyd.); obyč. slož. dokon.
roz- co (poleno, hlavu...);
v. rozpolcený;
rozpolcovatž' [!
(říd., Majer)

'poltivka, -vek, ž. = bakterie
poltlvý = schopný se poltit
palace, ž., z lat. poll- = výlev muž

semene ve spánku
Polnša, -l, zdrob. -ška, ž., domén.

tvary k Polyxena, Apolena
pointerštiti || zlu- koho, co = uči

nit luterským, dát, vtisknout lu
terský ráz

'poly, příslov. =
nářečí.)

poly-, kmen řec.
mnohý, ve slož.:
-azndrický, přid. k -andrie a-I'Y
je), 2. = mnohomužstvi; v bo
tan. = jistý útvar tyčinek;
dome a—nyje»,ž., -fowní = mno
hohlasost, --hla.sý: —gam, -a' ||

-tovati, nedok.

napolo... (Bem-..

přid. polýs =
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—gamista,m. = muž oddaný po- pomaloučku, Jounku = velmi, zcela
lygamii; -gamický, příd. k -ga/- pomalu
mie <<-mije»,ž. = mnohomanžel- pomalu (lid. -má-), příslov. = na
ství; -glot, -a || '-glota, m. = rychle, zvolna (jít.-): P- do rá—
kdo zná mnoho jazyků; -glotní na, tak velký jako já, p. by chtěl
= mnohojazyčný; -glotta, 2. = poroučet... = skoro, hnedle, brzo;
vydání spisu v několika jazycích-.
-graf, -a. m. = kdo mnoho píše.
kopírovací stroj; -gynie c-nyjeio.
z. = mnohoženství; -histor, -a,
m. = mohostranný učenec; -ch'ro
mie a-mijeio, ž. = mnohobarev
nost. -vná malba

polykač, -e, m. = kdo polyká. (p.
mečů...); -kati, v. polknouti

polymorfismus <<-zmus»,-mu, m..
z řeč. = mnohotvárnost: marfou
= mnohotvárný

polyp, -a, m., z řeč. = lačkovec;
p., -u, m. = chorobný výrůstek
v nose

poly-syndeton, -ta, stř.. z řeč. =
mnohospoječnost (mluvnic.); -a1m
deticky' [-ticky] cx-tyc-zo= mno
hospoječný; -technika, ž.. star
ší nazev techniky; —theismus
a-zmus>>_ —mu, m. = mnohobož
ství, víra. v mnoho bohů; -the£sta,
m. = stoupenec ' polytheismu;
—theisticky' [—cky] c-stycw

pomada (lid. pa,-), 2., z franc. =
vonná. mast na vlasy, vousy;
—dovati= natírat pomádou; slož.
dokon. na

pomad'arštiti, -štovat£, v. Maďar;
*pomaďa-řiti || -řovati = pomaďar
štiti || _-št'ovati

pomahač [-čka], odch. —md—(Nar.),
-e, m. = kdo pomáhá.: -čskú, přid.
k tomu (Nor.)

pamahati, nedok. k pomoci; slož.
nedok. dopo- = pomahati; na- =
pomáhati; na- se kOmu (mn0h0):
od—čemu = pomahati od čeho;
's- || 'z- = pomáhati (zastar.):
pomáhávati, opakov. _

pomaleji, —lejš£,v. pomalý
pomaličku, -Dinku, příslov. = velmi

pomalu '
pamaliti krok... = zvolňovat, zmír

ňovat, zkracovat (Slad.); obyč.
slož. dokon. z- (tempo, jízdu....);
slož. nedokon. zpomalovati

je toho p. = malo (lid.)
pomálu, příslov. = malo: je toho p.
pomalý [—le; dost), 1. = pomenší,

spíše malý než prostřední (člo
věk, postava); 2. = zdlouhavý
(pracovník, písař...); příslov. -lu,
v. tam; 2. stup. dem [Jeji]

pomamiti se = mít matčinu podo
bu, povahu (lid. a hovor.)

pomatenec, -nce, m. = člověk po—
matený na mysli (lid. a, hovor.);
pomatený [mě,- -nost] = zma—
tený na rozumu

pomátnoutl se, -tl, -tnuv, -tnutí =
pomásti se (lid.)

pomazání, stř., v. mazati; poslední
p. = katol. svatost udělovaná
těžce nemocným

pamazánka, ž. = poživatlna upra
vená k mazání na chléb..., mazání

pomaz0vati, v. mazati
'pomeč, -mče || -meče. ž. = síťka

na. lapání ptáků (čelak.. Suš.)
-pomenouti, -pomenu ; -pomeň,.

-pomena, -nouc, -pomenuv, -po
menul, -pomenut(í) || -pomněv,
-pomněl, -pomnčn(í), od pomní
ti, v. tam;
slož. dokon. na— = mírně poka
rat, okřiknout, připomenout po
vinnosti, dát mírnou výstrahu:
na- koho pro nedbalost..., k větší
píli...; dat komu -nutí;
apo-, v. minouti;
při- komu co = upozornit jej
na to, oživit mu to v paměti.
aby nezapomněl;
702- se na koho, nač = vzpome
nouti si;
u- koho oč = připomenout mu,
že to má vrátit, zaplatit, udělat:
oz—koho (2. p.), čeho (kniž.) =
při- si, uvést na paměť, oživit
památku || vz—(si) na koho, nač
= uvést si na paměť, uvědomiti
si dřívější zážitek;
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za- co (říci. kniž. čeho) = ne— nů...; -ně mnoho, draho... = mno—
uchovati to v paměti, ztratitl ho... vzhledem k poměrům, k vý
z paměti, nechati doma...; za—co robnímu nákladu; -ně brzo se
udělat; za- na koho, nač = ne- zotavit, přijít... = brzo vzhle
vzpomenouti si, pominouti; za- dem k těžké nemoci, k daleké
se (s kým), o dívce = ztratit cestě apod. ll dosti, celkem brzo,
panenství; za—se = neovládnouti
se; upadnouti v zapomenutí;
poza—co = trochu za,-;
mom/Mati, slož. nedok. ".a-, při-,
'roz- se, u-, vz-, za— k dokon.
napomenouti, při...:
hromad. dokon. vyu- dlužníky
(So., stol.); poza- všecko (bež
né); zavz- = obnovitl si vzpo
mínky (Vr.);
-pom£návatž, opakov., slož. ne
dokon. lnu-...

pomenší (člověk, postava) = po—
malý 1.

pomeranč || -mo-, -e, m., z lat.,
jižní ovoce; -č01mík, -u, m. =
pomerančový strom; -čový (li
kér, šťáva)

pametati, v. metati
pometló, -tel, stř. = koště; 4m,

-e, m. = kdo dělá, prodává po
metla

pomezí, stř. = pohraničí; pře—
nes. na p. dvou oborů, věd... =
na rozhraní; pomezní || -z'ný
les..., věda = jsoucí na pomezí

poměditi, -děn(í) = povlécl mědi;
-ďovat-i, nedokon.: přenes. -ďo
vati obličej (Vanč.) = osmaho
vati do měďova

poměr, -u, m., 1. = vzájemný
vztah příbuzenský, služební, ve
společen. styku, co do „množství
(proporce) apod., relace: p. ke
komu, vzájemný p. států mezi
sebou; žíti, býti s kým v dob
rém... -ru; náklad není v -ru k
výnosu; p. s kým = milenecký,
milostný p.; 2. pomn. -ry =
stav. okolnosti, životní míra:
hospodářské... -ry; žít v dobrých

-rech; žít nad (své) -ry;
výrobní poměry, v. vztah

poměrný [-'ně; masu = rela
tivní, vyjadřující poměr: -ný roz
díl (že je to větší... než ono); -né
zastoupení = podle množství čle

nejde-li nám o vztah
poměštitl = dát městský ráz; p.

se = dostati městs. ráz. osvojiti
si měst. způsoby; -šťovati, ne
dokon.

poměti, poměji, -ješ..., rozk. -měj,
příč. -měl (vlast. dok. k míti).
jen ve rčení 1. po- strachu = mno
ho strachu zakusit || po- strach:
strach, který jsem o tebe poměr
(Rals); 2. po- se dobře...: tam
se pomějeme dobře = budeme
Se míti dobře; tam jsme se po
mělil; poměj se tam dobře

pcmhuřovati, v. mhouřiti
pomíjojící || -cný [-c'ně; -cnost] =

co pomíjí, nestálý, dočasný;
pomijetz', v. míjeti;
'pomíjivý = pomíjející (Vlč.,
Klíč.)

*pomlmo, přísl. a předl. = mimo
(nar.)

-pomínatl, v. -pomenouti &.pomníti
pomlnulý || čásť. -nutý = vzteklý
pomírati, v. mříti
'pomírek, m., zdrob. k poměr

(Vanč.)
pomístní || aný: -ná jména = míst

ní (šafař. a. odb.); -ní, -ná jména
= názvy polních... tratí (mluva.)

*pomítatl = odhazovat (zast.), há
zet, odmítat; p. se = proudit:
'pomžtnouti, -tl, -tnut(í), dokon.

*p0mknouti, -k1, -knut(í) = po
hnout, postrčit, posunout; p. se
= vyrazit; v. pomykati

pomlaskovati, v. mlaskati
pomlázka., ž., velkonoční obyčej,

dynovačka, mrskut: = prut,
kterého se užívá při pomlázce

*pomlčení, stř. (So.) || obyčej. po—
mlčka " ojediň. -mlk, -u, m. li
řídč. -mlka, ž. = polmčení, pře
stávka v řeči, pausa; = znamén—
ko přestávky (—)

'pomlklý = zmlklý, ztlumený
(Staš.); pomlknouti = zmlknouti
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.pomlonvač [-čka], -e, m. = kdo pomoci, -mohu (v. moci) = po—
pomlouvá; -vačný [-ně; most] =
rád, často pomlouvajicí; mačský
[Jvačsky, Juačst'viL přid. k po
mlouvač: -ské způsoby;
pomlouvatí, v. mluviti; M1717
[-vavě; -mwost] = pomlouvačný

*pomlsek, -sku, m. || '—ska, -sek.
2. = pamlsek

.pomluva, ž. = pomluvení (v. mlu
viti), kalumnie; pomluvač [-čka],
mač'ný = pomlouvat, -vačný
(řiti-) || '-1mý

pomnění, v. pomnitl
pomněnka, -nek, ž., květina; mko

skytnout pomoc, přispět, pro
spět (lid. & hovor-.); p. komu
penězi; p. komu na. nohy = p.
mu vstát; přenes. = velmi pro
spět (lid. a hovor.); p. komu z
bláta do louže = zhoršit jeho
postavení; p. komu od čeho =
zbavit jej toho, připravit o to;
p. si [od plodu], o ženě = při
vodit potrat;
slož. dokon. do- komu k čemu
= pomoci; 'od- čemu = zabrá
nit, pomoci od čeho; 's- (T.
Nov.) || 'z- (Sez.) = pomoci; vy

vý, přenes. = modrý jako po- = na kratší dobu, menší měrou
mněnka pomoci; v. pOmáhati

pomníček, -čku, m., zdrob. k pomocnický boky; -ctv£], Dříd- k
pomník, -u_ 111.= sloup, socha... pomocník; -m'ctvo, stř. hromad.
na památku, náhrobek; = pomocníci
pomníko'vý [-'vě; wostJ, přid. pomocník [-che], -a, m. = kdo
k tomu pomáhá.; v řemeslnictvi = tova

pomníti, -mni || -mnějí, -mni, ryš; učitelský p. = zatimni učitel
-mněte, -mně, -mníc, -mněv, (obrozen.); obchodní p.; -nice v
-mněl, —mněn(i) = pamatovat, domácnosti = služebná;

-cn£kovaté = být pomocníkem.být pamětliv (arch., kniž.); po
mni, abys den sváteční světil hlavně učitelským (Rais)
(biblic.); již nepomni, kde... Pomocný He'll = Pomáhající.
-(Čech); pomni svých rodičů
(Klost.); pomněte. že... (Staš.);
pomněni = pOmyšleni (Sez),
myšlenka (Vrchl.);
slož. dokon. při-, roz-, vz-, z-,
za-, v. tam:

podporující, doplňující: být ko
mu -cný_ -cen (kniž.); -cný ú
stav, -cná ruka, škola, služba,
vedo...; -cné sloveso (mluvnic.)

pomolog, -a, m., lat.-řec. = zna
tel ovocnictvi; —gický, přid. k

Pomnivati, Opak. = vzpominati -g'ia q-gijem ž. = OVOCDÍCWÍ
si (říd. kniž.) rom“ “nó—m ž' : bOhyně za

_ _ hrad & OVOCG

pomnozný E-ztě; 20115- -nlé SIO- 'pomora, ž. = »pomořenia, zkáza
Šeli-12“- cd moči: 2,3%: s )na“ pomeranč. -čov:ú. v. pomeranč“

] Je nu v Y--- Pomoraví, stř. = kraj při řece
pomoc, -i, 2. = přispění, podpo—

ra. ochrana; = věno (lid.); při—
Moravě; pomoravský, přid. k to
mu

Snět komu na p., někdy napomoc pomoravštělý || časť. -štěný = kdo
." kniž. ku -ci; jaká, p.! = nelze
nic dělat; není mu žádná p. =
nelze jej zachránit (od záhuby,

se pomoravští; mštiti co = dá.
ti tomu mor. ráz; -vštití se =
státi se Moravanem

od smrti...); dělati co s něčí, pomořan, -a, m. = obyvatel po
s cizí -cí; i o věcech, jde-li o
význ. pomoci; překládati s -ci
slovníku; nespr. (s) -cí ve
význ. nástrojovém: jisti (s) -cí
vidličky, spojiti co (s) -ci krouž
ků atd., m. vidličkou, kroužky

moří; P. = slovanský obyvatel
němec. Pomoří; = Němec (Jir.);
Pomořamy, pomn. || -řansko ."
-ř£, stř. = pomořský kraj v Ně
mecku; pomo'ří, stř. = přímoři:
pomořský, přid. ]: tomu



pompa 1207 ponocenský

pcmpa, ž., z řeč. = přemrštěná = co si pomyslí, splnit každé jeho
nádhera. přání; pomýšleti, v. myslítí

*pompadour _" zčešť. -dwr a-dům, *pomžikovatl = pomžikavatí, v.
-u, m. || pompadoura || zčešť. mžikatl
-du'ra, <<-dú-»,ž., z franc. = ku- pomžívati, v. mžíti
latá dámská. taštička; —'rek,-rku, "'ponad, předl. = nad (Něm.)
m. || -Tka, —rek.ž., zdrob. k tomu *ponahnutý = mírně nahnutý

pompejánský, přid. k Pompeje 'ponarůstl, -rostu = trochu na—
(říd.); růst, vyrůst
Pompeje, zčešť. z -peji, -j, m. pomíšeti, v. -nášet1
pomn. || -jí, ž. pomn., staroltal.
město; pompejský, příd. k tomu

'pompéSní [-ně; -nost] ox-znj»,přid.
k pompa, z franc. = přemrštěné
nádherný

pompou, -u, m., z franc. = o
zdobná. bambulka na oděvu...

'pomračovati = mračiti
pomrákati se = mračiti se (o tvo—

ření mraků)
*pomrkovati = pomrkávati, v.

mrkati
*pomrskovati = mrskatl
*pomručovatl || mmkovati = mru

četl
'pomrvovati = mrvit, hnojit
pomsta, Z. = pomstění (v. mstíti),

čin ze msty: -tu na kom vykonat,
provést; *vzít pomstu (Sez.);
*pomstivý || 'pomstný = mstlvý;
pomstychtí'vý buě; -vost], řldč.
-lačny' [-ně; -nost] = chtivý,
lačný pomsty

*pomšený = omšelý (Krásnoh.)
pomůcka, -cek, ž. = pomocný pro

středek

"pomučovati = mučitl
pomužštitl co = dáti tomu muž—

ský ráz; D. se, o ženách
pomyje, -jí, ž. pomn. = splašky

zbylé po umytí nádobí...
'pomykati, nedok. k pomknouti;

*pomyknoutí, -kl, -knut(í) = po—
mknouti; -ko'vati = pomykati

pomysl, -u, m. = pomyšlení, před
stava; pomyslný [—ně;mosn =
co je jen v pomyšlení, abstraktní

'p0myšlená, ž. = pomyšlení
pomyšlení, stř., sr. myslitl: ne

mít na jídlo... “ani p. = nemys—
lit vůbec na ně, nemít na ně
nejmenší chuť; udělat komu p.

ponaučení, stř., v. naučení;
ponaučitt, -čo'vati, v. učiti

pondělí, pův. m., dnes obyč. stř.
(ostat. pady -1í) || pondělek, -lka,
m. = den po neděli; červené -dělí
ll -ný -lek = velkonoční; zlaté
-dělí... = posvícenské; v. mod
rý; pondělní = jsoucí, dějicí se...
v pondělí; -ní list neboli -Zník,
-u || -a., m. = vycházející v pon
dělí

pondrava, v. ponrava.
"ponebí, stř. = poschodí (zastal-.,

Jin), půda (lid.), podnebí, horní
patro v ústech (t.), baldachýn,
nebesa .

ponejprv || '-ve, příslov. = po prvé,
po první; naponejprv = napo
prvé .

ponejvíc(e), příslov. = nejvíce,
většinou

ponenáhlý [-lu] = nenáhlý, po
zvolný, povlovný, pomalý

poněkud, příslov. = do jisté míry,
trochu (málo, slabý...)

pOněmčiti, -če'ný, -č'ilý, -čovati, vt
němčiti '

ponětí, stř. (k pojmouti) = zdání.
pojem: nemit o čem 3111p.; =
pojetí, chápaní (říd.)

poněvadž, spojka = protože
poník, -a, m., zdrob. k pony
'poníž(e), 1. příslov. = dosti níz

ko; 2. předl. s 2. p.: p. města. =
níž než město

ponížení, v. nížiti;
poničený [—ně;-nost] = pokorný:
p. sluha apod., v starši době
zdvořile v podpisech; -ně prosit:
poníž'iti, ponižovati, v. nížitl

ponocenský Esky; -8tví], příd. k'
ponocný, -ného, m. = noční hlí—
dač; ponocovat'l, v. nocovati
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ponor, -u, m. = ponoření; ponorný:
-ná řeka = ponořující se pod
povrch; -ný člun neboli ponorka,
-rek, ž.; ponorkový, přid. k to—
mu: —vá.válka

ponořiti, Jovan, v. nořití
ponoukati koho k čemu = pobízet,

vyzývat, mít k čemu; *pononk—
nouti, dokon. = ponuknouti (lid.)

'ponovu, příslov. = znova
ponožka, -žek, ž. = krátká pun

čocha; = pták uvázaný za, nohu
k vábení ptáků (mysliv.)

pom-ava (lid. -ndr-), ž. = broučí
larva; ponravčitý = jako u pon
ravy: —včitéruce = drsné (Klič.);
ponra'ví, přid. k ponrava

pontický <<-ty—»,přid. k Pontus
pontifikál <<-ty-»,-u, m. = obřadní

kniha řím.-kat. cirkve;
-fz'kální mše ll —fikálka, -lek, ž.
= slavnostní, sloužená. biskupem;
diktát, -u, m. = papežství

ponton, -u, m., z franc. = plochý
člun na podporu zatímního mos
tu; pontonový most = z pontonů

pontský, příd k
Pontus, —tu,m. lat. = Černé mo
ře: v. pontický, pontský

ponůcka., -cek, ž. = noční hlídka,
stráž

'ponuk, -u, m. = ponuknutí, po
pud (smil., Suš.); pohnoutl se
-kem (Č.-Chod) = jako by nás
něco ponoukalo; 'ponuka, 2. =
ponuk; ponuknouti, -k1, -knuv.
,-knut(í), dokon. k ponoukati

'ponnrný = ponurý;
ponurý [-ře; -rost] = chmurný,
smutný, nevlídný; zpodstat. Jm,
stř. (Nezv.); 2. stup. ponuřejši
[-řeji], n i k. -rejší

pony, m. neskl., z angl. = drobný
koník; ponynek, -nka. m., zdrob.
k tomu (Nemo.)

poobakrát, v. obakrát
'poobědní = jsoucí po obědě

(Jungnm)
poočku (Nor.), v. oko
pooderský, přid. k

Poodří, stř. = kraj při Odře

Poohří, stř. = krajina při Ohři
*poomšelý = trochu omšelý
po osmé (poosmé), příslov. = v

osmém případě
*poošumělý = trochu ošumělý
Pootaví, stř. = kraj při Otavě:

pootavsky', příd. k tomu; p. sla.—
vík, o Heydukovi

pootevřený = trochu otevřený
pop, -a, m., z řeč. = kněz východ.

církve; pOSměš..o duchovním vů
bec; pop, -u, m. = obuvnický
IGP; *popadina, ž. = popova že—
na (Jir.)

popálenina, 2. = spálenina
popaměti, příslov.: dělat, hledati

co p. = podle paměti
*popanc, -e, m., z něm. = strašidlo
popanštěný, -šťo'va,ti, v. panštíti
*popárna, -ren, ž. = obydlí popa

(zhrub.)
'popasovati = popásati
po páté (popáté), příslov. = v pá.

tém případě
*popečitel, -e, m., rus. =

ník (č.-Chod)
popel, -a || -u, 6. -u || zříd. -e, m.

= zbytek paliva po shoření; po
koj Jeho -lu! = pozůstatkům;
symb. úplně zkázy: obrátit! co,
se v prach a popel; sr. lehnouti;
symb. pokory, nicoty: posypat
hlavu —lem(bibl.); smír byl jen

opatrov

p. (Krásnoh.):
popelář [-'řka], -e, m. = odvažeč
popela.. dříve též = obchodník
s -lem; -lářský vůz;
popelavětí, -vějí = stávati se po
pelavý; slož. dokon. z-;
popelavý [-vě; -vost] =
popel, šedý;
popelcový, přid. k popelec;

jako

popelec, -lce, m. || popeleční
středa = první středa v postě:
popelice, ž., veverka; = kožešina
z ní (zastal—.,Jir.); = popelka

popelín, -u. m., z franc., druh hed
vábí; -nový, příd. k tomu

popeliště, stř. = místo, kde se po
peli ptáci; = místo, kde je něčí
popel (Net-.);
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\
popelití. = barvíti do popelava popísovatel, -e, m. = kdo popl.
(ojediň.); zprav. p. se, o sle- suje; —sovatí.,v. psáti
picích..., přenes. o dětech = roz—'
tahovatí se...,
lu, v prachu

pepolka, ž. = kdo se p0peli, pře
nes. = zanedbávaný, přeziraný
člověk, obor...; P., ž., pohádková
postava

hráti si v pope—

popelnatý = podobný popelu. po
pelaVÝ

popelnice, ž. = nádoba na uložení
popela ze spáleného těla, uma;
micov'ý: -vé pole;
popelniček, -čku, m. = nádobka
na popel z doutníků, z cigaret:
popelník, —u,m. = místo v kam
nech, ve sporáku na popel;
popelný, přid. k popel

'popelovntěti, -tějí =
popelovatý

popelovati = posypávati popelem
'popelovatý = popelavý: '

popelový, přid. k popel
popenec, -nce, m.. rostl.
popěrač || pom-, -e, m. = kdo DO—

pirá; —'račský baky,- -stv£], přid.
k tomu;
popěratel, -e, m. = popěrač

popěvek, _vku, m. = drobná, lehká.
píseň: popěvkový buě; west),
přid. k tomu:
popě'vovati, v. pěti

popichovati, v. pichnouti
popíjeti, v. píjeti
popíliti si, v. píliti;

'popžlovati (si) = piliti .
“popínač, -e, m. = popínavá rost

lina (Č.-Chod);
popínati, v. pnouti; popínavý =
pnoucí se, otáčivý (rostlina)

papir-ač, v. popěrač || popíratel, -e,
m.: popírati, v. II přiti;
papírový = popírající

popis, —u, m. = popsání (osoby,
krajiny...)

popiskovati, v. pískati
popisní || -ný [—ně; -nost], přid.

k popis: -ní kniha = na popis,
soupis; -ný úřad, -né čislo; -ná
báseň = popisující: vyčerpávající
-n05t (Sez.);

stavati se

'popišťovati = pištěti
'popitek, -tku, m. = popítí
*poplacovatl = poplácávatl
poplach, -u, m. = ,.poplašení",

hřmotné upozornění na náhlé ne
bezpečí (požár...). sběh lidí, o—
becné vzrušení, okamžitá poho—
tovost (vojen. ...), alarm: způso
bit p., zvonit na p.;
*poplach, -a, m. || '—cha, m. =
poplašený člověk, větroplach;
poplachový signál = na poplach

poplašený, v. plašiti;
poplašný [-ně; -1wst] = působící
poplach, zneklidňující (zpráva):
= na poplach (znameni);
'poplašo'vati = plašiti

poplatek, -tku, m. = peněžitá dáv
ka. za Výkon, za užívání něčeho:
poplatkem? úřad; poplatnictva,
stř. hromad. = poplatníci;
poplatník [—tn'llce],—a, m. = kdo
je povinen platiti daň, poplat
ky...;
poplatný [-nost] =
platu (země)

'poploskovati = pqpleskávati
poplavek, -vku, m. = plavák
popleta [*-tka], m. = kdo všecko

poplete (lid. & hovor.)
poplivovati, v. I pliti
popluží, stř. = polní trať, dvůr s

poli; -žn£ dvůr
papoháněě || -haněč, -e, m. = kdo

popoháni; -něčsky' [-sky,—-stvl],
přid. k tomu: —něčstvia karábáě
nictvi (Zápot.); -háněti, v. háněti

popolcdni = jsoucí... po poledni
popolézati, -l£zati, v. lézati
popolštiti koho, co = dáti polský“

ráz; p. se; -šťovati, nedokon.
"popona, ž. = přikrývka, POPTUh
poponášeti, v. -ná.šeti
poporodní = nastávající po porodě:

p. bolesti (Olbr.)

podrobení“

popostni zabava (Rais)... =, po
postě

popotahovati, v. tahati
popouzoč, -e, m. = kdo popouzi:

-zeti, v. puditi
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popozítří, přislov. = o den později
než pozítří '

popmh, -u || poprašek, -šku, m.
= tenká vrstva (sněhu, mouky...)

poprask, -u, m. = pobouřeni, po
plach (lid. a hovor.);
'popfraskooati = praskati (Tyl)

poprašek, v. poprach; -šovatt', v.
prášiti

poprava, ž. = popravení (v. pravlti);
popravce || Jvčí, -včiho, m. = po
pravčí mistr, kat; popravčí, přid.
k popravce

popravenec, -nce, m. = popravený
člověk

popravdě, v. pravda
popraviště, stř. = misto popravy
popraviti, v. Draviti
popravni, přid. k poprava: p.

kára...
'popravovati, nedok. k popraviti
poprchavati, v. prchati
'poprseň, -Sně, ž. = poprsní zeď.

parapet;
poprsí, stř., 1. = prsa, 2. = prsa
s hlavou, zpodobení jich, busta;
pozn-sní, přid. k poprsí; mice, ž.
= poprseň, prsní část postroje;
»ník, -u, m. = poprsnice, po—
prseň, náprsní část zástěry

popruh, -u, m. = konopný, lněný
pruh, pás; -hov12 = z popruhu

'mpružný = popruhový
po prvé (poprvé) || po prvn/í (po

prvnž), přislov. = v prvnim při—
padě: odchyl. = za prvé, za
první

popředí, stř.: v p. čeho = zpředu,
vpředu; přenes. být... v p. spo
lečnosti, hnuti... = na čelném,
významném místě, významně pů
sobit; dostati se do p.; 'popřední
= předni, hlavni (Palac.); '-dník,
-a, m. = předák (Šafař.)

popřevratový = nastalý... po pře
vratě

'popříč, přislov. =
popřiti, v. II přiti
*popřižav = přitisknuv (čelak.);

přechod. od zaniklého žmu, žiti
|| žmouti

popský [-ství], přid. k pop. -a

napříč, šikmo

poptavúrna, -ren, z. = kancelář
na poptávám, informačni;
poznávat/i se, v. ptáti; 
poptávka., -vek, z. = poptávám
po čem, hledání, zajem: 1). po
zboží, knihách...

popud, -u, m. = podnět, impuls:
popudh'věti, -vě_'li = stávati se
popudlivý (Maja-.); dokon. z—;
popudlwý [-vě; -/vost] = podně
cujici (Ner.); obyč. = kdo se
snadno popudi, vznětlivý

populace, ž., z lat. = lidnatost:
-Zaciom'smus <<-nyz-», -mu, m.
= hlásání nutnosti zvýšení po
pulace; -lacionista <<-nys-»,m. =
stoupenec populacionismu;
-Zační statistika

popularlsace <<-za-», ž. = popula
risovaní; -larisátor [-rka] <<-zá.-»,
-a, m. = kde popularisuje;
-Zariso1)a.ti <<-zo-» co = lidově.
přístupně vykládat, šířit mezi
lidem; slož. dokon. z-;
popular—ita,ž. = populárnost;
populární [—ně;-nost], z lat. =
u lidu, v širokých vrstvách obli
bený, lidový, pro lid (řečník,
četba, přednáška...)

populismus <<-zmus», -mu, m. =
franc. směr usilující o sblížení
písemnictví s lidem; -Zi8ta, m.
= jeho stoupenec

*popůlnoc, -i, ž. = doba po půl
noci (ša1.); —noční doba...

popuštění, stř.. v. rekurse
popuzovač, -e, m. = kdo popuzuje;

-zo'vati, v. puditi
I pór, —u,m., z řeč. = pich, prů

duch
II pór, -u, m., z něm., zelenina
porada, ž. = (po)raděni se, rada,

konference, konsultace: přijít ke
komu na -du, míti s kým -du:

.p. 0 kom. o čem; poradce [-dky
něJ, m. = odborný rádce; pora—
denský, přid. k poradna, -den, z.
= dávání odbor. rad (pro mat
ky...), poradní mistnost; poradní
sbor, siň

poraiiovati, v. raniti
poránu, v. ráno
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poraženec, —nce, m., 2 má. = de—
faitista, ustrašenec; mecmý[-cky],
přid. k tomu; machri, stř. = de
faitismus, ustrašenectvi

porážeti, v. rážeti;
porážka, -žek, z. = poražení, za
biti (dobytčete); = jatky; = pře
možení v bitvě; přenes. = ne
úspěch, nezdar

porce, ž., z lat. = dávka (jídla...)
porcelán || parou-, —u,m., z něm.,

druh hlíny, Výrobky z ní; symb.
křehkosti; porcelánka, -nek, 2. =
porcelánová dýmka; porcelánov'y'
= jsoucí z porcelánu

porcička, -ček, ž.. zdrob. k porce
porcinkule || winkuh', stř. neskl.,

lid. místo porciunkule, ž. jedn.
n. pomn., z lat., františkánská
slavnost

purculán, v. porcelan
porésní a-réz-m z franc. || pov-osm

a-róz-», z lat. = pórovitý
porevoluční období = po revoluci
porty-r, -u, m., řec., hornina
pornografický [-cky], přid. k por

nografie x-fije». z., z řeč. = ne
cudný spis, literatura, obraz.
film...

poroba, ž. = porobení, poddanství;
porobiti, -booati, v. robiti

porod, -u, m. = porození dítěte;
pracovat k -du, o rodící ženě:
těžký p., přenes. 0 velkých ob

tížích při vzniku něčeho (hrubší
hovor.); porodné, stř. = přispě
vek na porod; porodní bolesti;

.-ní ústav neboli -dnice, ž.:
-dnický, přid. k -dfnik, -a, m. =
porodní odborný lékař; -dnost,
-i, ž. = stav porodů, natalita

'poroesní a-réz-» = porésní (Ner.)
*porok, ř-u, m. = výtka. námitka.

pomluva (zastar., Palac., Vrch1.)
porokovatl, 1. dokon. k rokovati,

v. tam; 2. nedok. = činit po
roky, výtky (zast.)

porósni, v. porésní
*porosovati = rositi
porost, -u, m. || zastar. -stha, z.

(Jin, Vrchl.)' = rostlinný kryt
země

porota, ž. = laický soud řízený“
soudci; = sbor znalců; -tce
[-tkyně], m. = člen poroty; -tčí,
přid. k tomu || '-tecký ['-tec
tvíJ; -t'n£ soud = porota

poroučeti, v. ručiti;
pm'oučivý kvě,- -'vost] = rozka—
zovačný: p. tón; -vá. vůle (Bass)

porouhati, v. rouhati
porouchati co, stroj... = pokaziti
pórovatý || -1ritý [-tě; -tost] =

mající póry, průlinčitý
'porovnávací = srovnávací; mání,

v. rovnati
pól-ový, přid. k II pór
"porozllčný [%; 'mu] = roz

ličný
*porozovati = roditi
porozumění, v. uměti: 'mitelný =

srozumitelný (Drt.); mivati, v.
rozuměti;
'porozumivý buě; -vost] = svěd
čící o porozumění, plynoucí
z něho

porozvilý || dutý, v. viti
port, -u, m., 1. z lat. = přístav

(řid.); 2. = portské víno (t.)
I pol-ta, ž., z lat. = brána; Vy

soká p. n. Porta = turecká. vla
da. Turecko za vlády sultánů

II parta || zřid. berta, ž., z něm.
= obruba, lemovka; p. na pivě
= pěna (lid. a hovor.)

portál, -u, m., z lat. = průčelní
hlavni brána, průčelí vůbec;
portálový, přid. k tOmu

portáš, -e. m. = valašský četník
v starších dobách; -šský, přid.
k tomu

porteépée || zčešť. -tepé !| lid. -tupé,.
stř. neskl., franc. = třapec u.
šavle

porteteullle || zčešť. portfej, -e, m.,.
franc. = taška, aktovka; přenes.
= mlnísters. úřad; ministr bez
p. = bez vlastního ministerstva

portepé, v. porteépée
potter, -u, m., z franc., druh sil-

ného piva
portfej, v. portefeuille
partička, ž., zdrob. k II porta
portiéra a-ťjé-ib, ž., z franc. = zá.

věs na dveřích "



portské víno (podle portugal. města
Portu, Porto, Oporto)

Portugalec [-lka], -lce, m. =
vatel Portugalska;
Portugalsko, stř., stát; portugal
ský; p. jazyk neboli Ján:/ina, z.

portupé, v. porteépée
portýr [-rka], -a, m., z franc. =

vrátný (lid. & hovor.): portýrský
[-st'ví], přid. k tomu

*poruba, ž. = mýcení (Vr.)
poručenec [-nka; mk'yně (SVětJL

-nce, m. = svěřenec v poručen
ství; -čenský úřad, soud; mství,
stř. = péče o nezletilé sirotky

poručice, ž. protějšek k
poručík, -a, m., důstojník:
pomčiti, v. ručiti

oby

poručnice, v. poručník;
pomčnický [-ctví]. přid. k
poručník [-nžce], -a, m. = o—
chrance a zástupce nezletilého si
rotka; mikovat'i = být poručni
kem; přenes. (s rozhořčením) =
radit, chtít, aby někdo dělal. co
chceme my

porucha, z. = poruseni, defekt,
nepravidelná změna

*poruka, ž., z rus. = ručení (Pa
lac.)

porůstati, v. růsti
'porušitel [-lka], —e, m. [] obyč.

porušovatel [-lka], -e, m. = kdo
porušuje; -šovati, v. rušiti

poruštělý || “Milý = nabylý rus—
kého rázu;
poruštitz' = učinit ruským;
vati, nedokon.

-šťo—

*portmona 1212 pořádek

-'portmona, ž. || '-né, stř. neskl. " porůznu, příslov. = na různých
portmonka, -nek, ž., z franc. por- místech;
temonnaie = peněženka 'porůzný = jsoucí, vyskytující

porto, stř., ital. = poštovné se... porůznu (obroz., Staš.)
portoričko, -ček, stř., zdrob. k porybný, -ného, m. = rybářský

portoriko, stř.., druh doutníku správce
(podle ostrova Portorico) Porýní i| mako, stř., neboli po

'portovati se = přít! se, nuzovati Týnský kraj = podél řeky Rýna
se (Jin) *poryv, -u, m., z ruš. = škubnu

portret || —rét, -u, m., z franc. = ti, hnutí, pohyb, nával, naraz...
podobizna; dist:: <<-tys-» [-tist- (říd. liter.);
ka], m. = malíř podobizen; 4m porývatz', v. rýti
umění; -to'vati = malovat portrét; pořad, -u,—m. = stanovený po
slož. 'dokon. vy- stup. pořádek, program (slav

nosti, cvičení...)
pořád (odch. -de), příslov. = stá

le, ustavičně, často (spíše lid.
&.hovor.) || napořád = stála..:
= trvale: n. tak nezůstalo (Jil-.)

pořadač, -e, m. =_ kdo pořádá.;
obyč. p. dopisů... = zařízení na
jejich uložení

pořadatel [-lka], -e, m. = kdo po—
řádá (slavnost...), kdo se stará
o pořádek; -telský [-st'ví], přid.
k tomu; -lstvo, stř. hromad. =
pořadatelé

pořádatl knihovnu... = dávati do
pořádku, rovnat; p. slavnost...
= provádět, uskutečňovat; slož.
dok. s- knihovnu || us- knihovnu,
slavnost; vy- se s kým = vy
rovnati se, dáti do pořádku pe
něžní... věci; často přenes. (ostře)
= vyrovnati si „účet“, říci své
mínění...; vy- se s hnutím. s ná.
zorem... = zaujmout k němu sta
novisko, vysloviti se o. něm (spíše
jen hovor.);
pořádá'vati, opakov.

pořádek, —dku, m. = stanovený.
ustálený pořad, řád, náležitý.
pravidelný stav: p. v jídle...; p.
slov ve větě neboli slovosled;
mít všecko v (dobrém...) -dku:
vyslýchatl svědky apod. po -dku
= jednoho po druhém. v nále
žitém pořadí, jak přišli. jak bylo
stanoveno..: dbát -dku || dbát.
lid. držet na p.: taneční p.- =
stanovený pořad tanců: udělat
p. = poslední vůli (lid.); udě
lati !; kým p. = vypořádati se;
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udělat, zavést... někde p. = od
straniti zlořády, nepokoje..: dá
ti co do -dku; denni, pracovní
p.; přejít přes návrh k denní
mu -ku = nedbat ho, zamít
nout jej: hádky jsou u nich
na denním -dku = stále (lid. a.
hovor-.); nemá to, v jeho hlavě
to není v -dku = nemá dobrý
rozum (t.)

pořadí, stř.: služební p. = pořad,
umístění, lokace; p. věků (Vrchl.)
= řada,; první, druhé pořadí v
divadle = 1., 2. balkon, třetí,
čtvrté p. = 1.. 2. galerie (brnénJ

pořádkový, přid. k pořádek: -vá
pokuta = za nedodržení „pořád
ku“, formality

pořádkumílovný [-ně; masa [] mi
lovný pořádku = milující po—
řádek

'pořadmo, přislov. = po pořadě
pořadni, přid. k pořadí = pořady

vý: p. čislo; -dnik, -u, m. = slu
žební pořadí, status

pořádný [-'ně; mostJ = milující,
zachovávající pořádek, řádný
(člověk, úředník...); = náležitý.
vyhovující, hodný, notný, velký
(oběd, kus práce, mráz...); -ně
co dělat, najisti se...; -nost, pře-_
nes. = pořádek. poslední vůle
(lid., Herrm.)

pořadový, přid. k pořad: -vé čislo
pořečtělý = pořečtěný; -čt1'ti koho,

co = dát komu, čemu řecký ráz:
-čťo'vati, nedok.

pořekadlo, .-de1, stř. = obecně roz
šířené obrazné rčení

poříčí, stř. = oblast řeky, povodí;
poříčni, přid. k tomu

pořidku, příslov. = zřídka. (se vy
skytovat...); hodných lidí je p.
= málo; 'pořídký = řídký

pořimaniti, 1. = učinit římským;
2. = pokatoličtit '

poříz, -u, m. = nůž s postranními
kolmými držadly;
pořízek, -zka, m. =
litý člověk (lid.)

pořízená, ž. = pořízení; vrátiti. se
s mou;

moí-ízení,: stk.-xk ' pořiditi, \“. Hditl

menší zava

= obstarání; není s nim žádné
p. = nic s ním nesvedeš; dobré
p.! = dobře pořiď(te): posledni
p. -= poslední vůle

pořizovací = na. pořizování,
visici s ním: p. náklad,
pořizovat, v. říditl

posa || pó-, z. = póza.
poseda, ž. = koš, klec na drůbež
posádka, -dek, z., 1. = vojsko ně

kterého místa, garnisona: 2. lod
ni p. = mužstvo obsluhující loď:
-dkovy' velitel, -vá nemocnice

'poaamentýr aaa->>, -a, m., z franc.
= prýmkář (zastan)

posnvad U časť. posud, příslov. =
dosud; posavadní stav...

Posázaví, stř. = kraj kolem Sá
zavy; posázavský, příd. k tomu

posazevall, v. sázeti
*posběrovati = paběrkovati (Slád.,

Ham).
posbiruti, v. -birati
1*posc.>ě.ltý= sečný (Ju-.)
posed, -u, m. = poloha. těla. při

seděni, opak k postoj (řid.); =
sedadlo na čekanlšti; rostl.

posedlý [-lost]: p. ďáblem, od
ďábla (bibl.) = ďáblem ovláda
ný. -lu podrobený; počinati si
jako p. = nerozumné, bláznivě:
býti čím_jako p. = být pro to
vášnivě zaujat (lid. & hovor.);
být na. nějaké jídlo... jako p.
= strašně rád to jisti (t.)

8011
cena :

po sedmé (posadmé), příslov. =
v sedmém případě

'posedný = rád sedící; v. nepo
sedný

posedovati = posedávati (řid., Jir.)
posedový, přid. k posed
posel ['-lkyně || obyč. posliceJ,

-sla, m. = kde je poslán něco
obstarati; boží p. = blesk (lid.)

'poselák, -a, m. = posel (nář.):
poselné, -ného, stř. = odměna.
poplatek poslovi;
poselský, přid. ]: posel: —ská

služba: = Poslanecký (ojediň.):
poselstvi, stř. = poslání, důle—
žitá zpráva, -té prohlášení; —18t1)0,
stř.-“hromad. = poslové, . depu—

.tue.: poslanci ».
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poselštěný, -štiti, -šťovatí, v. selství
posér x-zém, -a, m. = pozér
*posera (ose-», -rovi ][ —routko ||

—routka, m. = zbabělec (vulg.)
meči-ský = pozérský
posesivní <<posesív-»,z lat. possess

= přivlastňovací (mluvnic.)
'posestrica (ce-) || -1"i/ma || -rina,

ž. = posestryně
'posestryně || wtf-ina, 2., podle srb.

= zvolená za sestru (Voc., Če
1ak.); -stříti = zvoliti za. sestru
(Netu)

posévati, v. siti
poschlý, v. schnout!
poschodí, stř. = patro domu:

daný, přid. k tomu
posice c-zi-», 2. mn. -sic " -sici,

ž., z lat. = postavení, poloha;
pos'ič'ní, přid. k tomu

posila, ž. = posilnění, pomoc
'posilák || post-, -a, m. = posel

posílati, v. sílati(nářeč.);
'posilec, -lce, m. = vojín na po

silu (Jin)
posílka, ž. = posílání, posláni ně

co obstarat, obstarávání drob
ných úkolů

posiiněná, ve spojení na 100841114!—
mm (co vypíti...) = na posílení
|| pro... (Rais)

posilnlti, -Z7iovati, v. silniti
.*poBllný = posilující, na. posilu
posilovati, v. síliti
posírovati (Č.-Chod) <-zí-» [] pó—

zovati = zaujímat různé pósy.
státi modelem

positiv <<-zitýv», -vu, m., z lat.,
1. = první stup. přídav. jm.:
2. = malé varhany. 3. = posi
tivní fotografický obraz. opak
negativu;
*positiv, -a., m. = positívista
(šal.);
positivek || -tývek, -vku, m.
(Ner.), zdrob. k positiv 2., 3.:
positivismus x-ty-zmua, -mu, m.
= idealistic. názor uznávající
smyslové poznání; wm [Mst
ka], m. = jeho stoupenec; distic
k/ý [-cky] <-styc-» = v duchu
positivismu; Ma,.ž. = positiv
nost;

position/í ][ ř-idč. mý [-'ně] = klad—
ný, jistý, s jistotou. opřený o
Smyslové poznání

posito <pozitó», lat. = dejme tomu
positura <-zitú-», ž., z lat. = drže

ní těla, postava.; = směšný člo
věk, protiva (lid.)

posítývek, v. positiv
posívati, v. siti
poskakovati, V. skákati
'posivělý = sivý (Heyd., Čech);

*posivěti, -vějí = státi se sivý

poskok, -u, m. = pomskočení,poskakování; p., -a., hmyz; něčí
p. = služebníčekmpřisluhovač

poskromnu, v. skromný
poskrovnu || —ně,v. skrovný
poskvrna (lid. -šk1rr-), ž. =

skvrnění, přenes. úhona;
poslem—niti= udělati skvrnu, po—
špinit, umazat;

po

poskrvmka, -nek. ž., zdrob. k
poskvma;
poslmnňovati, nedok. k poskv'r—
niti '

poskýtati, -skytati, -skytnouti,
-skytovati, v. skýtati, skytnouti

posláblý = poněkud slabý (v pro—
spěchu)

posiamka, ž. = prostěradlo
*poslancovati = být poslancem;

poslanec [mica/MJ, -nce, m. =
volený zástupce do sněmovny:
mecký mandát; mectví, stř. =
poslancování

poslání, stř., v. sláti
'posled, -u, m. = posledek;

“p., příslov. = naposled, konečně,
posléze

posledek, -dku, m. = poslední část.
konec; k posledku || kposledku,
v. naposled; do posledka, || do
posledka = do konce

posledně, v. poslední;
'posledněkrát, příslov. = posled—
ně

poslední [mě] = jsoucí... na. konci,
konečný místně n. časově: pro
kázat komu p. poctu = jít mu

“na pohřeb; mít p.- slovo v de
batě..., přenes. rozhodovat: p.
vůle, pořízení = závěť; poslední
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|| poslednější nespr. při od—
kazu na něco naposled jmeno—
vaného, m. tento: Vzniká tím
škoda hmotná. i mravní; posled
ní, -dnější škoda (totiž mravní)...;
3. stup. nejposlednější [-ji]

'posledníkrňt, příslov. = posledně
poslech, -u, m. = poslechnutí, po

slouchání: hudba. pěkná na p.;
= lékař. vyšetření posloucháním,
auskultace; jet na poslechy =
na zvědy (Jir.)';
poslechnouti, v. ' slechnouti;
poslechový jev (lékař.); -vý krou—
žek v rozhlase = kroužek poslu
chačů

posléz(o), příslov., původ. a lid.
(též posliž) = později; spis. =
nakonec, naposled: zamítá se, ale
ujalo se

poslice, v. posel;
posliček, -čka, m'., zdrob. k posel;
poslíčkovati = dělat poslíčka; =
donášet (Vr.);
*poslík, -a_ m., zdrob. k posel

'poslinka, ž.: jisti co pro -ku
(Němc.) = aby bylo dosti slin
II pro -ky (P!ljmJ

poslíž, v. posléz(e)
poslouchat!, v. slouchati;
' 'posloucha'uý [-vě; wosa =

slouchající, naslouchající
'posloupní || mý = postupný (za.

star.); —zmost,-i, ž = stanove
ný postup. descendence

'poslovanltl || zprav. mštití = uči
niti slovanským; -nšťovati, ne—
dok.

poslovenštiti koho, co = dáti slo
venský 'ráz; -šťovatt', nedok.

posluha., ž. = posluhování; (ve
řejný) p., -hovi, m. = posel vy
konávající posluhu jako živnost;
posluhovačka, -ček, 2. = žena k
posluze; -ho'vati, v. sloužiti

'poslnch, -u, m.: na -chy (Palac)
= na. zvědý. na -chá.ch (Jin) =
na. zvědách (zastan)

posluchač [-čka], -e, m. = kdo
posloucha přednášku, hudbu...;
= vysokoškolský student; -čstvo,
stř. hromad. = posluchači_

pO

posluchárenský, příd; k —- 
poslucháma, -ren,r ž. = přednáš—
ková místnost

'poslušenství, stř. = poslušnost
'poslušník [mm], —a.m. = 'po

slušný člověk;
poslušný [-šen (řid.kniž.);-šné;
-šnost]' = kdo poslouchá (roz
kazu...): p. rodičů..., nik. -ěům

posmáti se, posmávati, v. smát! se
posměch, -u, m. = posmívání,'vý

směch; posměšek || *-s7rvišek
(Jin), -šku, m. = posměch

'posmělltl koho = dodat mu smě
lostl, odvahy; Jovan, nedok.

'pOSměškovatl 0 kom = vyjadřo
vatl se posměšně (šrám.)

'posměšlivý [wě; masu = po
směšný (Tilsch.)

posměšný [-ně; most] = obsahu
jící, vyjadřující posměch (úsměv,
článek, slovo)

posměvač, _-e || _obyč. zdrob. Jváček,
-čka., m. = kdo se posmívá ;
dmčný Pilně; -čnost ; -čstv£] ||
“47mm (Krásnoh) || '-1mý
(Herrm.) = rád se posmívajíoí

posmíšek, v. posměch
posmívatl se, v. smát! se;

'posmivavý [-vě; -vost] =
směvačný, usměvavý

*posmrkovatl = posmrkávati
posmrtný [mě] = jsoucí, konaný...

po smrti (vzpomínka, život, vy—
daní díla.)

posmutnělý, v. smutnětl
*poSnídání, stř., zdrob. -dán£člco,

-ček, stř. = posnídávka
posnídanka " obyč. -dávka, 2. =

dopolední svačina, přesnídávka
posnopné, -ného, stř.' = dávka ve

snopech (zastan, Baar)
'posobný = po sobě jdoucí
'posoch, -u, m. = tyč, hůl
'posošný [most] = náchylný (Suš.)
posovitý [ětě; -tost] apózo—» =

pózovitý
posoutl, -souvatí, v. souti, sunoutl
posouvnouti, -vl, -vnut(í) = posu

anouti

m
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pospas, -u, m., obyč. pomn. —sy, *postac, -ti, z., 1. = místo (Koll.):
z it. = zákusek, -sky, lahůdka. = postava (čech, T. Nov.,
-dky (zastar.); zprav. jen ve rče
ní na pospas, napospas || zastar.
na pospasy || 1: pospas (čech) ||
ku pospasu (Vrchl.) = jako zár
kusek, pochoutku, přenes. =
všanc (koho komu vydat, nechat)

pospěch, -u, m., 1. = spěch (li
terár.); příslweč. napospěch =
naspěch, nahonem (lid.) || *po
spěchem = spěšně (Tilsch.); 2.
= radlicový přístroj na orání;
pospěšný [dně] = spěšný, chvat
ný (říd.)

pospíchatí = spěchat, chvátat; slož.
dok. 'od- kam = odchvátat,
spěšné odejít (Tilsch.);
*pospíchavý [-vě; mostJ =
chající

pospíšiti, v. spíšiti
'poSpolí_ stř. = pospolitost;

pospolitost, v. pospolitý
pospolitý [-tě; -tost], přid. k po—

spolu = ve společnosti, společný,
opak k individuální: p. život:
-té štěstí (Nov.): p. lid.
becný, prostý; -tá obec = repu
blika (říd.); p. zpěvák (Roll.)
= prostonárodní; -tost majetku
(Suš.) = společenství; —tost lid
ské společnosti (Sez.); (lidská)
-tost =_ společnost (šatů., Pa—
lac.); -tost jazyka, území: =
korporace (Kaizl)

pospolný [most] = jsoucí „pospo
1u“, pospolitý, společný, obecný
wbrozen.); prvobytný DOSDolný
řád společenský = pospolitý

pospolu, příslov. = spolu, společně
'posrkovati = posrkávati
possessivum a-sesí-nb, -va, stř., lat.

= přivlastňovací zájmeno
possibilltn casi-», ž., z lat. =

nost
post, -a, m., z něm. = člen hlídky

(lid.): p., -u = stráž, její sta
noviště (t.), největší brok

postačitelný = co postačí; -čovati,
v. stačiti

'postárlý (Nex-.)|| postarší = starší

spě

=0'

mož—

Dyk);
'postata, z. = podstata (Suš.)

postůtnltl = učiniti státním, pro
hlásiti za, Státní; -ňo'vac£ akce =
provádějící postátňování; %ovati,
nedok. k postátniti

postav, -u, m. = stůčka., štočka
tkaniny

postava, ž., 1. = lidské tělo jako
celek; 2. = osoba (románu...);
3. rytíř smutné -vy = smutná.
figurka

postávati, v. I státi
postavec, -vce, m. = postav (Jir)
postavení, stř., k postaviti; pře

nes. = místo, zaměstnání, povo
lání: = stav, poměry

postavička, -ček, ž., zdrob. k po—
stava

postaviti, v. staviti;
postavooati, v. stavovati

postdatovati, z lat. = označit poz
dějším datem

postel, -e, ž. = lože s podstav—
cem; *P-. -u. m. = co je na
stláno;
postelm || postelový, přid. k
postel, -e

poste restante, franc., na. dopise...
= označení dopisu, chceme-li, aby
byl dopis vyzdvižen přímo na.
poště

*postesk, -u, m. = postesknutí;
postesknouti si, v. stesk

postihovati, v. stíhati
post testum, v. festum
posthuma. ž., z lat. = posmrtné

dílo; -humn£ [dně] = posmrtný;
-humum, -ma, stř. = posthuma.

postih, -u, m. = 1. uplatňování
nároku spoludlužníka na hlavním.
dlužníkovi, regres; 2. = posti
žení, zasažení, rána (Č.-Chod)

postihnntelný (V:—.), obyč. pasti-
žitel'ný = co lze postihnout, vy—
stihnout (slovy, zrakem)

'posteskovati si = stýskati si
postila auty-», ž., z lat. -lla. = sbír—

ka kázání
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postilion c-lijóm, -a, m., z franc. postříbřovati, v. stříbřiti
= poštovský kočí; mako, přid. postřihač ll -hovač. -e. m. = kdo
k tomu postřihuje, stroj; -hovati, v. stří—

postírati, v. stříti hatí
postiti se, -stění, z něm. = za— 1: _ __ pos řik, -u, m. _ postříknutí.

chovávat půst, slož. dokon. na— -ko'vati, v. stříkati
se (mnoho): vy- se = postem . .
vyhladovět: postífvatt se, opak. postrižlny, -žin, Ž- pomn. = DWni

postižitelný, v. postihnutelný
postní, příd. k půst: p. doba.

jídlo...
postoj, --e, m. = poloha, držení

těla při stání, póza; přenes. p.
ke komu, k čemu = poměr, sta
novisko (kniž.); p. milenců =
stání (č.-Chod)

'postola, ž. = lýkový střevíc. dře
vák (zast., Olbr.)

postonavati, v. stonatí
postrádati, v. strádati
*postraha, ž. = ochrana (Hál.)
postrach, -u, m. = postrašení, co

působí strach: být -chem kra
je...

postranek (lid. mák) || pro-, -nku,
m. = provaz.... za který dobyt
če táhne

postraně, v. strana;
postranice, ž. = postranní část
postele, deska vozu...

postranní = co je... postraně (ces—
ta...); přenes. = vedlejší, tajný
(úmysl, cí1); p. řečí = v ne
přítomnosti toho, koho se tý
kají, pokoutní

'postrašný = budící postrach
(Hlad) '

postrk, -u, m. = „postrkování“.
dovedení, dopravení někoho tam.
kam přísluší, „šup“ (za. kapita
lismu): poslat... koho -kem:
-kovati, v. strkati

postroj, -e. m. = výstroj tahou
na n. jízdního zvířete: p. na stůl
= prostření (Hen-m.)

'postropí, stř. = poschodí (obro
zen.); nebes p. = nebeská, klen
ba (HaL)

postřeh, -u, m. = postřehnuti;
postřelmouti, —ho'vatz', v. střeh—
nouti;
*postřeho'vý: -vá. novost (Sez.) =
n. postřehu

ustřižení vlasů chlapci (zastar.);
= obřadně odstřižení vlasů knězi.
řeholníkovi

postscriptum || -skrip-, -ta, stř..
zkratka P. 8., z lat. = dal-lška

postulát, -u, m.. z lat. = poža—
davek, (nutný) předpoklad; -lo
vatí = žádat, předpokládat

postup, -u, m. = postoupení, po
stupování (nepřítele, žáka do vys-'
ší třídy, pohledávky); p. při
práci...: -pem doby atp. se to
zhoršovalo = čas od času. po—
stupně;
'postupek, -pku, m. = přestou
pení (Palac.), postup (Koll.);
postupitel [-lka], -e, m. = kdo
něco postoupí, postupuje:
postupka, -pek. z. = postupná
zkouška;
postupní smlouva; -zmý [—pnč]=
postupující, pokračující: -né zlep
šení; -né. zkouška = na postup
do vyšší třídy; -ně zlepšovat...
= čas od času, po částech:
postupovat; v. stoupiti ;
postupový; -vé předpisy (o postu
pu v 'úřadě)

postýlatl, v. stláti;
postýlka, -1ek, ž., zdrob. !: postel

*postýsknouti si do čeho, -skl.
-sknuv, -sknutí = postesknouti
si, postěžovat (VP.); postyskovati
si = stýskati si

posud, v. posavad
posudek, -dku. m. = posouzení.

dobré zdání, kritika; 'posudkaří
ti = podávat posudky (Nm/.):
pssudko'vý, přid. k posudek: -\'á
komise = podávající posudky

posukovati, v. soukati
posun, -u, m. = posunutí (půdy...):

p. hodin (Čech): = posunck
(Ví—chl.. Baar, (í.-Chod. Šrámd;



posunek

posunči'na, ž.; nervová choroba,
tanec sv. Víta; -nč'ivý: -vá zá
bava. = záležející v posunkování
(Č.-Chod)

posunek, -nku || měk, -ňku, m. =
pohyb rukou, ...přl řečí. gesto.
při chorobě;
-nkovati [[ dňkovati (šrám_) =
dělat! posunky;
mkwý || -ňkový Dvě,- most),
přid. k posunek, -něk: -v-ý jazyk

posunovací dveře = na posunová
ní; unovač, -e, m. = kdo posu
nuje; —nooat-l,v. sunoutí

posupný [-ně; most) = zamračený,
nevlídný (pohled, výraz tváře)

'posupovatl = posupávati, supatl
posuvka, -vek, ž. = značka. „DO

sunutí“, snížení n. zvýšení tónu
posuvný [most] =
posuzovatel [-lka], -e, m. = kdo

posuzuje. kritik: wan, v. souditi
posvatební = jsoucí po svatbě
posvátný vně; -nost] = zbožně

uctívaný, vážený (obřad, kniha,

posunovací

místo...); -né ticho = jako ve
svatyní, velebné

'posvěcenec, -nce, m. = posvěcený
člověk; = ctitel (Tyl);
posvěcovati, v. světiti

'posvěta, 2. = posvěcení;
powětitel, -e, m. = kdo posvětí
(chrám)

posvětštltl, —štovati, v.- světštětl
posvícení, stř., vlast. = posvěcení

[chrámuL svátek na jeho pa
mátku, mor. hody; symb. dob
rého bydla: míti se jako na, o
p. (lid.); wem-ký koláč

'posvícka., ž., pomn. -cky, slov. =
posvícení. primice (Roll.)

posvícovati, v. svítiti
posýpka, -pek, 2. = něco nasypa

něho, sypání na. pečivu
posýpátko, stř. = nádobka s pís

kem na posýpání písma
'pošedivělý || '-dlý = našedlý
pošepmo (zastan) || -ptmo || někdy

-ptmu, příslov. = šeptem
po šesté (pošesté),

šestém případě
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příslov. = v

*pošplříovatl

'pošeta, m. = pošetilec;
pošetilec ['-lka], -lce, m. = poše
tilý člověk;
pošetilůstka, -stek, ž., zdrob. k
pošetilost = velmi pošetllá věc:
pošetilý [-le; -Iost] = nerozum
ný, bláhový (člověk, přání...);
-lost = nerozumnost.... neroz
umný čin, kousek;
'pošetiti = zbavit rozumu, zbláz
nlt

*pošlkem, příslov. = šikmo (Roll.)
'pošílený = poblázněný (So.)
pošilhovati = pošilhávati (Vrchl..

Sum.)
'pošin, -u, m. = pošlnutí (č.-Chod):

pošimati, v. šinouti
pošívutl, v. šití:

'pošívka, -vek, ž. = šitěpouzdro
poškleb, -u (ojedlň.) || obyč. -bek.

-bku, m. = pošklebování, po
směch; pošklebný || -bovačmj ú—
směv .. = vyjadřující pošklebo
vání; pošklebo'vati se = šklebe
ním se posmívat;
*pošklíbati se = pošklebovatí se
(Reis)

'poškolák, —a, m. = žák jsoucí
z'trestu po škole;
poškolní = jsoucí, konající se...
po školní době (výchova...)

poškozence, -nce, m. = poškozený
člověk;
poškozovati, v. škodit!

poškrábanina, ž. == poškrábané
misto (č.-Chod) —

'poškubovatl = poškubávati
poškvrna, v. poskvrna
pošlapovati, v. šlapat!
*pošleh, -u, m. = šlehání (čech):

-h0fvat'l, v. šlehatl
pošlechtitl, -chťovati, v. šlechtit!
pošlý [-Zost], 1. = pocházející

(Suš.) ; 2. = zahynuly, zcíplý;
-lost rodu (Jin) = větev; = po
tomek

pošmáknouti, -kl, p. si na čem =
pochutnati sl (lid.)

*pošmourlý = pošmourný
pošmourný || -šmumý buě; moon

(Zey., Jin) = pochmumý
*pošpatnělý = špatný. zlý (lid.)
*pošpíňovati = špinítí
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pošta (lid. -čta), ž., z něm. = ve
řejný úřad, podnik k dopravě zá.
silek, osob, poštovní úřad; po
slati co -tou, po —tě; odpovědět
obratem pošty || Obratem = hned
po obdržení; _
= poštovní zásilka, dopls...; =
poštovní povoz; = poštovní zří
zenec. listonoš (lid.):
pošťák, -a, m. = pošt0vni zři
zenec (lid.)

'poštěkovat-í
bíz.)

poštěstitl se = šťastně dopadnout.
podařiti se; -stooatí se, nedok.

poštčvač || poštivač, -e || zdrob.
Janíček, -čka, m. = kdo poštivá;
»váček, -čku, m., část samičího
pohlavního ústroje, clltoris;
wačný [-ně; JnostJ = poštívající;
poštívatí, v. štvátl; ava'výl =
štvavý

poštmistr, -a, m. = spravce pošty;
místí-ová, -vé, 2.. 1. = pošt
mistrova žena; 2. = správkyně
pošty; -mistrovsků [-ství], přid.
k poštmistr

poštolěí, přid. k poštolka,
ž., pták

poštovna, -ven. z. = poštovní sběr
na; poštovné, -ho, stř. = poš
tovní poplatek; poštovní úřad.
zásilka...; poštmíctví, stř. =
poštovní zřízeni, pošty; poštov
ník, —a,m. = poštovní zaměst
nanec; poštovský panáček =
postilion (v písni)

pošťuchovati, poštu-, v. stuchati
Pošumaví, stř. = kraj při šumavě;

pošumavskú, přid. k tomu
pošupovatl, v. šoupati
pošušňání, stř. = pochutnáni (lid.

a hovor.); -ňáníčko, -ček, stř. =
příjemné pochutnání; -ňatí si =

= poštěkávat (Tře

-lek.

pochutnati si (t.); -ňávatí si,
nedok.

pošva, 2. = pOChva
pošvagřitl ne (-křítí se) = se

švagříti se
'pošvihovatl = pošvihávatl
pot, -u, m. = výměšek žláz; symb.

těžké práce: pracovat v —tu
tváře; sr. krvavý

77'

potšcotí se, -cejí, souvisi s točit!
= vrávorat; slož. dokon. vy- se
odkud; za- se:
potácivý =
chůze)

'potáč, -e, m. = vřeteno opředené
nltml (Baar)

'potáčeti, v. točlti
potad, v. potud
potah, -u, m., 1. = potažení, po

vlak; 2. = spřežení tažných zví
řat; 3. p. na koho, nač = vztah:
s -hem nač = vzhledem, se zře—

vnávoravý (krok.

ním (zastara, v neobrat. úřed.
slohu, posměš. hovor.)

'potahmo, přislov. = vzhledem.
vlastně, nebo (zastal—.)

potahovúní, matí, v. tahati
potahový, přid. k potah
'potaj, -e, m. = tajnost;

'potajemný = tajný (Jlr.);
potají, přislov. = tajně || potajmo
ll obyč. -mu
'potajmýn ll '-jný í-J'néJ = tajný

potakací slovo = kterým potoka
me, pří-. přisvědčujeme;
potakatí, časť. lko'uatí = přita
kat, říci, řikatí tak tak, přisvěd
čit, -čovat; potakávatí, nedokon.;
'potakavý = přisvědčujici, sou
hlasný

potápče, -ěete, stř. = potápěí mlá
dě; potápčí, přid. ]: potápka

potápěcí zvon = na. potápění; po
tápěč, -e, m. = kdo se potápí:
-čský [-čství], přid. k tomu:
potápětí, v. topit!

potápka, -pek, ž., pták; p., 1:1. ||
2 = výstředně oblečený mladý
člověk; -pkyně, ž.
potápka:
potáplice, ž., vodní pták:
potápník, -a, m., brouk

potaš, —e,m., z něm. = draslo
potatitl se = mít otcovu povahu

(lid. a. hovor.)

potaz, -u, m., v. bráti; 'potaznú,
-zného, m. = občan vyslaný na
něco se dotázat u představeného...
(Herb., nář.);
potazovatí se, v. tázati se

protějšek k
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potažní, přid. k potah = potahový:
mák, -a, m. = kdo je povinen
potažní robotou; *-ný = potažní:
= vztažný

spotažitě || časť. potažmo, příslov.
= vzhledem, vlastně. nebo (za
star.)

poté, příslov. = potom
'potemnělý [-le; -lost] =

lý; měti, v. temněti
potence, ž., z lat. = mohoucnost,

schopnost, zdatnost; potenciál,
-u, m. = schopnost, možnost; fy
sikální veličina; —c'láhú= možný

potencovaný = stupňovaný. zesí
lený; -vat'l = stupňovat, zesílit.
zesilovat

potenku, v. tenký
potentát, -a. m., z lat. = vládce,

mocnář, panovník, vlivná osoba
(často pohrdlivě. posměšně) :
zdrob. -tek, -tka, m. (most.)

potentní, z lat. = mající potenci.
silný, výkonný

potento (v. II tento) „ potentočko
vati (se) || -tova.ti (se) = podě
lati se (lid.)

potem, 2., z franc. = podzemní
chodba, brána v pevnosti

potěh, -u, m. = ševcovský řemen
na přidržování obuvi

potěchu, ž. = potěšení, útěcha
Potěmklnovy || potěmkžnské vesni

Ce a-ťom-» = věci jen zdánlivě
dobré, pěkné; podle rus. státníka
Potěmkina., který klamal Kateři
nu II. umělými vesnicemi

potěr, -u, m., v. těr;
“potě-ra, ž. = porážka;
poté)-ač, -e, m., 1. nástroj na od
straňování pazdeří; 2.' = kdo ně
co potírá, odpůrce (ojediň.)

potěšení, v. těšiti;
potěšitel [-ka], -e, m. =
těší;
potésltelný || (říd. liter.) -.š-7'/vý,
-šltvý [-'vě; —vost], -šný [-ně] =

_ potěšující (obrat, zpráva...)
potěžkati co = zkusiti tíhu,

hu čeho: -kávati, opak.
potěšovati, v. těšiti
'potichlý = ztichlý

ztemně

kdo po—

vá

potlučenlna

*potichmu, příslov. = tiše (Má
cha);
potichoučku, -chounku, příslov.
k tichoučký. -chounký = zcela
tiše;
potichu, přísIOV. k tichý = tiše.
zticha

potínatl, v. tít-i
'potírač, -e, m. = potérac; “ratel,

-e, m. = kdo potírá; -rati, v.
tříti

potiskovati, v. tisknouti
*potlšťovatl = potiskovatl
potlti se, pocen(í) = vyměšovat

pot " *p. balsám (Ju—.) = vydá
vati ze sebe; slož. dokon. na- se
(mnoho); o- se: okna se opotila;
pro- límec; 14- se chůzi, stoupá
ním; vy- nemoc; vy- se v lázni:
sr. výpotek; z- koně. se: za- se:
-pocovati, slož. nedokon. o-, lig-,
pottvatz' se, opakov.

potítko, -tek, stř. = vložka do
oděvu na. zachycování potu

potivý [west] = příliš se potícl
potíž, -e. ž. = nesnáz, těžkost, ob

tíž, svízel
potkan, —a.m., z ital._ hlodavec
*potkaná, ž. = potkání '
potkaní, přid. k potkan
potkání, stř.. v. potkati
potkatl, -ká.m koho (4. p.) || p. se

s kým = zastihnout na cestě,
střetnouti se s ním, sejít; po
tkalo ho neštěstí = stihlo; po- se
s neporozuměním. s obtížemi... =
narazit na ně: na pOtkání se-při
ti... = hned po setkání:
potkávati, nedok.

potknoutl, v. tknouti
potlačovatel, -e, m. = kdo potla

čuje: Jvati, v. tlačiti
*potlach, -u. m. = „kus řeči"

(Neum.)
potlesk, -u. m. = pochvalné tles

kání, aplaus; *potleskovati =
tleskat (Erb.)

*potlivý = stojící mnoho potu.
lopotný

potloulmti, v. tlouci
potlučenina, ž. = krupobití (Jin)
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*potluka || '-ka,č, -e, m. = kdo se
potlouká, tulák, obecni posel
(tluče na. okna)

potmě, příslov. = ve tmě, za tmy
(číst, hledat něco...)

potměchuť || -t, -tl, ž., rostl.
'potměluda, m. = poťouchlík
potmětl se, v. tmětl se
potměšilec, -lce, m. =

člověk;
potměštlý [-le; -lost] = kdo „51
je“, kuje něco potmě, potutel
ný, poťouchlý

potní, přid. k pot: p. dírka:

potměšilý

'potný = potní, potllvý
*potočí, stř. = místo u potoka

(Slád)
'potoěitý = otáčivý, mrštný, točný
potoční, přid. k potok: p. vrba; p.

břeh (š:-amo;
'potočný = potoční, potočitý, toč
ný

potok, -a, 6. -ku || -ce, m. = menší
vodní tok

potom, přislov. času = po té do
bě, poté, později, pak || co je ti
po tom... = po té věci; '
potomeček, -čka, m., zdrob. k
potomek, -mka, m. = Syn, vnuk

'potomkyně, ž. protějšek k
potomek:
'potomní [»ně; '—nost] = pozděj
ší; potomstvo, stř. hromad. =
potomci

potopa, ž.: p. světa = zátopa (po
dle bible); přenes. = velká. pO
vodeň; po nás ať přijde p. =
nestarejme se o budoucnost (lid.
& hovor.)

*potopovati = potápět (Baar)
potouchlec || -chl£k, -a, m. = po

ťouchlý člověk;
potouchlý [-le; -lost] = potmě
šilý, potutelný

potpourri [[ podle výslovn. pot
pu'r'i, neskl. stř.. z franc. = hu
deb. směs

*potrapovati = trápit (řid. kniž.)
potrat, -u, m. = ' přerušeni těho

tenství, abortus

potřebný

potrava, z. = čím se živí ústro
jenci, pokrm; potravina, ž. =
látka na potravu, viktuálie;
-vinářský obchod neboli dvi/nář
ství, stř.; "vinný || obyč.www
obchod...
potra'zmé, -ho, stř. = potravnl
daň, akcíz; dtm! úřad

potrefný Vně; -nost] = trefný.
podařený (lid. a hovor.)

potrhlec, -hlce || Jik [-lice], -a.
"'m. = potrhlý člověk;
potrhlý [-le; -lost] = zbrklý;
potrhovati, v. trhati

'potrojný = trojitý
potrubí, stř. = soustava trub
potrubovati, v. troubiti
potrušovatl, v. trousitl
"potržka, Z. = hádka,

půtka (zastat)
'potřas, -u, m. = hrůza:

potřásati, v. třásti
I potřeba, 2. = nutnost, žádouc

nost: okamžitá.. p.; p. čeho. De—
něz...; je ti toho (lid. to) p.:
udělat, čeho (lid. co) je potřeba:
bez -by = ne nutně, zbytečně:
=_ nutná, žádoucí věc, pomůcka
(školní, psací..'.); = nutný úkon:
vykonati (svou) :Abu = jit na
malou, velkou „stranu"; není to
k -b"ě = nehodi se to k ničemu:
dělati z čeho dbu = chtitl co ne
odkladné, jako kdybychom toho
potřebovali, & působiti tim ne
snáze (lid. & hovor.)

II potřeba, přislov. = třeba, po
třebí: je, bylo toho velmi... p.

potřebí || zapotřebí, příslov.' =
(po)třeba: není toho p.; čeho
bude p.; je p. tam dojít....

potřebný [-ně; -nost], 1. = potře
bujici (rady, pomoci...); p. [to
tiž pomoci, podpory...] =.nuzný,
chudý; 2. = jsouci'k potřebě.
užitečný, čeho je třeba (nástroj.
věc, zařízení...); zařídit... všecko
-né; -nost = nutnost, užitečnost;
= potřebná věc “(Zey.)';
2. stup. potřebnější

různice.
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potřebovat! koho, čeho = mít po
třebu (rady, pomoci, peněz...);
p. čeho, něčeho, toho || časť. co.
něco, to; nepotřebuje mne || tě
...; nepotřeboval tam chodit (s
neurč. způs.) = nebylo mu po
třeba, nemusll; slož. dokon. o
co = potřebovánim znehodnotit:
opotřebovaný; &—" 1711-co = po
třebovánim vyčerpat; u-, v. upo
třebitl; potřebovávatl, opak.

'potřepovati = potřepávati
'potřes, -u, m. = potřesení
potřeštěnec, -nce, m. = potřeštěný

člověk;
potřeštěný Poté; dno—“n]= zbrklý

'potřeštllec, 417 [-le; -lost] = po
třeštěnec

potřlsňovatl, v. třísniti
Potštejn (dříve -štýn). -a, m., mčs

tys v č.
potůček, -čku II

k potok
potud [] řidč. -tad, příslov. místa

i času = k tomu místu, do té
doby

potucha, 2. = tušení, zdání: nemi
tl o čem ani -chy; není po něm
ani -chy = ani stopy

-čka, m. , zdrob.

potuchatl, pomohli, -chnout£, v.
tuchnoutl

'potulák, -a II '-lec, -lce. m. =
tulák

potulka, z. = potulováni, toulka;
'-lká1', -e, m. = tulák (Heyd.):
'potulmo, přislov. = kočovné;
potulný [-ně; most) = strávený
v touláni, toulavý (život, zpé
věk); potulovati se = toulati se

potupu, z. = potupeni. pohanu, in
famie; potupný [mě,—masu =
obsahujíci potupu, hanebný, ha
nobici;
potupovatí, v. tupiti

poturčenec, -nce, m. = _kdose po
turčí, vůbec odrodilec: -čit'l, -čo
vati, v. turčlti '

'potutela, m. = potutelnik;
potutelnik, -a, m. = potutelný
člověk;
potutelmj [mě,- -nost] = potmě
šilý, poťouchlý

potvora, z. = nestvura, obava, ob
luda; nejčasť. při rozhorlení (je
to p. těžké...) a jako nadávka.;
udělat komu co na -ru = na
schvál (lid.);
potom—ný[mší,- most] = nestvůr
ný, obludný, ohavný; obyč. při
rozhorleni: -né hodiny, zase sto
jí! atp. || řidč. potom-ský

potvorstvo, stř. = potvomost, něco
potvorného (lid. a hovor.)

'potvořina, ž. = potvornost;
potvořm, v. tvořit!

'potmená, ž. = potvrzeni;
potvrzením, -nek, ž. = písemné
potvrzení; potvrzovatí, v. tvrditl

potvůrka, -rek, ž., zdrob. k
potvora

potyčka, -ček, 2. = půtka, srážka
(vojen.); slovni p.

potýkati, -v. týkatl; '-kavy' = bo
:lovný

pouček, -čku, m., zdrob. k pouk
poučení mý, v. učiti
poučka. ©0-uč-», -ček, 2. = struč—

né vyjádřené poučení
'poučllvý [—vě;avostJ = poučný
'poučník epouč-», -u, m., z

pa(v)učn1k = látka jemná jako
pavučina, závoj (J lr., zastar.)

poučný I—ně; most] apo-uč-nb =
obsahujici, podávající poučeni

poučovatel (po-ua, —e,m. = kdo
poučuje (čech); watt, v. učiti

poudačka, v. povidačka
pouhopouhý, zesílené pouhý
pouhý [pouze] = čistý, čirý, na—

prostý...: -há voda = jen voda..
čistá, nesmišená s vínem...; říci
komu -hou pravdu; —hádomněn
ka; poznati co -hým okem =
jen zrakem. nikoli zvětšovacím
sklem atp.; říci -ze pravdu =
čistou p.; jinak často -ze = jen
(ve význ. omezovacím): -ze 100
K, 10 lidí, dvakrát; dělat! co -ze
pro zábavu...

pouch epouch», -u, m. = prázdná
vaječná skořápka; 'pouchlaoý =
pouchlý, prázdný; pouchle, -lete,
stř. = pouch, bouchoř, zkažené
ovoce, ubožák (lid. a hovor-.);
'pouchl'ý = nafouklý, planý;
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pouchovú, přid. k pouch: papi- poušť, -tě, ž._ = pustá., neúrodná
rové &.-chové titěrky (Kunět.) krajina

'pouchnouti, -chl = puchnouti, du
řeti (Třebiz.)

pouk <<pouk»,-u. m. = měchuřina
na tabák; = pouch (Ed.)

poukaz <<po-u-», -u, m. = pouká
zání, pokyn, příkaz;
poukázati na koho, nač (v řeči)
= ukázat, připomenout; p. komu
peníze... = přidělit, poslat; p.
koho na koho, koho, aby..., obyč.
odkázat na koho, připomenout.
aby...; být -ká.zán na. ovčí maso
(Netu) = odkázán, musit jisti
jen ovčí maso;
poukazovaci úřad = který po
ukazuje;
poukazovatel [-Zka], -e, m. = kdo
poukazuje; -kazovati, dokon. k
poukázat“ '
poukázka, -zek, ž. = list pouka
zující plat, výdaj, asignace, bon

poukr, v. poker
poulard Q-lán, -da || zčešť. puldr,

-a, m., franc. = kapoun
pouliční apo-ua = jsoucí... po, na

ulici, -cich (ruch, demonstrace)
poulitl oči “= vytřešťovati; dokon.

vy—; nedokon. vypulovati;
pouzivan, opakov.:
'poulivy' = poulici

poupátečko, -ček, stř., zdrob. k
poupátko, -tek, stř., zdrob. k
poupě, -pěte, stř. = pupen, ne
rozvitý květ; přenes. = dítě, mla.
da divka;
poupěcí ňadra (č.-Chod) = jako
poupata

'pousteveC, -vce, m. = poustevník
(Nez-.); poustevna, -ven, ž. =
obydlí poustevníka; Přenes. = ú
straní (čech): poustevnice, v.
poustevník; antický [Mick-y;
wrc/letou, přid. k poustevník;
poustevničiti = žití poustevnicky,
v ústraní; poustevník [-m'ce], -a,
m. = kdo bydlí na pustém, osa
mělém místě: žit jako p. =
v ústraní

'poustka, -tek, 2. = poustevna,
opuštěné odlehlé obydlí (Baar.
(š.-Chod. čech)

'poušťadlo ll -štědlo, .-del, stř. =
zařizení, nástroj na pouštění

pouštěci, přid. = na. pouštění;
pouštědlo, v. poušťadlo

pouštěti, -štějí, nedok. k pustiti:
p. co na zem, na koho hrůzu..:
barva pousti; slož. nedok. do-,
na-... k dok. dopustiti...;
pouštivati, opak.

pouštní, přid. k poušť: p. sen
(čep.) ,

pout || -i.', -ti, ž. = putování. cesp
ta. na posvátné místo...: néřeč.
= posvícení; pozemská., životní
p. = život; je nás jako na pouti
= mnoho (Čap.)

pouťař [-fka], -e, m. = kdo chodí
na pouti, pouťový obchodnik

poutati zločince =_dávat mu pou
ta; přenes. p. vlastenecké smýš
lení (Jir.) = potlačovat; p. či
pozornost .= obracet, přitahovat.
vábit; poutá mě to ke komu =
váže, přitahuje;
slož. dokon. 00- = s- (J'. čap.):
od- = odvázat, uvolnit;
při— = pouty přivázat; při- po—
zornost...; roz- koho = uvolnit
mu pouta: roz- se. o bouři, boji...
= rozzuřiti se, vzplanout; &—věz
ně; u—; přenes. u- pozornost, být
upoután na lože; poutdvati, opa
kov.: slož. nedokon. 011- atd.

poutavý [-vě; most-] = poutajici
pozornost, zajímavý

'poutec, -tce, m. = cestička ve vla
sech (Roll., Trév.); = poutník
(Nera)

'poutí, stř. = dárek z pouti
poutlchlý, v. tichnouti
poutko, -tek. stř., zdrob. k pouto;

= očko, klička na upevnění, za
věšení

poutní, přid. k pout:
poutník [-tnice], -a, m.
nik pouti; přid. -tnick:ú
hůl)

pouto, stř. = čím se spoutavá.,
obyč. pomn. -ta = okovy; pře
nes. pouto = - pojítko, svazek
(přátelství. lásky...)

p. místo;
= účast

(šat.



pouťovati 1224 ' pověra

pouťovati = chodit po poutích povážená, ž.: je to na mou =
(lid.); slož. dokon. do- =. pře- musí se to uvážit. je to považ
stat pouťovat (Rais) livé

poutový, přid. k pout: p. fotograf; rv:-ží, Stř- = krajina při řeceu-vé srdce

pouvoir cpuvoárno, -u, m., franc.
= plná. moc, pravo, oprávněni

pouzdérko, -rek. stř., zdrob. k
pouzdro

pouzdrař, -e, m. = výrobce pouz
der; —řský[-řstvi], přid. k tomu;
pouzdro, -der, stř. = schránka,
dosa, etui: zdrob. pouzdřičko,
-ček, stř. '

pouze, v. pouhý
'použitelný <<po-u-»= čeho lze po

užiti; -živatel [-lka], -e, m. =
kdo používá.; užívati, v. žití

povadati, povadlý, v. vadnouti
povaha, z. = soubor hlavnich lid

ských vlastnosti,“ charakter: =
ráz (krajiny...);
povahokresba, ž. (Nov.) || obyč.
-hopis, -u, m. = popis povahy,
charakteristika; -hokresebný, -ho
iičwý || nejčasť. miswý = týkající
se povahopisu, obsahujíci povaho—
pis: -hotvomý: —né mistrovství
= v tvoření,
(Bez.)

'povahovati = považovati (Suš.)
povahový [-vč1, přid. k povaha:

-vá. vlastnost; —vědobrý... = 'co
se týče povahy

poval, —u,m. || '-Za, ž. (Heyd.) =
stropnice, strop, trám. kmen;
'povala, m. = povaleč

povaleč, -e, m. = kdo se povaluje,
lenoch, darmošlap; '-čnz'f || -čský
Misky; -čstv£], přid. k tomu

poválečný = jsoucí... po válce
'poválka, -iek, ž. = stropnice

(Křel.) .
povalovač, -e, m. = povaleč:

povalovati, v. valiti
povalový, přid. k poval: p. strop
'p0van, -u ll'povánek, -nku, m. =

vánek
povar, -u, m. = povaření
povařovati, v. vařiti
'povášniti = rozvášniti
povázka, ž.. plevel

v popisu povahy

povážlivý [-vě; most) = uvážlivý.
rozvážný (šafař., Herb., zastar.
a lid.); = na pováženou, nebez
pečný (krok, věc); -vě chatrný...

'považný [—ně;-nost] = povážlivý,
rozvážný, vážný

považ0vati, v. vážiti
povážský, přid. k Pováží
povděčný [-čen] = vděčný (komu).

rád (čemu)
povděk, -u, m.: přijmouti co &

-kem = vděčně, rád
povedený = co se povede, zdaři

lý, v. vésti: = vykutálený: -ná
kopa...

povel, -u, m. = krátký rozkaz vo
jenský...; 'povcl'ný = velitelský

povelikonoční = jsoucí... po veliko
nocích

povetšelý = zvetšelý: -šeti, v. vet
šeti

'pověčný = věčný (básnic)
pověděti || '-d£ti, povim... (v. vě

děti) = říci; slož.
do- = říci do konce, celé; na
žákovi = říci mu něco z odpo
vědi; 0- boj... = vyhlásit; od
komu, na otázku = dát odpo
věď; pro- = říci (Třebíz., Dyk):
před— = uhodnout, co se stane
později; při- = slíbit (zastar.):
vy- smlouvu.., koho z bytu =
dát výpověď; stroj vypověděl“=
přestal fungovat: za- = zakázat:
zod— otázky;
v. povídati

povědomí, stř. = vědomi:
povědomý [-m; mě; -most] =
známý: je mi -m || -mý; mít
-most o čem = znáti to (lid.)

*pověký = věčný
pověra, ž. = víra. v něco nadpři

rozeného, nemožného: pověrč'iv'ý
[mě; -vost] = věřící pověrám:
pověrečný = pověrčivý . (zastan) :
obyč. -ný strach... = plynoucí
z pověry



pověřenec 1225 povlak

pověřenec, -nce, m. = pověřený
zástupce; -necky', příd. k tomu

pověřitel ]] -řovatel [-Zka], -e, m.
= mandant; dříti, v. věřiti

pověřovací listina = kterou po
věřujeme; -řova.tel, v. pověřitel:
Jovan, v. věřiti

pověst, -i, ž., 1. = lidové vyprávění
s historickým základem; přenes.
= nezaručená zpráva.. fáma; 2. =
jméno 2., obecné mínění o ně
kom, o něčem;
pověstný = mající pověst 2., buď
Vdobrou nebo špatnou, slavný, vy
hlášený. proslulý, famósní, obec—
ně známý

povětrňák, -u, m. = větrný mlýn
(lid.); povětmi, přid. k povětří:
= větrný; -t'mik [-n1'.ce], -a, m.
= povětmý člověk, lehkomyslný:
-tmík, -u, 111.= povětrňák

povětrnost, -i, ž. = počasí: mostní
zpráva = o počasí

povětrný = povětrní. jsoucí'v po—
větří, nadzemský; -né krajiny
(Tyl), -né úkazy (Vlč.): -né
zámky = větrné (č.-Chod)

povětroň, -ně, m. = meteorit
povětří, stř. = ovzduší, atmosféra;

= počasí (zastar. & lld.): vzná
šeti se v D., přenes. = oddávat!
se snům. fantasií

povětšině, v. většina
'pověžný, -ného. m. = hlásný (Jil—.)
povíc(e) = několik, dosti mnoho

(lid.)
povídačka (pand-, Jir., nár.), -ček,

2. = povídání, nezaručená zpráva,
povídálek [-lka], -lka, m. = ples

kálek, žvanílek
povídati, nedokon. k pověděti = ří

kat, vyprávět; slož. dokon.
do- = pověděti do konce: na
čeho mnoho = navykládat; ne
dokon. na- žákovi; nedokon. o
boj; o- návštěvu (Svět.); ne
dokon. od- na. otázky, komu:
od- za koho, zač = být odpo
vědný; nedok. před-, přz'- co;
dokon. 70.2- se = dostati se při
vyprávění do proudu; nedok. vy—
smlouvu..._ u soudu; nedok. .a
koho. se (knězi); přenes. z- koho

. povídenštlti se (Zev-) =

= vyzvídat na. něm; sr. zpověď:
dokon. wz- koho, se; dokon. za
se = dáti se do delšího povídání;
nedok. za- = zakazovat; dokon.
zod- otázky = odpovědět na ně:
nedokon. zod- zač = odpovídat.
být odpovědný; povídá'vati, opak.

povídavý [most] = rád povídajíci.
hovorný

nabýt ví
deňského rázu

. povídka, -dek, 2. = slovesné zpra
cování drobnějšího příběhu :
-dkář, -e, m. = vypravěč poví
dek; -dkářský Esky; -st'v£], příd.
k tomu; -dko'vá forma (NOV-)

povidla, -del_ stř. pomn. (nář. -dM')
= kašovitý ovocný výrobek;
-dlov'ý = s povldly

povijan, -u, m. = pás na ovinuti
dítěte

povíjeti, v. Víti;
*povíjivý = popínavý (Čech)

povinen, -nna..., v. povinný
'povinník, -a, m. = kdo je něčím

povinen, má, povinnost
povinnost, -1, ž. = úkol chápaný

jako mravně závazný, plynoucí z
vědomí a. z prožívání vztahu člo
věka k člověku, k lid. spolen
nosti: p. k rodině, ke státu..:
pozňwný[m, wma, mě...] =
zavázán, závazný: být -nen co
dělat, úctou... ke komu || -nný
Výtisk, -nné hlášení; -nně se hlá—
sit... = z povinnosti

povinovín = povinen (Nov.. Olbr..
zastan)

'povislý = svěšený.sražený (Tilsch.)
*povlsnonti, -sl, dok. k viseti: ne

chat p. ruku = svěslt (Vr.)
povívatl, -v. váti
'póvl, —u,111.= brak (lid.)
povlaček || povat-, -čku, m., zdrob.

k povlak
povláčeti, v. vláčeti _
povlak, -u, m. || *povlaka, z. =

čím se něco (peřiny...) povléká.
potahuje, vylévá. (sklovitý p. =
glasura), co se usazuje na ně
čem (D. na jazyku);
povlakový: -vá. látka = na po—
vlaky



povlaštiti 1226 povyšitel

povlaštiti koho, co = dát komu.
čemu Vlašský ráz: 4:01:17,01,ne
dokon.

'povlek, -u, m. = povlak
povlékatí || panu-, v. vlékati
povlovný Poté; -nost] = pomalý.

pozvolný, nenahlý
Povltaví, stř. = krajina při Vlta—

vě; povltavský, přid. k tomu
povodeň, -dně, 2. = zatopa
povodí, stř. = vodni oblast řeky
povodňový, přid. k povodeň: p.

fond: přenes. -vě rozměry aféry
(Mach.) = veliké

'povoj, -e, m. || 2. = závoj, svlačec
povojnOvý = jsoucí po vojně
povolání, stř., k povolati, 1. dě

jově: p. k vojen. službě. za úřed
nika...; 2. konkrět. = vyšší, du
ševní zaměstnáni; == zaměstnáni
(řid.); černé p. = uhliřstvi (č.
Chod); v. bílý

povolaný, k povolatí == navržený.
ustanovený; = příslušný, schop
ný, osvědčený: p. činitel, odbor
ník...

povolávací listek = kterým se po
volává. (k vojsku);
watt, v. volati

povolební = nastalý...
-bách

povolení, Jm, v. voliti
povolný [-ně; moon = po vůli

jsoucí, ústupný, ochotný; p. svah
= povlovný (zaslat.)

povolovací řízeni = o povolení:
povolovati, v. voliti

Povolží, stř. = krajina podél Vol
hy; povolžský, přid. k tomu

povoz, -u, m. = vůz (se spřeže
ním); povoznický [-ctv£], přid. k
povozník, -a, m. = majitel po
vozu, kdo vozí živnostenský; po
vozny': -zná, pošta

'povráščelý || 'dvraštělý =
tělý;
povráščeti, v. vráščeti

povráščiti || maštitž, v. vráščitl
povrčívatl, v. vrčeti;

po volbě.

svraš

povrčovati = povrčivati, vrčeti
'povrh, -u, m. || '-ha, ž. = opo

vržení:

'povrhel, -e, m. = vyvrhel (za
stan);
pom-hovatí, v. vrhnouti

povrch, -u, m. = vrchní plocha
(země, stolu...); zůstávat při vý—
kladě... na -chu = nepronikati
do hloubky; p. tělesa = soubor ,
ploch je omezujících

povrchněti, -nějí = stávatl se po
vrchní; slož. dok. z- '

povrchní Plně; masu, přid. k po
vrch = mělký, nedbalý (člověk,
práce...); “nice, ž. = povrch;
'-ník, -a„ m. = povrchní člověk

povrchový [-vě; wost), přid. k
povrch: -vá. voda = na. DOVTChl-l

'povrženec, -nce, m. = opovržený
člověk; “čerti, stř. = opovržení;
'iže'ný [-že'ně; -ženost] = opovr
žený

'povržlivý [-vě; most) = opovrž
liVÝ

povřísélko, -lek, stř., zdrob. k
pov'řislo, -sel, stř. = slaměné va
zadlo, provázek na vázání sno
pů, otepí

p0vstalec [-lkyně], -lce, m. =
vzbouřence; decký [-lecky; Jec
ton, přid. k tomu

'povstallště, stř. = místo povstání
povstání, povstati, v. vstáti
povšechný [mě; most) = ne po-_

drobný, všeobecný, přehledný,
celkový (přehled. zpráva„ dějiny)

povůli || po vůli, v. vůle
povy- ve zpřidav. přič. min. činn.:

'-haslý = poněkud vyhaslý: -lé
oko (čech); '-chladlý ret (t.)

povyk, -u, m. = pokřik, hluk;
povykovatž = dělat povyk; sloz
dokon. na.- se (mnoho))

'povy-pa.dlý kámen, -pjatá hruď,
dřidlý (Čech) = poněkud pro
řidlý; -stouplý strom z lesa
(Hál.) "

povýšenec, -nce, m. = povýšený
(v úřadě...) člověk; obyč. = člo
věk nad všecko povznesený;
meck'ý .[meckm mectvlJ, přid.
k tomu '

povyšitel, -e, m. = kdo povýší ně
koho, něco (Dyk);
povýšitš, -vyšovat£, v. výšiti



povyfúhlý 1227 pozdnější

povytáhlý = mírně Vytáhlý
povýtce, v. výtka
povývati, v. výti
povzbudivý Dvě; -vost] || -dm'/

(Dyk) = povzbuzující (literár.)
povzbuzovací = na povzbuzování:

povzbuzovatel [-lka],
kdo povzbuzuje;
dlti

'povzdál || -dálí || -dálí, příslov. =
opodál;
'po(v)zdálečí, příslov. =
z nevelké vzdálenosti;
'po('v)zdaleka || 'Jeku, příslov.
= opodál:
'po'vzdále'ný = nepříliš vzdálený;
povzdálí || -dálí, v. povzdál

povzdech, -u, m. = povzdechnutí;
-chovatí, v. dechnouti

'povzdych, -u, m. = povzdech; po
vzdychatí, -chnoutí, v. vzdychati;
'po'vzdycho'vatí = povzdychávati

povzlet, -u, m. = vzlet (básnic.):
p. ptáka. (Jin)

povznášeč || —ná-,-e, . = kdo chce
jiné povznášet (říd., opovrž.);
-šečskú slovník (So.) = slovník
(slova, Výrazy) povznašečů

povznášející, -šetí, v. -nášeti;
'povznášímj kvě; most) =
vznášející

_povznesen(ý) || (lid. a hovor.) -5e
ný vně; masu nad koho, co =
povýšený, nepokládající to za
důstojné: být -sen || člověk -sený
nad...; -sená nálada. = povznáše
jící, přenes. (hovor.) = rozjaření;
povznésti, v. néstl;
povznešenec, -nce, m. = povzne
sený člověk (č.-Chod)

povznět, v. vznět
povždy, příslov. = vždy
póza., z., z lat. = postoj; často =

= přemrštěné, strojené chování.
vystupování, přetvářka

pozadí, stř. = zadní část (jeviš
tě...); p. obrazu = co je za hlav
ním předmětem obrazu, co jej
obklopuje, uzavírá; p. události

=. co předchází, různé okol—
nosti; být, státv p., zatlačit ko
ho do p. = nezúčastníti se přímo
čeho. zbavit vlivu

-zooatí, v. bu

opodál.

po

-e, m. ='

pozadu, příslov. = vzadu, za. iným:
zůstávat, zůstat p.; přenes. být...
1). za kým = nevyrovnáti se mu
v práci, ve vzdělání..., ve vývo
ji, nebýtí dosti pokročilý, opož—
ďovatl se; hodiny jdou p. ='
pozdí se; platiti... p. = ne pře
dem

pozamykatí, v. I mykati
*pozapadlý -= chatrný (Ner.)
pozapomínatl, v. -pomenouti
'pozardělý = trochu zardělý (J'ír.);

podob. 'pozarostlý (Krásnoh.)
pozasnoati, v. zasnouu
'pozastávka, -vek, ž. = krátká za

stávka (č.-Chod)
pozastavovati, v. stavovati
pozatmělý [dost] = zaslý, zne

čištěný, nejasný (čech); = ne
jasný. o slově (zastan)

*pozaunér, -a II 'méř, -e, m. = po
zounář

pozbýti, -budu (v. býti) = přijít
oč, prohospodařit, ztratit; po—
zbýtl důvěry,-svěžestí... || matku.
penize; pozbývatí, nedokon.

pozdě, příslov. času = ne včas.
po obvyklé, náležité době;
'pozděhodě, příslov. =_
(zast.);
pozdějí, příslov. = za nějakou
dobu po něčem (o minulosti i
přítomnosti); p. se to již nestalo;
přijdu p. (než obvykle);
pozdější = nastalý za nějakou
dobu po něčem: v p. době...

pozditl se, -žděn(í) = opožd'ovati
se: hodiny se pozdí = zůstá
vají pozadu; p. se za kým ve
vývoji (kniž.); 'p. se = při
pozdívati se; slož. dokon. o- se,
z- = přijít pozdě, zdržeti se, o—

pozde

meškatl 's prací; opožděný, :—
vlak; .
opožďovatí, z- se, nedokon. k
tomu;
pozdívatí se, opak.; nedokon.
slož. pří- se = stmívati se, schy
lovati se k večeru

pozdnější, v. pozdní;
pozdní = co je. co se děje... poz
de, ne brzo: p. hodina, lítost.
obilí...: 2. stup. pozdnější



1228 pozorpozdrav

pozdrav, -u, m. = pozdravem; po
zdrwvení, wm, -vovati, v. zdra
vití;pozdra1mý (telegram...) =
vyjadřující pozdrav

',pozdvih —u, m. = pozdvižení
(Suš.);
pozdvíhati, wihnoutí, v. zdvíhatl:
pozdvihovánek, -nku, m. = zvo
nek, kterým se zvoní při po
zdvihování:
pozdvihovám, stř., část mše:
wm, v. zdvíhatl
pozdvižem, stř., k pozdvihnouti:
přenes. = rozruch

pozedný, -ného, m. = strážce hra—
debních zdí (Jin. zastat)

pozejtřek, -tří, časť. pozítřek, -tří.
v. tam

'pozemčan, -a, m. = pozemšťan
pozemeček, -ěku, m., zdrob. k

pozemek, -mku, m. = pole; sta
vební p. = staveniště; pozemko
vý (daň. kniha, reforma...); po
zemní práce, vedení, stavitelství

pozemský [-k:u;' -kost] = jsoucí...
po, na. této zemi, přenes. = pomí
jející, časný, proti nebeský (ži
vot, štěstí...); nejhrubší -kost
(Cech)

pozemšťan [mkaL -a, m. = oby
vatel země; arahatství, stř.
(Neum) = to, že jsme pozem
šťany, pozemský původ & ráz;
p. a rouhačství Majakovského
(Tauf.);
pozemští“ = učinit zemským.
majetkem země: nedokon. _mšto
vati

pozér, -a, m., z franc. = člověk
přemrštěně, strojeně se chovající;
pozérský [-sky; —stv£], přid. k
tomu

'pozev, -zvu. m. = pozvaní, Vý
zva. (Čech)

pozín'iti, v. zírati
pozítřek, -řka, m. = přespříští den,

den po zítřku: na p., do -řka;
pozítří, 1. stř. = pozítřek; 2.
příslov. = po zitřku

pozi'vovati, v. II zívatl
-e. m. = kdo pozla

0pozlatitý = pozlacený (Jlr.)

pozlátko, stř. “= tenká. vrstva zlata
na něčem; symb. = klamavý
povrch, -vá slupka; pozlátkooý
= klamavý, jen na oko: p. život
(Vi-chl.), —vá nádhera

pozlehoučkn, -hou'nka., -hounku,
příslov. = velmi lehce

pozměna, ž. = menší změna
'poznamenaní, stř. = poznámka

(zastan)
poznámka, -mek. ž_.= dodatek (pl

semný n. ústní), vysvětlivka )(
hlavnímu výkladu.., noticka:
poznámkový sešit = na poznám—
ky

poznačiti, -čo'vat4, v. znacitl
paznání, stř., k poznati, v. znáti.

1. dějově: přijít k p. = poznat:
2 = poznatek; o p. větší.. =
o málo, ale přece o tolik, že je
to poznat || 0 poznánínko (č.
Chod)

poznatek, -tku. m. = výsledek po
zmíní

'poznatelný = co lze poznat (Pa—
lac.)

poznatkový, přid. k poznatek: -vá
stránka, (Drt.)

poznávací schopnost = s.
vat; p. znamení =
rého někoho, něco
avatz', v. znáti

poznenáhlý [-hlu ||
= ponenáhlý

pozná
podle kte

poznáme: .

'-hla (Nel*.)]

p0znov || zprav. poznam/., příslov.
= znova

pozobjímati, v. jímati
pozor, -u,- m. = bedlivě, záměrné

vnímání, bedlivost. opatrnost při
práci: mít (zastara), dát, dávat p.
(na koho, noc); míti se na -ru
před kým, čím = být opatrný:
p.! =_ dej(te) pozor,'opatrně...!:
stát v. -ru (vojen.); P., -a., m.,
psí jm.;
'pozorlz'vý (Ner.,
pozorný [-ren;
dávající pozor,

Tllsch.) ||
urně,- -most] =
vědomě k ně

čemu směřující (žák, sledovani
čeho...); -rný ke komu = vší
m'aVý, ochotný, šetrný, zdvořilý;
činím tě —rna..._ v. činiti; -rně
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naslouchat. co dělat...; -rnost
věnovat komu, čemu, obrátit
): čemu, nač || -rnost; = projev
pozornosti

pozorovací schopnost = s. pozoro
vat; p. stanice = na pozorování;
pozorovatel [-lka], -e, m. = kdo
pozoruje; matelm, 2. = pozoro—
vací stanice; -vatel/ný [mě] = co
lze pozorovat: watch—ký talent;
pozorovati koho, co = pozorně se
dívat, sledovat; slož. dokon. od
co (od koho) = pozorováním
poznat; 031- = delším pozorová
ním poznat, zjistit..: z-, prostě
dokon. = uvidět. postřehnout:
wávati, opakov.

'pozorovna, -ven, ž. = pozorova—
telna (Č.-Chod)

pozoruhodný [mě,- ma.—n] " hodný
[hoden] pozoru = zasluhující po
zoru

pozoun, -u, m. = hudební nástroj:
-nář, -e || mista a-nys-n. m. =
kdo hraje na pozoun;
pozounový E-věl, příd. k pozoun

pózovati, v. posírovatj
pózovitý [-tě; -tost] = pozérský
pozpátku, příslov.: p. jít... = _s

obličejem proti směru chůze; p.
platit... = pozadu. ne předem

pozpěvovati, v. zpívati
I pozříti, v. zřítí
II pozi—ití, —řu, -řeš... -řou, řidč.

-řím... -ří (nik. -ru, -rou), -řl,
-řete, -zřel, -zřev, -zřen(í) || pů
vod. (souvisí se žráti), ale zastar.
požřžtí, -žru, -žřeš..., -žrou, -žři...,
-žřel, -žřen(í), lid. pohřít =
= polknout, pohltit

pozná/zeti, v. tratitl
pozurážeti, v. rážeti
pozůstalost, -i, ž. = co zůstane

po nebožtíkovi, majetek, ruko
pisy...; pozůstalý = zůstalý po
zomřelém;
pozůstatek, -tku, m. = zbytek:
tělesné -tky = mrtvola:
pozůstávgti, v. II státi

pozvání, v. zváti; pozvánka, -nek,
ž. = psané n. tištěné pozvaní

pozvedatl, -dnouti, v. zvedati. zved
nout!
'pozvedovati = pozvedatl

'pozvíce, nespr. m. ponejvíce
pozvolna ll pozvoZM, příslov. k

pozvolný = nenáhlý. pomalý. po
stupný

pozvytahOvati, v. tahatl
pozvytráceti se, v. tratiti
'pozvuk, —u,m. = ohlas, ozvěna;

'poz'lmkovati = pozpěvovat. po
broukávat (Jin)

pozývatl, v. zváti :
'pozývavý Evě,- most) = pozýva
jící, zvoucí

požadavek, -vku, m. = co se po
žaduje; požadovati, v. žádatl

požahovati sudy = Dožehovat_ vy
palovat & výsmolovat (Vr.)

p0žár, -u, m. = velký oheň: = čer—
vánek (Mácha); požárek, -rku.
m., zdrob. k tomu (Čap.): požární
pojištění...: 'me' šleh = požáro—
vý; požáro'o'iště, stř. = místo.
kde je, byl požár;
poždrovitý = podobný požáru:
požárový, přid. k požár;
požářiště, stř. = požaroviště

'požeh, -u, m. = žeh, záblesk; dát
v p. = zapálit (Ju-., zastar.)

požehnání, stř., 1. = přání zdaru.
štěstí (doprovázené u katolíků
znamením kříže, u evang. po
zdvižením rukou duchovníholz
Boží, rodičovské p.; dát p. na
stávajícím manželům; dát k če
mu své p. = souhlas (lld. a. ho—
vor.); 2. = katolic. odpolední
bohoslužby; 3. domácí p. =
zbožná. průpověď zavěšená na
stěně; 4. (Boží) p. = hojnost.
velká úroda...;
požehowný = komu bylo požeh
náno; p. plod. -ná ty mezi že
nami (bibl.); = úrodný (kraj...);
být v požehnaném stavu = tě
hotná.

požehovati, v. žehnoutl
poženštitl koho, co = dát komu.

čemu ženský ráz; p. se = na
býti ženského rázu: poženšťo
vati, nedokon.
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'požer, -u, m. = Jídlo (vulg.): mená starši pokolení (praděd
požemčka, ž. = rybničnítrouba = otcův, matčin děd), prvot
(Baar); -radlo, stř. = tůně
(Němc.): -rák, -u, m. = hltan,
ústí stoky;
paže/rek, —rku,m. = požraný list
od hmyzu...;
'požemý': -ná propast (Roll.) =
pohlcující

požidovštělý = nabylý židovského
rázu; -ště'n'ý, -štěti, -čtiti, —št'0
van, v. židovský

'požíhaný = žíhaný
požínatl,matt, v. II žítl
požil-ač “ -ži- [-čka], -e, m. = kdo

požírá -(Kadl., Nezv.); požimdlo,
stř. = požeradlo; web-ati,v. žráti;
požiravy' [—vě; —vost] = žravý,
sžimvý '

požiteček, —čku,m. = příjemný po
žitek (hovor.);
'požitečný = užitečný (zast.)

požitek, -tku, m.. 1. = důchod,
plat, příjem...; 2. = rozkoš, po
těšeni (duševní, tělesné); p. z
čeho; požitkář [-řka], -e, m. =
milovník požitků 2.: —tkářsků
Esky; -stv£], přid. k tomu;
požitkový, přid. k požitek: p.
zákon

'pOživa, ž. = potraviny, obživa
poživačník, -a, m. = požitkář;

poživačm? DM; -nost] = požit
kářský

poživatel [flkaL -e, m. = kdo po
žívá: poživatelem?[mě,- -nost] =
co lze požívat; poživati, v. I žití;
poživatž/na., ž. = co poživáme, po
travina

požívavý [-vě; most) =
(Vl-chl., Sez.)

'požloutlý = nažloutlý,_ zažloutlý
požříti, v. II pozřiti
Požnň, -ně, ž., starý název Preš

purka, Bratislavy; požuňský
'požntý =' požvýkaný. (Kul.)
pr (prr, pri—r), citoslov. vybízejí

ci dobytče k zastavení; to zas
pr (Vr.) = ne (vulg.)

pra- ve slož. (tvořených často po
dle potřeby) ' 1. význ. stupňova
ciho: pramálo, pranic... = velmi
málo, docela. málo, nic: 2. zna

poživačný

nost, původnost (praobyvatelé =
původní obyvatelé, prasíla...); v.
prapra- || lid. prach-: prachnic

na př.:
-bába, - abička, 2. = otcova.
matčina bába,; -bid'ný [mě] ;
-bůh = původní bůh;
-bytost = původni bytost,
řeny bytosti

*pracant, -a, m. = kdo rád pra
cuje (hrubši hovor.); = přisluš—
ník zaniklé národní strany práce
(hanl.); pracantský [-stvi], přid.
k tomu

Prace, ž. jedn., ves na M.
práce, 7. prací, mn. práce, praci.

-cim, -cích, -cemi, ž. = praco
vání, záměrná činnost: konat...
-'c':i; míti se do -ce. k -ci, ne
mít nic na. -ci: dáti si s čím
velkou -ci, být, mít po 431: mít
kde -ci = míti co dělat, vy
řídit...; míti co v -ci = praco—
vat na čem (lid. &. hovor.); =
zaměstnání: (ne)mít, hledat -ci,
propustit z -ce; = výsledek čin
nosti, dílo; = úkol (školní, do—
mácí...); = svízel. obtíž (s kým.
čím)

prací stroj = na praní; p.
= která se dá prát

pracička, -ček, ž.. zdrob. k pracka:
cukroví;
prác'lčka, -ček, ž., zdrob. k práce

pracinka, -nek, ž., zdrob. k prac
ka; cukrovi; .
pracka, -cek, Z., 1. z něm. =
tlapa; zhruběle = ruka; 2. slovo
domácí = přezka (nát)

pracna., -cen, ž. = pracka: = špa
lík u brzdy vozu

pracný vně; masu = co dá mnop
ho práce, namáhavý, lopotný.
těžký (úkol...)

pracovati, 1. podmětově = býti čin
ný (hlavou, rukama, ve vědě...),
míti zaměstnání (v dolech);
= namáhavě jít (Ner.); p. k če
mu = usilovat oč; p.-k porodu,
o rodící ženě: p. k smrti, 0 těž
kém umírání: p. komu do rukou

ko

látka
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(hovor.) = pomáhat, podporovat;
2. předmětové: p. úlohu... = ko
nat, provádět; p. o čem (kniž.)
= „míti to v práci“ || (běžně)
na čem (neprávem se zamítá);
krásně... pracovaný předmět =
udělaný...;
slož. dokon. do- se čeho = prav
cí dosáhnout, domoci se; pod
métově: ten to dopracoval! ap.
= došel ke špatným koncům; 'na
se (mnoho); o- kámen... = upra
vit jako materiál; od- sí dluh =
prací uhradit; od- sl závazek =
prací splnit; od—několik hodin...;
po- = dokončit práci; pro- těsto
= prodělat; pro- návrh... = dů
kladně vypracovat; pro- se k ná
zoru, na čelné místo = prací do
spět. dostat; pře- co = znovu
zpracovat; pře— se = přílišnou
prací si nervově uškodit; roz- co
= začít, ale nedokončit; u- se =
prací se unavít; 1111-co = pro
vést..: z—suroviny = přizpůsobit
k výrobě; 2- data, fakta, dokla
dy... = přehledně, věcně... sesta
vit, využít pro Výklad; za- se
do čeho = vniknouti do toho;
býti zapracován;
pracovávati, opak.

pracoviště, stř. =
působiště

pracovitý [-tost] = rád pracující
pracovna, -ven, ž. = pracovní míst

nost; donucovací p. = robotárna
pracovní = týkající se práce: p.

doba, řád, morálka; p. předmět.
v. předmět;
pracovník [-1mice], -a. m. = kde
pracuje v nějakém oboru:
'praco'lmý = pracující (Ner.)

pracující, z přídav. příč. od praco

místo práce.

vatl: p. lid...; zpodstat. pracující,
m. = kdo pracuje; hlav. v množ.
č.: všichni p. apod.

práč, -e, m. = rváč
pračata || prá-, stř. pomn. = bití

jako vojen. trest
práce, -čete, stř. = prakovník;

přenes. = dítě, které se rádo pere
práček, -čku, m.. zdrob. k prak

pračeský jazyk neboli pračeštína,
2. = nejstarší podoba našeho ja—
zyka; pračeská doba

pračka, -ček. ž. = pramice. prací
stroj, pradlena

pra-člověk = původní člověk; -da
rebný = velmi darebný;
-dázmý = velmi dávný; od
-dá1ma, odpradávna " z pradávna
(čech) = od nejstarších dob

prádélko, stř., zdrob. k prádlo
prádelna, -len, ž. = místnost "na

praní
prádelní = na prádlo (kosm)
prádelnický [-ctví] = týkající se

Výroby prádla
prádelníček, -čku, m., zdrob. k

prádelnlk, -u, m. = skříň na
prádlo; 11.,-a, m. = majitel prá
delny (č.-Chod)

'prádelný = prádelní
praděd, -a, m. = otcův, matčln

děd; Praděd, -u, m., hora
'pradlvný = prapodivný (Nar..

Rais)
pradlák, -a, m. = prádlař; 11., -u.

m. = prádelní hrnec (HerrmJ
prádlař [-'řka] (pradlář, -lař), -e.

m. = kdo pere prádlo
pradlena, ž. = žena peroucí prádlo;

pradlenka, -nek, ž.. zdrob. ]: to
mu;
pradlenský, přid. k pradlena

'pradlí, ž. = pradlena (zast.)
prádlo, stř., 1. = praní; vzít koho,

co do -la = pustit! se do koho,
čeho (lid. a hovor.); 2. = co se
pere, část oděvu, ubrusy, pokrýv
ky...: špinavé p., přenes. = ne
příjemná. nepěkná věc (lid. a
hovor.)

praduch přírody (Čech) = původ
ní duch

prádýlko, stř. = prádélko
prae- <<pré-», lat. předl., příslov.

ve slož. = před- || často zčešť.
pre-, prá-:
prac-destinace, -dikát, dia-, Jula
toricky', -mise. v. predestinace...;
-pondera/nce, ž. || pre- cpré-r =
převaha;
mas-ice, v. preposice;
-rogativ || -va, v. prerogativ
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praesents <mrézenw |; pre-, -ntu. hořet, mit velkou žízeň..: p.
m., lat. = přítomný čas: —sefntn»i (touhou) po čem = dychtlt.
kmen, tvar... toužit; slož. dokon. vy- = vy

pmsidialista || obyč. pre— x-zidy
ja-», m. = člen presidia, jeho
přednosta:
praesidlálka li obyč. pre-, a—zidy
jal-» = ' presidialni schůze;
dum-:, přid. k praesidium, pre-:
praesidium |.| obyč. pre-, -dla.
stř.. lat. = předsednictvo, před
nostenské oddělení; sr. ex

praeterltálni li prá-, přid. k prae
teritum:
praeteňtum || prá-, -ta, sti-., lat.
= minulý čas (mluvn.)

praevalence || pre- (pre-». 2.. 7. lat.
= dušemi převaha

pragmatický [—t'ick'y -tmwstl
<<-tyc-, —tyč-», přid. k pragmatika
& pragmatismus: -ka sankce = o
posloupnosti (dějepis.)z —kýděje
pis... = nejen čistě popisný, ný
brž dbajicí také vnitřní souvis
losti dějů

pragmatik ť-tykxx -a. m. = prat;
matista:
pragmatika (Pty-», 2., 7. řeč. =
služební řád; -tikáln£ = podle
pragmatiky:
pragmatismus c-zmus», -mu, m.
= pragmatický raz zkoumání,
snaha oň; —t1'.sta,m. = stoupenec
pragmatismu

“p:-ah, -u, m. = prahnutí (Slád.)
práh, prahu.., m. = spodek zá

rubně; symb. domu, bytu, do
macnosti: překročit... otcovský
p.; ani nezavadit 0 či práh =
vyhnouti se jeho domu atp-: pře
nes. zapadnout pod p. vědomi
apod. = do podvědomí; na prahu
života. století... = na začátku:

'pomn. prahy = peřeje
Praha, 2., naše hlavní město
pra-hamabný = velmi hanebný;

-hezownkú = velmi hezký (Net-.);
-hloupý (So);
—hmota, ž. = původni hmota

prahnoutl || někdy práh- (Tyl, čech.
Vrch1.), —hl, -hnuv, -hnut(í) =
pražiti se, vysychat, zprav. pře
nes. p. žízní (Čech), láskou =

schnout: z- II odch. s- = vy- (li—
terár.): zprahlý

prahorní, přid. k
prahon, ž. pomn. = nejstarší
vrstva zem. povrchu

*prahuíl. -i. ž. = parné počasi
(Rais)

prahy, m. pornu., v. práh
prach, -u, m. = drobounká hmota:

p. uhelný, střelný, na šatech...:
symb. zmaru. zaniku: klesnouti.
obratlti se v p.; rozdrtit. spá
liti co na p.; už je (z něho) dáv
no p. a popel (o dávno zemře
lém); být v -chu = pryč, o zmi
zení, ukradení... (lid. & hovor.);
vynalézt p. na silnici = něco
davno známého (posměš.); ptačí
P- = peří bez ostnů: prach a
broky'l, v. brok;
prac-hází, —e,m. = boháč (zhrub.):
v. prachy

pracha(ra)nda, z. = na prach utlu
čené sušené hrušky (lid.)

pracharna, -ren, ž. = skladiště pra
chu, výbušnin; přenes. = stře
disko, ohnisko revoluce, o Paříži
(Majer-)

prachař [—řk:a],-e, m. = výrobce.
prodavač střelného prachu: ———
boháč (zhrub.)

prachatý = bohatý (zhrub.)
prúcheň, -chně, ž. = práchnivění.

práchnivlna;
Prácheň, -chnč. ž., ves, hrad.
kraj

prach-málo, -malý = pramálo...
(lid.);
—milionslcýkluk = zpropadený:
-ké peníze (Rais) = ohromné:
mio = pranlc (lid.)

práchnivěti, -vějí = stávat! se
práchnlvý; dokon. z-;
máchmivina, 2. = něco zpráchm'
vělého, zápach po tom:
práchn'iv'y' = tlející, trouchnivé—
jící

prachovitý [-tě; -tost] = jsoucí ja
ko prach, prašný: = bohatý
(zhrub.)



prachovka 1233 pranepatrný

prachovka, z. = peřina s prachem, | praktikothi, 1. = být prakti
husté síto. hadr na prach.... láhev kantem; 2. p. co = prakticky.
na práškovité věci; v praxi provádět;
prachovnice, ž. = pánvicka, ná- -tikum, -ka, stř. z lat. = prak
doba, pouzdro na střelný prach. tické školní cvičení
prachovka (láhev) prá! = pravil (lid.; Arb.. Cech.

Prachovské skály (v o.) Zey.)
prachový, přid. k prach: p. snih = pra-látka, z. = původni látka:

jako prach; -vá nevěsta.... = bo- -lehky' = velmi lehký;
hatá. (lid.) -les = nepěstěný starý les

prach-starý = prastarý (lid.): -za- pralinka, -nek, z., z franc. = 60
trachtilý (t.) = velmi z. koládový bonbon, původ. = pra

pra-jazyk = původní jazyk, z kte- žená mandle (podle Francouze
rého vzniklo několik jazyků: Praslina): = tvrdý klobouk
Jazykový; (praž. vulg.)
jedno = úplně jedno (Svět.); _ prám, -u, ta. || pramice, z. = dře
-_7'ednoduchý= velmi jednoduchý věné ploché plavidlo

Pruhy, m. pomn. = peníze pra-maličký, mnam, dmálo == velmi
(zhrub.) malý... :

'ijz, —a,m. = Prus. (lid.) -mátfi :: první matku, zaklada
prak, -u, m. = zbraň na vrhání telka rodu.... Eva '

kamenů. _střel || prakowice, ž.; máma„ -mce || prámek, -mku. m..
-k01mík, -a, m. = střelec z praku zdrob. k prám

prakse || -a:e (lld. -kce)_ z., z řeč. pramen, -e. m. = zacátek řeky....
= vykonávání čeho, cinnost menší tok vodní; od -ne = čer
(lékařská, soudní...); = cvik, stvý; p_ vlasů == provazce; p,
zběhlost V čem: mit V čem, provazu = jedna Část jeho ple
získat praxi, nabýt praxe; v -xi tlva; = původ, vznik (hnutí).
je to jinak ap. = v denním, běž— zdroj (poznání, blahobytu. ná
ném životě, při používání, vyko- kupni p.);
mávání... 'pra/menatý = mající prameny

“prakticírovati <<-ty—».podle něm. (vousů), o bradě (Jir.):
= praktikovati 1. *mamenec, -nce. m. = pramen.

prakticismus a-tyz-», -smu, m. = pramínek;
praktické zaměření činnosti, smysl pramének || --m£nek, -nku. "L.
pro praxi. pro praktické věci: zdrob. k pramen;
někdy = nedostatečné zření k prameniště " miska ISO.), stř.
teorii, její pomíjeni = místo, kde pramení tok:

praktický Doky,- -čnost] <-tyc—, pramenitá (se) = prýštit. vy
-tyč-», přid. k pra'xe: -ký lékař věrati z pramene (o řece). mít
= ne' odborný; -ký člověk = původ, příčinu, vznikat (0 ne
praktik; -ká. filosofie = pro ži- , spokojenosti...);
vot; -ká vec... = vhodná, užitečná pramen-ný: -nitá voda = 7. pra

praktik || hovor. -kus <<-ty->>.-ka„ mene;
m. = kdo má. praxi v něčem, prmenny': -nné dílo = zpraco
člověk zkušený, který se vyzná. vané podle pramenů
v životě, v nějakém oboru: pramicc, z., v. prám
praktika, ž. = zběhlost, zručnost, pramínek, v. pramének
dovednost, způsob vykonávání-. pramladý, -ďoučký = velmi mladý
přenes., často pomn. Jay = ú- prámový, přid. ): prám
skoky... (hanl.); pmnámd, -a, m. = prvotni národ
Jika/nt -[-tka], -a_ m. = kdo je prančovati, v. pančovati
na praxi. na. výcviku: pranepatrný = velmi nepatrný
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pranéř 1234 práskaný

pranéř, v. pranýř
pranešťastný = velmí nešťastný
pranic = docela nic
pmnice, ž. = rvačka; slovo do 1).

= zlé, ošklivé (lid. & hovor.)
pranicouci m'a (šmil., Ner.) = pra

nic
pranikdo = vůbec nikdo (Brát)
pranostika cesty-», 2., z řeč. pro

gnostika' = předpověď počasí.
osudu; Jawa“ = předpovídat
(Palac.)

'pranový = úplně nový
pranýř (zastar. méř, Jir.), —e,m.,

z něm. = sloup, ke kterému bý—
vali přivazováni provinilci; pře
nes. přibíti... co na. p. = veřejné
pokárat; být na -ři = být ve
řejně odsuzovan, v nemilosti;
pranýřovati = dát na pranýř, pře
nes. = veřejně kárat, odsuzovat.
potírat '

pra-obyčejný = zcela obyčejný;
-obyvatel = původní obyvatel;
-otčina = původní otčina;
—otec = první otec. zakladatel
rodu, národa

prapísek, misek, v. prapysk
prapodivný = velmi divný
prapor (lid. prá-), -ru. m., 1. =

žerď s vlajkou; přenes. = viaj
ka, hlavní heslo, zásada...; 2. =
vojenska jednotka, batalion; 3. p.
u péra = jeho pernatá obruba;
praporčík, -a, m., voj. hodnost;
praporce, -rce, časť. -rek, -rku
& -reček, -čku, m., zdrob. k pra
DOT:
praporečník, —a, m. = nositel
praporu; přenes. = významný
pracovník v hnutí ap.: p. míru:
o Stalinovi;
'-'reč'ný: —nédřevo (Jin) = dře
vo praporu;
praporník, -a, m. =
porečník;
praporovitý [-tě] = podobný pra
poru; arový, přid. k prapor

prawa—, zdvojené a tím zesílené
pra-: -bába, -babička = prababa
otcova__ matčina n. žena ještě

major, pra

ze staršího kolena; podob. -děd
= otcův n. matčin praděd...; -po
tomek (Majer.) = vzdálený po
tomek; -vnuk [vnučka] = sy
nův n. dceřin pravnuk...

prapříčina, ž. = původní příčina
"'pl'apysk, -u, m. = veřeje (J'ir.);

= kámen u dveří, veřej, tyčka v
plotě; nař. též misek, -sku ||
misek

prarodiče, m. pomn. = děd a bába,
zakladatelé rodiny..., Adam a. Eva

prasácký [-cky; -ctví], přid. k pra
sák; přenes. = necudný, nečistý:

. pracák, —a,m. = pasák prasat:
přenes. (zhrub.) = necuda

prasátko, -tek, stř., zdrob. k prase;
uvidět zlaté p., o dětech (odmě
nou za půst o štědrém dni)

prase, -sete, stř. = vepř domácí:
symb. nečistoty, necudnosti =
necuda, prasak; symb. hojnosti:
míti se jako p. v žitě, na krm
níku (vše zhrub.);
prasecký boky;
sácký;
prasečí, přid. k prase: p. krev,
chlívek, hody;
prasečina, zdrob. mica, -nek, z.
= necudnost, —nářeč, -ný obraz...
(zhrub.);

-ctví] = pra

prasečinec, -nce, m. = prasečí
chlívek;
prasečiti = necudně mluvit
(zhrub.): v. zaprasečiti;
prasečká'ř, -e, m. = obchodník
s prasaty

prasíla, ž. = původní síla
prasídlo, stř., pomn. -dla = původ—

ní sídlo, -la, pravlast, kolébka
prasince, -nce, m. = prasečinec
prasiti se = vrhati selata; slož.

prostě dokon. o- se; prasívatí se,
opakov.

prask || prásk, citoslov. vystihu
jící zvuk při lámání, pádu, švih—

koženky
(Rais)

práskaný [—ně,-most] = protřelý
(lid. a hovor., Vanč.)



praskatzl 1235 prašívatl

praskatl = vydávatl zvuk prask, Praslovan, -a, obyč. pomn. má,
(s praskotem) se přetrhavat, m. = Slované v době praslovan
pukat..., praštěti; přenes. někde ské; praslovanský jazyk neboll
to praská, o nepořádcích a je- mšti'na, ž. = slovanštína v době
jich propukávání (lid. a hovor.); praslovan.: -nská doba = kdy
slož. dokon. zao-, o strunách...; Slované žili v pravlasti
roz-: -praskané ruce = rozpu
kané:
praská'vati, opakov.;
v. prasknouti

prasnice, 2. = presná svině:
prasný- = březí, o svlnl

pra-starý = velmi; -st'rýc = otcův,
matčln strýc: -s'větlo

práskati = vydávati zvuk prásk 'prašan, -u ][ -a, m. = prachoW
(bičem), s praskotem, hlučně za- sníh (lyžař. hantýr.)
virat.-.: slož. dokon. na- komu prášeček, -čku, m., zdrob. k prášek,
= nabít; vy- koho = na—mu: -šku, m., zdrob. k prach;
vy- koho z domu = bitím vy- prášek, -ška, m. = mlynáfský
hnat; SP- výprask; 2- koho = učeň; přenes. (hovor.) = začá—
zbít; tečník ,
práskávati, opak.; v. prásknouti prášenice. ž. = sněhová chumele

praskavice, ž. pomn. =- praštěnky; nice
praskakaa, -vek_ 2, =.- praskavá, prášlček, -čku, m., zdrob. k prášek
raketa; prášldlo, -del, stř. = oprašovadlo
praska'vý [-vě; most) = praska- Prášil [-l_ka], '8. m- = kde „prá—
jící ší", žertovné lže; baron P., hr

_ dina prášilovské literatury; -lka.
práskavý [mě] _ práskající clzopasná.houba; práššlský || Jov
prasklina, zdrob. -Z'mka, -nek, ž'- ský [“kyL přid. k prášil. Prá.

= prasklé miste; šil; -lství, stř. = žertovné lhaní
?"“ka [—le,-Zost]=“““' presna 'prášínek. —nku,m., zdrob. k prá
puklý, rozpraskaný šek

prasknouti, -kl, —knut(i), dokon. k prášiti, rozk. praš : dělat, V1
praskati: smíchem div nep.: pře
nes. p. u zkoušky = propadnout,
,.puknout" (lid. a hovor.); pra
skne to... = prozradí se (t.):
praskne na to stovka = bude to
stát (t.)

prásknonti, -skl, -sknut(í), dokon.
k práskatl: dveře... práskly =
udělaly prásk, hřmotně se za
vřely; p. dveřmi... = hlučně je
zavřít; p. sebou na zem = sva
liti se (lid. a hovor.); -sknoutl
(praštiti) čím = nechati toho
(t.); -sknoutl do bot = utéCi'
(t.); slož. s- ruce = s tlesknutim
spojiti dlaně; přenes. = velml
se podivit, zhrozit; za,-: dveře
za ním zapráskly (Rais) = s
praskotem se zavřely

'prasko, stř. = prasátko (Baar,
nař.)

praskot, -u, m. = praskání

řít prach (chůzí...); práší se =
dělá. se, víří prach; sníh se -ší
= jemně sněží; p. = žertovné
lhát (z pořekadla: lže, až se
mu od úst práší); slož. dokon.
mz- = nadělat prachu, nalhat; o
koho, co_= setřít prach; po- co
moukou... = jemně, slabě posy
pat; sr. poprašek; 'roz- voňavku
= jemně rozstříkat; roz- ne
přátele = úplně rozehnat; u- =
prachem pokrýt; 1m- co = zba
vit prachu; vy- komu kalhoty =
nabít mu (lid. a hovor.); za
koho, se = posypat prachem:
za—jídlo = zasypat moukou;
-prašovati, nedokon. slož. o- atd.;
s- co (Rais) = střepavatl to:
prášžvati, opakov.

prášítko, —tek. stř., zdrob. k prá
šidlo

prášívatl, v. prášiti



prašivec 1286 pravdo

prašivcc, -vce, m. = prašivý člo— = omýt; ode- pradlo = vyprati
Věk. nadávka; z první vody; po- še = seprat:
prašivi/na, ž. =
kožní

prášivka (lid. PTC-). 2.. houba
prašivka, 2. = prašivina:

prašivý = mající prašivinu; p.
člověk, -va ovce, přenes. = člo
věk, kterému se lidé vyhýbají

práškovati = být práškem; p. po—
le = posypavat práškem

práškovitý [-tě; -tost] = podobný
prášku:
práškový cukr... =

„prašivá“ nemoc

drobný jako
prášek

prašnatý = prašný;
prašník, -u, m. = rostlinný ú
stroj na. prach:
prašný, přid. k prach: -ná. cesta
= kde je prach; Prašná brána
v Praze

prašpatný = velmi špatný
praštěnky, -nek, ž. pomn. = ko

ženky (lid.):
praštěný, (pytlem) = potřeštěný
(lid. a hovor.)

praštěti, -tí = praskati: mrzne.
jen to —tí; slož. dokon. zap;
praštívati, opakov.

praštiti, -těn(í) = uhodit, udeřit,
smýknout... (až to praskne): p.
kým, čím; v. kapsa; se vším p.
= nechatl toho: to máš, je to
prašť jako uhod' = jedno, stejné
(lid. & hov.)

praštívati, v. prašteti;
praštiv'ý [-'vě; most] = praskavý

'pratatík, -a, m. = praotec. předek
(domén.. Ra.)

prateta, ž. = otcova, matčina teta
prátl, peru, per. prav, pral, pran,

praní (vy-praním) = tlouci, bít:
vítr do nás pere (Ner.); slunce
do nás pere = přimo, prudce
svítí; p. se = bíti se; přenes.
p. do koho = napadat (slovně),
potírat, p. se = přítj se, hadat
(zhrub.); p. prádlo = čistit je
vodou, mýdlem... (původ. se do
pradla. pralo, bilo lopatkou ...);
slož. dokon. do(prati) šaty; na- se
prádla = dlouho prat: na—se
čeho = „nacpati se“: o- maso

Irro- co = pročistit; pre- prádlo
= znovu vyprat; pře- koho =
přemoci, zbit (zhrub.); roze
prádlo = začít prat: s-: aby
tě, to čert, kat spral!, projev
rozhořčení; se- se oč = pobít:
w—prádlo, skvrnu = praním vy
čistit; za- co = vyprati špina
vou část toho || špatně vyprat;
mírou, nedokon. slož. do- atd.:
právati, opakov.

pra—tvar= původní, nejstarší tvar;
—typ= původní typ, archetyp

práv, -a.... jm. tvary k praVÝ. jen
v kniž. rčeních: být komu. če
mu p. = správně vykládat, chá
pat, oceňovat; býti p. co učinit
(Vr.) = mít právo

pravačka, ž., 1. = pravice; 2. v.
pravák; pravák [wačkaL -a, m.
= člověk pracující pravicí

privati, v. práti
pravda, ž. = co je ..pravé", sprav

né, co se shoduje se skutečností,
co se skutečně událo, co bylo
skutečně řečeno: je to pravda.
n i-k. pravdou: to je s pravdou
(Staš.);
mluvit pravdu: mít -du; dat ko
mu za -du = uznat! to. co ří
ká., souhlasiti s ním: být na -dě
boží = umřít, nežit; obecná.
mravní... p. = co se obecně u
znává za. správné, zásada, pouč
ka; na mou -du = opravdu: po
-dě = podle -dy;
zesíl. p. pravdouci;
přísloveč. pravda || pravdaáe =
ano, arciť, ovšem: Byl tam? Prav
da, no p.; je "to p. těžké; do
pravdy, v. doopravdy: opravdu,
vpravdě, v. tam

pravděpodobný [mě,- „most) =
podobný, blízký pravdě, ne zcela
jistý

pravdivý [-vě; -vost] = srovnava
jící se s pravdou, podle pravdy

pravdu-, kmen k pravda ve slož.:
'-mil, -a, m. = milovník pravdy
(Kos.); mluvný [mě; -7wst] =
mluvící pravdu



pravdovec , 1237 praviti

pravdovec, -vce, m. = čtenář bolše
vické „Pravdy" před 1. svět. vál
kou. dělník vychovaný v revoluč—
ním duchu

pravdymilovný [dně,- -vwst] || mi
Iooný pravdy = milující pravdu

právem, v. právo
pravě, příslov., v. pravý; = prá

vě. právem, správné (říd. kniž.)
právě, přísl., 1. = podle práva (za

star.): čin dobře a p. (přísl.);
2. vytýkavé = zrovna: p. to nej
lepší, p. ted', proto, on...; 3. při
takací = ano. arciť, ovšem: Je to
tak? Právě, ba p.; 4. časové: p.
přišel. odešel = teď, v této chvíli

pravěk, -u, m. = předhistorické.
doba; pravěký člověk = který žil
v pravěku

pravice, ž., 1. = pravá. ruka; 2. =
pravá strana: sedět komu na -ci. —
po -ci II po čí -ci; v politice =
umírněný, konservativní. oportu
nistický, reakční-směr. jeho Dří
vrženci

pravicový, příd. k pravice 2.: -vé
strany, listy;
zmwičák, -a, m., 1. = pravák:
2; = člen pravice (hanl.): '
pravička, -ček, ž., zdrob. k pra—
vice 1.

pravidelný Hua; -nost] = co je...
podle pravidla, předpisu.., co je
zpravidla, obvyklé (časově i
průběhem...): p. život, mluvnic
lú tvar, -né vyučování, má do—
prava...; jen časově = dějící se.
nastávající v, po stejných časo
vých mezerách, po stejné době:
má dýchání, procházky...: p. ob
razec = mající všecky strany a
úhly stejné

pravidlem, příslov. = pravidelné,
zpravidla, obyčejně

pravidlo, -del, stř. = čím se řídí
me, předpis, norma: p. života: =

_poučka (mluvnické)
pravití (v. pral) = říkat, říci:

Komenský... praví, pravil (zprav.
jen při citování); ve slož. i vý
znamy jiné souvisící s pravý:
slož. dokon. do—,v. tam;

M.- = učinit .,pravým. správ
ným“, opravit. dáti do pořádku
(zlomeninu...): sr. hlava: na—
chybu, škodu = odčinit; na- se
= polepšiti se; sr. náprava; o
chybu, omyl = (ústně, písemně)
= změnit ve správné znění; 0
šaty, dům,.. = uvést do náležitého
stavu; sr. oprava; od- koho, co
= odstranit, popravit; po- do
bytek = poklidit (lid.), člověka
= usmrtit; sr. poprava: poo
= trochu opravit; pře—= pře
vézt, dopravit jinam; sr. pře
prava; přz'- co, se = přichystati
(se); při- koho oč = způsobit.
že to ztratí; 8- = o-, dáti do po
řádku; co tím spravís7... = čeho
tím dosáhneš...; podob. nic proti

'němu nespravíš; s- se = zesíliti
(lid. & hovor.); sr. správa; u
= dáti do pořádku, urovnat
(cestu...); u- si vlasy; u- kus
pro divadlo = zpracovat: sr.
úprava: 17- lék do krku = do—
stat: v—se do poměrů... = při
způsoblti se, zvyknout jim; vy
= říci (zastar.); vy- koho, co =
poslat. opatřit vším potřeb
ným, přichystat (posla, svat
bu, divadelní kus, vlak); sr.
výprava; ws- šaty = s-; :
koho o čem = dát mu zprávu:
býti dobře... zpraven = míti dob
ré zprávy, dobře znát, vědět:
za- dluh = uhradit, zaplatit:
-pravovati, nedokon. slož. na
křivdy, o- úlohy atd. (k do
kon. napraviti, o—): 'Toz- = roz
právěti (Zey.); s- cesty; 5
obec... = řídit, míti správu; s
se čím, podle koho = říditi se:
vy- příběh, novinu = vyprávět:
dokon. dovy— co = vypravovati
do konce; mrvy- se (mnoho):
povy- si (trochu, dovůle);
-pravo-vávati, opakov., slož. ne
dokon. niz-...,
-právěti, —vějí, nedokon. slož.
702- s kým = mluvit: 1711/—po
hádku...; dokon. poroz- si (tro
chu, do vůle): doraz-, dovy- =
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dokončit vyprávění; navy- se -směmý = mající směr napravo:
(mnoho); povy- si (trochu, do -ná doprava
vůle, k libosti)

pravítko, stř. = pomůcka k děla
ni přímek...

pravlast, ž. = prasídlo, kolébka
právni, přid. k právo: p. řád, pro

středek, ochrana. věda, zástupce;
právnický [-cky; -ct'vi], přid. k
právník; '-ničiti = být práv
níkem (V1č.);
právník [mtčkaL -a, m. = práv
ni odborník, studující prav

pravnouče, -čete, stř. || muk
[mučkaL -a, m. = vnuk. vnuč
ka synova. dceřina

'pravný = podle práva., zákonitý
pravo, Stř. =

_

co bylo stanoveno
za pravé, za pravidlo, normu.
soubor pravidel, řad (trestní,
statni...); mit p. k čemu = P.
to dělat; míti p. nač (nik. k
čemu) = narok; to je mé pravo
= to mohu, smím podle řádu
dělat, žádat...; jednat podle -va;
učiniti co právem || (zastar.)
s právem (sr. Správný) || (kniž.)
po právu = podle práva;
obecni p. = znamení právní moci

' (zastar.) ;
pomn. práva = právní nauka.
jus
pravo-, kmen od pravý (= sprav
ný) a právo ve slož.;
-agrárm'cký, přid. k pravý agrár
ník (Gottw.);
-datenství, stř. = pravodatnost;
'—datný [mě; únosu = dávající
právo, daný pravem, řádný;
P—mil, -a, m. || -la, ž. = Ju—
stin(ka); -moc, -i, ž. = moc ply
noucí z práva, postavení, úřa
du..., kompetence;
%, -u, m. = pravidla o psani
hlásek &slov. ort(h)ografie; přid.
-pi8'ný' [mě]; mlatný [-ně;_
mostJ || lid. a hovor. právo- =
platný podle práva; P-slav, -a,
m., křest. jm., z lat. Justus;
-slaví, stř. = východní křesťan—
ství; -slavny', přid. k tomu:
-slavná církev = orthodoxní:

pravost, v. pravý;
'pra'vota, ž. = pravost, správnost

'pravotár, -a, m., sloven. = advm
kat (Mrš.); pravotitt se = sou
diti se (Roll.)

pravo—točivý, o rostlinách = točící
se do prava; -úhelník, -u II-a, m.
= pravoúhlý obrazec; 42.11.11?=
s pravým úhlem, -mi úhly;
wárečník, -a, m. = prav0varečn5'
měšťan; —várečný= mající pravo
vařit pivo;
wěda, ž. = právní věda;
wěrec, —rce, m. = pravověrný
člověk; wěrní? [—ně; masu =
neodchylujíci se od viry, ort(h)o—
doxní; měří, stř. = orthodoxie
(Suš.)

pravý [-vě; -vost] = opak k levý
(ruka...); = správný, náležitý,
skutečný, přiléhavý, výstižný. pů
vodní, nepadělaný, ryzí. čistý
(smysl, víra, slovo, jméno, při
čina, zlato...); míti srdce na -vém
místě = býti dobrotivý, uznalý.
šlechetný; být na —vém || na
svém místě = kam se hodíme
svými schopnostmi...;
p. turista, Hanák... = opravdový.
jak má býti. mající všechny na
ležité vlastnosti; ironic. ty jsi ten
pravý = ty se k tomu nehodíš.
jsi nevhodný...;
p. člověk, směr =
sr. ruka;
p. opak = úplný; v -vé poledne...
= pravě, zrovna v p.: v p. čas =
právě v čas, ve vhodný čas;
p. úhel = mající 90 stupňů;
-vost listiny, rukopisu... = pú
vodnost. autentičnost; do “prava
= napravo, i přenes.

původní vzor

pravicový :

pravzor, -u, m. =
praxe, v. prakse
pra-základ (Nov.), -zá'rodek (Arbo

= původní základ..: web:/tečný
= zcela zbytečný

prazdeň, -dně, 2. = prázdný, vol
ný čas (kniž.)



prázdná 1239 prd

prázdná, ž.: odejít, přijít s prázd
nou = aniž něco dostaneme.
přineseme, s nepořízenou

prázdniny, ž. pomnož. = prázd
na na školách, v úřadě, férie:
prázdninový den

prázdnltl, -zdněn(í) || říd. kniž.
-ždněn(í) = činit prázdným (říd.
kniž.): p. číši (Vrchl.) = úplně
vypíjet; p. si chvíli = krátit
(Hál.); zprav. slož. dokon. u- ko
mu místo = uvolnit; 011- po
hár; vy- se (o sálu...), přenes. o
člověku = jít „na stolici“; zane
= zaměstnat;
nedokon. il.-, vaj-, zane-zrrazdňo
vati

prázdno, 1. podst. stř. = prázdný
volný čas; = prázdný prostor:
hledětí do -na; = prázdnota:
pocit -na; 2. příslov.: v divadle
je -no; v. naprázdno

prázdnota, ž. = vlastnost někoho.
něčeho prázdného, prázdný pro
stor: divadlo zeje -tou; pocit -ty

prázdný Eden; -dnč; -dnost] =
nic neobsahující, opak k plný
(sud, vůz, sklenice, kapsa, di
vadlo); přijít... s mýma. ruka
ma = bez toho, co jsme chtěli
přinést, s nepořízenou; 1). čas,
-ná chvíle = volný, -ná; p. člo
věk = bez hlubších zájmů, ne
oduševnělý; -ná řeč = neobsažná,
„jalová."; prázdný, -zden klamu...
= prost (kniž.); vypadá to -zdně
i| časť. -zdné; -nost života =
prázdnota (říd.)

pra-zdroj, -e, m. = původní zdroj;
plzeňský p., druh plzeňského pi
va; -zkušenost, -zvlášin£

pražácký [-ctví] = pražanský (lid.
a hovor.); pražáčtma, ž. = pra
žanství (t.); Pražák [-žačka,
-žka], -a, m. = Pražan (t.)

Pražan [mkaL -a. m. = obyvatel
Prahy, pražský rodák; pražan—
ský, příd. k Pražan; praža'nstvi,
stř. = pražský původ, ráz

pražátko, —tek,stř. = prahke dítě;
= dítě z pražského nalezince;
může, -žete, stř. = pražátko

pražec, -žce, m., vlast. zdrob. ];
práh = dřevěná kláda pod ko—
lejnicemi; p. u houslí = výstu
pek na krku; přid. -žcovy'

'praženice, ž. = úpal; = pražené
vajíčka. (nář.);
praženka, ž. = zapražená polévka

praženský [-sky; -ství] = původně,
od starodávna ženský

pražicí přístroj = na pražení;
pražič, -e, m. = kdo praží;
pražidlo, -del, stř. = nástroj na
pražení;
pražírna, -ren, ž. = dílna na
pražení

pražitl = teplem, žárem upravo
vat (surovou kávu...); slunce -ží
= pálí; p. se na slunci; p. =
střílet (hovor.); slož. dokon. do-,
o-, pří- co; u—co, prosté dokon.;
1711-co, se na slunci; vy- les =
vypálit (Jlr.); z—(odch. s-) ko
ho = ostře odbýt, vyčinit; mra
zem zpražený = Spálený (Má.
cha); za- omáčku...;
—pražovati, slož. nedok. cia-, za
...; pražívati, opakov.

Pražka, v. Pražák
pražma, ž., 1. = pražené, obilná

zrna, jídlo z nich (bibl.); 2. =
cejn (ryba);
pražmo, stř. = pražma 1.

Pružná neděle = 1. n. postní
pražský [-sky], příd. k Praha:

pražština, ž. = pražská mluva
(hovor.)

pro, citosl. vystihující prdnutí n.
(zhrub.) náhlý pád;
p'rcatí = dělat prc (o dětech);
prcek, -cka, m. = malé dítě (lid.
& hovor.);
prcinka, -nek, ž. = zadnička
(det.)

prča, v. prkati
Prčice, -ic, pomn.. městys v C.;

jíti do -čic, být v -cích (vulg.)
= dát pokoj.... být v koncích

prd, cltosl. || p. -u, m. = prdnutí;
= „houby“, nic (vulg.);
prdel, -e,. ž. = zadek, řiť; zdrob.
prdelka, ž.; -delkovati (se) = nic
nedělat (vesměs vulg.);
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p'rděti, -dí = pouštět plyny řiti:
prd/Watt, opakov.;
prdnout'í, -dl, -dnutí, dokon.;
p'rďoch, -a. II prdola || -ďola, m.
= kdo prdí, prdolí, opovržlivě o
bázlivci, o starším človčkovi (t.);
prdeliti = žvanit (vulg.)

pré, stř. neskl.: mít p. = volnost
(lid. a. hovor.)

prebenda, ž., "z lat. prae- = cír
kevní obročí

precedens, —tu, m. !| nekdy v 1. a
4. p. stř., 7. lat. prae- || daném
případ... = případ, podle kterého
se rozhodují další stejné případy

preceptor, z lat. prae-, -a, m. =
domácí učitel; = pomocný učitel
(Rais); -'rský Prsten, příd. k to
mu

precios <<-cijóz—»,-a, m. protějšek
k precioska;
preoiosa " -6sa c-cijózaxv, ž.. z lat.
= skvost; = precioska;
-ostta bzi-», ž. = preciósnost:
precioska || -óska x-cijo-m -sek
<-zek-», ž., franc. = vzdělaná
afektovaná žena, fiflenka;
preciosní [[—ós-a-zní» [-né, -nost]
= cenný, strojený. afektovaný

preeisní Peš,- —nost] a-zní», z lat.
prae- = přesný; precisovati =
přesněvytknout, stanth

Dreclíček, -čku. m., zdrob. k
preclik, -u, m., z něm. = pletené
pečivo; preclikář [vřkaL -e, m.
= výrobce. prodavač preclíků:
díků-ský [-stv4], přid. ]: tomu

'preč, příslov. = pryč (zastan)
pred'estínace expré-sty- || pre->>, z.,

z lat. prae- = předurčení;
mamut = předurčit

predikant, -a, m., z lat. prae- =
(evangelický) kazatel (s přiha
uou); —kantsk'ý, příd. k tomu

predikát cody->>,-u, m., z lat. prac-,
1. = šlechtický přídomek; 2. =
přísudek (mluvn.); medikativm
ex-týv-», příd. k' tomu; = přísud

“kový
*prefatýn || dátum -a, m., z něm.

Privatdiener = důstojnický slu
ha (zastar.)

prefekt, -a, m., z lat. prae- = před
stavený. dozorce v klášteře n. v
semináři...; prefektura a-tú->>, ž.
= úřad, úřadovna prefekta

preferans || obyč. zčešť. -nc, -e.
m., z franc., hra v karty a na
kulečníku (zv. kuželková)

preference, ž., z franc. = poskyto
vání přednosti, výhod, přednost
ní pravo: —renčm = přednostní

prefix ((pre-», —u, m., z lat. prae
= předpona

'pregéř, -e, m.. z něm. = razič
mincí (zast.)

pregnantní [-ně; -nost], z lat. prae
= výstižný

prehistorický, z lat. prae- = před
dějinný, předvěký; prehistorie
<<-r.vje»= věda. o vývoji lidstva
v prehistorické době

preji: || prýt, —u, m., z něm. Brei
= masná nádivka do jitrnic

prejudice, ž., z lat. prae- ll obyč.
-dic, -e, m. (podle něm.) cody-».
= rozhodnutí zavazující do bu
doucnosti; -d'ikovati = zavazovati
do budoucnosti

prejz, -u, m., z něm. = drážková.
žlábkovaná. krycí taška, kůrka:
prejzo'v'ý: -vá střecha

prekérní [—ně,—-nost], z franc. =
choulostivý, povážllvý

prelát, -a, m.. z lat. praze-. vyšší
církevní hodnostář: druh černého
piva; přid. -tský; -tst'ví, stř. i|
—tura e-tů-iv, ž. = prelátska hod
nost, -ské obydlí

'prelekce i| -kcí, ž., z lat. = čtení.
přednáška

preliminář, -e, m.. z lat. prae- =
návrh rozpočtu; mírový p. =
předběžná mírová. smlouva; Jimi
novati = stanovit v rozpočtu

preludium d-lúdyjum», -la, stř., z
lat. prae- = předehra; preludo
vati = hrat preludium

premiant [-tka], -a. m., z lat. prae
= vyznamenaný žák, s vyzname
náním; mta—7017[mtstvíL přid. k
tomu

prémie, z., z lat.. prae- = odmena;
pojišťovací p. = pojistné; stalin
ská p. = čestná cena
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premiér <<-mijér», -a„ m.. z franc.
= ministerský předseda.;
premiéra, ž. = první provedeni
divadelní hry, hudebního díla

prémiovat <<-mijo->>koho = dát
mu, přiřknout prémii (nové od
bor,)

prémiový, přid. k prémie
premisu zpré-sv, ž., z lat. prae

miSSa = první věta v úsudku,
předpoklad

premonstrát [-tka.], -a. m. = člen
církevního řádu, zvaného -tský

promovaný, z něm.: -ná sukně... =
lemovaná (lid., zastar.): -ný slu
ha... = v livreji

prenumerace “mé-», ž., z lat. prae
= předplacení (zastar.); -račni,
přid. k tomu; -ra/nt [-rantka],
-a, m. = předplatitel [-lka]

preparace, ž., z lat. prae- = při
prava. úprava preparátu; -rwnd,
-a. m. = žák preparandy; -randa,
2. = přípravná třída (zastar.);
waudista“ c-dys-». m. = prepa
rand

preparát, -u, m., z lat. = přírodni
na upravená ke studiu..., v lékár
nictví = přípravek; -rátor, -a,
m. = kdo dělá preparáty; Jrovati
= připravovat přírodniny k stu
diu: slož. dokon. vy- nerv...

preponderance, v. praeponderance
preposice epré-zi—zb,ž.. z lat. prae

= předložka
'Prepuls || lid- mus, -u, m., z lat.

= zvonění před pohřbem;
-pu(l)sňák, -u. m. = prepulsový
zvon (nář.); -pu(l)sový, přid. k
prepu(l)s .

prérie a-ryje», 2., z franc. = se
veroamerická step; prev-UM ||
41093), přid. k tomu

prerogativ, -u, m. || —'ua,ž. c-tý-»,
z lat. prae- = přednost, Výsadní
postavení

'pres, -u a-su», m., z něm. = lis
presantní [-'ně; -nost] <<-sa-», z

ital. -ss- = neodkladný, pilný
(potřeba...) \

*presbuřt, -u, m., z něm. =
chořice, tlačenka (lid.)

presbytář, -e, m. = presbyterium

ba

preSbyter, -a, m., z řeč. = starší
církevního sboru; -teriamismus
a-nyz—»,-mu, m. = presbyterián
ské zřízení;
-te'ržální " Jeridmký ii -ternl,
přid. k presbyter;
-ten'um c-téryjum>>, -ria, stř. ||
-te'ř, -e, m. = místo při oltáři
pro přisluhujicí kněze. kněžiště:
—terstvo, stř. hromad. = presby
teři

preSence c-zen-», 2., z lat. prae- =
počet přítomných osob; presenční
listina: -ní služba vojen. = činná

présens, v. praesens
present a-ze-no,-u, m., z lat. = dar:

= mizera (vulg.): -tace, ž. = na
vržení na místo; -tač'ni protokol;
—to*vati = navrhovat, -hnout.
předkládat, -ložit, podat... (směn
ku.... koho na nějaké místo); -to
vati se (dobře...) = vystupovat.
vystoupit (hovor.)

preservativ x-zer-týw, -u, m., z
franc. = ochranný prostředek

president c-zi-», -a, m., z lat. prae
= předseda významné instituce.
akademie, -ného úřadu, státu:
presidentský [-stvi]. přid. k tomu

presidialista, -d1'„álka, -di.ální,
-dium, v. praesidialista

presovati, z něm. = lisovat (lid.):
slož. dok. s-, vy

prestiž || —tyž, -e, m., někdy ž..
z franc. = vážnost, důstojnost,
vliv; prestižní spor, důvod. věc
= týkající se prestiže

prestol, —u,m., z lat. = stolec, trůn
preStyž, v. prestiž
Prešpurk, -a, m., starši název Bra

tislavy; prešpurskýi, přid. k tOmu
protence, ž.. z franc. = prctense;

pretenciosní || -ciósní [-ně; -nost]
<-cijóz-» = náročný

pretendent, -a., m., z lat. prae- =
nápadník trůnu; -tský [-tstv£],
přid. k tomu

pretense a-ze». ž.
nárok

préteritálni, dum, v. praeteritálni
preterovati, z lat. = pominout.

přeskočit (v postupu)
prevalence, v. praevalence

z lat. prae- =
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preventivní [-ně; dnosq a-týv-ip, z
lat. prae- = zabraňující, ochran
ný (opatření, lék, valka)

previt || mít, -u. m., z lat. priva
tum = neřád, něco špatného,
nepříjemného (lld.); stč. (-vét,
mít) = záchod; prezňt, -a. m. =
neřád, o človekovi (lid.)

prha, ž., rostl. arnika
'prch, -u. m. = útěk, úprk, prška

(řid. kniž.); 'prcha, ž. = prška
prchati = utíkat, míjet, ztráceti

se; slož. dokon. o-, o listí =
opadat: vy-, 0 vůni, nadšení, vě
domostech... = ztratiti se, zmi
zet; vyprchalú (nadšeni...): ne—
dokon. po-, lid. pře- || časť.
poprchavati, pře- = trochu, ob
čas pršet; 's- = po- (Těsnohl.):
prchávati, opakov.; slož. nedok.
po-, pře—, v. výše; 8—, o listi
(šal.); vy- (0 vůni, nadšeni...);
prchávati, opak.

prchavý [-vost] = co prchá, uni—
ka (plyn, krása„ láska, žádost...)

'prchlec, -chlce || 'prchlik, -a. ||
prchlivec, -vce, m. = prchlivý
člověk

prchnouti, -chl, -chnuv, -chnuti.
dokon. ]: prchati = utéci; slož.
dokon. o-, o listi; roz- se = roz
utéci Se; s- = spadnout (Suš.),
zprav. = zapršet; u- = utéci

prchlivec, -vce, m. = prchlivý člo
Věk;
prchavý [Juě; post) =
(Humber.), obyč.
prudký

prchiý [-le; -lost], 1. = uplynulý:
-lé časy (Čech); 2. = prchlivý

prim, -u, m.. z lat. = part prvních
houslí; hrát p., přenes. = mit
hlavní slovo (hovor.)

prima. “prý-», z lat., 1. podst. z.
= první třida střed. školy, prv
ni stupeň tónOvé řady; 2. neskl.
přid. jm. & přislov. = první ja.
kosti: to je p.; p. zboži; p. oble
čen... (jen hovor.);
prima ballerina, v. ballerina;
primadona, z. = první zpěvačka
v opeře: donský [-donsky; -don
stvíJ, přid. k tomu

rychlý
= popudiVÝ.

primán [mica] (pri-», -a., m. =
žák primy; prímámký [-8tví],.
přid. k tomu;
primarius a-máryjus), —ria,m. =
první houslista, primář;
primární, nik. mier—ni [-ne;
—nost] = prvotni, neodvozený:
primář, -e, m. = přednosta od
delení v nemocnici;
primas, -sa c—sa», m., titul ně—
kterých katolic. arcibiskupu:
primáš, -e, m.. z maďar. = prv
ni houslista. kapelník cikánské
kapely;
primát, -u, m., z lat. = prven
ství; primátor, -a., m. = pražský
starosta; = rychtář (Beam
máte?—ský [-stv£], přid. k tomu

prima primissima, v. primissima
prima. vista “prý-», ital. = na první

pohled; hrát p. v. = z listu
primérní, v. primární
primice, ž.. z lat. = první mše no

vě vysvěceného kněze;
prima,—iam,-a, m. = kněz majici
primice; 'primicie, z. = primice

primissima cesi->>,ital.. neskl. přid.
jm. = nejlepší, velmi dobrý: p.
zboži; zesil. prima. p. (hovor.)

primista, m. = hudebník, hrající
prim; = primus (ojediň-)

primitiv a-týw, -a. m. = primi
tivní člověk; Mamas t-zmus).
-mu, m. = primitivní ráz;
primitivní [-ně; -nost] = jedno
duchý, neumělý, nevyspelý, ne
kulturní

primogenitura. xprý-nytú-ib, z., z
lat. = prvorozenství

primo loco aprýmó -kó». lat. = na
prvním místě

primovní || -mo'v:|7= prima 2. (ho
vor.)

primula, z., lat. = prvosenka
primus <<prý-», -sa, ť—Sa), m., lat.

= první žák ve třídě; p., -su, m„,
petrolejový vařič (podle značky)

princ [-cezna; -ceska, lid. princka
(Kul.)]. -e, m., z lat. = syn
[dcera] knížete, panovníka;
zdrob. primátko, -tek, stř. (lid.);
princeznička, -ček, ž., zdrob. ]:
princezna (R. Svob.)
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princip, -u, m., z lat. = základ.
zásada; principál, -a., m. = ma.
jitel cirkusu, divadla„ obchodu,
správce školy (zastar.); -pál, -u,
111. = hlavní varhanový hlas;
principalita, ž. hromad. = prin
cipálové: -pálský, přid. k princi
pal; -pát, -u, m. = knížecí zří
zení, čelné postavení;
principiální buě, most), nik.
-p'ieln£= zásadní;
pri/nomis, ž. = první nebo druhá
třída. staré střed. školy;
O-pista, m. = žák principle. pri
man;
pri'rwipový, přid. k princip

prlncka, v. princ
'princmetál, -u_ m., z něm. = po

zlacená měď, princovina;
príncmetálová baba = zlá., „ča
rodějnice" (lid.)

princovina, ž. = princmetál;
pri/ncovský [-sky; _ston, přid. k
princ '

prlora <<pryjó-», stř., z lat. = pře
dešlá akta || jedn. prius apryjus»,
stř. neskl., též = dřívější, před
nější návrh...; priorita cpryjo-m
ž., z lat. = prvenství, časová.
přednost; = přednostní cenný pa.
pir; prioritní, přid. k tomu

prisma x-zmaiv, -matu, stř., z řeč.
= hranol; p., ž. = něco (štěrk,
řepa...) srovnaného do hranolu.
hranolovitá jáma; prismatický
x-tyc-ío = hranolovitý

prius, v. priora
privát, -u, m., z lat. = soukromý

byt, -mé vyučování, hodiny;
prívatím <-vátym», lat. = soukro
mě;
pv—ivatisovati c-tyzo-»_ = žít jako
soukromník;
pňvatissimum <<-va.tysi-», -ma,
stř. || do svých -mů, m. (Tilsch.)
= naprosté soukromí, zcela. sou
kromá věc, přednáška, cvičení pro
vybrané posluchače;
privati—sta[-stka], m. = soukro
mý, neveřejný žák;
privátní [mě] = soukromý:
-vátník, -a, m. = soukromník

privilegium q-lég'ljumm -ia, stř.
z lat. = výsada; privilegovaný
= mající výsadu, výsadní;
privílej, -e, ž., zčešť. privilegium

*prkatí = páchnout, původ. kozi
nou; lid čertovinou -ká (Heyd.): '
sr. prk, —u, m. = kozí zápach.
mor. prča = koza

prkeňák, —u,m. = vůz s prken
nou korbou (Bean: = silný hře
bík

prkénce, stř.. zdrob. k prkno
(zast.)

prkenice, ž. = peněženka (lid..
(:.-Chod)

prkénko, stř., zdrob. k prkno
prkenný [mně; mnost1 = z pr

ken; přenes. = jako prkno. ne
hybný, nemotorný...

prkno, -ken, stř. = dřevěná deska;
černé p. = vývěsní tabule: di
vadelní -na = jeviště, divadlo
(hovor.); prkýnka = lyže (ho—
vor.); už je na -ně = nebožtik
(lid. a hovor.); dát... (peníze)
na p. = hotově, na stůl (lid. a
hovor.); symb. tvrdosti: plátno
jako p.

prkýnkář, -e, m. = lyžař (hovor.);
prkýnko, stř. = prkénko

I pro, předl. se 4. p.; znamená
1. ve prospěch, určení, účel. cíl:
bojovat pro vlast (asi podle lat.)
" obyč. za vlast, pracovat pro
sebe, pro cizí lidi; mluvit pro
koho, proč = v čí prospěch;
mít chvilku, koupiti co pro sebe;
být, hlasovat pro či návrh, pro
to a to řešení...;
lopotit pro lepší budoucnost
(Mach.); umění pro umění; říci
co pro sebe (aby to druhý ne
slyšel); pro potěchu, radost,
klid, dobrou vůli..., pro zlóst;
vůz pro kuřáky (v jejich pro
spěch, aby si mohli zakouřit);
psaní, dar... pro koho; kniha pro
lid;
je to dobré pro oba., platí to
pro oba., pro všechny;
cesta pro pěší, pro povozy, pro
auta...;
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poslat koho pro lékaře...; jíti
si pro peníze; jít pro vodu...:
smysl pro pořádek; nadšení pro
něco, pro někoho; opovržení pro
koho;
2. zřetel: pro mne je to nedo
stupné; je to těžké pro tebe...:
prosit pro Boha, pro všecky sva
té... = úpěnlivě;
3. příčinu: pro bolest. strach.
dluhy, nedbalost...; n e s p r a v.
místo na, k, za: trh pro zele
ninu (Nei-.), m. na; kalendář,
statistika pro rok... m. na, za;
šaty pro jaro, m. na :|. (jarni);
slovo nestačí pro vyjádření... m.
na, k; pro štěstí se záhy pozdra
vil (Jin), m. na,; doklad pro to
m. na to, toho (spr. doklad pro
koho = hodící se komu):
pro svou osobu “ za..., v. osoba:
v. příklad, případ

II pro <<pró,pro»,_lat. předl. n. pří
slov.: mluvit, být pro = pro
někoho, pro něco

pro-, sloves. předpona, znamená na
skrz, vpřed: pro-lomit, -padnout,
-,tá.hnout, -šívat..., -dloužit, —ná
sledovat...; skrz naskrz, důklad
ně, docela, dobře: proklepat,
-moknout, -choditi co, -bdíti (ce
lou noc), —spati se...; ztrátu,
zmar, neúspěch: prohrát, -pást
koho, co, -soudit; dokonavost:
promluvit, -nést řeč...

'próba. [[ pr—ůba, ž., z něm. =
zkouška. zkoušení něčeho (lid. &
hovor,)

probabilismna <(-z_mus»,-mu, m., z
lat. = idealistic. názor, že není
jistota. vědění a, postačí pravdě
podobnost;
_bmm, 2. = pravděpodobnost:
-biln£ [má] = pravděpodobný

probatika <<—ty-».z., lat. = zku—
šebni kázání

*probátní, z “lat. = osvědčený
((Jap.).

'probdělý = co probdíme (noc); =
probuzený (Hál.)

proběhnonti, v. běhnouti

*proběl, -u, m. =_ bělání, běIaVÝ
odstín:
'proběla'vý [-vě; -vost] = bělavý,
bělající se

.probíhati, v. -bíhati;
'probíhavy' = probíhající

probíjeti, v. bijeti
probírati, v. —birati;

probírka., 2. = probírám lesa
problém, -u, m., z řeč. = velmi

neSnadná otázka, věc, záhada:
problematický [Jay] a-tyc—» =
pochybný, nejistý; -tič'nost, -i, z.
= problematický ráz:
problematik, -a, m. = kdo řeší
problémy; -tika, ž. = soubor
problémů ;
problémista, m. = skladatel. ře
šitel šachové úlohy; = kdo ve
všem vidí problém (iron. hovor-.):
problémový [Joost] (šel.) = ob—
sahující problémy

probleptnonti, v. blept
problesknouti, -skovati, v. blesk

nouti
proboha, v. bůh
probořovati, v. bořlti
probošt, —a,m., z lat. = předsta

vený kapituly: -štský [-štst1rí],
přid. k tomu

probouzeti, v. buditi
probřesklý = zabřesklý, prosvitlý;

-sk'nouti, v. břesknouti
probudilý [—lost]= pokročilý, kul

turně. duševně vyspělý. uvědo
mělý

probůh, \-'. bůh
probuzelý [Jost] = probudilý

(Nei-.); probuzenec, -nce, m. =
probudilý, probuzenský člověk.
-zenecký " -zensk:0„ přid. k tomu:
-ké hnuti, jinak -ze'nect'v£ || 48%
ství, stř. = snahy o probudilost:
probuzení, stř., v. buditi;
probuzovati, v. buditi

'probýti, -budu... = ztrávit
proc || zřídka protz, -e, m., z něm.

= povýšenec, nadutec
procedura (edu—», ž., z franc. =

postup, jednání _
procento, stř.. z lat. = stý díl;

-tooý počet: —tuá1/M[mě] = v
procentech
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proces, -su c-su», m., z lat. = po
stup, vývoj, děj, řízeni; soudní
p. = pře; krátký p., přenes. (ho
vor.) = krátké, rychlé rozhod
nuti, jednáni

procesí a-si» (lid. -stv£), stř., z lat.
= prosebný průvod; přenes. ho
vor. = dlouhé, řada lidí

procesní [-ně] || procesuálwi (podle
lat.), přid. k proces

procezovati, v. cedití
*procit, -u. m. = procitnutí;

'procžtati || -c'i-, nedok. k pro
citnouti

procítěný, v. cititi
procitnouti, -tl, —tnuv. -tnuti =

probuditi se:
'proc'itovati, '—ciťovat1', nedokon.
k tomu .

prociťovati, 1. v. procitnouti; 2. ne
dok. k procititi, v. cititi

proclívati, v. cliti
procovský [-sk'y; —stvi], prid. k

proc = povýšenecký...; -Ská cena
= nesmyslně veliká (So.)

procul c-kul» negotíz's a-gócijis»,
lat. = daleko od zaměstnání, od
ruchu, v zátiší

procvičovati, v. cvičíti
proč = pro co, 1. táz., 2. vztaž.:

ve význ. pro jakou příčinu jen
proč (proč se hněváš?; nevím.
proč se hnčvá); ve \'ýzn. cilo
vém též pro co: proč il pro co
jdeš? = pro jakou věc; zpod
stat.: každé p. má své proto

pročábřiti, v. čábřiti
pročež, vztažné proč: bylo už

pozdě, pročež odešel (kniž.) ||
obyč. (a) proto

pročísati, -snouti, v. čísati
pročišťovati, v. čistiti; pročítati, v.

čítati
pročpak = citove proč (při podl

vu...)
"pročpělý = proniklý zápachem.

páchnoucí
*prodajný = prodejný (zastan)
prodaný, —dat'i, v. dáti: Prada/ná

nevěsta (od Smetany) || lid. &
hovor. Prada/ná

' 'prodřicovati 80 =

prodavač [-čka], -e, m. = kdo pro
dává; -čský [-čstv£], přid. !( to
mu

prodávati, v. dávati
prodej, -e, m. = prodáni: být na

p. = určen k prodeji; prodejna.
-jen, z. = mistnost na prodávání;
prodejní cena = za kterou se pro
dává (proti výrobni); prodejný
[-jnost]: -né zboži = které se
dobře prodává || které je na pro
dej (větš. jen obchod); přenes.
-ný člověk = který se zaprodá:
prodejov'ý, přid. k prodej

prodélltl, v. déliti
proděkan, -a, m. = zástupce de

kana (na Vys. školách)
prodělek, -lku. m. = prodělání.

ztráta
proděravěti :! mu, v. déravéti 1—

-viti
prodchnoutl, -chmctý. v. dchnouti
prodírati, v. drátl
prodlení, stř., k prodliti, v. dliti:

= bez meškáni, váhání.
_ žádati za p. = za pro
dloužení lhůty; nebezpečí v p.
= v odkladu; prodlenim dne =
celý den (Erb.); -n.im času ==
během času (t.); —nim_těch dnů
= v těch dnech (Kunět.)

prodlev, -u, m. || prodleva, z. =
vydrženi tónu; prodlévati, v. dliti

prodliti, Jivati, v. dliti
prodloužená, v. dloužltl
prodlužený, v. dlužíti
'prodlnžitel (Betar.) |: -žovatel

(V1č.), -e, m. = pokračovatel:
-žovatž, v. dloužiti

pro domo mezi...., sua <<-mó-á», lat.
= za. sebe, ve svůj prospěch

probouzeti se
(náš., Olbr.); v. prořicovati

producent, —a,m., z lat. = výrob
ce; -tský, přid. k tomu

produkce, ž. = výroba, těžba; =
provozování hudby.... představe
ni; = tvorba (literár., vědec.):
-dukčn£ výlohy...;
produkovati = vyrábět.... tvořit;
D- se, o výkonu kejklíře...;
produkt, -u, m. = výrobek, vý—
těžek: Zplodina;
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produktivita <<-ty-», ž. = pra
covní účin měřenýmnožsth vý
robků jedné pracovní síly za. ča.—
sovou jednotku (odbor.); výrob
ni.... tvůrčí schopnost. plodnost;
produktivní [-né; mostJ <-týv-»
= výrobní (síla), plodný (umě
lec), výnosný, plodný (práce).
výkonný (hudebník), živý (pří
pona)

“produševnělý [-le; Jost) = odu
ševnělý || -1měný: -ný zjev
(Durd.), výraz tahu (Vrchl.) ;
Jamin = oduševnlt (Brandl) :
'-vňovati = oduševňovati

'prodýliti, z prodé- = prodloužit
protonace, ž., z lat. = zneuctění.

znesvěcení ; profánní [mně,
-nnost] = světský, všední.
(s)prostý; profa/novati = znesvě
tit, -svěcovat, zneuctít, -ctívat;
slož. dokon. z

profašistický = příznivý, nakloně—
ný fašismu, usilující o jeho u
skutečnění (Gottw.)

profese x-se», ž., z lat.
povolání, řemeslo;

-ssío =

profesionál [-lka] <-sljo-», -a,
m. = kdo něco kona z povolání
(proti 'amatér); —sionalz'amus
q-zmus», -mu, m. = profesionál
ní ráz, vykonávání čeho; -ažonál
ní [-ně; -nost] = konaný z povo
lání; -stonista any-», m. = ře
meslník; profesní dům (Ner.)

profesor [-rka], -a, m., z lat. =
učitel na střed. a vys. škole:
-sorovati = být profesorem;
-sorský Draky; -rstv£], přid. k
tomu; -sorstvo, stř. hromad. =
profesoři; profesura wsd->>,ž. =
profesorské povolání, místo;
profesůrek, -rka, m.. zdrob. k
profesor (hanl.)

profil, -u, m., z ital. = pohled se
strany, průřez; = vylíčení oso
by ..z -lu“, stručně, ale výrazně
(Macharovy „Vídeň. profíly");

' profilek, -lku, m., zdrob. k tomu;
profilovou = kreslit... z profilu,
se strany; profilový, přid. k pro
fil

profit, -u, m., z franc. = zisk, pro
spěch, výhoda, užitek (hovor.):
-tovati = mít prospěch, získat...;
slož. dokon. a

pro forma. mró -má || obyč. pro
-ma», lat. = jen pro formu, aby
se vyhovělo formě, zvyklostem

pro foro externo apró fóro -nó» ||
interna a-nó» = před forem

vnějším, před veřejností || před
forem vnitřním, na doma., pro
nás, pro domácí potřebu

profoas || —fós, -sa <<-sa,», m., z
franc. = vojen. vězeňský dozorce

profukovatí, v. foulmouti
pro futuro <pró -túró», lat. = pro

budoucnost
profylaktický [-cky] <-ktyc-», přid.

]: profylaxe = chránící před ne
mocí;
profylaxe, z., z řeč. = zamezení
nemoci, ochranné léčení

prognosa a-gnózaav, z., z řeč. =
předpověď průběhu nemoci, po
časí

program, -u, m., z řeč. = napřed
stanovený pořad, postup (jedná.
ní, schůze...); = školní výroční
zpráva; -grazma.tícký e-tyc-» ==
programoVÝ;
'-grámek, -mku, m.,
program (So.);
programní hudba; —gramovýv:-vé
prohlášení

progrese <<-se»,2., z lat. = postup,
vzestup, růst: místa <<-si-»,m. =
pokrokovec (zastarává); -sí1mí
[-ně; -nost] a-sív-» = postupný,
pokrokový

prohaněti, v. háněti; '-háňka, ž. =
prohánění (Vanč.) '

prohazovati, v. ha.-zeti
prohbí, stř. = prohnutí, -té místo.

prohyb
prohibice, ž., z lat. = zákaz, zvláš

tě výroby a prodeje alkoholu;
-b'£č'níhnutí, zákon:

zdrob. k

—bicžonista <<-nys-» || -bista, m.
= stoupenec prohibice: -biti1m£
[mě,- -nost] a—týv-» = zamezu—
jící, ochranný
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.pl-ohlášený = vyhlášený (J'ir.);
-hláška, ž. = prohlášení (celní);
= ohlaška sňatku (Kosm.); -hla
šovatí, v. hlásit!

prohlédavý Dvě; -vost] = prozíra
vý (kniž.); -dati, -d'nouti, v. hlé
datl, hlédnoutí

prohlídati, v. hlédatí;
prohlidka, -dek, ž. = prohlížení,
-hlédnutí

prohlížeti, v. -hlížeti; -hl£žitel, -e,
m. = kdo prohlíží '

prohloupiti, v. hlouplti
prohlubeň, -bně || -b'lna, zdrob.

-binka, ž. = prohloubené, silně
snížené místo; '—bM ulice
(šram.); -bo'uati, v. hloublti

prohnaný [“ně; -nost] = protřelý.
„mazaný", lišácký

prohnatl, v. hnátl
prohnilý [-le; -lost] = co prohnije,

úplně shnije; přenes. = úplné
zkažený, porušený, rozrušený,
nezdravý: —lépoměry;
prohntvati, v. hnití

prohnutý [-tě; -tost] = ohnutý do
vnitř, středem snížený

-'prohozovatl = prohazovati
prohra, ž. = ztráta ve hře, ne

úspěch, nezdar; být v -ře, _ne—
čes. m. prohrávat

prohrabovati, v. hrabati
prohrnovač, -e, m. = nástroj na

prohmovani, prohrabávání:
watt, v. hrnouti

*prohřešek, -šku, m. = prohřešeni,
poklesek, chyba;
prohřešo'vati se, v. hřešiti

prohřívati, v. hřívati
prohyb, -u, m. = prohnutí, pro

láklina.
.prohýbavý [-vě; -vost] = prohý

hající se
'prohybovatí = prohýbati
Proch, -a, m., přijm. z Prokop
'prochazeč, -e. m. = kdo se pro—

chází; procházeti, v. -chá.zeti
procházka, -zek, ž., 1. = chůze pro

osvěžení, zábavu; zajít kam -kou
= obstarati co a zároveň se pro
jít: 2. = místo procházky;

3. p., m. = 'procházkář, -e, m.
= kdo chodí na procházku:
procházkový, přid. k procházka

prochlad, -u, m. || -da, ž. = ochla
zení (kniž.);
prochládat'l, v. chladnouti;
prochlazovati, v. chladltl

'prochvěv, -u. m. = záchvěv;
proch'oivati, v. chvětl

projadřlti, -jadřovati, v. jádřitl
projasniti, -ňovatž, v. jasnitl
projekce, ž., z lat. = promítání.

průmět; —kč'nípřístroj...
projekt, -u, m., z lat. = návrh.

plán, náčrt; -tant [-tka], -a, m.
= navrhovatel; projektil <<-tyl»,
-u, m. = střela; projektovati =
navrhnout, navrhovat (stavbu...)

projev, -u, m. = projevení, vy
jádření; projeviti, wovati, v. je
viti; projevový, přid. k projev

projídatl, v. jídati
projímadlo, stř. = projímavý pro

středek; projimati, v. jímati; pm
jima'vý [-vě; -vost] = jsoucí. na
projímání, pročištování

projížděcí kůlna = kterou Se pro
jíždí (Baar); -žděti, v. -jiždětl;
projtzufca, -žd'ěk, ž. = jízda. pro
osvěžení, zábavu

prokádrovatl, v. kádrovatl
prokazatelný [-ně; -nost] = co lze

prokázatl; -zovati, v. kázati
Prokeš, -keše || -kše, odtud Praha.

m., příjm. z Prokop
prokládatl, v. klástl
proklamace, ž., z lat._ = provolá

ní; -mo'vati = prohlásit, vyhlásit,
hlásat

proklatec, -tce, m. = proklatý člo
věk;
proklatý “ -klety' [-tě; -tost] =
zlořečený, zasluhujicí prokletí.
zhoubný, nešťastný

proklešťovatl, v. klestiti
prokletý, v. prokletý
proklinač, -e, m. = k

proklínat, v. klnouti
proklise ox-ze», 2., z řeč. =

klonnost
proklíti, v. I klíti

proklíná :D:0

před
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proklitický boky; -0nost] q-tyc-m
přid. ]: proklise = předklonný

“prokluzovati = proklouzávatl
prokmit, -u, m. = prokmitnutí

(knlž.); prak—mátový= prokmltu
jící; -to*vati, v. kmitnoutl

'prokop, -u, m. = průkop; P., -a.
m., kř. jm., příjm.

prokreslovati, v. kresliti
Prokrustovo lože, přenes. = tís

nivé postavení; natahovatl co na
-tovo 1. = násilně přizpůsobovat
(podle bájeslovného řec. loupež
níka zvaného Prokrustes, který
mučil své hosty na loži):
prokrustovský [-sk'y], přid. k
Prokrustes

prokřehlý [-le; -lost] = vymrzlý,
překřehlý

Prokš, v. Prokeš
prokukovatl, v. kouknouti
Prokůpek, -pka, m., zdrob. k Pro

kop
prokuru. oku-», z., z lat. = ob

chodní plná moc; prokurista
x-ku-», m. = obchodní zmocně
nec; prokurátor, -a. _m. = hospo
dářský zmocněnec (v církev. řá—
dech), stát. zástupce (zástupce
státu v trestních věcech): přid.
prokurátorský bratu-51;
prokuratura a-tú-». ž. =
rátorský úřad

prokusovati, v. kousati
prokvctalý = prokvetlý;

-k'vetati, v. —kvétati; -Icvetlý (še

proku—

dinami), o vlasech, \'ousech -—=
prošedivělý

proláklina, 2. = proláklé místo;
proláklý = prohnutý uprostřed.
snížený

'prolakovati se = prohýbati se
uprostřed

prolamovaný, wati, v. lámati
prolegomena, —men, stř. pomn., z

řeč. = úvod, předmluva
'proleskovati (se) = probleskovati
proletariát, —u,m.. z lat. = třída

lidí prodávající svou pracovní sílu
majitelům výrobních prostředků;
-tarisace <<-za.-»,ž. = (z)proleta.ri
sování: -tarisovati <<-zo-»= (z)mě
nit v proletariát. snížit, snižo

vat na proletářskou úroveň; slož.
dokon. z-;
proletář [-'řka], -e, m. = přísluš
ník proletariátu: zdrob. -ta'řžk,
-a, m. (Majer.); -tářský břehy;
-řstvi], příd. ]; proletář

proletkult, -u, m., rus. zkratka, =
proletářské kultura, její pěstění.
organisování; -kultn£, příd. k
tomu; kuna/vec, -vce, m. = čís-:|
prolctkultu

prolétnoutl, —let017ati, v. létnouti
prolévati, v. lévati
prolézati, v. lézati;

prolézavý = prolízavý
prolezlý = prostouplý (sýr červy.

dřevo červotočem...)
proleželý sýr.... v. ležeti: ženám,

ž. = proležené místo na těle
prolhanec, —nce, m. = prolhaný

člověk;
prolhaný [-ně; -nost] = velmi
lhavý

'prolidštiti co = prodchnout lid
stvím (kniž.): -šťo'vati, nedok.

prolina, v. průlina
prolínati, v. lnouti; moli/nový [mě,—

most) = prolínající:
'mol'i/novati (se) = prolínati

prolívati, v. lévati
prolízavý, o zimě (Mach.) =

kající do těla
'prolnavý [-vě-; -'vost] = prolinavý
prolnulý_ mutý, v. lnoutí
prolog, -u, m., z řeč. = předmlu

va, úvod, předehra; -gista, m.
= původce, přednašeč prolog-ů
(Ner.)

prolongace, 2.. z lat. = prodlouže—
ní (lhůty, platnosti); -gač'nf
lhůta; -go'va,t1'= prodloužit

proložený [mě] : -ná, sazba. = s Vět
šími ' mezerami mezi písmeny.
prostrkaná.: -ně co vysázet

vni—

proložka, ž. = čím se prokládá
tiskař. písmo

*proluka, ž. = proláklina, skles
lina

promarňovati, nedok. k promar—
niti, v. mamiti

promemoria ď-mórijb, stř. neskl.
|| stř. pomn. (-rií...). z lat. =
pamětní spis
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promenáda, ž., z franc. = procház— *promozkovati co = promyslit
ka; módní koncert; promenovati (Holeč.)
= procházeti se promptní [-ně; -nost]. z lat. = po

promesa <<-sa.»,ž., z franc. = vý
herní list, poukázka na akcii

proměna, ž. = proměnění, změna;
*promeňa/vý = měňavý;
proměnlivý [-'vě; -'vost] = mě
nící se, nestálý (počasí...) || pro
měnný (matem.);
proměňovati, v. měniti

proměrck, -rku, m. = proměření
proměšovati, v. míslti
"pl'omill, -u, m. = zablesknutí
promíjeti, v. míjeti;

*promijivý [Jvc-E;most) = pro
míjející

promille || promile, stř. neskl., lat.
= tisíci část, 1/1o procenta

prominent, -a, m., z lat. = promi
nentní člověk; mentní [-ně,:
-nost] = čelný, přední

promiscue <<-ku-,e»,lat.: p. užívati
dvou slov... = jednou toho, po
druhé onoho, vedle sebe bez Vý
znax'nového rozdílu; promiskuitu,
ž. = volnost v užívání; erotická
-kuita = e. volnost

promítací = na promítání (pří
stroj...); promitač " -m/i-, -e, m.
= kdo promítá, přístroj;
promitati, -tám obraz... = vrhat.

_ přenášet na osvětlenou plochu;
p. něco do minulosti, do budouc
nosti, do jiných poměrů = před
stavovati si, jak by to vypadalo
v minulosti...;
promitnouti, -t1, -tnuv, —tnut(í),
dok. k tomu

promlčovati, v. mlčeti
promlouvati, v. mluviti
promluva, ž. = promluveni, pro

jev... (kniž.)
promoce, ž., z lat. = povýšení na

doktora-; -močn'i slib, řeč, sál ' "
proinodralý, v. modrati
promokatl, Jak?, v. moknouti
promotor <<-mó-»,-a, m. z 'lat. =

kdo promuje; promovovat'i, -mo
vovuji, zkrác. -muji, odtud zprav.
promovatji = povýšit na doktora,
být povýšen.., mít promoci

79

hotový, okamžitý
*promrzelý [-Ze; -lost] = rozmrzelý
promrzlý, v. mrznouti
promnlgace, ž., z lat. = veřejné

oznámení, vyhlášeni; -govati =
vyhlásit

promyk, -u, m. = problesknutí,
za-, odlesk (básnic.); f
'promykati, -kova,ti = pronikat,
protahovat (Suš., če1.); 'promy
kavy' [-vě; mostJ = pronikavý;
*promyknouti, -k1 = proniknout

*pronajatel, -e, m. = pronajímatel
(Nor.)

promyšlený [-ně; »nostJ = cosi
promyslíme, rozvážíme; —mýšle
ti, -myšlopati, v. mysliti

proň, v. on
pronájem, -jmu, m. = pronajmu

tí; májemce [-mkyně] || maji
mač, mají/motel [-lka], -e," m. =
kdo pronajme; majimati, v. jí
matl '

pronárod, -u, m. = národ“ (za
star.); nyní jen opovržl.: vše
cky možné, nejhorší -dy

*pronásledek, -dku, m. = proná
sledování (Rais); másledo'vatel
(|| -na-), -e || másledo'lmík [mi—
ce, Ner.], -a, m. = kdo proná—
sleduje; p'ro'následovati = stíhat,
trápit, _týrat; slož. dokon. na- se
(mnoho); pronásledovávati, opa
kov. '

promíšení, -šeti, v. -nášeti
*prondati = prostrčit; _dávatz',ne

dok„ opak.
pronedbati, v. dbáti
*pronevěra, ž., *wěřilý = zprone

věra, -věřilý; *-věřáti, měřovatž,
v. věřiti

pronikatl, v. nikati; pronikavý ["00;
mě; dvost] = pronikající (po—
hled, hlas, zima), -vě na koho
působit; je -vo = pronikavé. zl
ma (Ner.)

proniklý [-Ze; -lost] = co pronik—
ne; = pronikavý (ojediň.); pro—
niknouti, v. niknouti
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pronomen <<—nó-»,-mlna, stř., lat.
= zájmeno; mami/námi <<-no->>=
zájmenný

prononsovaný <x-so-»|| hovor. -'nco-,
z franc. = nechvalně známý.
pověstný, vykřičený

propad, -u, m. = propadliště (říd.):
propadací = na propadání (dvé
ře); -cí lhůta = lhůta propad
nutí;
*propadavý [mě; wosa =
padající se;
*propadlec pekla (Nebes.) = člo
věk propadlý peklu:

pro

propadlík [-dlice], -a, m. = kdo
propadne u zkoušky;
-dl1'na, ž. = proláklina;
propadliště, stř. = místo na je
višti na propadání;
propadlý = kdo, co propadne:
propadny': -ná lhůta = propa
dací '

propagace, z lat. || -ganda, z ital.,
ž. = propagovaní; -gač'ní před
náška; -gtmdismus x-dyz-», -mu,
m. = dělání propagandy; -gan
dista [[ -gátor [-rka], -a, m. =
kdo propaguje; propagovati, =
uvádět ve známost. šířit

'propalný = propalujíci
propalovati, v. páliti

pro panička = pro Pana Boha, pro
pana krale (lid.)

proparoxytonon, -u, ., řec. =
ostrý přízvuk na 3. slabice od
konce slova; -to'non, -na, stř. =
slovo s tímto přízvukem

propast, -i, -tem, -tech, -tmí, ž.
(souvisí s padnouti) = co vznik—
ne propadnutim země, hluboká.
rokle; přenes. = hluboký roz
por; zdrob. propástka, ž. (Mah.);

(šal.) :

propastný [mě,- most] = plný
propastí, hrůz, neštěstí...; -nost
života (č.-Chod); propasťovitý =
jako propast; = jako v propasti
(Man.)

propedeutický c-tyc-», přid. k pro
pedeutika <<-deuty->>, ž.. z řeč.
= průpravná. nauka

propěkati, -píka.tt', v. pékati

prOpůjčovací

properISpomcnon <<-pó-», —u, m.,
řec. = průtažný přízvuk na 2.
slabice od konce slova; -non, -na,
stř. = slovo s tímto přízvukem

proplchovati, v. píchnouti
propíjeti, v. píjeti
propírati, v. prátl
*prOpitné, stř. = Spropitné
propláceti, v. platiti
propláchnoutl, proplachovati, v.

pláchnouti
'propláknouti = proplachnouti

(Ner.)
'proplet, -u, m. = propletení, s

(Vrchl.); -plétati, -plí-, v. plé—
tatl .

proplouvati, v. plouti
propočet, -čtu, m. =

-čítaní
proponent, -a, m.. z lat. = kdo

proponuje: p. čeho: p. k založení
spolku (Zápot.); movati = za
mýšlet, chystat; sr. proposice

propočtení,

proporce, ž., z lat. = rozměr;
-rcionální [-ně; -nost] = úměr—
ný rozměry

proposíce (bzi-», ž. z lat. = za
mýšlený, chystaný rozvrh, pro
gram

*propoučetl, -čejí = propůjčovatí
(nař., Slád.)

*propoušt', -tě, ž. = propust
propouštěcí vysvědčení... = kte

rým se propouští, na odchod
nou; -štěti, v. pouštěti

'propověď, -di, zdrob. midka, -dek,
ž. = průpověď, -vídka

propracovaný-, v. pracovati = dů—
kladně, podrobně vypracovaný;
2. stup. Joa/nější

pro praetorio <<própré-tó», lat. =
za, pro minulou dobu

'proprava, ž. = průprava (za—
star.)

proprieta a-pryje-», zprav. pomn.
-ty, z, z lat. = drobné potřeby
cestovní... (lid. a hovor.)

propůjčovací = na propůjčování,
souvisící s ním;
propůjčovatel [-lka], -e,
kdo propůjčuje; -čovati, v.
čovati

m. =
půj
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propust, —i, ž. zařízení na pro—
pouštěni vody na silnici...;
propustku, ž. dovolenka (vo
jen.), povolení k přestupu hra
nic;
propustný [most] = propouště
jící

propuštěna, ž. = propuštěni, ve
spoj. žádost... za -nou; -štěnec,
-nce m. = propuštěný otrok,
člověk propuštěný z nemocnice...

prorada, ž. = zrada (knlž.), zrád
kyně (ojediň.); "'p., m. = zrádce;
*proradce [[ -d'nik [-dn'ice], -a,
m. = zrádce; proradný [mě;
-nost] = zrádný

'proramek, -mku, m. Il
*proramenice, ž. (Jin) = průra
mek

prorážeti, v. rážeti
prorektor, -a, m., lat. = zástupce

rektora

prorezavělý „ *prorezlý = úplně
zrezavělý

prorocký [-cky], přid. k prorok:
p. duch, hlas...;
proroctví, stř.
Věď;
prorok [-kyně], -a, m. kdo
prorokuje, věštec; prorokovati
předpovídat, věštit

prorostlý, v. růsti
prorůžovělý, v. růžověti

věštba, předpo

prorva, ž. = průrva (liter.)
*proryva, ž. = průrva;

prorývati, v. rýti
*prorzivělý = prorezavělý
prořeknouti se, v. říci
*prořicovati se, nedok. k prořítití

se = probouzeti se (nař.)
prořídati, v. řídnouti
*proříditi se, —zen(i)

se, prořititi- se
v. prořiďovatl

prořídlý, v. řídnouti
*prořid'ovati se || prořizo'vati se

(Rais), nedok. k proříditi se
'prořítiti se = prořiditi' se, probu

diti se (Staš, nař.)
prořizovati,- v. prořiďovati

= probuditi
(nař., Rais) ;

79'

prosa || próza, 2., z lat. = nevá—
zaná., neveršovaná. řeč; sr. krás—
ný; přenes. všednost (živo—
ta...);
prosažcký ][ proza— [Jay] = psa—
ný prózou, píšící prózu; přenes.
= všední;
prosa'ik || -zaik <<-zajik»_ -a || -sa—
ista..., m. = prozaický spisovatel;
-sažstický <<—styc-»,přid. k tomu

prosáklý, -sakovati, v. sáknouti
prosatér || prozan. -a, m. = prosaík;

—térský, přid. k tomu
prosazovati, v. sázeti
prosba, -seb, ž. = prošeni; zdrob.

prosbička, —ček. ž.
prosceniový (myje-», přid. k pro—

scenium: -vá. světla. (č.-Chod);
proscenium <<-cěnyjum»,-nia, stř.,
lat. = přední část jeviště

prosebník [-nice], -a, m. kdo
prosí; prosebný [mě] (den, žá
dost...); Prosebná neděle = 5. po
velikonocích

proselyta <<-ze-»,m., z řeč.
vověrec, nový přívržence

pr05eminámi, přid. k
proseminář, -e, m.. z lat. = pří
pravka k universitnímu semináři

prosévati, v. síti
*prosič, -e, m. = prosebník
prošík, přijíti s -kem

poprosit (lid. a hovor.)
prosincový = jsoucí... v prosinci.

z prosince;
prosinec, -nce, m. 12. měsíc

prosit <<prósit,-zlt», lat. = na zdra
ví! (při přípitku)

prosíti, pros (nik. proš), -šen(í)
= snažně žádat; p. koho (4. p..
zastar. 2. p.) || p. se matky
doprošovati se; p. zač (za promi
nutí...), časť. oč; p. za koho =
1. jeho jménem, 2. v jeho pro
spěch; ano, ne, prosim zdvo
řilé ano, ne;
slož. dok. na- se (mnoho);
koho—= požádat za odpuštění;
po-, prostě dokon.; za- koho (4.
p.) = prosbami pohnout, aby ně
co udělal, od něčeho upustil; sr.
neúprosný; vy- (si) co od koho,
na kom prosbami vyžádat:

no

pěkně

od
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za,- koho = po- (kniž.); herečka
je zaprošena. na kruchty kostel
ní (Neu) = požádána., aby zpi
vala. na kruchtě;
mrošovatž, nedokon. slož. do- se
koho, čeho; u-, try—;
proswati, opakov.

prosívati, v. prositi & siti
prosivělý = prošedivělý (kniž)
proskakovatí, v. skákati
proskrlbovatl, z lat. = dáti do

klatby; -3kripce, ž. = vyhlášeni
klatby; -skripčn£ listina

proskurník, v. ajbiš
“p:-oslava, ž. = proslavení (č.—

Chod); proslavený, v. slaviti
proslov, -u, m. || went, stř. (Jin)

= kratší ústní projev; máti, -slo
vovati, v. sloviti

proslulý [Jost] = proslavený, slav
ný, vynikajici

prosluňovati, v. sluniti
*prosmyk, -u, m. .= průsmyk
procmýknouti, -smyknouti, v. smýk

nouti
'prosmykovatí

protahovati
prosný, přid. k proso: -ná kaše;

proso, stř., obilnina
prosodický <<—zodyc-»,- přid. k

prosodie a-zódyje», ž., z řeč.
nauka. o rytmičnosti řeči

prosolovati, v. soliti
*prosopisec <<-prózo-»,

prosaik (Čelak)
prosopopoia a-zó->>, ž., řec.

sobněni
prosoušeti, v. sušiti '
prosový, přid. 1. k proso; 2. <<pró

prosmykávatl,

-sce, m.

zo-» ;] próza/012, k prosa, próza.
(řid.)

prospekt, -u, m., z lat. = výhled,
předběžný rozvrh, plán

proSperita., ž., z lat. = prospero—
vání; prosperovati = prospívat,
dařiti se

proapěch, -u, m., 1. = užitek (z
koho, čeho); k tvému... -chu; po
řádati co... ve p. či, čeho; 2.
zdar v učení; prospěchář Dohá?—
ka], -e, m. = kdo dbá. jen svého
prospěchu; mladi-ský [—sky; —st'v£],
přid. k tomu; prospěcho'vý dativ

\

vyjadřující -chový Význam:
-chově vysvědčení = o prospěchu;
prospěšný [-'n.ě; -nost] = přiná
šející prospěch. užitečný

prospívati, v. spětl
prost, v. prostý
prosťáček, -čka, m., zdrob. k pros

ťák, -a, m. prostý, prostodu
chý člověk (literár.)

prostata, ž.. lat., čes. předstojná
žláza. (kolem močové roury)

prostěradlo, -de1, stř.
na prostřeni, poslamka.

prostíčký, -stinký velmi prostý
prostirati, v. střiti

plachta

prostlti = zbavovat; zprav. slož.
dokon. o—koho od čeho (jen li
terár) ]] běž. z- koho (4. p.)
čeho; oy- koho z čeho; -prošt'o
vati, nedokon. o-, z-, vy

prostituce <<-ty-», ž., z lat. = ře—
meslné smilstvo; prostitut [-tut—
ka), -a., m. = muž (žena,) provo
zující prostituci;
prostituovati se s kým; -tuovat
umění... = zneužívat ho tendenč
ně, řemeslně (hanl.)

prostný [-ně; -nost] = prostý (za.
star. kniž.); -nost prostota.
(šrám.); -ná. (cvičeni) = tělocvik
bez nářadi

*prosto, přislov.
prosto, rovno

proSto-, kmen k prostý ve slož.:
-c1n'.k, -u, m. - prostná cvičeni;
-duchý [-duše; -duchost] || řidč.
-dušný [-ně; —nost] jsoucí
prostého ducha, neličený, přiro
zený, někdy s přihanou = málo
vtipný, nadaný; .-„bý = líbez
ný; Jalový (čech); *—milý= roz
tomilý; *-mluva. = próza;
-myslný [-ně; —nost] jsoucí
prosté mysli; má?-odm [mě]
lidový;
-pášnický [-ck'y; -ctvi], přid. k
prostopášník; máš??/ik [—nice], -a.,
m. = prostopášný člověk; *-púš
m'tí (Hm.), o smrti nešetřit
(životů); -pášný [-ně; -nost]
zhýralý (život, člověk)

prostě; na.



prostor 1253 pmšeřovati

prostor, -u, m. = názorový zrakový = zprostředkovatelna (t.); -va—
útvar trojrozměrný || -ra, ž. = telský, přid. k prostředkovatel;
prostor, rozloha; prostorný prostředka/vali co = zjednávat.
[most] = zaujímající větši pro- ujed- jako něčí prostředník; p.
stor, prostranný; prostorový mezi kým = být prostředníkem;
[“UěJ: -vý metr = krychlový; -vě
= co se týče prostoru, ve třech
rozměrech

prosto-řeký [-řeca; -řekost] = při
liš upřímně mluvící; -srdečný
[""/ě,“ -nost] = prostého srdce,
srdečný, upřímný

prostotu., v. prostý
prostoučký, -sťounký = velmi, zce

la prostý
prostouplý, v. stoupnouti
prostovláska, -sek, z. = prostovla

sá žena, dívka;
prostovlasý = s prostými, nepo
krytými vlasy, bez pokrývky na
hlavě

prostranek, m., v. postranek
prostranství, stř. = volný prostor
postraný (zbyteč. -nný) [most]

= prostorný; = obšírný (šafař.)
prostrkovati, v. strkati
prostřed, -u, m. = střed (zast.) [[

prostřed, 1. přislov. = uprostřed;
2. předlož. s 2. p.: p. lesa

prostředeček, -čku, m., zdrob. k
prostředek

prostředečný [-ně; -nost], přid. k
prostředek = co se děje něčím
prostřednictvím, skrze koho, co:
= nepřímý (šat, Palac.); = vy
jadřující prostředek: p. význam

prostředek, -dka, m. = prostřední
část; do, z -dka; “p., -dku, m. =
všechno, čím něco uskutečňuje
me, něčeho dosahujeme: p. proti
kašli, výrobní, výchovný..., pe—
něžité -dky = peníze apod._

prostředí, stř. = vše, co obklopuje
člověka, okolí, podminky života
a vývoje, lidé

prostředkem, příslov. = středem;
*p. koho, čeho, předl. s 2. p. =
prostřednictvím

prostředkovaci = zprostředkovací
(říd.);
motel [-lka], -e, m. = zprostřed
kovatel (t.); Jvatelna, -len, ž.

slož. dokon. 2- prodej, sňatek..:
-dkovávati, opakov.; slož. nedo
kon. z

*prostředkový, přid. k prostředek
= střed0vý, prostředečný

prostřední [-nč; -nost] = jsoucí u
prostřed; = ani ne velký, dobrý,
ani ne malý, ne špatný, průměr
ný (postava, jakost...); -nost =
průměrnost ; = středocesti
(Vrchl.) ; -dnictvi, stř. = pro
středkování : mým. .. -vím, —vím
svého přítele = skrze mne...;_
-dník [-dnice], -a, m. = kdo
prostředkuje „ *-dník, -u, m. =
prastřední prst (Neff)

prostřelovati, -v. střelití
prostřihovatl, v. stříhati
prostší, v. prostý
prostupný [-ně; masu = co lze

prostoupit
prostupovati, v. stoupitl '
prostý [-st,- -stě; -stota], 1. =

jednoduchý, pouhý,_ přirozený,
nehledaný, nelíčený (oběd, život,
člověk, způsob, rozum, řeč...);
-stý člověk "je -stý; 2. být prost
starostí... = býti zbaven, už je
nemít (v. prostiti); -stě žít..:
-stě proto, že... = jednoduše;
-stota. mravů;
2. stup. prostší [-stěji]

prostydnti, -stydlý, v. stydnouti
prosvěcovati, v. svítiti
proSVětlovati, v. světliti
prosvit, -u, m. (říd. kniž.): -ty

čadicí louče (Jin) = prosvitujíci
jasné pruhy;
prosvítati, v. svítati; -ta'uý =
probleskují'cí ;
*prosvitný = průsvitný (Třebíz.);
prosvitovati, v. svítati

prosycený, -co'va.ti, v. sytitl
prosychati, v. schnouti
prošedivělý, v. šedivěti
prošedlý = prošedivělý (Majer.)
prošeřovati, v. šeřiti
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*prošívanice, ž. = prošívaný oděv
(Jir., zastar.); matt, v. šítl

proškrabovatl, v. škrábati
prošlapovati, v. šlápnoutl
'prošleh, -u, m. = záblesk (Jir.);

prošlehovatí, v. šlehati
prošlý, v. jíti
proštěpec, -pce, m. = rozštipena

tyč, pinseta; *proštěpina, ž. =
třiska

proštipec, -pce, m. = proštěpec:
*proštipi, stř. = proštěpec (J it.)

proštipovatl, v. štípati
prošťuchovatl, v. šťouch
*prošustrovati, z něm. = prohos

podařit, utratit, zmařit (vulg.)
protagonistu, “mys->>. m., z řeč. =

přední herec (antic.), předboj
nik, průkopník

protáhlý [-le; -lost] = podlouhlý
(obličej); = silně prodloužený
(tón)

protah0vati, v. tahati
protégé, v. protežé
protekce, ž.. z lat. = ochrana, pod

pora, přízeň vlivné osoby;
—kcionář,-e, m. = ochranář, kdo
s'háni protekci ; -kctonářský
[-stvi], přid. k tomu;
protekcionalismus <<-liz-»,-mu, m.
= ochranářství;
protekční dítě = chráněnec;
-čnik, -a, m. = protekcionář:
protektor [-rka], -a, m. = o
chránce, příznivec ;
-ktorát, -u. m. = protektorstvi.
ochrana, záštita, podpora; slav
nost pod něčim -rátem; protekto
rát Čechy a Morava, stručně
protektorát (za 2. svět. valky)

proteovský [-8ky; -st*vt], přid. k
Proteus = měnlivý, měnivý

proteplený vzduch = prohřátý
(Majer.);
proteplžtž = prohřátí; Jovatt,
nedokon.

protesa. || -téza, ž., z řeč. (-th-) =
umělá náhrada těles. ústroje

protest, -u. m., z lat. = odpor,
ohrazení: p. proti komu. čemu;
protestace, ž. = protestování;
protestant [-tka], -a, m. = evan
gelik;

protestantismus <<-tyz-», -smu,
m. = protestantské náboženství;
protestantský [-sky]; -ké nábo—
ženství neboli -sta.ntstvi, stř.;
protestní, přid. k protest;
protestovatt = podat, podávat
protest; slož. dokon. na- se (mno—
ho); -stopávati, opakov.

protéza., v. protesa
protežé, m. neskl., z franc. -tégé

= chráněnec " *-teženec, -nce, m.
(Neum.); '—težér, -a, m. = PFO—
tektor; -težo'vat'i [[ často —tě-koho
= podporovat na. újmu jiných,
nadržovat komu

protějšek, -šku, m. = protější stra—
na, směr, člověk sedící... naproti,
spoluhráč... partner, věc naproti
druhé, jeji doplněk, obdoba, pen
dant;
protější = jsoucí... naproti;
protějško'vý = tvořící protějšek

protěž, -e, ž., květina
protěžovati, v. protežé
protheso cx-ze», ž., z řeč. = před

ražka (mluvnic.); -thetický <<-tyc-»
= předrážkový

proti, a.) předl. s 3. p.; znamená 1.
protější směr, směrem ke komu.
k čemu, naproti komu. čemu:
stát p. komu, pověsit obrazy p.
sobě...; opačný směr: p. proudu,
větru..: 2. nepřátelství, odporo
váni: být, mluvit.... bojovat proti
komu, čemu: proti předpisu, zá
konu; výpustkou: je někdo proti
[návrhu...]?; 3. zřetel: být p.
komu starší..., p. loňsku je úro
da slabší, co je to p. věčnosti!
apod.; 4. cil: prostředek p. kašli,
pocení...; 5. p. hotovému placeni,
kvitanci, starý german. m. za
hótové, na. kvitanci;
b) příslov.: jit p. = naproti
(Jir.); sedět p. (Němc.); hlaso—
vat proti = proti návrhu.., v.
výše v 2.

proti- ve slož. 1. typu protizákon
ný, -myslný..., vzniklých z před
ložkových výrazů (co je) proti
zákonu...; 2. typu protitlak =
tlak proti něčemu, opačný (proti
má. význ. příslov.):
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-akce, ž. = akce proti jiné akci;
-cirkevni; -český;
*-dar = vzájemný dar, oplátkou:
demokratický; -důkaz = důkaz
opaku; důvod = důvod popíra
jící jiný;
-fašista, m. = odpůrce fašismu:
-fa.šistický [-cky] = jsoucí...
proti fašismu; -hz'storický duch
(Palac.); -hodnota, ž. = směnná
hodnota; -h'ra, ž. = hra proti
jiné, protiva, protiklad: —hra'č,
-e, m. = kdo hraje proti dru
hému;
-chůdce, m. = člověk opačné po
vahy: -chůdný [-ně; -nost] = o—
pačný, odporující si; -jed = lék
proti jedu [[ dek,
_katolický; -kandidát = kandidát
proti jinému; -klad = pravý
opak, kontrast, antithese; -kla,d
ný = zcela, právě opačný; -kleri
kázni,
-Zehlý = ležící naproti; -lék, v.
-jed; —Zetadlo'vý (dělo, obrana):
-lidov:ů = směřující proti lidu.
proti jeho zájmům (Gottw.);
-mluv, -u, m. = rozpor v řeči,
kontradikce; —myslný = co je
proti mysli, myšlení;
-náboženský

protínati, v. títi
proti-návrh = opačný návrh;

možec, m. = obyvatel protilehlé
části zeměkoule, antipod: mapež,
-papežský;
-plán = plán proti jinému; ne—
spr. m. nadplán;
-plyno'uý: -vá ochrana; mohlavní
výchova (Neum.); -pohledávka,
-vek, ž. = pohledávka proti dru
hé. vzájemná (obchod.); moždmí
opatření; 171%an [-ně; masu =
jsoucí proti právu; —přirozený=
nepřirozený; -reformace = hnutí
proti reformaci; -rejormačni;
-choluce = hnutí proti revoluci:
-revolucionář, -revolučn£; -ro
manticky'

protírati, v. tříti
proti-síla = s. působící proti jiné;

—služba = služba za jinou, vzá
jemná, odsluha (dosud říd.):

-socíál'n£; -státn4 činnost, hnuti;
-strana = strana protivná, od
půrčí; -tlak, v. proti-; -účet =
vzájemný účet (obchod); —ústav
M; -útok = útok proti útoční—
kovi

protiva, 1. ž. = pravý opak, kon
trast; 2. p., m. = protivný člo
věk (lid. a hovor.)

protiváha, ž. = co vyvažuje, vy
rovnává něco jiného, opačného

protivenství, stř. = příkoří
protlviti se, 1. = stavěti se proti

komu, čemu (zlu...), odporovat;
2. = být protivný, proti mysli

slož. dokon. z- se = posta
viti se na odpor (Palac.) || zprav.
= státi se protivný;
protivívati se, opakov.

protivládní strana...
protivlna, ž. = opačná vlna
protivník [-nice], -a, m. = odpůr

ce. nepřítel;
protivný ["-ven (Baar); mně;
masa, 1. = opačný (směr), od
porující si (poij): 2. = proti
vící se nám, odporný (člověk,
zápach...); 3. = odpůrci (strana)

protivovati se = protivlti se (říd.
kniž.); zprav. slož. nedok. 2- ke
zprotiviti se

proti-vývod = vývod popírající
jiný; -zákonný; -žaloba = ža
loba podaná žalovaným; -židov
ský

protlačovatl, v. tlačiti
protlak, -u, m. = něco protlače—

ného sítem
protloukati, v. tlouci
protmělý, -tmí'vati se, v. tmětl
proto, příčinné příslov. = pro to,

pro tu včc; sr. co 5.: zpodst. p.,
v. proč

protodiakon <<prótodyjákon>>,-a, m.,
řec. =. arcijáhen

protokol, -u, m., z lat. = zápis
jednání; v. podací; Já?-ní [-ně]
= podle. z protokolu; -lista, m.
= správce protokolu; Jovan“ =
zapsati do protokolu; dovaný;
-ná firma = zapsaná do obchod
ního rejstříku
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prototyp (pro-», -u, m., z řeč. =
pratyp, pravzor

-'protož = proto (kniž.)
„protože, podřad. spoj. příč. = po
. :_zn'ěvadž, jelikož
_protrhovati, v. trhnouti

.pxotřelý [-;le —-lost_] = zkušený;„p. rozum =.bystrý (šmiL); =
vychytralý (Jir.., Vanč. So,)

.*protřibovatl, nedok. k protříbití.
v. tříbiti

protuberance, ž., z lat. = výbuch,
výstupek

',u-otýkací = na protýkání;
protýkati, v. týkati

protz. ..., v. proc
proud, -u, m. = tok vody...,podle

podobnosti p. světla, vzduchu...
řeči, událostí, života; p. lidi =
jdoucí zástup; jednání... je v -du
= provádí se, zábava je v -du
= živá.; myšlenkové... —dy =
směry, hnutí; proti -du, Dřenes.
= proti ustáleným názorům, smě
rům _ ,

prouditi, -děn(í) || 17. se (Suš.)
= téci proudem, o vodě, světle,
zástupech...; literární -dění =
proudy (Vlč.); slož. dokon. roz
zábavu = přivésti do proudu;
roz- se, o zábavě, krvi...; v
(J'. čap.); vy— bolest = vy
lít proudem (ojediň. kniž.);
proudtívati, opakov.;
proudivý = proudící

proudnice, ž. = proudící voda (od—
bor.); = násadec k hadici
(Baar);- '
proudný [-ně; -nost] = proudící,
proudivý (kniž.); -nost života
(Sez.)

prouha, ž. = pruh
proukázati, -kazovatí, v. kázati
proutek, —tku,m., zdrob. k prut;
_proutěný = z prutů;

proutí, stř. hromad. = pruty;
proutkař, -e, m. =;.kdo hledá.
proutkem kovy. prameny; -řs__ký
[-řstvi], přid. k tomu;
proutkovitý- [tě- -tost]

. jako proutek;
- pronikavý = z proutku (T. Nov.)

proutrácetí v. tratiti- - (_ „_

=. jsoucí

proužek, -žku, m., zdrob._k I pruh;
proužkovaný = s proužky; -vatt
= dělat proužky;
proužkový, přid. k proužek: -vé
zboží; -vý důkaz nepravosti RK.
= z proužků, na. kterých je RK.
částečně psán

prováděcí nařízení =
provádí zákon; -děti, v. vo'diti

provalovati, v. váleti
*provanovati, nedok. k provanouti
provařovati, v. vařiti
PrOvňns, v. Provence
provaz, -u. m. = konopné... va—

zadlo; smrt -zem = s. oběšením,
“lid. výpustkou provaz; sr. jeden;

kterým se

provaaá'ma, -ren, ž. = továrna na
provazy; _
provazce, -zce, m., zdrob. k pro
vaz; stará délková. míra,;
provázek, -ZRU, m., zdrob. k pro—
vaz; vodit koho (jako) na -zku
= přísně naň dohlížet...;
provázkovitý [-tě; -tost] = po
dobný provázku; -zkový [dvě] =
z provázku, provazkovitý

provázeti, v. voditi
provaziště, stř., část divadelního

zařízení; .
provaznický [-ctv£], přid. k
provaz,/nik, -a, m. = výrobce pro
vazů, motouzů

provazochodec, -dce, m. (čep.) ll
-lezec, -zce_ m. = kdo chodí po
provaze ve výšce: -Zezecký [-ct1;i],
příd. k tomu

provazový, přid. k provaz: p. žeb
řík = z provazů; '-vé svaly =
silné jako provazy (Holeč.)

provážeti, v. voziti
provdati, dávati, v. vdáti
provedení, stř. sr. vésti;

proveditelný [most] = co lze
provést, možný _

Provence <<-váns>>, -ce <<-se», ž.,
francouzský kraj; provengalský
jazyk neboli —lština. ž.

provenience <<-nyjen-», 2.. z lat. =
.původ , .

proverb, iu,. m.,
. _-m1uva__ .předslov

z“ franc. = před
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prověrka, -rek, ž. = prověření;
prověřiti koho = důkladně pro
zkoumat jeho činnost, názory:
prověřovati, nedok. k tomu

proviant <<-vijant»,-u. m., z lat. =
potraviny na cestu; mtm služba
...; -ntura a—tú--», ž. = vojen.
zásobovací úřad

províjeti, v. vinouti, Víti
*provina, ž. = provinění
provinciál, -a, m., z lat. = před

stavený řádové provincie; provin
cialžsmus <<'-zmus», -mu, m. =
provinciální, krajové slovo. vaz
ba; = provinciálnost, krajinský
duch, nedostatek širšího rozhle
du; -ciálni [-ně; -nost] = krajin—
ský, krajový;
provincie <<'-cije»,ž. = kraj le
žící mimo jádro státu, řádový
okruh; provinční [-ně; mostJ =

_provinciální
provinční, v. viniti;

provinilce, -lce, m. = provinilý
člověk;
provinilý [-le] = kdo se proviní;
p. pohled = prozrazující provi
nění; -le se tvářit

provinovati, v. vinouti
proviňovati se, v. viniti
provise <<-ze», ž., z _lat. = odměna

za obchod. zprostředkování, druh
pense; provisiomsta <<-zijonys—».
m. = obchod. cestující na provisi,
hornický pensísta; proviant nárok

provisor <<-zor», -a, m., z lat. =
vedouci magister v lékárně, kláš
terní hospodář; promsorium a-zó
ryjum», -ria, stř. = zatímní stav;
provisomí [-ně; -nost] = zatím—
ní, dočasný

provívati, v. váti
provlačovaný, —vati, v. vláčeti
provlak, -u. m. = co je-provle—

čeno, příčný prut (v mřiži...)
provlékati, v. vlékati
provlhlý, provlhovati, v. vlhnouti
*provod, m., 1. v zastar. rčení

(první... neděle) 5 -da, t. 1. od
-da, po -du, po 1. neděli poveli
konoční neboli pra/vodni,- 2. =
řada, ..Mvod“: p. věků (Hál.);
provoditi, v. voditi

_ provokace, ž., z "lat. = vyzývaVÝ
čin; -kačn£ ]] -kativn£ [mě]
most1 <<-týv-» = vyzývavý; pro—
vokatér, -a, m., z franc. = kdo
provokuje; sr. agent; provokaté
rek, -rka, m., zdrob. k tomu
(Gottw.); provokovati = vyzývavě
se chovat, popuzovat, dráždit;
slož. dokon. vy- koho k čemu,
výrok... = vyzývavým chováním,
'—vou řečí pohnout, dát podnět

provolání, V. volati
prov0z, -u, m. || *provozba, ž. (č.

Chod). vlast. = provezeni, pro—
váženi čeho, zprav. ve význ. ji
ných: být v -zu, dáti co do -zu.
být mimo p., o stroji... = být
v činnosti...; dále za lat. frekven
ce: automobilový, železniční... p.
= doprava; pouliční... p. = ruch,
jízda, doprava, chůze; p. v úřa
dech..., školní p. = veškerá čin
nost; provozni, -zovac£ náklad,
kapitál = na provoz, -zová.ni;
provozovatel [-Zka], -e, m. = kdo
provozuje; -zovati, v. voditi;
provozovna, -ven, 2. = provozo
vací místnost, dílna

provynkovati, v. výskatl
provždy, příslov. = pro všecky

další případy, pro budoucnost
próza, prozaický..., v. prosa
prozahúlka, ž. = prozahálení

(Zápot.)
prozařovati, V. zářiti
prozatér, -rský, v. prosa
prozatim, příslov. (z pro zatím) =

pro teď, na. teď, na tuto dobu,
zatím, ne příště, ne trlvale: p.
není nic nového; p. jsme vyrov
námi;
prozatímní [-ně; -nost] .= jen na
čas, ne stálý, ne konečný, zatim
ní: p. smlouva, úředník...

prozelenalý || -navý, v. zelený
prezil—ati, v. zirati;

prozíravý [-vě; -vost] = prozře
telný

prozívati, v. zivati .
prozkum || časť. průzkum, -u, m.

= prozkoumání, r-mávání
*prozlátlý = místy zezlátlý (Vr.)
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prozpěvovati, v. zpívati
*prozračltý = průzračný (Holeč.)
prozrazovatl, v. radlti
prozřetelný [-ně; masu = prozí

ravý. opatrný, moudrý
prožehovati, v. žehnouti
prožíhati, -žíh'nouti, v. žíhati, žíh—

nouti
prožínati, v. II žíti
prožírati, v. žrátl
prožitek, -tku, m. = co prožije

me; prožít/i., v. I, II žití;
prožitý [-tě; -tost] = zažitý, cl
tově pochopený; osobní -tost
(Nov.);
prožívati, v. I žíti

*prožloutůvatl = částečně žlout—
nouti; *prožloutlý [-le; -lost] =
nažloutlý

prožluklý = protivný, zpropadený
(člověk, věc, otázka)

prožlutalý = prožloutlý; prošlu—
tati, v. žlutati

prs, —u. m. = mléčná žláza, žen.
ňadro; obyč. mn. n. pomn. prsy,
'Sů: 97811,2., 6. (dvoj.) -sou, n l
koli -souch (odch. množ. -s),
3. -sům, nik. -soum, 7. -sy.
o 6.c h. -soma. = 1. prsy, 2. hruď;
prsat'ý = se silně vyvinutými
prsy;
prsíčka, -ček, stř., zdrob. k prsa

prak, citoslov. vystihující krátký
praskavý zvuk;
prsk, -u, m. = ohniště, otvor
pece, sopouch... (zastar.);
prskačka, ž. = šrapnel (voj.
hant.):
prskati = dělat prsk, prudce
plivat (při rozčilení, nellbé chu
ti...); p. se, o kozách = běhati
se; slož. dokon. na- do čeho, na.
se (mnoho), po— koho;
prskavka, ž. = prskavá. raketa;
prskavy' = prskající;
prsknouti, -kl, -knuv, -knut(í),
dokon. k prskati: lampa prskla.
ap.; slož. dokon. vy- vodu z úst;
VY- (na. koho) smíchem; prská
vati, opakov.:
prskot, -u, m. = prskání

'prSnatý = prsatý (Herb.)

prsní, příd. ): prs, prsa: p. brada
vice, bolest...; p. tón = hluboký:
prsník, -u, m. = prsní řetěz u
postroje

*prsosiny || -sotiny, ž. pomn. =
koňské prsní řemení (zastar.,

' Jin)
prst, -u, m. = výběžek ruky a

nohy; že by je (lidi...) na prs
tech spočítal = málo; vypočítat,
s- co na prstech, přenes. = snad
no vypočítat, domysliti se čeho
(lid. & hovor.); strkati do všeho
-ty. přenes. = do všeho se mi
chat (L): divati se na koho skrze
prsty, přenes. = povýšené, spa
tra; prst boží = božský zásah;
míti dlouhé prsty = krásti; sr.
klepnouti. koukati, koupitl, pálit!

prsť, -ti, ž. = jemná ornina, hu—
mus

'prsták, -a., m. = dlouhoprsťák
(Ner.)

prstec, -tce, m., zdrob. k prst
(šrám.) '

prsten, -u, m. = kovový kroužek
na prst (snubní, pečetní...), ně
co podobného;
prstencovitý [-tě; -tost], -co'vý
= podobný prstenci;
prstenec || -ténec (T. Novák.),
-nce. m., vlast. zdrob. k prsten;
p. vlasů = kadeř apod.;
prstének (Jungm.), zprav. Janek,
-nku, m., lid. &hovor. = prsten;
prsteniček, -čku, m., zdrob. k
mik, -u,'m. = prst, na. kterém
se nosí prsten;
prsténko'vitý " 40001? = prsten
cow:
'prstewní, přid. k prsten;
prstenovitý [-tě; -tost] = po
dobný prstenu;
prstenový, přid. k prsten; též =
prstenovitý

prstíček, —čku,m., zdrob. k prsttk,
-u, m., zdrob. k prst

'prstnatý = mající silné prsty;
prstní = prstový

prstoklad, -u, m. = kladení prstů
při hře na hudeb. nástroje
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prstovitý [-tě; -tost] = podobný prubíř, -e. m. = zkoušeč (dra
prstům; hých kovů); -řský kámen = zku
prstový, přid. k prst: -vá metoda šební (zastar.)
(houslová) 'průboj, -e. m. = ražení nových

prstýnek, v. prsten;
prstýnkář, -e, m. = zloděj prste
nů, prstýnků

*pršatý nos = „do kterého prší“.
se špičkou nahoru (hovor.)

*pršek, -šku, m. = prška (Ner.)
pršeti, -ší, původ. = hustě padat,

o listí, o kameni. o peří... (větši
nou lid. a hovor.), o slzách
(šmil.); obruba, vlasů -ší na ra
mena (čech) || nejčasť. bezpod
měté prší..., o dešti: slož. dokon.
do- = dojít, o lhůtě... (šmil.):
na- (málo, mnoho), o dešti;
roz- se = dáti se do silného
deště; vy—se, o spadnutí vší deš
ťové vody z mraků; přenes. o
lhůtě, nájemném = dojít, pro
jit, uplynout; za:-, prostě dokon...
0 dešti;
pršivati, opak.

*pršiplášť, -tě, m. = plášť do deště
pršívati, v. pršeti
pršku, ž. = krátký drobný dešť;

přenes. p. světla. (Čelak., Ner.)
= proud; p. listí = padání
(Vrchl., Břez.)

*pršlavý || -Z'i/vý= deštivý
prť, -ti, ž. = pěšinka zvěře, ovčí
prtačina, ž. = ševcovina (hanl.);

-čit'i = ševcovati (t.);
prták || -ťák, -a, m. = švec
(han1.); prtatž = spravovat obuv
(lid.); p. ševce (tanec) = ská
kavě tančit (Heyd.);
prtě, —těte,stř. = švícko; přenes.
= malé dítě, prcek

prů- ve slož. průběh, -kaz... má
týž význ. jako předpona pro
(prů- z pro-)

průba., v. próba
průběh, -u, m. = probíháni, po

stup, vývoj (nemoci, pře, vál
ky...);
průběžný, o stanici = kudy jen
probíhají, kde nezastavují vše
chny vlaky (Čap.); —né záleží
tosti = běžně probíhající a pro
jednávané

směrů, průkopnictví; -bojce, m.
= průbojník; -bojnicky' [-cky;
-ctvi], přid. k -bojnik [-nice],
-a, m. = průbojný člověk;
průbojny' [-ně; -nost] = „probí
jející", razící nové směry, myš
lenky, průkopnický; -nost stře
ly = schopnost proniknouti čím

*prubovatl, z něm. = zkusitl (lid.)
průčelí, stř. = čelní, přední stra—

na budovy; -čelní stěna...
prudce, prudčeji, -či, v. prudký
pruderie cpry-», obyč. <<prudéry

je>>,ž., z franc. = nemístná styd
livost; prudcmí [-ně; —nost] =
nemístně stydlivý

'prudinn, m. =
(nár.)

pruditl, -dí, -zen(í) = dráždit, ji
třit... (lld.); slož. dok. na— šmy—

prudký člověk

čec kalafunou (Rais) = nama
zat: o—,v. tam

prudký [-dce, -dko; -dkost], 1.
= rychlý, -le tekoucí, vanoucí...,
silný, -ně působivý... (voda, vítr,
bouře: zánět, rána, bolest, svět
lo...); 2. = náhlý, ukvapený (člo
věk,' povaha); příslov. -dce ||
řidč. -dko; zprudka = -dce; 2.
stup. prudší || někdy -dč£ [-dčeji]

*prudní <<pryd-»= pruderní
průduch, -u, m. = dýchací, potní

otvor, pór; průduška, -šek, ž. =
větev průdušnice. broncha; -duš
kom?katar, bronchiální; -dušnice,
ž. = dýchací trubice, trachea

]: pruh, -u, m. = pás (látky...,
světla)

II pruh, -u, m., z něm. = kýla
(lid.)

*pruha, ž. = I pruh (Němc.)
pruhatlce (J'ir.) || -tina, 2. = pru—

hovaná látka
průhled, -u, m. = pohled skrze

něco, průlina, kterou je viděti
skrze něco (lesní p., Sez.); =
pohled, vhled do čeho: p. do
díla. (čap.); -dy v sídla pravdy
(Čech), v dálku (So.), historické
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-dy (Vrch1.); průhledna, 2. =
okénko ve dveřích (šram.);
průhledný [-nč; -nost] = skrze
co je vidět; přenes. -ná. narážka...
= jasná

_průhon, -u, m. = místo, kudy se
vyhání dobytek za osadu

pruhovatl = dělat pruhy; pruho
vam) = s pruhy || '-vatý

pruhovltý [-tě,- -tost] = podobný
pruhu, pruhovaný; -hový, přid.
k pruh; = pruhovaný

průchod, -u, m. = projití, místo,
kudy _lze projít, procházet: p.
domem...; dát p. pravdě, citům...
= říci, vyslovit, vyjádřit prav
du..., nesmlčet, nepotlačit; zjed—
nati p. právu, spravedlností =
umožnit, způsobit, aby se pro
vedlo práva..:
průchodicí a -d'itý (zast., Jir.) =
průchodni;
průchodisko || -diště, stř. = místo
průchodu;
průchodná, přid. k průchod =
s průchodem (dům); = prochá
zející, určený jinam;
průchod-ný [-ně; -nost] = prů
chodní, kterým se může prochá
zet;
průchodový, přid. k průchod

průchozí = průchodní
průjem, -jmu, m. = běhavka
průjezd, -u, m. = projetí, -jižděni,

místo na. projíždění; '
průjezdní oblouk...;
průjezdný vlak = který většinou
stanicemi jen projíždí, nezasta
vuje v nich

průkaz, -u, m. = čim něco, se pro
kazujeme, legitimace, dokument,
„papir“, list; průkazka, -zek, ž.
= legitimace; průkazni list... ||
průkazný [-ně,- -nost] = proka
zující, dof

průklep, -u, m. = na psacím stro
ji proklepnutá kopie; průklepový
papír = na Drůklepy

průkop, -u, m. = prokopáni, -pa.né
misto; průkopnický [-cky; -ctv£],
přid. k průkopník [-pnice], -a.
m., přenes. = kdo razí cestu no
vým myšlenkám

průlet, -u. m. = proletění: p. taž
ných ptáků krajinou; = česlo

*průlcva, ž.: dostat -vu, o hněvu
= moci propuknout (Tyl)

průlina || *pro- (Jir), ž. = úzký
otvor, štěrbina; průlinčitý —tost]
= mající průllnky, pórovitý, o
nádobách;
průlinka, ž., zdrob. k průlina

průliv, -u, m. = mořská úžina
průlom, -u, m. = prolomení bojové

rady..., otvor jim vzniklý
průměr, -u, m. = přímka jdoucí

středem kruhu &. spojující dva
body kružnice; = (pro)střední
rozsah, stupeň...; vynikati nad p.:

'p'nlmě'rný [—ně] = (pro)středn1
výškou, cenou, prospěchem...

průmět, -u, m. = promítnoutí, jím
vzniklý obrazec, projekce

průmysl, —u,m., z ruš. = zpraco
vávání surovin a polotovarů;
průmyslnickú, přid. k průmysl—
ník, -a, m. = průmyslový pod—
nikatel;
průmyslovák, -a, m. = žák prů
myslové školy (hovor.);
průmyslový (stát...)

průnik, —u,m. = pronikání, volné
místo

průpich, -u, m. = propíchnutí
průpis, -u, m. = průklep; -sn£ ||

-sov'ý papír
průplav, -u, m. = umělá vodní

cesta, kanál; mní, přid. k tomu
průplet, -u, m. || -tka„ —tek, ž. =

proplétaná ozdoba, giloše; —ty
pravdy se lží (Vanč.) = splet'

průpověď, -d1 || řidč. průpovídka,
-dek, ž. = stručný jadrný- vý
rok, sentence; *průpovědni bá
snictví...

průprava, ž. = příprava, předběž—
né cvičení; -1mý: -vná práce...

průramek, -mku, m. = otvor pro
ramena u šatů

průrva, ž. = prorvané misto, rokle;
*průryv, -u, m. = průrva

průřez, -u, m. =-rovlnný průsek
Prus [-ska,], -a, m., národ. jm.
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průsečík, -u, m. = bod průseku průtrž, -e, ž. = protržení: p. mra
dvou čar; průseč'nice, ž. = přím— čen, vodní p.; = kýla
ka, v které se protínají dvě plo- průvan, -u, m. = proudění. vzduchu
chy; v místnosti otevřené na. dvou
průsečný, přid. k průsek: -ná stranách
osa průvlek, -u, m. = provlečení (tělo

průsek, -seku, m., 1. = prosekaná cvič.)
část lesa; 2. = místo, kde se né
co protíná, hlav. plocha s tělesem;
průseková cesta = průsekem
(Vr.)

Prusko, stř. || zastar. pomn.
Prusy, -s, -sích, země;
pruský [-sk'y; -ství], přid. k
Prus

průsmyk, -u, m. = hlubší sníženi
na. horského hřbetu

průstřel, -u, m. = prostřelení
průstřih, -u, m. = prostřižení, pro

střižený otvor
průsvlt, —u,m. = prosvitnutí, -to

vání, průsvitnost (literár.); -tavý
= propouštějící světlo (t.),
průsvitka, ž. = vodní znamení;
*průwitněti, mě:)í = stávati se
průsvitný; slož. dokon. z- =
státi se průsvitný (Martín.);
'-tniti = dělat průsvitným;
průsvitný = slabě průhledný,
diafanní '

PruSy, v. Prusko
Průša, m., příjm. z Proch a to

z Prokop
prut, -u, m. = slabší uříznutá vě

tev; = násada udice, celé zaří
zení na chytání ryb; stará dél
ková míra: podle podoby p. zla.
ta...; = ocas psa a šelem (mys—
sliv.) '

průtah, -u, m. = protahování, od
klad: p. v jednání...; bez -hu =
bez prodlení, hned; = část sil
nice probíhající obcí

průtažný přízvuk = cirkumflex
prutnatý = s hojnými pruty (Ho

leč.) '

průtok, -u, m. = protékání
prutoví, stř. hromad. =

proutí;
prutovitý [-tě; -tost] = podobný
prutu;
pmtový: -vě zlato =

pruty.

v prutech

průvod, -u, m., souvisí s (do)pro
voditl, 1. = družina doprováze—
jící význačnou osobu, stráž ve
doucí provinilce..., eskorta, do
provod; = proud manifestantů,
lidí jdoucích na slavnost.., sr.
procesí; 2. =» hudeb. doprovod;
průvodce [-dkyně], m. =. kdo
provází; = kniha popisující město
...; průvodčí, -ího, m.: -čí vla—
ku..., konduktér; průvodka, ž. =
průvodní lístek poštov.; průvodní
||“ -vodný: -ní řízení (u soudu)
= důkazné; -ní list, glejt; —dní,
-ný jev = ne podstatný, vedlej—
ší. provázející něco; —vodný =
průkazný (šaIař.)

průvoz, -u, m. = provážení zboží
skrze cizí stát, transit; průvozní
zboží neboli -znina, ž.; průvozný
obchod

průzev, -zvu, m. = hiát
průzkum, v. prozkum; průzkumný

= sloužící průzkumu
průzor, -u, m., 1. = průhled, stěr

bina., kterou je vidět (llter.); 2.
= hledítko, dioptr

průzračný [-ně; -nost] = průhled—
ný; je -no = jasno (Baar); pře
nes. = zřejmý, jasný

*pružec, -žce, m., zdrob. k pI'Uh
= proužek (zast.); = guma

*pružidlo, -del, stř. = vzpruha
pružina, ž. = pružné péro ve stro

ji..., vzpruha; zdrob. -nka, -nek,
ž.; přenes. = pružná noha (Čap)

pružitl = činit pružným: noha. se
-ží (Ner.); zprav. slož. dokon.
vy- = spojit pružinami; .vz-,
přenes. = osvěžit, občerstvit;
vz- se = osvěžiti se..., vzchopit;
nedokon. vzpružovatz'

'pružnatý = pružný (Koll.);
pmžněti, -nějí = stávati se pruž
ný; slož. dok. z-;
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pružný [-ně; -nost] = vracející
se po povolení tlaku do původní
polohy, elastický (prut, koule,
pěl-o...); p. krok, -ná chůze =
svižný; p. člověk = mrštný, pře
nes. = duševně čilý, přizpůsobí
vý, ne zkostnatělý

-pružovati, v. pružiti
prv(e) || (zastan) prvé, příslov.

= dříve, v dřívějších dobách;
nejprve, v. tam

prvek, -vku, m. = chemicky nej—
jednodušší hmota; přenes. =
složka, součástka

'prvenec, -nce, m. = prvorozený
syn (zastar.)

prve než, čas. spojka = dříve než
prvenství, stř. = první místo co

do výkonnosti, významu, časové
posloupnosti, priorita

prvěnec, -nce, m. = prvenec
'prvina, ž. = prvotina, první pro

vedení
první [mě] = řad. čísl. k jeden;

= přední, nejlepší (žák, jakost
...); -ně, obyč. po prvé, po první

prvnlčka., -ček, ž. = žena po prvé
rodící, samice po prvé vrhající
mláďata; = jednička,. známka
(Ner.)

prvníkrát (lid.) | po prvník'ráte
(Nel-.) = po prvé

prvo-, kmen k prvý = první, pů
vodní, ve slož.: -apoštol (Suš.);
-bydmel || -bytel = praobyvatel
(Palac., šafař.); -bymý = pů—
vodní (Palac.); -bytný, pospolný
řad společenský = nejstarší
útvar lidské společnosti; -č£slo
= které není dělitelné celým
číslem beze zbytku; -hory, ž.
pomn., geologické období

prvok, -a—,m. = jednobuněčný žl
vočich

prvo-křesťanský (V1č.); -mučedník
= jeden z prvních mučedníků;
-pis = původní znění, originál;
-počátečn£ || mý, přid. k -počá
tek = první počátek;' -roze
ňátko, -tek, stř., zdrob. k prvo
rozeně;

prýskati

-rozenec, -nce, m. „ -'rozeně, -něte,
stř. = prvorozené dítě; -rozen
ství, stř. = to, že je někdo -ro
zený; -rozený = narozený první
v rodině; *-řad17= přední, hlav
ní, znamenitý; -senka, -nek, ž.
= petrklíč; '-spí, stř. = první
spánek (Jir.. stč.)

*prvota. (Jungm.) || zprav. -tína,
ž. = první dílo básnic.. vědec.
ap.; kněžské -ny = primice

prvotisk, -u, m. = první, nejstarší
tisk (do r. 1500), inkunábule

prvotní || řidč. mý [mě] =
vodní

prvo-t'řid'ní, podle něm., lépe do
konalý, nejlepší, vynikající; —uka,
ž. = základní učivo školní;
-vy'roba, ž. = výroba materiálu
a surovin pro spotřební průmysl

prvý = první (kniž.); zprav. jen
po prvé, v. tam; 'prvýk'ráte =
po prvé (Koll.); v. zprvu

prý, z praví, příslov. označující ci
zí, nejisté tvrzení: stalo prý se
velké neštěstí || 11eče s. mělo se
stát

pryč, příslov. = na jiném místě.
na jiné místo, někde jinde:
být p. = nebýti zde, přítomen,
zmizet; jít, poslat koho... p. =
odejít, vzdálit! se, poslat na jiné
místo: býti z čeho pryč (lid. a

pů—

hovor.) = rozrušen, dojat...;
hrát o všecko p. = usilovně, jen
což (t.); ruce pryč! = nevmě
šovati se!

myčka, v. bryčka
*pryčna, ž., z něm. = lože z prken
Prým. -u, m. H *mea, ž. || obyč.

prýmek, -mku. m., z něm. =
úzká. lemovka;
prýmka, -mek, ž.. zdrob. k
prýma; prýmkář [-řka], -e, m. =
Výrobce, prodavač prýmků;
prýmko'aati co = lemovat

pryslla, ž. = pryzlla
*prysk, -u, m. = prýsknutí, vý

buch
prýskatl, souvisí s prýštitl (kniž.)

= stříkat, o pěně (čelak.); =
sršet, o jiskrach (Klost.);
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slož. dok. 0- = opadat; oprýs- přádelna, -len, ž. = továrna na
kaný: -ná zeď |! -skalý (Č.—
Chod); od- = odpadat, o omít
ce...; roz- = rozpukat; rozprýs—
kaný: -né rty, ruce:
prýsknouti, -skl, -sknuv, -sknu

předení; -del'ni, přid. k přádlo;
-delnicky' [wr/MJ, přid. k přá

t(í). dokon.: slož- dokon- 001- = přadénko || -dýnko, stř., zdrob. k
zmizet (vulg.); roz— se, o kli
čích (čech) = rozpadnouti se; o

delnik; = přádelní; -delnik
[-delnice], -a, m. = přadlák,
majitel přádelny

přadeno [[ pře-, stř. = svitek
příze

ústech (šrám.) = roztáhnouti se; přádky, _dek, ž. pomn. =přástky;
v-: 5123. do oka. m1 vpryskla
(Nex-.);
slož. nedokon. odp'rysko'vati; roz
= rozstřikovat (Jungm.);
prýskávati, opakov.: slož. nedok.

pryskýř, -e, m. = puchýř;
pryskyřice, ž.

přadlácký [-ctvi], přid. k přadlák
[-lačka], -a., m. = dělník v přá—
delně;
přadlena, ž. = předouci žena;
přádlo, stř. = předení (Erb..
Ra.); = přástva

rostlinný výmě- 'přádnik [-nice], -a, m. = přadlák
sek; -řičný, přid. k tomu; přadný = co lze přisti
pryskýřnžk ““v m-- rostl. přadýnko, v. přadénko

ryšec, —šce, m., rostl.
Eprýštěti och m prýštiti -pí-ahati, slož. nedok. od- tahouna
_ (od vozu) || 1131-= odstraňovati
prýštidlo, -del, stř. = pramen zapřažení; pře- = za- do jiného
(obroz.): = prostředek na. vzbu- vozu- s- = spojovati dva tahouzení pryskýřů (Trýb)

prýštiti, -tí = vytékatl, o vodě ze
skály...; přenes. o síle, nedůvě—
ře... = pramenit; slož. dokon.
til-,' slož. nedokon. vypryšťovati
se (SUŠ.);
prýštivati, opakov.;
prýští/vý [-vě; -vost] = prýštici

prýt, -u, m., 1. = výhonek: 2. v.
prejt

pryzila, -zulc, ž., cizokrajné ba.—
revné dřevo; 401717,přid. k tomu

pryž, -e, m. = kaučuk, guma;

ny; za- = připojovat k vozu pro

-přáhnouti, -hl, -hnuv, -hnut(i)
|| -přažen(i). slož. dokon. 'na
ruku = vztáhnout k ráně...; od—
spřeženi; roz- se k ráně...; s- =
spojitl dva. tahouny; s- se, o 11
dech = spojiti se k společné prá
ci, hlavně nekalé; v. spřežení:
vy- tahouny; podmětové vy- =
přestat pracovat... (lid. a hovor.);
a-, prostě dokon.;

-přaho'uati, slož. nedokon. nar...

*-žec, -žce, m. = guma; přání, stř., v. přáti, 1. = vědomé
pryžovati = gumovat; úsilí o něco, žádost, touha... (mé
pryžovina, ž. = pryžová hmota; P-, mít p. ap.); 2. = projev přiz
pryžo'vý, přid. k pryž ně, přátelství někomu, vůle, aby

prznitel -e, m_ = kdo przni; se mu dobře vedlo: p. k svátku...
przniti, -zněn(í) = kazit (řeč...); přást, -u, m. = kotouč na navijeni
= pohlavně zneužívat; slož. do
kon. z—

přácí (zast.) || přa- věta, význam...
= vyjadřující přání

přádati, opět. k přisti (řid.): obyč.
slož. nedok. do-, o-... k dok. do
přisti, opřisti...; s- sny; u- aven—
tury (So.); za- hovor;
přádávati opak.

nití; přástevnice, ž. = žena cho
dící na. přástky; přástevnický

I[n-ct'viJ, přid. k přástevník -a,= kdo přede, motýl;
přástky, -tek, ž. pomn. = hro
madné předení v domácnosti:
přástva, ž. || pOmn. -stvy = přást—
ky; přástva = předivové vlákno;
přáswo, stř. = předivo, přize
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přátelití (Pujm.) || zprav. p. se
s kým = býti s ním v přátel
ském poměru; slož. dokon. s
se = státi se jeho přítelem;
zne- si koho, zne- se s kým =
učiniti si jej nepřítelem, dostati
se s ním do nepřátelského po
mém;
přátelí'vati se, opakoý.

přátelský [-sky ; —ství],příd. k pří
“ tel (poměr. svazek, oběd, pozdrav,

služba...); -sky, po přátelsku;
-ství = přátelský poměr; přátel—
stvo, stř. hromad. = přátelé

přáti, přeji, přej, přeje, -jíc, přáv,
přál, přán(í), v. tam: p. komu =
být mu přizniv, vyhovovat mu ve
všem, být k němu štědrý; p. si
= dobře jíst, pít..., ..míti se
rád“; p. komu čeho (zastat—.) ||
obyč. co (zdraví..., dobrý den...)
= chtít, aby byl zdráv...;
p. si co = míti touhu po tom,
vědomě o to usilovat:
co si přejete...? (otázka proda
vače) = co byste rád [koupil...]?;
p. komu k svátku...; sr. nos; ne
přej(te) si mne... [poznati]! =
nezahrávej si se mnou (lid. a
hovor.);
slož. dokon. do- komu čeho || co
= vyhovět mu v tOm, nepřekazít
mu to; na,- si toho (mnoho); po
komu k svátku = pogratulovat;
po- si = dobře se pomět; přá
vati, opakov.: slož. nedokon. do-,
po- si

přazka. || přez-, ž. (souvisící s přa—
hati) = předmět na spínání

pře, ž. = spor
I pře- ve jmenných (přid. i podst.)

slož. s význ. zesilovacím: pře
škoda = velká škoda...; přecit
livělý... = příliš citlivý

II pře-, sloves. předpona znamená
1. pohyb přes něco: přejít, -sko—
čit...; 2. = od začátku do kon
ce. všechno, celé: přečíst, -trpět;
3. = znovu, lépe, jinak: přepo
čítati co po kom, -dělat, -rov
nat, -šít...; 4. = přes miru:
přejístl se, -pracovat...; -chválit
koho; omyl: přepočítati se, -dat,

—řeknouti; překonání: překřičet
koho...; úplnost: přelomit...

přebalovaťi, v. baliti
přebarvovati, v. barviti
přebáSnitel " -sňo'vatel [-lka], -e,

m. = kdo přebásní, přebásňuje
přeběda, citosl., stupňované běda
*přeběhlec [-Zice], -hlce, m. =

přeběhlík;
přeběhlický [-ctví], přid. k
přeběhlik, -a, m. = kdo přeběhne
k nepříteli, k jiné straně..:
přeběhnouti, v. běhnouti

přebídný = velmi bídný
přebíhatí, v. -bíhati; přebíhavý =

přebíhající
přebíjeti, v. bíjeti
přebírati_ v. -bíra.ti
přebohatý = velmi bohatý
přebolený [—ně; —nost] = přestavší

bolet, rmoutit; nésti vdovectví
—ně(šrám) = bez pocitu bolesti

přebor, —u,m. = sportovní zápas
0 mistrovství; přebornický [—ctví],
přid. k přeborník [-nice], -a_ m.
= sportovní mistr

přebože (v písních), zesíl. bože
přebiídatl, v. břísti
přebrušovati, v. brousiti
*přebudovatel [—lka], -e, m. =

kdo přebuduje
přebujelý = přiliš bujný (kniž.)
'přebyt, -u, m. = přebytek, pobyt:

přebytečný [mě] = přebývající;
přebytek, -tku, m. = co přebude,
přebývá.

přebýti, -budu (Jako býti), 1. =
přetrvat: světa. nepřebudem (pí
seň); 2. = zůstat nad počet, zbýt;
sr. přebytek; přebývati, nedo
kon., 1. = bydlit, zdržovat se;
sr. příbytek; 2. = zbývat

přec (kniž.) || přece || (lid. -ci), pří
slov. z před se (= před sebe):
1. = přesto, přes něčí tvrzení,
očekávání, přes různé okolnosti.
nicméně: nechtěl přijít, ale p.
přišel; doma. je p. nejlépe; 2. =
no tak (s citosloveč. význ.): jdi
už p.!

přecenný = velmi cenný (Ner.)
přeceňovati, v. ceniti
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přecitlivělec, -lce, m. = přecitli
vělý člověk (Zápot.);
přecitlivělý [—1Jě;-vost] = příliš
citliVÝ

přečasto = velmi často
přečerpací = na. přečerpávání
přečetný = velmi četný
přečin, -u, m., druh trestného činu
přečítati, v. čísti: -čkati, v. čekati;

-čnívatí, v. čníti; -čuhovatl, v.
čouhati

před(e), předl. se 4. p. (kam?) a
7. (kde?); místně = ke komu.
do blízkosti... || u koho, v blíz
kosti...: předstoupit před koho,
jit před soud... || stát před kým.
před domem...; před (mýma)...
očima = v mé blízkosti, že jsem
to viděl; před lidmi co říci... =
v jejich přítomnosti; skrývati co
před kým = v jeho přítomnosti.
aby to neviděl; chrániti se před
kým, čím = koho, čeho (vlast.
od koho, vyhýbatl se mu): před
kým ' přijít... = dříve než on
(čaSOvě); před rokem... se to
stalo = je tomu rok, co se to
stalo; před nedělí... nepřijdu =
dříve než v neděli; míti co před
sebou, v. míti 7 '

před(e)-, 1. sloves. předpona, často
s týmž význ. jako předl.: před
ložit, -stouplt, -vést...; předběh
nout = během se dostat před ko
ho, předstihnout, -honlt...; = na
před: předpovědět;
2. ve slož. předčasný, předváleč
ný..., vzniklých z předlož. výrazů
před časem, před válkou...

předací, správ. odevzdací
předák ["-dačkaL -a, m. = předni,

první muž, dělník.... vůdce; =
přadlák (ojediň.)

předaleký = velmi daleký
předávati, 1. = přádaívati (ojediň.);

2. v. dávati
předběhnouti, v. běhnouti
předběžný [—ně; -nost] = připrav

ný, zatímní
předbíhati, v. -bíha.ti;

předbíhavý [—vě; -vost] = předbí
hající

předbojnícký [-cky; -ctv£], přid. k
předbojnik, -a, m. = přední bo
jovník, průkopník (kniž.)

*předbojovník, -a, m. =
bojovník (Praž)

*předbouřkOvý (Čap, Mach.,
|| Fbouř'ný (Majera) =
před bouřkou

předbřeznový = nastalý...\'- před
březnem; často = před březno
vou revolucí 1848

předčuSný [dně,-' -nost] = nastalý
před (vhodným) časem, dříve než
obvykle, než jsme čekali (zpráva,
rozhodnutí, smrt); -né splnění
pětiletky = před stanoveným ča.
sem; —nýděj = nastalý před ji
ným (mluvnlc.)

předčítatel [-Zka],
předčítá.: -telský
tomu

předčiti koho čím, v čem = před—
stihovat, vynikat; -čí/uatz',opakov.

*předden, přededne, m. = přede—
dní 2.: *předdenní, příd. k tomu

předdveří, stř. = misto přede dveř—
mi (Vr.)

předdvoří, stř. = misto před vlast
ním dvorem

přede, v. před(e)

dřívější

Vr.)
nastalý...

-e, m. = kdo
[-ství], přid. k

. předední, 1. přid. k předden, před
dení; 2. stř. = doba přede dnem,
než nastane den

předehra, ž. = co se hrá. před
vlastní hudeb. skladbou, před
dramatem; přenes. = co před—
chází před událostí...; hovor. =
úvod řeči...

předehřívati, v. hřívati
*předechvíle, ž. = doba před chvíli:

do -le (Sum.)

předek, -dku, m. = přední část,
strana (vozu, těla...); = přednost
(zastar.); předkem, v. předem;
p., -dka, m. = příslušník rodi
ny, rodu, národa v minulosti

předem (lid. předkem). příslov. =
předni stranou, vchodem, zpředu;
= napřed (co poznamenat, ob
jednat...); = především (Hav
lič.); odchyl. m. předně, za.
první
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předeň = před něj (zastar.)
předen(í), v. přístí
předeno, v. přadeno
předesílati, v. sílati; -slati, v. sláti
předešlý [-le] = předcházející, dří

vější, minulý (týden, řečník...)
předevčírek, -rka, m. = předvče

rejší den, předvčerejšek; příslov.
před(e)včírem = před včerejš
kem

především, příslov. z přede vším
[jiným, ostatním] = předně, nej
dříve, nejprve (něco připome
nouti): = nejprve, hlavně (sta.
ratl se o sebe)

předěl, -u, m. = rozhraní (kde se
něco rozděluje); p. vod, vodní =
rozvodí; slovní p.

předělavatel [-lka]. -e, m:. = kdo
předělává.: p. přírody (Mál.);
předělávka, -vek, ž. = předělá.
vání

předěliti, v. děliti
*předglobální = před zavedením

globální metody; Slabikář z -ních
časů (Pujm.)

předháněti, v. háněti
předhazovati, v. házeti
předhlstorický = předdějinný,

předvěký;
—storie, ž.: _storie románu (Sez.)
= co předcházelo

předhoří,_ stř. = nižší a vedlejší
části pohoří

předhradí, stř. = místo, ves před
hradem .

předhusltaký = jsoucí..., v době
před husitstvím

'předhůzka, ž. = výčitka, výtka.
předcházející = předešlý; -zet'i, v.

choditi;.
předchozí = předcházející (kniž.)

předchůdce [-dkyně], m. = kdo
byl, působil... před někým, před
čím: p. v úřadě, můj p.

předchvíle, ž. = chvíle krátce před
tím; *—chvilný, příd. k tomu

předimensovaný, v. dimense
předivo, stř. = z čeho, co se pře

de, přádlo
předivý, 1. = velmi divý (sr. pře

krásný...); 2. = hodící se k pře
dení

předjel-ní, příd. k předjaří, stř. =
podjaří

*předjatý = předpojatý
předjimatel [-lka], -e, m. = kdo

něco předjímá;
předjímati, v. jímati; -jímavý
[-vě,- -vost] = předjímající;
—jímka,ž. = předjímání

předjížděti, v. -jížděti;
předjížďka, -děk, ž. = předjíž
dění

předkem, v. předem
předkládati, v. klásti
předkláněti, v. kloniti
předklon, -u m.. = předklonění.

ohnutí trupu do vodorovné po
lohy (tělocvič.) ; předklonka,
-nek, ž. = předklonné slovo;
předklowný [-nnost]: -nná. poloha
(t.); -nné slovo = předklánějící
se přízvukově (mluvnic.)

předkrm, -u. m. = pokrm před
hlavním jídlem

předkřesťanský = před vznikem
křesťanství: -ská. doba

předkupní právo = p. koupiti „zpět
prodanou věc před jinými

*předkyně, ž. protějšek k předek
Předlitavska, stř. = Cislajtanie
předloha, ž., 1. = vzor; 2. = co se

předkládá k projednání.., osnova
předloktí, stř. = část paže mezi

loktem a. rukou
předloni, příslov. = o rok dříve

než lom; příd. předloňský; do,
od předloňska

předlouhý = velmi dlouhý
předložka, -žek, ž., 1. = co se dá—

vá před něco, k něčemu (kobe—
reček k posteli, kovový tác ke
kamnům apod.): 2. část řeči;
předložko'vý pád, význam, přid.
k předložka 2.

předmanže15ký = v době před man—
želstvím

předměstí, stř. = okrajová. část
města;- -městský, přid. k tomu

předmět, -u, m., 1. = součást
hmotného bytí, světa, co slouží
k nějaké životní potřebě, nositel
vlastnosti; 2. = to, čeho se týče,
k čemu směřuje naše činnost...,



předminulý 1267 předpojatý

s čím se obíráme: p. hovoru, jed
nání, schůze, básnic. díla...; vy
učovací -ty: pracovní p. = to,
čeho se týče práce. výrobní čin
nost; p. myšlení = to, čeho se
týče lidské myšlení a jeho vy
jádření v jazykové podobě; 3.
v mluvn. = ta část věty, na kte
rou přechází slovesný děj (čtu
knihu, píši dopis...); předmětni
ce, ž. = objektiv; předmětný:
-né studium... = s. předmětu
práce, básně... (kniž.): -ná. věc
= věc, o kterou jde, ktera je
předmětem jednání (úřed.); -ný
význam, má věta || časť. před—
mětový = vyjadřující předmět
(mluvnic.)

předminulý děj = minulý před ji—
ným minulým; p. čas, plusquam
perfektum (mluvn.)

předmluva, ž. = úvodní poznám
ky ke spisu o jeho vzniku, obsa—
hu...

předmostí, stř. = místo před mos
tem

přednušeč [-čka] || odch. -ná-, -e.
m. = kdo přednáší; -nášeti, v.
nnsiti; -náška, -šek, ž. = před
nášení, poučná, odborná řeč; sr.
lekce; -náškový sál...

přednes, -u, m. = způsob před
nesení slovesného, zpěvního díla:
-so'vý pokyn

předně, -nějš£, v. přední
přední [-ně] = jsoucí vpředu,

zpředu, z předku (budova, míst
nost, místo, voj, maso...); = jsou
cí v pOpředí (občan, básník...):
-ně, při výčtu = za první; =
především; 2. stup. přednější
vněm;
přednice, ž. = přední část šatu.
prádla, vozové korby

přednost, -i, ž.: -nost osoby, vě—
cl... před jinou = to, čím vy
niká nad jinou; dát komu -nost
před jiným = pokládat jej za
schopnějšího, jeho volit, ustano
vit..., nikoli jiného; = nechati
sednout.... připustit... před ji
ným; ženy mají -nost před muži

= mohou si sednout... nejprve
ony; dávat, dát -nost autu před
vlakem... = jet raději autem než
vlakem;

přednosta [-stka], m. = předsta
vený úřadu...; -nostenský přípla
tek...; -nostenství, stř. = před
nostenská funkce, -ský úřad;
přednostní [-ně], příd. k před
nost: p. pravo; -ně zásobovat...
= tak, že dáváme přednost;
přednostovati = být přednostou
(hovor., Herrm.)

přednožiti = zdvíhnout napjatou
nohu do vodorovné polohy; -žo—
vati, nedok.

přednůstka, ž., zdrob. k přednost
'předobraz, -u, m. = předobraze

ní, náznak, symbol (Nez.);
-brazžti, v. obraziti;
předobrazný = předobrazující
(Suš.);
předobraz—avan, v. obraziti

předobrý = velmi dobrý
předokenní = jsoucí před oknem,

před okny;
předokní, stř. = místo před
oknem, před okny

předopntrový, přid. ]: předni patro
předovka, -vek, 2. = ručnice na

bíjená zpředu
předpažlti, v. II -pažiti
předpeklí, stř. = místo před pek

lem, limbus
předpis, -u, m. = předepsání (da

ní). co je předepsáno, ustano
vení, předloha, vzor (ke psaní),
recept; -sova.ti, v. psatl

předplacení, stř. = zaplacení ne.
před časopisu.... abonnement; di
vadelní kus v p. || mimo p.:
-pláceti, v. platiti

1"předplatek, -tku, m. = předplatné
(Ner.);
-platitel [-lka], -e, m. = kdo
předplatí, abonent; -platitelský,
příd. k tomu;
-platné, -ho, stř. = částka, kte
rou se co předplácí: -platni lístek

předpojatý [-tě; -tost] = zaujatý
(proti komu, čemu)'



předpoklad 1268 představená

předpoklad, -u, m. = co předpo— nic.), prothese; předrážkový,
kládáme (v. klástl); s tím -dem. přid. k tomu
za_toho -du, že... = předpoklá- přodražovatl, „_ dražitl
deje...; = co musí předcházet předrevoluční = před revolucí
před něčím, příprava (k práci), předržovatl, v. držeti
vhodné podmínky, prostředí...: předřečený, -č'n£k, lépe svrchu
-kládati, v. klasti

'předpokoj, -e, m., podle něm. =
předsíň

*předpoledne, stř. = doba před
polednem; -dní, 1. příd. k tomu;
2. stř. = předpoledne (říd.)

předpolí, stř. = místo před Valeč.
polem

předpona, ž. = předložka, jí podob—
né slovo u složených sloves (za—
platit, roz-drtit...)

předporada, ž. = přípravná. porada
předposlední [mě] = jsoucí před

někým, něčim posledním
předností, stř. = doba tří neděl

před velikonoč. postem
předpotopní [-ně; masu -'= před

potopóu; přenes. = starodávný,
zastaralý .

předponštěti, v. pouštěti
předpověď, -dl, -dem, -dech, -dmi,

ž. = předpovědění; -pověděti,
-pov4datž, v. pověděti, povídatl

předprodej, -e, m. = prodej (list
ků) před představením...

předprseň, —sně, ž., vlast. = co
je před prsy, t. j. stěna pod
oknem, přední stěna lóže, záko
pu, podprseň, parapet; maník,
-u, m. = řemen vpředu na cho
moutě

předpředešiý [-Ie] = dřívější než
předešlý, předminulý

*předpředvčírek, -rka, m. (Ner.) =
třetí den před dneškem

předpřevratový = nastalý...
převratem

předpůdí, stř. = misto před půdou
předpůlnočm' = před půlnocí
předrahý = velmi drahý
předrážděný [mě,- —'nost] = příliš

podrážděný
předrážeti, v. rážeti;

předrážka, -žek, ž. = nota před
taktem, předtaktí, anakruse; =
část titulu. JUDr. ap. (Arb.); =
hláska vzniklá před jinou (mluv

před

řečený, předešlý řečník
předřikavač || 'Jříkač (čech), -e.

m. = kdo předřlkává; v. řikati
*předřímka, ž. = první spánek

(Baar)
předsádka " -sázka, ž. = (pestrý)

list za vazbou knihy. přídeští
*předsál, -u, m. || obyč. -sálí, stř.

= místo před sálem
předsazovatl, v. sazeti
předseda [-dkyně "-dka (ojediň.)],

m. = kdo předsedá; -dmfck'ý
stůl; -ká. hodnost neboli -dnictfvi,
stř.; -dmlctvo, stř. = předseda.
místo- a několik dalších členů
vlády, organisace, instituce, sto
jících v čele

předsevzetí, stř. = co jsme si před
sevzali, rozhodnutí, úmysl; mafii,
v. vziti

předsíň, -ně, ž. = místnost před
bytem; zdrob. -sí'ňka, -něk, ž.

předskakovati, v. skákati
*předskok, -u, m., podle něm. m.

náskok, výhoda
předsmrtní || časť. -'ny' = před

smrtí
předsouvati, v. sunouti
'představ, -u, m. = představen—

stvo obce (mor., Mrštík); 'p.,
-a, m. = starosta (t.)

představa, ž. = obraz předmětu
nebo jevu v mysli, smysly v da
ném okamžiku nevnímaného

představená, ž. = žena stojící v
čele něčeho, někomu nadřízené.:
-ná kláštera...;
představení, stř., k představiti;
= sehrání kusu v divadle, hra;
k představiti se (komu...);
-ven3tvo, stř. hromad. = před
stavení, výkonný orgán obce...,
předsednictvo :
wenú, -ného, m. = muž stojící
v čele něčeho, nadřízené. osoba.
starosta, obce



představitel  1269 přeháněti

představitel [-Zka.], -e, m. = zá.
stupce něčeho, hlavni osoba (p.
státu), kdo hraje divadelní úlo
hu; míti, v. stavlti;
představivý [most] = schopný si
představit, představovat

představovací činnost = tvoření
představ; watt, v. stavovati

představový, přid. k představa: -vá
oblast'

'předstěna, ž. = zástěna, plenta;
-nka, -nek, ž., zdrob. k tomu

předstih, -u, m. = předstiženi
(Zey.); -hovati, v. stihatl

předstírati, v. střiti; předstiravý
[-vě; -vost] = předstírajicí;
*p'ředstirka, -rek, ž. = předstí—
rání

předstojný, v. prostata
*předstup, -u, m. = předstoupeni;

= přednost při vstupu; '-stupek,
-pku, m. = schod přede dveřmi,
práh (Č.-Chod); —stupovati, v.
stoupiti

'předsudba, -deb. ž. = osud (NCP-)
předsudečný, přid. ]: předsudek: p.

odpor (Sez.) = plynoucí z před
sudku;
předsudek, -dku, m. = zakořeně
né a citově zabarvené nespráv
né mínění, zásada

předsunovati, v. sunouti
předsuvka, -vek, z. = předpona

(Jungm.)
*předsvit, -u, m. = záblesk (Čech)
předškolní věk =

do školy
předtakti, stř. = předrážka
předtanečnik [-čnice], -a, m. =

kdo zahajuje tanec
předtatranský = před Tatrami
předtím, přislov. = před tou do—

před docházkou

bou, dříve
předtisk, -u, m. = předtištění k

vyšívání; -sko*vati, v. tisknoutl
předtřídní lidská společnost =

před vznikem společenských tříd
(v prvobytném pospolném řádu)

předtucha, 2. II *-tušení, stř. (Má
cha) = tušeni předem

předúnorový = nastalý, byvší...
před únorem (v r. 1948): p. člen
strany, -vé poměry

předurčovati, v. určovati
předváděti, v. voditi
předválečný = před (světovou) vál

kou (stav, výroba...)
předvánoční = před vánocemi

(doba..)
předvčerejšek, -ška, m. = před

včerejší den, předevčírek; -rejš£
= druhý před dnešním (den),
co bylo... den před včerejškem

předvčírem, přislov. = předevčí
rem

předvečer, -a, m. = večer před
následujícím významným dnem;
-če'r'n£, přid. k tomu

*předvečeři, stř. = doba před veče
rem, podvečer (Ra)

předvellkonočni týden... =
velikonocemi

předvěký =_ předhistorický
předvěSný zámek = visici přede

dveřmi
předvětí, stř. = 1. část souvětí
předvídatl, v. věděti; -vtdafvý [—vě;

-vost] = umějicí předvídat
předvoj, -e, m. = předni voj
předvojenský: _ká. výchova = před

nastoupením vojen. služby
předvoláni, v. volatí

před

předvolební = před volbami
předvýchova, ž. = přípravná vý

chova
předvzděláni, stř., lépe předběž

né vzdělání
*předvzor, -u, m. = minulý, starší,

prvotní vzor (Prez.)
předznačiti, -čovati, v. značiti
'předznamenáni, stř. = naznačení,

náznak něčeho pozdějšího (Mail.)
předzpěv, -u, m. = úvod ke zpě

vu, .k básni; -zpčvák, -a, m. =
kdo předzpěvuje (v kostele...);
-zpěvobati, v. zpívati

předzvěst, -i, ž. = znamení, znám
ka toho, co nastane, druh že—
leznič. návěstí

*předzvídavý = předvídavý
přeháněti, v. háněti; —háňka, —něk,

z. = dešť, který se brzo přeže
ne; přenes. -háňka v domác
nosti... = chvilkové nedoroz
umění ap.; -há'ňkové milkování
(šimáč.) = chvilkové



přehazovati 1270 *překazovatl

přehazovatl, v. házeti
přehláska, ž. = přehlasováni, změ—

na samohlásky &.v ě, e...
přehled, -u, m., 1. = stručné shr

nutí (událostí...); 2. (míti) p. o
čem (lid. přes co) = vědět, co
se děje...; mít p. v knize... = vy
znati se—v ní;
přehlédnouti, v. hlédnouti;
přehledný [-ně; -nost] = co lze
snadno, dobře přehlédnouti, v
čem se lze dobře vyznati; = po
dávající přehled 1. (-né dějíny...)

přehlídka, ž. = přehlížení, pro—
hlídka

přehlížetl, v. -hlížetl; -hlžžitel
[-lka], -e, m. = kdo přehlíží

přehlučitl, —čooatz',v. hlučitl
přehlušiti, -šovati, v. hlušitl
přehmat, -u, m. = hrubé nedopa

třeni, -bá nesprávnost
přehnnný [-'ně; -nost] = přepjatý,

upřílišený
přehodnocovatel, -e, m. = kdo pře

hodnocuje; aval—i,v. hodnotitl
přehojný, —ho'řký= velmi hojný,

hořký
přehoušel, -šle || přehoušle, ž. ||

-šlí, stř. = co se vejde do obou
hrsti

přehoz, -u, m. = šátek... na pře
hození přes něco

přehrabovatl, v. hrabati
přehrada, ž. = čím je něco pře

hrazeno, hráz; přenes. společen
ské -dy: -d'ní zeď = z. jako pře
hrada (Humber.)

přehrazenů), -zovati, v. hraditi
přehrnovací = na. přehrnování;

avati, v. hrnouti
přehrozný = velmi hrozný
přehršle, ž. || -h'ršl£. stř. = pře—

houšel
přehryzovati, v. hryznouti
přehřívatl, v. hřívati
'přehudovatl, souvisí s hudatl,

housti = „přehrávat“, o ptáku
(Jin)

přchupovatí, v. houpnouti
přehyb, -u, m. = přehnuti
přecházetl, v. -cházetl;

*p'řecházka, -zek, ž. = přecházení,
místo na přecházení 

přechlazovati, V. chladiti
přechod, -u, m., 1. = přejití (přes

řeku, z tepla. do studena...); 2.
= místo přechodu; přechodní sta
nice; -dník, -u, m., 1. = svrchník
pro přechodní dobu (žertov. ho
vor.); 2. slovesný tvar (volav,
-vši...) ; -d'níko'vá vazba.;
přechodný [-ně; -nost] = do
časný; —nésloveso = pojící se se
4. p. _

přechovavač [-čka], -e, m. = kdo
přechovává kradené zboží, zlo
děje...; -čský [—čstvž], přid. k
tomu

přechovavatel, mávatel [-lka], —e,
m. = kdo někoho, něco přecho

_ vává; přechovávatž, v. chovati
přechvalovatl, v. -chváliti
*přechvat, -u, m. = přílišný chvat;

= přehmat, ukvapení;
*přechvatný = ukvapený

přechýllti, -chyl = nachýlit, na—
klonit přes něco;
přechylný = co je schopno pře
chýlení, co se přechyluje;
přechylovati jména. = tvořiti ze
stejného nákladu muž. a. žen.
dvojici (učitel-učitelka)... ; jmé—
na se přechylují: p. co = pře
klánět

přejeden(ý), V. jisti
*přejemnělý = příliš zjemnělý
přejetí, stř., 1. k přejetí, 2. k pře

jmouti (v. jmouti)
přejezd, -u, m. = místo, kde se

přejíždí dráha...; přejezdní ||
-d'ný, přid. k tomu

přejíci, v. přáti; zpřídav. p. = ne
závistivý_ přejný || přejícný [-'ně;
-cnost] || (lid. & hovor.) -čwý

přejímací stanice... = na přejí—
mání; p. cena = za kterou se
přejímá; -jimatel, -e, m. = kdo
přejímá; -jímati, v. jímati

"'přejímka, -mek, ž. = přejetí, pře
vzetí

přejíždětl, v. -jížděti
přejinačiti, -čo1)ati, v. jlnačiti
'přejný = přejíci (Koll., So.)
překapovatl, v. kapati
*překazovati, nedokon. k překazit!

(Ner.)



přokážeti 1271 přelézati

překážeti, -žejí, nedok. k překaziti překrucovati, v. kroutiti
= vadit, znemožňovat, mařit něčí překrvený, překrvo'vati, V- RP*/ití
činnost; nechceš-li pomáhati, překřehlý ['le; -108t] = prokřehlý,
aspoň nepřekážej (přísl.); to mi promrzlý
nepřekáží; pře- někomu v práci, překřikovatl, v. kříknouti
v studiu 'překulovati, nedok. k překuliti, v.

překážka, -žek, 2. = co překáží, kuliti
vadí, závada; -žkář, -e, m. = překřtívati, v. “křtíti
závodník přes překážky; -žkový překup, -u. m. = koupě od obchod—
běh = s překážkami

překlad, -u, m. = přeložení z jed
noho jazyka do druhého; překlá
dací stanice = kde se překládá
zboží; -kladač [-čka], -e, m. =
kdo překládá zboží || -kZadatel

nika k dalšímu prodeji; překup
nický [-ct'vi], přid. k překupnik
[—nice], -a, m. = kdo provozuje
překup;
překupniště, stř. = překupnickě
místo (Sal.)

[-lka'l, -e, m. = kdo překládá. překusovati, v. kousati
z cizích jazyků;- -kladatelský překvap, -u, m. = překvapení (Č.
[-stvi], přid. k tomu;
-kládati, v. klásti;
překladiště, stř. = místo na pře
kládání, rampa, nádraží, přístav;
překládka, -dek, ž. = překládání,
překladiště :
překladový: -vá. literatura

překlňněti, v. kloniti
překlápěcí = na. překlápění;

překlápéti, v. klopiti; překlapo'vati
= překlápěti

překlenovati, v. klenouti
*překlínati = překlenovati (Nov.)

Chod); -pen£ (koho čím), stř.,
v. kvapiti; = údiv, nenadálá,
nečekaná. událost;
překvapený [-pen; -peně; -pe—
nosu: být -pen kým = nenadále
zastižen; -pený zloděj... || být
-pen čim = udiven; býti celý
-pený; -pený obličej = při pře
kvapení; -peně se dívat = v
překvapení, s údivem;
překvapiti, v. kvapiti; mim) [—vě;
—vost] (kniž.) = co překvapuje;
překvapovati, v. kvapiti

překocovati, v. kotiti *překyp, -u, m. = překypění
překonaný, v. konati = zastaralý:

-né stanovisko
(šmil.); překypělý, v. kypěti;
přenes. = přílišný (šal.)

*překonávavý || tmavý [mě; -vost] překypovatl, v. kypěti
= překonávající, přesvědčivý, ví- přelaďovati, v. laditi
tězný přelamovatl, v. lámati

překot, -u, m. = překocení (tělo- *přelepek, -pku, m. || -pka, -pek, ž.
cvič.); = chvat: p. práce (č.— = čím se něco přelepuje; -povati,
Chod); nejčasť. ve rčení o p. co v. lepiti
delat... = o závod, chvatně; přelet, -u, m. = let přes něco; =
překotný [-ně; -nost] = chvatný
(práce), přílišný (spěch)

překouvati, v. kouti
překračovati, v. kráčeti
překrajovati, v. krájeti
překrásný = velmi krásný
překraťounký [moe] = velmi krát

ký (Nar.)
překreslovati, v. kresliti

létání s jednoho místa. na druhé,
ve vidině (Majer.)'; p. měsíců =
rychlé uplynutí (šrám.);
přeléta'vec, -vce, m. = přelétavý
pták; -létavý || někdy -le- = pře
letující, přenes. = chvilkový;
*přeletny' [mě] = chvilkový
(kniž.): přelétnouti, -leto'vat£, v.
létnouti

překrmovati, v. krmiti přelevač, -e, m. = kdo přelévá.:
*překročovatl = překračovat!
překrok, -u, m. = krok křížem

přenes. = nepůvodní spisovatel
(P. Den.); Jávati, v. lévati

(Gap.) přelézati, v. lézatl



přeleželý 1272 přepásati

přeleželý = co se přeleží
přelíčení, stř., z pře líčení (sr. I

líčiti S.) = soudní ústní jednání
přelidniti = příliš zalidnit; zpří

dav. -d'něný [—dněnost]; nedok.
-dňo'va.tí

*přelízka, -zek, ž. = ohrada, která
se přelízá. (Mai)

přelom, -u, m. = přelomení, pře—
nes. = náhlá, pronikavé. změna

Přelouč, -e, z., město v č.
přeložek, -žlcu, m. = klopa
přelstíti, přelstívati, v. lstíti
přelud, -u. m. = smyslový klam.

vidina, fantom, halucinace;
přeludný [—nost] = klamající
smysly; přeludový svět (T. No— '
vak.) = s. přeludů

*přemáhající =- :neodolatošný
(Ner.); -hati, v. 'moci

Přemek, -mka, m., domác. tvar k
Přemysl

přemet, -u, m., tělocvičný výkon,
lid. kotrmelec; přenes. = náhlý
převrat ve smýšlení... (hovor.);
přemetný = znamenající přemet,
nedosti uvážený (kniž.)

přeměna, ž. = přeměnění;
přeměňovati, v. měnitl

přeměřovatl, v. měřiti
přemílati, v. mlíti
přemilený, -milý = velmi milý
přemíra, ž. = velká, přílišná míra,

příliš mnoho (citů, utrpení..'.)
přemisťovati, v. místiti
přemítati listy v knize || knihu =

obracet v ní listy, listovat v ní:
p. 0 kom, o čem = přemýšlet,
uvažovat; slož. dok. zapře— o
čem (Majer.); zpře- knihu
(Herb.);
přemžtavý [-_vě; duo.—n]= přemí
tající, myslivý

přemlouvati, v. mluviti; “va/vý =
přemlouvající

přemnohý = velmi mnohý
přemostiti co = překlenout, spo

jit (odbor.); -sťo'vati, nedok.
přemoudřelý [—Ie; -lost] = příliš

moudrý (halu.)
přemrštěnec, -nce, m. = přemrště

ný člověk;

přemrštěný [Lně,- -nost] =
pjatý, přehnaný, výstřední;
přemrštovati, v. mrštiti

přemyk, —u,m.,'cvik
Přemysl, -a, na., křest. jm.; -slo

vec, -vce, m. = čes. panovník z
Přemyslova rodu; přemyslovka,
ž. = čepice s beránkem; -slov
ský, příd. k Přemysl: -ský rod

přemýšleti, v. mysliti:
'-mýšlivý kvě; —vost]= mysóivý
(kniž.); -myšlo'va,ti, v. mysliti

přenáhlení, stř. = ukvapení, u
náhlení; -hlený [-ně,- -nost] =
unáhlený, ukvapený;
přenáhlivý = přenáhlující se
(Šim.):
—'náhlo'vati, v. náhliti

přenáramný = ohromný (kniž. cit.)

pře

přenašeč, -e. m. = kdo přenáší,
stroj na. přenášení; -nášeti, v.
-nášeti; -náška, ž'. = přenesení
(na nový účet); “= “metafora
(říd.)

přendati, -dám... co = dát jinam;
přendávati, nedok.

přenesený [mě,— -nost], zpřídav.
příč. od přenésti; p. význam slo
va = přenesený s jednoho slova
na druhé, nepůvodní, změněný;
—ně = v přeneseném významu,
smyslu

přenešťastný = velmi nešťastný
přenos, -u, m. = přenesení, přená

šení hudby...; = součet přenese
ný na další stranu; -sný [-snost]
= co lze přenášeti

přepad, -u, m. = přepadení, -pa
dávání; -da.č, -e, m. = kdo pře
padá.;
přepadlý [-le; -lost], od přepad—
nouti se, v. padnouti = vyhublý
(v obličeji)

přeopálati, v. pálati
přeorientace, ž. = změna v orien

taci, nOvá. orientace; Jntovati se
= provést přeorientaci; -ntová
vati se, nedok. k tomu

přepalovati, v. páliti
přepásatl, v. II pásati;

'přepasek, —sku,m. = opasek:
'přepaso'vati = přepásávati (J ir.,
zast.)



přepatý 1273 přes

přepatý, obyč. přepjatý, v. tam
přepažiti = vztáhnout paže před

sebe (tělocvič.); předpažovat, ne
dok.

přepážka, -žek, ž. = paženi něco
oddělující, .,šaltr“; -žko'vá služ
ba = za přepážkou (u poklad—
ny...) -vé dvéře; přepažovati, v.
I pažiti

přepepřovati, v. pepřiti
přepětí, v. pnouti
přepiatý, obyč. přepjatý, v. tam
přepinati, v. pinati;

přepinavý [-vě; dvosn = přepí
nající _

přepírati, v. práti
přepis, -u, m. = nové napsání.

přepsání, Opis; přepisovač || -so—
vatel, -e, m. = opisovač...; -so
vačsky': -ká chyba; -sovatji, v.
psáti

přepjatec, —tce,m. = přepjatý člo
věk;
přepjaty' [-tě; -tost], sr. pnouti;
přenes. = upřilišený, přemrště
ný, přehnaný

přeplaceti, v. platiti
přeplatek, -tku', m. =

plati
přeplavba, ž. = plavba, přeplavení

přes něco
přeplavovati, v. plaviti
přeplněný [most] = přiliš plný;

přeplňova:i,'v. plniti
přeplouvati, v. plouti
přepodivný' = velmi podivný
přepodobiti || -bniti koho, co =

změniti či podobu, povahu (kniž
ni); -bfňovati || -bo17ati, nedok.

přepodstatniti = změnit podstatu:
p. skutečnost, prožitek v dilo
(Sez.); -statňovati, nedokon.

přepojiti, -jo'uat'i, v. II pojiti
přepona, ž. = nejdelší strana pra—

voúhlého trojúhelníka,
přepouštěti, v. pouštěti
přepracovaný [-ně; www] =

měrnou praci vyčerpaný
přeprava, ž. = přepraveni (v. pra

viti), transport; -p'ravce, m. =
kdo přepravuje; mravní, v. pia
viti; přepravné, -ho, stř. = po

co se pře—

nad

platek za přepravu;
přepramo'vati, v. praviti

přeprchávati, v. prchati
přeprška, -šek, ž. = krátký déšť,

přeháňka (Vr.)
přepřahati, —přáhnouti, -přahovati,

v. -přahati; přepsání, v. psáti
'přeptávka, -vek, ž. = přeptávání,

dotaz
přepych, -u, m. = přemrštěná nád—

hera, ne nezbytná věc, luxus;
-p:uchový [wě] ]] '-pyšný = pře
mrštěné nádherný... (Hei-m.)

přerážeti, v. rážeti
přerod, -u, m. || '-da, ž. =

rození, v. rodlti
přerozovati- se, v. roditi
přerůstati, v. růsti
přerušovati, v. rušiti
přerývaný [-ně], zpříd. příč. 'oď

přerývati: p. rým; p. pláč... =
chvilemi ustávající; p. sen = pře—
rušovaný (Dyk); -ně plakat;

Jimi řád ;

pře—

přerývati, v. rýtí: 'přcrývavý
[-vě] = přerývaný;
pře'rý'vka, -vek, ž. = cesuran

přeřaďovati " -řa.zcvatí, v. řaditf
přeřeknouti se, přeřici, přeřikati,

v. říci, řikati
přes(e.), předl. se 4. p.; 1. míst

ně = po, skrz(e), s jedné strany
na druhou, za, napříč...:l přes
pole, les, město, 'přikop, “zeď,
hranice, cestu; pivo přes ulici =
mimo ulici, mimo hostinskou
místnost; jízdenka přes = pře“
stupní (hovor.); bydlí přes dva
domy = ob dva domy; 2. časově:
přes noc = v noci, za noc, celou
noc; p. den = ve dne, ob den;
býti kde přes celou slavnost =
celou dobu, co trvá slavnost; 3.
měrově = nad: přes čas = nad
stanovený čas; p." moc jisti... =
více než můžeme; p. rok = více
než rok; zpúsobově: jeden p.
druhého = o překot, o závod....—
4. s význ. přípustkovým: p. zá—
kaz = proti -zu, ačkoli je: zá
kaz; přese všecko trápeníz.: ,

přes- ve slož.- typu přespolni,
vzniklých zpředlož. výrazů přes
pole



přesah 1274 přestřelka

přesah, -u, m., v. enjambement; přeSný [-ně; -nost], 1. = nekva—
přesahovati, v. sahati šený (chléb); 2. = do podrob—

přesazba, ž. = přebytečná sazba;
přesazovati, v. sázetí

přesčas, -u. m. = práce přes, nad
obvyklý čas (odb.); = dovolení
přes čas, nad obvyklý čas (žert.)

*přesedovati = přesedávati (zast.)
přese, v. přes
přeseň = přes něj (zastar.)
přesévati, v. síti
'přesídleti koho = přestěhovat

(Ner.); přesídliti., '-dlovat'č, v.
sídliti

přesila, ž. = převaha sil
přesívati, v. síti
přeskáčka, ž., ve spoj. na -čku

vyvolávati žáky... = ne za se
bou, tak, že některé přeskaku
jeme; -skakovatž, v. skákati

přeskok, -u, m. = přeskočení: p.
z jedné kvality do druhé (Stalin)

*přeskřípěný: -né zuby = přesa
hující přes sebe (Mácha)

přeskřiž, v. křížem
přeskupiti, -povati, v. kupití
pře-sladký, -slatmy' = nadmíru

sladký, slavný
*přeslech, —u, m. = přeslechnutí;

přeslechati (-slé-), přeslechnoutí,
v. slechnoutl

přeslen, -u, m.
tenu; p. listů =
v kruhu (botan.)

přeslice, ž., část kolovratu,

= kroužek na vře
listy seskupené

celý
kolovrat; příbuzný... po -ci =
v žen. linii; zdrob. -lička, ž.

přesloužilec, -lce, m. = kdo slou
ží nad stanovenou dobu; přeslu
hovati, v. sloužiti; přeslužba, ž.
=_ přesluhování

přesmíru (lépe než přes míru).
příslov. = nadmíru (říd.)

přesmyčka, ž. = přesmyknutí, druh
hádanky; -smyk, -u, m. = pře
smyknutí, přešinutí; -smykovatž,
v. smýkati

přeSnice, -nic, ž. pomn. = přesný,
nekvašený chléb; den, slavnost
přesnic = židovské velikonoce

přeSnídávka, ž. = dopolední sva—
čína

ností důkladný, zcela správný,
dobře ověřený, zjištěný (práce,
pozorování...), důkladně... pracu
jící (člověk), zcela pravidelně

jdoucí (stroj, hodiny) dochvilný(č10věk); čas = na vteřinu
správný

přesolovati, v. solití
přesouvati, v. sunouti
přes-početný = přes stanovený po

čet; '-polí, stř. = místo „přes
pole“, sousední místo, ves; 1301
ňák || '-polník, -a, m. = přes—
polní člověk; -polní (žák...) = ne
místní, nebydlící v místě, dochá—
zející, dojíždějící tam; -polní
člen Akademie... = zahraniční

přespříč, časť. napříč, v. tam
přeSpi-íliš = až příliš; -l'iš'ný =

až přílišný (Ner.)
přeSpříští = ne nejblíže příští, ný

brž až příští za ním
přestalý = co přestojíme:

moc
přestání, stř.:
přestárlý [-le,

-lá, ne—

bez_ p. = neustále
-lost] = věkem po

kročilý, velmi starý; -lé dítě
(Tilsch.) = předčasně staré (du
ševně)

přestava, ž. = přestavění, pře—
místění

přestávatí, v. II státi
přestavba, ž. = přestavění, přesta—

vování budovy; přenes. p. vlády.
lidské společnosti = pronikavá
změna

přestávka, -vek. ž. = přestání, pře
rušení činností, pausa, interval
(v řeči, ve vyučování...)

přestavovati, v. stavovati
přestěhovalec, -lce, m. =

přestěhuje
přesto, příslov. = přece
*přestrájeti, -její = přestrojovatl
přestrašovati, v. strašiti
přestrojení, mý, v. strojiti
přestřelka, ž. = krátké bojové stří—

lení (stráží na sebe...); slovní
p. = s. potyčka, krátká Výměna
názorů;
přestřelovati, v. střeliti

kdo se



přestřihovati 1275 převáděn

přestřihovati, v. střihnouti
přestup, -u, m. = přestoupení, pře

stupování (na. dráze, k jiné ví
ře); přestupek, —pku,m. = nej
nižší stupeň trestného činu;
-pko'vý soud; přestupní lístek,
stanice = k přestupu na dráze;
přestup/ník, -a, m. = kdo pře
stoupí, —stupuje zakon..: pře
stupný rok = mající 366 dní;
-ný den = vsunutý do přestup
ného roku; orlu -ná. prohlubina
(Krásnoh) = kterou může orel
přestoupit, přelétnout;
přestupovati, v. stoupati;
*zrřestupo'vý: -vé hnutí = záleže
jící v přestupu, v přestupovém

přestydlý, v. stydnouti
přestýlati,' v. stláti
přesun, -u, m. = přesunutí; přesu

novati, v. sunouti
přeSuvný = přesouvaci
přesvědčení, stř., 1. dějové k pře

svědčiti, v. svědčiti; 2. = hluboké
procítění idei a názorů, mající
vliv na. jednání člověka: to je mé
p.; mít p., že...;
přesvědčiti, v. svědčiti;
přesvědčivý [-vě; -vost] = pře
svědčující, schopný přesvědčit
(důvod, slova);
-dčovati, v. svědčiti

přesycený [-nost], -covati, v. sytiti
přesyp, -u, m. = přesypání; p.

písku (v poušti) = písková. ná.—
věj, duna

přesýpací hodiny = ukazující čas
přesýpáním písku

a'přesypka, —pek. ž.: do přesypek
veršů mých (Ha1.) = do pře
sýpacích hodin(?)

*přešedlý = příliš šedivý (Nei-.)
přešinovati, v. šinouti
přeširoký = velmi široký
přešívati, v.. šití;

přeší'vka, -vek, ž. = přešívání,
něco přešívaného

*přeškoda, ach škoda, p. = velká.
škOda (čelak.)

přeškolovati, v. školitl
přešlapovati, v. šlápnoutl
přešlý [-lost]: statek p. na syna

ap.; -lost = minulost (Suš.)

přešupovati, v. šoup
přetáčetl, v. točit!
přetahovati, v. tahat!
přetékati,-v. téci
pře-těžký = velmi těžký;

-tichý = velmi tichý
přetínati, v. titi
*přetinek, -nku, m. = čárka (Rais,

zastara)
přetírati, v. tříti
přetisk, -u, m. = přetištění (poš

tov. známky), nový otisk, přene—
sení kresby na kámen;
přetiskovati, v. tisknouti

přetlak, -u, m. = rozdíl dvou tla—
ků; = přetlačovaní, přemáháni
tlakem jeden druhého (tělocvič.)

*přetlapovnti = přešlapovat (řid. “
kniž.)

přetloukati, v. tlouci
přetrhovati, v. trhnoutí .
'přetrpovati, nedok. k přetrpěti
*přetrž, -e, ž. = přetržení, strhání,

přestání
přetržený, v. trhati; -třásati, v.

třásti ; —třepaný, v. třepati
přetřes, -u, m.: bráti, vzíti co na

p. (šmil., Kos) = přetřásati:
zprav. přijít na p. = být pře
třásán, předmětem hovoru

*přetvar, -u, m. = změna tvaru.
nový tvar, útvar (Ner.); -tvámý
= přetvářející (t.)

přetvářecí vášeň = vášeň přetvá—
řet; -tvářeti, v. tvářiti a tvořiti:
*-wářitel, -e, m. = přetvořovatet
(f.-);
přetvářka, -řek, ž. = přetvařo—
vání

přetvařovati se = úmyslně ukazo
vat jinou, lepši tvář, chtíti se
zdát lepší, ne rozmrzelý ap.:
slož. dokon. napře— se (mnoho)

přetvořovací '= k přetvořování;
-vatel [-Ika], -e. m. = kdo
přetvořuje; Joan, v. tvořitl

pře-ubohý = velmi ubohý;
-uctivý; -učený; -udatný;
—umělkovaný = příliš umělý, ne
přirozený

přeusmívati, v. smáti se
převáděti, v. voditi



převaha 1276 přezrálý

převaha, ž. = převyšování, —výšení,
převládaní (počtem, duchem...);
p. Slovan. obyvatelstva nad ne
slovan.: mít -hu, býti v -ze

převáhnouti, v. váhnouti;
převahovati = převažovati (Ner.,
(E.-Chod)

převalovatl, v. valiti
převařeti, -'va'řo'vat'i, v. vařiti
převaz, -u, m. = převázání rány,

nový obvaz; maziště, stř. =
místo převazu; -'vazo'vati, v. vá
zati

převážeti, v. voziti; mážka, ž. =
převážení, -vezení

převážný [mě] = mající převahu:
-ná většina, část...; -ně = z nej—
větší míry, většinou

převažovati, v. vážiti
převeliký = velmi veliký
převěšovati, v. věšeti
přcvíjeti, v. víti; -vinovati, v. vi—

nouti
převis, -u, m. = něco převislého

(sněhový p.); převislý [-Ze] =
visící přes něco (skala, větev,
část zadního patra)

převisnOuti, -sl = spadnouti a
viseti dolů, svěsitl se (zast.),
o vlasech (Wint., (E.-Chod), o hla
vě (Herrm.)

*převlSutý = převislý (Slád.)
převívat-i, v. váti
převládati, v. vladnouti
*převlak, -u, m. = svrchní oděv,

pokrývka (Jin)
*převlečka, -ček, ž. = p0vlak
převlečník, -u, m. = svrchník
převlek, -u, m. = převlečení, ji

ný oblek (č.—Chod); -vlékací =
na převlékání, souvisící s pře
vlékáním; *mlekač, -e, m. =
převlečnik; -vlekáček, -čka. m.,
zdrob. k tomu; mlékárna, -ren.
ž. = místnost na převlékání;
-vlékatž, mlžkati, v. vlékati

převod, -u, m. = převedení sily,
proudu, součtu s jedné strany
na druhou, majetku, práva...; =
překlad spisu (zastar;); modné,
stř. = poplatek za převod majet
ku...; “vodni kolo; -ní poplatek

převor, -a. m., z lat., prior = před
stavený kláštera; -rský [—'rstvi],
příd. k tomu

převoz, -u, m. = převážení. -veze
ní, přívoz; -vozné, -ho, stř. =
poplatek za převoz; -vozn£ služba,
listina; -voznický [-zm'ct'v£], přid.
k -vozník, -a, m. = kdo převáží;
mocný = co lze převézt, -vážet

*převozovati = převážeti
převrácený [-ně; -nost], Joracovati,

v. vraceti
převrat, -u, m. = převrácení, pro

nikavá změna poměrů (ve státě,
v rodině, ve společen. zřízení...);
převratný [-ně; -nost] = usilu—
jící o převrat (hnutí...), vedoucí
k převratu (události); -ná. doba
= d. převratu, -tů; převratový
= za převratu..: -vá. doba...

převrhovati, v. vrhnouti
převtěliti, Jovan, v. vtěliti
převýchovu, ž. = vychovaní v ji—

ném, novém duchu
*převykati = zvykat něčemu jiné

mu (Herrm.)
převýšiti, myšovatž, v. výšiti
převzácný = velmi vzáCný
přezařovati, v. zářiti
přezdíti, slož. dokon. 1. ke zdíti,

v. tam; 2. k díti (= praviti),
pův. převz- = přejmenovat, dat
přezdívku; -zd€'vati, nedokon. k
přezdíti 1. i 2.: přezdíti, —zdívati
komu tučňák (1. p.) || někdy —ku
(5. p.), nik. -kú (2. p. množ.)

přezdívka., -vek, ž. = „přejmeno
vání“, jiné jméno než křestní
nebo příjmení podle nějaké vlast
nosti. žertovné jméno, nadavka

přezimcvati, v. zimovati
přezírati, v. zírati; přezi'ra'vý [dvě,

-vcst] = přezirající
přezka, v. přazka
přezkoušeti, v. kusiti
*přezkušovati = znovu zkoušeti
přezkum, -u, m. = přezkoumání
přezmen, -u, m.. druh vah, mincíř
přezný || přízg přid. k příze
přezouvati, v. zouvati
přezrúlý [-le; -lost] =

příliš uzraje; přenes. =
časně vyspělý

kdo, co
před
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přeznvka “často -zúv-», odtud od
chyl. psaní -zúv—, -vek, ž. =
svrchní obuv, galoše

přezvěd, -u, m. = zkušenost (za—
star.); pomn. -dy = zvídaní,
zvědy (lid. & vojen.); přez'včdny':
-ná. osoba = svědek v nesporném
řízení (soudu.)

přezvídati, v. věděti; *přezvídka,
-dek, ž. = zvídání, zvědy (Jin)

*přezvisko, stř. = přezdívka
přezývati, v. zváti; 'přezý'vka, -vek,

2. = přezdívka

přežádoucí = velmi žádoucí, pře
nes. = milý, milený (Tyl, za
star.)

přežalostný [mě] = velmi žalostný
přežohlovati, v. žehllti
přežel, v. žel
*přežilý = přežitý
přežírati, v. žráti
přežitek, -tku, m. = co se přežije;

přežitko'vý Dvě; —vost], přid. k
tomu: p. útvar, prvek (nové
m.);
přežití: = co se přežije, zasta
ralý;
přežívati, v. I žíti

přežvýkavec, -vce, m. = přežvýka
vý ssavec:
přežvýkavý [-'vě; —'vost] = pře
žvykující; -vě tupé oči (šal.) =
jako má přežvýkavec

přežvykovatí, v. žvýkati
při, předl. s 6. p., místně = v blíz—

kosti, u: při kraji..., mít peníze
při sobě; s význ. průvodných
okolností: při práci = za práce;
při čtení, vyučování..., při dobré
paměti; čísti při svíčce; umět
při zkoušce; stat, být při tom:
zřetelově: přísahati při živém
Bohu; podmínkově: při dobré
vůli = je-li dobrá. vůle

při-, sloves. předpona proti před—
lož. k(e) = směrem, do blíz—
kosti...: jít k lesu — přijít, -stou
pit ke komu..., připsati co k če
mu...; o větší míře dějové: při
dati = dát více. ještě, podob.
přilít, -mastit, -vařit (čeho)...:

= trochu: přibarvit, —pálit jídlo
..., často ve zpřídav. příč. při
čoudlý, -hlouplý, -hrblý...

při-, 1. 2 při- v'e jmenných slož.
a) sloves. významu: příchod =
přicházení, přijití..., -prava, -stup,
-vod...; b) vzniklých z předložk.
výrazů: přítomný = (kdo je.
byl) při tom; přímořský = při
moři...; 2. z přie—= pře(s): pří—
bytek, -hon, -voz..., v. tam

příbal, -u, m. = přibalení, co je
přibaleno;
příbalovati, v. balltl

přibarvovati, v. barviti
příběh, -u, m. = co se zběhne.

událost:
přiběhliaký (Heyd.), přid. k při
běhuk, -a, m. = kdo přiběhne,
,,přivandrovalec" ;
přiběhnouti, -b-iha.t1'„v. běhncuti,
-bíhati

přibíjeti, v. bíjeti
přibil-ati, v. -bírati
přiblblý [-le; -lost] = trochu blbý
přlbledlý = pobledlý
přibližný [-ně; -nost] =

přesný
přibližovati, v. blížití
příboden, v. bůsti
příboj, -e, m. = narážení, náraz

moř. vln na pobřeží-; přenes. p.
snů, myšlenek, vášní (liter.)

ne úplně

příbor, -u, m., z ruš. = nástroj(e)
k jídlu (nůž, vidlička...); -bomžk,
-u, m., v. kredenc

přiboudlina, ž. = pach z něčeho
přiboudlého ;
přiboudlý = přičmoudlý, přípá
lený, začouzený: p. jako kovář
(Vanč.); —lá vůně (Olbr.); -lý
vtip = hrubý (svém.)

Příbram, -ě || -i, 2., město v Č.;
-mák, —a,m. = příbramský oby
vatel, rodák (lid. & hovor.)

přibrušovati, v. brousiti
příbřežní = při břehu (č.-Chod)
příbuzenský [-sky; -ství] = týka

jící se příbuznosti: p. poměr,
vztah; wem—tvo,stř. hromad. =
příbuzní;
příbuzný [-ně; -nost] =
zaný" (sr. stě. -vúzný),

„přivá
blízký
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rodem, rodinné, krví, sňatkem: přičinění, stř.: p. poznámky... =
býti s kým p.; zpodstat. -zn'ý, přidání; = úsilí, pomoc: bez p.,
-zného, m. || -zná, —zné,ž. = pří
buzný muž, -zná. žena;
příbuzný = blízký původem, ob—
sahem, znaky...: p. význam, -ná
slova; píseň -ná. latin. hymně
(Vlč.); -ní národové

příbylý = právě přišlý, přistouplý
(člen...)

Přibyslav, -vě || -vi, ž., město v Č.
příbyteček, -čku, m., zdrob. k pří

bytek 1.
příbytečné, -ho, stř. = příspěvek

na byt... .
příbytek, -tku, m., 1. z přie- =

kde přebýváme, obydlí; 2. z pů
vod. pří- = přírůstek jmění,
tepla... (zastar.)

přibýti, -budu... (jako býti) = při
jít, přijet (do města, na Sněm
...); = přirůst, rozmnožíti se:
přibylo členů, vody, starosti... ||
přibyl nový člen; přibylo mu
váhy || (mluvnic. odch., ale časté)
-byl na váze; přibývatž, nedokon.

přicestí, stř. = místo při cestě
(Sum.)

*příč, 1. -e, ž. = příčka, “příčný
pruh; 2. příslov. = napříč

přičapčlý, v. čapěti
příčel, -čle, m. = příčka u žebříku
*příčem, přislov. = napříč '
příčepívý: -vé kořeny = kterými

se rostlina zachycuje
příčesek, -sku, m. (Jin) || -česka,

ž. (Čech, Zey.) = účes
příčestí, stř., jmenný slovesný tvar,

participium (nesl, nesen, bit...)
příčetný [-ně; -nost] = schopný

uvědomit si dosah svého jednání
příčina, ž. = skutečnost, která.

nčco působí, původce: p. smrti,
neúspěchu...; p. k hněvu..., mít
-nu hněvati se...; být -nou spo
ru, Smrti...; dát, zavdat komu
-nu k čemu; hněvati se... bez
-ny; pro tu -nu, z té -ny, za tou
-nou = proto; v -ně toho, v té
-ně = co se toho týče, v té věci;
za -nou čeho = stran čeho,
skrze co; za jinou... -nou = skrz,
pro něco jiného

s mým -ním ap.
*příčinka, -nek, ž., zdrob. k pří

čina (Ner.)
přičinlivý [-vě;

ňující se, pilný
příčinný [-nnč; -'nnost] = vyjadřu—

jící příčinu (věta, význam);
-nný vztah neboli -nnost = to,
že je něco příčinou něčeho jiné

-vost] = příči

ho
příčinosloví, stř. = nauka o příči

nách nemoci, etiologie
přičíňovati (se), v. činiti
přičísati, -čísnouti, v. čísati
příčiti se, -či, vlast. = býti na—

příč, přenes. = býti proti mysli:
-čí se mi to, -čí se mi to dělati;
p. se zásadám. zdravému roz—
umu = odporovati; slož. dokon.
(Wz- se, o knize v zásuvce ap.
= postaviti se napříč; přenes
= stati se odporným...; z- se
proti komu (Sušil), obyč. komu
= postaviti se na odpor (lid. &.
hovor.); nedokon. (v)zpvřičova.ti
se okolí (Nov.);
příčivati se, opakov.

příčka, -ček, ž. = příční stěna.
dřevo atp.

přičleniti, -čle'ňo'uati, v. členiti
příčlík, -u, m., zdrob. k příčel
přičmoudlý [-dle; -dZost] || řídč.

přismouhlý (šrám.) = přiboud—
lý; -dlina, ž. = přiboudlina

*příčna, -čen, ž. = příčka, pryčna
příční " mý [-'ně] = vedoucí

napříč (směr, chodba. draham)
příď, -di n. -dě || přída, ž. =

přední část, hlavně lodi
*přídati, opět. k přístí = přádatk
přídatný = pomocný, o ústrojích

(odbor.), druhotný
přidavač || watel, -e, m. = kdo

přidává
přídavek, -vku, m. (lid. -danek)

= co bylo přidáno, co se při—
dává (k platu...); přídavný =
co se přidává (odbor.); -ně jmé—
no, část řeči, adjektivum
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přídech, -u, m., v mluvn., v. aspi
race; = vůně, nádech (Zey.,
Bezr.); = odstin, nádech řeči,
slov (káravý... p.), ráz (p. ari
stokratičnosti, čech);
přidechový, přid. k tomu

přídeští, stř. = předsádka;
přideštní list = jako předsázka

příděl, -u, m. = přidělení, -lování,
co se přidělí; přídělce, m. = kdo
dává příděl || kdo dostane, má
příděl

přidělenec, -nce, m. = přidělený
úřednik...; Jovan, v. děliti

přidělovna, -ven, ž. = místo, od—
dělení na přidělování

přídělový, přid. k příděl
přidílcti, -lejí = přidělovati
*přiditi, dokon. k II díti: p. voly

do pluhu =
přídní, přid. k příď, přida
přídomek, -mku, m. = přístavek

k budově“(iid.); šlechtický p. =
přídavek ke jménu, predikát

'přídomí, stř. = misto při domě
(Tab.)

přidružovati, v. družiti
přidržovati, v. držeti
příduska, ž. = dusitko, sordina
přidušený, v. dusiti
přidušovati, 1. v. dusiti; 2. k du

šovati se = zadušovati se
*přídveřník, -a || 'přídveřny', -né

ho, m. = sluha u dveří (Jir.)
přídvorek, -rku, m. || dvoří, stř.

= vedlejší dvorek
přifařiti = přidělit k faře
přifukovati, v. fouknouti
příhana, ž. = hana, hanlivý ráz,

odstin, význam; -hawný = 5 při
hanou, hanlivý

přiháněti, v. háněti
přihazovati, v. házeti
příhbí, stř., z přie- =

obyč. ohbí
přihláška, -šek. ž. = přihlášení;

-hláškový' arch; -hlašovací lístek,
povinnost; -hlašovati, v. hlásiti

přihlazovati, v. hladiti
přihlédati, v. hiédati, -dnout'i, v.

hlédnouti, -hlížeti, v. -hližeti
přihlouplý [-Ze; -Zost] = poněkud

hloupý '

přehbí,

zapřáhnout (Erb.) .

přihluchlý = nahluchlý
*příhnědka, pomn. -dky, ž. = čer

né knedlíky (Nex—„žert.)
přihnojovati, v. hnojiti
'přihnutý [-tě] = ohnutý (Jin)
příhodu., ž. = co se přihodí, -dilo,

příběh, drobná. událost; P., m.,
přijm.: pro strýce, strýčka -du
= pro budoucnost, pro příští
možnou potřebu (lid. & hovor.);
příhodný [-nč; -nost] = vhod
ný, přiležitý (den, čas, misto...)

příhon, -u, m., 1. = přihnáni (do—
bytka na trh...); 2. z přie- =
misto, kudy se přehání doby
tek. voda, vodni koryto

přihořkiý = nahořklý
přilnoustiý = trochu hustý
přihrabovati, v. hrabati
příhrada, ž., z přie- = přehrada.

pažemi, přihrádka (řid.);
'příhradek, -dku, m. = 1. před
hradí, 2. přihrada;
'příhradi, stř. = předhradí;
přihrádka, -dek, ž. = oddělená
část zásuvky, stolu, skřině...;
přihrádkový: -vá. skříň = s při—
hrádkami; *-dkovati lidi (Herb.)
= „škatulkovat“, dělit na růz
né druhy

přihrblý = nahrblý;
*přihrbovati se = hrbití se

přihrnovatí, v. hrnouti
"'přihrotitl = přiostřit, zahrotit;

'-hroco'vat4, nedok.
přihroublý || -h'rub- = trochu hru

bý, obhroublý
přihřívati, V. hřívati
Přícha, m., přijm., domác. tvar k

Přemysl
přlcházeti, v. -cházeti
'přichlebiti, dokon. ]: —chlebovati

= (za)pochlebovat
příchod, -u, m. = 1. přijiti; 2.

místo, kudy se přichází
příchoz, -u, m. = příchod (obroz.):

příchozí, -ziho, m., 1. = kdo
přijde; 2. = kdo přichází (řid.)

*přichouleti se = tuliti se (Čech)
*přichraptělý hlas = trochu chrap

tivý (Rais)
*přichromlý = trochu chromý
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příchuť || -t, -ti, ž. = chuť po ně
čem, nenáležitá chuť, pachutí;
přenes. slovo s hanlivou -tí =
s hanlivým odstínem, významem;
historka s pikantní -tí ap.

přichvalovati, v. chválitl
přichvátnoutí, v. chvátnoutl
přichycovati, v. chytiti
příchylný [-lně; -lnost] =

něný (zastara), přítulný;
2. st. -lnější pm

přichylovati, v. chýliti
přijatelný = co lze přijmouti, vy

hovující, dostupný (návrh, nabíd
ka, cena)

přijat(ý), v. jmouti
přijedek, m., v. přijetek
příjem, -jmu, m. = přijetí zásil

ky...; = opak k vydání, peníze.
které dostáváme jako služné, z
výnosu něčeho..., přírodní-plodi—
ny... jako součást platu (natu—
rálni p.)

příjemce [-mkyně], m. = kdo při
jímá. (zásilku...) '

naklo—

*příjemník, -a, m. = příjemce:
= přechovavatel (Jin)

příjemný [-'ně; -'nost] = přívěti
vý, milý, libý (člověk, Chládek,
způsoby...); p. komu:
2. stup. -jemnějši [měji]

'příjct-ek, -tku, m. = co přijmeme,
dar: z -tku hlava neboli (přísl.);
spojením s'jisti přijedek: z -dku
hlava neboli (Komenský, Nei-.)

přijetí, stř., v. jmouti
příjezd, -u, m. = přijetí (od při

jeti), misto přijetí; -jezd'ní cesta
= ktomu se přijíždí; těžko -ni
pole = ke kterému je těžký při
jezd || -jezdný '

přijice, ž., pohlavní nemoc, syfilis;
-jičný, přid. k tomu

přijímací = na přijímáni (pOkoj,
den, .stanice),- stvrzujíci příjem
(list); _p. přístroj neboli -jimač

»'_.|| zprav; ;-jí—_,—-e, m.; přijímací
;stanice _neboli- přijímačka, ž.
--(-h0vor.)v;,' .--.jímání, -jimati, v.
jímati

přijížděti, v. -jižděti-'

příjmení „ zastar. přijmi, stř.
rodinné jméno; přenes. přijmi =
čestně jméno (Tilsch.)

příjmový, přid. k příjem: p. do—
klad, -vá položka

*přík, -u, m. [] *příka, ž. = odpor.
příkoří, svah

přikájetl, v. kájeti
*přikapovati = přikapávati
příkaz, -u, m. = přikázání, rozkaz,

výzva něco vykonat; učební p.
(na. vys. školách) = zvláštní u—
čební povinnost

přikázání, stř., v. kázati
příkazce, m. = kdo dává. příkaz
přikazný [-ně; -nost], přid. k pří

kaz: —ný tón = rozkazovací;
-nost = stav mimo službu, dispo
nibilita

přikazovatl, v. kázati
příklad. -u, m. = to, čím něco o—

světlujeme, rozvádime, dotvrzu
jeme, slova..., příběhy ze sku
tečnosti n. vymyšlené (kterými
dotvrzujeme nějakou pravdu)
atp.; = vzor chováni, jednáni:
být komu -dem, bráti si z koho
p., dávat komu dobrý... p., dá.
vat koho komu za p.; ku př.,
na př., ustálené zkratky při vý
čtu = ku příkladu, na příklad

přikládati, v. klásti
"'příkladmo, přislov. .= příkladně

2. (asi podle něm.); *přikladmý
výpočet... = s příklady, na při.
kladech

příkladný [—ně; -nost] = vzorný:
= na odstrašení (trest); -ně, 1.
= vzorně; 2. = na př., ku př.
(lid. a hovor., T. Novák., (Jap.)

přikláněti, v. kloniti;
*přžklánivý = přiklánějící ;se,
projevující příklonnost, náklon—
nost (Č.-Chod)

přiklápěti, v. klopiti
příklep, -u, m. = přiklepnutí při

dražbě
přikližOvati, v. klížiti
příklon, -u,_m. ma„ ž. = při

kloněni (kniž.); přiklonka, -nek,
ž. = přiklonné slovo (mluvnic.);
přiklonný [most] = přiklánějící
se, enklitický (mluvnic.)



přikloňovati 1281 příležitost

příkloňovati, v. kloniti
příklop, -u. m. = poklop, víko:

příklopec, -pce, m. = poklopec;
přiklopka, ž. = malý přiklop,
klapka,

přiklopovati, v. klopiti
příklůpek, -pku, m., zdrob. k pří—

klop _
přikojovati, v. kojiti
příkop, -u, m. (nář.

podlouhlý otvor
zemi

*příkoř, -e, ž. =_ příkoří, újma:
příkoří, stř. = protivenství, křiv
da

*přikoupě, ž. = přikoupeni,
pováni pozemkům, příkup

přikouzliti, v. kouzliti
přikraěovati, v. kráčeti
přikrádatl, v. krásti
přikrajovač, -e. m. = kdo příkra

juje (kůži): -jo'vat13, v. krájeti
příkrasa, ž. = okrasa (kniž.)
přikrašlovati, v. krášliti
přikrčený [-ně,- -nost] = kdo se

přikrčí, přenes. = skromný, ne—
důležitý: pocit -nosti ((Jap.)

přikrčovati, v. krčiti
přikreslovati, v. kresliti
příkrm, -u, m. = pokrm přidáva

ný k hlavnímu jídlu, příloha
přikrmovati, v. krmiti
přikročovati, v. kročiti
příkrojovati, v. krojiti
příkrov, -u, m. = přikrývka; pře

nes. p. noci (básnic.), sněhový p.
příkrý [-kře; -krost] = strmý,

srázný; = drsný, strohý (kriti
ka. slova...); = tuhý, o zimě
(Jir.); 2. stup. příkřejší [-křeji]

-pa, ž.) =
vyhloubený v

_ku

přikryvadlo, -del, stř. = přikrýv—
ka. (říd.);
-krýoati, v. krýti;
-k'rývčička. || časť. -krý'večka,
-ček, ž., zdrob. k -krývka, -vek,
z. = čím něco, se přikrýváme

příkře, příkřejší, v. příkrý;
*kař—im, ž. = příkré místo
(Vr.)

příkup, -u, m. = přikoupení
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příkůpek, -pku, m., zdrob. k pří
kop

příkusek, -sku, m., časť. zákusek,
v. tam; -kusovati, v. kousati

přikvačiti, v. kvaěiti; —čovati, ne—
dok. k tomu

*příkyv, -u, m. = přikývnutí (Č.
Chod);
přikyvovatž, v. kývati

přilba. (tm—), -lb, ž. |! přilbice,
ž. = tuhá ochranná pokrývka
hlavy; -bicovitý [-tě; -tost] ||
-bicov_ý = podobný přilbě;
přilbička, -ček, ž., zdrob. k přil
bice

přiléhavý [-vě; -vost] = přiléha
jící, přilnavý (šat...); přenes. =
výstižný (obrat, slovo...)

přilehlý [—lost] = přiléhající, ve
dlejši, sousední (stavení...)

přilepek, -pku, m. = náplast (za—
star-.); = něco přilepené-ho, co
s věcí nesouvisí; přenes. něčí
p. = nášlapek, ošlapek

přilepovati, v. lepiti
přilepšená, ve spoj. na. -nou = na

přilepšení; -šovati, v. lepšiti
přílet, -u, m. = přiletění (letadla)
přllétnoutí, datovati, v. létnouti &.

letovati

přilévati, v. lévati
*'přílez, -u, m. =

někam (Wint.)
přilézati, v. lézati
přilezlický [-ct'U'i],

přilízání. lezení

přid. k přilez
lék, -a, m. = kdo přileze, do
stane se, přistěhuje... „přivan
drovalec“ (hanlivě)

*přiležeti, -ží = příslušeti (zastar.)
příležitost, -i, ž. = příhodné., vhod

ná. chvíle, doba. možnost: p. k
čemu, osvědčiti se...; při -tos—
ti se zeptat ap. = při návště
vě, při řeči 0 kom, o čem ap.:
při —tosti odhalení pomníku..,
zbyteč. m. při odhalení...; =
povoz (zastarává); příležitostný
[mě] = vzniklý, provedený... při
nějaké příležitosti (koupě, řeč,
báseň...); -ně se u koho zastavit

= při nějaké příležitosti



příležitý 1282 přímočárný

příležltý [-tě; -tost, v. “tam] =
vhodný (čas...); = příležitostný
(Ner.); = příslušející (šafař.);
=. přilehlý (Suš.); -tě = vhod
ně: = při příležitosti, příleži
tostně (Jin)

přilínati, v. lnouti;
přilínavý [-vě; —vost]= přilnavý

'přilípati = přilepovati; Jízmouti,
v. lípnoutl

příliš, přísl. = nadmíru, zbyteč
ně; je p. chytrý, aby...; v. než;
k tomu příd. přílišný [—ně;masu
= nadměrný

příliv, -u, m., mořský p. = pra
videlné stoupání mořské vody u
pobřeží; přenes. -p. hostí, pe
něz... = příchod hojných hostí,
nával ap.

přilívati, v. lévati
přilnavý [-vě; -vost] = lnoucí k

něčemu (šat, kapalina)
'příloh, -u, m. = úhor (nař.)
příloha, ž. = co je přiloženo, co

se přikládá.: p. k masu = pří—
krm; obrázková... p. k časopisu;
-hy k žádosti; přilohovy', přid.
k tomu

'přílud, -u, m. = přelud
přilumvati, v. louditi '
přimašťovati, v. mastiti
přlma/zovatí, v. mazati
'přimátati = přimíchávati (nář.):

—mátnoutí, -tl, dokon.
příměnek, -nku, m. = deputát

(říd.)
příměr, -u, m. = přirovnání

(kniž.); příměrový: -vá zkratka
(Vanč.)

přiměřený [-ně; —nost] = dostaču
jící, slušný, náležitý, shodující
se s prací, s námahou, se zvyky

p. plat, -né chování...;, -ně
koho odměnit...

příměří, stř. = dočasný klid zbra
ní; přenes. politické... p
příměřný běh (Jil-.) = stav, kdy
je příměří .

přiměřovati, v. měřlti
příměs, -i, ž. || -měsek,

= co je přimíšeno; přenes.
ské -sky kudálosti ap. =
davky

-sku, m.
lid
pří

přiměšovati, v. mísiti
*přímět, -u, m. = přívlastek, do

datek (obroz.;) pomn. -ty „ -ti,
ž. = pryskýřky, puchýřky,
stroupky, úročky (lid.;) přimě
tek, -tku, m. = poznámka (ob—
roz.); = epitheton

přiměti, -měji..., -měl..., dokon. k
míti 5.: přimět koho k čemu.
přimět koho, aby... = pobíd—
nout, vybídnout, způsobit, aby,..;
*p'ř'bmívatz', nedok.

přimhuřovati, v. mhouřiti
'přimichovati = přimíchávati
přímíšenina, ž. = příměsek
přímiti, rozk. přim; se = nap.

rovnávati se, stát rovně (kniž.):
záda se přímí. (Heyd.); kmeny
se -ly (Rais); přenes. její by
tost se -mlla (So.); slož. dok.
na- || 172- hlavu... "= vztyčit;
na.-, vz- se = narovnati se,
vztyčit; přenes. = vzchopiti se
(So.); vzpřímený [%ěJ: -ná po
stava, chodit -ně;
-př£movati, slož. nedok. na—, vz

přlmívati, v. přiměti
přímka, -mek, ž. = přímá čára

přimknouti, -mykati, v. mknouti,
I mykati

přimlouvatí se, v. mluviti
přímluva, ž. = přimluvení, dopo

ručení, prosba: p. (u koho) za,
koho, zač; přímluvce [-vkyně] ||
-'včí, -ho, m. = kdo se přimlouvá;
přímluimý list = obsahující pří
mluvu

přímnožek, -žku, m. = přírůstek
(obroz.); v mluvn. za, lat. au
gment

přimnožovati, v. množitl
přímo, v. přímý
přímočárný [mě] = s přímými

čárami; -ně protínat = v pří
mé čáře (Baar) || obyč. -čarý
[-čaře; -čarost] ; přenes. -rý člo—
věk = jednající přímo, upřím
ně nepokrytě; —ré řešení otáz
ky... = rázné, ale poněkud jed
nostranné; doktrinářská —rost



*přímořec 1283 připOdobnitl

*přímořec,--rce, m. = obyvatel pří
moří (Ner.);
pří/moří,stř. = krajina přimoři;
P., Istrie; přímořský, příd. k
tomu

přímosměrný [-ně; most) =
jící přímý směr

přímrazek, -Zku, m. =
přimrzati, sr. mrznouti
přímus, -u, m., z pol. = přinuceni

(Koll., Suš.); jinak jen farní p.
= povinnost farníků žádati svá.
tostné úkony u příslušného fa
ráře (Pfarrzwang) .

přímý [-mo; -most] = rovný
(krok, cesta, čára...); p. úhel =
mající 1800; jíti -mo; p. vztah...
= bezprostřední. ne skrze něco;
-má daň, kterou platí poplatník
sám, nepřesunuje na druhého; p.
člověk, -má. povaha, -mé jednání
= upřímný, -ná, -né, nepokrytý,
nezáludný; -most jednání...; -mo
koho překvapit, urazit, -mo u—
rážlivý... = dokonce. skoro, tak
řka; -mo u domu. = hned..., u
samého domu

přimýšleti, v. mysliti
přináležeti, v. náležeti; -nálež'ít1j =

náležející (zastat)
přinášetl, v. -nášeti

ma—

jinovatka

'přinejméně = při nejmenším, &—
spoň (Palac.)

přínos, -u, m. = co přineseme do
hospodářství, rodiny, podniku,
vědy, literatury.., příspěvek, vě
no..., nové myšlenky. podněty,
dílo

*přiohnutý = poněkud ohnutý
(Kunět.)

příokenní = co je při okně (Č.
Chod)

přiostřovati, v. ostřiti
'přiošumělý = poněkud ošumělý

(Ner.)
případ, -u, m. = (skutečná., mož

ná., předpokládaná) událost, pří
hoda, projev něčeho (nemoci...)
na někom, na. něčem; v tom -dě
= pak, potom, tehdy; v každém
-dě = ve všech -dech, vždy; pro
ten případ = nastane-li to, sta
ne-li se to: nespr. v každém
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-dě musíš jít k lékaři, m. zcela
nepochybně..., je naprosto nut
né, abys šel...; v -dě potřeby.
nemoci, kruté zimy...,
dle potřeby, v nemoci,
zimy; v -dě, že onemocní,
spr. m. onemocní-li; po -dě
přijdu sám..., nečes. m. (a)ne
bo, třeba, možná., eventuálně

případný [-ně; masa = vhodný,
výstižný (-né slovo...); -ně co
nazvat; nečes. -ně (jako po
případě) m. anebo...; -nost oznaé
čení; lid. -nost = případ (Němc.,
šrám.)

přípal, -u, m. = podpal (dříví na
p.). čím se podpal'uje; přenes.
pod -lem jejich očí (č.-Chod) _

připňlenina, ž. = připálení: maso
je cítiti -nou; = něco připále
ného

připažiti = dat paže k tělu (tělo
cvič.); přípažovati, nedok.

přlpékati, v. pékati
připepřovati, v. pepř
připevňovati, v. pevniti
"'připíječ, —e. m. = kdo připíjí;

připijeti, v. píjeti
připínací hřebíček = na připínání.

neboli -pínáček || —pi-,-čku, m. ||
minadlo „ -pi-, -del, stř.;
připinati, v. pínati;
připinátko || -pí—,
sponka, přezka

přípis, -u, m. = úřední dopis;
misek, -sku, m. = co je připsáno

připisovatí, v. psáti
přípitek, -tku, m. = pozdravný.

oslavný projev při pití, při hos
tině

připitomělý = poněkud pitomý
připláceti, v. platiti
připláclý = připlácnutý: -lá čepič

ka (Ner.)
příplatek, -tku, m. = přídavek k

platu, k tomu, co zaplatíme: p.
na lístek, na děti...; připlatkový
lístek

připiesklý = trochu rozplesklý
připlétati, v. plétati
připodobniti, —b'ňo'vat4 =

nat, -návat (bibl.)

-tek, stř. =?

přirov



přípoj 1284 přiřazený

přípoj, -e, m. = připojení; majka,
ž. = čím se co připojuje

připojovati, v. II pojiti
připomenOuti, -mínati, v. -pome

nouti, připomněti
připomínka, ž. = připomenutí;

—mínkové řízení = připomínky
k návrhu zákona

připomněti, -mněv, -mněl. ostatní
tvary od připomenouti = připo—
menouti, v. -pomenouti; nedok.
připomínati, v. -pomenouti

přípona, ž., v mluvnic. = hláska.
slabika, kterou se tvoří kmen,
tvar neboli sufix; přípono'vý,
přid. k tomu

*příporodnice, ž. = porodní bába
(Staš.)

připouštěcí = vyjadřující přípust
ku (věta, spojka); -štěti, v.
pouštěti

přípověď, -di, z. = příslib
připovídati, v. pověděti
připozdívati se, v. pozditi
příprava, ž., 1. = strojení, chys

tání (pokrmů, potřeb...), připra
vování se: p. do školy, na před
nášku...; 2. krejčovské —vy =
potřeby mimo látku, podšívka,
nití...;
přípravce, m. = kdo připravuje
(Hal.); přimv'avek, -vku, m. =
něco připraveného k (b0)užívání

připraviti, v. praviti
přípravka, -vek, ž. = přípravná

třída, škola;
mmm, ž. = místo na přípravu
lékům;
mravný = připravující, čím se
připravuje (práce, řízení...)

připravovati, v. praviti
připřahatí, -přáhnouti, v. -přahati
přípřež, -e, ž. || *-ží, stř., 1. = po

mocné připřáhnutí, potah; 2. z
přie- = ranec (lid., Kříž);
—přežny'vůz = v přípřeži (Ner.)

přípustka, -tek, ž. = to, co při—
pouštíme (v. pustiti), techn. =
dovolena úchylka; -pustkový vý
znam, -vá věta;
přípustný [most] = co se při—
pouští (sleva, zatížení...)

přirážeti, v. rážeti; -rážka, ž. = co
se přiráží. zvýšení ceny, daně:
—žka k daní...; -ráškový, přid.
k tomu

*přirezlý = nazrzlý (č.-Chod)
příroěí, stř. = prodloužení lhůty

k placení, moratorium
příroda, ž., z ruš., 1. = země s

porostem, s živočišstvem a různě
úkazy na ní; 2. vlast. = naroze
ní, vrozené vlastnosti. schopnosti,
tělesná. soustava, přirození, -nost,
„nátura“: vada, přednost od -dy
= vrozená, přirozená; p. si (při
nemoci) pomůže sama (bez lé
čení); zdrob. 'přírodička, ž.

*přirodilý = vrozený (šmil.)
přírodní, příd.. k příroda (krása,

zákon, věda, filosofie...); p. tuk,
barvivo... = ne umělý, -lé, ne
rostný, rostlinný; -dnina, ž. =
přírodní předmět

přírodo-, kmen k příroda ve slož.:
"-m1'.l,-a, m. = milovník přírody;
*-milovný; *—milství, stř.; -pis,
-u, m. = popis přírody; -pisec,
-sce, m.; mi.—mý; méďa, častěji
přírodní věda. -dy; mědec; -'vč—
decký || měďný-; '-zkumec, -mce,
m. (Ner.); *-zkumný (Palac.);
-zpyt, -u, m. = zkoumání pří
rody, přírodní věda; -zpytec,
-tce, m.; -zpytny'

přlrostlý, v. růsti
přirovnání, stř., k přirovnati; =

vyjádření srovnáním někoho, ně
čeho s někým, s něčím, příměr;
to není ani p. = to se neda ani
přirovnat (lid. a hovor.):
přirovnávati, v. rovnati

přítomní, stř., 1. = příroda 2: člo
věk od p. zlý, dobrý...; 2. =
příroda 1 (obroz.); 3. = stydký
úd, genitálie

přirozený [-ně; -nost[ = od pří
rody, přírodou daný: p. rozum,
vývoj, -né nadání, právo; p. ja
zyk = mateřský; = nehledaný,
nenucený, neumělkovaný: p. způ
sob, -ná mluva, -né chování...:
-ná smrt = ne násilná...; je
-no " -né = rozumi se samo se—
bou; -ně se vyvíjet, chovat...;



příručí 1285 příslušenství

-ně podle něm. natiirlich
místo arcit', ovšem, zajisté: Pů
jdeš tam? Přirozeně atp.; -nost
chovani, vývoje..: od -nosti dob—
rý... = od přírody; zvyk je dru
há. -nost = příroda.. povaha

příručí, —ho,m. = pomocník, hlav.
obchodní, komi

příručka, ž. = příruční dílo, ru—
kověť; _mčkovitý [-tě] ; -té zpra
cování = v podobě příručky;
-mčni = co je „při ruce“.
k běžné potřebě, obsahující jen
hlavní věci, poznatky, knihy
(kniha, slovník.... knihovna)

přirudlý = narudlý
přírůstek, -stku, m. = co přiroste,

přibude: p. obyvatelstva, knihov
ny...

*přiříkati, nedokon. k přiřknouti
(zast.)

přiřknouti, -řk1, -řčen(í) || -řknut(í)
komu co = výrokem, usnesením
přidělit, přisoudit

přísada, ž. = sazenice; = co se
do něčeho, k něčemu přidává (do
polévky, k barvě...)

přísaha, ž. = úřední. slavnostní
slib: složit, porušit -hu : -hou
co potvrdit, zavázati se; vzít
koho pod -hu, do -hy; být, vy
povídat pod -hou

přisahati !| často W— = skládat
přísahu: p. Bohu, skrze Boha,
při živém Bohu, na svou čest.
na ústavu...; slož. dokon. za—
koho = žádat jej, aby něco po
tvrdil přísahou, něco vykonal,
úpěnlivě prosit; za- se = pří
sahou stvrzovati, pevně, svaté si
umiňovati; -hávati, opakov.:
přisáhmuti || pří-, dokon.; slož.
od- co = stvrdit přísahou; za
koho, se

přisámbohu, příslov. = přísahám
Bohu;. odchyl. při sám Bůh

přÍSavný, v. příssavný
příseček, -čku, m., zdrob. k přísek
přísedící, -ho, m. = přisedající

člen: p. zemského výboru, soudu
přisedlý list = bez stopky

*přísek, -u, m. =
nutého masa

přísev, -u, m. = přisetí: směska
s přísevem jetele

přísežný [-ně], příd. k přísaha: p.
znalec = pod přísahou: -ná, for—

kousek přisek

mule = obsahujíci přísahu; -ně
vypovídat = pod přísahou

přischlý, v. schnouti
při-sládka) = nasládlý; -sZeplý =

neúplně slepý
příslib, -u, m. = přislíbení, slib
*přislípka, ž. = přezdívka (Svět.,

(J.-Chod)
*příslota., ž. = příhana (Č.-Chod);

-slotek, -tku, m. = přezdívka (t.,
Sez.)

příslovce, stř. = neohebné slovo
vyjadřující různé okolnosti, míst—
ní (zde), časové (loni) atd., ad—
verbium

příslovečný [—ně], přid. k příslov
ce a k přísloví: -né určení, část
věty; -ný význam, výraz; -né
štěstí... = jako v přísloví, obec
ně známé

přísloví, stř. = stručně, jadrně
vyjádřena pravda, zkušenost:
*příslovní = příslovečný (Ner.);
-slovnick/ý, přid. k přísloví =
týkající se přísloví, obsahující
je || *-slo'tmý

*přísluha, ž. = služba" (přátelská
...), ochota; p., m. = sluha
(obroz.)

přisluhovač, —e,m. = kdo příslu
huje (s příhanou); -vačný |;
mačský [-sky; -ství] = přísluš
hující (t.); motel [-lka], -e, m.
= pomocník (šrám., žel—.), při
sluhovač; matt, v. sloužiti

přísluní, stř. = perihelium
příslušenství, stř. = co k něčemu

přísluší, patří: byt s -vim, t. j.
s koupelnou, sklepem... atp.:
-slušník [-šm'ce], -a, m. = kdo
přísluší, patří: -ník obce, armá
dy, jazyka..: -slušn'ý [-ně; -nost]
= příslušející, patřící: -ný do
obce...; = oprávněný..., kompe
tentní (úřad, soud); = náležitý.
vhodný (výraz, slovo)



přlsmahati 1286 přistřlh

přismahati = připalovati se, při
škvařovati se; přismahly' [-le ;
-lost] = co přismahne, připeče
ný; přismahnouti, -hl, —hnutí.
dokon. k přismahati

'přismědlý = poněkud snědý (Jin)
-moudlý, v.přismoudlina, při

čmoudlý'
přísněti, -nějí = stávati se přísný;

obyč. slož. dokon. z
*přísnlti = dělat přísným; p. se

= dělati se přísným, být přís
ný, přísně hledět... (Ner.); slož.
nedokon. zpřísňovati sloh (Sez.)

*přísnotvárný = vážný (KOH)
přísný [—ně;-nost], souvisí s přes

ný = žádající přesné konání po—
vinností..., přesnou práci (před
stavený, učitel, otec, mrav...),
káravý (pohled), stihající pře
stoupení (Zákon): p. v čem, na
koho, ke komu; p. kopec = str
mý (Rais, nářeč.)

přisobovati si, v. sobiti sl
*přísolek, -lku, m.: s -lkem, za lat.

cum grano salls (Suš.)
přisouvati, v. sunouti
*přÍSpěch, -u, m. = přispění
přispěvatel [-lka], -e, m. = kdo

přispívá
příspěvek, -vku, m. = přispění,

peněžní částka (p. na výživu.
členský, spolkový), článek do ča
sopisu...

*příspěvný = přispívající (č.-Chod)
přispíšiti, -sp1'šovati, v. spíšiti
přispívající člen = platící příspěv

ky; matt, v. Spěti
přissavný || přísavny' kořen = při

s(s)ávající se
přistání, stř., v. státi, stanu
přistárlý = postarší
přístav, -u, m. = místo na přistá

ní lodí; přenes. p. lásky (Nar.),
p. manželství

p_řistávati, v. státi, stanu
přístavba, ž. = přístavek 1.
přístavek, -vku, m., 1. = co je k

něčemu přistavěno; 2. část věty
(mluvn.), aposice

přístaviště, stř. = místo, kde je
přístav

přístavné, stř. = poplatek za při
stavení (železnič. vozů);
přístavní, příd. ): přístav: p.
město, ruch...

přistehnonti, -ho'vat'i, v. stehovatí
přistěhovalec [-lkyně], -lce, m. =

kdo se přistěhuje; -lecký ruch;
-lectv£, stř. = přistěhovalecký
ruch

přístěnek, -nku, m. = místo (ko
mora...) při stěně

přístí, předu, -dl, -den(í) ll řidč.
přadu... = svinovat lněná... vlák
na v nit; přenes. kočka přede
= vydává zvuky jako při pře
dení; slož. dokon. do- = do
končit předení; na- čeho (mno
ho); o- " 'obe—, přenes.: hrdina
opředený pověstmi; zelení kámen
obepředen (Čech); 702—se, o de
batě... = rozvinoutl se; u-,
prostě dokon.; *ve- se do snů =
za- se (Ner.); za-: housenka se
zapředla. = omotala vlákny; pře
nes. za- hovor. známost = začít;
za- se do úvah (Vr.) = zabrati;
v. přídati & přádatl

přístodolek ]] důlek, -lku, m. =
místo při stodole, pema

'přístojný = slušný, příslušející,
obyč. zápor. ne-, v. tam

*přístolek, -lku, m. [[ -stol£, stř. =
co je při stole, oč je stůl roz
šířen (č.-Chod) '

'přístrach, -u, m. = strašidlo.
strach z něčeho; -chový úžas
(Jin)

přístroj, -e, m., 1. = menší stroj.
aparát; zdrob. -jek, -jku, m.; 2.
= příbor (Ner.); 3. = přestrojení
(zast., Jin)

přístropí, stř. = místo u stropu
(Č.—Chod); -strozmi = při stropě,
u stropu: -ní šero (Sez.), lampa.

přístřešek, -šku, m. = místo pod
přečnívající střechou; -střeš£,
stř., 1. = přístřešek; 2. = byt,
útulek, „střecha“: být bez -ší
ap.

přístřih, -u, m. = přistřižení. střih,
i přenes. = ráz;
přistřthovati, v. stříhat!
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přístup, -u, m. = vstoupení, vstup
do místnosti...; p. vzduchu =
vnikání, -knutí; přístupný [men,
-pně; -1.most] = k čemu je pří
stup: hra je -pnai mládeži:
sbírky... jsou -pny od... do...;
učiniti sbírky -nými = otevřit
je pro veřejnost; -pný výklad
= srozumitelný (i pro neodbor
níka); člověk -pný žertu..—. =
který snese žert; -pný člověk =
ke kterému lze jít, požádat jej
o radu, pomoc...

přísudek, -dku, m., člen věty, vý
rok, predikát; -sudkový význam

přísun, -u, m. = přisunutí
*přísuvka,. ž. = přisouvání (hlá—

sek); přisuvný, o hláskách =
přisouvající se

*přísvětlí, stř. = polosvětlo (č.—
Chod)

přísvit, -u, m. = slabý svit, polo
svit

přisvojitl, v. svojiti; -jovací zá.
jmeno = přivlastňovací; Jovan,
v. svojiti .

příšera, ž. = obluda, strašidlo:
příšerný [—ně; -nost] = hrozný,
strašný, veliký (pohled, nepořá
dek...)

příšeří, stř. = pološero (kniž.)
*příšivek, -vku, m.: básnické -vky

(Šafař) = přídavky '
přiškolený, k přiškoliti, v. školiti
přiškrcený [-'ně], v. škrtiti
příškvar, -u ][ -škvarek, -rku, m. i

-škvara, ž. || přiškvařenina, ž. =
něco přiškvařeného, strup; pře—
nes. = stopa, známka (č.-Chod)

*přišlec, -šelce, m. = přistěhova—
lec, přilezlík

'přišlost, -i, ž. = co přijde. bu
doucnost (Ner.);
přišlý = došlý, dostavivší se

přišpičatělý = zašpičatělý
příště, v. II příští
I příští, stř. = příchod (zastar.):

naděje na krásné p. (Dur.)
II příští [-ště] = kdo, co přijde,

budoucí, následující (den, hodina.
představení, schůze...); příští ne
děle, sobota... = neděle, sobota
v dalším týdnu (jde-li o .neděli...

v témž týdnu,“ říkáme tato ne—
děle...): -ště = v příštím čísle
(časopisu), případě, v příští ho
dině, schůzi...; na -ště (uložiti
co ve škole) = na příští hodinu;
v. napříště

příštipek, -pku, m. = záplata na
obuvi; i přenes., v. záplata;
-štipkář, —e,'m. = švec dělající
příštipky; přenes. = slabý odbor
ník, kdo něco provádí bez plá
nu, dělá. jen to nejnutnější;
-štipkářský [-sky; -ství], přid.
k tomu, i přenes.: -štipkovati =
dělat příštipky, též přenes.

přištívati, v. štváti
přitahovati, v. tahatl
přitakací, -katel, -kati, -kávati =

potakací atd.
přitažlivý [-vě,—-vost] = přitahu

jící, vábící
přítel [dkg/ně || řidč. -lka (Ner..

Hal.)], -e, mn. přátelé, -tel, 4.
—tele, 7. —teli, m., souvisí s přá.—
ti, vlast. = kdo přeje, "věrný
druh, kamarád, příznivec (umě
ní...); pomn. přátelé__= příbuz
ní; zdrob. přítelíček, -čka (| dů
věr. Jinak, -nka, m. (často iron.,
pohrdavě); Jíčkování, stř, =_ dů
věrně přátelení (Vlč.);' dávkovat
se s kým = důvěrně se přátelit,
počínati-sl s nemístným, nevěc
ným ohledem na osobní „známe
(hovor.)

přitento v. II tento ||. přitentovati
co = připevnit (lid.)

přítěž, -e, ž. = co přitěžuje, za

|-'l

těžuje (loď...), přenes. = zby
tečné věci; -těžovati, v. tížiti
příti, p'ru, přeš...—, prou “ přu,

přou, při, přete, pra., prouc,
přev, přel, přen(í); = podpírati:
zprav. slož. dokon. o- co oč =
postaviti to k tomu, aby to'ne—
spadlo; o- se o hůl... (pro pevněj
ší chůzi...); o- se o koho, přenes.
= dovolati se jeho mínění, sOu
hlasu; o- se proti komu, čemu =
vze- se; sr. opora; pode- co_:=
dat _o'poru. podpěrufv přenes.



'11 přítí 1288 *přívděk

pode- čí snahy, koho, své mí- přítomný [-men; -mno: v. -mnost]
nění (důvody); roze-, sr. roz- = kdo je... při tom, kdo se ně
pora; u- oči, zrak nač, mysl k čeho účastni: být -men schůzi,
čemu = obrátiti; vze- co = slavností.... ve, při schůzi: se
vzpřímít, vztyčit; vze- se komu, znam přítomných (osob, členů):
čemu -= postaviti se na odpor; -men v duchu = v mysli, v myš
za—= o-; lenkách, nikoli osobně; -mný
-pírati, slož. nedokon. 0- atd. čas (mluvic.), -mná doba = ny
k dokon. opříti...; hromad. do
kon. zpod-; -pirávati, opak., slož.
nedok. o-...

II příti, pru (zast. přím), přeš...
prou ]] přu, přou, při, přete, pra,
prouc, přel, přev, přen(í), jen
říd. kniž. = zapírati: příti co
(Quis), nepřim (Roll., Jír. a j.);
běžné 17.se oč = míti spor, „há
dati se"; slož. dokon. na.. se
(mnoho) = „nahádati se“; ode
komu co = odříci; po- co = od
mítnout jako nepravdivé, ne
správné; u- komu právo nač =
po-; za- koho, co = nepřiznatise.
že jej známe.... že jsme to sly
šeli..., učinili || za- koho = po
přít jeho přítomnost (doma...);
neza- otce... = být mu podoben;
neza- svou povahu... = nemoci
ji potlačit;
-pírati,„ slož. nedokon. od- atd.
k dokon. odepříti...; po— co =
odmítati jako nepravdivé, ne
správné, v. popříti || 730- komu
oo = odpírat (Č.-Chod)

přítlsk, -u, m. = přitištění, vy
tištění dalších Výtisků

přitloustlý [-le; —Zost] = mírně
tlustý, obtloustlý

*přítmělý || obyč. při- = poněkud
tmavý;
přítmí, stř. = neúplná tma, šero,
přísvit

přítok, -u, m. = přitěkání vody
do čeho; = řeka, potok te

koucí do jiné řeky...; přitoko'vý:
—vá roura

přitom, v. to
přítomen, přítomno, v. přítomný
přítomnost, 1. = to, že je někdo

přítomen: zjistit něčí -mnost;
v, za něčí -mnosti = když je
přítomen; 2. = přítomný čas
(mluvnic.); = -mná doba

nější; ne sp r. autor -mné kni
hy... místo této; -mno, stř. =
přítomná doba (kniž.)

*přítruhlí, stř. (Holeč.) || -l£ček,
-čku_ m. (Němc.) || -Z'ičí, stř.
(Svět.) = přihrádka v truhle po
straně

přítrž, -e, ž., z přie- = přetržení,
přerušení, zastavení (Třebíz. č.
Chod); obyč. p. učiniti čemu:
bez —že= nepřetržitě (Němc.);
0 D. = do přetržení, velmi pilně,
silně, neustále...

přituhlý, -hovatž, v. tuhnouti
přiťukovatí, v. ťukati
"“přítulek, -lku. m. =

(K011.);
přítulný [-ně; -nost] (ke komu)
= kdo se rád přitulí, příchylný;
přitulo'vati, v. tuliti

přitužovati, v. tužiti; -tvrdlý = na
tvrdlý; -učovati, v. učíti

příušnice, ž. = slinná žláza; po—
množ. -ce, -c = zánět slinných
žláz (lid. & hovor.)

přivabovati, v. vábiti
přiváděti, v. voditi

útulek

příval, -u, m. = náhlý & prudký
liják; p. nepřátel (Palac), slov
= záplava

přivalovati, v. valiti
*přívan, -u, m. = vánek (Pf1.-Mor.)
přivandrovalec, -lce, m. = kdo přl

vandruje, přilezlík... (opovržl.);
decký [—ctv£],přid. k tomu

přivažovati, v. vázati
*přívažčlvý [-1Jě; duost] =

vážlivý, drzý (zastan)
přívažek, -žku, m. =

(kost...) při vážení
přivážeti, v. voziti
přivdati se, dávati, v. vdáti
*přívděk, '-u, m. = vděk, vděč

nost (Hál.)

ODO—

přídavek
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přívěsek (odch. -šek), -šku, m.
= co je k něčemu přivěšeno;
přívěsný vůz = přivěšený

*přívět, -u. m., z ruš. = přivíta
ní, pozdrav (obroz., Čech);
přívětivý [—vě; -vost] = vlídný,
milý, laskavý

přivítati, v. vříti
přivítací projev... = na přivítanou;

přivítaná, z. = přivítání: pěkná.
-ná.: na. -nou

přívlastek, -tku, m. = bližší ur
čení podst. jména. atribut; -tko—
1117Význam, -vá věta.

přivlastňovací přídav. jm., zájme
no = kterým se přivlastňuje;
—ňovatz',v. vlastniti

přívod, -u, m. = přivádění vody...;
přívodní, přid. k tomu = přivá
dějící: p. trubice

přívoz -u, m., 1. = přiváženi. do—
voz: p. zboží; 2. z přie- = pře
vážení, převoz, místo převozu;
P., mor. město; přivoznácký
[-ctv£], přid. k přívozník, —a, m.
= převozník

*přívrší, stř. = návrší (J ir.)
přivrženec [—nkyně] (zastat. pří-),

-nce, m. = stoupenec
přivstati si, v. vstáti
přivtěliti, Jovati, v. vtěliti
přivykatl komu, čemu = navykati.

zvykati; přivyklý práci...;
»přfivyknoutí, -kl, -knuv, -k.nutí,
dokon. = navyknouti, z

'přízdoba, ž. = ozdoba, výzdoba
(1iter.)

příze, ž. = upředené niti na ple
tení...; přenes. p. pomsty (Zey.)

přízední = jsoucí při zdi; -zedn£k,
-a., m. = kdo hraje „při zdi“.
opatrně (žert. hovor.)

přízemek, -mku, m. || -zemí, stř.
= část budovy hned nad zemí,
pod poschodím(i); -zemní budo
va.... || řidč. -ny' (Jir.); přenes.
= mělký, povrchní...

přízeň, -zně, ž., souvisící s přáti,
přítel, 1. = náklonnost; 2. =
příbuzní, příbuzenství; býti z
přízně s kým = jeden z jeho
příbuzných (lid.)

příznačný [-ně; -nost] komu, če
mu. pro koho, proč = vyznaču
jící koho, co, charakteristický,
symptomatický

příznak, -u, m. = znak, náznak,
znamení, symptOm (choroby, do
by...); = kmenotvomý sufix,
téma. (mluvnic.); -znakovy' = ma
jící příznak, tematický (mluvn.)

přiznání, -znávati, v. znáti
příznivec [—vkyně], -vce, m. =

kdo osvědčuje přízeň ke komu,
k čemu; -znivý [-zni'v; —zm"vě]:
být komu -zniv = přát mu, být
nakloněn; o věcech = uznalý,
souhlasný, kladný, ne odmítavý.
vhodný... (posudek, odpověď,
zprava, doba...); -vě 0 kom mlu
vit atp.

přímý, v. přezný

přizpůsobiti, -bo'va.tí, v.
přizpůsobivý [-'vě;
schopný přizpůsobení

přízračný, příd. k přízrak =
ludný, fantastický;
přízrak, -u, m. = vidění, přelud;
přízrmkový = přízračný

přizrzlý [-le; -lost] = nazrzlý
*přízví (Zey.) || *přízvisko, stř. =

přezdívka (Trév.)

působlti ;
-'vost] =

pře

přízvučný [-ně; -nost] = mající
přízvuk 1. (slovo, verš...)

přízvuk, -u, m., 1. = síla. a. výška
hlasu při výslovnosti slova,
akcent (mluvnic.); 2. = odstin,
ráz, přídech, nádech: citový p.
činnosti (Nov.); hlas s velitel
ským -kem (Hlad.); didaktický
p. povídek (Sez.)

přizvukovati komu, čemu = pro“
jevovati souhlas

přízvukovati slovo... = davat na. ně
přízvuk, důraz; p. řeč = výraz
ně pronášet (Ner.)

přizývati, v. zváti
*přižehlý = připáiený (šlejh.);

přižehovati, v. žehnouti
přižeňovati se, v. ženiti
přižínati, v. žíti (Znu)
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příživnický [-cky; -cwi], přid. k
příživník; amíček, -čka., m.,
zdrob. k příživník (Vanč.);
'-1mičit1' = cizopasit;
přiživník [miceL -a, m. = cizof
pasník, parasit; přenes. o člo
věku = kdo tyje z druhého, vy
užívá ho; přiživný = cizopasný

přižloutlý = nažloutlý
P. S., v. postscriptum
psací = na psaní (stůl, stroj. D0“

třeby)
psanec, -nce, m. = kdo je zapsán.

prohlášen za veřejného škůdce.
vyhnanec, vyhoštěnec; -ctv£, stř.
= vyhnanství... (Nov.)

psaní, stř., 1. = zachycování řeči
písmeny, 2. = dopis;
psanice, 2. = psaní (s opavrže
ním, rozhořčením; hovor.);
psaníčko, stř., zdrob. k psaní 2.

psaný = napsaný, nik. tištěný:
-ná. staročes. památka...

peář, -e, m., 1. = psovod; z toho
míst. jm. Psáře, zdrob. Psárky,
v. tam; 2. = psavec, pisálek
(č.-Chod)

psátí, píši, piš, píše, —šíc, psav,
-vši, psal, psán, psaní = zachy
covat řeč písmeny (původ. = ma
lovati, souvisící s pestrý); p. co,
často = i skládat, být původcem
toho; v. psaní, psaný;
v dok. slož. —psa.ti,-psáni:
do- co = napsati co do konce,
dokončit psaní čeho; do- ko—
mu = napsat mu dopis; na.
co = písemně zachytit buď
cizí myšlenky nebo své; na—
se = mnoho, často psát;
o- co = 1. napsati znovu: 2. na
psat podle někoho a vydávati
za své; 3. vystihnouti smysl če
ho ne ustáleným slovem, -ný
mi slovy, nýbrž několika jiný
mi; opsaný tvar slovesný (psal
jsem, budu psáti) = ne jedno
slovný (jako píši...); sr. opis;
ode- komu = odpovědět na do
pis; ode- komu daně... = zru
šit předpis jich; dáti se ode—
(z katolic. církve) = vyškrtnout

psavec

(JH-.); po- sešit... = psaním.
pímem vyplnit; po- koho, co
= vylíčit; pode- koho, se = na
psati čí, Své jméno; sr. podpis;
Pře- co = znovu napsat, jinak,
lépe; pře- se = bezděčně se
zmýlit při psaní; přede- lék,
daně... = písemně stanovit; při
co (k čemu) = dodat, připojit
(písemně); při- komu knihu... =
věnovat; při— komu majetek =
dát jej přepsat na jeho jméno;
při- komu mínění, zásluhu... =
přisoudit; roze- divadelní úlo
hy, partituru = napsat každou
úlohu, každý part zvlášť; roze
se = vpraviti se do psaní; roze
se 0 kom, o čem = obšírně psát.
líčit; se- knihu, protokol...
= na-; se- co = učinit sou
pis toho; 14- půjčku = pí
semně se zavázat k půjčce; u—
si prsty " u- se = mnoho psát:
sr. úpis; ve- co kam = do
čeho napsat; přenes. ve- se do
paměti národa, kOmu do srdce:
vy- co = vylíčit; vy- cenu, od
měnu = veřejně (v novinách...)
vyhlásit; vy- inkoust = psaním
spotřebovat; vy- zkratku = na—
psat ji plně; vy- si peníze... =
psaním získat; vy- se (o auto—
rovi) = ztratiti schopnost na
psat něco nového; vypsaná ru—
ka = často, obyč. též rychle 'a
zřetelně píšící; za- co kam ==
zaznamenat, zanést; sr. komín;
za- se do pamětní knihy = po
depsati se; za- si co za uši =
dobře zapamatovat (lid. a ho
vor.); za- ďáblu duši, za- se
ďáblu = slíbit, prodat; býti
dobře u koho zapsán = být ob
líben; sr. zápis;
mi.—Jovan, nedokon. slož. do-.
nad- atd. k dokon. nadepsatí...:
s- knihu...; s- || se- co = dělati
soupis;
psávati, opakov. || -páso1)dvat£,
slož. nedokon. do- ap.

psavec, -vce, m. = psavý člověk;
psavý [most] = mnoho, rad pl
šící (zprav. html.)
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pseudo-, kmen řec. pseudos = lži-,
pe.-, nepravý, ve slož. tvóřených
často podle potřeby; na -př.:
amatér-, -a, m. (sport); —hu
manita., ž.; -klasický ; -l1'be'ralis
mus; mym, -u, m. = smyšlené,
nepravé jméno, hlavně literární;
-nymní; -romantický, -tika

psí, přid. k pes: psí hlava, bou
da...; přenes. psí život, den =
bídný, špatný, psovský, psotný;
psí dni (v létě, kdy je vidět Si
ria): být, přijít ve psí (lid. a
hovor.) = být v bídě, na “mizi
ně, dostati se do bídy, na mi
zinu; psí hlavu na koho strčit
= zostudit, nakydat mnoho
nany: sr. dečka, jazýček.; Psí
hvězda = Sirius

psice, ž., v. pes;
psíče, -čete, stř. = štěně (mys
liv.); psíček, -čka, psík, -a, m.,
zdrob. k pes

psina, ž. = psi zápach, maso, ků
že; = pes (opovržlivě, s odpo
rem); = švanda (vulg.); = lotr
(JÍI'.);
psince, -nce, m. = psí bouda,
chlév, psírna; zima jako v -nci
= veliká.;
psinka, ž., zdrob. k psina; též =
psí nemoc

psírna, ž. = psinec; zima jako
v psírně (lid._ a hovor.)

psisko, stř. = velký pes; = pes
(zhrub.. s odporem)

Psohlavec, -vce, m. = Chod (podle
praporu s psí_hlavou); nadávkou
. = lotr (Jir.);

psohla/vý = s psí hlavou; kluk
-vá (Baal-; nadávka)

psoser, -u, m. = hluchá. kopřiva
(Němc., lid.)

psota, ž. = psí, špatný čas, slota,
psí, bídný život, trampoty;
psotník, -u, m. = božec;
psotný [mě,- -nost] = psí (pře
nas.), bídný... (život, čas...); je
-ně (Jin) = psí čas

psouti, psuji, psut(í), původ. pso
vati, psuji = láti jako psovi.
zprav. slož. dokon. po-, se- co,
přenes. = zkazit (lid. a hovor.)

psovitý = podobný psovi, z rodu
psů: -tá. šelma; přenes. -tá. bída
= psí, psovská (ši—am.)

psovod, -a, m. || '-1Jodce (Třebíz)
= kdo vodí psy, psář

psovský [—sky] = jako psi: -ská
oddanost (Martin); -sky oddán;
-sky se prohýbat (Klič.); pře—
nes. = psi, psotný (život...);
'-ský Machomet (Jin), nadávkou

pst || psst, citoslov. vybízejicí k
tichu; psstění = volání psst (č.
Chod)

pstruh, -a, m., ryba (souvisí :
pestrý); pstružný, o vodě = kde
jsou pstruzi (Pujm.)

pstrý, v. pestrý
Psycho <<-ché», -chy, ž., starořec.

bohyně; psyche || -cha, ž. = du
še; -cha, též = velké toaletní
zrcadlo

psychický [—cky; -čnost] = dušev
ní; psychiatr c-chyjao), -a, m. =
lékař duševních nemocí; -chia
trický, příd. k -chiatrie, ž. =
nauka o duševních nemocech:
psychika, ž., rus. = psychično,
duševno *

psycho-, krnen k psyche ve slož.:
-analysa x-lýza», ž. = rozbor du
ševních jevů; -fysický, přid. k
-fysika, ž. = nauka o souvislosti
fysických a. pSychických jevů;
-log, -a, m. = badatel o dušev
ním žlvotě; hovor. = znatel lidí,
kdo dobře a rychle prohlédne
lidi; Jog/taký [-cky; -č'nost] příd.
k -logie, ž., 1. = věda o dušev
ním životě, o duševnu, duševěda,
-zpyt; 2. = myšlení, způsob myš—
lení; .
-pat (z -path), -a, m. neboli -pa—
tichý <—tyc-»člověk = duševně
úchylný: -patie <<-tyje»,ž. = du
ševní úchylnost; -patologie, ž. =
nauka o duševní úchylnosti

psychosa. x-chóza», ž., z řeč. =
všeobecný hromadný duševní ne
klid, ztráta duševní rovnováhy

psychot(h)erapie cx-plje», ž., řec.
= léčení duševními vlivy
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pš, citoslov. vyjadřující zvuk při
uspávání dítěte nebo při zahá—
nění drůbeže

pšenice, ž., obilnina: sr. koukol.
kvéstl; zdrob. pšenička || lid.,
básnic. pšenka, ž.; pšeničný ||
řidč. —ni(půda, mouka...);
pšeniště || pšeničniště, stř. =
pšeničné pole

pšenný, přid. k pšeno: -nná kaše;
pšeno, stř. = vymlácené proso.
jáhly

pšóres, pšoures, m. neskl. = zisk,
výdělek (žid. hantýr.)

pšouk |! pšuk, citoslov. vystihu
jící zvuk pš nebo podobný,
vzniklý rychlým a málo slyši
telným pohybem, skokem (o koč
ce), vzplanutím hořlaviny, puš
těním větrů z těla, ap. || pšouk,
-u, m. = pšoukáni;
pšoukati " pšukati, -kám = dě

- lat pšouk; též 0 části tetřivčiho
tokám (mysliv.); pšoukmouti, -kl,
dokon.

pšoures, v. pšóres
Pšovka, ž., potok a ves v č.; lid.

šopka
pšt, pššt, citosl. = pst
pštros, —a,m., pták; pštrosi (pé

ro...); přenes. p. politika = za.
krývání úmyslu, cile. který se
přece jen prozradí

pšuchnouti, -chl, -chnut(i) =
pSouknouti

pšuk, -ka,tž, Janouti, v. pšouk
ptactvo, stř. hromad. = ptáci
ptáčátko, —tek,stř., zdrob. k ptáče,

-čete, stř. = ptačí mládě, mladý
pták, ptáček;
ptáček, -čka, m., zdrob. k pták:
v.

ptačí, přid. k pták: p. péro, zob...;
p. perspektiva = pohled 5 Výšky;
ptačí/neo, -nce, m. = ptačí trus:
rostl.;
*ptáčinek, -nka, m. = ptáček (Č.
Chod);
*ptačisko, stř. = velký pták ||
= pták (Bezr.; opovrž1.);
*ptačžtž= chodit na ptáky (Baar)

ptáčnice, ž. = ručnice na. ptáky
(mysliv.), planá třešně (lid.);

ptáčnický [-cky; -ct'vž], přid. k
ptáčník, -a., m. = čihař

pták, -a, m. = opeřený obratlo
vec; symb. rychlosti, volnosti;
sr. král; přenes. = šibal, da
reba, častěji ptáček

*ptákohlavý = s ptačí hlavou
(Ner.);
ptakopnwec, -vce, m. = kdo věští
z letu n. z hlasu ptáků, augur;
wecký [-vectví], přid. k tomu:
ptakopyska, -a, m., vodní ssavec

ptáti se, ptám, ptal. ptán, ptaní
= tázati se, získávati zprávy.
infomace (lid. též = žádat, pro
siti, žebrat); p. se koho (2. p.)
na. koho, nač, po kom. čem;
slož. dokon. -ptati, —ptám, —ptal,
-ptán(£): do- se na. koho, nač =
ptaním vyzvědět; na- se (mno
ho); o- se = otázati se; po- se
po kom, čem = dotázati se, a
bychom ziskali zprávy; pře- se
nač = znovu se otázat, poptat:
u- se = ptaním zvědět (zastal-.,
Palac.); ary—se na koho, nač =
podrobněji se otázat. ptanim vy
zvědět; ze- se = o- se || poze- se;
ptá'uati se, opak.; nedokon. slož.
do- se, po- se, pře- “se, vy- se
k dokon. doptati se atd.;
v. pytati

*ptenec, -nce, m. = pták, ptáček
(básn., RZ., Zey., Čech, -Vrchl.)

*ptýliti (říd. básn.) = rozptylo—
vati, v. rozptýliti

puberta, ž., z lat. = pohlavní do
spívání; pubertní doba

publica, lat. = veřejně (čísti, před
nášeti), o přednáškách na uni
versitě obecně přístupných

publicista, m., z lat. = novinář,
politický spisovatel; -cistický
-cky] a-styc-m přid. k tomu: -cká.
činnost, působit -cky; wistika,
ž. = novinářství, politické spi
sovatelství

publicita, ž.. z lat. = veřejné roz
šíření, -ný ohlas: spis... má ve
likou -tu = hojně se čte; p.
podniku = časté uveřejňování
zpráv o jeho stavu
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publicum a-kumao, -ca a-ka», stř., w- = dostat pupeny || básnic.
lat. = přednáška obecně při- vz-; za,-: dáti rozeschlou nádobu
stupná; v. publikum do rybníka. za- (Baar) = aby

publikace, ž., z lat. = 1. Dubliko- se zatáhla;
vani, 2. tištěný spis; -kačni čin— pučivati, opak.
nost = vydavatelská., spisovatel- pučlsmus <<-zmus». -smu, m. =
ská. sklon k pučům (Gottw.);

publikán, -a, m., z lat. = celník pučista, m. = kdo provádí, za
(bib1.) mýšli puč; pučistický a-styc->>

publikovati, z lat. = uveřejnit, duch
-ňovat, vydat, -dávat pučivati, V. pučeti

publikum, -ka, stř., lat. = veřej— *pučný = pučici (Nera)
nost, obecenstvo, posluchačstvo; 1 pud, -u, m. = chování, činnost
V- publicum s dědičnými mechanismy, podvě

*puc, -u, m.. z něm. = vystrojeni. domé puzení, nutkání k výkonu.
paráda (lid.)

puc, citoslov. vyjadřující slabší a
krátký hluboký zvuk

pncák, v. puclák
pncatl = dělat puc, střílet; v dět.

řeči = papat; slož. dok. na.- se
= napapati se; 3- = spapat

pucek, -cka, m. = tlusté dítě, za
valitý člověk (lid. a hovor.): Pu
-cku, m. = chuchvalec, hrbolek
místo parohu

*pncflek, -a, m., z něm. = vojen
ský sluha. (starší vojen. hantýr.)

*pnciious, -a, m. = holič (hovor.
žert.); donský = holičský (t.)

puck apuk», -u, m., angl. = kotouč
v kanadském hokeji, „touš“

'pucka, ž. =—mič z hadrů (v mlu—
vě mládeže)

puclák || pucák, -u, m., z něm. =
baňatý hrnec (lid.)

*pucovati, z něm. = čistit; slož.
dokon. na— = vyčistit; na— se
(mnoho); = nastrojit; 1m- co;
vy- komu, z- koho = vyčinit mu

puč, -e, m., z něm. = pokus o
převrat

pučálka, ž. = močením vzklíčený
& pražený hrách jako jidlo

puček, -čku, m., zdrob. k II puk
(Heyd.)

pučetl, -či (souvisí s pukati) =
dostávat puky, pupeny, rašit;
krev puči = tryská. (EMI): V
tváři smích ji puči (Vrchl.) =
začíná. se projevovat; slož. do
kon. roz- = přijíti do bujného
pučeni: rozpučelý háj (Heyd.);

instinkt: pohlavní p. ap.
II pud, -u, m., rus. váha
půda., ž., 1. = prsť; slovo... padlo

na dobrou, úrodnou -du = bylo
pochopeno, dalo podnět k něče
mu...; 2. = země, kraj, misto
(domáci, cizi... p.); 3. = základ
na, působiště, obor: mít, nalézt
-du pro své působení; nabývat
pevnější -dy; mít, ztratit pev
nou -du pod nohama; pohybo
vati se na cizi půdě = v cizím
oboru; 4. = čast domu pod stře—
Chou;
mzdař, -e, m. = půdní zloděj;
půdacký, -kého, m. = dozorce
nad půdou 4. H —cká, ž. = do
zorkyně... žena půdeckěho;
půdička, -ček, ž., zdrob. k půda

puding <<-dynk>>, —u, m., z angl.
pudd-, druh nákypu; přid. -gový

puditi, -zen(í) = bezděčně nutit,
nutkat, hnát: pudi mě to kam,
k čemu, do čeho, co činit; pudl
mne to z lože ven (Ner.); slož.
dokon. od- = odehnat; po- =
podráždit; v hlavě se mu popu
dilo = popletlo (Němc.); při—=
přinutit, přimět (říd.); 173/—=
vyhnat; za- = zahnat; "vz- se
= vzepnouti se, vzepříti se (Ho
leč.); opakov. pudivati;
-pouzeti, -zeji, slož.
*od—(Zey.); po- koho;
*vy- =_ vypuzovat (šim.); vz—
('z-) = nezbedně pobíhat, sko
tačit, hlavně o dětech (nářeč.);

nedokon.
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vz—se = 1. zdráhati se, 2. proti
komu = vzpírati se, vzdorovat;
-puzovati, nedokon. slož. od- ko—
ho = odhánět: přenes. to mě
odpuzuje = je to nepříjemné,
protivné; po-, try-, za- koho

pudivítr, -vítra, m. = _ztřeštěnec
I pudl, -u, m., z něm., 1. = pult

(Netu. nář.); 2. = chybný vrh
v kuželkách, bosá || též život.
2., 4. -a

II pudl, -a, m., z něm., druh psa;
pudlíček, -čka, m., zdrob. k
pudlík; pudličí, příd. k pudlík,
-a, m., zdrob. k pudl

půdní, přid. k půda 1.: p. hospo
dářství

půda-, kmen k půda ve slož.: -rys,
-u, m. = průmět předmětu ve
vodorovné rovině; —rysný plán;
neloví = nauka o půdě

pudový [—vě;-vost], příd. k 1 pud:
p. odpor... = plynoucí z pudu,
neuvědomělý, ne uvážený, in
stinktivní; -vý člověk = poddá
vající se pudům, jednající podle
pudů: jednat -vě '

půdoznalectví, -znalství, stř., -zpyt,
' -u, m. = půdosloví, výzkum půdy
pudr, -u, m., z franc. poudre =

zaprašovad-lo na pleť; pudrovačka
(č.-Chod) || -rovadlo (šrám) ||
obyč. -rovátko, stř. = kotouček
na pudrování, labutěnka;
pudrovati = posypat, potírat
pudrem; slož. dokon. na,-,- za- .=
zakrýt, zasypat pudrem;
pudřenku, ž. = schránka s pu
drem a s pudrovátkem

puerllní, z lat. = chlapecký, ,dě
tmský

put, citosl. vystihující zvuk při
zhášení světla. ap.; Dní 9, bylo
po něm (Svob.)

pufinka, ž., zdrob. k putna
(Scheinpfl.) ;

- pufna, -fen, ž.. z něm. = balono
vitá ozdoba na žen. šatech

pugét, v. buket
pugllista, m., z lat. = rohovník
půhon, -u, m. = pohnání, obeslá

ní k soudu (arch., Jir., šrám.);
:'p. na koho = žaloba (Vach.):

paho'rmý: -nné desky, knihy
(Jir.) = se záznamy půhonů

puch, -u, m.. 1. = zápach; 2. =
jemné peří;
pachutí, v. puchnoutl;
*zmchavka, ž. = pýchavka (čep)

puchnoutl, -chl, -chnuv. -chnutí =
otékat; obyč. slož. dokon. na,-,
o-, z- = otécl; muchati, nedok.
slož. m—, o

puchřetl || pukřeti, -řejí = uhní
vat, práchnivět: slož. dokon. z-;
zpuchřelá podlaha; přenes. -lé
poměry = nezdravé, neudržitelné

puchýř, -e, m. = chorobně vze
dmutá pokožka v podobě váčku:
= nafoukanec, buržoa -(zhrub.):
zdrob. Jak, -řku, m.; -řovitý
zánět, tvar

půjčitl co (z požitčiti) = dát na.
čas k užívání („k požitku"):
p.. vy- si koho = vzít koho
„na paškál“, vyčinit mu (lid. &
hovor.); slož. dokon. pro— sál k
slavnosti; pro- komu vyzname—
nání... = udělit; pro- se (ko
mu) k čemu = svolit k čemu.
pomáhat při čem, státi se něčím
nástrojem; roz- všecky peníze;
vy- si knihu; vy- 51 koho, v.
výše; za- komu peníze = .půj
čití; v. půjčovati

půjčka, -ček, ž. = půjčení, půjče
ná částka; D. za oplátku, o vzá
jemné odvetě, pomstě

půjčovatel [-lka.], -e, m. = kdo
půjčuje:
půjčovati, nedokon. k půjčiti:
slož. nedokon. na- se peněz (mno—
ho); pro-; vy- si, za,-,- půjčová
vat'l, opakov.
půjčovna, —ven, ž. =
půjčování; -1mí úřad

půjdu, v. jíti
I puk, v. puck
II puk, -u, m. = pupen, zárodek

závod na

větve ; p. 11 zvěře = nepatrná
výsada na parohu; přenesu. p.
nové osvěty (čech); knírový p.
nad pyskem (Herit.); 2. = puk
llna (Hál.); 3. = bafnutí z dýní—
ky...; 4. = přehyb na vyžehle
ných kalhotach
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'pukačka, ž. = bouchačka (Baar)
pukaneček, —čka,m. = houska po—

délně rozpuklá. (odbor. pekař.)
pukatl (zříd. 17. se), -ká.m, 1. =

praskat, trhatl se (o zemi ved
rem, o ledu mrazem...), rozvíjetl
se (o pOupěti, Majer.); přenes.
srdce puká žalem, lítostí (o ve
likém žalu...): 2. = dělat puky
3, bafat, kouřit (lld.); slož. do
kon. 100- = popraskat; nedok.
pro- = začinati se projevovat,
o nespokojenosti, o bouřích; pro
do Smíchu, v pláč = dávati se
do...; dokon. roz-, rozpukané
PUCe;
pukávati,
pro-:
řích;
(Majer.) '

pukavec, -vce, m. = vlčí mak, zka
žené vejce; pukavý plod = puka
jící

pukét, -u, m., v. buket
pukla, ž. = něco vypouklého, _vy

pouklá ozdoba, -lý štít (Jir.;
zastan), hrbol, výduť na brnění;
puklice, 2. = kotouč, ..šajba"
(odbor.), pomn. = činely; zdrob.
-lička (Olbr.), obyč. poklička

puklina, ž. = puklé místo (ve zdi...)
'puklitl se = zlobně se tvářit (Vr.)
puklý, v. puknouti
puknouti, -kl, -knutí, dokon. k pu

kati; přenes. srdce pukne žalem,
lítostí; p. zlosti... = mít vel
kou zlost; p. smíchy = mnoho
se nasmát; = p. u zkoušky =
propadnout (hovor.); puklý hr
nec, -lé srdce;
slož. dokon.

opakov.: slož. nedok.
o nespokojenosti, o bou—
roz-: poupě se rozpukavá\

pro-, o nemoci,

se projevit; pro- v smích... =
dáti se náhle do velkého smíchu;
roz-: rozpuknou se ledy (Vina
řic.); div se ml hlava nerozpuk
ne (bolestí); rozpuklý květ; vy
= náhle nastat, o ohni, nepoko
jich

pukrlátko, -tek, stř., zdrob. k
pukrle, -lete, stř. = poklona
(lid. )

pnkřeti, v. puchřetl
pukýtek, v. buket
půl, ustrnulé čísel. podst. jm. =

polovice: p. hodiny..., dobrá. p.
hodina || -ré p. -ny; do, od p.
šesté, před p. hodinou atp.; v,
na půl i| vpolou, napolou cestě;
půl druhého, třetího || čtvrta
atd.;
přísloveč. půl = polo, napolovic:
p. člověk a. p. duch (Vrchl.); p.
kuchařka, p. šafařka (Tilsch.) |!
na půl (Vr.), obyč. napůl

půl- v četných slož. (někdy ]] po
lou) = poloviční, polovice '

půla, v. půle
pular, v. poulard
půl-arch; -archový
"pulbír, -a, m., z něm. = holič

(lid. a žert. hovor.); -rovati =
holit

půlbotky, v. polo—
*pulcinella <-či-», m., ital. = kaš

párek, šašek (Jin)
pulče, -čete, stř. = pulec (Ner.);

v. půlče
půlče || podle výslovn. pulče (šl

máč.), -čete, stř. = půlka (piva),
něco polovičního, necelého;
půlčik, -u, m. = půl žejdlíku

pulčinela, v. pulcinella
Pulda, m., přijm. z Leopold
půlden, -dne, mn. -dny, -dnů... m.

|| -dne, mn. -dne, -dní..., stř. =
polovice dne

půle || lid. a hovor. mila, ž. = po
lovice, půlka (říd.); je půle, -la
|| spis. půl (hodiny); půle chle
ba, mrtvého dobytčete...

pulec, -lce, m. = larva obojživel—
níků, hlavně žabí; ryba, jinak
vranka; přenes. = mladá dívka.
„žabka“

pulérovati || řidč. Jírovati, z něm.
= uhlazovat, leštit; p. jazyk,
sloh = brousit, tříbit (kniž.);
slož. dokon. vy

půlhodina, ž. = polovice hodiny;
zdrob. -hodinka, -nek, ž.; -hodi
nový = trvající půl hodiny

pulírovati, v. pulérovatl
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půliti_ pul = dělit na půlky: ne
půlíš srdce mě v světlo a stín
(sram, říd.); slož. dokon. roz—
co = rozdělit na půlky; slož. ne—
dokon. rozpůlo'vati (Nera)

půlka, -lek. ž. = polovice: p.-plva
= půl hl; = půlové. neta, na půl
taktu; rozděliti co na půlky;
pálkař, -e, m. = závodník na
trati dlouhé půl anglr míle

půl-kolo, -kolečko; -komick/ý (Sez.);
-letni; -l1',tr; Jih-ový

pullover cpulóvm, -vru, m., angl.
= pletená. bluza, halenka oblé
kající se přes hlavu

půl-měsíc, hlav. jako turecký znak;
jinak zprav. půl, polovice... má
sice; -měsíco'vý řád; -měs'ičnž
plat...; -milžono'vý; —noc= doba
kolem 12. hod. noční; dvě ho
diny s -ci = po půlnoci; = se—
ver (zastat-. kniž.); moční hodi
na: -noční vítr = severní;
-ost'rov, obyč. poloostrov;
-tisžciletý = trvající půl
let

-pnlovati, v. poullti
pulóvr, v. pullover
půlový, přid. k půle: -vá. nota, —vé

dvéře
půlpán. -a, m. = obyvatel městeč

ka (zastar.); sr. Raisow povídku
Půlpani

tisíce

pulpit, -u, m., z lat. = pult (za
star., J ir.)

půl-prapor (voj.); -ročn£ dovole
ná...; vrak; —'rota,- —řemeslník
(Nei-.)

puls, -su <<-zu»_m., z lat. = krev
ní tep; pulsace <<-za->>.ž. = tep

púISáhový = mající půl sahu
pulsovati <<-zo-»= tepat, o srdci
půl-století: celé půlstoletí || (bez

přívlastku) půl století; -stránko—
_ vý článek...
pult, -u, m., z něm. = podstavec

na psaní, na noty, deska. stůl,
kde se čepuje n. prodává.; zdrob.
pultek, -tku, m. (Jin) || obyč.
manik, -u, m.

půl—tón; -tónový; -tucet (So.):
-zlatn£k, stara stříbrná mince

puma, ž. = bomba; americ. šelma:
= .,slza Vesuvu", vyvržený kus
polotuhé lávy; = nedostatečná.
(student.)

pumpky, v. pumpky
pumový, příd. k puma: p. útok
pumpa., ž., z něm. = čerpadlo;

pumpař [-řka], -e, m. = výrobce
pump, obsluhovač(ka) pump-; =
kdo ..pumpuje". (žert. hovor.);
pumpička, —ček, ž., zdrob. k
pumpa '

pumpky (Neum. pumky; tisková.
chyba?). -pek, ž. pomn., z „něm.
Pumphose = sportovní krátké
široké kalhoty

pumpovati = čerpat; přenes. p.
koho (žert. hovor.) = vypůjčo
vati si peníze; slož. dokon. niz—,
vy- ; pumzmouti, -pl, -pnuv.
—pnut(í), dokon.. zprav. jen pře
nes. p.- koho

*pumprnňkle |! časť. špum-, ž. po
mn._ z něm. = kašpárkovy pře—
mety, kejkle, okolky, ciráty (lid.
& hovor.)

punc, -e, m., z něm. = úřední znač
ka na zlatých & stříbrných před—
mětech; puncova'nýl: -né zlato =
s puncem; -né vlastenectví apod.
= pokládané jedině za pravé (po
směš.); -ný kavalír (Klíč.) =
obecně uznávaný (pcsměš.);
puncovati = označit, -čovat pun—
cem; slož. dokon. o-,
puncem, ž. = místo. kde se
puncuje; puncovnž úřad, sazba

punctum || podle čes. pravopisu
-ktum, stř., lat. = bod, puntík:
p.! = konec, dost!; je to nesmysl
a punktum (čech); p. v pět =
přesně v pět (lid. a hovor.); sr.
punkt

punč (podle něm. pwnš). -e. m., z
angl., lihovina

punčocha, Z., z něm. = pletená.,
tkané pokrývka nohy; přenes.
posměš. = slaboch; -chármz, -ren,
ž. = továrna na punčochy, ple
tárna, punčoch; -chář [-řka], -e.
m. = tkadlec, pletař punčoch;
-chářský [—chářswí], přid. k to
mu:
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punčochovy': -vá forma; -vý hr- pupen, -u || pupenec, -nce, m. =
'dina = „punčocha"; zárodek květu, listu, větve; pu
pu/nčoška, -šek, ž., zdrob. k pun—
čocha; přenes. = žárové těleso
plynové lampy

punčovina, „ž. = punčová tresť:
punčový dort

*půnebí, stř. = podnebí (v ústech)
(Ner., Vr.)

punkce, ž., z lat. = nabodnutí
hrudníku... (lékař.)

punkt, -u, m., zčeštěné lat. punc
tum = bod, tečka; sr. puntík

punktace, -cí || -c (čech), ž. pomn.,
z lat. = smlouva., ujednání v
hlavních bodech; -ktátor, -a, m.
= účastník Vídeň. punktací z r.
1890; -kto17ati = zamýšlet, osno
vat (lid. a hovor.); = upravit
individuálně zpěvní part; slož.
dokon. z- co = zosnovat, „spis
kat“ (t.)

punktum, v. punctum
punkevní, příd. k Punkva; Pun

kevní jeskyně (na Macoše);
Punkva, ž., ponorná řeka na M.
(asi z Ponikva = „ponikající",
ztrácející se)

punš, v. punč
punt, -u, m., z něm. = prsník u

žen, poklopec u mužů (lid.); =
splknutí__ bunt (zastan)

puntíček, -čku, m., zdrob. k puntík;
-t'ičká'ř [-řka.], -e, m. = člověk
přesný na. puntík, hnidopich, pe
dant; —tičkářsk4) [-řsky ; -řstv£],
přid. k tomu; —tičkova.ti,slož. do
kon. vy- program = do puntíku,
podrobně stanovit (hovor.);
puntík, -u, m., zdrob. k punkt;
-tžlcový: -vá látka = s puntíky,
stříkaná, kropenatá

puntovati se, k punt (bunt) = bun
tovati se (zastan)

pupa, ž., z lat. = kukla
pupeček, -čku, m., zdrob. k pupek:

pupeční, příd. k pupek: p. jamka,
kýla; -peční provazec. (lid.) šňůra
neboli -pečnik, -u, m., spojující
zárodek s lůžkem; rostl.; -pečny'
= pupeční (Ner.);
pupek, -pku, m. = jizva na břiše
po pupečníku

penec též = chorobný nehnisavý
hrbolek

pupíček, -čku ||; pupík, -u, m.,
zdrob. k pupek

pupila., ž., z lat. -113 = zornice,
zřítelnice; -lámí, 1. = zornico
vý; 2. -1ární jistota = sirotčí

pupínek, m., zdrob. k pupen
pupkáč, -e, m. = kdo má velký

pupek, velké břicho. břicháč,
buržoa (s příhanou); p. s obilím
= nákladní loď (Čap.);
pupkatý = mající velký pupek

purclík, -a, m., z něm. Burzel
taube, druh holuba

purée || zčešť. pyré, stř. neskl. (jen
7. p. jedn. -rém) = kaše (hra
chová, bramborová)

purgace, ž., z lat. = očištění, po
čištění; -ga,ční prostředek (Ner.)
= počišťovací p., projímadlo, ji
nak purga'ns, stř. neskl. || -gatžv
<<-týv», -u, m.; -gativn£ prostře
dek

purifikace, ž., z lat. = purifiko
vání; -kač'ní snahy = očistné.
opravné, Joana“ = očišťovat,
očistit. na př. jazyk od cizích
slov (Vlč.), upravit, -vovat (di
vadel. hru, Arb.)

purismus <<-zmus»_ -smu, m. =
snaha o t. zv. jazykovou čis
totu, o prostotu v umění; *puri
swati <<-ryzo-»řeč = čistit, tříbit
(Palac.);
purista, m. = stoupenec purismu.
brusič; -ri8tžcký <<-styc—»= v
duchu purismu

puritan [-nka], -a, m. = stoupe
nec anglie. nábožen. sekty, ná
božen., mravní přísnosti, pros
tOtY v oděvu ap.; Judaismus
<<-nyzmus», -mu, m. || -tánství,
stř. = puritánské hnutí, názory

purkmistr, —a,m., z něm. = sta
rosta. města; -strovský úřad ne
boli -s'tropstv£, stř. (zastat)

purkra'bě, -běte || -bí, -biho, m.
(s přívlastkem: nejvyššího —bí,
Jir., ap.) = správce hradu; -bský
úřad neboli -bst'oí, stř.
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purpur, -u, m.. z lat. = nach; =
purpurový šat; -rový [-vě; -vost]
= nachový || báSnic. Mý; pře
nes. -rový hřích (Zahradníč) =
při kterém se nutno rdít

pusa, ž., z něm Buss (u Jungm.
bůsa, basa) = ústa, hubička (lid.
a hovor.); zdrob. pusička, -ček
!| časť. pusinka, -nek, puska,
ž. (Ner.) ; -sinka, též = druh
cukroví

*působce, m. = kdo působí, tvůr
ce, původce (zastar.); '
působiště, stř. = místo působení;
*působitel, -e, m. = původce (za
star.)

působiti = dělat, činit, být při
činou čeho: p. komu radost, bo
lest, šk'odu, potíže..: p. na či
cit, vůli, na koho = mít vliv;
p. v úřadě, veřejně... = sloužit,
býti činný; veřejné působení;
-nim zimy..., zbyteč. m. zi
mou; slož. dokon. z- komu mno—
ho starostí, změnu, obrat...; sr.
způsob; přiz- co čemu = učiniti
způsobilým, vhodným; přiz- se
komu, čemu (podnebí...) = hledět
mu vyhověti, zaříditi své jedná
ní, způsob života podle něho,
zvyknouti si: uz- co k čemu =
přiz-; za- na. koho = vykonat
vliv (nové, ujímá se):
působovati, opět. (Sab.), obyč.
působiti; nedokon. slož. z- zma
tek...; působivou, opakov.

působivý [mi-i; -vost] = působící,
účinný, efektní (prostředek, alo—
vo...)

působnost, -i, ž. =
sobný = působivý

působovati, v. působiti
půst, postu, m., z něm. = 1. zdržo

vání se od pokrmů a nápojů; 2.
= doba od popeleční středy do
velikonoc

posta, ž., z maď. puszta = step
půstek, m., zdrob. k půst (Ner.)
pustina, ž. = pusté místo, DOUŠť:

přenes. žití p. (Slád.) = nera—
dostné... žití; pustinný = (jako)
na poušti (šlejh.)

činnost; 'pů

pustiti, puštěnů) = uvolniti toho.
nebo to, koho, co držíme v ru—
kou, kdo, co je zavřen(o)..., dátt
dovolení, nechat (ode)jíti, vy
letět...: p. co na. zem, ptáka z
klece, žáky ze školy; p. dítě do
divadla.... koho na. svobodu, chr
ty na zvěř; pusť mě = nedrž;
p. motor... = uvést jej do cho
du; p. starost z hlavy, z mysli
= nemyslit na ni; p. komu ži
lou = ubrat krve; přenes. =
prohnat ho, dát mu co proto
(lid. a hovor.); p. synovi statek
= odstoupit; p. chlup ="utra
tit, prohrát, zaplatiti za koho
(vulg.); pustit koho, co k vodě
= nestarati se (t.); p. naději
(čelak.) = vzdáti se jí; p. bit—
vu na koho (Jin, zastan) =
utkati se v bitvě; p.. pouštět1
na koho hrůzu = hleděti (za)
strašiti; p. koho k slovu = dát
mu možnost miuviti;
podmčtově: špína pustí = dá
se odstranit..: barva (vodou.
vlhkem) pustila = rozplynula.
se, rozmazala;
za. se do koho = obořlti se nan:
p. se do čeho, do práce... = dáti
se; p. se lesem, do světa, za kým
= vydati se, namíříti si...;

slož. dokon. do- co, do-, aby...
= dovolit; nedati do- na koho
= nedat jej pomlouvat, snižo
vat..., velmi si ho vážit; sr. do
puštění; do- se čeho = učinit.
spáchat; do- se = „zapomenouti
se", o ženě (říd.); na- co vodou...
|| vody do čeho; na- co ochran—
nou látkou = impregnovat; o
koho, co (město...) = zanechat
kOho někde, odejít od něho, z
toho; od— komu co (dluh, pro—
vinění...) = prominout; sr. od
pustek; s odpuštěním (připomí—
náme-li něco nelibého): vozíme.
s o., hnůj; po- šaty =
prodloužit, rozšířit; po
uzdu = povolit; po- komu statek
= odstoupiti; po- v horlivosti =
ochabnout; pro- koho z vězení.
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ze služby...; pře- máslo = roz
pustit, -škvařit; pře- komu co
= postoupit; před- koho = do
volit mu vstup; při- koho k če
mu = dovolit přístup, účast;
nepři- koho k slovu = nenechat
jej mluvit; při- co = 1. dovo
lit; 2. předpokládati, koncedo
vati: připusťme, že je to tak =
dejme tomu; roz—vlasy = uvol
niti; roz- pevnou látku (cukr...)
= převésti do roztoku; roz
schůzi = předčasně ukončit;
roz— spolek... = zakázat jeho
další trvání; 'roz- jazyk (Wint.)
= mluvit příliš volně; s- koho,
co = pustiti dolů; nes- s koho
oči = stále, bedlivě jej pozo—
rovat; 5- (při kOupi...) = dát
laciněji, snížiti své požadav
ky; s- motor... = pustit: žák,
řečník spustil = začal odříkávat
úkol, řečnit (lid. a hovor.), s
křik = dáti se do křiku; ručnice
spustila. = vyšla z ní rána; *s
(lépe z-) krajinu = zpustošit
(Třebíz.); dešť se spustil = náh
le začalo pršet; 14—.co = pustit
z ruky...-; u- od čeho (úmyslu...)
= vzdáti se, ustoupit, nechat;
»- koho, co kam; vy- = pustit
ven (vodu z vany, ptáka
z klece.... kouř, slovo z úst):
vy- co = vynechat; 'vy- duši
(z těla) = strašně se unavit,
zemřít; vy- ducha = umřít:
z-, v. s-; z- se = mravně kles
nout, zkaziti se; v. zpuštěnec.
-ní; za- trám do zdi; za- koře
ny, přenes. = ujmouti se (o
myšlence...) ;
v. pouštěti

pustlý [de], o barvě = vybledlý
pustnouti, -stl, -stnuv, -stnutí =

stávati se pustý; v. pustlý; slož.
dokon. z—;v. zpustlík

pusto, v. pustý
puSto-, kmen k pustý ve slož.:

'-děsný = hrůzostrašný (ši
máč.): '-divý = pustý a divoký
(Čelak.);-'-d—ravý = krutě dravý

-(Hál.); musm = zcela pustý:
-ryl, -u, m., z ruš. = jasmín

82.

pustost, v. pustý
pustošitel, -e, m. = kdo pustoší:

pustošiti = činit pustým, ničit,
hubit (kraj...); -šit koho dušev
ně, citové; slož. dokon. z-;
pustoší/van, opakov.

pustota, v. pustý
pustý [—tě; -to,- -tost; -tota], 1.

= prázdný, bez lidí (kraj, dům
...), bez porostu (sad...); 2. =
divoký, nevázaný, rouhavý, po
šklebný...: p. křik (Čelak.), smích
(Ner.). úšklebek (Čech), -tá. lež,
-té štvaní, mravy; sr. bohopus
tý; -tě žít, lát...; je tam -to;
do puste. vše zhubit (Němc., o
jediň.); -tost, -tota kraje...; -to
ta. = Opuštěnost (Jin) '

*pušečný, podle ruš. =
puška, -šek, ž., z něm. Buchse.

1. = krabice, nádoba (zastan,
Jir.); 2. = ručnice;
puškař " -škář, -e, m. = výrob
ce pušek; -škařstv£, stř. = vý
roba, pušek;
puškový, přid. k puška

puškvorcový, přid. k
puškvorec, -rce, m., z
Brustwurz, bylina

pušpan, -u, m., z něm. Buchs
baum = krušpánek, zimostráz

puštička, -ček, ž., zdrob. k puška
puť, put put... || pata, citoslovce,

kterým se volá na drůbež
pata, ž. || časť. zdrob. patka, —těk.

patička, -ček, ž. = slepice; pře

puškový

něm.

nes. = nesmělý, tichý člověk:
sr. puť

"'půtah, -u, m. = vztah (šatů..
Suš.)

puténka ][ -ty"nka, ž., zdrob. k
putna

putička, v. puta
Putifarka <-ty-», ž., žena biblic

kého Putifara; symb. záletnice
putika || -tyka, ž., z franc. = ko

řalna, krčma (lid. a hnvor.);
-ká'ř, -e, m. = opilka (zhrub.)

puťka, v. puta
“půtka, -tek. ž. = potýkání, šar—

vátka. bitka
putna, -ten, ž., z něm. = větší

dřevěná nádoba na nošení



putovati 1300 Pyrrhovo

putovati = konat pout, cestovat; pýcha, ž., podst. k pyšný = hrdost,
přenes. = chodit (do školy, J ir.); honosení, vyvyšování se nad dru
slož. dokon. na- se
putovávati, opak.

puťovka, -vek, ž., z ruš. = zázna
my o denních úkolech & výko
nech. 0 pracovních překážkách
ap. (odbor.) '

putovní roucho = cestovní; p.
knihovna = ne stálá, přenášená
z jedné vsi do druhé...; p. cena

(mnoho) ;

(sport); i-imičí říza (Čech) =
poutnická; *-vník, -a, m. = pout
ník

*putra., ž., z něm. = máslo (lid.)
putridní, z lat. = hnilobný;

putňfikovati = způsobovat hni
lobu

putti <<-ty>>,ital. = hoši, děti, na
hé dětské postavy na štítech
domů apod.

putyka, -kář, v. putika.
putýnka, v. puténka
půvab, -u, m. = co vábí,

smyslům'; půvabný [-ně;
= mající, působící půvab

"'půvědkový: -vé šaty (Baar) = na

lahodí
-nost]

nedělní a sváteční odpoledne
(chod.)

*půvěra, ž. = pověra (chod., č.
Chod)

puvoár, v. pouvoir
původ, -a, m. = původce (zastar.);

p., -u = příčina, počátek, vznik;
původce [-dkyně], = kdo dá Dů
vod, způsobí: -dce sporu, ne
přátelstvím; = autor (návrhu...)
spisovatel (knihy); -dcovský ||
-dský: -ké právo = autorské;
původní [-ně; -nost] = prvotní,
první (podoba...), prvně pojatý

(úmysl), nejprve usedlý (p.
obyvatelstvo) atp.; = originál
ní; -ně to bylo jinak; -nost myš
lenky, spisu;
původst'vt, stř. = autorství

puzen(í), -puzo'vati, v. puditi
pych, -u, m., 1. = pýcha, bujnost.

zpupnost (kniž, T. Nov., Při.
Mor._ čech, Sez.); přenes. = pře
DYCh. nádhera (čech); 2. polní,
lesní p. = krádež

hé; přenes. =
nač jsme pyšní:
ap.; sr. chudý;
pýchou || py- (Jir.) = být pyšný.
pyšniti se (zastar.); dokon. z- =
zpyšnět (Rieg.); v. pyšný;
pýchavka, -vek, ž., houba

předmět pýchy,
děti, p. rodičů

PW. -e, m. " Ž. = mužský po
hlavní úd

pyjama c-ža-», stř. neskl. (někdy
7. p. -mem) || pyja/mo, -ma, stř.
(hovor.), z perš. = noční šat;
pyjamový: -vá látka

pykati, -kám: p. čeho = litovat.
káti se || p. zač. (odch. co, Zey.)
= nésti zlé následky čeho, trpět;
slož. dokon. od- si trest... = od
být; pykávatž, opak.; slož. ne—
dokon. od- trest

pyl, -u, m., z ruš. = jemný žlutý
prášek v prašníku rostlin, pel

pylon, -u, m., z řeč. = vrata, sloup
pýr, -u, m., tráva, plevel
pyramida, ž., z řeč. = jehlan:

eS'th. p. = jehlancovitá kamen
ná hrobka staroegyptské.: p. z
pušek (vojen.) = pušky posta
vené do jehlanu, kozel; -midální
[—ně] = jako pyramida, obrov
ský; -ní hloupost (hovor.), blá
hovost (Majer.); = ,.ohromný",
báječný... (vulg.)

pyré, v. purée
Pyreneje, -jí, ž. pomn., pohoří v

Evropě; —nejský poloostrov
pyro-, kmen řec. slova. DYr = o

heň ve slož.: -fob'ie <<-bije», ž.
= chorobný strach před ohněm;
-fon, -u, m., hudební nástroj;
-ma/n'ie <<—nyje»,ž. = chorobná
náklonnost ke žhářství; -technik,
-a, m. = ohňostrůjce

pyrop, -u, m., z řeč. = český gra
nát

pyrrhonismus <<-zmus>>,-mu, m. =
krajní skepticismus (podle řec.
filosofa Pyrrhona)

Pyrrhovo vítězství = získané pří
liš draho, s velkými obětmi (po—
dle vítězství epirského krále Pyr
rha nad Římany)



pýř 1301 quai

pýř, -e, m., pýřa'vka, ž., pýři, stř. pytel, -tle, m., z něm. = po
= pýr (m.): přenes. pýří “= dlouhlý širší vak z hrubě tka
vlákna (jako pýr), praménky...: niny, hlav. na sypké hmoty: p.
pýří světla. (Ner.), sněhu (Čech), na mouku... (nač?) || p. mouky
sněhwé p. (Sez.); symb. ochab— _ (množství); p. hříchů = člo
losti: nohy jako p. (Heyd.) věk; p. dobroty = dobrák:

pýřlti se = vyrážet jako pýří. o -lem praštěný = pomatený.
chloupcích na', bradě (Ham.): hloupý (lid. a hovor.); tma jako
zprav. přenes. D. se (StUdem) = v -li = úplná; koupiti zajíce
rdltl se, Cervenat; slož. dokon. v -1i = co nevidíme (t.); po
za- se; v. vzpýřený; *pýřivý = cházeti ze selského -le (Baar)
vzbuzující pýřeni: -vá. něha 510v = rodu; sr. jistota
(Hal.): 'pýřný = DÝřÍCÍse, je- Pythagoras, -ry || -ra, m., staro
žící (Dav.) řec. filosof ; -rova věta

pysk, -u, m. = ret; zaječí p. = Pythia [-thija] || -th1'e, —ie, ž.,
rozštěpený horni p. u člověka; věštkyně v Delfech; pythlcký
stydké -ky u rodidel; kozí p.. [-ck/y; -čnost] = tajemný, zá.
rostlina; v. zaječí; hadný; pythijské hry
pyskáč, -e, m. = pyskatý člo- pytlácký [-cky; -ct'vž], přid. k
věk; pyskatý = s velkými pysky: pytlák
-té rostliny pytlačiti = pytlácky lovit; -lačiti

pystíček || -štiček, -čku, m., zdrob. v cizím revíru, přenes. (hovor.)
k *pystík, -u, m., zdrob. k pysk o práci v jiném než vlastním

'Pýšm 5., = pyšniti se (R. Svob.. oboru, 0 záletnictví; slož. dokon.
Sok.-Tů.) u- si co (Baar) = pytlačením

pyšněti, -něji = stávati se pyš- ulovit; za- si; pytlačívati, opak.
ný; zprav. slož. dokon. z-; pytlačka, -ček, ž. = pytlácké. roz
pyšnitž se, -ní = být pyšný, ho- kládaci ručnice
nositi se; p. se kým, čim pytlik, -a, m. = podloudný lovec

pyšný [mě] = hrdý, vynášející a. zloděj zvěře
se nad druhé; p. na. koho, nač pytlíček, -čku,.m., zdrob. k pytlik,
|| zříd. čím (T. Nov.): p. hrad -u, m., zdrob. k pytel;

= nádherný ap. (kniž.); pyš— pytlik, -a, m. = nerozuma, hlu
ný člověk neboli *pyšoň, -ně, m. pák (lid. a hovor.)
(Herb., nářeč.); sr. pýcha pytlomti čim, p. se zimou... =

*pyštěk, -št'ku, m., zdrob. k pysk třásti čím, se (lid.)
(Koll.); pytlovina, ž. = plátno na. pytle;
pyštiček, m., v. pystíček -tlovity' [—tě]= jako pytel: -té

*pytati, opět. k ptáti: 1). se hvězd kalhoty; —tá.obloha (Rais) = za
(Krásnoh.) = ptáti se (hojně tažené., zamračená.
ve vých. náš.) pyžama, v. pyjams.

Q
Slova s qu jsou veskrze cizí, Quadrageslma a-gézi-», ž., lat. =
mnohá. zdomácněla & píší se s doba čtyřicetidenního postu, šes
kv, na př. kvadrát, kvarta, hle- tá. neděle před velikonocemi
dej proto tam. quadriennium ][ kvadňenium, viz

q, zkratka = metrický cent; kvadrienálka
Q = 500 quadrilla, v. kadril

qu <<kvé»_souhláskové skupina kv quai <<ké», stř. neskl., franc. =
v cizích slovech nábřeží



quajak 1302 rail

qnajak akva-», -u, m., strom se Quido, v. Kvido
vzácným dřevem, s léčivým od- Quijote, v. Don
varem z něho, s léčivou DrYSkY- quinta, v. kvinta
říci, „lignum sanctum" Quinquagesima a-gézi-» = posled

quasi <kvazí», lat. = skoro jako, ni neděle před postem
skoro, asi Jako, pe.-, ve slož. Quirinňi, -u, m. = královský pa—
-aktz"vum = zdánlivé aktivum; lac v Římě na vrchu téhož jmé
měda (Tilsch.) = pavěda'apod. na; symb. italské vlády

quattrocento <-čen-», -ta. stř.. ital.
= raná. ital. renesance

queue <<ké»,stř. neskl., franc. =
vlast. ohon, přenes. = zadní-.voj,
tágo; = koda, nožka (v noto
vérn pismě), strunik (hudeb.)

! cen, hláska, pismeno:
r., zkratka = rok, roku; radius
(poloměr); -R. = Réaumur; ra
diové. stanice

mb [raba (Zey.), rabkynč (Čech)],
-a., m. = otrok [otrokyně] (kniž.)
[] rob (Suš., Slád., Vrchl.)

rabat, -u, m., z franc. =
sudžuk

rabátko, -tek, stř., z něm. a tam
z franc. (sr. rus. rabatka) =
záhon, hrabátko (zahradnic)

rabi, -iho, m. = rabín (Olbr.)
rabiát [] rabiját || zčešt'. lid. ra

biják, -a, m., z lat. = neurvalec,
surovec (lid. a hovor.); -tn£ ||
-tský [-tsky; -tstvi] = neurvalý,
surový

rabicová zeď =
omítnuta 

rabiják, -ját..., v. rabiát
rabín, -a. m., z hebrej. rabbi =

židovský duchovní; rabinát, -u.
m. = rabínský úřad; rabínský
Esky; -st'v£], přid. k rabín

rabkyně, ž., v. rab
'rabovati co, z něm. rauben, 1. =

loupit, plenit, drancovat; slož.
dokon. vy-; 2. v kartách = brát
při rozdávání trumfa

rabský [—st'vi], přid. k rab = o
trocký (čech); rabstvo, stř. „hro
mad. = rabové (čech)

sleva.

z drátěné sítě &

Quis, -se <r-se», m., přijm.; z lat.
quis = kdo

quodlibet || někdy zčešť. kvod- "
'kvot—, —u, stř. [[ m., někdy ne
skl.. lat. = všecko možné, směs,
vlast. = co je libo

rabulista, m. z lat. = násilník.
tlučhuba, překrucovač práva.:
-stický [-cky], přid. k rabulistika
= násilnický...; -st1'.kacesty-», 2.
= násilnictvi, chvastounstvi, pře
krucování práva

rabuše, ž., z něm. = tyčka se zá.—
řezy označujícími počet, množ
ství něčeho (zastat)

ras,—a,obyč. rasa, v. tam

racek, -cka, m., pták; R., přijm..
dilem z racek, dilem domác.
tvar k Raclav z Radslav, Ra
dislav

racija., v. razzia
racionalisaco aaa-». ž., z lat. =

racionalisováni; -lismus q-zmusav,
-mu, m. = idealistic. filosofie.
prohlašující rozum za jediný zdroj
poznání; -_lz'sovat£ c-zo-xv co, vý
robu... = řídit rozumovými zása—
dami_ hospodárně, promyšleně
vyrábět; slož. dokon. z-;
Jista, m. = přivrženec racio
nalismu; Jistick'ý <<-styc-»[-ck'y]
= v duchu racionalismu;
racionální [mě; mostJ, nik.
-nelni = rozumový, promyšlený,
hospodárný

'racochejl (z -—chýl). -a, m., sou
visi s rozsocha = ohyzda...; být
jako r., mít hlavu jako r. =
mit rozcuchané vlasy (lid.)

" mě, v. rád



račátko 1303 Radim

račútko, -tek, stř., zdrob. k ráče, kornu na. -du; nevěděti si -dy;
-čete, stř. = račí mládě; učiniti co na něčí -du; komu
ráček, -čka, m., zdrob. k rak není -dy, tomu není POmOCÍ

rači, v. rád (přísl.); přispět -dou i skut—
račí, přid. k rak: r. mládě..: kem; být komu tou, upřímnou

'rač'ice, v. rak radou, aby... = radit, upřím
ráčiti, rozk. rač, račte, 1. = chtít, ně r.; 2. = sbor rádců

přáti si: mít, pít, jíst, co hrdlo II mda, m. = rádce, jako titul.
-čí (lid. a, hovor.); 2. ve zdvoři- hodnost || žen. protějšek rada
lostních obratech: co jste ráčil (odborovém. r.) nebo radová,
říci? = co jste řekl; kam ráčíte rádkyně (d05ud neustaleno).
[jít, jet]?; jak se ráčíte [mít]?; nik. radka; pí radová, též =
co si ráčíte přát || (výpustkou) choť rady
co ráčíte?; — jak se račte mít, rádce [-dk'yně], m. = kdo radí
kam račte jít... místo račíte; rádelní, příd. k rádlo: r. kolečko
3. až se (mu) uráčí (přijít), zničí raden, -dna...; být komu raden =
= až „milostivě“ přijde (lid. & radit (Jir.); žerty nejsou radny
hovor.); 4. nař. též: sen se 1231— = nedoporučují se (Č.-Chod):
ráčil = vyjevil v. radno

ráčkovati = vyslovovati čípkové raději, v rád
r; sr. čípek Badhost, -u, m. = sbírka roz

rád, -a... [ráda] || nerad (lid. ne- prav. Palackého; Radhošť, -tě.
rád), jen v 1. p. = s radostí, m., hora na M.; R., ž., ves v
ochotně (s významem přísloveč— ČJ radhoštsky' II 45387632,Příď
ným); r. pracovat, něco jíst, k tOmu
slyšet, vidět, komu pomoci. radiace a-dyja-», ž., z lat. = zá—
být na světě...; mít koho, co ření, vyzařování; = přeškrtnuti
r. = milovat, mít v oblibě; křížem účetní položky; Žradiálni
mějte nás rádi = dejte pokoj [mě] = paprskovitý; -átor, -u.
(lid. & hovor.); nemám r., když m. = vysílač, zářič
se při jídle mluví; radikál <-dy-», -u, m., chemie.
výpustkou slovesa: já. r. maso útvar; r., -a., m. = stoupe
[jím], víno [piji]...; nec radikalismu; radikaltsmus
r. býti čemu = radovati se z c-zmus», -mu, m. = myšlenkový
čeho, vítat! co; jsem (tomu) r., a politický směr usilující o změ
že jste přišel...; ny „od kořene“, od základu. do
rád nerád, musím... = ať jsem důsledků, pronikavé; -kalisovatč
rád či nikoli, at' mě to těší či ne; <-zo-» koho = činit radikálním.
rádo o věcech, příslovečné = oby- vybízet k radikallsmu. živit je
čejně, zpravidla.: na ledové mu- ho radikální smýšlení; slož. do
že rádo mrzne; na ten svátek r. kon. z-;
prší; r. se stalo (lid. a hovor.) radikální [-ně; móstJ = v duchu
= rád jsem to udělal, odpověď radikalismu, pronikavý, rázný
na poděkování; sr. milerád; (změna, náprava...), usilující o
2. stup. jen přísloveč. raději, pronikavé změny.... nekompromis
lid. a hovor. radši, radě aračl. ní (člověk, strana, hnutí), rázný,
rač»: r. bych byl doma; večer velmi účinný (prostředek); “119
nejraději čtu... pokrokový, -ně zakročiti...; -kál

I rada„ ž.. 1. = radění, poučení, m'čiti = být radikálem (Mach.)
pokyn: teď je dobrá. r. drahá., radikovaný a-dy-», o živnosti =
o nesnadné situaci; po účinku vázaný na nemovitost
zlá. r. (přísl.) = těžko radit: Radim, -a, m., muž. jm.; R., -mč
-du, -dy komu davat. jít ke || -mi, ž., vsi v č.



radio 1304 radost

radio arádyjo>>, -dia. stř., z lat.,
1. = přenášení mluvy. zpěvu.
hudby na dálku elektromagnetic.
zářením, rozhlas; 2. = přístroj
na. přenášení...

radio- ve slož.: aktivita, <<-kty-»=
schopnost vysílat paprsky, vyza
řovat; aktivní látka. = vyzařu
jící; -a/matér, -a, m., velmi roz
šíř., ale nečes.. lépe radiový
amatér = milovník radia; -ama
térský Draky; -rstv£], příd. k
tomu;
-aparát, -u, m., lépe radiový
aparát, přístroj;
-gram, -u, m. : telegram po
slaný radiem;
-journal a-žurnál», -u, m. = ra
diový journal;
Jalub, -u, m., lépe radiový
klub;
-obchod, -u, m., lépe radiový
obchod;
—průmysl,-u, m., lépe radiový
p.:
-p'řistroj, -e, m., lépe radiový
přístroj;
-skop1'.e, ž. = vyšetřování roent
genovými paprsky;
-součástka, lépe radiová 5.:
-stanice, ž., lépe radiové, s.
atpod.

radlovka. crádyjov-», ž. = placatá
čepice, baret

radiový, přid. k radio, radium
radírka <<-dýr-» || radý'r-, ž., z

něm. = radírovací guma; rad/í—
rovaci = na. radírování; -rovati
= vymazávat (gumou), vyškrabO
vat (lid. a hovor.); = leptat.
rýt (zastar.) ; slož. dokon. vy

raditi, -dí, -děn(í) || zrazen(í) =
dávat radu: r. komu k čemu,
r. komu, aby jel... || jet... ll to ti
neradím...; r. se s kým o čem i|
v čem; slož., dokon.
*do- se = u- se; od- koho od
čeho = poradit, přemluvit, po
hnout, aby to nečinil, odvrátit
od čeho; též o věci: to mě od
radilo = pohnulo, že jsem něco
neučinil; od- si hosty (o hostin
ském) atp. = způsobit, že víc

krát nepřijdou, odpudit: po- ko
mu = dát radu; po- se s kým
o čem; po- si s kým, s čím =
dovést jednati, zacházet.., po
moci si; *pro- = zradit (zast.);
proz- koho, co = (zrádné) ozná
mit, vyzradit; 14- se s kým o
čem = radou se dohodnout;
1131?-co = zrádné odhalit;
z-, 1. komu co, časť. koho z če
ho " od čeho = odradit koho
od čeho;
2. z— koho, co = opustit, pře
stat chránit. zapřít, zaprodat;
-razovati, slož. nedokon. od-,
proz-, vyz-, z- k dokon. odra—
diti...;
radi'vati, opak.

radium arádyjum>>,
lat., prvek

radins <<rádyjus», —dia, m., lat. =
poloměr, paprsek

radívati, v. raditi
radka, v. II rada
rádkyně, v. II rada, rádce

-dia, stř., z

radlice, ž. = krojidlo u pluhu;
R., -1ic, pomn., vsi v c. a na
M.; radlico'vý náraz (Kadl.);
radlička, ž., zdrob. k radlice

rádlo, stř., jeden druh oracího ná
stroje, vlast. vůbec nástroj na
orání (z or-dlo); v. rádelní

mdnější, v. radno
radní dům = radnice (zastar.);

radni, -ního, m. = obecní, měst
ský rada;
radnice, ž. = sídlo městské rady,
měst. úřadu; R., -nic, pomn., vsi
v Č.;
radniční sklep, zástupci

radno (|| *rád-, Tyl»): není r. o
tom mluvit... = není vhodné, ne
doporoučí se; 2. stup. radnéjši:
bude nejradnějši... = nejvhodněj
ší, nejlepší, -lépe (č.-Chod)

rádo, v. rád
*rádoby, příslov. = chtěné... (Ner.)
*rádobymystický <<-styc->>= nepo

dařeně mystický (šal.)
radost, -i, ž. = podst. k rád =

stav, kdy jsme rádi, radujeme se.
opak smutku: (mít) r. z koho,
čeho, nad čim; dát komu, míti



Radouň 1305 rachomejtle

co pro r.; udělat, způsobit ko- Rafael <<-fa-el», -a, m., muž. jm.
mu r.; (biblic. pův.)
radosti, z -sti plakat..: k své... rafati, z citosl. raf = chňapati (o
-sti se dověděti, že...; s —stiněco psovi)
udělat = rád, ochotně; — jedna
r., v. jeden; kvete až radost =
až je z toho radost. k radosti;
*radostička, -ček, ž., zdrob. k
radost (šm.);
'radosti'vý (RK., Suš.) || ===-string
(podle starostlivý) = radostný;
radostněti, -nějí = stavati se ra
dostný (Ot. Han.); slož. dokon.
z- (Vr.); zradostnělý (t.);
radostný [—ně;-nost] = působí
cí radost; -ná. událost, též = na
rození dítěte; = mající radost,
radující se (RK., Tyl); -nost =
rozradostněni (Tilsch.)

Radouň, -ně, ž., vsi v Č.
Radouš, -e, ž., ves v Č.; R., -e, m.,

domác. tvar k Radomil, Rado
slav, Radovan; zdrob. -šek, -ška,
m.

rodová, v. II rada
Radovan, —a, m., křest. jm. (z

RZ.); zdrob. mánek, -nka, m.
radovánka (Rais), obyč. -nky, -nek,

ž. pomn. = radováni, radosti,
hry, slavnost pro radost

radovan = radirovat; slož. dok.

radovati se = mit radost: r. se
čemu (zastar.)_ z čeho, nad čim;
slož. dokon. na,- se (mnoho):
ob- koho = způsobit mu radost
(bibl., v duchov. písnich); po—
se s kým = trochu, do vůle se
radovat; TOZ-koho = ob- (Ner..
Vr.); roz- se (říd.); za,- se = být
pojat radosti (běž.); radovávat-l
se, opak.

radovský, přid. k II rada: r. titul;
-ká hodnost neboli dvství, stř.

radš(i), v. rád
*radůstka, -stek, ž., zdrob. k ra

dost = malá, drobná. radost
, -dýro'vati, v. radirka

, -ži, m., titul indického pa
novníka '

rat, citosl. = chňap (lid. &.hovbr.)
“ráf, -u_ m., z něm. = obruč na

kola... .

ráfek, -fku, m., zdrob. k rá!
raflčka, -ček, ž., zdrob. k rafika
rafije (-fij, Vrchl.) ][ Jika, ž., z

lat. graphium = pisátko (za
star.), ukazovadlo, ručička u ho
din

rafináda, ž., z franc. = přečištěný
cukr, petrolej aj.;
rafinerie <<—ryje»,ž. = čistírna
cukru...;
rafinovaný [-ně,- -nost], k rafi
novati: r. Cukr = přečištěný;
přenes. = zchytralý, vy-, lstivý
(člověk, způsob), vychytrale...
provedený (podvod);
rafinovatá = přečišt'ovat

rafnouti, —f1,-fnuv, -fnut(í), do
kon. k ratati = chňapnout (o
psu);'= uchopit (zhrub.)

ragby, v. rugby
raglán, -u, m., z angl. = volný

svrchnik (podle Angličana Rag
1ana); mový střih, -vá látka

ragoůt <<-g'ú»,stř. neskl., z franc.
= zadělavané kořeněné maso.
směs různých mas. drůbeži po
lévka; -tový prášek

rahénko, zprav. 'rá- || ráhýnko,
—nek, stř., zdrob. k
ráhno || *ra-, -hen, stř. = bidlo
závora;
ráhnoví, stř. hromad. = ráhna;
ráhýlnko, v. rahénko

rachati, citosloveč. = kuňkat, o
žabách (šrám.); = praskat,
chřestit, chrastit (Rais, Vanč.);
slož. dokon. za- (šram.);
rachávati, opakov.

rachejtlo || rachomejtle (lid. a ho
vor.), ž., asi z ital. = raketa,
prskavka; = stará. žena (zhrub.)

rachitický [-cky] a-tyc-» = křivič
ný;
rachitfis <<-tys», -tidy, ž., z řeč.
= křivice

rachlátko, stř. = chřestitko
rachna, ž. = „rachejtle“, zhrub.

o ženě
rachomejtle, v. rachejtle



rachot 1306 rakvička

rachot, -u, m. = rachání, racho- 'rajt, -u, m., z něm. = „rajtová
cení, nepravidelný duniv-ý zvuk ní“, nezbednictví (lid.)
(vozu, stroje, bitvy, hromu...); *rajtky, -tek, ž. pomn., z něm. =

72101710thlla-2M, žé.h= něco st; jezdecké kalhotyo o 0 e ovan o, . . .
Istaré' gtavení _ -ta sŽrýpráce 'rajtovati, z něm. = Jezdit na koni;
(hantýr)- = vzpouzet (1id.); r. na čem =
rachotitzi . -cení : působit ra- mít jako svého koníčka; r. na

chot: hrom... -tí || r. čim; slož. 1:3? = "Chána ho (l'd' “ ho“
dokon. od-, vy-, 0 kočáru... = ') _
s rachotem odjet, vy-; na- se rak [račweL -a, m., korýš desíti
(mnoho); „_ = způsobit rachot; nožec; symb. červenostl, poma
rachotivati, opak.; losti, zpátečnictví (r. leze po
rachot'i'vý [dně] = rachoticí zpátku); = rakovina (lid-):

rachůtek, -tku, m., zdrob. k rachot; Takin'. -e, m- = kdo chytá. pro—
v. chrop dává raky

raifteisenka arajfajzen-m ž., druh raketa, ž., z franc. = pálka, prs
drobné záložny (podle zakladatele kavka; -to1n] stroj
Raiffeisen) rakev, -kve, ž. = truhla, schránka

Rais (Rajsno, -e, m., příjm.
raison aezómo, -u, m., z franc. =

vlastní obor (hovor.);
raiso'n d'et're xrézon děti-», m.
neskl. (ojedlň., na př. u- Arb.,
z.), franc. = důvod ospravedl
ňující bytí, existenci čeho (stra
ny, hnutí...)

ráj, -e, m. = posmrtné blažené
sídlo podle náboženského pojetí:
symb. krásy, blaha, blaženosti:
žít... jako v ráji...

rá'ja, -je || ráje, ž., turec. název
nemohamedánú

'rajbovati, z něm. = drhnout, třít
(lid.)

'rajcovati, z.něm. = dráždit (lid.)
rajče, -čete, stř. = rajské jablko

(lid.)
rajčí, přid. k rajka
'rajda, ž. = běhna (lid.)
ráje, v. ráje.
rájek, m., zdrob. k ráj (Koll.)
rajfajzenka, v. raifťeisenka
rajfrok, -u, m., z něm. = plášť

(zastan, Jin), krinollna
rajka', ž., pták; v. rajči
rajon, -u, m., z franc. rayon =

okrsek, obvod (policejní...); -no
'vati = omezit na jistý rajon,
rozdělit na rajony

rajský [-sky] = jsoucí- v ráji, z
ráje. jako v ráji...; -ké jablko,
rostl. &její plod

na mrtvolu; v. hřeb;
*rakevní mraky (Ner.) = jako
rakev, černé

rakija, -je || —je, z., z tur. -'= sil
ná kořalka na Balkáně, arak

rákos, -u_ m., travina; rákosí, stř.
' hromad. = rákosový porost;

mina, 2. = rákosí, rákosové pie-_
tivo; -siště, stř. = místo, kde
roste rákosí; -ska„ -sek, ž. = rá
kosové. hůl; -smxtýl = porostlý
rákosím; -sový = z rákosu

Rakousko, stř., země, stát;
Ii.-Uhersko, stř., bývalá říše;
rakousko-uherský, přid. k tomu;
rakouský, přid. k Rakousy, —S.
pomn., země

rakovina, ž., choroba: winny' ná
dor _

rakušácký' [-cký; -ctvi], přid. k
rakušák, -a. m. = přívržence

Rakouska. za. Rakousko-Uherska
(html.)

Rakušan [-nka], -a, m. =' oby
vatel(ka) příslušník (Lnice) Ra
kouska, rodák (-dačka) z něho;
rokušánek, -nka, m. = malý
žebřinový vůz

rakůvka, obyč. pomn. -vky, -vek.

ž. = račí oči, vápenitá tělíska--vračím žaludku
rakvička, -ček, ž., zdrob. k rakev



1307 ránarám

rám, —u, m., z něm. = obruba
(okna, obrazu...); r. na vyšívá—
ní; : součást stroje, kostra
(bicyklu, pily aj.);
rámař, -e, m. = výrobce rámů

rámcovka, -vek, ž. = rámcová há
danka;
rámcm, přid. k rámec: r. hob
lík; přenes.: —výzákon... = ob
sahující jen hlavní věci

rámec, —mce, m., vlast. zdrob. k
rám; často přenes. bez zdrob
ňovacího odstínu: v rámci své
působnosti, slavnosti, zákona atp.
= v mezích působnosti, zákona,
podle zákona, za. při slavnosti
(ne mimo nl);
rámeček, -čku, m., vlast. zdrob.
k rámek, ale cítí se za zdrob.
přímo k rám; nedati si co za r.
(lid. & hovor.) = nemoci se tím
chlubit; rámek, -mku, m., zdrob.
k rám (Rais, říd.)

ramenáč, -e. m. = ramenatý člo
Věk;
—menář, -e, m. = obojetník, člo
věk držící s oběma protivnými
stranami; —mená'řskýbaky; -stv-£],
přid. k tomu;
ramenatý [-tě; -tost] = silný v
ramenou

raménko, -nek, stř., zdrob. k rámě
ramenní, příd. k rámě, rameno:

r. kloub...
rameno, -na, mn. -mena, -men,...

ll pův. dvoj. 2., 6. -menou, řid.
kniž. 7. -menoma, nik. 6. —me
nouch, 3. -menoum || kniž. zast.
rámě, ramene, 3., 6. -nl, stř.
= horní část paže od lokte po
lopatku; nabídnoutl ženě rámě
(k zavěšení); pomn. -mena, často
= ramenní klouby, horní část
trupu, plecé' a. horní část prsou:
hledět na koho přes rameno =
přezírat ho; sr. krčiti; podle po
doby: rameno páky. úhlu, řeky...;
= orgán: světské r.; r. spravedl
nosti = strážník;
ramínko, stř., zdrob. k rameno.
rámě = maso na lopatce, plecko;
přenes. r. na šaty.-.. = oblouko
vitý věšák

ramlice, -ce, ž., z něm. = králičí.
zaječí samice; famlik, -a, m. =
zaječí samec (mysliv.)

'ramovati, z něm. = uklízet (lld.);
vy—žaludek = vyčistit

rámovatí = dávati do rámů; slož.
d'okon. za

rámoví, stř. hromad. = rámy;
rámovka, -vek, ž. = rámová pila:
rámový, přid. k rám: r. stojan...

rampa, ž., z ital. n. z franc. =
výstupek, vyvýšené místo pro
vjezd n. na nakládání; divadelní
r. = část jeviště před oponou

rampouch, -u, m., 1. = ledový...
střechýl; symb. zimy, tuhosti:
býti (zmrzlý, studený, tuhý) ja
ko r.; 2. = světlik ve sklepě
(lid.); rampouchovitý [-tě; -tost]
= jsoucí jako rampouch 1.

ramstejk, —stek, v. rumsteak
ramšl, 2., 4. —la,m., hra v karty
rámus, -u, m. = hluk, lomoz, povyk

(lid. a hovor.); rámusenka, ž. =
pokutový lístek za noční povyko
vání;
rámusiti, -sení = lomozit, povy
kovat, hlučet;
rámusi'vý [mě,-. -vost] .=
sící, lomozný

ran, v. run
rána, 7. ran0u, mn. rány, ran, ra

nám, ranách, ranami, ž.. 1. =
uhození, úder, bodnutí... (holí.
sekyrou, mečem, rukou...); dát.
zasadit, -nu; vést -nu proti komu.
na. koho, nač:
2. = zvuk, hluk způsobený úde—
rem; dátí strašnou ránu = straš
ně zaznít...; r. z pušky, z děla =
výstřel; nedat ani ránu, rány =—
anl jednou nevystřelit; přenes.
(žert) =. u zkoušky ani nepro
mluvlt, neodpovědět; nestát (ani)
za ránu = nestáti za. to, abychom
stříleli; přenes. (lid. a hovor.)
= nestátl za námahu, za nic; r.
do větru, do vody = marné
úsilí, -ná, námaha (lid. a, hovor.);
být na ráně = na dosah, že nás
může někdo uhodit, že to každý
vidí, najde (lid. a hovor.);

rámu



Randa 1308 raport

v tu ránu = hned (teď), oka- tanka, -nek, ž., zdrob. k rána
mžitě (t.); *ranlékař, -e, m. = chirurg (Stč.,
3. = zranění, porušení tkáně na Jir.)
těle úhozem, padem, škrabnutím
..; přenes. = pohroma. neštěstí,

velký zármutek, bolest; má. to
ránu = vadu, chybu (Valeč, drží
se hovor.); sr. chytiti, křížový

Banda, m., přijm. z nařeč. Tanda
= běhna, stara krava...

*randabas, -sa a-sa», m. = divous.
holomek (Vanč.)

*randál, -u, m., z ital. = hluk,
povyk, lomoz (lid. & hovor.);
*randalista m. = kdo (rád) tropí
povyk (ojediň.)

=*rande, stř. neskl. (lid. -dete...).
z franc. rendez-vOus = dostave
níčko (hovor.); zdrob. -dičko, stř.

Bandula, m., příjm. z nař. ra/ndula.
= slepičí chochol; sr. nař. šátek
na randulku = na babku

ranec, -nce, m., z něm. = svázané
věci do šátku..., uzel; zdrob. ra
neček, -čku, m ; symb. chudoby:
přijít kam jen s -cem; moci
všecko svázati do -čku; -ček
hříchů (Baar) = hromádka

raně, raněji, -jší, v. raný
raněný, -ného, m. = (z)raněný

člověk
ranhojič, -e, m. = kdo léčí rány

(nelékař), lazebník
raní, přid., v. ranní
raníček, -čku, m., zdrob. k raník
raníčko, příslov. = brzo ráno

(kniž.): ráno, raníčko (píseň,
Erb.); večer i raníčko (Slád.)

ranitelný (kniž.), časť. zranitelný.
v. tam; přenes. r. = citlivý
(Vrchl.)

raniti, -něn(í) = způsobit ranu,
-ny 3.: r. koho do hlavy... stře—
lou, nožem...; r. koho do krve.
na smrt, k smrti; přenes. = způ
sobit bolest, zármutek; být ra
něn slepotou = oslepnout, být
zaslepený;
slož. dok. zao-,z- (nikoli přenes.);
ranívati, opak.;
v. raňovati

rank, -u, m., z něm. Bang =
nost (jen hovor.)

hod

ranní, přid. k ráno (přípona -ní.
odtud -nn- odch. raní) = za
rána..: r. cvičení, rosa... sr.
ptáče; r. mše zpodstatnčle
ranní, ž.

ranný, 1. nespr. m. raný, v. tam;
2. příd. k rána: r. lékař = ran
hojič, -nné lékařství = ranhojič
ství, chirurgie (staročes.)

ráno, 1. podst. stř. = začatek dne,
doba hned po noci, jitro: krás—
né... r.; za. zimních rán (Mach.);
do (bílého) -na; pracovat hned
po ránu (poránu, Sez.), zrána;
2. příslov. = časně, hned po no
ci: vstát, vzbudit koho, přijít
r., časně r.

*raňounký = velmi raný (Čelak)
mňovatl, nedok. k raniti (říd.):

slož. nedok. *po- ][ obyč. z-;
i přenes.: vše ji zraňovalo (Sez.)

rantlíček, -čku, m., zdrob. k 'rant
lík, -u, m., z něm. = obruba,
okraj (lid.)

raný [mě] (nik. ran/ný) = časné
zrajicí... (ječmen, brambory, o
voce); = počáteční, v počátcích:
r. středověk. -né mládí; r. bá
sník (ša1.); být r. = časný, čas
ně vstávat; -ně dějinná. doba;
-ně blaseovaný (Sez.) = (příliš)
brzo, předčasně: -ně vstávat, o
byč. časně; 2. stup. Tamější
[-něj1'.]: vy jste r. ptáci (Baar)

*ranžírovati, z něm. = seřazovati
*mpak, -a, m. = rak (Jir., nař.)
rapé, stř. neskl., z franc., druh

šňupavého tabáku
rapidní [-ně], z lat. = prudký,

rychlý, náhlý: r. úbytek sil; -ně
slábnout

rapír, -u, m., z franc. = končíř
*rapl, -a, m., z něm. = ztřeštčnec

(1id.); raplo'vati = třeštit
raport, -u, m., z franc. rapp- =

hlášení, zpráva (vojen., policej.):
"-tér, -a, m. = reportér (t.):
*-tovati = hlásit (Ner.)



rappovec 1809 *rathauz

rappovec, -vce, m. = člen sovět
ského Sdružení proletářských spi
sovateiů do r. 1932, zvaného
Rapp, komunista hlásající jeho
umělecké názory

rapsod <<-sód, -sod», -a, m., z řec.
rha- = pěvec rapsodie; -dický
[-cky], přid. k -die <<-dyje», ž..
původ. = úryvek hrdinské básně,
v nové době = vzletná lyric.
báseň vznešeného obsahu; = hu
dební Skladba podle lidových me
lodií

rara avis arára á.vis», lat. = „říd
ký ptá. “, čes. „bílá vrána"

ran-ach, -a, m. = čert, ďábel; pře
nes. = neposeda, zloduch...;
zdrob. rarášek, -ška, m.; raráš
kova zahrádka, v. kvítek

rarita, ž., z lat. = vzácnOSt
raroh, -a, m., sokolovitý pták; sr.

příjm. Rarůžek, -žka, m.
ras, -a, m., z něm. = pohodný;

symb. přísnosti, krutosti (r. na.
lidi, na sebe), pracovitosti: r.
do práce (jen lid. a hovor.)

rasa (|| někdy raca) <<-sa», ž., z
franc. race = jedno lidské plémě
reakčně chápané jako od původu
čisté a neměnné; = živočišné
plemeno

rasantní c-zant-», z franc. = le
tíci... při zemi

*rasejčík, -a, m. = rasík, žert. o
lékaři (Mach.); rasiček, -čka, m.,
zdrob. k rasik, -a, m., zdrob.
k ras

rasismus <<-siz-»,-smu, m. = rc
akční nacistické učení o nerov
nosti lid. ras, o nadřazenosti t.
zv. arijské rasy nad jinými;
rasista, m. = jeho stoupenec:
rasistický [—cky]= jsoucí v du
chu rasismu “

rasovati <<-so-»,k ras: r. dobytek
= nemilosrdně s ním zachá

zet, trýznit, dřít (lid.); slož.
dokon. do- (Kosm.), z

rasovina <<-so-»,ž. = rasovské ře—
meslo; přenes. = kruté, hrubé
jednání (štátu.)

'rasovna, -ven, ž. = rasovo obydlí,
pohodnice '

rasovský [-sky; -stv£], přid. k ras;
přenes. -ká práce = těžká (lid.);
-ké jednání = kruté

rasový [-vě; -vost], přid. k rasa: r.
znak, -vá. DSYChologie, různost,
teorie, -vé zášti

rastr, -u, m., z lat. -rum = síťka.
mřížka (vyčárkovaná); rastrovaci
= na, čárkování...; rastrovati =
linkovat, čárkovat_ mřížkovat. .. ;
rastmm, -ra. stř., lat. = péro
na notové linkování, linkovací pří—
stroj vůbec

rasura <<-zú-», ž., z lat. =
va písma... vyškrabáním

|| Raše ]] Rusek, -ška ||
Rašín, -a., m., příjm., původ.
domác. tvary k Radoslav, Radim

rašelina, ž. = zemina vzniklá. z
rostlinných zbytků, nejmladší
uhli; dinik, -u, m., mech; Jiniš
tě, stř. = místo, kde je rašelina;
din/ný mech, -nná. půda; Jinovka,

opra—

ž. = rašelinová. briketa; Jine/vý:
-vé vlákno

Rašín, v. Raš
rašiti, -šení = pučet, nasazovat

pupeny, rozvíjeti se: stromy -ší;
vse -ší v květ (Vrchl.); přenes.
= vznikat: v duši -ši pokora
(Suš.); rašivati, opak.;
rušivý = rašíci

rašple, ž., z něm. = struhak, hru
bý pilnik; přenes. (zhrub.) =
stará., nehezké. žena;
rašplovat'í, = drhnout, čistit
rašplí; slož. dokon. s-, vy

“rata ]] rá-, ž., lat. = lhůta. splát
ka. (lid.)

*raťafak, -u, m. = velký nos, klo
bouk (lid. zhrub.)

Rataj, -e, m., příjm., ze stě. ra
taj = oráč, rolník; sr. Rataje,
-taj, pomn., vsi v C. a na M..
a ratejna, ž. = původ. místnost
pro rataje, čelednik (Jin), no
voč. přenes. (lid. a h0vor.) =
velká. nevlídné. místnost

*rathauz -u,- m., z něm. = radni
ce " ratouz (Jin)
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ratifikace a-ty-», ž., z lat. = ko
nečné potvrzení, schválení;
-ka.čn£protokol...; -ko'va.t1'= pro
vést ratifikaci

ratiště, -tě, stř. = násada, dr
žadlo, kOpí (zastal-., Jir.)

ratlíček, -čka, m., zdrob. k ratlik,
-a, m., z něm., odruda jezevčíka,
krysař _

ratolest, -ti, mn. -ti, -tem, -tech.
-tmi, ž., z ietorast, -rost = vý
honek, mladá. větev: symb.: r.
míru, spásy; přenes. = dítě (ho
vor.); zdrob. ratolístka, ž.

ratouz, v. rathauz
*raubírna, -ren, ž. =

bířů, zlodějna;
*raubíř, -e, m., z něm. = lupič;
raubířský Esky; -stv£], přid. k
tomu

"rauš " Touš, -e, m., z něm. =
podnapilost; sr. podroušiti se

raut, v. rout
rayon, v. rajon
ráz, -u, m., 1. = ražení, ražba:

groš českého... -zu; 2. = úder,
úhoz, naraz: r. pružných koulí;
r. blesku (Krásnoh.); při po
čítáni: r., dva, tři = jedna..:
rázem páté hodiny = když uho—
dí, uhodila pátá. hodina, přesně
v pět hodin; (jedním) rázem =
najednou, „jako když utne", ráz
ně " naráz, kniž. vráz (příslov.):
rázem co skončit; naráz, rázem to
přestalo; vejít kam jedním -zem;
šlo to ráz naráz = rychle, hbi
tě; zaráz = za. chvilku, za oka
mžik (lid. a hovor.); 3. = do—
ba, zakladní jednotka taktu; 4.
= povaha, charakter: r. krajiny,
národa; otázky praktického -zu;
vědecký r. spisu: 5. = hromada.
dříví... (nářeč.); 6. = hláska
vznikající před samohláskou po
přestávce... (značka ')

rázem, v. ráz
razicí stroj = na ražení

obydlí rau

-*razír, -a, m., z něm. = holič
(lid.); razírovatt = holit; slož.
dokon. o—, vaj—',z

*ra/zitel [-Zka], —e,m. = kdo razí
(cestu...)

raziti, raz (nik. raž), ražen(í):
r. penize = bíti; r. cestu = dě
lat, klestit; přenes. r. cestu no—
vým myšlenkám...; r. nové slovo,
heslo = vytvořit; podpatky -zily
hluboké jamky (So.) = vytlačo
valy; co ji do očí -zilo = padalo
(Staš.):
slož. dokon. do- postřelenou zvěř
= dobít; podmětově do- kam
= dojít, dojet; 'na- co nač “=
rázně nastrčit; na- boty (na
kopyta), aby byly volnější; pod
mětově na- (hlavou) na strom
= udeřiti do stromu; na- na ne
přítele, na překážky... = náhle.
neočekávaně se setkat; na;- v
řeči nač = dotknouti se, struč
ně připomenout, učinit narážku;
na—sud = připravit k čepování;
ob- si palec o kámen = klopýt
nutím pohmožditi (jiné'obraziti v.
pod obraziti); od- míč... = od
strčit ; od- nepřítele, útok = ode
hnati, zdolati: koule se odrazí ==
po nárazu se pohybuje zpět; po
koho, strom... = povalit, skácet;
po- dobytče = zabít; po- sou—
Deře, nepřítele = přemoci; POd'
komu nohy = podvrtnout; dáti
si pod- boty = dát nové pod
rážky; pro- co = udělat v čem
otvor; slunce prorazila mraky =
proniklo jimi; pro- s návrhem...
= vymoci jeho schválení; pře
co = zlomit úderem...: pře- les
napříč = přejít; při— víko nač
= rázně přitlačit, -strčit; při
koho ke stěně...; při- dvéře =
přibouchnout; při- s lodí k břehu
= připlout || loď přirazila k bře
hu; při- (si) režii k ceně = při
dat, zvýšit o ni cenu; kupec při
razii (na čem) = zvýšil cenu;
roz—hlavu o skálu = rozbít; rov
dvéře; roz- nepřátelský šik =
roztrhnout; zima ho rozrazila =
zamrazilo ho; s- koho, co s čeho.
k zemi = prudce strhnout; vítr
srazil kouř do komína; s- komu
hlavu = utíti; běžel, div hlavu
(krk, vaz) nesrazil = div se ne
zabil, div si nezlomil krk, vaz;



razit! 1811 rážeti

s-- komu hřebínek. v. hřeben; s- razívatl, opakov.';
stoly... k sobě, dohromady = při- v. ražeti
strčit; s— řádky... = sblížit; razítko, -tek, stř. = nástroj na
„ paty = dát k sobě; 5- ceny ražení, otiskovaní písma.., jeho
= stlačit; s- co komu při vý- otisk; —kova.cístroj = na. razít
platě = strhnout, odpočítat; mlé— kování; razítkovati = otiskovati,
ko se srazí, 1. při vaření, 2. co je na. razítka; zprav. slož.
mimo vaření (o sražení bílkovin); dokon. o- dopisy... = otisknout
košile se srazila = zmenšila při na ně text razítka. '
praní; s- se s kým = utkati se rázný [-ně; -nost] = konající vše
v boji, narazit na koho, neočeká— rázem, vykonaný rázem, řízný,
vaně se s kým setkat, podle čerstvý, energický: r. člověk, čin,
úmluvy se sejít; přenes. o slovni krok_ -ná, odpověď..., —nézakro
srážce. půtce: vlaky se srazily = čení; -ně zakročit.., :lít
narazily na. sebe; 14-kus zdi... = *rázovati, z něm. reisen = rychle
nárazem ulomlt, utrhnout...; u- jit
drahu, :: km = ujít, ujet; u— -razovati, v. raditi
koho (čim) = dotknouti se jeho rázovitý [-tě; -tost] = mající svůj
ctí; v- co do koho, čeho = prud— ráz 4., svérázný: r. zjev, -ta
ce, silou vpíchnouti, strčitl...: mluva; -tě se vyjadřovat...
zůstal, jako by mu byl meč do rázový, přid. k ráz: -vé nasazení
prsou vrazil (Erb.) = byl zara— samohlásky (mluvn.); -vý přída
žen, ohromen; v- do čeho penize vek = jednorázový
= vložit (hovor. a lid.); v- kam *ráztoka. “(me-, R. 'Svob.),_ ž. =
= prudce vejít; vy- okno, komu úzká. hluboká. dolina (nař.)
oko = pohybem, 'píchnutím, ho- razzia. a-cija», -ie, ž., z franc. =
dem... vyrýpnout, vytlouci...; vy- policejní honička; v. pochytka
nápis na minci = vytisknout; ráž, -e || ráže, ž., 1. slovo domáci.
smrt mu vyrazila péro z ruky souvisí s raziti, vlast. = ražení,
= zemřel uprostřed práce; pod— ražba, přenes. = světlost, kalibr;
mětově vy- = dáti se na. ces- přenes. = ráz (Sez.); = varle
tu; vy—proti nepříteli; kouř vy- vysoké zvěře; 2. z franc. rage
razil z kamen = prudce se -vy- = odvaha (lid. &. hovor.)z mít
valil; vyrazil mi pOt: vy- se (ze ráži; být v -ži = mít odvahu.
zármutku) = dopřáti si zábavy. být rozhořčen_ podnapilý
pobaviti se; povy- se = trochu, ražba, z. = ražení (peněz): = raz:
mnoho se pobaviti; sr. vyražení; profil čapkovské ražby (Sez.);
*z- koho z čeho = odradit od = ražení mincí
čeho, vymluvlti co (nař., Rais); ráže, 2., v. raž
za—co do čeho = prudce, silou raziebné, -ho, stř. = poplatek za
zastrčit, -píchnout...; za- spolek... ražbu, ražení mincí; ražebni ná
založit (zastar.); za- sídla = usa- klad
diti se (t., Jir.); za- koho = ražení, stř., k raziti: peníze čes.
zastavit; za- komu co = dále ražení; verše bérangerovskěho r.
nedovolit, překazit (lid. a hovor.); = rázu (Dyk)
za- něčí úmysly = překazit (Pa- ražený, k raziti: -né. mince; -ná
lac.); za- co = zastavit, dáti do souhláska = výbuchová.: -ná in
zastavárny (VUIg.); dech se mu tonace = vzestupná., akut
zarazil = zastavil; to mě zara— rážeti, -žejí, opět. k raziti: r. o
zilo = nemile se dotklo, překva- voce = srážeti (nářeč.); v půdu
pilo " za- se = náhle přestat r. = vražet, zapouštět (čelak.);
mluvit, škubnouti sebou (z ci- zprav. nedokon. slož. do—.: pes
tové příčiny); doráží na. zvěř = dotírá.: do- na



1312 reálni*ražný

koho prosbami. řečí = naléhat;
hluk doráží až sem = nese se,
zaléha; M- co nač; na- nač v
řeči; od.—,po-, pod-, pro-... k do
kon. odraziti atd.; 031- klín klí
nem, v. klín; z- koho z čeho, 'od
čeho = odrazovat (říd.); hromad.
dokon. zpře- stromy (o větru),
komu nohy (lid. a, hovor.); .eu-,
pozu- co; ráživat'i, opakov.: slož.
nedokon. do-...

*mžný [mě] = rázný, rychlý, hlav.
o kroku (nářeč.)

mi, v. říci
rčení, stř., od říci = 'sloví, fráze:

staré, lidové... r.; = řeč, ne—
plésti se do r. (Jir., ojediň.)

rdesno, stř., rostl.
rdest, -u, m., rostl.
rdíti se, rdí se " rdějí, přech. rdě

se, rdící se, rozk. rdi se, rděte se,
rděl se, rdění, souvisí s rudý =
rudnouti, červenati se: r. se stu
dem, rozpak'y, hanbou: slož. do
kon. poza—= trochu se za- (Jir.);
za- se; zardělý;
rdívati se, opakov.;
kon. pro— se červení
Jir.); za_ se (běž.)

rdousiti, rdus, rduste || rdousi,
-sete, rdoušen(í) = dusit. škrtit;
slož. dokon. u- (Hal, Slád.),
obyč. za-; Tdousivati, opakov.:
rdousivý [mě] = rdousící

re || Tekontm, stř. neskl., z lat., v
kartách = odpor proti kontra,
fleku

reagovati, z lat.: r. nač, vlast. =
zpět působit: r. na poznámku.
řeč... = odpovídat, -vědět, vy
vracet...; r. (svalově) na podráž—
dění = odpovídat, -vědět pohy
bem

reakce, ž., z lat., podst. jm. k re
agovati = „zpětné působení",
1. činnost živé hmoty podnícena
vnějšími popudy jako její vlast
nost; svalová r. = odvetný po
hyb po podráždění: r. oka na
světlo...; 2. = brzdění pokroku,
snaha. zachovati zastaralé pOměry,
odumírající společenský řád, zpá
tečnictví;

slož. nedo
(Třebíz,

reakcionář [-'řka], -e, m. = stou
penec reakce 2., zpátečník;
-kcionářský [-sky; -ství] = zpá
tečnický; -ství = zpátečnictví;
reakční, příd. k reakce: r. poli—
tik(a)...

reaktile <<—kty-»,ž., lat. = re—
aktivování; -ktivovati pensistu =
znovu přijmouti do činné služby

real, -u, m., 1. = stříbrná špan.
mince: 2. z lat. = „reálné by
ti" (Krat, filosof.)

reálie <<-lije», -lií, ž. pomn., z lat.
= věcné poučení: řecké, římské
r. = poučení () řec., řím. životě

realisace <<—za-»,ž., z lat. = reali
sování

realismus <<-zmus», —mu, m., z lat.,
1. = středov. filosof. směr uzná
vající jsoucnost pojmů, opak no
minalismu; 2. =' myšlenkový,
hlav. politický směr zdůrazňující
skutečnost, vědeckost a kritičnost
proti romantice; socialistický
umělecký realismus = umění
pravdivě zobrazující skutečnost

“realisovati <<-zo-»,z lat.: r. co =
uskutečnit, provést, vykonat, pro
vádět...

realista [-stka], m. = žák reálky,
stoupenec realismu; Jistický
[-cky] <<-styc-» = v duchu rea
lismu

realita, ž., z lat. = skutečnost.
jsoucnost, bytost; = nemovi
tost; *-litář, —e,m. = majitel
realit, nemovitostí (Tilsch.);
Jimi kancelář = zprostředkující
koupi a prodej nemovitostí

reálka, ž. = reální, -ná škola, je
den druh předválečné střed. školy

reálnětl, -něji = stavati se reální,
-lný; slož. dok. z-, o literatuře
(Vlč.) = začíti si všímati skuteč

- ného života

reální ll -'ný [-ně; -nost] = sku
tečný, proveditelný, střízlivě
praktický, věcný: -ní síla, plán.
návrh, poznatky; -né hledání po—
znatků (šal.); —níjednání, unie
(proti personální), daň. = přímá;
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reálné gymnasium, typ před
válečné střed. školy; -ně jednat;
-nost návrhu..: sr. reelní

reasumace cre-a-su-np, ž., z lat. =
reasumování; reasumovati = zno
vu projednat

rebach, —u, m. = prospěch, zisk
(z hantýr.)

rebarbora, ž., z něm. = reveň lé
kařská

Rebeka, ž., biblic. žen. jm.: symb.
ohyzdné, nepříjemné ženy

rebel || -lant, -a, m., z lat. rebellis
= buřič, povstalec. vzbouřenec,
odbojník; -Iantský [-sky; -stv£]
|| *-Zský, přid. k tomu;
rebelie, ž. = vzpoura, povstání...;
rebelovati = bouřiti se

113an (ré-», -su q-sm, m., z lat.
= obrázková hádanka;
rebusovttý [-tě; -tost] = podob
ný rebusu

recense <<-ze»,ž., z lat. = posudek,
ocenění, kritika; = znění textu,
díla; recensent [—tka], -a, m. =
posuzovatel, kritik; přid. -sentský
[-sentství] ; recensní výtisk díla
= k recensi, pro recensenta;
recensovati x-zo-» = posuzovat,
kritisovat

recepce, ž., z lat., 1. = přijetí,
převzetí, na př. římského práva;
2. = úřední, oficiální přijetí hostů

recepis, _su c-sw), m., z lat. =
přijímací list, stvrzenka

recept, -u, m., lat. = předpis 1.
léku, lékařský; 2. kuchařský (r.
na dort...) = poučení, návod, jak
dělati...; r. na básně (žert.);
—ptář, -e, m. = kniha. receptů;
-pti1m£ [-ně; -nost] ox-týv-» =
vnímající (Masar.); = tvořící
jen na cizí podnět, popud, ne
samostatně (talent, duch, pra—
covník)

reces, —su <<-su>>,z lat. = narov
nání' ústup (od smlouvy)

recidiva <<-dý-»,ž., lat.: r. choroby
= návrat choroby; r. u zločinců
= opětné spáchání trestného či
nu; r. lásky = její opětné vzpla
nutí; -d1'.vnínemoc (Mach.)
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recipient:, -a, m., lat. = příjemce;
recipo'vati = přijmout, pře—

reciprocita, ž., z lat. = vzájemnost;
—pročm= vzájemný

recitace, 2., z lat. = přednes, de
klamace; -tační umění; -tativ
c-týw, -u, m. = „mluvozpěv",
přednes slovesného díla hudeb
ně zabarvený, zpěv blízký mlu
vě; datum! vlohy; -tátor [-rka],
-a, m. = přednášeč[ka];
recitovati = přednášet, deklamo
vat; slož. dokon. m—se (mnoho);
prostě dokon. ze:-; reoitovávatz',
opakov.

reete ox-kte»_lat. = správně, vlastně
recto <<-ktor>>,v. rektor

redakce ll zastar. (Ner.) -cí, ž., z
lat. = 1. úprava. článků, spisů...
pro tisk, pořádání, řízení vy
dání, novin...; 2. soubor redak
torů, jejich místností: 3. úpra—
va, znění, podoba, verse staré
památky; -kčn£ místnost. tajem
ství;
redaktor [-rka], -a_ m. = kdo
obstarává redakci; -ktoro'vati =
být redaktorem (hovor., Arb.);
-ktorský vrstvu, přid. ]: redaktor

redemptorista [-stka], m., člen
církevního řádu (redemptor, lat.
= vykupitel)

redigovati, z lat. = obstarávat
redakci 1.; slož. dokon. z

redingot, -u, m., z franc., druh
svrchníku

redivivus <<-dyví-», lat. = oživlý,
oživený, obnovený

*rédl, -a., m. = zrádce: rédlovština,
ž. = zrada (lid. a. hovor.; podle
rakous. velezrádce A. Bedla)

redouta (Nera) [[ obyč. reduta, ž..
z franc. = 1. maškární ples, 2.
budova s tanečním, divadelním...
sálem

redukce, ž., z lat. =
zmenšení, zjednodušení,
redukční, přid. k tomu;
redukovati = omezit, -zova.t, sní—
žit, snižovat..: slož. dok. z

omezení,
převod ;



__reduplikace “131-4 :*regiment

reduplikace, ž., z lat. = zdvojení (Koll.); -mátor, -a, m. = původ
hla'sek, slabik (por-por.“ z toho ce reformy, vůdce reformace;
prapor); -kovaný = zdvojený; -mátorský [-rsky; -rstvž], přid.
-kovatí = zdvojit, -jovat k tomu;

reduta, v. redouta
reelní [-ně,- —nost], podle něm. za

reální, jen ve význ. věcný, po
ctivý, spolehlivý, solidní: r. ob
chod(ník), podnik

reeskont are-e—», -u, m., z franc.
= další prodej směnky; reskontni
ústav

refakce, “z lat. = náhrada, sleva.
srážka za, vadné zboží

refektař, -e, m., z lat. = klášterní
jídelna

referát, -u, m., z lat. = zpráva,
posudek; '= úřední oddělení: vo
jenský, zdravotní... r.

reference, ž., z lat. = zpráva, do
poručení (žadatele n. obchodníka)

referendum, -da, stř., lat. = zprá
va., která má být podána; =
rozhodnutí obecným hlasováním

referent [-tka], -a, m. = kdo re
feruje, zpravodaj; 481037[-tst'ví]
= zpravodajský; '
referoval 0 kom, čem = podat,
podávat zprávu

reflektant [-tka], -a, m., z lat. =
uchazeč, zájemce

reflektor, -u, m. = odražeč (svět
la), Odrazné zrcadlo, světlomet

reflektovati nač = činiti si nárok,
ucházeti se oč; 7. se = odrážeti
Se, obrážet, zrcadlit

reflex, -u, m., z lat. = činnost, po
hyb živé hmoty na vnější podnět;
= odraz, odlesk něčeho; = stříd
nice (m1uvn.);
reflexe, ž. = odraz světla (od—
bor.); = úvaha, přemítání; mimi
<<-ksí—»lyrika = úvahová; -xivní
zájmeno, sloveso = zvratné. ne—
boli -avivum, -va, stř.; reflexní
pohyb... .

reforma, 2. mn. -rm ll časť. -rem.
ž., lat. = změna, náprava, opra
va (náboženská, sociální. školská.
pravopisu...); -mace, ž. = starší
náboženské opravné hnutí; -mač
wi doba, literatura..: "'-mát, -a.
m. = reformovaný evangelík

reformísmus <<-zmus»,-mu, m. =
snahy o nápravu, nápravné, v re
volučním dělnickém hnutí reakční
_úsilí o zachování kapitalist. řá
du; katol. modernismus; -m/i,sta
[-mistka], m. = stoupenec re
formismu; - '
reformní hnutí, kalhoty (žen.),
reálné gymnasium, katolicismus;
reformovati koho. co = (z)mě
nit, napravit, -vovat...; reformo
vané, církev = helvetská: slož.
dokon. z

refrén, -u, m., z franc. refrain =
opakující se slovo, slova na kon
ci verše n. opakující se verš, "se
na. konci strofy n. celá. strofa;
movitý = na. způsob refrénu;
mový, přid. k refrén

refuge <<-ftiž>>|| zčešť. refýž, stř.
neskl. || -že, ž., franc. = úto
čiště, ostrůvek na ulici, úchylek

refugium <-fúgijum», -gia, stř.,
lat. = útočiště

refýž, v. refuge
refundace, ž., z lat. = náhrada,

vrácení; —dovatí= vrátit (den...)
z lat. 1. = výsostné

právo panovníka, státu; 2. =
stojan (na knihy...); regál'ia ]]
-Zz'e (media), ž., druh doutníku;

regál, -u, m.,

die, -lií, ž. pomn. = královská
prava, —kévýsady

regata, ž., z ital. = veslařské zá
vody

regenerace, ž., z lat. = obrození,
obnovení; -'račnf metoda; -rovati
= obrodit, -rozovati se, obnovit,
-vovati se

regenschori, -riho, m., lat. = ře
ditel kůru

regent [-tka] ("'rejent, Krásnoh.).
-a, m., z lat. = vladař, zástupce
panovníka, říšský správce; -tslcý
[-tství], příd. k tomu

regest, -u, m., mn. -sta, -st, stř..
z lat. = výtah z listiny

*reglment, -u, m., 'z lat. = pluk



Reghma 1315 repúro

Regina c-gý-», ž., žens. křest. jm.;
z lat. r. = královna

'region <<-gyjón»,-u, m., z lat. =
kraj, krajina (Č.-Chod, hovor.)

regionalismus <<-zmus»,-mu, m. =
krajinské hnutí, všímající si jed
noho kraje, usilující o jeho po—
znání, povznesení; malá.—ita, m.
= jeho stoupenec; '-nalistický
<<-tyc-»[-cky] = v duchu regio
nalismu, jeho se týkající;
regionální = krajový, krajinský
(literatura.. ..)

registr, -u, m., z lat. = rejstřík;
-strace, ž. = registrování; -strač
ni přístroj; -strátor, -u, m. =
seřaďovač; —strátor, -a, m. =
spravce registratury; -stratura
<<-tú-», ž. = spisovna; -strovati
= zapsat, zaznamenat; slož. dok.
za—

reglement areglmá», stř. neskl. ]]
<<reglamá.», stř., neskl. (vojen.) ||
<<reglement>>,-tu, m., z franc. =
předpis, řád; -mentace, ž. =
reglementování ; -me'ntar1',smus
<<-zmus>>,-mu_ m. = snaha 0 re
glementaci; regleme'ntovat'i co =
upravit předpisy

regleta, ž., z franc. = proložka
(typografJ

"regma, ž. = revma (lid.)
regres, -su <<-su»,m., z lat. = po—

stih; -sát, -a_ m. = regresní
dlužník, postižník; regresivní
[mě] <<—sív-»= působící zpět,
zpětný; regresní " -sový, příd. k
regres

regula. de tri <<ré-trý>>, lat. = troj—
členka (zastan)

regulace, ž.. z lat. = regulování
(toku řek, měst, oběhu banko
vek...); -Za.č'n£ komise, práce;
-Zár'n£(nik. -lér-) [-lárně; -lár
nost] = pravidelný, obvyklý, běž
ný, normální: dativ a-týv», -u,
m. = pravidla, předpis, vodítko;
-Zátor, -u, m. = přístroj na re
gulování;
regula, 2. = pravidlo; regulovat'i
= řídit, upravovat (vodní tok, do
voz...). uspořádat, zařídit...; slož.
dokon. z

83'

rehabilitace, ž., z lat. = rehabili
tování; -to1)at'ikoho = vrátit mu
hodnost, bývalá. práva., společen
ské postavení; -tovati se = zí
skati si ztracené společenské po
stavení, ospravedlniti se spole
čensky, v úřadě...

rehek, -hka, m., pták
*rechma, ž. = revma (lid.)
*rechna, ž., z něm. = klábosivá,

svárlivá. žena, hubařka (lid.
zhrub.); *rechmlti na koho = hu
bovat (Jin)

"'rechtor, -a, m. = rektor (lid.)
rej, -e, m., 2 pol. & tam z něm. =

točivý, vlnivý pohyb, víření (ta.
nečníků, duchů, představ, vln, ži
vota...)

rejd, -u, m., souvisí asi s rejda. =
rejdování vozu, řízení na stranu;
v. rejdy

rejda, ž., z něm. = kotviště, ote
vřený přístav; rejdař, -e, m. =
loďař; -řský [-řst'vž], příd. k to
mu _

rcjdiště, stř. = místo na rejdění;
rejditi, -dění = skotačit, hlav. o
dětech; slož. dok. 'na— se (mno—
ho); z- svět (Čelak, Tyl) = po
chodit;
rejdivy' = rejdící, skotačivý: r.
ples (Čech), -vá mládež (Hal)

rejdovačka, ž. [[ mák, -u. n. 2., 4.
-a (život.), m., jistý lidový ta.
nec; -va.čka.,lid. též = tanec vů
bec; v. dekupírka;
rejdovat'i = řídit: r. vůz, loďku
veslem ll r. vozem...; slož. dokon.
na,-; z- národ do starých kolejí
(Palac) = navrátit; za.

rejdy, -dů, m. pomn. = pletichy,
' nekalá činnost

rejent, v. regent
Rejholec, -lce', m., příjm., z obec

ného r., z něm. = pružinka. u
mlynář. . kola '

*rejna, ž. = okapové. roura. (Slád.)
rejnok || rýnok, -a, m.„ryba,
rejsek -|| rýsek, -ska, m., hmyzo

žravý ssavec
rejstro, v. lejstro



rejstřík 1816 rekurent

rejstřík, -u, m., z lat. registrum
= záznam, abecední seznam,
soupis (slov, hesel...); obchodni
r. = veřejné údaje o kupcích;
= mechanismus u varhan & har—
monia; -řikový: -vé číslo

rejtar (rejthar), -a, m., z něm. =
jízdní vojín (J'ir., zastar.); —rský

'rejza., m., z rý- (sr. ryzi): r. ples
nivý = ryšavý plesnivec (Jin)

rek [rekyněL -a, m., z něm. = hr
dina; R., psí jm.

rekapitulace, ž., z lat. = rekapi—
tulováni; Jovan = stručně zo
pak0vat, shrnout, shrnovat, co
bylo řečeno; slož. dokon. z

reklama., ž., z franc. = veřejné
upozorňování na něco, doporučo
vání, vychvalování, nabízení

reklamace, ž., z lat. = reklamo
vání; -mačni lhůta, řízeni, kan—
celář; -mant, -a, m. = kdo re
klamuje

reklamní, přid. k reklama: r. pro
středek, cena

'reklamomachle, ž. = dělání rekla—
my (Jos. čap., žert.)

reklamovatl, z lat.: r. co (knihu,
číslo časopisu, volební právo...)
= dožadovati se vrácení toho,
co nám patři, přísluší a co ne
došlo, nebylo nám přiřčeno;
slož. dokon. vy- číslo časopisu;
vy- koho z vojny = vymoci je
ho propuštění

rekognoskovatl, z lat. = ohledá
vat, prozkoumávat krajinu...

rokomandace, ž., z franc. = dopo
ručení; -ndo, přislov. = doporu
čeně || -ndo, stř. = rekomando
vaný dopis; -ndovaný [-ně]: -ný
dopis; poslati dopis -ně = -ndo;
-ndo'vati = doporučit koho kOmu
Il dopis = poslat -ndo

rekomendovatl = rekomandovatl
(lid.)

rekompensace c=-za-»,-ce, ž. = vrá
ceni náhrady, odškodného

rekonstrukce, ž., z lat. = rekon- '
struování; -'rukčni metoda, prá.
ce: -ruooati = opětně zřídit, u
vést. do původní podoby, do pú—
vodního stavu, přestavět

rekontra, v. re
rekonvalescence, ž., z lat. = zo

tavování po těžké chorobě;
-scent Í—tkaJ, -a, m. = kdo se
zotavuje po nemoci

*rekopocta, ž. = uctívání reka
(šaL)

rekord, -u, m., z franc. = nej
lepší výkon, mistrovství; rekord
man <<-dmen || -dman», -a, m.,
z angl. = kdo dosáhne rekordu.
mistr; -dmansky' [-sky, -stvi],
přid. k tomu;
rekordní [-'ně] běh, výkon

rekovitý (Krásnoh.) || obyčej.
rekooný [-ně; -nost] || řidč.
dvský [dosky] = hrdinský (boj.
čin, duch)

rekrace, ž., z lat.. vlast. '= rekrea
ce, přenes. = legrace (říd., ho—
vor.); -račni = legrační (č.-Chod)

rekreace, ž., z lat. = osvěžení, zo
tavení ; rekreační středisko. .. ;
rekrewnt [-tka], -a. m. = kdo je
na rekreaci; rekreovati se = zo
taviti se, zotavovati se; v. legra
ce, rekrace

rekrlminace, ž., z lat. = výtka,
obviňováni; -novati = obvinit,
-ňovat

rekrut (lid. -ta, Rais), -a, m., z
franc. = branec, vojín nováček;
rekmtovati = odvádět k vo
jenské službě; -tovati se = po
cházet: žadatelé se -tují z růz
ných vrstev ap. (hovor.);
rekmtský, přid. k rekrut;
*rekmtý'rka, ž. = odvod (Ner.)

rektifikace x-kty-zp, ž., z lat. =
rektifikování; -ka.čni, přid. k to
mu; -ko'vati = napravit, o-, uvést
na pravou míru

rektor, -a, m., z lat. = „ředitel“
hlava vysoké školy; = řídící uči
tel (zast., lid.), v. rechtor; -rát,
-u, m. = rektorský úřad, -ká
hodnost, úřadovna; -rátn£ bu
dova:
rektorský,_ přid. k rektor

rekurent, -a, m.. z lat. = kdo re
kuruje; -rovati = odvolat, -1á
vati se, stěžovatl si



rekurs 1817 remis

rekurs, -rsu <<—rzu»,m., z lat. = relief c-lijéw [[ *relif (Ner.), -u,
odvolání, stížnost; m., z ital. = plastický obraz,
rekurse c—rze»,ž.: r. hlásky =
popuštění (když mluvidla, opouš
tějí nastrojení na nl);
rekursni <-zní», příd. k rekurs: r.
lhůta

rekvie, -vií, ž. pomn. || rek'lňem
x-kvljemnb, stř. neskl., z lat. =
mše za zemřelého. hudební sklad
ba k ní

rekvirovati „ Jeví-, z lat. = vymá
hat a zabírat, zabrati z úřední
moci; slož. dokon. z

rekvisica ď-Zi—»,ž. = rekvirování;
-sičn£ komise...; -sitář, -e, m. =
správce rekvisit; —sity, -sit, ž.
pomn. = předměty potřebné k
výkonu, potřeby (divadelní, po
hřební...)

rekyně, v. rek
relace, ž., z lat., 1. = oznámení,

zpráva: úřední... r.; 2. = po
měr, vztah (mezi příčinou a VÝ
siedkem...); relační, příd. k tomu

relais, v. relé
telata retero <(-lá.--ró», lat. = vy

pravují, podávám, co jsem 51?
šel, „prodávám. jak jsem koupil"

relativismus <<-tyvizmuS». —smu.
m., z lat. = idealistic. názor, že
nepoznáváme podstatu věcí, nýbrž
jen jejich vztahy; mista, m. =
stoupenec relativismu;
-tim'ta, ž. = poměrnost, vzájem
ný vztah dvou věci; divná [ně;
-nost] q-týv-» = poměrný (vět
šina, hodnota, výška, stáří...); =
vztažný: -tivní zájmeno, věta...
(mluvnic.); -nost pojmů; -tiamm,
-va, stř. = vztažné zájmeno

relé, stř. neskl., z franc. relais =
přípřež, výměna koní, místo, kde
se přepřahují koně: v továrně =
práce bez přerušení se střídá
ním dělnictva: = převaděč, elek
trotech. přístroj

roiegace, 2., z lat. = relegování;
-go'vati = vyloučiti z vysoké ško
ly

relevantní, z lat. =
mající význam

významový.

polovypouklá řezba; přenes. =
slovesný výrazný obraz, „por
trét"; zdrob. reliefek || 'relifek
(Ner.), -fku, m.;
reliefní = vypouklý: r. tisk pro
slepce; r. sloh = ZhUŠtěný, Vý
razný; 40mm [-tě] : -té vyšívá—
ní, (Tyršová); -fo'vý*: -vá mapa

religiosita <-gyjózi-», ž., z lat. =
náboženské cítění, založení;
religiosní = nábožensky cítící,
založený

relikt, -u, m., z lat. = pozůstatek
(živočišný, rostlinný);
relikviář, -e, m. =
relikvií;
-kvie, ž., často pomn. = ostatek,
-tky svatého, svaté, vzácná pa,
matka

reluovati, z lat. = peněžité nahra
dit, nahrazovat

relutum “Jů-», -ta, stř. = peně
žitá. náhrada, peněžní výkup od
naturální dávky atp.

romanence, ž., z lat. = trvání;
mentní = trvající

'remcati = reptat (Bass)
Remeš, -e, m., přijm., z Jeremiáš.

Remigius; R., ž., město ve Fran—

schrán(k)a

cii; remešský, . příd. k tomu:
R-ké evangelium

remilitant, -a, m. = přivrženec re
militarisace ;
remilitarisace e-za-», ž., lat. =
OpětOvná militarisace, opětovné
Válečné vyzbrojení

remlngton, -u, m. = psací stroj
nazvaný podle vynálezce Re
mingtona; -nka, ž. = reming
ton; druh pušky

reminiscence (my-», ž., z lat. =
vzpomínka, ohlas

remis <<-mi», stř. neskl. || -sa
<<-sa»,ž., z franc. = nerozhodný
konec šachové hry, plichta; -sa.
též = remíza;
remise, ž. = remíz, remíza; remi
sovatž = dojít k remis: -sový,
příd.- k remis, remisa



remitenda 1318 repeal

remitenda, ž., původ. stř. mn., z renitence <<-ny-», ž., z lat. =
lat. -mitt— = neprodané zboží vzpumost, vzdorovitost; -tentn£
(knihy) přichystané k vrácení;
-tent, -a, m. = odesilatel remi
tendy; = první vlastník směn
ky n. šeku; -tovatž = vratit

remíz, -u, m., z lat. = malý háj.
hlav. v poli, jako úkryt zvěře;
remíza, ž. = úschovna vozidel
elektrické drahy, dostavníků...;
remízek, m., zdrob. k remíz

remonstrace, ž., z lat. = remon
str0vá.ní; -strovati proti komu,
čemu = vznášet námitky, namí
tat, reptat

remont, —u,m., z ruš. &tam z franc.
= oprava: podrobit generálnímu
-tu (šv.)

remonta || lid. rem/unda, ž., z
franc. = nevycvičený vojenský
kůň; remunda, též nadávka.

remontérky' || -toárky (Joh-ky) ||
(lid.) -tý'rky, -rek, ž. pornn.,
z franc. = hodinky k nataho
vání bez klíčku

remorkář, -e, m.. z it. n. z franc.
= majitel—vlečné lodi, zaměstna
nec u ní

remunda, v. remonta
remunerace, ž., z lat. = peněžitá

odměna; -rovati = odměnit (říd.)
renaissance, v. renesance
Ronit, -a, m. || -ta, ž., křest. jm.;

z lat. renatus <<-ná.-»,-ta = ob
rozený, -ná

'renčák (Němc.) " 'rynšták, -ščák
(Martin.), -u, m. = zlatník, rýn
ský (lid.)

rendezvous <<randevú», stř. neskl.,
franc. = dostaveníčko; sr. rande

rendlíček, m., zdrob. k rendlik, -u,
m., z něm. = pánev

renegát [-tka], -a, m., z lat. = od
padlík, odrodilec; -tský [-t_ství],
přid. k tomu

renesance <<—san—»,ž., z franc. re—
naissance = _obnoveni antického
umění a myšlení v 14.—16. vě
ku, .tato doba; anční doba, umě—
ní...

renata, 'ž., z franc., druh jablka

[—ně] = vzpurný, vzdorovitý
renoltka, ž., typ franc. auta (pO—

dle výrobce Renaulta)
renomáž, _-e, ž., z franc. = vychlou

bání (J'ir.);
renomé, stř. neskl. = dobré jmé
no, pověst; renomista, m. =
chlubil, chvastoun (hovor.);
renomovaný = proslulý, vyhlá—
šený, chvalně známý; -movati
čím = být pověstný

*renomýrovati, z něm. = vychlou—
bati se, naparovat

renonc, -e, m., z franc. = chyba
při hře v karty (nepřebití...)

renovace, ž., z lat. = obnova, o
prava; mační práce; renovovaté
= obnovit, Opravit, -vovat

renta, ž._ z franc. = 1. bezpracný
důchod z kapitálu nebo z půdy:
2. dílčí dluhopis; rentabilita, ž.
= výnosnost; -biln£ = výnosný

rentgen, v. roentgen
rentier <<renťjé(r)», -a, m., z franc.

= důchodník, kde žije z renty,
z úroků z kapitálu; rento'vati se
= vypláceti se

reorganisace a-nyza-», ž., z lat. =
reorganisování; -sačn£ činnost;
-sátor, -a, m. = kdo reorganisu
je; -sátorský [-ství], přid. k to
mu; reorganisovati <<-zo->>= pře
tvořit, -tvářet, nově uspořádat,
-dávat; slož. dokon. z—

reparace, ž., z lat. = „opětně zři
zení", válečná náhrada; -rační
plán, banka, komise; -rát, -u.
m. = opravná zkouška; —ratura
<<-tú-», ž. = oprava, správka;
reparovati = opravit, s

repartice <<-ty->>,ž., z lat. = po
měrné rozděleni, rozvržení, při
dělení

repatriace, ž., z lat. =
doprava do vlasti;
“want [-riantka], -a, m. = kdo
se vrací do vlasti; -riantský
[-ství], přid. k tomu; -riovati =
dopraviti do 'vlasti

repeal „ -ál <<ripíl»,-u, m., angl. =
praž. radikál. sdružení r. 1848

vrácení,
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repertolr ll zčešť. -toár, -u," m.,
franc. = pořad, souhrn divadel
ních her (koncertů) hraných n.
chystaných, souhrn her n. skla
deb, které ovládá výkonný u—
umělec; r. výrazových prostřed
ků ap. = zásoba '

repertorium <<-tóryjum», -ia, stř.,
lat. = seznam, přehled, ukaza
tel, rejstřík

repetent [-tka.], -a, m., z lat. = žák
opakující třídu; -tentský [-tstv£],
příd. k tomu;
repetice a-ty-», ž. = opakování;
od r. = znovu (hovor.); repeti
torium <<—tórium»,-ria, stř. =
pomůcka k opakování;
repeto'uati = opakovati třídu

repetil [-Zka], -a, zdrob. -tílek, —lka.,
m. = kdo repetí; -titi, -tění =
brebentit, klábosit (lid.); -tivý
[-tivě; -tivost] = klábosiVÝ

repetýrka, ž., z něm. = opako
vačka, opakovací puška; -rky,
-rek. ž. pomn. = opakovací ho
diny, opakovačky (lid. a hovor.)

replika, ž., z lat. = odpověď na
odpověď, pokračování v „polemi
ce, vyvracení odp0vědi žalovaného
žalobcem; replikovati = odpo
vědět na odpověď

reportáž, -e, m.. z franc. = zprá
vy, 'zpravodajství, slovesné a
zpravodajsky zaměřené zpraco
vání zajímavé události, novinky,
zkušeností, fotografic., filmové,
zachycení; -tážní román = zpra
vodajský, kronikářský;
reportér [-7'ka], -a, m. = zpra
vodaj; -térský [-térsky; -térstvi],
přid. k tomu

repot || rept (Čech), -u, m. = re
ptání (kniž.)

tepresalio <<-sálije>>,-lií, ž. pomn.,
z franc. = odvetná opatření

represe <<-se»,z., z lat. = potla
čení, odveta

representue <<-ze-»,ž.. z lat. -prae
= zastoupení, zastupování, oká
zalé vystupování ve veřejnosti;
-tační povinnosti;
-tant [-tantka], -a, m. = před
stavitel, zástupce;

dativu/£ [mě] <<-týv-»'= schopný
representace, vhodný k ní, oká
zalý;
representovati = zastupovat; XY
něco representuje = znamená, má
cenu (jen hovor.)

represivní x-sív->>, přid. k repre
se = odvctný: r. opatření...

reprisa || řidč. -se q-za, -ze», ž.,
z franc. = opakování (divadelní
hry, filmu); = zotavení, vzestup
kursů; Teprisovy' biograf = ne
dávající novinky

reprobace, ž., z lat. = reprobo
vání; -bo'va,ti = neuznati způso—
bilým při zkoušce

reprodukce, ž., z lat. = „opětné
provedení“, obnova produkce, vý
roby, otisk... originálu; r. Slov.
řeči = vyslovení, opakování ji
nou osobou; —kč'nitechnika; -kční
ústav = rozmnožovací; -kovati
= otisknout, opakovat...; -kti1mi
<<-týv-»= reprodukční

rept, m., v. repot
reptati, -tám || rcpci (bibl.), -tej

|| Tepei (t.) = projevovat nespo
kojenost, odporovat, žehrat, ,.bru
čet“, resonovat: r. na. koho, proti
komu, čemu. nad čím; snášeti co
bez reptání; slož. dokon. na- se
(mnoho); za,-,
reptávati, opakov.; v. reptnouti:
reptavý Mze; -vost]'= často re—
ptající

eptilie <<-týlije», -lií, ž. pomn., z
lat. = plazi; přenes. (hovor.) 0
osobě, i jednot. -lie = patolízal,
-lské noviny apod.; reptilní =
patolízalský; -ní fond = na pod
porování -ního tisku

“|

*reptnouti, -tl, -tnutí. dokon. k
reptati (Ner.)

republika, ž., z lat. res publica
arés pti-kw) = stát, kde je zdro
jem moci lid;
-kán [-kánka], -a, m. = stou
penec, občan republiky; -kánský
Laky; -st'ví]: -ská strana; -ské
smýšlení neboli -ství; smýšlet
-sky

reputace, ž., z lat. = dobrá pověst,
dobré jméno, vážnost
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requiem, v. rekviem
reseda || zeze-, ž.. z lat., rostl.;

zdrob. -dka, (Němc.); -dov'y'
reserva ox-zer-»,2., z lat., 1. = zá

loha, zásoba: 2. = zdržellvost,
opatrnost (v projevech, jednání):
ukládati si v projevech -vu, ří
katl co s -vou ap.:
resar'vace, ž.: přírodní... r. =
chráněné místo; -vační místo...:
rese'rvát, -u, m. = tajný list,
rozkaz; mám! rozkaz;_
reservista, m. = vojen. náhrad
ník, záložník;
resenmi = náhradní, záložní,
(fond, kapitál. vojsko. ..) ;
reservoár, -u, m., z franc. -voir
= nádrž(ka) na kapaliny, ply
ny, zásobárna; -voár židovstva
(Olbr.) = místo, kde žije hojně
židů;
reservovaný [mě,- -mst]: -né
místo = vyhrazené; r. člověk =
zdrželivý, opatrný, -n6 chování,
stanovisko: -ně = s reservou;
reservo'vati co komu = zachovat,
vyhradit (místo...)

residence (bzi-», z., z lat. = sídlo
hlavy státu.... sídelní město;
-denčn£ město = sídelní;
-dent, -a, m., diplomatic. titul

residuum duzi->>,-dua, stř., lat. =
zbytek (po spálení, vypaření...)

resignace <<-zi-»,ž., 1. = vzdání se,
zřeknutí: r. na předsednictvím;
2. = odevzdanost osudu: tichá...
r.; -gnova/ný [-ně; -nost] = ode
vzdaný osudu; -gnovati nač =
vzdáti se čeho

reSistence bzi-», Ž- = odpor;
-stentn£ [-ně,- —nost] = odporu
jící, nepoddajný; -stovati = od
porovat, vzdorovat

reskript, -u, m., z lat. = list (krá
lovský...)

resoluce <<-zo-»,ž., z lat. = usne
sení, prohlášení; Jaén! návrh

resolutní <(—ZO-»_[-ně; mstL z lat.
= rázný, rozhodný, odhodlaný
(člověk, odpověď, jednání...)

resonance <<-zo->>,ž., z lat. = ozvuk,
ozvěna, ohlas, odraz: manční des
ka...; mátor, -u, m. = ozvučník

resonér x-zo—»,-a, m., z franc. =
kdo resonuje; urskú [-rství],
přid. k tomu (hovor.);
resonovati, 1. = ozývati se, odrá—
žet; 2. resonovati || mao-, lid
podle něm. rezonírovati, mým
vati = rozumovat, odporovat,
projevovat nesouhlas, nespokoje—
nost

resorbovati, z lat.
—bávati; resorpce, ž.
drpč'ni ústroj

resort a—són, -tu, m., z franc.
ress- = obor působnosti, odbor
úřadu, oddělení, ministerstvo;
resortní ministr, referent

respekt [] (lid.) -špekt, -u, m., z
lat. = ohled, šetrnost, úcta.: r.
ke komu; -ktive a-tý-no= vlast
ně, (a)nebo;
respektovati koho, co (zákony...)
= dbát, mít ohled, šetřit, zacho—
vávat

respicient, -a, m., z lat. = dozorce
(finanční stráže): -tský [-tstv4],
přid. k tomu

= vstřebat,
= vstřebání;

respirace, ž.. z lat. = dýchání
respirium q-píryjum», —ria, stř.,

lat. = oddech, odpočinek, pře
stávka, mezi vyučováním

'rest || rešt, —u,m., z něm. = zby
tek, nedoplatek, nedokončená
práce, nevyřízený akt (lid. a ho—
vor.); v. rešt; Testa/nt, -a, m. =
kdo má nedoplatky

restante, v. poste
restaurace, ž., z lat., 1. = obnova

(staré památky, monarchie...); 2.
= hostinec; -rační snahy, vůz,
místnost; -rant, -u. m. = restau
race 2.; water, -a, m. = hostin
ský; -rátor, -a, m. = kdo restau
ruje (staré památky); -rovatá =
obnovit, opravit, -vovat; -ro—
vati se = zotaviti se, -vovati se
(tělesně, duševně...); slož. dok. z

restíček, -čku, Testik, -u,
zdrob. k rest

m.,
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restituce sety-», ž., z lat. = obno— (Vrchl.); -Hsovati q-zo-» = či
veni, navrácení do původní po— nit retorickým; slož. dokon. z-:
doby; -tučn£, přid. ]: tomu; -risova„ná lyrika (šel.)
-tutio a-túcijó» in í/rLtegmm, lat.
= obnovení původního stavu;
restituovati = obnovit.., -vovat;
slož. dokon. z

restl -e || -u, zdrob. -l£ček, -čku,
restlík, -u, m., z něm. = zbytek
látky (lid.)

restrikce (nik. -strinkce), ž., z
lat. = omezení, zmenšení (vý
dajů, počtu zaměstnanců);
restringovatz' = omezit, zmenšit.
omezovat..: slož. dokon. z

resultanta e-zul-», ž., z lat. = vý
slednice; resultát, -u, m. = Vý
sledek; resultovati = vyplývat,
následovat

resumé <<rezy-»,stř. neskl., z franc.
ré- = stručný obsah, shrnutí,
zavěrečná úvaha; resumovati =
podávat resumé; -muj£c£ úvaha

resupra, stř. neskl., z lat. = od
por proti supra (v kartách)

reškonda (Ner.) || -kun-. ž., z ital.
risconto = loterní stvrzenka

rešt, -u, m., 1. v. rest; 2. rešt ||
rošt = podklad stavby, příčný
tram pod stropem

ret, rtu (nik. retu), mn. 7. rty,
básnic. rtoma, m. = pysk, část
úst

retardace, ž. = průtah. zpomalení;
-da,č—níčinitel...;
-dovati = zpomalovat, zdržovat

*reterat, -u, m., z ital. = záchod
(vulg.)

reterírovati (-rýrova;i) (lid.) || re
terovati, z franc. = ustupovat,
ustoupit ve sporu... (hovor.)

retičela. <-ty-», ž., z ital. = mříž
ka (krajková...)

retka, -tek, ž., z cigaretka (lid. a
hovor., zaniká)

retní " časť. mý, příd. k ret; -ná.
souhláska neboli 'retm'ce, ž.

rétor, -a., m., z řeč. = řečník;
retorický [-r£cky] = řečnický:
reton'ka, ž. = řečnictví, nauka
o něm; jedna třída starého gym
nasia; = řečnické prostředky

retoretný = obouretný, bilabialní,
článkovaný oběma rty (p, m)

retorse x-ze). ž., z lat. = odvetné
opatření proti nepříznivému o
patření jiného státu; r. důkazu
= obracení

rétorský Paky,- -stv£] = řečnický
(často hanl.)

retorsní, přid. k retorse: r. sklo
retorta, ž., lat. = křivule
'retourka e-túr-av, 2., z franc. re

tour = zpáteční lístek (Ner.)
'retovati, z něm. = zachránit,

-chrař|ovat
retozubný = článkovaný horními

zuby, řezáky a dolním rtem (v)
retré, stř. neskl., z franc. retrait

= čepobití, večerka
retribuční dekret = týkající se

retribuce. odčlnění (křivd, bez
práví

retrospekce, ž., z lat. = pohled
zpět, do minulosti; Jctivní (mý)
[-kti1mě] (—týv-»: -ktivní Výsta
va; -na statistika. (Brát)

retroverse c-zexv, 2., z lat. = zpět—
ný překlad (do jazyka originálu)

'retunk (-ňk), -u, m., z něm. =
záchranná stanice, její Vůz (lid.)

retúrka, v. retourka
retuš, -e, m. || -še, ž., z franc. =

oprava, dodatečná. úprava, změna
(obrázku..., literár. díla): retu
šér, -a. || -šo'vač, -e, m. = kde
retušuje; -šovac£ prace; -šovatz'
= opravit, -vovat...

reuma, -ma,tický..., v. revma
réva, ž. (bibiic. rév, m.): r_. vinná.

= keř, z jehož hroznů se tlačí
víno; přenes. básnic. = víno

revanš, -e, ž., z franc. = oplátka;
na r. = na oplátku, oplátkou;
rwanšista, m. = přivrženec hnu
tí hlásajícího revanš, odplatu za
porážku, zejména vojenskou, PO
litickou; revanšistickú [-cky],
přid. k tomu: -cké hnutí, -cká,
propaganda;
revanšovati se zač = oplatiti co

révek, m., zdrob. k réva (v písni)
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rcvelace, ž., z lat. = zjevení člověk stižený hostcem; —matis
roveň, -veně, ž., z ruš. = rebar- mus <<-tyzmus», -mu, m. =

bora; -ňový, přid. k tomu hostec _
revér, '-u, m., z franc. revers = révnatý = bohatý na. révu (kraj);

klop(a), přeložek; někdy revers 'Té'v'ný = révový (Koll.)
reverenco, ž._ z lat. = úcta, uctl- revokace,_ ž., z lat. = odvolání.

vost; —rend, -a, m. = „ctihod- zrušeni něčeho; -kační listina:
ný“, duchovní; -renda, ž. = kle
rika; reverendissmus m-dysi-m
5. p.'-me, m. =.„veledůstojný“,
titul vyššího círk. hodnostáře

revers, -'su <<-zu»,m., z lat. = rub
mince; = úpis, písemný záva
zek; v. revér;
reverse <<-ze»,ž. = návrat vy
hoštěné osoby; -rtant [-tka]
(Nel-.) || -rtent, -a, m. = kdo se
dopustí reverse

*réví, stř. = révovi
révička, ž., zdrob. k réva.
revldent, -a, m., z lat. = kdo re

viduje; -dovat'l = konat revisí,
přehlížet; slož. dokon. z

revindikacc <<-dy-», ž., z lat. = re—
vindikovaní; —kovatí = požado
vat, vymáhat vráceni, opět si při
vlastnit

revír, -u, m., z něm. = obvod,
okres, okrsek (honební, lesní,
uhelný...); revi'mí = obvodní
(úřad, inspektor); -'mtcký [-ct'ví],
přid. k “mák, -a, m. = správce
revíru

revise x-ze», ž., z lat. = prohlídka,
pře- (účtů...); = posledni korek
tura (tiskař.); revisni <-zní»
kancelář; revisor c-zor», -a., m.
= přehližitel; -sorský [-soratví],
přid. k tomu

revisionismus <-nyzmus», -mu, m.
= snahy o revisi mírových smluv,
marxismu (reakčně zaměřené):
-sionista [-stka], m. = jeho
stoupenec; 441011113th a-styc-xa:
-ké hnutí. snahy;
-sionova,tí co = provádět, provést
revisl čeho (Gottw.)

revma, stř. neskl. || farma, ž.
(lid.), z řeč. = hostec (cho
roba); rwmatický [-cky] <-tyc-»:
-ké bolesti; matik, -a, m. =

-ko'vatí = odvolat, zrušit
révokaz, -a., m., mšice
revolta, ž., z franc. = vzpoura,

odboj, povstání; -Ztovat1'.= bou
řiti se, projevovat nespokojenost

revoluce, 2., z lat. = pronikavý,
často násilný převrat dosavadního
Společenského řádu, převzetí
státní moci novou, pokrokovou
třídou; = pronikavé. změna
v různých společenských oblas
tech, ve vědě, v umění..:
= změna jedné kvality v druhou
(proti evoluci);
—lucz'onář[-řka], -e, m. = účast
ník, stoupenec revoluce, odboj
ník; -lucionářský [-řsky; -řství],
přid. k tomu; —luc'iono'vatilid...'
= revolučně nalaďovat; slož. do
kon. z-,
revoluční [—ně; -nost], přid. k
revoluce: -ní činnost, duch, me
daile;
-1učník, -a„ m. = revolucionář

revolver, -u, m., z něm. = otáčecí
zařizení, střelná. zbraň; -rový
lis, náboj„útok; přenes. = su
rový, drsně útočný: -rový tisk,
„plátek"; -rové počínání (Baar)

révorodý kraj = kde se rodí réva
revotovati, z lat. (re & votum) =

změnit hlasování novým hlasová.
ním

révoví, stř. hromad. = révy, vinné
keře;
révOW. přid. k réva: -vé dřevo

revuální e-vyjál-», přid. k revue:
r. přehled, výjev;
revue <<-vý»,ž. neskl. || -e, -í....
z franc. = přehled, obzor (módní
r. ...); = časopis vycházející v
týdenních... lhůtách; = divadel
ní hra., ve které se rychle stři—
daji výjevy se zpěvy & s tanci,
obrázková směs ve filmu
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rez, rzi (reze), ž. || rez, rezu, m.
(souvisí s rudý, rditi se). 1. =
hnědočervený povlak na železe,
kysličník železitý: = moč zvěře,
zvláště jeleni (mysliv.); 2. ž., ci
zopasná houba, sněť na ovoci,
na rostl.

Béza, ž., domác. tvar k Terezie
*rezatěti, -těji = stávati se rezatý;

slož. dokon. z-;
rezatý = rezavý (řid.)

rezávěti, -vějí = stávati se rezaVý.
jako rezavý; slož. dokon.. z-;
zrezav'ělý: odsunout co na -lou
kolej = pokládati za zastaralé

' (Jakub.); '
rezavý [dvě,- wosa “= na čem
je rez; = jako rezavý: -zavé bo
ty (dlouho nečerněné);' do -zava
odřený (Rais) ' '

rezeda, v. reseda .
rezok; -ka,' m. = zrzek (Azastar.):
- = 'ryzecv (lid.) '
Rézi (nesk1.), Réz'ička, Rea-ina,

mica, ž., domác. obměny k Réza
rezitý = reZatý (na.) *
rezivěti, -věji = stávatí se rezivý;
“-' slož. dokon. z-,- zrez'ivělý;

Teziv'y'= rezatý
rezón, rézoh, v. raison
rezonér, rezonirovatž,

anýrro'votí, v. resonér
rezovatěti, -těji = stávati se rezo

vatý; slož. dokon. z-; zrezova—
tělý: z. arsenál důvodů = za
staralé důvody '(Havlič'.); '
rezovatý = rezatý (říd.)

rezovitý = rezatý (řid.);
rezový, přid. k rez: —váskvrna

rezonovatí,

= od rzi
rež, rži, ž. = žito (dnes jen nář.)
režie <<-žije»,ž., z franc. = řízeni,

správa (tabáková r.), xsprávni,
obchodni výlohy; divadelní r. =
řízení představení; režijní 'pří
spěvek = na režii; r. listek =
za r.—cenu, do které se započí
tává jen režie

režim, -u, m., z franc. = správa,
způsob vlády; = společenské
zřízení (jen hovor., většinou s
hanl. odstinem)'

režírovati, podle něm. = .mit' režii

režisér (user, hovor. -zér'», -a, m.,
z franc. -sseur = kdo má diva—
delni, filmovou režii; -rský
[-rsky; —'rstvž],přid. k tomu

režná, ž. = režná, žitná. kořalka:
režny', přid. k rež = žitný: r.
chléb; přenes. r. = hrubý (pytel,
příze, plátno); -ná niť (podle
barvy)

“*režovati, zčeštěnim z režirovati
Rěčan, m., v. Rječan
rhapsod, v. rapsod
'rheuma., stř. neskl. = revma '(Ner.)
rhododendron || Obyč. ro-, -nu, m.

= pěnišnik, alpská růže
rhytmus, v. rytmus
ricinový olej, projímadlo, ze skoč

ce, lat. ricinus
rigol,"-u, m., z franc.“ =
" dlážděný příkOp
rigorismus <-zmus>>,-mu, m., z lat.

= přísné zachováváni zásad:
mravní r.; -rósn£ a-róz—»'[.-ně;
7nost] =1. přísný, žádající přes
nost, nekompromisní (člověk,
stanovisko); 2. „týkající se r_igo
rosa (řád, taxa): rigorosum
ex-róz-»,-sa, stř. = přísná zkous
ka doktorská '

strouha.

.richtovati, v. rychtovati
rikša, -ši, ž., japon. = dvoukolka

tažená lidmi
*rina || 1+, ffi-, ž., z něm. = deš

ťový žlab (lid.)
ring, -u, m., angl. = kruh,' rohov

nickě zápasiště, utkáni
ringlo (nm-), ž., z 'franc., odruda

slivy
'ripíl, v. repeal
rips, -su <<-su»,m., z něm. (angl.)

= vroubkované. tkanina; ripsový
= jsouci z ripsu '

risiko <<-zi-»,-ka, stř., z ital. = ne
bezpečí, možnost neúspěchu, ztrá—
ty: r. podnikání...;' podniknouti
co na své r.

riskantní [-ně'; -nost], z franc. =
nebezpečný, velmi odvážný, ne—
jistý; risknouti, -sk1, dokon. k
riskovati (jen hovor.); riskovati
= odvážiti se, dát, dávat v sáz
ku; r. ztrátu, prohru, válku, ži
vot... (i spis.)"
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risoto <<-zo-»,stř., z ital. -tto =
dušená. rýže s masem

Ríša. || Rai-, -ši, m.. domác. tvar
k Richard

ritardando, ital. =
něji (hudeb.)

postupně vol—

ritenuto a-nú-», ital. = zdrželivě,
volněji (hudeb.)

ritornel, -u, m., z ital. = tříver
šová. vlašská strofa; mew,
přid. k tomu

rituál, -u, m., z lat. = obřadní
předpisy, kniha; Htualismus
c-zmusxp, -mu, m. = obřadnictví:
-ali8ta, m. = jeho stoupenec;
-álni [—ně],přid. k ritus = ob
řadový

ritus, -tu, m., z lat. = obřad
rival, -a, m., z franc. = soupeř;

rivalisovati c-zo-» s ld'm == za
vodit, soupeřit; mama, ž. = sou
peřství, -ření, závodění

Riviera, ž. = pobřeží Středoz. mo
ře; zobecněním (hovor.) riviéra,
ž. = břeh řeky u koupaliště,
volné koupaliště

rižský, příd. k Riga
rjecký, přid. k Rjeka;

Rječan (Ner. Rěčan). -a, m. =
obyvatel Rjeky:
Rjeka, ž., město (Fiume)

BK., zkratka = Rukopis Králové
dvorský

rkp., zkratka = ruk0pis
rmen, -e || -u, m., rostl.; menový

odvar
rmoutiti, rmuť, rmoucen(i): r. ko

ho = působit mu bolest; r. se
nad čim. proč = trápiti se; sr.
kormoutiti; slož. dokon. za-;
slož. nedokon. zamucovatl;
rmoutívati, opak.

rmut, -u, m. || ojediň. rmut, -ti, ž.
(Čech) = kalné. tekutina, kal,
ssedlina; "nutný [mé] = kalný,
o vodě; -né oko (Voc.); -né dny
= smutné (Netu), -ně obrázky

RNDr., zkratka = doktor „rerum
naturalium" cré- -rá.lijum», při
rodnich věd

roajalismus..., v. royalíamus

roastbeef aoustbif, často rosbíf.
-bef», -u, m., angl. = hovězí pe—
čeně narycth

rob, —a_m., v. rab
roba, ž., 1. = nevolnice, služka

(stč.); 2. “= dívka, žena (nář.):
3. z franc. = dlouhý ženský šat

robátko, -tek_ stř., zdrob. k Tobě,
-běte, stř. = dítě (Ner.)

robinsonáda <<-zo-»,ž. = přiběhy,
život lidí žijících osaměle jako
Robinson Crusoe (-soe), hrdina.
francouz. románu od Daniela de
Foě (Defoe) z r. 1719; v kopané
= obrana branky pádem bran
kaře na zem (podle anglie. bran
kaře Robinsona)

robitl, -ben(i) = těžce pracovat,
robotovat (jen dosti řid. lmiž.,
hojné ve vých. nář.); slož. dokon.
ob-, k obráběti; po- = uvrhnou
ti do poroby, zotročit; pod—koho
výslechu, co rozboru, se operaci...
= podejmouti se výslechu, roz—
boru, podstoupit operaci; pod—
si národ, zemi = podmanit; pod—
se komu, rozkazu = poddati se.
vyhovět; u- = udělat (většinou
nář.); w- = zhotovit řemeslně
n. strojově; z- = udělat (Vr.,
Vanč.);
dráběti, -bějí, nedokon. slož. ob—
= zhruba zpracovávat (dřevo, ko—
vy); vsi-, k dokon. vyrobiti; pře—
nes. (hanl.) vy- verše = řeme—
slně dělat; podrobovati, nedo
kon. k dokon. podrobiti:
robivati, opakov.

robka, -bek, ž., zdrob. k roba ve
význ. 2.

'robný, přid. ]: rob = robotný
(Mach.)

robot, -a, m. = člověk mnoho pra—
cující, otrok práce; = umělý č10—
věk pro robotu, práci (čap.);
robota ž., = prace, služba pod
daných vrchnosti; přenes. = těž—
ká. práce;
robotá'ma, ž. = ústav pro nuce—
nou práci (za kapitalis.);
robotní = těžce pracovat; slož.
dokon. na- se (mnoho); robotó—
van, opakov.:
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robotnicky' [-cky,—-ct'vi], přid. k
robotník [-tnice], -a. m. = ro
botný člověk;
robotný lid = povinný robotou;
-tná. povinnost (Vr.);
robotovatí = vykonávat robotu.
přenes. = těžce pracovat; slož.
dokon. na- se (mnoho)

'robský = rabský (Suš., Krásnoh.,
Hál.); 'robstvo, stř. hromad. =
otroci (šm.)

robustní [-ně; »nostL z lat. = sil—
ný, zavalitý (člověk)- přenes. r.
slovo = silácké

ročak, -a, m. = roční dobytče,
někdy i dítě (Preiss.)

ročenka, ž. = kniha vycházející
každý rok a obsahujici data z
některého oboru, někdy i literár.
prace, almanach

Bóčild, v. Rothschild
'ročiti se: rok se za rokem -či

= plyne (kniž.); v ten čas se
roči... (Baar) = dovršuje se;
v. vročiti

ročňáček, zdrob. k ročňák, -a, m.
= ročák

roční, přid. k rok: r. plat, najem
né = za rok: r. dítě = rok staré;
čtvero ročních počasi;
roč—nice,ž. = výroční slavnost;
ročník, -u, m., 1. r. časopisu...
= čísla vyšla za rok; 2. r. (bran
ců...) 1900... = branci narozeni
r. 1900; loňský... r. vina = víno
z loňského roku; 1., 2. atd. r. ve
škole = děti chodící do ní 1. atd.
rok

rod, -u, m., , 1. = narození: být
—dem čech, z Prahy 2. =
kmen, pokolení, rodina z krá.
lovského, dobrého, starého, po
ctivého... -du; 3. = soubor dru
hů (přirodop.); 4. v mluvn. r.
muž., žen., střed. u sklonných
slov, r. činný, trpný u sloves

rodačka, v. rodák
rodák [-dačka], -a, m. = kdo se

narodí, rodilý: pražský... r., r.
z Moravy...

rodič [-čka], -e, m., 1. = rodák
(lid., Ner., A. Mrš.); 2. = ro
ditel, otec; obyč. pomn. rodiče

rodit!

(nař. -diči) = otec a matka;
drazí... -če: -čka = matka;
rodičský, přid. k rodič: rodný.

-ská láska = ].
rodičů (Suš.); rodičovský [-sky;
-stv£], přid. k rodiče: -ká laska
= otcovské a mateřská. (řid.):
-ké sdružení

rodidia, -del, stř. pomn. =
ské pohlavní ústrojí

rodilý = rozený, pocházející: r.
Pražan, z Hradce Králové...

rodina, ž. = rodiče s dětmi; pře
nes. ptačí, srnčí... r.; = přibu—
zenstvo; = domov, vlast (podle

zdrob. rodinka, ž. (So.,

0 řeči (Tom.) ;

žen

rodimný = v rodině, náležející
-ně, týkající se -ny, označující
-nu: -nný život, dům, -nná. kro—
nika, -nné právo, jméno

rodiště, stř. = rodné místo
roditel, —e,m. = otec (velmi říd.):

-telka, ž. = matka (řid. kniž.)
roditl, rozen(i) = přivádět na svět,

dávati život dětem, mláďatům.
davat plody (o půdě...); r. se
= přicházet na svět (o dětech),
dařiti se (o víně...) ap.; přenes.
= vznikat, povstávat (o nové
době...); v. rozený;
slož. dokon. na- se = přijit na
svět: ob- koho, se = povznést
(duševně, mravně); až vám Pan
bůh obrodí = dá. úrodu (Něm.,
lid.); od- se = odciziti se rodu.
národu: sr. odrodilý; po- dítě =
dát mu život; pře- dnešní řády
(So.) = změnit (k lepšímu); pře
se = změniti se povahově, smýš
lením; 702- se = rozrůsti se (Pa.
lac., Svob.): u-, pův. = po—;u

= dát úrodu, o víně, obilí....
sr. úroda, urozený; v— se do
konstelace = na- se za k. (šal.);
z- se = na- se (zastar.); přenes.
= vzniknout.., o myšlence, pla
nu...;
-rozovati, nedokon. slož. 'na— se
(Puchm.) k dokon. naroditi se:
ob- se. od-; pře- se, o národě
(čap.); za- se = vznikat (Suš.);
rodívati, opak.
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rodivý = rodící, plodící (kniž.)
rodný, 1. = z téhož rodu, vlastni

(bratr, sestra), kde jsme se na
' rodili (kraj), obvyklý v rodě, v

rodině (jazyk, řeč); 2. = rodící
(Suš., ojedlň.); = milý, milova
ný,'podle ruš.: iná KSČ

rododendron, v. rhododendron
mdo-, kmen k rod ve slož.: Jemen,

-u, m. = rodová., rodinná. po
sloupnost, její přehled (znázor—
ňovala se rozvětveným stromem);
-mil, -a, m. = vlastenec (obroz.,

'šmi-l.); R;, muž. jm. (Václav R.
Kramerius) "

rod0montída, ž.. z franc.“ = chvaS
tounství (řid.)

todo-pis, -'u, m. = nauka o ro
dech, genealogie; -p£sec, -sce.
m. = ge'nealog; -pisecký, přid.
k tomu; -pisný' [mámě] ge
nealogický; "-pýcha, ž. ro
dová pýcha (šmil.); -pýšek, -ška,
m. = roddpyšný člověk (šmil.);
myšný člověk = pyšný na. sval
rod ' _

rodovka, 2., druh hádanky
rodový [Jvě; mostJ, přid. k rod:
' r. znak = obvyklý v'rodě, vy

značující jej; -vé sídlo = s. rodu;
—vá pýcha; -vé zájmeno = vy

' jadřujicí rod tvarem (ten, ta.
" to): -vost = rodové znaky, -vý

původ
*roduvěrný [mě,- -7wst], zčeštěné
' slov. 'roduverný = vlastenecký
roentgen ]] rónt'- || zčešť. rent-, -u,

m. =" přístroj, nazvaný podle
objevitele Roentgena; -genogram,
-u, m. = rentgenový snímek:
-ge'no'vati = prosvěcovat, vyše
třovat rentgenem;
-genový, přid. k rentgen: -vý
snímek

Rogate <<-gá-», lat. (=
5. neděle po velkonocich

roh, -u, m. 1. = výrůstek na. če
le některých ssavců; symb. tvr—
dosti, bujnosti, pýchy: tvrdý...
jako r.; narostly mu rohy =
zbujněl, zpyšněl (lid. a hovor.);
vystrkovat rohy Il růžky = po
činati si směle, drze, pyšně (t.);

||||

proste) ,

srazit komu -hy = „zkrotit"
'jej (t.); Symb. hlouposti: jen mu
-hy chybějí; 2. = rohovina; 3. =
nádoba z rohu (zastar.); odtud
r. hojnosti; 4. hudební nástroj:
5. = výčnělek stolu, domu, knihy

podobný rohu 1.: bydlit na
-hu = v rohovém domě ulice.
za, -hem = za rohovým domem
|| kout, v. tam, ale často roh =
kout: s_tůl stojí v rohu; vzit
-ha = utéci (hantýr.); 6. = rožni
kuželka:
ROH, zkratka, a zkratkové „slovo
Roh, -u,vm. = Revoluční odbo
rové hnuti '

roháč, -e, m. = „kdo, co má ro
hy": pták, brouk, kotrč; zdrob.
-ček, -čka, m.

rohačka, -ěek, ž. = dvojzubá vidli
ce; pomn. rohačky = sáňky (pů
vod. vpředu s rohy nahoru obrá—
cenými) _

rohák, -u, m. = nárožní dům (lid.
a hovor.) _

rohatěti, —tějí = dostávat rohy;
slož. dokon. o-; orohatělý M'oj

—žiš (Ner.)
rohatina,'ž. = něco rohatého, ku

chyňský věšák, kotrč...; pomn.
-tiny = dlouhé vidle, rohačky
(lid.); -t1'mka, ž., zdrob. k roha
tina ',

rohatý [-tě; -tost] = mající rohy
(dobytek); přenes. -tá, narážka
= „špičatá“ (Vr.); r., -tého, m.
= čert, ďábel (lid. a. hovor.)

rohlíček, -čku, m., zdrob. k
rohlík, -u, m., bílé rohovité pe
čivo: opít koho -kem, v. píti:
podle podoby rohlík, -1íček, druh
brambor; Tohlikář, -e. m.. = pe
kař, prodavač rohlíků (lid. a ho
vor.)

rohovatěti, -tějí = stávati se ro
hovatý; slož. dok. z-; zrohovatělý

rohovati = zápasit pěstmi, boxovat
rohovatý [-tě; -tost] = tvrdý jako

roh, podobný rohovatlně
rohovina, ž. = látka rohů, kopyt,

nehtů;
rohovttý = podobný rohu (tva
rem) 
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rohovku., ž. = část oční bělimy;
rohovnžcký [-cky; -ctví], přid. k
roho'tmík, -a„ m. = pěstní zápas
ník, boxer; mník, —u,m., strom

rohový, přid. k roh = na rohu
ulice, rožni, nárožní: r. dům; -vá.
buchta = v rohu pekáče: -vá
kvinta = k. _lesních rohů _

rohož, -e, ž. = rákosové, slaměné
atp. pletivo; -žka, -žek, ž. = vý
robek z rohože, předložka na o
tiráni obuvi; -žkář, -e, m. = ple
tač rohožek; -žkářství, stř.

roch, citoslovce vystihující prasečí
chrochtáni (Erb.)

rocháda ((často -šá.da, podle fran—
couz.>>, ž., z perš. = přestavení
věže a krále v šachové hře

rocheta ll obyč. -tka, ž., z řeč. =
bílé církevní roucho, komže

'rochňátko, -tek, stř. = prasátko
(Vanč.) _

rochovati = dělat rochádu
roj, -e, m. (souvisí s ři-nouti) =

včelí společenství; přenes. r. dě
tí, vojínů, ptactva, hvězd, myš
lenek, vzpomínek..: = bojová.
skupina;
'roják, -u, m. = úl. z kterého
vylétl roj včel

rojiti se, -jení, nik. -jení se:
včely se roji = část jich si za
kládá. nový roj; přenes. nepřátelé
se -ji = v houfech, v zástupech
se pohybuji; myšlenky... se -J'i
v hlavě = vybavují se rychle'za
sebou; slož. dokon. roz- se, o
vzpomínkách (Kos) = začiti
se rojit; rozrojené včely (Celek.
Holeč.); 011- se = v roji vylét
nouti, o včelach; přenes. děti se
vyrojily ze školy = houfně vy
běhly; —jily se mnohé návrhy...
= vznikly, byly podány; slož.
nedokon. .vy'rojo'vati se;
rojívati se, opakov.

rojnice, ž. = vojen. oddil rozvi

rojník, -a, m. = velitel roje
rojový, přid. ]: roj: r. řetěz = roj

nice (Olbr.)
rok, (toho...) roku II do roka, 6.

roce || roku, m., 1. = doba dva

nácti měsíců; občanský, kalen
dářní rok = doba od 1/1 do 31/12;
jinak = .doba na. př. od začátku
března do konce příštího února
ap.; školní r. = vyučovací obdo
bi mezi 2 kalendář. roky; rok co
r. = každý rok; r. od roku je
to lepší... = každý další rok;
nový rok = nově nastalý ll N0
v-ý r. = den 1. ledna;
je mu 20 roků, za, sto roků... |!
časť. let; ale jen: je .mu rok,
půl roku, zemřel v svém 20. ro
ku, v 20. roku svého věku || ve
20. roce = v 20. roce tohoto sto
leti, r. 1920; sr. napřesrok, ob;
2. = lhůta k soudnímu jednání
(vlastně určeni)

rokfór, v. roqueťort
rokle || roklina, ž. = výmol, menší

propast; 4123700, stř. = velká
rokle (Mrš.)

rokoko, stř.. z franc. = umělecký
směr v 18. století; rokokový
[-vě]: vkus, -vé hodiny ap.

rokot, -u-, m. = rokotáni (básnic.);
rokotati = zvučet, -znít. ozývati
se...: harfa. -tá. (Macha), píseň
-tala ze rtů (čech): slavík -ta
(t); ftání strun (Krásnoh.) atp.;
slož. dokon. za

rokovati očem = rozmlouvat, jed
nat, raditi se, debatovat; slož.
dokon. na- se „(mnoho); po-;

. rokovávati, opak.
-u, m., mechorost; rokyta,

ž., druh vrby '
rokytenský, přid. k Rokytno, -ná.;

lid. a hovor., též k Rokytnice
rokytí, stř. hromad. = rokyty
rokytnický, přid. k Rokytnice (ž.

jednot.), Rokytník; v. rokytenský
roia, ž., z něm. = něco svinutého.

točenice, točenka, točinka
I role, ž., slovo domáci (souvisí

s or-ati) = orné pole (kniž.)
II role, ž., z něm. = herecká úlo—

ha: hrát novou -li ap.; přenes.
hrát velkou... roli ve společnosti
= mit význam, vliv; v. hráti:
vypadnouti z role = nehrál: ji
správně; přenes. = nebýt ve
svém živlu
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roleta, 2., z franc. = svinovací
záclona, závěs

rollčka, -ček, ž., zdrob. k rula, I,
II role

rolka, -lek, ž., zdrob. k role
rolnice, v. rolník
rolnický [-cky; -ct'v£], přid. k rol

ník; mictvo, stř. hromad. = rol
níci

rolnička, -ček, ž. = zvonek na
koňském postroji; symb. veselí:
-čky Smíchu

rolník [-n£ce], -a, m. = kdo obdě
lává menší zemědělské hOSpodář
ství, zemědělec

'rolovati, z něm. = svinovat; slož.
dokon. z

rcmán, -u, m., z franc., druh slo
vesného díla prosaického n. ver
šovaného: přenes. milostný ro
mán = příběh, historie, poměr;
to je celý román ap. = složitý.
napínavý, románový příběh:
Román [-nka], -a, m. = přísluš
ník románské větve

romance, ž., z franc., druh slo—
vesného dila ; romancier [-rka]
c-nsjén, -a, m. = romanopisec,
zpěvák romancí

románek, -nku. m., zdrob. k ro
mán;
roma/neskní, z franc. = románo
vý 2.

romanetto || uneto, stř. = romá
nek, novela. s hrůzným obsahem

romanista c-nys-», m. = znalec
románských jazyků, literatur,
římského práva, badatel v' nich;
-stický c—styc-». přid. k -st1'.ka
<<-sty-», z, = věda o román. ja
zycích...

romanopisec, -sce, m. = spisova
tel románů; -secký [-sectv£],
přid. k tomu

Bomanovec, -vce, m. = člen dy
nastie v bývalém carském Rus
ku, zvané romanovské

románový Nič,- -vost], přid. k ro
mán: 1. -vá příloha = obsahu
jici román; 2. -vý příběh... =
jako v románě. hodící se za.
látku románu

románský [-sky], přid. k Román:
-ská. větev neboli Románi =
Francouzi, Italové, španělové.
Portugalci, Provengalové a Ru
muni; -ský jazyk neboli román
ština, ž.

rOmantlcký boky;
-tyč-», přid.

-čnost] <<-tyc-.
k .romantika: 1.

-cká doba = doba romantiky,
-tismu l.; -cká literatura, -cké
hnuti = v duchu romantiky, -tis
mu 1.; — 2. = jsoucí v duchu
romantiky, -tismu 2: -cký člo
věk, -cké počínání; -cký příběh
= neobyčejný. poněkud fantas
tický; _- 3. -cká krajina... =
podivuhodné., pohádková, fantas—
tická

romantik a-tyk», -a, m., z franc.
= stoupenec romantiky, hlavně
literární a vědecké; přenes. =
romantický člověk; -tika, ž., 1.
= myšlekový směr zdůrazňující
fantasií, cit, vášeň, tradici proti
rozumu & osvícenství, jeho odraz
v literatuře a osvětě; 2. přenes.
(hovor.) = počínání nedosti
dobře uvážené, nepřihlížejici (lo
stateěně ke skutečnosti, dobro
družné, poněkud fantastické: 3.
romantika v přírodě... = podivu—
hodná, pohádková, fantastická
krása

romantismus c-tyz-ib, -mu, m., z
franc. = romantika 1., 2.

Romeo, -ea, m., muž. jm., Sha
kespearův tragický milenec;
symb. milence

ramoniti = šumně hučet, zurčet
(řid. kniž.), o lesích, o potůčku:
slož. dokon. zaf- (ši—am.)

'ron, -u, m. = roněni (Roll.)
rondeau a-dó», stř. neskl., franc.

= kruhový záhon, -vá stavba,
básnic. strofa, kroužková báseň.
hudební forma, taneční píseň

rondel, -u, m., z franc., 1. = něco
kulatého, hradební bašta; -ly bí
lých ňader (Halas); 2. lyrická
strofa

rondový, přid. k rondeau: -vá. for
ma



roniti 1329 rošt

roniti (souvisí s řinouti) = půso
bit, aby něco řinulo, teklo: r.
slzy = plakat; přenes. r. rosnou
vláhu (čech); slož. dokon. na,
se slz (mnoho): u- slzu; v. moři
ti; vy— slzu, -zy

rřintgen, v. roentgen
ropot, -u, m. = rachot (hromu),

hlas (řeči) ap. (básnic.);
ropotavý = rachotivý (Mrš.)

ropucha, ž., žába; symb. = pro
tivný člověk (lid. a hovor.);
ropuší zápach...; 'ropušsky lézti
(Dev.)

roquefort crokfón, -rtu || -ru, m.,
z franc. = sýr, nazvaný podle
franc. vesnice R.

rorátní, přid. k roráty: r. písně,
pobožnost;
ronny, -tů, m. pomn., z lat. ro
rate a-rá—x—(= dštěte) = ad
ventni ranní pobožnost

rorýs || -rejs, -a, m., pták; rov-ýet
i| -rejsi, přid. k tomu

rosa, ž. = krůpěje sražené vodní
páry: rosa padá.: za -sy = časně
ráno, když je rosa; symb. ma
iosti, skrovnosti, lehkosti: to je
jako r. = jako nic; střásti se
sebe něčí slova jako —su(Němc.)
= lehce, nedbat jich; přenes.
vřelé. r. chvil (Han)

Rosa, -salie, v. Róza
roseta c-ze-r, ž., z franc. = růžice;

zdrob. -setka, ž.
Rosice, -sic, pomn., město & vsi
rosička, ž., zdrob. k rosa; rostl.
Rosinanta, <-zi-», ž. = kůň dona.

Quijota: zobecněním r. = herka
rositi, -sen(í) = kropit, močit ro

soa (len); r. květy (Břez.), rty
(Vrchl.); přenes. stesk mu -si
víčka lem (čech) = rosi slzami;
oko se mu -si = vlhne (Krá5n.);
slož. dokon. o- slzami lice děv
čete (Čelak.); orosemj květ; po-;
za-: oči se zarosily slzami; za
rosený zrak, -né oči;
-rosavati, slož. nedokon. o-, za-;
roswati, opakov.

'roskopky, -pek, ž. pomn. = ross
kopfské hodinky; = špatné ho
dinky, na rozkopani (žertov.)

rosnička, ž., rostl., žába
rosný [—7w]:r. bod = kdy vzniká.

rosa (odb.); -né ráno (Majer.) =
kdy je rosa; -ná vláha (Vrchl.);
je rosno = rosa (lid.); není I'..
i přenes. = nic to není

rosocha, v. rozsocha
rosol, -u, m. (z roz-sol) = hus—

penina, aspik. ,.sulc"; třásti se
jako r. (lid. a hovor.)

rosolka, ž., z ital. rosolio = likér;
-lkář, -e, m. = výrobce, proda
vač rosolek

rosolovaný = naložený do rosolu;
rosolovati = nakladati do rosolu

rosolovina, ž. = rosolovité. hmota;
rosolovitý [-tě; -tost] = jako
rosol; -té tělo (Trýb)

'rost, —u, m. = růst, co roste
(obrozen.)

-rostati (do-...). v. růsti
rosťňtko, stř., zdrob. k rostě
rostbíf, v. roastbeef
rostenec [-nka, mk'yněL -nce, m.

= ten. s kým jsme vyrůstali
(lid., T. Nov., Vr. aj.) ||
'rostlenec, m. (Svět.)

*rostě, -těte, stř. = mladá dívka
(Ner.)

*rostiti co = činit, aby rostlo, pod
porovat vzrůst...; r. lásku
(Koll.); uměti zlato rostit (čech)

rostlina, ž. = ..co vyroste" ze ze—
mě (proti živočichu);
rostlinář, -e, m. = kniha o rostli
nach, herbář, botanika (zastar.);
rostlinný = z rostliny, -lin (tuk,
strava, vlákno); -nná. říše, -nné
bohatství = říše... rostlin;
rostlipris, -u, m. = věda o rost

,liná,ch, botanika; misce, -sce, m.
= botanik; mis—ný= botanický:
rostlinstvo, stř. hromad. = rost
liny

rostiý = kdo, co vyroste; -lá vo
nička (Herb.) = ne umělá; muž
světu r. (J. čep.) = zkušený
světa

rostu, v. rpsti
rošáda, v. rocháda
rošt, -u, m., z něm. = část tope—

niště; = rešt 2.



rošťácký '1330 rouge

rošťácký [-cky; -ctví], přid. k roub, -u, m. (souvisí s rubati) =
rošťák; rošťačit'i = počínati si „něco useknutého", větévka na
rošťácky (Čap.);
rošťák, -a., m. = uličnik, dare—
bák, pobuda (zhrub.);. rošťá'ma,
2. = rošťáctví

roštěná., ž. ]] draka, -nek, ž. = du
šené hovězí maso

roští, stř. = větvoví, suché větév
ky, chrastí; v. růzka; R., ves

(&v .

roštový, přid. k rošt
rota, ž. = houf, zejm. vojenský

(stč.), četa. setnina: pak = chas
ka., sběř; = pěší setnina

rotace, ž., lat. = otáčení, točivý
pohyb; rotačka, -ček, ž. = ro—
tační tiskařský stroj; rotační.
přid. k rotace: r. pohyb, tisk,
Papír

roťák, -a, m. = rotný (vojen. han
týh)

rotarián a-ryjám), -a, m. = stou
penec buržoas. hnuti, zvaného
anglie. rotary <<routery>>

Rothschild <<Róčild». -da, m., jm.
bankovní rodiny; r., lid. a. hovor.
symb. velkého boháče

rotitiL rocen(í): *r. na koho =
hubovat (Svět.); dělníci rotill
= reptali (Staš.) 1| r. se, roceni
= shlukovati se (Zey., Vr.),
obyč. srocovati se; r. se nač =
reptat, zlobiti se (Staš.); slož.
dok. &— se = shluknouti se
(bě2.); srocení lidu; za— = za
bouřit, -hromovat (Staš.);
slož. nedok. srocovatí se

rotmistr, -a, m. = velitel roty
(zast.), nejvyšší poddůstojník:
-st'ro'vský, přid. k tomu

rotný, -ného, m. = velitel roty
(podle ruš.); = déle sloužící
poddůstojník

rotovatl, z lat. = kroužit, otáčeti
se

rotunda, ž., ital. =
dova, síň, mistnost

'rotyka, ž.. z něm. = lomoz, rá
mus, pobouřeni (lid-., Herz-m.)

okrouhlá bu

štěpování; = kolík na svazování
snopů, jinak roubik, roubel

*roubati, z rú- = rubati: r. se
meči (Koll.); slož. dokon. tvy-,
za- (Vr.); sr. přijm. Roubal

roubel, -ble, m. = roub(ík) na.
vázání 'snopů

roubení, stř.: r. chaty, stromů....
v. roubiti; = obruba, paženi (u
studně...);

roubený, v. roubiti
roubíček, -čku, m.. zdrob. k

roubík, -u, m., zdrob. k roub:
r. do úst = kolik, uzel z kapes
niku... na zacpáni 'úst; roubíko—
m'tý = jako roubík: -té prsty
(Majer.)

roublti, rub(te), souvisí s rubatí
= sekatl: '1. r. chatu, loď =
stavěti z trámů (T. Nov., če
lak.); roubená chata (proti zdě
né); roubiti studni = opatřovat
pažením; 2. r. strOm = štěpo—
vat rouby, roubovat; slož. dokon.
na- roub; ob- = osekat (stč.);
ob- studnu =“ udělat kolem ní
obrubu, roubeni; přenes. ob—
sukni... = udělat okraj, lem, ole
movat; s- chatu... = vystavěti
z trámů; sr. srub:
„_ sekyru = zaseknouti do ně—
čeho (stč.) || nč. nedok. vroubiti,
V. tam;
e(roubitl) končiny světa, (J'ir.,
Pokor.) = zchodit, .,zbrousit" [!
zob- (t.); zaob- sukni...;
-rubo'vatz', slož. nedokon. ola-,
zaob- k dokon. obroubiti, zaob-;
roubivati, opakov.

roublovati = vázat roublem
roubovatl = roubiti Z.; slož. do

kon. na-, z
rouče, v. ruče \
roučí, přid., v. ruče; r., stř. =

burgundská. réva

roučka, ž., vlast. zdrob. k ruka =
rukojeť, držák, ručka (lid.)

rouge ll zčešť. 'rúž, -e, ž., franc. =
červené barvivo na rty, obyč.
podobě tyčinky

<



rouhač 1831 rovnací

rouhač, -e, m. = kdo se rouhá; rousňák, -a, m. = rousnatý, rous
-čský [-čstvi], přid. ]: tomu; ný holub; káně r.;
rouhati. se, rouhání: r. se Bohu rousnatý || masný = majíci I
= posmívati se, tupit; sr. blas— rous; -tá tvář = chlupatá. (č.
femie; slož. dokon. 'na- se (mno- Chod)
ho); nedokon. po- se, -hání = Rousseau <<Rusó», Jean Jacques,
rouhati se (stč.), posmívati se, franc_ filosof; -sseauův; rous
posměšně opakovati co po kam...: seauismus <<-sóizmus», -smu, m.
rouhá'vatž se, opakov.:
rouhavý [-'vě; wosa = obsahu
jíci rouhání (smích, Slova, řeč),
rouhajici se (ústa)

rouch, m., v. ruch
roucha; ž. = 1. roucho (zastar.):

2. přikrývka na hlavu... šátek,
závoj, ručník ap. (t., Jir.); v.

_rouška
*rouchati = práskat, dunět (ná,

řeč.); rouchnout'í., -chl, dokon.
roucho, 6. -chu || -še, stř. = oděv,

šat: obřadní, mešní... r., jinak
jen knižně; přenes. = háv: r.
přírody; zaštírati co -chem krás
ných slov ' '

roulada, v. ruláda; rouletta, v. ru
leta _

rouno, stř.' = ovčí vlna; 'řád zla
tého rouna (ve špan. a v býv.
"Rakousku); rounatý = s boha
tou vlnou: -té ovce (SD.)

roup, -a, m.. druh'hlistů oblých;
pomn. roupy, přenes. = nepo—
sednost, přílišná bujnost; mít r.
= být" neposedný... (dítě mající

' skutečné roupy' je neposedné,
neklidné) \

roura, ž., z něm. = duté válcovité
těleso, trouba; zdrob. rom-ka,
-rek_ ž.; rourkovitý = podobný
rource; rourkov'ý, přid. k rour
ka; 
rou'rovi, stř. hromad. = roury:
rourov'íty' = podobný rouře
rons, -u, m. = dlouhé peří, chlu
py, hlavně na ptačích nožkách

H

II rous, —u,m., z něm. = mour
(odber.)

rousati se' = plouhati se v rose;
slož. dokon. u-, za—se = zamá
četi se v rose, rosou; u-, za- si
šaty; být urousamá, za

ň-ousek, -sku, m. = chumáček
(Baar)

84'

= Rousseauova. filosofie (šal.)
rouš, _v. rauš

rouška, -šek, ž., zdrob. k roucha
2., (kniž.); říci komu co pod
rouškou tajemstvi = pod závo
jem tajemstvi, jako tajemstvi,
sub rosa; něco je zahaleno
rouškou tajemstvi; poodhalit
roušku tajemství; dělati co pod
rouškou čeho = pod záminkou;
rouška = blána na plodnici ně
kterých hub, zvaných rouškaté

rout araut»-_ -u, m., z angl. = ve
čírek buržoasni společnosti

routa, ž. = diamant broušený _do
nízkého jehlance: ozdobná rostl.;
routička, -ček,. ž., zdrob. k tomu

routina, v. rutina
routOvý, přid. k routa: r. věnec
rev, —u,m. = hrob (básnic.)
*rováš, -e, m., slov. = laťka, hůl,

do které se vrývá' tolik čar, ko
lik kdo vypije, rabuše (Heyd.)

'rovek, m., zdrob. k r0v (Ner._)
*roveň, -vně, ž., 1. = rovina (Ner.,

zastat-.); 2. státi komu na rovni
-= rovnati se mu (So.); ustrnulé:
být komu roveň = rovný (zast.);
klást koho, co na roveň || naroveň
= pokládat za rovného s někým.
s něčím jiným;.v. II rovně

*rovenství, stř. = rovnost (zastara)
*rovesník [-snice], -a, m. = vrstev

ník [—nice] 2. (nářeč.)

rovina, ž. = rovná plocha, rovná
_ část zemského povrchu; být, le

žet na -ně, v -ně; rovinatý kraj
= kde jsou roviny;
"ToM/nku,ž., zdrob. k rovina;
rw'i'nmý útvar = v rovině

rovnací = na rovnání (stroj.
kleště); rovnač [-čka], -e, m. =
'kdo' rovná., rovnací stroj, nástroj



rovnati

rovnati = činit rovným, dávati do
pořádku... (pokřivený drát, kni
hy, dříví...); přenes. r. komu
cestu = usnadňovat; r. strany.
sváry... = smiřovat, odstraňo
vat, -klizovat; 1'. se = být rov—
ný, stejný: x = (rovná. se) y;
nikdo se mu nemůže rovnat;
slož. dokon. na- co = učinit
rovným; na- dříví na hromadu
= složit; na- se = vzpřímiti se:
na- se mezi sebou, spolu = skon
čiti spor, dohodnouti se, domlu
vit, smířiti se;
po- koho, co s kým. s čím, obyč.
s-; po- strany = smířit; po- se
= dohodnouti se;
pře- co = znovu (lépe) srovnat;
při- koho, co ke komu. k čemu
= srovnat; 8- dříví, knihy =
složit, spořádat; s- město, domy
se zemí = úplně zničit; s- dvě
osoby, věci... = zjistit, jsou-li
stejné, v čem se shodují, v čem
nikoli; s- svářící se... lidi, spor
= smířit, odklidit, urovnat; s
se s kým = shodnouti se, vy
rovnat;
u- cestiěku, spor; vy- cestu,
dláždění = odstranit nerovnost:
motyka a lopata vše má. (přísl.)
= smrt odstraní rozdíly, spory;
vy- spor; vy- se s věřiteli = do
hodnouti se o dluzích; přátelské,
soudní vyrovminí; v. mezi stra
nami; jsme vyrovnani = do
hodli jsme, nemame proti sobě
požadavků; vy- .se kOmu čim...
= státi se. být mu rovný:
za- co = odříznutím... odstranit
nerovnost; za— okno dřívím =
zakrýt;
roonávati, opakov.: slož. nedo
kon. mr, při-, s-, vy-... k dokon.
narovnati...

I rovně, příslov., v. rovný
II rovně, m. = člověk rovný komu

(stč.); dochováno v ustrn. kniž.
výrazech = rovno: není mu rov
ně, nemíti sobě r.; stromům ne
bylo r. (Staš.); rozmach, kterému
není r., v. roveň .

rovněž, příslov. = stejně, také; též

1332 rovno-úhlý

rovnice, ž., početní útvar
rovník, -u, m. = myšlena kruž

nice uprostřed mezi oběma póly;
rovníkový: -vé podnebí, -vá
Afrika

rovnítko, -tek, stř. = znaménko
rovnosti (=)

rovno, 1. = rovně (nář.); 2. není
mu rovno = rovně, nikdo se mu
nevyrovná; dílo, jakému není
rovno; přivésti čes. písemnictví
na rovno s písemnictvím národů
ostatních (Ner.)

rovno—, kmen k rovný ve slož.:
-běžka, ž = rovnoběžná. přímka;
-běžmk, -u, m. = rovnoběžný
čtyřúhelník; -běžný [-ně] = v
rovné, stejné vzdálenosti běžící,
paralelní; -cenny' = mající stej
nou cenu, hodnotu, stejný Vý
znam, stejné vlastnosti..: -cenný
protivník, -nná náhrada...;
dan-nost, -i, ž. = doba, kdy jsou
den a noc stejně dlouhé; “daný
[-ně; -nost] = vyrovnaný
(Tilsch.); -dušně = s klidem
(Ner.); -měrný [-ně; mostJ =

rovným dílem,
stejnoměmý;

rovnou měrou,
stejným tempem..,
'-oprávněný = rovnoprávný
(Ner.); '-právn03tní ramenářství
(Nei-.) = ukazující na rovno—
právnost, dovolávající se jí:
—právný [-ně; most] = se stej—
nými pr vy; -ramenný trojúhel
ník = se stejnými rameny; 4-0
dý = stejného rodu, stejně spo
lečenské vrstvy: -dá. společnost
(Baar)

rovnost, ž., v. rovný
rovno-strunný =

strany
rovnou, příslov.: říci co r. [do očí]

= přímo, do očí; r. do školy, do
obličeje... = přímo

rovno-úhly) trojúhelník; máha, ž.
= rovná. váha, rovné působení
dvou těles, sil.... balance; -váha
těla = taková poloha., že je tě
žiště svisle nad podporou; r. me—
zi rozumem a vůli = ne převaha
rozumu. nad vůlí n. opačně;
-vá.ha-v rozpočtu = krytí-výdajů

mající stejně
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příjmy; mezinárodní -váha = ne
převaha jednoho státu, jedněch
států nad jinými: duševní -váha
= vyrovnanost; udržovat, po
rušit -váhu; -vážný [mě] = v
rovnováze, působící rovnováhu:
-ná poloha; -né citové zobecnění
(Sez.); *-značný = stejnoznačný
(Suš.)

rovný Hien,- -1mě; wstJ, 1. =
ne ohnutý, nahnutý, ne křivý,
ne hrbolatý. ne nestejně vysoký,
nýbrž přímý, stejně vysokým:
rovný drát, -ná čára, cesta, -n6
tělo; sr. noha; 2. = zaokrouh
lený (do desítek, set...): necha
ti co za. rovné [peníze]; 3. =
rovnající se rozměry, rozsahem,
jakostí, stejný: rovný díl, rov
ným dílem, -né právo; nemíti
sobě rovného; být komu roven
čím = rovnati se mu; kdo srdcem
roven vám (Krásnoh.); není mu
(mlýnu) daleko široko rovna
(Rais) = rovně, rovno; před zá
konem jsou si všichni -ní; = po
dobný (Čech); příslov. 1. rovně
(jít, postavit co...); 2. rovno, v.
tam;
rovnost, -i, ž.: r. dv0u veličin,
r. hlasů = stejnost, parita; r.
občanů před zákonem, občanská
r.; r. v právech i povinnostech;
slavit r., když je stavba hotova.
až ke krovu (zednic.)

royalismus aro(a)jalizmus», -mu.

H

m., z franc. = uznávání králov
ství, královského státního zříze
ní, snaha o jeho zachování, po
sílení, obnovení; —lista [-stka],
m. = jeho stoupenec, přivrženec;
distický q-tyc-Ja [-cky] = v du
chu royalismu: -cké smýšlení
roz- || Teze-, Slovesná předpona.
značí 1, na různé, na všechny
strany (roznésti, rozcházetl se.
rozhlásiti), na. několik dílů, kusů,
na součástky (rozkrájetl, roz
řezati, rozebrati), tím mlčení
(rozbíti, roztrhati), odradění (roz
mluviti co komu); 2. zesílení,
vzestup děje: rozkřiknoutl se na
koho = silně křiknout; roz

pršeti se = dáti se do silného
deště, pod. rozplakati se...

II roz—,předpona ve jmenných slo
ženinách, znamená 1. oddělování:
rozcestí = místo, kde se oddě
luje druhá cesta od první; pod.
rozhraní; 2. stupňování významu:
rozmilý = velmi milý

Róza., Rozálka Rozára, -zárka,
ž., domác.tvarykRozálie a-lije»,
ž., z lat. Rosalia, = Růžena.

rozbahniti = proměnit v bahno:
dešť -nil cesty; r. se: cesty se
-nily; rozbahúný: -né cesty;
-ná rána = hnisající (lid.)

rozbečený, v. bečetl
rozběh, -u. m. = rozběhnutí;

-běhlý, —běhnouti se, v. běhnoutí
rozbíhatl se, v. -bíhati:

rozbíhavý [-vč; -vost] = rozbí
hající se, dlvergentní; = těkavý,
o mysli (šmll.)

rozbiječ, —e,m. = kdo rozbíjí, stroj
na rozbíjení;
rozbíjeti, v. bíjeti

rozbírací = na rozbírání; mm; v.
-bírati; hravý = kdo rád roz
bírá

'rozbltek, -tka, m. = trosečník
(Suš.);
rozbitina, ž. = něco rozbitého
(Holeč.)

rozbitovatl, v. bitovati
'rozblácený = blátivý (o cestě)
'rozblahostněný = plný blaha (C.—

Chod)
rozblesknonti se, v. blesknouti
rozbojník, -a, m. = zbojník
rozbolavělý, měti se, mu, v. bola

větí
rozbolený, v. boleti = davší se do

silného bolení: -ná tvář (Heyd.)
rozbolestněný = velmi bolestivý,

plný bolu
rozbolněn(ý) = pln(ý) smutku;

být -bolněn; -bolněné srdce
(šmil.)

rozbor, -u, m. = rozebrání, po
drobné zkoumání, analysa (te—
kutiny, pojmu, slova, věty):
rozbomý = sloužící rozboru, pro
vádějící jej (říd.); -ný soud
(Durd.), intelekt, aparát (Sez.)
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“rozbožo, zesíl. bože: ach, Bože, rozčlánkovanost, -i, ž. = rozděle
rozbože (v písni) ní na články, členitost (Vrchl.)

rozbratřiti, v. bratřitl "'rozdech, -u, m. = rozdýchnutí,
frozbreěený = kdo se rozbrečí rozprostření (Theer)
rozbroj, -e, m. = nepokoj, různice
rozbroukaný, v. broukati
rozbručený, v. bručeti =" nabruče

ný, mrzut'ý, stále broukající
rozbředlý [—le;-lost] = řídký, ka.

šovitý, vodnatý, rozbahnělý (in
koust, barva, cesta): přenes. =
nedosti hutný, neobsažný, ne
výrazný, rozvláčný (spis, před
náška, výklad); -le psát o něčem;
rozbřednóuti, v. břednouti

rozbřesk, -u, m. = úsvit, svítání
(kniž.) ; přenes. r. realismu
(Nov.); '
*rozbřeskati, nedok. k rozbřesk
nouti, v.' břesknouti;
rozbreskovati = svítati; o jaru
= nastávat (Olbr.); rozbřeskuje
se mi (v hlavě) = začíná. mi být
jasno, začínám chápat

rozbřídati, v. břísti -'
r'ozbřinkaný, v. břinkati
*rozbujnělý, -něný, v. bujněti;

rozbujovatž se, nedok. k rozbujeti
se, v. bujeti

rozbuška, -šek, ž. = trhací zá
palka, kapsle, detonátor

“rozcestí, stř. =křižovatka cest
frozcíntovati, v-. cintovati
*mzclt, -u, m. = plnost citu (Suš.)
rozcltlivělý [Je,-- -Zost] || wěný =

upadlý do rozcitlivěni, v. citli
věti

:rozcuchanec, -—nce, m. = rozcucha
ný člověk (RMS);

rozcuchaný, v. cuchati
rozčapen, v. čapíti
rozčarování, v. čarovati
rozčemeliti se, v. čemeliti se
rozčeřovati, v. čeřiti
rozčesnoutí, -sl, -snuv, -snut(i) =

rozštípnout (Slad.); r. se, o zá
stupu = rozděliti se (Pujm.), o
krávě = rozklesnouti se (lid.)

rozčilený [-ně; -nost], Jiti, 40mm;
dující, v. číliti

rozčísati, -sno*u.ti, v. čísati
rozčitadlo, stř. = řikadlo, kterým

se rozčítává. přede hrou

“rozdílný [-'ně;

rozdělení, v. děliti
rozdělovací = na rozdělování: r.

znaménka, tečka, čárka.., inter
punkce; —vač|| motel; -e, m. =
kdo n. co rozděluje (dělník,

'str0j); -vati,'v.dě1iti
rozdíl, 1. = rozdělení, od

díl, kapitola (stč., Jir.); 2. =
odlišnost, různost, nestejno'st;
r. mezi dvěma osobami, věcmi;
r. v síle, ve věku..: činit r.
mezi tím a oním = rozeznávat,
rozlišovat; mezi nimi není vel
ký r. = neliší se mnoho; na
rozdíl od koho,-čeho, lépe pro-*
ti komu,-čemu; 3. “= výsledek
odčítání, diference

rozdíleč, -e, m. = rozdělovač
-nost] =' odlišný,

různý, rozličný, jiný;
irozdílovy' počet, klíč, \tón;
slovník = diferenční *

rozdíl-ati, v. dřítl-; -ra)vý brd/vě;
-ravost] =“ rozdírající, drásavý:
-ravá bolest (čep), -ravý hrot
(Sez.) — 

*rOzdívaný; -né oči (šrám) = kte
ré se dlouho dívaly &.dívaly by
se dále

rozdivočelý, v. divočeti;

t_lqvý

rozdivočený, -čilý, -čžti, -čovatž,
v. dl-vočiti

rozdmychovati, v. dmýchati
rozdovůděný, v. dováděti
rozdražd'ovati v. drážditi
rozdrcovati v. drtiti
*rozdrhlík, -a, m. = ullčník (Svět.)
rozdrkotaný [mě] = rozjektaný,

o zubech: -ně co šeptati (Vr.)
rozdrobenost, -i. ž. = rozdělení

na drobné části, rozkouskovanost
rozdrobovatel, -e, m. = kdo roz

drobuje (Koll..); -bovati, v. dro
bití

*rozdružlti || -žova.ti =
|| -třiďovat (zastat)

*rozdunlti se = rozduněti se
(Krásnoh), v. duněti

rozdurděný, v-. durditi se

roztřídit
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*rozdutý = otevřený .(šrám.) 'rozespalec, -lce, m.—= rozespalý
*rozdvoj, -e, m. _ = rozdvojení člověk; .

(Koll.); -je'ní, dáti, -jovatí, v. rozespalý [-le; -lost] = kdo spal
dvojiti & komu se chce ještě spát

rozdychtěný = davší se do dychtě
ní, silně dychtivý

rozebrání, -bra.ti, v. bráti
rozedma, ž.,-r, plic, choroba;

rozedmouti, v. douti
rozednění, -dněný, -dníva:ti se, v.

dniti se _

_rozechvělý [-le; -lost] || »věwý'[-'ně;
-nost] = kdo, co se rozechvěje;
přenes. = citově rozrušený, vzru
šený;
rozechvění, stř.; přenes. = roz
rušení, vzrušení;
rozechvívatel, -e, m. = kdo ro—
zechvívá (č.-Chod); matt, v.
chvěti;
'-chvívavý = rozechvívající (Ner.)

rozeklaný [mě,- —nost] (v. kláti)
= rozštěpený (jazyk), vybíhající
v řadu hrotů (hora,)

rozen'íílatl, v. mlítl
rozemknouti, v. mknouti
*rozeňátko, -tek, stř. = narozené

dítě (Čelak., Ner.)
*rozenec [-nka], -nce, m. =

potomek (obrozen., So.);
rozený = narozený, rodilý: paní
XY, rozemá...; -ný básník, řeč
ník = od narození, od přírody

rozepírati, v. práti
rozepisovati, v. psáti
rozepře, ž. = spor, pře (oč)

rodák,

*rozerva, 2. = propast
rozerván, v. rvátl;

rozervanec, —nce,m. = rezerva
ný člověk; rozmang? [mě,- masa
= vnitřně, citově rozrušený,
rozháraný; '
rezervou, v. rvát!

rozeschlý, v. schnouti
rozesilatel, -e, m. = kdo rozesílá,

rozešle; rozesílati, v. sílati
rozeslati, v. sláti; -smá.lý, -smátý,

v. smáti se
rozesmutniti koho = způsobit, že

je smutný (Wint.); nedok.
-snw.tňovati (Dyk)

rozesnělý, -sněný, v. sníti

rozestati se, v. státi, stanu
*rozes'távkn, 2. = strážnice

lak.)
rozestavný 'běh = při kterém jsou

běhouni na různých místech a.
běží na. různá místa.

roze'stímti, v. střítl
*rozestup, —u,'m. = mezera, (Sez.):

rozestupovati se, v. stoupiti
rozestýlati_ v. stlátí
rozesýchati, v. schnouti
rozeta, -tka, v. roseta
rozetnu, v. títi
r0zovírací, -rat'i, v. rozvírací, -ratř_
rozevlátý, v. vláti; round-ití, v.

-vříti; rozezářiti, v. zářiti '
rozezlíti koho' = „učinit zlým",.

rozzlobit, rozhněvat; r. se; býti
rozezlen || mý otec...; učinit co.
v rozezlení

*rozezmítaný = kdo, co se dá do—

(Če

velikého zmítání; -né čelisti
(šrám)

rozeznání, stř., v. znáti
rozeznávat-,i znamení, růžice = na.

rozeznávání: -znávati, v. znáti
'rozeznělý = rozezvučený
rozežírati, v. žráti
*rozežranec, _-nce, m. = velký jed

lík (vulg.)
rozfňukaný = rozkňouraný, upla

kaný (lid. a hovor.)
*rozha, ž. = větev (Zey., zastar.)—
*rozhádaný = davší se do prudké—.

hádky
rozhalenka, -nek, ž. = košile s roz-

haleným límcem
'rozhalnzený = rozvětvený (šafař.)
rozháněti, v. háněti
rozháraný ['ně; -nost], vlast.

rozhořelý: -né vášně, -ná mysl;
obyč. = neuspořádaný: —ná.do-
mácnost, —népoměry

rozhazovač [-čka], -e, m. = kdo
,rozhazuje. utrácí peníze; —vačny"
[most] = mající sklon k rozha
zování (So.); Juan, v. házetí
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trozhlas, -u, m., 1. = „rozhlášení,
pověst“ (Puchm., Jungm.); 2. =
radio 1.; rozhlasový [-vost]: -vá
stanice, služba; -vost = způso
bilost rozhlasu

rozhlášeti, -hlašova.ti, v. hlásit!
rozhled, -u, m. = pohled na vše

cky strany; r. po krajině.... pře
nes. po literatuře... = sčetlost,
znalost;
rozhledna, ž. = místo, věž k
dobrému rozhledu: = ěahoun
(hantýr.); zdrob. -dnička, ž.

“rozhlížetl se, v. -hlížeti
rrozhod, —u,m. = rozhodnutí (Sui-l.);

rozhodce || časť. -dčf, -ho, m. =
kdo rozhoduje; -dč4 soud, votum
= rozhodující

rozhodnouti, -dl, -dnuv, -dnut(í)
= platně ukončit, rozřešit (spor,
jednání, válku...); r. co v či
(ne)prospěch; r. o návrhu...
hlasováním; r. se = rozmys
liti se v jednom smyslu, po
jmout pevný úmysl: r. se, že...
ll učiniti co; r. se pro koho,
proč = rozmysliti se v či pro
spěch; být -dnut co učinit;
rozhodnuti, stř., 1. = usnesení;
2. k r. se = pojetí úmyslu

rozhodný [-ně; —nost] = rozhodu
jící, významný, osudový (krok,
okamžik, hlas, boj, odpověď, ví
tězství); -dná žena (Jin) =
rázná, odhodlaná, energická; po
čínati si -dně, postaviti se proti
čemu -dně = rázně, energicky;
-dně starší.... přijiti, -dně to ne
byl on ap. = jistě, dozajista, na
jisto, beze vší pochyby (zamítá
se, ale velmi rozšířeno)

*rozhodopádně = rozhodně (ne
Smyslná spřežka slov rozhodně
& každopádně)

rozhodOvací řízeni = při kterém
se rozhoduje, SOud = který roz
hoduje; rozhodovati, nedokon. k
rozhodnouti; dující činitel,
chvíle, hlasování

“rozhojniti, -ňova,ti, v. hojniti
rozhon, -u, m. = rozvorka u okna,

vodní brazda
“*rozhor, -u, m. = brázda

rozhorčon, -čit'i..., v. rozhořčiti
rozhorloný [-ně,- -nost], Jiti, —lo

vati, v. horliti
rozhoršen, -šžt'i, v. horšiti
rozhořěiti (zříd. -'rč-, Jin) = „uči

nit hořkým“, rozhněvat, rozlo—
bit. pobouřit; být -čen = roz
hněván.... rozhorlen; -čen£, stř.:
-čeny' [-čeně; -čenost]: -ěený
otec; -čeně mluvit = s -ěením:
-čenost = -čení (Nor.); -čovatč,
nedokon. k rozhorčiti

rozhoštovati se, v. hostiti
rozhovor, -u, m. = rozmluva
rozhrabovati, v. hrabati
rozhráň, —ně, ž. (Ner.) || zprav.

rozhraní, stř. = místo, kde se
stýkají dvojí hranice: r. dvou
států; národnostní r.; přenes.
r. dvou století = na. samém
konci jednoho století a na za.
čátku druhého

rozhraničovací = na rozhraničo
vání (čára, komise); -čovati, v.
hraničiti

rozhrnovatl, v. hrnouti; -hřeš0ní,
„im, v. hřešiti; -hřívati, v. hří—
vati

rozhuda, ž. = tvaroh rozmíchaný
se smetanou, s máslem a s pa
žitkou

*rozhycovaný, podle něm. =
pálený, rozohněný (lid.)

rozcházeti se. v. choditi
rozchlíplý [-le], v. chlípnoutl =

rozevřený, uvolněný; -lá kniha
= roztržené ve vazbě (Jir.): rty
strnuly -1e (Sram) = rozevřeny

rozchlupacovati, v. chlupatiti
rozchod, -u, m. = rozejití těch.

kdo byli pohromadě; přenes. r.
názorů = různost, diference
(Bráf); sr. názory se rozcházejí:
rozchodná, na -dnou (si zazpí
vat, políbit koho...) = na roz
chod; -dník, -u, m., rostl.

*rozchvat, -u, m. = rozchváceni;
zboží na r. = na dračku (lid.)

rozlnka, 44:01:17,v. hrozinka
*rozjařonec, -nce, m. = rozjařený

člověk (Tilsch.);
rozjařenf, mý [-ně; -nost], roz
jařiti, -jařovati, v. jařiti '

TOZ
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rozjásaný, v. jásati
rozjaSniti, %ovati, v. jasnitl
rozjeden(ý), v. jisti
'TOZJeklý: -lá. ústa (šrám) = o

tevřená
rozjektaný, v. jektati
rozjetý, v. jeti
rozjevený, v. jeviti
rozjezd, -u, m. = rozjetí (stroje);

= železnič. zastávka (podle ruš.)
rozjídatl, v. jídati
'rozjih, -u, m. = Obleva; rozjihlý,

v. jihnouti
'rozjiklý, o slově = zajíkavě, pře

rývavě pronesený (č.-Chod)
rozjímání, stř., k -j£mati, v. jíme,

ti; rozjímavý kvě; Joost) = roz
jímající, hloubající, -bavý, pře
mítavý, --tající, kontemplativní,
meditativní : -vý člověk, život:
—vá.pozornost (Palac), lyrika

rozjiskřený, v. jiskřiti
rozjítření, mý, -j'it'řo'vati, v. jítřiti
*rozjlvení, stř. = bujnost: r. těla

(Kadl.); -jwený [-ně; dno.—n],
původ. = rozevřený: -né mordy
(Schulz); přenes. = rozdovádě
ný, rozpustilý, hlav. o dětech
(lid. a hovor.); -ní psi (Jin)

rozjízvití, -zvo'vati, v. jízviti
rozjížděti se, v. -jíždětí
rozkacenec, -nce, m. = rozkacený

člověk (Tilsch.); rozkace'ný (lid.
etymologii -ká-) = rozzuřený:
r. jako lev (Vr.); -né živly;
rozkatiti se, -cen, souvisí s kat
= rozzuřiti se, rozlítit

rozkaz, -u, m. = projev něčí vůle
vůči někomu, něčemu, příkaz, na
řízení; dát, vydat r.; učiniti co na
či r., 2 čího -zu, podle čího -zu;
platební r. = výměr daně, po
ukaz k výplatě;
rozkazný hlas =' rozkazovačný
(šmi1.);
rozkazovací způsob (mluvn.):
rozkazovač, -e, m = obecní
posel (Karaf.); -zovačný člověk
(Vr.) = který rad rozkazuje; -ný
tón řeči: -né mravy (Vanč.);
-zo'vati, v. kázati

'rozkeclý [-le; -lost] = rozpláclý:
—le = s roztaženýma nohama
(Scheinpfl.)

rozklácený plot (Rais) = rozvik
laný

rozklad, -u, m., 1. = rozkládání,
rozložení (světla, mrtvoly...):
přenes. = úpadek, rozpad, roz—
vrat: r. hnutí, společnosti; 2. =
výklad, námitky: podat r. o čem.
proti čemu; sr. derouta

rozkládací = na rozkládání (stůl,
ručnice...); -datz', v. klásti

rozkladitý [-tě; -tost] = rozložit!r
(strom), ramenatý (člověk, Č.—
Chod), rozsáhlý (lidský kmen.
šafař.); olše stály -tě (č.-Chod)

rozkladný [mě,- -nost] = působící
rozklad, destruktivní; -ná látka,
-né hnuti, -ná. činnost; působit
-ně; -nost = rozkladný vliv (šal.)

r0zkleslý = rozpoltěný (Sez.); =
rozložitý, široce vidlicovitě roz—
ložený. o jabloní (Ra-): = ma
jící vypouklé nohy (t.);
rozklesnouti, -sl, -snut(í) = roz—
táhnout, rozštípnout, rozpoltit...:
kráva. se (pádem) rozklesla (lid.)

rozklíňovatl, y. klíniti
rozkmit, -u, m. = rozkmitání
rozkmotřitl, v. kmotřiti
rozkohoutěn(ý), -tžti se, v. kohout
rozkochán, v. kochati;

rozkochaný [-ně; -nost] = roz
toužený (kniž.); -ně se dívat ==
se zálibou

rozkol, -u, m. =
opuštění

církevní,
r. mezi přáteli

*rozkoleněný || -kolený =
leny od sebe (Němc.)

rozkolísaný, v. kolísati
rozkolnický Doky; -ctv£], přid. k

rozštěpení, roz
jednoty, roz—
politický r. :

s ko—

rozkolník, -a, m. = stoupenec,
přivrženec rozkolu, odštěpenec

'rozkolocený = neurovnaný, ne—
spořádaný: -né myšlenky (Ma
san)

rozkomíhati se, v. komíhati



rozkoš “1338 rozlišení

rozkoš, -e, mn. -e, -ím, -ích, -eml,
ž. = rozkochání, nejvyšší stupeň
libosti; mít r. z čeho; působit
komu r. ap.; *Tozkošivý = roz
košný (Theer); rozkošnícký [-ck?/;
-ct'oí], příd. k rozkošník; -nictvo,
stř. = rozkošnictví, -nický život
(Wint., zastar.);
rozkošník [-nice], -a, m. =
se oddává rozkoším;
rozkošný [mě] = působící rozkoš

kdo

rozkotati, -tám (kniž.) = rozbořit
(RK.); =_ rozbít, zničit: r.
modly (Čelak), víru (Olbr.),
štěstí (s. Te); = překonat: r.
tísnivou náladu (Hlad.); r. se =
rozbíti se, prasknout... (Svět.) ;
rozkotávati, nedokon. (Sez.)

rozkouskovaný, dvati, v. kousko
vaný

rozkračwati se, v. kráčeti
rozkrájeti, -k'rajovati, v. krajeti
="rozkrá,sně = překrásně (píseň);

*rozkrásniti se = státi se krás—
ný. o nebi (Linda)

rozkročmo, příslov. =
mime. nohama

rozkročovati, v. kročiti
rozkrojovati, v. krojiti

s rozkroče

rozkrok, -u, m. = rozkročení,
vzdálenost mezi rozkročenýma
nohama, místo, kde se stýkají
nohavice

rozkřičený, v. křičeti
rozkřídlený: -né dlaně = rozevře

né (Sez.);
rozk'řídlíti = roztáhnout, roze
vřít křídla; přenes.: černá. noc se
-1ila = rozestřela, (Koll.); sen
dává -lení dílům (šel.)

:ozkřiknouti se, -ko'va.ti, v. křik
nouti

rozkurážený =
vahu;
rozkurúžiti se = dodati si od
vahy (lid. & hovor.)

rozkvašený, -šova,tí, v. kvasiti
rozkvétatl, v. —kvétati; -kvetlý, v.

kvésti

rozkvět, -u, m. = rozkvetení, pří
znivý, zdárný rozvoj, vývoj, roz
mach (věd, umění, průmyslu, sil)

mající kuráž, od

rozkypělý [-le; -lost] = silně ky
pící, bouřlivý, rozpoutaný, rušný
(liter.): -lá. bystřice (Vr'chL); -lé
vášně (Heyd.), moderní -lost
(Ner.)

rozkyv, -u, m. = rozkývání (kří
del, EaI.), šířka, 'kyvu; r. hry
(Ho.) = rozproudění

*rozlačnělý = velmi lačný (šrám.)
*rozlad, -u, m. = rozladění (Koll.,

T. Nov., Č.—Ch0d,Sez.); -laděnf'i),
v. laditi; -la.děný [-ně; -nost]:
r. klavír; přenes. = ztrativší
dobrou náladu, nespokojený,
mrzutý; -Zaďova.ti, v. laditi

"rozláklý = rozlitý, širóký (Č.
Chod)

*rozlnm, —u,m. = roztržka;
rozlámatí, -lamovati, v. lámati

razléhatl se, v. léhati
rozlehlý [-le; -Zost], 1. = rozlo

žený: národ český po čechách...
r. (Palac.; ojediň.); 2. = daleko
&široko se rozkládající, rozsáhlý:
r. kraj, -lá. říše, -lé lesy...

rozlepovati, v. lepiti
rozlet, -u, m. = rozletění (ptáků

...); přenes. mladický r. = roz
mach, bujarost.... elán

*rozletitý = „rozkřídlený, rozlét—
lý“, rozptýlený: —těkapitoly (A.
Sedl.)

rozlétlý = co se rozlétne: -lé listy
(šrám.); démona se, datovati,
v. létnouti

rozlévati, v. lévati
rozlézati se, v. lézati; rozlezlý. =

kdo, co se rozleze: -lí mraven
ci, -lé písmo

rezlícen(ý), v. rozlítiti
rozličný [-ně,- -nost] (souvisí s lí

ce) = „různého líce“, různé, ne
stejné podoby, odlišný (zprav.
máme na, mysli větší počet od
lišných věcí); -nost = odlišnost
(Suš.)

'rozlika., ž. (od toho rozličný) =
odlišnost, nestejnost (Mar., Suš.)

r0zlišení, stř., v lišiti; rozlišovací
= k rozlišování, čím se rozlišuje,
na, př. znaménko. mohutnost,
schopnost; -šovati, v. lišiti



*rozlítaný 1339 rozměr

*rozlítaný, k rozlítati (se): být r. rozmáchlý, -chnouti se, v. mach
= musit běhati na různá místa., noutl
zvyklý na. „lítání", běhání, být
neposedný; r. čas = roztříštěný
(lid. a. hovor.)

rozlítiti se = státi se velmi litý,
rozkatiti se; r. se na koho, proč;
býti Jimm; Jmenný [most] =
rozrušený, -kacený

rozlítostnělý [-Ze; -lost] || -stněný
= plný lítosti; -né srdce (Jir.);
rozlitostniti koho = způsobit mu
lítost; -stňovati, nedokon.

'rozliv, -u. m. = rozlití se vod
(J. Thon)

rozlívati, v. lévati
rozlízati, v. lézati
rozloh, -u, m. (zastan) || běžné

rozloha, ž. = plošný rozsah (po
lí...), prostora

rozloučená: na mou = na. rozlou
čení; v. loučiti

*rozloučlvost, -i, 2. = schopnost
se rozloučit, rozpustit

rozložitelný [most] = co lze roz
ložit

rozložitý [-tě; -tost] = do široka
rozložený, se širokou korunou
(strom)_; o lidech = ramenatý,
široký

rozlučitelný [-nost] = co lze roz—
loučit;
rozluč'ní list = na rozloučenou;
rozlučo'vací věty = vylučující se
(buď přijdu sám, nebo někoho
pošlu); r. význam, dlsjunktivní;
-čovati, v. loučiti

rozluka, ž. = rozloučení (V1č., T.
Nov.); r. dějin a života (Nav.)
= neshoda. rozchod; r. man
želství (běžné); r. církve od stá.
tu, obyč. odluka; = disjunkce;
rozluko'vý zákon...

m. = rozloupnutí
dupovati, v. loupati

*rozlup, -u,
(Jungm-);

rozluskovati, v.
*rozlušťovati = luštiti
rozmáhati se, v. moci
rozmach, —u, m. = rozmáchnutí.

rozmávnutí (vesla, křídel...);
přenes. = vzestup, rozkvět (sil,
věd, umění...)

louskati
(Ner.)

*rozman, -u, m. = různost, rozdíl
nost, rozmanitost (Suš.)

*rozmaňasiti údy = neslušně roz
táhnout (Koll.)

'rozmanitl = činit rozmanitým
(Puchm.)

rozmanitý [-tě; -tost] = rozličný,
odlišný. různotvárný (s odstínem
pestrosti u řady věcí)

*rozmanžírovati, z franc. (manger)
= rozsekat na kousky (lid.)

rozmar, -u, m. = chvilková nálada,
vrtoch; rozmamý [-ně; -nost] =
mající rozmary, náladově měn
livý (žena): přenes. = působící
rozmar, dobrou náladu, zábavný:
-né vypravování, -né. historka

- rozmarýn, -u, m. II —'na, ž., z lat.,
rostl.; zdrob. _-nek, -nku, m. ll
mica, ž.; rozmarýnový věnec

rozmařilec, -lce (ll '—_řilek, Jílek,
-lka), m. = rozmařilý člověk;
rozmařilý [-le; -lost] = hýřivý,
rozkošnícký (člověk, život); žíti
-le

'rozmávlý: -1é gesto = g.„s roz
mávnutím (šram.)

rozmazaný [-9wst], v. mazati; pře
nes. = rozmazlený, zhýčkaný

rozmazlenec, -nce, m. = rozmazle—
ný čověk; Janů, Jovan, v. maz
liti se

rozmazovati, v. mazati
*rozmet, -u_ (Koll.) " '-tek, -tku

(Heyd.). m. = rozmetení, trosky;
rozmetač, -e, m. = stroj na roz
metávání;
rozmetatž, v. metati;
rozmetadlo, -de1, stř. = přístroj
na rozmetávání (hnoje...)

*rozmezí, stř. = rozhraní
rozměkati, nedok. k rozměknouti,

v. měknouti (lid.);
rozměklý, v. měknouti

rozmělňovati, v. mělniti
razměr, -u, m. = míra (délka,

šířka....), rozsah, .dimense: -ry
stavby...; síň velkých -rů; pořá
dati co ve velkých, \; skromných
-rech = ve velkém.-.. rozsahu;



rozmíchnouti 1340 rozpařovati

rozměrný [most] = mající znač
ný rozměr || -né básnictví =
mající jistý rozměr (J. Král)

rozmichnouti, v. míchatl
rozmílati, v. mlíti
rozmilý [-Ze] = velmi milý, rozto

milý; 2. stup. -Zejš£ (Puchm.);
zesíl. -loučký (Svět.)

rozmíška, -šek, ž. = různice, ne
shoda

rozmlouvání, watt, v. mluviti
rozmlsaný [most] = chtivý mlsání
rozmluva, ž. = rozmlouvání, řeč

s někým, hovor; 'rozmluvný =
v podobě rozmluvy (obrozen.)

rozmnožitol, -e, m. = kdo rozmno
ží; titul některých panovníků

rozmnožovací = na rozmnožování:
r. (pří)stroj neboli -vač, -e, m.;
maté, v. množiti

rozmočovatl, v. močlti
rozmokati, -klý, v. moknouti
rozmrazovatl, v. mraziti
rozmrzatl, v. mrznouti
rozmrzelý [-le; -lost] = mrzutý
rozmrzlý, v. mrznouti; -zovat£ se,

v. mrzeti
rozmysl, -u, m. = rozmýšlení, roz

vaha: učiniti co s (dobrým, se
zdravým) -lem, bez -lu; tázatl se
s potměšilým -1em (Tilsch.); =
Vernunft (F. Krej.); rozmyslný
[—ně;-nost] = rozvážný, uvážlivý

rozmyšlená, na mou (dáti čas...)
= na rozmyšlení: to je na -nou
(šmil.) = to stojí za uvážení

rozmýšleti, V. mysliti;
*-mýšlivý [-vě; —vost] = uváž
livý

'roznárod, -u, m. = nejednotný
národ (Koll.)

roznašeč [-čka], -e, m. = kdo roz
náší (noviny...); -nášeti, v. -ná
šeti; máčka, ž. = roznášení, kol
portáž

roznemoci ee, v. moci
rozněcovač, -e || -vatel, -e, m. =

kdo rozněcuje; watt, v. nítitl
raznět, -u, m. = roznicení, zápal:

r. lásky (Palac.); v -tu svatém
(Ner.);
roznětka, -tek.
kapsle, zápalka

ž. = střelná

rozněžnělý [-le;
do rozněžnění;
rozněžněti, -nějí = státi se velmi
něžný;
rozněžnitď koho = způsobit, že
je velmi něžný; r. se = rozněž
něti; nedokon. —žňovati (se)

rozníccn(í), stř., v. nititi
*roznož, -e, m. = roznožení

(čap.); roznožiti = dát nohy od

-Iost] = upadlý

sebe; roznožka., ž. = přeskok
roznožmo; rozmžmo, příslov. =
s nohama od sebe.

rozohnčlý = rozohněný, rozpále—
ný (Č.-Chod); rozohniti, přenos.
= roznítit, nadchnout; r. se =
dostati se „do ohně", do zápalu,
do zanícení (při řeč1); být -ně'n
|| měný řečník; -ná obrazivost
(Masar.)

rozoumek, m., zdrob. k rozum
*rozpačitl se = rozpakovatl se

(gama)
rozpačitý ["-t; -tě; -tost] = jsoucí

v rozpacích, plynoucí z rozpaků
(odpověď, chování): jmenné tva
ry ojedlň.: seděl -čit (Rais,
Kunět.); -tě odpovědět

rozpačovatl, v. páčiti
rozpad, -u, m. = rozpadnutí (hmo

ty...); r. celku (Vr.), rodiny:
rozpadly' = co se rozpadlo (sud...)

'rozpadovati se = rozpadávnti se
(zast.)

rozpak, -u, m. (Wint.), obyč.
pomn. rozpaky = pochyby, ne
jistota, co máme dělat, projev
toho: být v || na rozpacích.
přijít, uvést koho do 4:01; udě
lati co bez -ků; jaké pak -ky!
= jen se nerozpakuj(te)!;
rozpakovati se, -kování = být
v rozpacích [jlné rozpakovati
(= vybaliti), v. pakovatl]

*mzpal, -u, m. = rozpálení (Če
lak.);
rozpálen(ý), malovati, v. páliti

rozpor-oček, —čku, m., zdob. k roz
parek, -rku, m. = postranní o
tvor u sukně

rozparovač, -e, m. = kdo rozpa
ruje (břicha); -rova.tí, v. párati

rozpařovati, v. pařiti



*rozpásaný 1341 rozpolcený

'rozpásaný [-ně; -mst] = rozpus— *rozplaskávatl se " -plás- = stá
tilý (šmil., Suš.; arch.) vati se rozplesklý (Ner.)

tozpat, -a..., v. pnoutl; *rozpatec, *rozplásklý = rozplesklý (Ner.)
-tce, m. = kdo je rozpat (Suš.) rozplemeňovatl se, v. plemenltl se

'rozpáviti = rozhrnout (křídla) rozplesklý [-le; -lost] = co se roz
jako páv (Koll.)

rozpažlti = roztáhnout paže (tělo—
cvič.);
rozpažo'vatz', nedok. k tomu

rozpečka, ž. = napolo sušená
švestka, rozpečený brambor (lid.)

rozpek, -u, m. = placka, topinka
(Baar); rozpékati, v. pékati

'rozperutlti se = roztáhnout kří
dla (čelak.)

'rozpeska, m. = čtverák, rozpusti
lec (zast., Jir.)

rozpěra, ž. || mik, -u, m. = co
rozpírá, rozpora; rozpěmy' =
rozpírající, na rozpínání

rozpětí, stř., k pnouti: r. mostu,
klenby... = vzdálenost podpor
mostu, stěn, klenby: r. ramen,
křídel = míra roztažených ra
men, křídel; r. hlasu = stupnice
tónů' od nejnižšího k nejvyšší
mu. kterou hlas obsáhne; =
rozdíl (kursů) atp.

rozpiat, -a..., v. pnoutl
rozpíček, -čku, m., zdrob. k rozpek
rozpíkati, v. pékati
rozpínací = na rozpínání (kalho

ty...); minut, v. pínati; -pínavý
[-vě; -vost] = rozpínající se
(člověk...)

rozpínka, —nek, z. = dřevo... na
rozpínání

rozpírati, v. práti & I příti
rozpis, -u, m. = rozepsáni (dá.

vek...); = schematismus, soupis
(zastar.); rozpisovati, v. psáti;
rozpisový, příd. k rozpis: -vá
akce

rozpitý = kdo se rozpije. chtivý
pití

rozpjat, -a..., v. pnoutl
rczpláclý = rozplácnutý
"rozplach, -u, m. = útěk (Koll.)
rozplakaný [%č; -mst] = kdo se

rozpláče; přenes. -né nebe =
deštivá obloha (lid.)

rozplameniti (se) = rozohniti (se),
nadchnout; dňo'vati (se), nedok.

pleskne, plochý (nos...)
*rozplet, -u, m. = rozpletení (pí—

seň); -plétati, v. plétati
rozpleveliti, -lovati, v. pleveliti
*rozplisklý = rozplesklý, rozstřik

nutý (Čelak.); -skovati se = roz
střikovati se, o vlnách (t.)

rozplizlý (n e s p r. “plz/zd í-La:
-Zost_] = rozplynulý. nejasný
(obrys, výklad, barva) ;
rozplizmoutíse (nespr. -plyz-),
-zl, -znuv, -znut(í) = rozplý
noutl se, rozpustitl se; přenes.
o výkladu = státi se nejasný:
otvor úst se rozplizl = roztáhl se
(šrám.)

rozplozovací ústrojí = na rozplo
zování; -vati, v. ploditl

rozplývati se, v. plynouti;
rozplývavý [-vě] = rozplývající
se; -vě něco provést (Hen-m.), =
tak, že se při tom rozplýVáme.
sladce

rozplyzlý,
nouti se

rozpočet, -čtu, m. = rozpočítání
nákladů, sestavení příjmů a vy
dání, budžet;
rozpočetnictví, stř. = nauka o
rozpočtu: -četník, -a, m. = kdo
má na starosti rozpočet || -čtá'ř
[-řka], -e, m.;
rozpočítati, v. čítati;
rozpočtovati co = uvádět (u
vést), mít v rozpočtu, zahrnovat
(zahrnout) do rozpočtu;
rozpočtowík, -a., m. = rozpočet
ník; rozpočtový, přid. k rozpo
čet: v.“výbor, -vá debata

"rozpoj, -e, m. = rozloučení (če
lak.); = dlsjunkce (zastar.):
Jiti, v. II pojiti; rozpojny' =
disjunktivní (Durd.)

rozpolcený || -těný [-ně; -nost] =
duševně, v názorech, v jednání
kolísavý, nerozhodný; -covati, v.
poltiti

-:mouti se, v. rozpliz



*rozpolčítl se 1842 rozpuk

'rozpolčiti se = rozštěpiti se (ob
rozen.); r. se s rozumem = ztra
tit rozum (Čelak, šmil.)

*rozpoloha, ž. = rozpoložení (Č.
Chod)

rozpoložení, stř.: r. mysli, dušev
ní r. = stav mysli, nalada (za.—
starává)

rozpolcen(ý), v. rozpolcený; 4m,
Jovan, v. poltiti

razpomenouti se, v. —pomenouti;
rozpomžnati, v. -pomenouti;
rozpomínka, —nek, ž. = rozpo
mínání, vzpomínka.

r0zpomněti se, -mněv, -mněl, ostat
ní tvary od rozpomenouti = roz
pomenouti se, v. -p0menouti
(říd. kniž.); nedok. rozpomínat—i,
v. -pomenouti

rozpona, ž. “= rozpora (Čech)
rozpor, -u, m. = 1. neshoda (mezi

dvěma stranami, názory); být
v -ru (o dvou míněních...) = od
porovati si; 2. cvik;
rozporu, -1'ka, ž. || rozporek,
-rku, m. = rozpěra;
'rozpomplný = plný rozporů
(štoll)

rozposílati, v. sílati
rozpouštěcí = na rozpouštění (lát

ka): = týkající se rozpuštění
spolku... (dekret); r. látka. ne
boli -štědlo, stř.; -štěti, v. pouš—
těti

rozpoutaný, v. poutati
rozp'ovídati se, v. pověděti
*rozpovodniti se = rozvodniti se

(Koll.)
*rozpovšechniti Se =

rozšířit (Holeč.)
rozpoznání, -znati, v. znáti
rozprašovací = na rozprašování:

r. přístroj neboli -fvač, -e, m. ||
madlo, stř.; dvati, v. prášiti

rozprava, ž. = odborná rozmluva.,
-né pojednání

obecně se

*r0zpravěcí sloh = výpravný
(Jungm.);
rozprá'věti, v. praviti

rozprávka, -vek, ž. = rozpravění,
řeč (Čech, Č.-Chod); = povídka
(Jung-m.); = rozhovor (Čelak):

řeč jako r. = řeč bez hlavy a
paty (lid.)

rozpravovati, v. praviti
rozprchlý = kdo, co se rozprchne

(dav, stádo)
rozprostírati, v. stříti
rozprostraniti, -něn(í) || -ňovati =

rozšířit ll rozšiřovat (obrozen.)
rozprostříti, v. stříti
'rozpruzovati, nedok. k rozprou

diti: r. krev (Tilsch.)
rozprýskaný, rozpryskovati, v.

prýskati
rozpřádati, v. přádati
rozpřáhlý, k rozpřahnouti se: -lé

ruce = roztažené (šrám.); -lá.
podnikavost = v různých obo
rech, všestranná. _(šal.);
rozp'řáh'rwuti, -přa,ho'va.ti, v.
hati

rozptyl, -u, m. = rozptýlení (svět
la...);
rozptýlení, stř., k rozptýliti: -ní
světla, pochybnosti; učiniti co
pro -ní (mysli); v. diaspora;
rozptýliti, rozk. -ptyl = roze—
hnat, rozprášit, zaplašit (světlo,
pochybnosti); r. se, o světle; o
lidech = 1. rozejít! se na různé
strany, rozprchnouti se; 2. od—
vést pozornost jinam, věnovati
se různým věcem || vytrhnouti
se Z práce & osvěžiti se, věno—
vati se pro osvěžení něčemu ji—
nému, ,.povyraziti se“; být Jen;
rozptylovati, nedokon.;
rozptylka, -lek. ž. = rozptylovacž
čočka = na, rozpty10vání světla;
rozptylný = rozptylující;
rozptylovat'i, v. výše

rozpučelý, v. pučeti

-přa

*rozpučovatí se = pnouti se; =
pukati

razpuk, -u, m. = rozpuknutí: ke—
ře byly na r. (Majer.) = jen jen
se rozpuknout; r. vlohy (Vrchl.)
= plné rozvítí; pod. r. revoluce
(Majol—.); hněvati se, smáti se...
do —ku(Koll.) = div nepukneme;
= štěrbina (Baar); zdrav jako
r. (Jin) = jako rostl. zvaná. r.;
rozumim, ž. = puklina;
rozpuklý ret = prasklý



rozpůlovati 1343 rozstup

rozpůlovati, v. “půliti huje: r. vědomostí = věci, kte
irozpust, -u, m.: mrhati senem rých se týkají .

až do -tu (Herb., nářečí.) = až
do rozpustilosti, zbůhdarma:
rozpusta, 2. =. rozpustilost
(Jungm.); -sta., m. = rozpustilec

rozpustilec, -lce, m. = rozpustilé
dítě; -stilý [-le; -zo'stj = nezbed
ný, 'nevázaný (hoch. kousek...)

rozpustný [most] = co se roz- '
pustí

rozradostnělý = plný radosti;
měn, v. radost“

rozradostniti koho =

bit mu radost; -stňovatž, nedo
kon.

razmz, -u, m. = _rozražení, na př.
vody při plavání (So.);
rozrazil, -u, m., bylina

roztažeti, v. rážeti
rozrojený, v. rojitl se
konal, -u. m. = potomstvo jedin

ce po meči i po přeslici (odbor.)
rozrojený, v. rojiti se
rozrostlý = kdo, co se rozroste
rozruch, -u, m. = vzrušení, po

zdvižení; r. poesie = rozmach
(Vlč.)

'rozrumiti co = zničit, že je z toho
II rum (Vlč.)

rozrušení, -šený, -šo'vati, v. rušiti
rozrůzněný [most] = rozlišený

(Durd.); r. obličej hněvem... =
změněný (řid.); -zňova.t'i, v. růz—
niti

rozrytý, -'rý'vat'i, v. rýti
razryvný [-ně; -nost] = rozrýva

jící, drásavý (kniž.): r. stesk,
-ná bolest, píseň (Hal.); -ně vy
křiknout (R. Svob.)

rozřaďovací = na
avan, v. řaditi

rozřeďovati, v. řediti
'rozřežavený = rozpálený do žha

va (Mar.): v. řežaviti
*rozi—idlý [-Ze; -lost] =

(č.-Chod)
rozsah, -u, m. = rozloha, velikost:

r. spisu = počet stran, archů
apod.; podníkati co ve velkém
-hu; r. působnosti = kompeten
ce; r. pojmu = to, nač se vzta

rozřaďování :

prořídlý

Způsobit, že _
je radostný, že se raduje, způso- '

rozsáhlý [-le; -lost] = mající vel—
ký rozsah, zabírající velký pro

'stor,' objemný, veliký (panství,
spis, praxe, přípravy...) \

*rozsahově největší = rozsahem
rozsázeti, -sazo'vatí, _v. sázeti
*rozsažitý [-tost] (Staš.), -sažný

[most] = rozsáhlý (obroz.)
rozsedlina, “ž. =“ puklina, trhlina,

štěrbina !| rozsedliště, stř. (Krás)
„ rozsedlo, stř. (Řez.); rozsedlý,
v. sednoutl

rozsev, -u, m. = rozseti: vojen.
= palba na celý prostor;
rozsévaoí || -sí- ': na rozséváni:
r. plachta neboli rozsévka || „sw-,

rozsevač [-čka], —e, m. = 'kdo
rozsévá; symb. kazatele (bibl.);
-vačka, ž. || -vadlo. stř. = roz
sívka;' rozsévatz', v. síti;
rozsevný, příd. k rozsev: r. pří
stroj, -ná. plocha

'rozsivatel, -e. m. = rozsevač (ša
fař.); rozsívati, v. síti

mzsivka, ž., řasa; -sívka, ž., v.
rozsev; = rozsévání, setí (Koll)

rozsmeklý, v. smeknouti
rozsocha, “oso-», ž. = kmen, vě

tev s pahýly větví, vidlice; =
ostrev; přenes. r. národu = vě
tev (šel.), sr. racochejl;
rozsocháč, —e,m. = kotrč, dvoj
zubá vidlice, vojen. = překážka
(„španělský jezdec"); rozsochatý
[-tě; -tost] = vybíhající v roz
sochu, -chy (strom, větev); pře
nes. = hranatý: -tá. postava
(Koll.), tvář (Hlad), záda
(Mrš.). -tý Ríša (t.);
rozsoška, ž., zdrob. k rozsocha

*rozsoudný [mě] = soudný, roz
vážný (obrozen.)

*rozstrk, -u, m. = „rozstrčení“,
rozpor, neshoda (Palac, Suš.,
šmil.)

rozstřelovatl, v. střeliti
rozstřikovatl, v. stříkati
rozstup, -u, m. = rozestoupení,

mezera. mezi dvěma cvičenci; v.
rozestup



rozsudce 1344 roztržen (i)

rozsudce, m. = rozhodčí (Jung—m..
Vlč., Ertl):
rozsudek, -dku, m. =
apod. rozhodnutí;
rozsudí, m. = rozhodčí (Jung'mn
Vlč., Ertl)

'rozsutý = rozsypaný
rozsuzovati, v. souditi
rozsvěceti, v. svítiti:

rozsvécovač [—čka], -e, m. =
kdo rozsvěcuje'; mati, v. svítit!

rozsvětliti se, v. světliti
rozsvitnouti se, v. svitnouti
*rozsvrhovati se = více a. více svr

bět (Ner.)
rozsychati se, v. schnouti
rozsyp. —u. m. = rozSypání: při

dati trochu obilí na r.; = na.
plavenina se zrnky zlata, s dra
hými kameny

rozsýpavý = co se rozsýpá.
rozšafn, m. = rozšaťný člověk

(Klíč., šrám., lid. & hovor.);
rozšafný [-ně; -nost], z něm.
rechtschaffen = opatrný, pro
zíravý, moudrý

rozšavlovati, v. šavle
*rozšířenina, z. = něco rozšíře—

ného, něco vzniklého rozšířením
rozšiřovatel [-lka], -e. m. = kdo

rozšiřuje (znepokojivé zprávy...);
watt, v. šířiti

rozšklebený, V. šklebiti
rozškvíření, -škviřovatž, v. škvířiti
rozšmaťhaný, sr. šmaťhatl
*rozšťastňovati = činiti šťastným

(Scheinpf.)
rozštěp, -u, m. =

soudní

rozštěpení ; -DY
ledu (Durd.); = roubování roz—
štípením; wenn), v. štěpiti

r0zštipec, -pce. m. = rozštípené
dřevo, proštipec

rozšumělý = co se rozšumí
roztáčeti, v. točiti
*roztah, -u, m. = odklad: bez

rozpaků a. roztahů (Němc.)
roztáhlý, -taho'vatt', v. táhnoutl, ta

hatí
roztálý, v. táti; -tápěti, v. topiti;

-ťatý, v. títi
roztažonů), mý, v. táhnouti;

roztažitelný [most] [] roztaživý

[West] = schopný se roztahovat,
zvětšovat objem

roztékati, -teklý, v. técl
'rozteplený, o vzduchu = prohřátý

(So.): -pliti se = prohřátí se
(Kosm)

roztesknělý, měna? = davší se do
tesknění (šmil.); :ňovatí, v. tesk—
niti

roztěkaný, v. těkati
roztěr, -u, m. = roztírání, rozetřeni
roztětí, -t£nati, v. títi
roztírati, v. tříti
'roztkliviti koho (Koll.) =

vě naladit
roztoč, -e, m., členovec
'roztočitý = rozlitý (Koll.)
roztodivný [-ně; -nost] = prapo—

divný
roztok, -u, m. = „roztečení", tok

rozdělený v několik ramen (ob
raz.), kraj s roztokem, sr. Roz

tkli

toky, -ká.ch, pomn., městys V
(E.; = směs několika látek;
*roztoký = rozlévající se v ra.—
mena (Koll.)

*roztomilůstka, -stek, ž., zdrob. k
roztomilost = roztomilá, věc, řeč,
-lé chování (So.);
roztomilý [-Ze; -lost] =
milý

roztopšín, —u, m., kořalka (Baar)
roztoulaný, v. toulati se
roztonžen(i), -wý, v. toužlti
roztráceti, v. tratiti

velmi

roztrh, -u, m. = roztržení (Suš
a odb.); roztrhání, -ho'vatfi, v.
trhati

*roztrojiti = rozdělit na. tři části
(Palac).

roztroušeti, v. trousiti
roztrpčen(í), -čený, -číti, -čo'vat1',

v. trpčlti
roztrub, -u. m. = nálevka, ozvuč—

ník (hudeb.); —bo'va,ti, v. trou—
hiti

*roztruchlenec, —nce. m. = roz—
truchlený člověk (Třebíz)

roztrušovatel [-lka], -e, m. = kdo
roztrušuje (nepravdivé zprá
vy...); maté, v. trousiti

roztrženů), mý, v. trhnouti



roztržitý 1345 rozumný

roztržitý [-t; -tě; -tos_t], 1. = ne
dovedouci se soustředit, nesou—

vysloviti se v ten r. (Jir.); není
v tom žádný r. (lid.); po rozu—

středěný, nepozorný, zprav. o mu zákona = podle, ve smyslu
člověku; být -žitý, '-žit (Neum.); (úřed.)
-tá. chvilka ((Jap.) = ch. roztrži- razumář [-řka], -e, m. = kdo
tosti; -tá. pozornost; -tý pořádek rozumuje, „mudrc“, mudrák:
= „roztržený“, porušený (Jir.);
2. = úplně soustředěný na. jednu
věc, do ní zcela pohroužený a ne—

-řský [-řsky ; -řství]: —řskáteo
rie (Neum.), povýšenost

_ __ roznmbrada, m. = „mudrc" (po
pozorující Jlné věci; -tost = ne- směš.)
soustředěnost...; = nejednota, rozumec -mce m = rozumár
nesvomost. roztržka, nepříjem (Třebíz., Holeč., Baar); Kmotrnost (obrozen.) R., povídka. šmilovského

roztrzka, -žek, ž' = rozkol, růz- *rozůmek, m., zdrob. k rozum
“?e . (Tyl)

roztrásjati, v. třástl; _ rozuměti, -mějí, -měje, -mějíc.
roztrásafvy = roztřásající: r. vůz -měn(í) = chápat, postihovat
(Tyl) rozumem; r. komu = chápati

roztřesen, “sem, -sený, v. třásti to, co praví „ chápat jeho jed
roztřid'ovací = na. roztřiďování nání; r. si (dobře), o dvou... 11

(Stůl. služba); 'WČ: -e, m. = dech ve význ. vzájemnosti =
třidič; -uatz', v. tříditi žít. jednat ve shodě „ nemz

roztříštěný, -tříšťovat1l, v. tříštiti uměti si, o "jedné osobě = ne
l'rozulka, ž. = místo na. ulici, kde jednat ve svůj prospěch; r. če

se sbíhají cesty (Sušil) mu, hospodářství... = dobře co
rozum, -u, m., = ústroj lidského znát_ vykonávat;. T- čeSkY. Dě

vědomí; = schopnost Správně mecky... = postlhovat význam.
myslit & chápat: míti zdravý r.; smysl čes. atd. 510“ vět...; co tím
měj(te) r.! = buď(te) rozumný, -míš?=míníš, Jak tO myslíš?; co
-mní; nemíti z čeho r. = nechá- tím slovem, názvem (nik. pod
pati to; nemít kusa. -mu; řiditi tím) 'míš? = co jim oznacuješ?;
se -mem, jednati s -mem; (ne)
být při (dobrém, zdravém) -mu;
pozbýt r.; přicházeti do -mu ||
brát r. (Erben) = rozumově do
spívat: nejde mi to na r., přijít
k -mu, v. jíti; to dá r. = to je
jasné (lid. & hovor., Vanč.); být
v koncích s -mem = nevěděti si
rady (t.); sednouti si na. r. =
prohloupit (Mar.); = protějšek
citu, intelekt, moudrost: prodá.
vati ze svého -mu (Němc.) =
prospívati svou moudrostí jiným;
pomn. rozumy = mudrování, ná.
pady (lid. a. hovor.): míti, býti
samé -my; nechati si své -my
(pro sebe); tahati z koho -my
(lid.);
symb. rozumného člověka: to ti
je r. (Němc., lid.);
= smysl: r. řeči (Wint., zastar.);

to se rozumí (samo sebou) = to
je zcela jasné; sr. koza;
slož. dokon. do- se s kým o čem
= dohodnouti se, shodnout; po
komu, čemu = pochopit [] s
(zastar.); s- se s kým = do- se
(Čech); býti srozuměn s čím =
souhlasit; vy- co z dopisu, z ře
či... = poznat ll vy- koho o čem
= oznámit mu co. podati zprávu
o čem, dáti co vědět (podle něm.,
ale velmi hojné);
rozumívati, opakov.: nedokon.
slož. do—ses kým; *po- komu.
čemu; vy- co z čeho, koho o čem,
v. výše

*rozumkovati = rozumovatl (Staš.)
rozumný [mě,- -nost] = mající

rozum (ě10věk); = podle rozumu,
s rozumem .(jednání); -ně se
'chovat



rozumovati 1846 roz'vodi

rozumovati = uvažovat, rozumem rozvážlivý || častěji mážný' [-ně_:
postihovat (Masar.) || obyčej. —nost] = jednající s rozvahou:
hanl. = mudrovat; slož. dokon. -vážný účet || -va.ž'n'ý
na- se (mnoho); vy: co = vymu
drovat; za- si

rozumový [-'oě; -'vost], příd. k
rozum; -vá stránka věci = týka.
jící se rozumu (ne citu); r. člo
věk, život = u něhož má. pře
vahu r. (nad citem...)

'rozundati, dokon. || dávati =
rozdělat, -prostřít |: -dělávat,
-prostírat (Holeč.; lid.)

*rozunkrůt, -u_ m., z něm. Rosen
kraut = jeřabičník růžový (Ho—
leč.: lid.)

rozusmívati se, v. smát! se
rozuzliti co = rozvázat; roz—

problém = rozřešit (Čech); roz
děj, příběh... = zakončitl zaple
tený děj...; roz- se, o ději;
rozuzlovati, nedok.; v. zauzlíti

rozvaděč [-čka], -e, m. = kdo, co
rozvádí

rozvaděný, v. vaditl; -váděti, v.
voditi

rozvaha, 2. = rozvážení, úvaha.
opatrnost: v těch -vách sepial
ruce (Jir.); chladná. r.; jednati
s -h0u, bez -hy;—účetní, obchod
ní r. = bilance; rozvahovy' rok,
-vá kniha (účetní, obchod.)

rozval, -u, m. (Vrchl.) || časť. roz
valina, ž., obyč. pomn. Jiny =
zřícenina, trosky, ruina;
*rozvalitý = zavalitý (Koll.);
rozvalovatí, v. valití

rozvolniti, v. volniti
rozvášněný [-ně; -nost] = vzky

pělý vášní: -ný dav; slova zazněla
-ně (PPOCh.);
rozvášnitz' -něn(í) = podnítit k
vášní, učinit vášnivým; r. se =
vzkypět vášní, státi se vášnivý:
být -šněn; rozvášňovati, nedo
kon.

rozvazovati, v. vázati
rozvažeč [—čka], -e, m. = kdo roz

váží; rozvážeti, v. voziti;
vvážkad -žek, ž. = rozvaženi;
wážkový = na rozvážku: -vé
auto

rozvažovati, v. vážiti
rozvera,. z. = rozpustnost (Kosm.);

'r., -rovi, m. = rozpustilec;
rozverný [-ně; -nost] = rozpus—
tilý (Kosm., Herb., Hal.); -nost
vodotrysku (č.-Chod); nejrozver
nější smích (č.-Chod): vše vět
šinou jen lid.

rozveselitl, Jovan, v. veseliti
rozvědčík, -a, m., z ruš. = člen

rozvědky; -dka, ž. = pátrací.
výzvědná hlídka

rozvěšeti, -šo'va.ti, v. věšeti
rozvětřoný, v. větřití
rozvětvený, Jviti, -vo*vatz',v. větviti
rozvichřiti, -'řo'uati, v. vichřiti
rozvíjecí výraz, člen věty = který

rozvíjí; -:íetí, v. víti
rozvilina., ž. = něco rozvinutého,

rozvitá, čára, -té čáry jako ozdo
ba, kudrlinka; *rozv'ílý = rozvi—
tý (Hal.); mitý, v. víti

*rozvin, -u_ m. = rozvoj (Nei-.):
-novati, v. vlnouti

rozvírací = na rozvírání; -rat1', v.
-vříti

rozvířený, -m'*řo'vati, v. vířitl
'rozvitek, -tku, m. = rozvinutí,

podrobnější výklad, rozvoj (Suš.)
rozvláčeti, v. vláčeti:

rozvláčný [-ně; -nost] = roz
vleklý, ze šlroka, zdlouhavý (vý
klad, sloh...)

rozvlaný, v. vláti
'rozvlásán, -sa/ný = s rozcucha

nými, rozpuštěnými vlasy (Mrš.)
*rozvlasený = prostovlasý (Koll.)
rozvlátý, v. vláti
rozvlažen(í), -žžti, v. vlažiti
rozvleklý [-le; -lost] = roztrou

šený (Rals); obyč. = rozvláčný.
zdlouhavý, pomalu se rozvíjející
(Výklad, sloh)

rozvlhlý, v. vlhnouti
rozvlněný, -ňovati, v. vlniti
rozvod, -u, m. = rozvedení: r.

manželství; r. páry.., též = roz
váděcí zařízení; = hříženec

rozvodí, stř. = vodní předěl



rozvodnití 1347 rub

rozvodnitl se, o řece = vystoupiti
z břehu; přenes. roz- myšlenku
= rozředit (hanl.); rozvodňovati,
nedok. k tomu

rozvodový, přid. k rozvod: r. advo
kát, —vá pře

rozvoj, -e, m. = rozvití, příznivý
vývoj, rozkvět, vzestup (obyva
telstva, věd, umění, jazyka; kul
turní, duševní, společenský...)

'rozvolniti = uvolnitl (Sez.)
rozvora, ž. = tyč spojující přední

nápravu vozu se zadní; = polni
brázda: zdrob. rozvorka, ž.

'rozvrácenina, ž. = něco rozvráce
ného, rozvrácený člověk (Tilsch.)

rozvraceti, v. vraceti
rozvrat, -u, m. = rozvrácení, roz

pad (společenský, státní, rodin
ný);
foam-ctitel [-lka,], -e, m. = kdo
rozvráti (Pujm.);
rozvratnický [-cky; -ctoí], přid.
k rozvratnžk [-nice], -a, m. =
rozvratný člověk;
rozvratný [-ně,- -nost] = usilu—
jící o rozvrat: -né snahy; -ná
doba = doba rozvratu (Tilsch.)

rozvrh, -u, m. = rozvržení, rozdě
leni, postup (práce, hodin...): =
list... s Vytčeným rozvrhem;
rozvrho'vati, v. vrhnouti

rozvrstviti, -vovati, v. vrstviti
rozvržen(i), stř., v. vrhnouti
rozvrzaný, v. vrzati
rozvztekliti, -1en(í): r. koho = u

činit vzteklým, přivésti do zu
řivosti; r. se = státi se vzteklý,
rozzuřitl se; být -klen || Jdem)
divous (Martin.) ap.;
roz'vzteklovati (se),
tomu

rozzářený, v. zářiti
'rozzíraný = zahleděný (sál.)

nedok. k

'rozzívlý = otevřený dokořán
rozzlobený, v. zlobiti
*rozznojiti = rozpálit, rozžhaviti

(šlejh.) "
*rozžal, -a... = rozžehl... (lid.)
razžalostněMý) = pln(ý) žalu

(Kosm.)
rozžat(ý), -žav, v. žíci a. rozžíti

85.1!

rozžehací = na rozžehnutí, -žíhání
(houba); r. zařízení neboli roz
žehadlo, stř.

rozžehlý, -žehnouti, v. žehnouti
rozžeravěti, Jvčný, v. žeravětí
rozžhavený, wm, Juovati, v. žha

věti & žhavlti
rozžící, -žíhati, v. žící, žíhatl
rozžínati, nedok., 1. k 11 žíti, žnu:

2. = rozžehovat, rozsvěcovat (Hál.)
rozžiratl, v. žráti
*rozžíti, -žal, -žav, -žat(í) || -žel,

-žev, -žet(í) =rozžehnout (Kosm.,
J ir.)

rožák, —u,m. = rohový dům (lid.
a. hovor.)

'rožďaí-iti = sbírat roždi
*roždí, stř. = roští (nářečí.)
rožec, -žce, m., zdrob. k roh, by

lína
rožek, -žku, m., zdrob. k roh
rožeň, -žně, m. = náčiní na. pe

čení
rožínati, v. rožnouti a, rozžínati
'rožíti, rožal, rožat ]] rožel... =

rozžehnout, rozsvítit (lid.)
rožmberský, nik. -rkský!, přid. k

Rožmberk
rožni, přid. k roh = rohový (dům...)
*rožniti = péci na. rožni (Vanč.)
*rožnouti, z rozžhnouti =* rozžeh

nout, rozsvítit (1id.); nedokon.
rožinati

Bpety, Rpet, -tech, pomn., ves V Č.
rtíček, ruk, -u, m., zdrob. k ret
rtuť, -ti, ž., prvek, tekutý kov;

symb. čilosti, neposednosti: bý
ti (čilý) jako r., vrtěti sebou
jako r. (lid. a hovor.); rtuťovitý
[-tě; -tost] = jsoucí jako rtuť
(t.), -tá živost (Mach.); -tost
(t.); rtuťový [-'vě], přid. k rtuť;
-vě živý = jako rtuť (Vr.), po
hyblivý (Hlad)

rty, v. ret
rub, -u. m. (souvisi s rubati, rou—
'biti), 1. = úder (šerm.); 2. =

spodní strana, opak lice: r. a líc
látky; přenes. r. a. líc věci =
dobré, příjemné a, špatné, ne
příjemné stránky; obléci, obrá
tit kabát na -by || někdy 'na
ruby, narub; vstát na. -by =
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být nesvůj (šmil.); všecko jde
na -by = obráceně, zmateně;
žíti život naruby (Nez.); obrá—
titi dOmácnost na -by (Jir.) =
všechno zpřevracet, zpřeházet

rubanina, ž. = něco narubaněho,
nakopaného (Čap.);
mbanisko || -m'ště, stř. = místo,
kde se rubá. kácí

rubáš, -e, m., v starých dobách =
spodní šat asi jako košile...; =
žen. košile (nář.); jinak = vol
ně roucho, hlavně na oblékání
mrtvol; zdrob. rubášek, -šku, m.
(Arb.);
rubáška, ž., z ruš. = rus. vojen.
bluza;
rubášový': —véšaty (Hál.)

rubati, -bán(í), původ. rú-, v. rou
bati = sekat, lámat, kopat uhlí,
rudu (horn.); jinak jen knižně:
r. dříví; -balo se v lesích (Ol'br.):
r. nepřátelům hlavy = stínat;
slož. dokon. do-: -ba.ný (od ne
přátel) = dosekaný (J'ir.); o—:
-baná vrba = osekaná (čep);
po- hlavy; s—postel (Olbr.) =
sesekat, sroubit; sr. srub; vy—les
= vysekat;
rubávati, opakov.

rubensovský: —ké tvary žen.
(Tilsch.) = plně jako na Ruben
sových obrazech

Rubeš, -bše || -beše.
rub(e)šovský humor =
Rubeše (šmil.)

Rubikon, -u, m., řeka. v st. Italii;
překročit R. = učinit důležité
rozhodnutí (podle Caesarova pře
chodu přes R. r. 49 př. Kr.)

rubin, -u, m.. z lat., drahý ká.

m., příjm. :
jako u

men; v. korund; zdrob. rubfnek,
-knu, m.; mbínový [-'vě] = z ru—
bínu, červený jako r.

rubisko, stř. = rubanisko (Mrs.)
rubl, -e [[ -u, mn. —ble, -blů, m.,

sovět. měnová. jednotka; rublový,
přid. k tomu

rubOpis, -u, m. = indosament, in—
dorsát .

rubrika, ž., z lat. = „červené, kří
da“, nadpis, napis, záhlaví (psa
né původ. červenou křídou), od

díl, odstavec, sloupec (v novi
nách...); -kátor, -a, m. = malíř,
který v prvních dobách knih—
tisku maloval začáteční písmena
kapitol...; rubrikovati = dělat
rubriky

rubrum, -ra, stř., z lat. = nadpis,
záhlaví, vrchní list spisu, vnější
strana podání

ruce, dvoj. č., v. ruka
ruče || 'rouče (Koll.), příslov. =

rychle, hbitě, obratně (kniž.);
od starého příd. jm. ručí n. rúčí
(RK.) = rychlý...

rnčej, -e. m. = potok, bystřina.
proud (básnic)

*růček, -čku, m., zdrob. k rok
ručení, v. ručiti
ručenka, -nek, ž., zdrob. k ruka.
ručest, v. naručest
ručí, rú—, v. ruče
ručička, -či'nka, -ček, —nek, ž..

zdrob. k ruka; ručička u hodin
(hodinek) = rafije

ručitel [-Zka], -e, m. = kdo ručí
ručiti, souvisí s ruka: r. komu za

koho, zač = být odpověden;
společnost s obmezeným ruče
nim;
slož. dokon. do- = „dáti do ru
ky", odevzdat, dodat; dopo—
komu, koho, co = poručit, dáti
do přízně, ochrany, radit k při
jetí do služby, do úřadu, ke
koupi, přimluvit se ap.; napo
= přikázat; odpo- co = odkázat:
odpo- se, dokon. k poroučeti se;
odpo- koho co, ch yb. m. depo-;
po- = svěřit; po- co komu =
odkázat; po- k0mu, aby... [[ po
co (vykonat) = rozkazat, nařídit:
*při- se ke komu = připojit
(Hál.); *v- komu co = dáti do
ruky (Krásnoh.); vy- koho =
ručením vyprostit (Palac., Jir.,
zastar.); za- co = ručením za
jistit; za- se za koho, zač (slo
vem, podpisem, majetkem):
-roučeti, -čeji, slož. nedokon.
dopo- koho. co; po- koho, se do
čí ochrany; po- se komu = zdvo
řile se loučit; po- komu =
rozkazovat: po- se, o věcech =
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mizet, hynout, rozbití Se, sva- -hnědý = hnědý do ruda; Rudo
liti se... (hovor.); napo- se hoří, stř. = Krušné hory; rudo
(mnoho), odpo- se = po- se; horský: -ké úpatí (Ner.)
-mčovatž, slož. nedokon. do- rudoch [-doška], -a, m. = přísluš
komu co. depo-, odpo- koho;
ručí'vati, opakov.

ručka, -ček, ž., zdrob. k ruka; =
rukojeť, držadlo; mčkovati =
posunovati se rukama po nářadi

ruční [-'ně] = pro ruce, do ruky,
co se děje rukou, rukama: r.
brzda, zbraň, granát, kufřík,
ženské práce: -ně tkát, plést;
mčnice, ž. = ruční střelná zbraň

ručníček, -čku, m., zdrob. k
ručník, -u, m. = rouška na utí
rání rukou...; ručníkový: —vá.látka

ruď, -di, ž. = rudá barva
ruda, z. = surovina, z které se

těží kov; nářeč. = rez na ovoci...
Ruda. || Rú—, -dovi, -dou, m., do

mác. tvar k Rudolf
Rudice, ž. jedn., ves na M. (u

Blanska): R., -dic, pomn., t.
(u Bojkovic)

rudiment “rudy-», -u, m. " -tum,
-ta, stř., z lat. = počátek, zá
klad: -ty vědění, vzděláni; -men
tální = zakrslý (odb.), -mentár
ni [-ně,- -nost] = počáteční, zá
kladní (vědomosti_...)

Rudiš, —e,m., příjm._ od pův. do
mác. tvar k Rudolf

'ruditl se = rdíti se (Mácha)
rudka, ž. = odruda krevele, čer

vená. hlinka
rudnatý kraj = kde se vyskytuje

ruda;
rudní || mý, přid. k ruda: r. důl

rudnouti, -dl, -dnuv, -dnutí = stá
vati se rudý: r. v obličeji; nebe
—nezáři (Heyd.); -dnoucí hrozny
(Jir.); látka, barva -ne = vy
bledá; slož. dokon. 1211-= vy
blednout; v. vyrudlý: z- studem,
náměthou = začervenat se; za
= z-; v. zarudlý

rudný, v. rudní
tudo-, kmen ruda n. k rudý ve

slož.: -a'rmejec, -jce, m., z ruš.
= člen Rudé, Sovětské armády;
-boký (básn.); -bradý = rudo
vousý; -hlá'vek, -vka, m.. rostl.;

nik rudého plemene, Indián
tudo-jasný (Heyd., Mok.); —kop,

—a,m. = kovkop (horn.); -kožec,
-žce, m. = Indián (v povídkách):
-koží = mající rudou kůži;
-květý (Čech)

Rudolec, -lce, m., obce v Č. 3. na
M.; z něm. 2. p. Rudolts (=
Rudoltova ves)

rudolfinský: -ká. doba = d. Ru
dolfa II.

mdo-nosný = rudnatý; -skvmný
= s rudými skvrnami (Heyd.)

rudoška, v. rudoch; mdošský
[-šsky; -šswi], přid. k rudoch

Radouš, zdrob. -šek, m., domác.
obměna k Ruda

*rudovati = kopat rudu (Koll.)
rudo-vlasý (Wint., Čech): mons.

-a, m. = kdo má. rudé, zrzavé
vousy; R., v. Barbarossa; —vou
sý; -zlatý (Vrchl.) = zlatý do
ruda; -zele'ný = rudý a zelený:
-ná. koalice vládní (za 1. repu
bliky); -žhavý = žhavý do ruda
(Krásnoh.); -žlutý = žlutý do
ruda.

rudý [-do; -dč; -d08t] = tmavč
červený: r. prapor; pole krví -dé
(čech); Rudá, armáda, nyni So
větská; Rudé moře; do ruda.
rudě zbarvený

Rudýnek, m., obměna k Ruda
rufián (<-fijá.n», -a, m., z ital. =

svůdce, hampejznik, kuplíř, lotr;
-ánka, z. = nevěstka; -ánský
[-sky; -stv£], přid. k rufián

rugbista, m. = hráč rugby;
rugby emg-», stř. neskl., _angl.,
míčová hra

*ruh, -u, m. = rouhání (Jir.); ru
hatel, -e, m. = rouhač (Suš.)

ruch || 'rouch (čech), -u, m. =
čilý pohyb, chůze, jizda, obcho
dování, život, shon, provoz, frek
vence (cestovni, dopravní, poulič
ní); = lomoz, hluk tím vmiklý;
= živá činnost: politický, vo
lebni, myšlenkový... r.
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l'uchadlo, stř., druh pluhu; tanec trovaní. dobře se vdát..: je to
(Němc.); mchatfl = orat (nař.. v dobrých rukou; v. hříčka; r.
Rais) osudu (Vrchl.); tvrdá. r. = pevná.

ruchovec, -vce, m. = člen literár.
družiny Ruchu; mchovský bás
ník ap.

ruina. q—jí-, -ji-», -ny, ž., z lat. =
zřícenina, rozvalína, trosky; pře
nes. = sešlý člověk, společenská.
.. „mrtvola“; minovat'l koho, co
= (z)ničit, přivést, -vádět na
mizinu; slož. dokon. z

ruj = rvl, rozk. od rváti, v. tam:
fuji, v. rvátl

rujný || odchyl. T'ůj- [-ně;
-nost], ze slov. = bujný (liter.):
-ná. krev, -né víno (Čech); -né
vedro (č.-Chod); zvířecí rujnost
(u lidí) = zvířecí pudy (Sez.)

ruka., ž., dvoj. a. ruce, rukou,
rukama, 1. = část horní konče
tiny (prsty, záprstí a. zápěstí),
ústroj hmatu, celá.končetina; mít
plné ruce práce = mnoho: V
lepkavý, míti, otevřený; nosit ko
ho na. -kou; přenes. = ve všem
mu vyhovovat, opatrovat jako
oko v hlavě; vracet! se s holýma
rukama = nic nepřinést (lid. &
hovor.); brániti se holýma ru
kama, v. holý; brániti se... ru
kama nohama = všemožně: slí
biti co rukou daním; (ne)umět
vzít co do -ky = (ne)být obrat
ný; jde mu to od -ky = lehce;
všecko mu padá z rukou; pře
nes. = je neobratný; z ruky ||
z ručky do ruky II do ručky, o
výměně hned, namístě; ruka. ru
ku myje, v. mýti; ruce pryč!, v.
pryč:
být bez koho, čeho, jako bez
ruky = nevěděti si rady, být
nesvůj, cítit, že nám něco 'chy
bí; je to z ruky = vzdáleno.
nepříležité; míti co z ruky; pro
dati co pOd rukou = tajně;
2. = rukopis, v. lehký;
3. symb. osoby, její moci, vol
nosti...: dodat list do vlastních
rukou = přímo adresátOvi; do—
stati se do dobrých -kou = dob
rému člověku, do dobrého opa

vláda;
černá.. mrtvá. ruka, v.
mrtvý;
mít volnou ruku v jednání =
mít! volnost v jednání; opak:
mít svázané ruce:
míti co po ruce = u, blízko sebe;
4. symb. pomoci, přátelství, man
želství, shody..: být komu.
mít koho k ruce, k rukám =
na, pomoc; to je má. pravá. ruka
= můj nejlepší pomocník; na—
bídnout komu ruku = manžel
ství; býti s kým jedna r., v.
jeden; ruka. je v rukávě, 0 do—
hodě (lid.), jít, být komu na
ruku = ochotně pomáhat;
5. ruka = ukazatel směru, uka
zovadlo

černý.

rukáv, -u, m. = část oděvu po—
krývající ruku; sypat! slova, ver
še (jako) z -vu = lehce mluvit,
veršovat (lid. a hovor.); vyka
satí si na koho, nač -vy = pus—
titi se do koho, čeho rázně (t.);
už je ruka. v -vě, v. ruka;
rukávec, -vce, m. = rukávník
(zastar.); pomn. -vce = oplecko:
rukávek, m.. zdrob. k rukáv

rukavice, ž. = oděv na ruku; ho
dit komu -ci = vyzvat jej na
souboj; v. zdvihnouti;
zdrob. míčku, -ček, ž.; jednati s
kým... (jako) v -čká.ch = jemně.
šetrně, opatrně (hovor.); JMčkáit
[-řka], -e, m. = výrobce, proda
vač rukavic; -vičkářsky' [-řsw£],
přid. k tomu;
*—vičnžk,-a, m. = -vičká.ř (Wint..
zastar.)

rukávník, -u, m. = ochranná. po—
krývka na. ruce, „štucel“

ruka-, kmen k ruka ve slož.:
dělník, -a, m._= dělník v ruko
dílně; -dělný || -d—ilný = děla
ný rukou, opak k strOJ'OVÝ:
—d£lna,ž. = manufaktura;
-jemský [-sky], příd. k rukojmě:
-jemský závazek; přijmouti -sky
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dluh na sebe (Staš.); -jemst'vi, 'rumělý = červený (Hál.)
stř. = ručení; "'ruměn, -u (kniž., Ph.-Mor., Heyd.,
-jeť ][ -'včť, -tl, ž. = držadlo; Baar) || zprav. 'mměnec (nik.
přenes. = příručka; I'ů-), -nce, m. (z rudměn, souvisi
-jmě, m. || -jmž, stř. = ručitel; s rudý, rditi se) ='červeň;
být -jmím, vzít koho za -jmě, ruměněti, -nějí = stávati se ru
-jmí; měný; slož. dokon. z
-p'i.s, -u, 111.= spis psaný rukou. rnměniti = dělat ruměným; slož.
způsob psaní; Rukopisy = RK.
a Hz.; -pisný || '-pžsomj- (Brat)
boj, spor = o Rukopisy || *m—
kopisomachie, ž. (F. M. Bart.);
-pravec, -vce, m. = hadač z ru—
ky; -pravecky' [-ctvi], přid. k
tomu;
*-tisk, -u, m. = stisknutí ruky
(Koll.);
*-tlesk, -u, m. = potlesk (t.)

rukovatl, z něm. = jít na vojnu,
nastoupit, -stupovat vojenskou
službu; slož. dokon. 7111-= na
stoupit vojen. službu; vy-, 0
vojsku = vyjití z kasáren na
cvičení...: vy- s čím = vytasiti
se (jen lid. a hovor.)

ruko-věť = rukojeť; Lutka, ž.,
zdrob. k tomu (Holeč.);
uvod, -u, m. = rukověť (Palac.):
“vod, -a, m. = vůdce (Suš.)

*ruksak, -u, m., z něm. = batoh
rula., ž., hornina'
ruláda, ž., z franc. roulade =

sbalené těsto, maso; = složitá.
zpěvní pasáž; Slavičí -dy (Mrs.)

ruleta, ž., z franc. roulette, ha
zardní hra

rulíček, -čku, m., zdrob. k mlík,
-u, m. = vrkoč (vlasů); rostl.

rulový, přid. k rula
I rum, -u, m., z angl., alkoholický

nápoj
H mm, -u, m. = rozdrobené zdi

vo, ssutiny, trosky; r. minulos
ti (Vrch1.) = stopy (zkazky...);
povalit v r. pravdu (Zey.) =
zašlapat J'i; dědiny povstaly 7.
rumu (Baar) = byly znovu VY
stavěny z trosek:
rumař, -e. m. =
(HaL)

rumělka, ž., nerost, cinobr; ruměl
kový [mě] (nach, barva); -vě
červený

kdo vozi rum

dokon. z-; odch. místo zru
měněti; za- co = zbarvit ruměnč
(Svět.); za.- se (Staš., Jin) =
zruménětl

ruměný [-'ně; -nost], nik. rů-nný
= rudý, červený do ruda.

rumiště || rumoviště, stř. = mís
to, kde je 11 rum; rumištní kvě
tena = rostoucí na rumištich

*ruml, -u, m., .z' něm. = shon
*rumný = ruměný (zastan, Jir.)
rumoviště, v. rumiště
rumový, přid. k I rum: -vá tresť,

vůně
rumpál, -u, m. =

jako zdvihadlo
*rumplovati, z něm. = bouchat.

dělat hřmot, rachotit: r. dveř—
mi, na dveře: slož. dokon. za

otáčivý hřídel

rumpsteak <<rampstejk [[ -stek»,
-u, m., angl. = h0vězi řízek
dušený, pečený na rožni

'rumrejch, -u, m., z něm. = ruch,
shon: vánoční r. (Herrm.)

Bumun [-nka], -a, m., národ. jm.;
Rumunsko, stř., země, stát; ru
munský [-sky], přid. ]: Rumun;
r. jazyk neboli -nština, ž.

run <<ran, obyč. mm, -u, m.,
angl. = poprask, poplach, na
val vkladatelů vypovídajících
vklady; r. na banku

runa, ž., germ. = starobylé se
verské pismo; přenes. = rys:
-ny v obličeji (Ner.); runový:
-vé písmo || *mnský (šatů.)

rup, citosl. vystihující zvuk při
prasknutí, prudkém trhnutí, pá.
du; sr. hej:
Tupan, -pám || -pu = praskat.
lupat, chrupat: sníh rupe pod
nohama || r. podkůvkami = kla
pat (Mrš.); slož. dokon. za-:
podlaha zarupala (Rais);
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mpavý = rupající: -vě schody Rusó, v. Rousseau
(t.); ruso-, kmen k Rus nebo k rusý
mzmouti, -pl, -pnuv, -pnutí. ve slož.: —bradý = rudobradý:
dokon. krupati; přenes. = pro- Jil, -a, m. = přítel Rusů, Rus
padnout (student.); ka; -filský [-sky; -st'ví], přid.
rupot, -u_ m. = rupáni (Rais) k tomu;

ruptnra ox-tú—x.,ž., lat. = protržení, -hlávek, -vka, m. ll Jalůvka, -vek,
trhlina ' ž. = rusohlavý hoch || -vé děvče;

malismus e-zmus», -mu, m., z Jalový = s rusou hlavou
lat. = venkovanství, záliba pro rusost, v. rusý

venkov, nadšení pro něj jako u- ruso-vlásek' -ska, m. || —vláska,
mělec. směr (v kapitalist. duchu); -sek, ž_ = plavovlásek || —vláska:
mralistický <-styc-» = v duchu
ruralísmu;
rurální = venkovský

Rus, -i, ž. = Rusko; Rus [-ska],
-a, m., národ. jm.: r., hmyz;
= ruská. sardinka. (lld.);
rusák, -a, m. = ruský kůň; R.
= Rus (hanl.)

rusalčí, přid. k rusalka: r. vnady
(Čech) = vnady rusálek, jako
rusálek; *
msálka || -salka, ž., víla„ divo
ženka; přenes. = krásná. dívka
(Čech)

rusifikace, ž. = rusifikování; -ko
vati = porušťovat, -štit

Rusín [-nka], -a, m. = Malorus;
mamka, -nek, 2. = ruská. sar
dinka;
rusinský [-sky], přid. k tomu:
r. jazyk neboli mštma, ž.

ruSismus c-sizmus», -mu, m. =
rus. slovo, chyba vzniklá. vlivem
ruštiny v češ. ap.

rusisovati <<-sizo-» =
Ruska, v. Rus;

Rusko, stř., země, stát

porušt'ovat

rusko-, kmen k ruský ve slož.
(psaných s rozdělovacím zna
ménkem -):
-český slovník = ruský s pří
slušnými slovy čes.;
—francouzský ' slovník;
-japonský poměr = mezi Rusy
a Japonci; -turecký

*ruskost, ž. = rustvi;
ruský [—sky], přid. k Rus, Rus
ko; v. rustvi

rusňácký, přid. k Rusňák [-ňa.č
ka,] -a, m. = podkarpatský a
východohaličský Maloms

-vlasý = mající rusě vlasy
růst, -u, m. = přirozené zvětšo—

vání, vyspivání, vývoj (těla, stro
mu, města...)

růsti, rostu, rost', rost, rostši,
rostl (růst místo rosteni) = při
rozeně se zvětšovat, sílit, vy
spívat, vzmáhati se, stupňOvati
se: strom, dítě, národ, město,
napětí roste; láska. roste (Rais):
úcta ke komu, něčí moc, vliv,
majetek, strana... roate; r. do
Výšky, do šířky, do krásy; I'.
jako z vody = rychle; každé
sousto mi v ústech roste (ne
chutí n. lítostí); v. tráva;
slož. dokon. do- = dokončit
růst, vyspět, o stromě, o dítěti;
dítě dorostlo v jinocha, do chla
peckých let; do- na koho = VY
rovnatl se mu, přemoci..., ne
čes. (podle něm.) do- komu;
do- do rozumu = dospět k uží
vání rozumu; na- = růstem se
zvětšlti přibýt (o jmění, prá.
ci...); = vyrůsti (o bouli...); na
rostl mu hřebínek = zpyšněl,
stal se zpupný (lid. a hovor.):
ob—mechem... = být pokryt ko
lem dokola vyrostlým mechem;
od- škole... = vyrůsti tak, že
už do ni nemusime chodit; od—
dětským střevíčkům = vyspět;
zao-: porostu... = budu růsti (o
nedok. budoucnosti); pole po
rostlo travOu = je pokryto vy
rostlou travou; obilí porostlo =
vzklíčilo mokré; l"pod- = vyrůst
pod něčím; *pona- (Nera), obyč.
povy- = trochu více vyrůst; pro
= růstem proniknout: kořeny
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prorostly skalou; býlí nepořádku
prorostlo základy výstavními
(Ner.); pro- tukem; prorostlý:
-lé maso = prorostlé tukem, po
lotučné; pře- koho = převýšit
růstem; pře- komu přes hlavu,
v. hlava 3.: při- k čemu = růs
tem se přimknout; přl- komu
k srdci = státi se mu drahý:
roz- se = výrůsti do široká, roz
šířiti se, rozmnožit, o stromě.
plevelu, hnutí...; s(růsti) „*srostž
(Hál.) = růstem se spojit, o zlo
menině...; s- s podnikem, hnutím
= přilnout k němu; u- = vyrůst
(píseň); v- v kámen (Vrchl.),
v srdce (Krásnoh.) = do kame
ne... zarůsti; nehet vrostl do
kůže;
'em-, prostě dokon.: strom... vy—
rostl; vy- v muže, v dobrého od—
borníka: vyrostl u mne = více
si ho vážím; vy- z šatů (takže
jsou malé); přenes. vy- z podoby
= změnit podobu; novy-, v.
výše; 'vz-: město, napětí... vzrost—
10 = zvětšilo se: za—travou... =
zaplniti se travou;
nechati se za- (vousy) = neho
liti se; zarostlý: pole -lé travou;
člověk -lý (vousy);
-růstati || -rostati (Koll., Heyd..
Němc.), nedokon. slož. do- atd.
k dokon. dorůsti...; za-: les za—
růstá kotlinu (Vr.). obyč. kot
lina zarůstá lesem;
růstá'vati, opakov.

rusticim <<-sty->>,ž., z lat. = ven
kovanství, selstvi;
rustika, ž. = drsné kvádrování
vnějších zdí;
rustikál, -u, m. =
selská půda; -stikalista, m. =
sedlák na rustikálních pozem
cích; —stikálm pozemek; -stikál—
ní novelistika (Sez.) = s látkami
ze selského, venkovského života

poddanské.

ruství, stř. = soubor ruských
vlastností, znaků, ruský původ

rusý [-se; -sost] = nazlátlý (o
vlasech)

*rušikvas, -a, m. = kdo ruší kvas,
stolovníky, nezpůsoba (Koll.)

rušitel [-lka], -e, m. =
(klid...)

rušiti, -šen(í) = znepokojovat, vy
trhovat (koho při práci). ka
zit, nedodržovat, přestupovat
(klid, pořádek), odstraňovat, pro
hlašovatl za, neplatný, zakazovati
další trvání (zákony. kláštery...),
překážeti čemu (rozhlas); r. za—
bitou zvěř = vyvrhovat; r. se
= kaziti se; veličiny se ruší =
jsou stejné, jedna. kladná, druhá
záporná; slož. dokon. na- = na
kazit (Vr.); = porušit, roz-;
namšený: -né styky (t.) = pře

kdo ruší

rušené; od- = zbavit rušení,
jeho účinku; po- zákon, pečeť,
slib, kázeň; pomšený- [most]:
-né mravy; osoba mravně -ná
(šal.); -nost mravů; pře- schůzi,
proud... = na. chvíli zastavit;
přerušený: -né spojení; roz
zvěř; roz- co (dílo, plán...) =
rušlvě do čeho zasáhnout, rozlo—
žit...; roz- koho čím = vz-; být
rozrušen; v rozrušení (mysli)
spáchati sebevraždu; vy- koho
ze čtení. ze spánku... = vytrh
nout; vz- koho = roz-, pobouřit.
velmi zneklidnit, rozčilit; být
vzrušen; kraj se vzruší zbrojně
= vzbouří se (Krásnoh.);' z
klášter, přísahu, slib, smlouvu,
zákon..:
-mšovati, nedokon. slož. na- atd.
1: dokon. narušiti...; vz- koho,
se, vzrušující událost;
mšivati, opakov.

_rušivý [mě] = rušící (živel, prvek
...); -vě do čeho zasáhnout

rušný [-no; mě,- -nost] = plný
ruchu, pohybu, života..., hluku:
r. život, má ulice, neděle; venku
je -no

' ruština, ž. = ruský jazyk
rutina c-ty—», ž., z franc. routine

= řemeslná, mechanická doved
nost, obratnost, zručnost; ruti
nér, -a, m. = dovedný... člověk;
pouhý r., s příhanou o umělci;
-nérský [-8ky]: pracovati -rsky
(šal.); mii/nova/ný [-ně; mostJ
= dovedný, obratný...
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*růvek, m., zdrob. k rov; růvek -klise; —slabičný = patřící do
sněhu = hromádka podobná různých slabik (hlásky), mající
rovu (č.—Chod)

'růzka, ž. = větev (Staš.); hanác.
mzka; souvisí s roští, stč. rózka

*různem, příslov. = na různé stra—
ny (čelak., Kos.)

různice, ž. = spor, svár;
'různitel, -e, m. = kdo různí.
rozeznává (Suš.); -telnost, -i_ z.
= možnost rozeznávat (Palac.)

různiti, -něn(í) = činit různým.
jiným, měnit: obličej se různí
hněvem (Vr.); různit srdce věr
né (Ham.); r. stupně (Durd.) =
rozlišovat, rozeznávat; zprav. jen
r. se od koho, čeho = lišiti se:
slož. dokon. roz- = rozlišit
(Suš.); v. rozrůzněný;
slož. nedokon. roznlzňwatí;
různívati se, opakov.

'různítko, stř. = rozlišovací zna
mení (Durd.)

různívati, V. různití
'různívý [most] =
různo, v. různý
různo-, kmen k různý v hojných

slož., na př.: -barevný || *-barvý
= různě zbarvený; -bčžka, ž. =
různoběžná čára; -běžník, -u II
—a, m. = různoběžný čtyřúhel
ník; -běžný = běžící různými
směry; -čtení, stř. = různé zně
ní textu, varianta; *-hlas, -u.
m. = nesouhlas (Palac.); -hla.s
(n)y'; -jazyčný [-ně; -nost] stát;
-jmenný [-nnost] = heterony
mický, —nymie; -kmenný; Joo
řenný; -křždlý, Javětý (odbor.);
“licí živok (čech); -měmy' =
mající různé metrum: -né verše
(Durd.); má?-cdma?stát (Palac.);
'—pmmenný = z různých prame—
nů (šafař.);
-rody' [-dě; -dost] = jsoucí růz—
ného rodu, rázu, -né povahy...:
-dé obyvatelstvo (šafař.); -dé po—
měry, verše (Durd.); -dá SPOIGČ'
nost;
"řeči, stř. = část nářečí
(šemb.); -sklonnú [mmst] =
různě se skloňující (dítě. stř. —
mn. děti, ž.), heteroklitícký,

různý (šatů.)

různý počet slabik (slova). hete
rosylabický

různOSt, Y. různý
různo-stopy', -taktý (Durd.)
*různota, ž. = různost (Ner.)
různo-tvárný [-ně; most) || dva?-ný

(Ner., Svět.) = jsoucí různých
tvarů;
-značný = mající různý význam

různý [-ně; -no; -nost] =
ný, rozdílný,
vlastnostmi) ;
příslov. 1. různě: dva lidé se
chovají, dívají na věc r. atp.:
2. různo (zastara, nář.): všecko
tak r. pohozeno (Jin) = na
různých místech; divno & r. há—
dali (t.) = všelijak;
různost názorů...

rúž, ž., V. rouge

nestej—
odlišný (rozměry.

Růža, -ži, ž., domén. tvar k Rů
žena

růžák, -u, m. = růžový jetel:
tváře co r. (Slád.)

růžař [-řka], -e, m. = pěstitel růží
růže, ž., z lat., keř. její květ;

symb. krásy, červenosti, ruměn
ce; v. kvésti; r. na líci (čelak.),
ve tváři (Hál.), r. rtů (čech):
žhavé r. na tváři (Vrchl.); nemít
na -žích ustláno = nemít lehký
život; r. ][ růžice = okolek u
pně parohu; = erysipel, vyrážka

růžek, -žku, m., zdrob. k roh
Růžena, zdrob. -nka. ž.. žen. jm.

za lat. Rosa(lie)
růžencový, přid. k

růženec, -nce, m., pomůcka k
modlení (u katolíků): modliti se
r. || (lid.) modliti se, říkati si na
-nci; šlo jí to, jako když na
-nci říká (Svět.) || jako když
r. louská = rychle, hbitě (lid.
a hovor.); podle podoby: r. fíků,
uzenic; r. brusíren (Baar):
zdrob. meček, -čku, m.;
mečkář [-řka], -e, m. = pobož—
nůstkář

*růžený [-ně; most) = růžový
(zastar., Mácha)
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růžice, ž., zdrob. k růže, zprav. rvěte, rva, rvouc, rval, rván, rva
přenes. = odznak podobný růži, ní (původ. ruji..., rozk. ruj,
roseta; růžicový tvar;
růžičko, -ček, ž., zdrob. k růže:
děvčatům -ky sázet = lichotit
(Němc.);
'nižinka, ž., zdrob. k růže

růžiště || časť. -žoviště, stř. =
růžový sad

růžný = růžový (básním)
růžo-, kmen k růže ve slož., větš.

básnic.: *-bžlý [-Ze]: -le zkvítati
(Mácha) = růžově a bile kvést;
"-;ias, -u, m. = růžový jas: -jas
slunka (Mok.); -jasný (Mácha);
-květný' (Koll.) || -květý,- -lesklý
(Hál.); diet dívka

Ružomberok (zčešt'. -'rk), -rka,
ni k. -roka, m., slov. město:
mžomberský, n i k. -rkský

růžo-prstý (v překladech z anti
ky; Koll.); -tvářný (Čelak.)

*růž0vatěti, -těji = stávati se rů
žovatý, růžovět; slož. dokon. z-,
za-,-' zrůžovatělý (Majer.), za.
(Hlad.);
“fr—ůžovatý = růžový (Čelak.
čech)

růžověti, -věji = stávati se růžo—
vý, červenatl se; slož. dokon.
pro-; prorůžovělý; z- ve tváři;
zrůžovělý., za

růžoviště, v. růžiště
*růžovitý [—tě; -tost] = červený

jako růže (Ra.);
růžový [-vě; evo,- wostJ, přid.
k růže: r. květ, olej; = jako
růže (červený): r. večer (Má
cha); -vá voda, záře; -vě červe—
ný; R. palouček (u Litomyšle);
vyspati se do růžova.

'růž0záře, ž. = růžová záře (Má—
cha)

rváč, -e, m. = kdo se rve;
rváčsky' [-sk:u; -stvi], přid. k
tomu;
rvačka, ž. = rvani, pranlce;
want, stř., v. rváti; ma/n'ice, ž.
= rvačka

rváti (ve slož. amati), rvu, rvi,

Heyd.) = násilně trhat, škubat:
r. si vlasy (5 hlavy); r. lidu
jazyk z úst = odnárodňovat
(Vrchl.); to mi rve Srdce = drá
sá, bolestně se dotýká; r. se =
biti se, práti se; r. se pro dobrou
věc s celým světem (Svět.) =
bití se. bojovat || r. se oč, o ko
ho; r. se s životem = těžce se
probíjet;
slož. dokon. o- listi se stromu;
akáty větrem orvané (Tilsch.);
ode- ditě od matky; po- se =
poprati se; pro- = protrhnout
(hráz, o povodni); tváře byly
neštovicemi prorvány (Ner.);
pře- co = násilně přetrhnout;
pře- nit vypravování, ...mlčeni
(SVět.);
roze- si tvář o něco; být roze
rván = duševně, citově rozru
šen, velmi neklidný, rozhárán;
se- co s čeho: se- se = popratí
se; u- jablko... = neopatrně, sl
lou utrhnout, uškubnout; voda
urvala kus břehu; U- si co při
dělení, z cizího majetku... = so
becky, bezohledně získat, osvo
jiti si; vy- komu co z rukou.
vy- koho z či moci...;
rvávati, opakov.

rvavý [-vě; Joost] = rád se rvou
cí, bijící, dravý, bezohledný (člo
věk, způsob); r. život (Majer.)

ryba, ž., vodní obratlovec; sym
bol.: býti (zdráv) jako r., rybič
ka = úplně; nebýt ani r. ani
rak = obojetný, nerozhodný (lid.
a hovor.); mlčet jako r. = nic
neprozradit (t.); němý jako r.
= mlčelivý (t.); ryby = pomí
chané litery (sazeč.):
rybák, -a, m. = 1. rybář; 2.
pták; rybám, -ren, ž. = ry
bář0vo obydlí, rybí sádka, hos
tinec, kde se podávají hlavně
ryby; rybář [-řka], -e, m. =
lovec, prodavač ryb;
rybařitz' = chodit na ryby;
rybářský [-sky,- —st'vi], přid. k
rybář
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rybí, přid. k ryba: r. maso, tuk,
jikry...;
rybička, ž., zdrob. k ryba;
rybím, ž. = rybí zápach, maso,
tuk; = beránky (mraky);
*rybitva, ž. = rybolov (Suš.);
sr. čes. ves Rybitví, stř., Ry
bitvy, -tev, pomn.

rybíz || *ryvíz (Preiss), -u, m.,
z lat., keř a jeho plod; rybíz,—ový
keř; -vé víno '

rybka, --bek, ž., zdrob. k ryba
rybmlstr, -a, m. = rybářský do—

zorce
rybnatý potok = kde je mnoho rYb
rybní || mý, příd. k ryba: -ní

trh, váha, -ní pytláctví (č.
Chod); -né vody (Jir.) = ryb
naté

rybníček, -čku || -čka, m., zdrob.
k rybník

rybniční || mý, přid. k rybník: -ní
sítí = rostoucí y rybníku (Baar);
-ni, má hospodářství; -ný rákos
(Vr.)

rybník, -a, 6. -ku || -ce. m. = vodní
nádrž; za Velkým -kem = v
Americe (hovor.); vypálit komu
rybník, v. páliti;
rybnikář, -e, m. = rybniční
hospodář;
rybnikařitl = obíratl se s ryb
níkářstvím (Vanč.);
rybnikářský [-sky; -8tví], příd.
k rybnlkář

rybný, v. rybní
rybolov, -u, m. = lovení ryb
Rýbrcoul || Ry-, -a, m., z něm.

Rtíbezahl, lidOVý název Krako
noše; R. má svatbu ll se žení, o
chumelenici (lid.)

ryc, z něm., citoslov. vystihující
zvuk při roztržení apod.; r. ne
bo nic = všechno nebo nic (lid.)

rycí = na rytí (jehla)
rýč, -e, m. = nářadí na rytí;

zdrob. rýček, -čku, m.
ryčetl, -čí = způsobovat ryk, hlu

čet, hulákat (Jin, čapek); slož.
dokon. za- (t.);
ryčlvati, opakov.

ryčný [-ně; -nost] = vydávající
ryk, hlučný: r. ples (Jungm.),
hlas (Palac), výsměch (čech),
-ná družina (Čelak.), děla (Ne
zval), vesměs básn.; -ně letětl
(Ner.); -nost války (čelak.)

rydélko, "rýdko (Vrch1.), stř.,
zdrob. k rydlo;
rydlo, -del, stř. = nástroj na ry
tí; = Pluh u děla.

*rýgl || rygl, -u, m., z něm. = zá.
vora, zástrčka; zdrob. ryglík, -u,
m.; rýglovati ]] ry-, slož. do
kon. od-, za,- = otevříti závoru.
zavřít na závoru (lid.)

rýha, 2. mn. rýh ž. = vyrytá čá
ra, prohlublnka, žlábek;
*rý'hati = rýhovati (nářečí.)

rýhovaný = mající rýhy;
rýhovati || *ry- = dělat rýhy,
žlábkovat; slož. dokon. z-;
rýhoww, -ven, ž. = místnost na
rýhování '

Rychecký, -kého, m., příjm.; z ry
chetský = kdo pochází z rychty:
rychetni, příd. k rychta

rychlíček, -čku, m., zdrob. k
rychlík, -u, m., 1. = rané obilí,
zejm. oves (lid.); 2. = rychlý
kůň, dostavník (stč.), r. vlak:
rychl/íkový (doprava, spojení)

rychliti, -len(í) = „činiti rych
lým": r. co = urychlovat vzrůst.
podporovat rychlý vzrůst (od
bor.); jinak zprav. slož. dokon.
u- stavbu, přípravy k čemu, né
čí smrt = způsobit, že rychleji
pokračuje..., nastane; v. urych
lení, -ný; z- kroky, tempo. po
hyb; v. zrychlení, -ný;
-rychlovati, nedokon. alož. u—,z

rychlo-, kmen ]: rychlý ve slož.:
-běžec, -žce, m. = rychlý běžec;
-krok'_ú (Mar.) ; —letý = rychle
letící (čech, Vrchlic., (í.-Chod) ;
mohý (1iter.) ; matný) o déle:
—perýstrach (Jungm.); -pis, -u,
m. = rychlé psaní, tachygrafie;
wisec, —sce, m., -p1'„snýl i| -psací
stroj; -pisectví, stř. = -pis;
-rychlý = velmi rychlý (Mácha)
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rychlost, v. rychlý ;
rychlostní páka, = na řízení
rychlosti; -ni let = let při zá,—
vodech 0 rychlost

rychlo-tem) život (Krásnoh.) ;
disk, -u, m. = rotační tisk;
-toký (Mar., Heyd.)

*rychlounek, -nka., m. = rychlý
kůň (čelak.)

rychlo-vlak, -u, m. = rychlík;
-zbož£, stř. = spěšné zboží

rychlý [-Ze; -lost] = spěšný, kvap
ný, hbitý; r. jako pták; -le jít

; narychlo něco uvařit, pojíst...
= nahonem, v rychlosti; -lost
vlaku...; v -losti co udělat: -los
tí blesku;
2. stup. rychlejší [Jeji]

rychta„ ž., z něm. = dům, sídlo

rychtář [-řka], -e, m. = před
stavitel, zástupce královské, vrch—
nostenské moci; dělat mezi kým,
komu -ře = rovnat, smiřovat
(lid. a hovor.); rychtáříček, -čka,
m. (Vr.), rychtářik, -a, m..
zdrob. k tomu;
rychtářo'vati = být rychtářem;
rychtářský, přid. k rychtář: -ke
právo; -ký úřad neboli -tářst'v£,
stř.

"rychtovati, z něm. = rovnat, ří
diti; slož. dokon. na- si co =
nařídit (hodinky), připravit; po
co = pořídit; přž- = přichystat;
z- co = zřídit; z- koho = vy
plísnit, „zřídit“ (lid.)

ryjba, ž. = rytba; ryjec, m. =
rytec; ryjecký [-cky, -ct'ví] =
rytectví

ryk, -u, m. = ryčení, hluk, vřa
va: bojovný, válečný, vítězný r.;
*ryknouti = zaryčet, ryčně zvo
lat (Hál.)

rylec, -lce, m. = rydlo (T. Nov.)
rým, -u, m., z něm. = stejné sla

biky, hlásky uprostřed n. na
konci veršů

rýma, ž., z reuma. choroba dýcha
del

rýmař, -e, m. =
verše (posměš.)

kdo dělá rýmy,

*rýmek, -mku, m., zdrob. k rým
(Mar.)

rýmokujec, -jce H -tepcc, -pce, :n.
= veršotepec (posměš.)

rýmovačka., -ček, ž. = báseň, pl
seň s chatrnými rýmy a chatrná
obsahově; _
rýmovati = skládat rýmy, verše;
-va.ti 510va = užívat jich v rý
mu; slova se rýmují = tvoří
rým; to se nerýmuje = nehodí
se k sobě, nesouhlasí (hovor.);
slož. dokon. z- co = dáti do
rýmů

rýmovník, -u, m. = rýmový slov
ník (Puchm.);
Týmový, příd. k rým

Rýn, -a, m., řeka v Německu
rynecký, přid. k rynek: rynečtí

knihkupci (Nex-.) = na praž.
Staroměstském nám.

ryneček, m., zdrob. k rynk
ryngle, v. ringle
rynk, -u, m., z něm. Ring = ná

městí
rýnok, v. rejnok
rýnský, příd. k Rýn: -ké víno:

rýnský. -kého, m. = rýnský zla.
tý, zlatník (v starší době) ||
ry'nšťák, nář. rynščák, v. renčák

rypáčck, m., zdrob. k rypák
rýpačka, ž. = drobná. práce, pip

lavá
rypadlo || rzí-, stř. = přístroj na

rýpání, hloubení, bagr
rypák, -u, m. = čumák; = nos

(zhrub.): do všeho strkat (svůj)
r. = být všetečný; dostat přes
r. = být ostře odbyt (t.)

rýpal, -a, m. = kdo rád rýpá.
„šťoura“

rýpanec, -nce, m. = rýpnutí jako
rána.

rýpati, -pá.m || —pu, -pej, -paje.
-pá.n(í) = rýt, dloubat: r. ko
ho do zad..., zem...; r. do koho,
do čeho = popuzovat, „dobírati
si"', nepříznivě posuzovat (lid.
a. hovor.); r. se v zubech..., r.
se v jídle = nimrati se; r.
se s prací = nimrat, piplat;
slož. dokon. na- čeho; na- se
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(mnoho) = napopuzovat...; po—
se v jídle; roz- záhon; vy- co:
z—tvář nehty; za- do koho;
Týpá'vati, opakov.
v. rýpnouti

rýpavý [-vě; -vost] = rád rýpa
jící, popouzející... člověk; rozum,
(Mach.)

rýpnoutl, -pl, -pnut(í), dokon. k
rýpati, r. koho...; slož. dokon.
od. co; na- co; u- kus drnu;
vy- co; wypovati, slož. nedokon.
od—...

ryps, v. rips
I r_vs r-siceL -a, m.. šelma: brá

niti se jako r. (Jir.); mít oči
jako r. = bystré

II rys, -u, m., z něm., 1. = vý—
kres dělaný pravítkem a kru-„
židlem; r. papíru = 20 knih;
2. = tah, znak: r. povahy, po
vahový, společnosti, obličeje, v
obličeji, či r. ap.

rýsek, v. rejsek
rysí, přid. k rys: r. oči, zrak, pře

nes. (o člověku) = bystré. -rý:
rysí kožešina neboli rys'ina, ž.

"rysooký (Vrch1.) = mající oči
jako rys

rýsovací = na rýsování (papír);
rysovač, -e, m. = kdo rýsuje;
rysovadlo, -del, stř. = rýsovacl
náčiní;
rýsovati || někdy ry- = dělat
rys(y); přenes.: v dálce se ostře
rýsují hory = vystupují jejich
obrysy, kontury; něčí povaha
se v románě dobře... rýsuje;
slož. dokon. *na-, try-;
rysovátko, stř., zdrob. k ryso
vedlo;
rýsovna, -ven, ž. = místnost na
rýsování

Býša, v. Ríša
ryšůk, -u, m.. druh vína ryšavé

barvy;
ryšavec, -vce, m. = ryšavý člo—
věk; ryša'věti -vějí = stávati se
ryšavý; slož. dokon. z—;
ryšavý [-vě; -vost] = zrzavý;
ryška, ž. = ryšavá kobyla, liška

rytba, ž. = rytí (do kOVU):
'r'ytebna, ž. = rytecká dílna;
rytec, -tce, m. = kdo ryje ry
tinu, ryjec; rytecký L-cky; -ct'vž],
přid. k tomu: -ká dílna, práce

rytěřovati = bojovat, vésti si ja
ko rytíř (Jin, Vrchl., nábožen)

rythmns..., v. rytmus
rýtl, ryji, ryj (nářeč. re-, Mácha),

ryv, ryl, ryt(í): r. půdu, zahra
du... = rýčem rýpat a obracet;
r. obraz v kovu || do -vu = rý—
hováním, rýpánim tvořit; pře
nes. = dráždit, „rýpa“ (lid. a
hovor.);
slož. dokon. do- = dokončit
rytí; na- se (mnoho); ob- co: 110
si (trochu), po- všecko; pod-: vo
da. p0dryla břehy = podemlela;
přenes. pod—či vážnost, postaveni
= otřást, oslabit, uškodit; pře
co = znovu zrýt; pře- kořen =
při rytí přetrhnout; při- hlínu
ke kořenům: 7023—co = začíti
co rýt a nedorýt || = rozrýpat;
přenes. roz- čelo vráskami, o
bolesti, útrapách... = zbrázdit;
roz-rytý: tvář rozrytá věkem, bo
lestí; u- kus břehu; v- nápis
do kamene; přenes. v- si co do
paměti, do srdce = vštipit; do
ticha se vryl vzlyk (Jin) = pro
nikl, zalehl; w- květinu, nápis
...; 'vz—(kniž.): vzrytí vášně (č.
Chod) = výbuch; z- záhon, prostě
dokon.: zrg/tý: tvář vráskami -tá
(Krásnoh.); za- hnůj do země:
za- hlubokou ránu (Jungm) =
vyrýti; krtek se zaryl do země:
za- do koho = podráždit jej...:
v. zarytec, -tý;
-rývati, opakov., slož. nedokon.
do-, zao-, pod- atd. k dokon. do
rýti...; pro- se, o cestách = pro
dirati se (So.); pře- = přerušo
vat na. chvíli; pře- se = na
chvíli ustávat, umlkat, o hud—
bě (Ner.); v. přerývaný

rytina, ž. = rytý obraz; zdrob.
'rytinka, -nek, ž.



rytíř

rytíř [-řka], -e. m., z něm. = člen
nižší šlechty; přenes. = člověk
dvorný, jemného chování; r. dá
my = průvodce, ochránce; r.
ducha, = vynikající myslitel, ba
datel, na př. 0 Dobrovském;
rytířský ("-rský, Holeč., Bezn)
[-sky; -skost; -st'ví], příd. k to
mu: -ský řád, -ské chování...;
-řstvo, stř. hromad. = rytíři; sr.
rytěřovati

rytmický [-mick:u; -mičn08t], přid.
k rytmika, rytmus: r. pohyb;
rytmika., ž. = nauka o rytmu;

"= rytmická cvičení
rytmistr, -a, m., z něm. = kapi

tán jízdy
rytmovaný = mající rytmus: -ná

próza (Sez.); -né verše (Vrch1.):
rytmovatž = uváděti do rytmu.
rytmicky členit (kniž.): r. spád
řeči (Sez.); r. svět (šal.)

rytmus || starší Myth-, -mu, m.,
z řeč. = pravidelné časové čle
nění, časový spád; básnic. r. =
umělecky zaměřené střídání sla
bik dlouhých a. krátkých n. pří
zvučných s nepřízvučnými

ryvíz, v. rybíz
*ryvný = srdceryvný (č.-Chod)
ryzák, -a, m. = kůň rudě hnědý,

ryšavý, jako liška, „ryzí";
'ryzavy' = ryšaV'ý (Knap):
ryzec, -zce.' m., houba;
ryzek, -zka, m. = ryzák; =
zrzóun (Drn.)

'rýzeň, -zně, ž. = ráztoka, (nář.
Mar.)

ryzí [-ze; -zost] || zříd. ryzý, sou
visí s rudý, ruda, rez, rdíti se,
původ. = rudý, červený; prvotně
o zlatě, které je rudě žluté; pak
ryzí zlato = čisté, pravé; pře

ř <<eř»,hláska, písmeno
řad, -u, m. = řada (říd.)
řád, -u, m., 1. = soustavné uspo—

řádání, ustanovení, souhrn před
pisů, pořádek (mravní, spole
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nes. ryzí stříbro; dalším přene
sením i na nekovy = čistý, ne
porušený, čirý: r. povaha, prav
da, jazyk; -ze česky...; v novější
době nevhodně místo čistý (kde
nejde o neporušenost): r. výtě
žek, zisk...; 2. stup. ryzejší [-ji]

ryzka, 2. = ryšavá kobyla, liška
ryzlink " miz-, -u, m., z něm., od—

ruda bílého vína.
ryzost, v. ryzí
*ryzozlatý = z ryzího zlata (Koll.)
rýžák, -u, m. = rýžový kartáč (lid.)
rýže, 2., z něm., obilnjna, její

plod; být v rejži = v koncích
(vulg.)

rýžka, ž., zdrob. k rýha
ryžovač, -e, m. = kdo ryžuje;

ryžovati, hlavně zlato, drahé ka—
meny = získávat vypíráním, od
plavováním horniny

rýžovec, -vce, m. = rýžový pokrm.
nákyp

ryžoviště, stř. = místo, kde se ry—
žuje

rýžoviště, stř. = rýžové pole
ryžovník, -a, m. = ryžovač
'rýžovný (Heyd.) = ryžovaný, v.

ryžovati
rýžový, přid. k rýže: r. nákyp; r.

kartáč = z rýžové slámy
rzáti (zastan) || obyč. ržáti, rži....

3. mn. rží, rozk. rži, ržete, rže,
ržic, rzal, rzál (zastan) „ ržal
(Jir.), ržál, rzaní, rzání || ržaní.
ržání = řehtati, o koních (říd.
kniž.); slož. dokon. za.(rzati.
rzátl, ržatl, ržáti)

*rzavý = rezavý;
*rzivý = rezavý: —vé oči (č.
Chod)

*rzoun, -a, m. = rezek (č.-Chod)
ržáti, v. rzátl

R
kázeňský, do

společenství s
(socialistický,

čenský, jízdní,
movní... ř.); 2. =
pevným řádem “l.
rytířský... ř.); 3. = vyšší sku
pina (přírodopis.); 4. = útrata,
cech, účet; 5. = vyznamenání
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řada, ž. = uspořádané. jdoucí za
sebou... větší množství lidí, věcí
(vojáků, knih, let...); _často =
množství, větší počet vůbec: ř.
prací, známých, příčin..: v řa
dách dělnictva, -ckých... = v
kruzích, mezi dělnictvem, v děl
nictvu; v. celý; státi v první
řadě || přenes. v první řadě tře
ba udělati to a to = především,
na prvním místě; v neposlední
řadě = ne na posledním místě;
je řada na tobě (, abys promlu
vil...) = podle řádu, rozvrhu,
programu došlo na tebe, máš
(promluvit), přenes. = je tvou
povinností (promluvit) || .l'51 na
řadě || přišel jsi na řadu = do
šlo na tebe; něco je na řadě =
na pořadu, programu, má se to
provádět... (t.)

řádeček, -čku, m., zdrob. k řádek;
řádečka, ž., zdrob. k řádka

řádek, -dku, m., zdrob. k řad =
část záhonu, brázda..: = řada
písmen; napsati komu několik,
„pár“ -dků, -dek = stručnou
zprávu , malý dopis; číst mezi
-ky, v. mezi; v. řádka

řaditi, -děn(í) || -zen(í) = dávat,
stavěti do řady (ř. vojáky, kni
hy...); ř. koho mezi dobré Spi
sovatele = pokládati za jednoho
z dobrých spisovatelů; ř. se k
sobě:
slož. dokon. nad- co čemu =
dát nad něco jako něco vyššího,
širšího; v. nadřaděný;
pod- co čemu = dát pod něco
jako něco nižšího, užšího; v.
podřaděný;
pře- = jinam, jinak zařadit, pře
rovnat;
přž- koho, se, co k čemu;
702- = rozděliti do řad; roz
větve národu podle příbuznosti
(šafař.); 0- slovo do slovníka...;
vy- = „dáti z řady“, odstranit,
vyloučit pro nevhodnost. nepo
třebnost...: vy- knihu, co ze
sbírky; duše vyřazené ze života
(šal.); nevhod. slavnostní vy
řadění důstojníků m. prohlášeni

za. důstojníky; za—co, koho kam;
-řaďo'va.ti || -'řa.zo'vat'i, slož. ne—
dok. nad- atd. k dok. nadřaditi

řadwati, opakov.
řáditi, -dění = divoce, krutě, ne

milosrdně si počínat: nepřítel,
smrt, opilec -dí; slož. dokon.
do- = přestat řadit; na- se
(mnoho); za- si (trochu, mnoho);
řádívati, opakov.

řádka, -dek, ž., zdrob. k řada: hez—
ká ř. let; ř. lidí (Vr.); = řádek;
řádkář, -e, m. = sazeč za plat
od řádků:
řádkovati brambory = shrnovat
hlínu kolem nich do řádků, oorá—
vati;
řádkovné, stř. “= plat za řádek;

. řádkový honorář = za řádek
řadný = na řadění (deska...)
řádný [-ně; *-host] = podle řá

du, náležitý, spořádaný, s plný
mi právy...: ř. rozpočet, člověk.
poplatník, život, člen instituce.
profesor, posluchač: -né konání
povinností; -ně platit, chovatl
se...

řadovati = dávat všecky čtyři bě
hy v přímce za sebou (mysliv.
o lišce)

-řad'ovati, v. řaditi
řadový, příd. k řada = vyjadřující

řadu, pořadí místní, časové, podle
významu, ceny: -vá číslovka
(první...); —vápalba; -vá. lgď_=
bitevní; -v_évojsko = aktivní

řádový, příd. ]: řád 2.: ř. kněz.
slib

*řachati = rachat, rachotit (Gap.)
řapík, —u,m. = stopka listu
řasa. (zastar. řá-, Čech). ž., 1. =

chlup na očním víčku; 2. = zá.
hyb, vráska, „fald" (na sukni
...): -sy = vláknité oblaky; 3.
řasa, rostl.;
řáseň, -sně, ž. = řasa 2. (na
obleku); = třáseň (říd.)

řasiti || řasnit'i, řás- || řasovatí =
skládati do řas; slož. dok. mr,
s-, z—krajky...

s řasami 2.: -ný lem
-né r0ucho (Vrchl.)

řasnatý =
(čech) ,
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řasniti, řá-, v. řasiti;
'řásniv'ý = kdy jsou řásně (vlák
nité oblaky, v. řasa): -va léta
(Hal)

řaSný Il řásný = řasnatý (básnic)
řasovati, v. řasiti
řasoví, stř. hromad. = řasy (Tře

bíz.)
*řásovitý = řasnatý (PM.-Mor.)
-řazovati, v. řaditi
*řebíček, m. = hřebíček (lid.); ře

bičkov'ý: -vá. barva (Němc.)
řebříček, -Hk, řebři'na, řebřinový,

v. žebř
Řecko, stř., evropský stát
řeckokatolická církev = původně

řecká, pravoslavná.. ale sjedno—
cená, s římskou, uniatská;
řecko-perský, -tureckg7 = mezi
Řeky a Peršany, Turky (válka
...); řeckovýchod'ní církev =
řecká, východní, pravoslavná

řecký boky; -ctvi], příd. k Řek;
-cká. církev = východní, pravo
slavná; ldeál řectví (Nov.)

řeč, -či. mn. -čí, -čem, -čech.
-čmi, ž., 1. = schopnost mluviti:
ztratit ř. ap.; 2. = mluvení. roz
pravka, rozhovor, beseda..., po
mluvy: je... řeč 0 kom, o čem;
být od -či = hovorný, řečný
(lid. a hovor.); býti skoupý na
ř.; prohoditi co mezi -čí, za -či;
došla jim ř.; o t0m nemůže být
ani řeč(i) = o tom se nedá
mluvit; udělati co bez řeči; Dři
jít ke komu na kus, kousek ře
či (lid. a hovor.); dostati se do
lidských řečí; to je má řeč =
i já bych tak mluvil, souhlasím
s tím (lid. a hovor.;)
3. = souhrn výrazových pro
středků, jazyk, mluva, (slovesný)
sloh: česká.. ř.; ř. Sv. Čecha..
4. = jazykový projev: slavnostní,
oslavná., politická...

řečený = již, výše uvedený, připo
menutý (říd.); = tak řečený:
mistr Jan, ř. Hus; tak řečený
= tak nazývaný, nazvaný

Řečice, ž. jedn., obce v č.; od
pův. zdrob. k řeka

řečička, ž., zdrob. k řeč: to jsou
(jen takové) -čky = plané řeči,
jen se tak povídá. (lid. a hovor.)

řečiště, stř. = koryto řeky;
řečištni, přid. k tomu

*řečlti = mluvit (Jir.); slož. do—
kon. 8- se s kým (č.-Chod) || z
(šmil.) = dáti se do řeči (říd.)

řečnlce, v. řečník;
řečnický [-cky; —ct*vi], příd. k
řečník [-nice], -a, m. = kdo
umí výmluvně mluvit, řečnit.
umělec slova, orator, rétor; v st.
době = mluvčí, advokát;
řečm'ště, stř. = místo pro řeč
níka

řečniti, -něni = mít řeč (na
schůzi...), mluvit jako řečník;
slož. dokon. do—= dokončit řeč:
do- se dojmu (šmil.) = dosíci
dojmu řeči; na— se (mnoho);
roz- se vášnivě (Vr.); za- si
trochu mnoho; řečnivati, opa
kov.;
řečňovatz' = řečnit (zastar. &
lid., šafař., Palac., Jin)

řečný, přid. k řeč = jsoucí od řeči,
hovorný (lid. & hovor.)

*řečový= jazykový (šafař., Prez.)
řečtina, ž. = řecký jazyk
ředidlo, stř., 1. = čím se řídíme

(obrozen.); 2. = čím se ředí
ředina (lid. „', H-), ž. = něco

řídkého, látka, patoky. slabé pi
vo; ř. stromů (Vr.) = řídké stro
my; ředinový les (t.)

ředitel [-lka] || lid. a hovor. ři-,
-e, m. = kdo řídí, spravuje: ř.
školy...: —telna, ž. = mistnost
ředitele; -telm] = co lze řídit
(časť. 'řž-); -telský den. -ká. ra
da; -ký úřad, -ká. budova neboli
-telství, stř.; -telst'vo, stř. hro
mad, = ředitelé

řediti = činit řídkým; slož. do
kon. raz-, z- co čím; přenes.
roz- myšlenku = rozvésti pří
liš dopodrobna (hanl.); -'řeďo
vati, nedok. slož. roz-, z—,
ředívatž, opakov. '
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ředkev (odch. podle výslovn.
-tkev), -kve, ž., z něm., rostl.;
zdrob. ředkvička, ž.; -k1)ičkář
[-řka], -e, m. = prodavač(ka)
ředkviček

ředší, v. řídký
řehniti se ][ časť. řehomlti se, ře

honění (nik. se) = hlasitě,
naplno, vesele, bujně se smát.
chechtati se: slož. dokon. na
řehoniti se (mnoho); roz- se =
dáti se do řehonění; za- se

*řehol, -u, m. = řehot (Rais)
řehole, ž., z lat. regula = církev

ní řád
řeholiti, o smíchu = ozývati se

(Jin)
řeholní, přid. k řehole: -ní slib:

řeholnice, ž., v. řeholník; řehol
nický [-cky; -ctví], přid. k ře
holník [-nice], -a, m. = člen ře
hole

řehoniti se, v. řehnitl se;
řehom'vý = rád, stále se řeho
nící

řehot, -u, m. = řehtání, bujný
smích; ř. žab (SD.) = silné kuň
kánj; řehotati se = řehtati se

*řeht, -u, m. = řehot:
řehtačka, ž. = co řehtá., Chrasti,
chrastítko, chřestítko; = řehtavá.
žena; stará. řehtačka, o starém
autu (hovor.);
řehtalka, -lek, ž. = řehtavá. žena;
řehtati, -tám..., -tají || řehci...,
hlavně 3. jedn. řehce, -tej, -taje
= řičet, o koních; ř, se =
vesele, bujně . se smát, řehoniti
se; slož. dokon. na- se (mnoho):
roz— se = dáti se do silného
řehtání (o koních), do řehotu;
11,-se = smíchy se unavit, puk
nout; uřehtaný; za- (0 koní):
za- se = zachechtati se;
řehtávati, opakov.:
řehtavý = rad, mnoho (se)
řehtající: ř. smích (Jir.): ř.
chřástal (Rajs);
"-řehtot, -u, m. = řehot (čech,
Herit.);
řehtula || řehula, m. i ž. = řehta
vý člověk, smíšek (Mrš.)

řek (řekši.._), v. říci
Řek [-kyně], -a, m., národ. jm.
řeka, ž. = větší vodní tok
řekl, řeknouti, řeknu, v. říci
Řekyně, v. Řek
*řemdlh, —u,m. = palice, palcát.

čakan (Jin. čech, zastan)
řemen, -e ll -u, m. = kožený

pás(ek)_ pruh; pevný... jako ř.:
sr. dříti; utáhnouti si ř., pře
nes. = omeziti se;
řemenáč, -e, m. = karabáč z ře
menů, řemenice; -nář, -e, m. =
výrobce řemenů; -nářsk_ý [-nář
stvn, přid. k tomu;
*řemének, -nku_ m. = řemínek:
řemení, stř. hromad. = řemeny;
mice, ž. = kůže, kotouč na ře
meny;
řemenný = z řemenů, s řemeny...

řemesélko || obyč. -sžlko, -slíčko,
stř., zdrob. k řemeslo

řemeslnice, ž., v. dále;
řemeslnický [-cky], příd. k ře
meslník; -slnžctvo, stř. hromad.
= řemeslníci;
řemeslníček, -čka., m., zdrob. k
řemeslník (lid. -sn£k) [-sln-ice],
-a, m. = kdo provozuje řemeslo:
někdy protivou k umělci;
řemeslný [-ně; mostL přid. k
řemeslo: ř. hrač... = hrající
často, jako by to bylo jeho za
městnání; -ná práce = konaná
řemeslnicky, přenes. = ne umě
lecká, mechanická, ne duševní:
-ně pracovat, přenes. = mecha
nicky, bezduše, ne umělecky:
-nost učitelování (Kunět)

řemeslo, -sel, stř. = výroba, zprav.
ruční a jednotlivé nebo s menším
počtem zaměstnanců; sr. deva—
terý, hřeb: = zaměstnání, po
volání (jen hovor. hanl., opo
vržl. ap.): spisovatelské ř. (čech);
někdy = povolání vyžadující me
chanickou práci, jen dovednost
místo umění ap.;
řemeslovati = provozovat řemes
lo (Mrš.); = sám si vyrábět růz—
né potřeby (Rais)

řemesník, v. řemeslník
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řemínek, -nku_ m., zdrob. k ře— řetěz, -u, m. = řada článků,
men; -nko'vý = řemenný kroužků, zapadajících do sebe;

řepa || (lid.) Mpa, ž., rostl.. její přenes. ř: hor, stráží, příčin..:
kořen; symbol.: zdravý jako ř.: = rojnice (podle ruš.); pomn.
být na ráně jako ř. u cesty
(Němc.); v. řepka;
řepař, -e. m. = pěstitel řepy.
cukrovky; řepařiti, -ření =
pěstovat řepu: řepařský [-stv£],
příd. k řepař

nepeč, -pče, ž.; ves v č.
řepíček, -čku, m., rostl. (lid.)
řepka, ž. zdrob. k řepa; jiná rostl.

než řepa; řepkový olej
řepní „ řepný ll řepo'vý, přid. k ře

pa: -ní průmysl; -ný kraj, -ná
půda = vhodný, má k pěstování
řepy: -vá pole (Baar);
řepník, -u, m. = místnost na
řepu;
řepmštč, stř. = pole, kde byla
řepa;
řepný, v. řepní

Řeporyje, -ryj, pomn., městys v Č.;
pův. = kdo ryjí řepu

řepový, v. řepní
řeřáb atp., zprav. jeřáb atp.
řeřavěti, -vě:lí = stávat! se, býtl

řeřavý: obrysy hřebenů -věly
(Dur.); slož. dok. z—;
řeřavý [-vě; wosa = žhavý do
červena, ale nehořící plamenem:
uhlí; červánky svítily -vě (Jin)

řeřicha, ž., rostl.
'řešátko, -tek, stř., zdrob. ]: řešeto
řešetař, -e, m. = výrobce řešet:'

-tářský [-tářst1ri], Příd. k tomu:
řešeto, stř. = síto s většími oky;
symbol. chatrnostl_ děravosti:
látka, paměť jako ř.

řešitelný = co lze řešit
řešiti, -šen(í): ř. rovnici = hledat

neznámou; ř. problém, filosofic
kou otázku, záhadu = snažiti se
porozumět, proniknout, osvětlit,
co je nejasné...;
slož. dokon. do- co; roz-, vy-;
slož. nedokon. dořešovati (říd.);
řešívati, opakov.; slož. nedokon.
na- se (mnoho)

řešítko, -tek, stř., zdrob. k řešeto
řešívati, v. řešit!
Řeteč, -tče, ž., ves v Č.

86.

řetězy = pouta; symbol. (lid. a
(hovor.): utrhnouti se od -zu...,
o nevázaném chování, jednáni;
podob. jako když ho s -zu pusti:
řetězáma, ž. = továrna na ře

řetězec, -zce, m., zdrob. k řetěz
(Vr.); obyč. přenes. -zec příčin...;
'řetěziti, —zen(í) = spojovat ře
tězem, v řetěz; slož. dokon.
s(e)-: s- koho poutem lásky
(Koll.); širší seřetězení osudů
(šal.);
řetězový most; -vý obchod =
prodej skrze řadu prostředníků.
ket'asení

řev, -u, m. = řvaní, hlomoz...;
řevníce, ž. = řijnice; R., -nlc,
pomn., městys v č.:
řevniště, stř. = místo říje

řevniti na koho, z ruš. = žárlit
pro jeho úspěchy; řevnivati,
opekov.:
ře'Lmifvý [-vě; -vost] = řevnící

řevný [-ně], 1. přid. ]: řev: ř. VÝ
křik, protest (č.-Chod) = hluč
ný, hlasitý; -ně plakat (Holeč.);
2. = řevnivý (Čech)

řez, -u, m. = říznutí, řezání:
příčný, podélný... ř.; jarní ř.
stromů; v. císařský; přenes. u
dělatl co jedním -zem, odstra
nltl co radikálním -zem = naráz,
rázně...; = výprask (lid. a ho
vor.); = uříznutý kus, pruh
(cukroví, ovoce...); v. řízek; ř.
piva = čtvrt litru v půllitrové
sklenici

řezací = na řezání;
řezač !| řezáč [-čka], —e, m. =
kdo řeže: řezačka, též = řezací
stroj, stolice;
řezačský „ řezá
příd. k tomu;
řezák, -u, m. = krátký, lovecký
nůž, poříz, zub;
řezanice, řezání, pranice:
řezanka, ž. = píce, sláma na
drobno řezaná, sečka;

Esky; -stv'í,],

ž.:
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řezaný = vyřezávaný: schodiště řezaný [—vě; —vost] = zařezáva
ozdobně -né (T. Nov.); -né le- jící se, ostrý: -vý hlas, vítr,
nochy (Baar): v. ced'ule; -vá bolest
řezárna, —ren, ž. = místnost na řezbu, —zeb, ž. = řezání. vyřezá
řGZá-ní vání, řezbářská práce; řezbář

řezati, řežl... řeží || řezám... -zají,
řež, řeže, -žíc || řezej, -zaje.
-zá.n(í) = nožem, pilou... dělit,
krájet...; ř. koho = bít (lid.
a. hovor.); přenes. ř. koho, do
čeho = přísně, nemilosrdně po
suzovat, kritisovat (hovor.) ; ř.
víno = míchati s jiným; ř.
housle (Rais) = „mydlit“: ř.
zatáčky (autem) = prudce se
zatáčet; ř. bez nože = odírat
(lid. a hovor-.); vůz se -že do
bláta. = zapadá., zuby se -žou =
vyrůstají z dásní; nůž dobře -že
= je ostrý; šat -že = je těsný,
škrtí; sníh, vítr -že = je ostrý.
pronikavý; v. měřlti;
slož. dokon. do- = dokončit ře
zání; krve by se v něm nedoře
zal, o poděšeném, velmi zaraže
ném člověku; na—čeho (mnoho):
na- komu = nasekat; o- tužku:
od- co od čeho; po- koho, se =
poranit při řezání; přenes. po
se = učiniti velmi nemilou chy
bu (lid. & hovor.): pod— kuře....
komu hrdlo; pro- otvor do čeho;
zuby se prořezaly; pře- co:
při- čeho; 'roz—co na kusy; roz
knihu = její složené archy; s
eo s čeho; u- růže; v- písmena
do stromu; vy- co = řezá—
ním odstranit, ozdobit; _vy- co
ze dřeva = řezáním udělat; z
koho = zbit; : ostře posoudit
(zhrub.); za- ovci... = zabít; nit
se zařezala, do prstu = vtiskla.
vryla; v. zařezaný;
řezávati, opak.; slož. nedokon.
od-... k dokon. odřezati...; v-:
hlas se vřezával do _sluchu
(Wlnt.), o pronikavém hlase:
%ezovati, slož. nedokon. o- atd.
k dokon. ořezati;
v, říznouti

řezavka, ž. = řezání,
lest při močení;

řezavá bo

[-řka,], -e, m. = vyřezávající ře
meslník, umělec; řezbářský
[-stv£], příd. k tomu;
*řezbixna, ž. = řezba. (Koll.)

řezenský, přid. k Řezno
řezina, ž., obyč. pomn. -ny = Di

liny;
řezivo, stř. = co se dá řezat, co
je nařezáno. prkna

řeznický [-cky; -ctv£], přid. k řez
ník: ř. krám, pes: mio—ká,ž., lid.
tanec; řezniček, -čka, m., zdrob.
k řezník; řezniči'na, ž. =řeznictví
(lid. a hovor.); = chirurgie
(zhrub.); = bezohledné zabíjení
lidí v krvavé bitvě '(šrám.):
řezničit'i = být řezníkem;
řezník [-nice], -a. m. = živnost
ník zabíjející dobytek a prodá.—
vající maso; přenes. zhrub. o
lékaři, chirurgOvi

řezný, přid. k řez, řezatl: -ná. rána
= rána říznutím

řež, —e,ž. = krvavý boj, seč 2.
*řežavětl, -vějí = řeřavěti (Vr.);

*řeža'viti = činit řeřavým; slož.
dok. roz- = rozpáliti do řeřava:
*řežavý = řeřavý (Vr.)

řežba, ž. = řež
říci (lid. řict), přít. čas řku (ne

dokon.), jen v jářku, neřku-li.
v. tam || zprav. řeknu... od do
kon. řeknouti; rozk. rci, rcete
(kniž) || zprav. řekni. -něte;
řka, řkouc (nedok.) || řekna
(dok.); řek, řekši || ve slož.
-řeknuv; řekl; řečen || -řeknut(í):
rčení, v. tam;
= povědět, pravit, proslovit:
ř. co, pravdu...; ř., že...; neřícl
ani a ani b = nic (lid. a hovor.);
ř. komu, aby... || ř. komu oč ='
požádat. poprosit, přimluvlti se;
dáti si ř. = dáti si poradit,
poslechnout; to je co říci! =
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zvláštní, překvapující (lid. a ho—
vor-.); udělati co, jen aby se ne—
řeklo = jen pro zdání, pro dob—
rou vůli; mezi námi řečeno =
důvěrně; v. řečený;
slož. dokon. dořic'í, —řeknu, -řekl,
-řeknut(í) = odpovědět;
*naříci co = ohlásit, hrubě ne
čes.;
odř—ici || odřeknouti co, -řeknu,
-řeknuv, -řekl, -řeknut(í) = od
volat; výpustkou: nepřijde, od
řekl [účast]; od- si co = ode
přít; od- se čeho = zříci se;
podřeknoutž || pro- se. -řeknu,
-řeknuv, -řekl—,-řekn-utí = říci,
co jsme nechtěli, prozradlti se:
pod- se němčinou (Nel-.) = pře
jíti do němčiny a prozradit. že
je nám běžnější než čeština:
*prořeknouti co = prohodit
(Cap-):
přeřžci se, obyč. dřeknouti se,
-řeknu, -řeknuv, -řekl, -řeknutí
= splést! se v řeči;
*uříci, uřeknoutí: uřekl, jako
když pila řeže (Maja-.) = „Od"
sekl“; uřekl se (sram) = pro
řekl se;
"vg/říci raz poesie (Ner.), bol
(Vr.) = vyřknout, vyslovit;
zříci se || zřeknouti, zřeknu,
-knuv, -kl, -knutí: zříci se čeho.
podpory, přesvědčení... = vzdatl
se; zříci se koho = vzdáti se
jeho přátelství, styků s ním atp.;
za/řfoci se ]] -řeknouti, -řeknu,
-řekl, -řeknutí = zapřisahnouti
se, pevně si umínit: zařekl se,
že už tam nepůjde...;
v. říkati

řičetl, -čí = vydavat ryk, ryčet,
hlav. o koních; hlas jeho řičel
(čech); slož. dok. 702—se; za-,
o koni; roh zařlčel (Čech);
Hčivati, opakov.

říčice || ři- (lid. řítice, ři-), ž. =
řešeto, síto ;' zdrob. řičička, ž.

řičívati, v. řičetl;
řičivý [mě] = řičicí: -vě vyjekl
(Jin)

říčka, -ček, ž., zdrob. k řeka

říční, příd. ]: řeka; ř. ryba, písek.
lázeň, stavba, plavba

říčný [-ně], 1. = uřícený (Vanč.
lid.); -ně pít (šrám.);
2. = říční (říd.)

řídce, řídčeji, v. řídký
řídící = kdo, co řídí: inženýr ř.

stavbu ap.; ř. věta (proti pod
řízené); pan ř. = řídící učitel:
paní ř. = řídící učitelka, choť
řídícího;
řídicí = jsoucí na řízení (zaří
zení)

řidič [-čka], -e, m. = kdo řídí
vozidlo: ř. auta...

řldldlo || ří-, -del. stř. = řídicí za
řízení

řídina, 'ři-, ž., v. ředina
řiditel, v. ředitel; -teln17 [most]

= co lze řídit

říditl, řiď || (zastar. řeď), řízen(í),
souvisí s řád, pořádek = dělat
řád, pořádek, udržovat v po
řádku, v naležltém stavu, cho
du, vést, spravovat, dávati směr;
ř. závod, školu, úřad, vůz...; ř.
oběd na poledne = chystat
(lid. a hovor.); ř. se kým (nik.
podle koho), čím = žít, jednat.
chovatl se podle koho, čeho, míti
v km vzor, vodítko; ř. se zá
sadou, časem; ř. co pákou..:
slož. dokon. na- dělo k Výstřelu.
na- si hodinky; na- komu co u
činit || aby... = poručit;
mřizení, stř. = rozkaz, předpis
...; nad- koho komu = ustanovit
nad ním; nadřízený [most]: n.
úřad, úředník; po- dobře... =
mít úspěch; nic s kým nepo
= nesvést; po- si co = obsta
rat, koupit..: v. pořízení;
pod- své jednání celku = řídit
je se zřením k celku; pod- se
komu, čemu = podrobiti se,
jednati se zřenim ke komu, k če
mu; být podřízen komu, čemu:
v. podřízený; 1)- loď do přístavu;
vy- řadu = vyrovnat; vy- komu
čí, od koho pozdrav = tlumočit.
říci, že jej pozdravuje; vy- spor
= urovnat; vy- zakázku, žádost
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= obstarat, provést, vyko- říjen, -jna, m. = 10. měsíc ro
nat, udělat; vy- koho = skon- ku; od pův. jmenný tvar k říj
covat jeho osobní věc, obyč. ne
příznivě; je vyřízen = „odsta
ven“ (hovor. politic.); z- uni
versitu, úřad, komisi... = za
ložit, vybudovat, zvolit...; z
koho = zbit (lid.); sr. zřízenec,
-ní; za- co = postarati se 0 pro
vedení toho, obstarat; za- si
obchod = zřídit; za- byt, pokoj

= vybavit nábytkem...; za
si život pohodlně... = upravit:
sr. zařízení;
%zovati, slož. nedokon. na
atd. k dokon. naříditi...;
řídívatž, opakov.

řídítko, -tek, stř., zdrob. k řididlo
řídívati, v. řiditi
*řídkovlasý = s prořídlými vlasy

(Wint.) _
řídký [řídce; řídko; -kost], 1. =

ne hustý, ne hustě vedle sebe
(tráva, polévka, plátno, obilí,
vlasy, zuby...); 2. = zřídka, ne
často se vyskytující, vzácný
(případ...); příslov. řídce || časť.
řídko síti...; v. pořídku, zřídka;
2. stup. řidší [-dčejz'] || *ředší
(Koll.)

řidnouti || často řád-, -dl, -dnuv,
-dnutí = stávati se řídký, o
vlasech...; řady pamětníků čeho
-n0u = ubývá jich (úmrtím);
slož. dokon. pro-,- prořidlý [-le;
-lost]: -lé vlasy...; z-; zřídly';
nedokon. prořidati, o vlasech =
řídnouti

řlďoučký, -ďounký = velmi řídký
Říha, m., příjm., od pův. domác.

tvar k Řehoř
říhati, -hání = vypouštěti žalu

deční plyny, krkat: říhám || říhá
se mi; slož. dokon. roz- se =
dáti se do silného říhání (šrám.);
řžha'vka, ž. = říhání; říhavý
[west] = často říhající;
řihnouti, -hl, -hnuv, -hnutí, do
kon k říhati

říje [[ někdy říj, -e, ž. = jelení
řvaní (v. tam) v době páření,
doba páření vysoké zvěře;

ný [měsíc] = měsíc říje;
říjen, říjejí || říjí (od původ.
řiti, řiji, řiješ...) = řváti, o je
lenech v době páření; ř. smy
slnosti, o člověku (Vr.); doba
říjení = říje; říjeti se = řeho
niti se (Č.-Chod); říjící jelen:
řijiště, stř. = řevniště;
říjivý hlas (Jin) = hlas za říje;
říjnice, ž. = jelenní vábnička;
říjnový, příd. k říjen: ř. den...:
řijný jelen = v říji

říkačka, -kanka, ž. ll říkadla, stř.
= říkání, kterým se odpočítává
ve hře ap., verše pro děti..., po
řekadlo

říkati, opět. k říci = mluvit, pra
vit, povídat: ř. pravdu; otec
říká, že...; říká se, že... = lidé
říkají, obecně se povídá, vyklá
dá; co tomu říkáš? = co o tom
soudíš?; jak mu -kají || jak se
mu říká.? = jak se jmenuje?;
říkají mu Jan II lid. Jene; ř. (si)
v, na knížce = čísti (lid.): v. tak
říkajíc;
slož. dokon. do- co (do konce):
nedokon. na— = projevovati žal,
bol, bědovat: na- nad kým, čím
(předmět nářku) || na, koho, nač
(příčina nářku); 'na- co = ohla
šovat, hrubý german; naři
kaný rozsudek = z kterého se
odvoláváme;
041- se čeho k dokon. odříci
se; od- si co = odpírat; odří—
kaný: -ného chleba největší kra
jíc (Přísl.); 'prona.. koho (Jin)
= nářkem proklínat; dokon.
pře- (si) co = znova odříkat;
lid. a hovor. pře- si co = pře—
číst; pře- se, nedok. k přeřek
nouti se; *w- = odříkat (Bean:
nedok. z—se koho, čeho; nedok.
za— souchotiny = zažehnávat ;
za- se, že...; dokon. zana- =
zabědovati; 'zprom-, dokon. k
prona- (Jir.);
řikávatž, opakov.: slož. nedokon.
od-... k dokon. odříkati atd.



Rím 1867 říznoutí

Řím, -a, m., ital. město; Riman
[-nka], m. = obyvatel Říma, ro
dák z něho, příslušník římské
říše; říman = římský katolík
(hovor., obyč. hanl.): “ří/man—
ský = latinský (Koll.)

i-imbaba, ž., rostl., kopretina
řimbuch, -u, m. = velká slíva:

dítě jako ř. = tlusté; ř., -9., m.
= tlusťoch (lid. a. hovor.)

římSa || často Han-, ž., z něm. =
vyčnívající část zdi, kamen..:
zdrob. římsička, ž.

římskoantický ideál (šel.) = an
tický, & to římský; římskokato
laický: -ká církev = západní ka
tolická, jejíž hlavou je papež

římský, příd. k Rím; -ké číslice
(I, II ...), proti arabským (1,
2...); -ké písmo = latinka

římsoví, stř. hromad. = římsy (Č.—
Chod)

Rina, ž., domác. tvar ke Kateřina
finčeti, -čí, -čení = pronikavě, ve

vysokých šelestech rachotit, znít:
sklo, okno, řetěz, šavle... řinčí;
ř. šavlí, přenes. = hrozit válkou
(hovor.); slož. dokon. do-, 0 in
trádách (Rais) = doznít; za-,
prostě dok.;
řínčívati, opakov.:
řinčivý [-1Jě] = řinčící (šavle,
hudba)

řínk, citosl. = břink, bác;
řinkati = řinčet: rozbité sklo
řinká (Ner.);
řinkavý = řinkajíci;
řinknoutí, -k1, -knuv, -knutí, do
kon. k řinkati: okno -klo; ř.
čím = prásknoutí, praštiti, říz
nouti; = nechati toho (vulg.);
řinkot, -u, m. = řinčení

ř'mouti se (zříd. bez se), souvisí
s roniti = volně téci, proudit,
znít: pot, krev, Slza, světlo, hud
ba. se řine; slož. dokon. vy- se:
slož. nedokon. *'vyřžnovatá (Suš.)

Rip, -u, m., z germ., hora v č.
řípa, v. řepa
řipský, přid. k Říp
říš, -e, ž. = říše (básn.);

řžšák, -a, m. = říšský Němec
(lid., hanl.);

říše, ž., z něm. = větší stát:
přenes.: nebeská říše = nebe:
ř. snů. pohádek = vysněný, po
hádkový Svět; rostlinná, vzdušná
ř. = oblast; říšskoněmecký, přid.
k říše německá; říšský, příd.
k říše (sněm, rada., město, hra—
nice)

řiť, -i_ ž. = otvor v zadnici, celá
zadnice

řítí, v. říje
řítice, „', v. říčice
řítiti se, řícen(í) = hroutiti se,

padat, o zdi, iešení...: Dřenes.
ř. se do záhuby; vlak se řítí =
rychle jede; ř. se kam = velmi
spěchat (hovor.); slož. dokon.
při- se, o člověku, o vlaku; 'D
se kam, ke komu = vpadnout:
1m- se odkud = Spěšně vyběh
nout; vy- se na. koho = vypad—
nout, obořiti se; z- se = spad
nout; v. uřítiti se; nedokon.
zříceti (Koll.)

řiťka, ž., zdrob. k řiť;
řitní, přid. k řiť: ř. kost, otvor

řivnáč, v. hřivnáč
říz, -u, m. = říznutí, tah (č.

Chod); pivo má ř. = je řízné:
sarkastický ř. prózy (Sez.) =
ráz hrot

říza, ž. = dlouhý slavnostní šat
řízek, -zku, "m. = řez, uříznutý

kus, plast masa; = hříženec;
pomn. řízky = odpadky při zpra
cováni cukrovky;
řízek, -zka, m., ryba

řízení, stř., k říditi = vedení,
správa, mít kde ř. = jednání :
soudní ř

-né hospodářství
řízky, v. řízek
říznonti, -zl, -znuv, -znut(í), do

kon. k řezati; ř. do čeho, přenes.
= začíti' to přísně, nemilosrdně
posuzovat, „obouti“ se do čeho:
ř. se do prstu; (hovor.) ř. se =
učinit velmi nemilou chybu; ř.
do stolu, na stůl = silně uho
diti, praštit; kabát řízne = pad
ne (praž.); slož. dokon. 'na- co
= neúplně odříznout; o-, od-...
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= ořezat..., ale bez Význ. opě
tovacího; pří- co = trochu oříz
nout; s- co s čeho; u- co; u- si
ostudu, kšandu = utržit (vulg.)

řízný t-ně; mostJ, vlast. příd. k
řez = ostrý, rázný: ř. člověk,
Pochod; -né pivo = čerstvé, plné
kyseliny uhličité

řku, v. říci
*řván, -a, m. = řvoun (Staž.)
řváti (ve slož. -ř'0at'i), řvu, řvl,

řva, řvouc, řval, řván, řvaní
(arch. řvaní, Čech) = vydávati
silný hla5, o jelenu, šelmě...; o
člověku: ř. bolestí; ř. (na koho)
= hlučně křičet; dítě řve =
řvavě pláče (zhrub.); vodopád
řve (Vrchl.) = silně hučí; ko

s <<es»,hláska, písmeno

a, se, předlož. se 4., 2. a 7. p.;
a) se 4. p.: býti s to (sto) co
udělat || abych to udělal = býti
schopen, moci; (ne)býtl s ně
jaký _úkol (říd, kniž.) = (ne)sta
čit naň; učinit, udělat..., seč
jsme = nač stačíme, co je v
našich silách; ukáže se, kdo s
koho = kdo je silnější; praco
vat, kdo s koho = aby před
stihl jeden druhého, o závod;
slovo s to = na to (Klicp., č.
Chod; říd. kniž.);
s dostatek || sdostatek, v. do
statek; chlouby s pytel & lži
3 dva (přísl.) = chlouby pytel,
co se vejde do pytle...; sr.
sousto, Spropitné;
s pět dní || lid. ze dva dni (ze
m. staršího se) = asi pět dní.
asi dva dni;
b) s 2. p. znamena 1. shora do
lů, s povrchu, pryč: spadnouti
se stromu, sestoupiti s hory, sho—
diti se schodů...; 2. časově od
čeho počínajíc, po: dvě hodiny
& půlnoci = po půlnoci: s DPO—

rále řvaly až černošskou pestro
tou (Tilsch.) = „křičely"; slož.
dokon. na- se (mnoho); pro
celou noc; pře- koho = řvaním
přehlušit; roze- se = dáti se do
velikého řvaní; 14- se = ukřičeti
se; v. uřvanec;
'vy- se = vybrečeti se; za-,
prostě dokon.; peníze zařvaly.
banka. -la = peníze jsou ztra
ceny, banka přišla do úpadku
(vulg.); řvávati, opakov.: slož.
dokon. po- (Vanč.); 'roze- se po
kom (Olbr.)

hava, ž., v. vřava
řvavý [-vě; -'vost] = stale „řvou

cí“ (dítě): ř. smích (Wint) =
příliš hlučný; -vě volati (Jir.)

řvoun, -a, m. = křikloun

voda, v. provod; (některý den)
3 neděle = po neděli; 5 počátku,
v. počátek; v. spolu;
c) se 7. p. znamená. 1. společnost,
styk, přítomnost (i nepříjem
nou, nepřátelskou): jít, jet,
mluvit, pracovat, bojovat, trá
mu se... s kým: 2. účel: jít k
lékaři s očima, s nohou, k ševci
s botami...; 3. předmět a příčinu:
nositi se, trápiti se... s čím =
nositi co, trápiti se proč, 5 od
stínem námahy a, nevole; 4. dům
se zahradou... (0 příslušenství):
5. průvodné okolnosti: dělatl co
s radostí, s láskou, odejíti s
pláčem, s hanbou, vykonati svůj
úkol se ctí...; 6. čas: vstávati se
sluncem .= když slunce vychází;
choditi spat se slepicemi (1id.);
s podzimem = na podzim (Čap-)

s-, sloves. předpona, znamená ja
ko předlož. 1. shora dolů: sejít,
shodit, seskočit...; 2, dohroma
dy: shromáždit, sejíti se, smáčk
nouti co, spojit...; 3. prostou
dokonavost: shnít, schválit, sko
nat, spatřit, strpět...
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-s, příklonka, 1. z původ. jsi; tys.
žes řekl, bylaS, byls...: vzal sis:
vrátil ses (zbyteč. tys'...); 2.
ze -si, v. tam

Saarsko, stř., saarský, zast. m.
Sársko, sarský '

'sabat, -u, m. = sobota (Vrchl.);
sabato'vý šat (Nor.) = sobotní

sabotáž, -e, ž., z franc. = úmyslně
maření práce, pracovního chodu;
sabotovati co = prováděti sa
botáž

sáček, -čku, m., zdrob. k sak; s;
na peníze, papírový;
sáčkárm, -ren,v ž. = dílna na
sáčky; sáčkař [-řka], -e, m. =
= dělník dělající sáčky

sáčko, stř., zdrob. k sako (hovor.)
sáčkový, příd. k sáček: —vá.vý

roba
sad, -u, m. = ovocné. zahrada;

sad || pomn. sady = okrasná. za.
hrada, park

sada, ž., 1. = věta (Rais, obro
zen.); 2. = složení (textil.); 3.
= set

sadař—[-řka.], -e, m. = pěstitel sa
du; sadařiti = býti sadařem;
sadařský [-sky; -ství], přid. k
sadař

sadba [odch. satba], ž. = sázení
mladých květin, strOmků...

sůdecký, -kého, m. = dozorce nad
sědkami, porybný

sádeček, -čku, m., zdrob. k sádek,
-dku, m, zdrob. k sad

sádelko, stř., zdrob. k sádlo
sadelnatý il mý = mající sádlo,

mnoho sádla; -ně vzezření tváře
(Wint.);
sádelník [-nice], -a, m. = vepř
krmený na sádlo; = tlustý člo—
věk (zhrub.)

sádí, stř. =' co je na. sadbu, na
sázení

sadílek, -lka, m. = kdo se rád
sází, chlubil (Koll.); žertov. o
becný název místo vlastního jmé—
na nebo místo osobního zájmena:
dobře jste to Provedl, pane sa
dílku

sadiSmus ox-dyz->>,-mu, m., z franc.
= krutá. pohlavní zvrácenost.
přenes. = zvrhlost vůbec (podle
franc. hraběte de Sade); sadista
[-stka], m. = kdo provadi sa
dismus, přenes. zvrhiík; sadis
tický [-cky] a-styc-» = trpící,
vyznačující se sadismem, přenes.
= zvrhlý

saditi, sazen(í) = „působit, aby
někdo seděl...“: s. do vězení
(Jir.); říd. kniž. s. strom... =
zasadit, vsadit (nářeč. nedok. =
sázet); s. peníze do hry; s. se
oč = vsaditi se: v. sazený;
slož. dok. do- koho do úřadu. na
trůn = postarati se, aby v něm,
na něm byl, dostat jej, ustano
vit; do- do podniku, k platu, na
živobytí (ze svého) = vložitl
další kapitál, vydat mimo plat
ze svého jmění; do- v rovnici
za x jinou hodnotu = dát: 'na
sekeru na. topůrko, vejce pod sle
pici, na- si klobouk = dát, při
pevnit, nastrčit...; v. hrdlo, ko—
žich; na- život za koho = od—
vážiti se života, obětovati život;
0- se kde = usadit (zastar.);
sr. osazenstvo: ob- město, zem
vojskem = zaujmout, okupovat;
ob- místo = zaujmout; ob- diva
delní úlohu = přidělit herci, he
rečce; po- koho kam = určit mu
místo; po- na koně... = dát. Vy
zvednout; přenes. v. kůň; po
se = sednouti si; po- si klobouk
na hlavu = dát: v. kohout; pod
sukni... čím = podložit; v. pod
sazení;
pro- návrh, podle něm., ale uja
lo se obec. = proraziti s ním,
vymoci jej; pře- strom = zasa—
dit jinam; pře- úředníka = pře
ložit; při- si (ve hře) = přidat
k sázce; roz- žáky, hosty = po
sadit každého na své místo; se
koho s koně = sundat; se- úřed
nika. krale... = odstranit ho 5
místa, které zaujímal, odnít mu
královskou moc; 14- koho = po-.
přenes. (lid. a hovor.) = odbýt;



sádka 1370 sáhnouti

u- se = po- se, usidliti se, ustá— safián <<-fiján», -u, m. = kozí n.
liti svůj život, začiti žit klidně; ovčí kůže světle barvená (po
u- se, o kalu, prachu... = sed- dle marockého města Safi):
nout, navrstviti se; 1)—strom do safiánový = ze safiánu'
země, zub do dásně, koho do vě- safient <<-fijent>>,-a, m. = sakra
zení; v- krk, penize nač = dáti
do sázky; vy- okno, dveře ==
vyndat, vyjmout; vy- cestující z
lodi na, břeh; dáti si vy- zuby;
vy- rukopis ll vysázet; vy- dva
dni, german. m. nepřijit, ne
dostaviti se dva dni do práce, do
úřadu.., vynechat. přestat pra.
covati; za- okno (do zdi) = vlo
žit, upevnit; za- strom = vsa
dit, dáti do země, aby rostl;
za- komu ránu = dát; přenes.
= ublížit mu, uškodit, ranit;
za- se oč = přičlniti se 0 pro
vedení; za- koho do zlata (u
znání dobroty, dokonalosti...) ;
v. sázeti

sádka., —dek, ž. = nádrž, klec na
ryby; = vymlácené obilí upro
střed mlatu; = soubor (odb.)

sádliti se, o huse = sedět na vej
cích, usnzovati se na hnizdé:
slož. dokon. 14- se = usaditl se,
začiti žit klidně (zhrub.)

sádlo, stř. = živočišný tuk; hřeje
ho s. = není mu zima, protože
je tlustý (lid. &. hovor.): sr.
klásti, komár

*sadní lavice = v sadě (Ner.)
sadovnický [-cky,' -ctv£], přid. k

sadovnik, -a, m. = pěstitel o
zdobných sadů

sadový, přid. k sad: -vá. květina...
sádra., ž. = sádrovec pálený na

prášek, lid. gips;
sádrovati pole =
rou;
sádrovce, -vce, m., nerost;
sádrovka, ž. = sádrové. dýmka;
sádrový, přid. k sádra

saducej, -e, m.

posýpati sád

|| saduceus, -cea,
m., z řeč. „= člen žid. sekty v
době Ježíšově; -cejsky', přid. k
tomu

safe <<sejf», -fu, m., angl, =
schránka v 'tresoru, bezpečnostní

ment, safraportský člověk;
safientský [-sky], eufemisticky
m. sakramentský = safraport
ský...

safír, -u, m. = modrá. odruda ko
rundu; *safí'mý (Čech) || safí
rov'ý [-vě], přid. k tOmu: -vý
prsten; -vě modrý

safra, safraholte, —mente, -porte,
eufemisticky m. sakra; safraholt
ský, -mentskú, -portský [-sky],
eufem. m. sakramentský

sága, ž., ze sever. = severská
(islandská n. norská) hrdinská,
dobrodružná povídka; = velký
rodový román

'sagitář ][ -tař, -e, m. (Jin), pře
zdivka studentům, snad podle
toho, že se učili skloňovati sa—
gitta (= šíp) _

ságo, stř., z malaj., poživatina:
ságový: -vá polévka.

sáh, -u, m., starši délková. míra:
v. koupiti

sahatl || řidč. Stí-, nedok. k sáh
nouti: s. rukou, rukama nač =
vztahovat ruku, ruce, dotýkati se
rukou, -kama; s. na či čest, komu
do svědomí, v. sáhnouti; voda
-há po kotníky ap. = je vysoká:
pokud lidská pamět -há = stačí;
slož. nedok. (ŽO-,ob- = dosaho
vat, ob- (kniž.); pře(sáhati) =
přesahovat (kniž., Čech): Při—.
v. tam; za—(kniž.) = zasahovat;
sahávati, opakov.

sáhnoutl, -hl, -hnuv, dosažen(í)...
|| sáhnut(i), v. dále = vztáhnout
ruku, dotknouti se rukou: s. nač.
po čem, do čeho; s. komu do
svědomí || lid. &. hovor.. s. na
zub = důkladně si s ním pro
mluvit, vyzkoumat ho; v. hníz
do; smrt na mne sáhla (pře
jede-ll mráz po zádech), s. ko
mu na čest = dotknouti se je
ho cti; 3. si na život = spáchati
sebevraždu;
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slož. dokon. dosáhnouti || dosíci, pro- = proniknout; prosáklý
-sáhnu... čeho (moci, cíle...) = germanismy = prostouplý; v—
domoci se, dojíti; dosáhnout. do země, 0 vodě; vsáklýr zvyk
(ní k. též dosíci) kam, na stůl...
= moci se dotknout (nářeč. do
stat);
obsáhnouti obejmout (strom...
rukou); vědec obsáhl svou prací
celý obor = jeho práce se týká
celého oboru; dílo obsáhne...
zahrne, pojme; pře- stanovený
rozsah... = překročit, -stoupit;
při-, v. přisahati; v- v čí právo,
obyč. za- do čího práva; za—
koho = trefit; přenes. za— do
sporu... = vmísiti se:
-sahovati, slož. nedok. do- k dok.
dosáhnouti; ob- co. o spise...
míti za. obsah; pře-, za- k dok.
přesáhnouti, za:; —
v. sahati

sáhodlouhý [-dlouze] = velice
dlouhý: 5. projev, román, titul

(s opovržl. odstínem)
sáhovati = měřiti sáhem, jít, cho

diti .,sáhovým" krokem (Baar,
Vach)

sáhovice " (Ner.) Juka, -vek, ž.
sáhová míra

Bachan-in, -u, m., z franc. sacch
= cukerin; sachari'nový, přid. k
tomu;
sacharosa a-rózwb, ž. = třtinový
cukr

saisona, v. sezona
sajdkár, v. Sidecar
'sajrajt, -u, m., z “něm. = nepo

řádek, nečistota (vulg.)
sak, -u, m., z lat. = měch, py

tel, síť na ryby; s, na. ryby.
pytel na ráky (mírné zaklení;
s. m. sakra); saky páky, pomn.
= svršky (lid.)

sákati = sáknouti (ojediň.); slož.
nedok. v- (Heyd.) = vsakovati

sáknouti, -kl, —knuv, -knut(i) =
zvolna, odtékat, prodírati se.
ztráceti se: voda. -ne do písku,
obyč. vsakuje; slož. dokon. na;—
vlhkem... = natáhnouti do sebe;
přenes. na- cizotou = být pro—
niklý; nasáklý vodou, cizotou;

I

(SUŠ.);
-sakovati, slož. nedok. nan DTD-;
1)

sako, stř., z ital. sacco = krátký
kabát; sakový, přid. k tomu: s.
kabát

sakr, -u, m., ze sakra. sakro
-vání, klení; být v -rech = pryč,
ztratiti se (lid. a hovor.):
sakra, z lat. sacra (= posvátné
věci, obřady...) n. sacramentum
(= svátost), citoslov. klení
hrome, hergot... || sakraholtťe);
sakraholt, -a, m. sakrament
ský, zpropadený člověk; -holtský
[-sky] sakramentský, zpro
padený; v. cakra

sakrální, z lat,
služebný

sakramenský [-sky]
ský

sakrament, -u, m., z lat. -tum, stř.

posvátný, boho

sakrament

= svátost, jen ve spoj. sedmý
s. = manželství, můj sedmý s.
= manželka (žertov.);
sakrament, -a, m. = sakrament
ský, zpropadený člověk || -men
He), citoslov. = sakra, safra...;
-mentský [-sky] = safraportský
..., zpropadený

sakristan || -stán (Čech) || -stian
<<-styján», -a., m. = kostelník n.
kněz pečující o sakristii (zast.):
sakristie <<-styje>>|| obyč. lid. ety
mol. zákrist'ie, ž., z lat. = míst
nost při chrámě na uschování
mešních rouch a nádob

sakrmenský sakrmentský; '
sakrment, -a., m., —nt(e), citosl.,
-ntský [-ntsky] sakrament,
-ment(e), —mentský

sakrovati = klít (slovem sakra);
slož. dokon. na- se (mnoho); za
= zaklít

sakryš, citoslov. = sakra: v.
cakryš

sakulajdo (Rais) ll obyč. saku—
lent(e), -lent, -a, m., —Zentský
[-sky] = sakrament(e)...
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*sakumpak, příslov., z něm. Sack
und Pack = se vším všudy, vše
ho všudy (lid.)

sakul-a, ž., japon. ozdobná. třešně
sakva, sakvaholtťe), -holt, —a,m.,

-holtský [-sky] " sakoamenHe),
—ment, -a, m., -mentský [-sky]
= sakra, sakrament(e)...

sál, -u, m., z něm. = síň, velká.
místnost, dvorana

salagvarda ll —kva'rda, -dovl, m.,
z lat. salva guardla = bezpečný
průvod; = průvodce (Č.-Chod);
stará s. = „stará. vojna“ (lid.)

salajka, ž., z lat. sal alcalis =
draslo (zastar.); dochov. jako
míst. jm. S.

salakvarda, v. salagvarda
salám, -u. m., z ital., druh uzené

ho zboží
salamandr, -a, m.. z řeč. = mlok
salámtsk, m., zdrob. k salám;

salámový, přid. k salám
salát, -u, m., z lat. salarium =

plat, poplatek, příspěvek ]] salér,
-u, m., z franc. salaire = plat
(č.—Chod)

salaš, -e, m. (tak lidově, i v slov.)
|| ve spis. č. často ž.. z maď. =
pastvlště ovcí na horách, ovčác
ká, bouda;
zdrob. salášek, -šku, m.;
salašnický [-cky; -ctv£], příd; k
salašnžk [-šm$ce], -a, m. = oby
vatel salaše, bača

salát, -u, m., z franc., zelenina;
podle podoby bramborový... s.;
lidový tanec; = roztrhané. kniha
(student.); = neslohový hudební
pořad (hovor.);
s., -a, m. = nezkušený.
ný" mladík (hantýr.);
salátek, m., zdrob. k salát, -u

„zele

sálatl = vydávati teplo: slunce
sálá.: kamna sálají || sálá. z ka—
men; přenes. = planout, o zraku
(Krásnoh.); slož. dokon. roz- se
(Schelnpfl.)

salátOvý, příd. k salat
sálavý [-'vě; -'vost] = sálajícl;

-vost (básnic) štětce (Vrchl.)

Saldo, stř., ital. = účetní zbytek.
nedoplatek; -dovati = potvrditi
zaplacení, zaplatiti; -dovaný účet

Salek, -1ku, m., zdrob. k sál
salep, —u, m., lék
salér, v. salár
Salesián [-'nka] e-ziján», -a. m..

člen církevního řádu
salmiak <<-mija.k»,-u, m., z lat. =

čpavkova sůl; -kový roztok
salnltr (tmy-» || salpetr || sam/tr,

-u, m., z lat. = ledek sodnatý
Salomon, -a., m. = šalomoun (bá

snic.)
salon " někdy Jon, -u, m., z franc.

= přijímací, společenský, „pa-
rádní" pokoj; = lepší živnosten
ská. místnost: módní... s.; v. lev:
zdrob. salonek || -lónek (čech),
—nku,-xm.; salonní oblek = pro
salon; s. orkestr = menší ná
strojový soubor; s. hudba. = leh
ká., líbivá; s. tenis = ping-peng;
'salonovost, -1, ž. = salonní
chování (Havlíč.)

sálový, přid, k sál: -vé prostran
ství (Ner.)

salpetr, v. salnitr
salto mortale e-tá-», ital. = „smr

telný“ skok, odvážný skok ar
tisty, přenes. (hovor.) = odvaž
ný_ zoufalý čin

salup, —u,m. = velký ženský šá
tek, plášť, pláštěnka (zastat.
RaiS, Baar, (E.-Chod)

salutovatl komu, z lat. = (po)zdra
vit ho vojensky; slož. dokon. za

salva, ž., ital. = hromadný vý
střel; přenes. s. smíchu;
salvu gum-dia., v. salagvarda

salvarsan <<-zán>>,-u, m., lék proti
příjici (umělé)

salvator etwa-», -a, m., lat. = spa
sitel; s., -u, m., druh bavor. piva

Salvo honore <<-vó -nó-», lat. =
„bez porušení vážnosti", račte
prominout: dál, s. h., račte pro
minout, kolem louže (Jir.)

zkrácené Samuel;
stryc S. = typický Američan,
Amerika (hovor.)
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sám, sama. -mo, mn. -mi,
-ma, famého, samé..., zájm.;
1. vytýká, zdůrazňuje zájmeno
osob., jméno: já sám to tak dě
lám = i já, také já.; ty sám jsi
to řekl = právě ty; děti každé
mu vypravovaly..., samy pak si
mezi sebou povídaly... (Němc.:
samy v protivě ke každý); sám
XY to řekl = i, dokonce; bylo
to v samé Praze || odch. sa
motný XY. v samotné Praze;
2. já sám třetí apod. = já jako
třetí, já se dvěma jinými oso
bami (Jira, staroč.);
3. hlav. v doplňku znamena sám
a) jen já, ty.... bez cizi pomoci,
ciziho zásahu, bez dalšího výkla
du; pracovat... 'sám; rána se sa
ma (od sebe) zahojila; samo (od
sebe, sebou) se to neudělá; roz
umí se to samo sebou; poznej
sama sebe = sám sebe (říd.
kniž.); podob.: zhýčkala samu
sebe (Kunět.), nepoznávám samu
sebe (T. Nov.) || běž. sama sebe;
b) = z vlastniho popudu, spon
tánně: nabidnout komu sám (od
sebe) pomoc ap.:
c) = hledíc jen k čemu: samo
o sobě to není chyba (ale k okol
nostem); d) = jen já..., ne s ji
nými, samoten, osamotě: být.
bydlit, cestovati... sám; e) = jen

-my.

já..., nikdo jiný: zachránil se on
sám..., zesil. býti sám a sám;
v. samý

samadruhá, v. samodruhá
Samaritán [-nka], -a, m, = oby

vatel města Samaří v bibl. Pa—
lestině; s. = milosrdný člověk,
člen zdravotni sekce (hasičů a
pod.); samaržtá'nsky' [-sky; -stv4],
přid. k tomu; -stvi = milosrdný
(skutek...)

samčí, přid. k samec;
samec [-mice], -mce, m. = muž.
(žen.) jedinec ; symb. důklad
nosti, chutnosti..., na př. 0 pivě
(vulg.) ; zdrob. sameček [-mič
7001,-čka, m.; = nádoba na 1Ital
(MYŠ)

sámek, -mku, m. = sámka
samet, —u,m., tkanina: symb. heb

kosti (o pleti...); sametka, ž. =
sametová pentle; *sametný I',
(běž.) sametový [dvě] = ze sa—
metu. jako ze sametu

samice, v. samec; samičí, přid. k
tomu; samička, v. sameček

samiěký, -mi'nký, zesíl. sám, samý
*sámka, -mek, ž., z něm. Saum =

obruba. (lid.)
Samo || obyč. Sámo, m., slovan.

panovník v 7. st.

samo-, kmen sám ve slož.:
-bytný [mě,-_ masu = samo
statný (zastar.) ]] = osobitý,
zvláštní, svébytný (Č.-Chod);
-činný [-wně; -nnost] = sám tvo
říci: s. duch (šafař.); -nně při
spět! (Suš.) = vlastni činnosti,
praci; zprav. = mechanicky pů
sobící, automatický (stroj, zá
mek, zařizení...);
"-děk = dobrovolně (Čelak.);

'-druhý: s tebou -druhý (Koll.)
= sám s tebou || zprav. jen
-druhá, o ženě = těhotná (lid.)
|| 'samadmhá (Sok.-Tů.);
—hana,ž. = sebeprzněni, onanie;
-hlúska, -sek, že = hláska. a. e.
i..., vokál; '-hyb, -u, m. = auto
mobil; -hybný stroj (Staš.);
"-chtě, -chtic = dobrovolně.
vlastni vinou (RK., Jir., Slád.):
-chvála = sebechvála;
ded/ing? = docela sám;
-kroutka, ž., druh závoje (Jin.
zastar.);
-láska, z. = sebeláska (Suš.,
Vrchl., Mach.); -let, -u, m. =
letadlo (zastar.); = věčný, stálý
let (Heyd.); Jibý [-bě; -bost]
= sám sobě se líbici, se sebou
spokojený, ješitný, marnivý;
-mlwva, ž. = mluveni k sobě.
sám se sebou, monolog; —mněm,
stř. = domněni (Holeč.);
-pal, -u, m. = automatická puška
|| -palka, ž. (Jir.); -palnik, -a.
m. = vojín se samopalem; -pal—
ný: -palná. puška;
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“'“-paš, -e, m. = čtveráctví, buj
nost, hra (Koll.) || '-páš = buj
nost (R. Svob.); *-pašn17 indi
vidualismus (Nov.) = soběstačný
(s hanl. odstínem);
-rostlý [-le; -lost] = „sám vy
rostlý", svérázný, rázovitý;
-slice || zdrob. -slička, ž. (Holeč.,
nař.) = kůl (ze -schlice = co
samo uschne); -soudce, m. =
soudce sám soudící, ne ve sboru;
-spa,siteln'y' [-ně; -nost] = sám
působící spasení: -na víra, cír
kev; -ná. němčina (posměš. za
Rakouska-Uherska) ;
-s'p-ráva ?. = vlastní správa.
autonomie; -sprá1mý úřad;
-statný [-ně; -nost] = nezávislý,
svobodný, bez cizí pomoci; -stříl,
-u, m., druh luku; *-svojný
[most] = svérázný, samostatný
(J. Jir., Drt.)

samota, ž. = 1. osamělé místo, -lé
stavení; 2. = osamění, -mělost:
žíti o samotě || osamotě = osa
měle, sám, samotářsky;
samotář [-řka.], -e, m. = kdo
žije o samotě; -tařiti = žít o
samotě; -tářský [-sky; —stv£]:
-řský život, -ké myšlenky
(Neum)

samoten, -tna, mn. —tni..., jinak
jako dobrý (—tného, -tné...) =
sam, osamotě; zesíl. samoti'nký

samotížky, -žek, ž. pomn. = saně
jedoucí (s kopce) vlastní tíží,
samy, sa/motiž'né '

*samotka, -tek, ž. = samovazba,
cela. pro ni (Koneč.)

samotný = sám (jen lid. a. hovor.)
samo-tok, -u, m.. nejlepší víno:

mělnický s.: -účelný [-ně; most)
= jsoucí sám sobě účelem, k ní
čemu nesloužící

*samouěký, zesíl. sám, samý
samo-ucký [-uctvi], příd. k Jak,

-a, m. = kdo se sám učí, vzdě
lává., autodidakt;
Hvar, -u, m., z ruš. = přístroj
na vaření čaje; —va.zba, ž. =
vazba osamotě, bez spoluvězňů:
-dea, ž. = neobmezená vláda
jedné osoby, absolutismus ;

sanatOrium

_-'vládce, m. ; -vládný ; -'volný
[-ně; -nost] = ze své vůle.
dobrovolný (zastan), jen ze své
vůle, bez dovolení: -volný od
chod, -volně se vzdáliti;
-vra.h [-hyně] || mraždce, Jora
žed'n'ík (Ner.), -a. m. = sebe
vrah; mražda, ž.; mražed'ný:
-né myšlenky; -vražednický: -ká
epidemie (Ner.);
*wzmlk, —u,m. = vzniknutí sa
mo o sobě (Wollm.);
—znak,-u, m. = těsnopisný znak,
zkratka, celého slova;
-zře:imý [-mč; -most] ' = sám
sebou zřejmý, zcela patrný, jas
ný, evidentní: je -mé = zcela
jasné.., rozumí se samo sebou:
-mě nesprávný...;
-zvanec, -nce, m. = samozvaný
člověk, vetřelec; -zvaný* [-ně;
-nost] host = který se sám po
zve, přljde bez pozvání; -zvaný
vůdce...;
*-ži:iec, -jce (Palac) || 'Žžl, -a
(šafař.), m. = sobec, egoista:
-žitný chléb = ze samé žitné
mouky

SamSOn, —a,m., starozákonní hrdi
na; symb._ neprozřetelného silá
ka (Mach.), samsono'vský = si
lácký (t.)

samum, -u, m. = saharský vítr
samuraj, -e, m. = japonský šlech—

tic
samý, -má,. -mé, -mého..., v pří

vlastku (nik. sam), znamená. a)
plnost, bohatost, nic než, jen:
strom je samý květ, ten člověk
je s. smích, kolem byla. samá
voda, šperky ze samého zlata..:
pro samou práci nač zapomenou
ti; b) = úplně, až: vystoupit na
samý vrch, stát na samém kra
ji; u samé hlavy, do samého rá
na:
ten samý = týž (lid.)

saň, -ně, ž. = drak; = zlá žena
(zhrub.) '

sanace, ž., z lat. = sanování;
sumační plán

sanatorium a-tóryjum», -ria, stř.
!! sanatoř, -e, ž. = léčebný ústav
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sandál, -u, m., z řeč. = obuv 5 Sanovati koho, co, z lat. = za
řemínky na nártu; zdrob. dek, chránit finančně; s. se na kom.
-lku, m.; sandálový tvar čem = ,.hojiti se“

Sandra, ž., domén. tvar k Ale
xandra,

sandwich asendvičm -e, m., z angl.
= obložený chlebíček... (z osob.
jména S.)

sandžak, -u, m. = turecký správ
ní obvod

*saně, ž. = saň (Ner.)
Sáně || saně, saní, ž. pomn. = vo—

zidlo po sněhu; s. malované...!,
mírné zaklení m. sakra

sanguinický || sangvi- <<-nyc-»,přid.
k sanguinik || -g'v'i- <<-nyk>>,-a,
m., z lat. = člověk prudký, hor
kokrevný, vznětlivy' ; -n1',smus
x-zmus», -mu, m. = vznětlivost...

sanlce, ž. = spodní část saní, drá
ha, pro saně, jízda na nich; =
dolní čelist (lid.)

saninismus x-ninyz-», -mu, m. =
nespoutaná pohlavnost (podle Sa
nina, hrdiny stejnojmenného Ar
cybaševova románu)

sanita <<-ny-», ž., z lat. = zdra
votní vojen. oddil; saniťák, -a,
m. = sanitní vojín (hovor.);
sanitní, přid. k sanita

sáňkař || saňr [-řka], —e,m. = kdo
jezdí na, sáňkách: -řský [-řst'ví],
přid. k tomu

sankce, ž., z lat., 1. = Schválení.
potvrzeni (panovnikem...); 2. =
trestné, donucovací Opatření me
zinárodní ; sa/nkcionovati =
schválit, potvrdit; sankční opa
tření

sáňkovací dráha = na. sáňkování;
sáňkovati (nik. s. se) .= jezdit
na. sáňkách

Danktissimum <<-tysi-», -ma, stř.,
lat. = svatostánek na oltáři.
nejposvátnější misto. .. ; přenes.
s. (sochařské) dílny (Č.-Chod)

sanktusový zvonek (Baar) = kte
rým se zvoní při mši při sank
tus

'Sáňky.
sáně

;sánkylot, v. sanscullote

-něk, ž. pomn., zdrob. k

saňový, přid. k saně: -vá. rýha =:
od saní

sanScullote <<sánkylot», zčešť. sán
kylot (Med.), -ta, m., franc. =
bezkalhotka, v. tam; symb. re
volucionáře (Čech) ; -tky duše
(Klíč.) = „nahé elementy“

sanskr(l)t, -u, m. = starý posvát
ný jazyk Indů; sanskrťinský
[-sky], přid. k tomu

santa., ital. a špaň. = svatá.; sr. S.
Lucia <<-čija.>>,román V. Mrštíka

santal, -u, m., strom,; santalový
(olej, dřevo, červeň)

santorln, —u,m., řecké víno (Ner.),
podle skupiny ostrovů S.

snntym, v. centim
sanytr, v. salnitr
sápati se, -pu, || -pám, -pej, -paje.

—páni: s. se na. koho = vrhati
se, zle dorážet, obořovatl se:
slož. dokon. roz- koho = roz—
trhat na. kusy;
sápavý = sápajíci se (Suš..
Wint.)

sapér, -a, m., z franc. = zákop
ník; sex/perský [-swí], přid. k to—
mu

sapílcký verš (podle řec. básníř—
ky Sapfo); -ká láska. neboli
sapfismus <<-zmus», -mu, m. =
lesbická láska,

sapristi <<-sty7>ll saprlot || sap-r
ment, citosl. klení, rozhořčení =
hrome, šlaka..., eufemisticky m.
sakrament

sarabanda, ž., _špaň.
saranče, ž., hmyz
sardanapalský = hýřivý, divoký.

pustý (podle legendárního asyr
ského krále Sardanapala)

san-dele, ž., z ital.. sleďovitá. ryba:

tanec (Jin)

zdrob. -lka, -lek, ž. ; -lový : -vé
máslo

sardinka. <x-dyn-», —nek, ž., ryba
(podle ostrova Sardinie)

sardonlcký c-nyc-» || donský
[-sky], z franc. = nucený, za
trpklý, křečovitý (smích, úsměv)
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sarkasmus <<-zmus», -mu, m., savý (básnik, ep05, píseň); sati
řeč. = jizlivost, kousavost, uště- rik, -a, m. = spisovatel satir;
pačnost; sarkasta, m. = sarkas- *satirisovati <<-zo-» koho, co
tik (Sez.); sarkastický [-cky] (Ner.) = zesměšňovat
<—styc-»= jizlivý...; -stický člo- satiSiakce <-tys-», ž., z lat. =
věk neboli -stik, -a., m. dostiučiněni

sarkofag <<-fág», -u, m., z řeč. = satrapa, -povi, m., z řeč. = správ
kamenná rakev, náhrobek

sarkom <<-kóm», -u, m.,
zhoubný nádor

sáronská růže (Č.-Chod, hovor.)
= krásná divka (podle kraje

z řeč.,

Saron v Palestině); = Ježiš
(nábožen.)

Sársko, sárský, v. Saarsko
Sas [SaskaL -a, m., příslušník

něm. kmene
sasanka, -nek, ž., květina, živočich
Sasík, —a,m., zdrob. k Sas; často

= Sas; Sasko, stř. = saská. ze
mě; saskokamenický, přid. k
Saská Kamenice; saský, přid.
k Sas; Sasy, Sas, m. pomn. =
Sasko

Saša || Sci-, ž., domác. tvary k
Alexander, -dra 

satan [mice] || máš, -e, m., z
hebrej. = ďábel; hřib satan;
'sataniti -= zuřit (šmi1.); satan
3ky' [-sky; -stv£] = ďábelský

satba, v. sadba,
satelit, -a II (Mach.) -ta, m., z lat.

satell- = průvodce, osobni stráž
ce, přenes. = nohsled. epigon;
= druŽICe (hvězdář.); = oběžné
kolo, přívěsek, něco průvodného
(odbor-.): satelitský [-sky; -stvž],
přid. k tomu: s. stát = závislý
na jiném

Batemový jazyk = který má sy
kavky za zadopatrové souhlás
ky jazyků jiných

satén (podle výslovn.) || 4m
(-tyn, Press.), -u, m., z franc..
tkanina; -nový, přid. k tomu

Sati, sají..., v. ssáti
Satira <<-ty-»,ž., z lat. = slovesné

dílo zesměšňujicí & tepajici lid—
ské, společenské vady, pošeti
losti; satirickodidaktžcky' <<-ktyc—»
= satirický a didaktický, pouč
ný; satirický [-cky] = v duchu
satiry. posměšný, jízlivý, kou

ce satrapie, provincie v st. Per
sii, přenes. = krutý vládce

saturace, ž., z lat. = saturovani
saturej, -e, m., z lat., rostl., čibr
saturovati, z lat. = nasytit, che

mlcky o roztoku, i jinak = uspo
kojit; být -rován; -rovaný

satyn, v. satén
Satyr, -a, m., starořec. lesní bů

žek; zobecněním s. = smyslný
muž; satyrský, přid. k tOmu

savec..., v. ssavec
saxofon ox-fón», -u, m., hudeb. de—

chový nástroj (podle vynálezce
Saxe): “fonista ((mys->>, m. =
hráč na saxofon; -fonový, přid.
k saxofon

sazárenský, přid. k sazá'ma, -ren,
ž. = sazečská mistnost

sázavský, přid. k Sázava, řeka &
městys

sazba, -zeb, ž.. 1. = sázení ruko
pisu, co je vysázeno; 2. = po—
platek, taxa, tarif; trestní s. =
výměra trestu

saze, -zí, ž., často pomn. (souvisí
se saditi) = usazenina, uhlík při
hoření

sazebnice, 2. = deska, na sazbu
1.: mik, -u, m. = soupis sazeb 2.

sázecí = na sázení (stroj, písmo):
sazeč, -e, m. = kdo SáZi pismo;
sazečský [-sky; -st'vi], přid. k
tomu

sazenice, zdrob. míčku, -ček, ž.
= mladá. rostlina na sázení

sazený, k saditi; sazené || někdy
sá- vejce = usmažené celé, vol
ské oko

sázeti, -zeji, opět. k saditi: s. stro
my, knihu; s. něco = dávati co
do sázky, jako sázku; s. se oč
s kým; nesázim svou řeč na vitr
(šmil.) = nemluvim naplano;
s. růžičky, v. růže;
slož. dokon. (s význ. opětování)
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do- záhon || nedok. = dosazo- *sbíračka, —ček, ž. = sběračka
vat (ojediň.); _dokon. na— stro-. (Nezv.)
mů; o- zahradu; pro- mnoho pe- sbíl'aný, v. -bírati; -né mléko =
něz; vy- peníze na stůl = jed- bez smetany; -rati, v. -bírati
notlivě položit; za- stromy...: sbírečka, ž., zdrob. ke
—sazo'vat1'., nedokon. slož. do— sbírka, -rek, ž., 1. = sbírání (na
atd. k dok. dosaditi...; pohořelé...); 2. = co je sebráno.
sázi'vati, opakov. kolekce (knih listin.. .;) 3. =

sázítko, -tek stř. = sazečská souborné vydáni zákonů...:) sbir
forma kO'UýVýbor

sázívati v sázeti sbližovací = sloužící sbližování.
sázka, -zek, ž. = co se vsadí do směřující k němu;

hry; 5. mezi dvěma osobami... sbližovati, v. blížiti
= oboustranný závazek, který sbohem, v. bůh
ten, kdo prohraje, splní straně sbor, -u, m. = soubor osob: uči
druhé; uzavřít sázku. s kým. telský, diplomatický... s.. s. o
vyhrát, pro- sázku; dáti život becních starších, 5. pro posta
v -ku = odvážiti se života, ris- vení pomníku, s. u soudu; pě
kovati život vecký s. = soubor pěvců i

*sazný = černý jako saze (R. Skladba pro ně: armádní s..
Svob.) vyšší vojen. jednotka; s. v e

'sazometný = vymetající saze vang. cirkvi = samostatná cír
(Martín.) kevní obec; v. staré českobratr.

-gazovati, v. saditi cirkvi = modlitebna: sborem se
sazovitý = obsahující saze, jsoucí dáti do smíchu (Mrš.) atp. =

jako saze; hromadně, všichni najednou:
sazovy', přid. k saze: -vá čerň ZdPOb- SbOTeček, 43311, m. (Rais

'sažltl = hořet, planout (Suš.)
sběh, -u, m. = sběhnutí, shluk:

s. lidu; v. zběh;
sběhlý v čem-= dobře toho zna
lý, v tom obeznámený;
sběhnouti, v. běhnouti

sběr, -u, m. = sbírání, záhyb.
řasa; sběrací =_- na sbírání
(stroj...); sběrač, -e, m. = kdo
sbírá; sběračka, -ček, ž. = sbíra
jící žena; náčiní na sbírání
(mléka...); sběratel [-Zka.], 'l-e,
m. = kdo sbírá (ze záliby min
ce...); -ratelský [-sky; -stvi],
přid. k tOmu:
sběrna, -ren, ž. mistnost nn
sbírání (prádla, pošty...); '
sběrný = sběrací

|| časť.sběř (odch. zb-), -í, -e.
ž. = sebranka, cháska, luza

sbíhati, v. -bihati:
sbíha'vy' [-vě; -vost] = sbíha
jící se, konvergentní

sbíjecí = na sbíjení: s. kladivo
neboli -ječka, -ček. ž.;
sbijeti, v. bijeti
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o pěveckém, hud. sboru)
sbormistr, -a. m. = kdo řídi pě

vec. sbor
sborníček, -čku. m._ zdrob. ke

sborník, -u, ní.., 1. = dílo 5 při
spěvky několika spisovatelů, ča—
sopis; 2. = obchodní kniha, kde
se seskupují obdobné účetní po—
ložky

*sboropění,
(Mácha)

sborovna_ ž.
telský sbor

stř. sborový zpěv

místnost _pro uči

sborový, přid. ke sbor: s. zpěv.
soud, generál, -vé velitelství

*sborozpěv, -u, m. = sborový zpěv
(šm.)

sbratřovati (se), v. bratřiti
soanky, -nek, ž. pomn. = moč

(lid.)
scáti (-scati) ll (nař.) chcáti, štim

. ští || štiji (chčiji), rozk. (vy)
šti se, scal, scán, scaní =_při
rozené pouštět moč, močit (lid.);
slož. dokon. na- do čeho:' po—

_se atd.—; scávati, opakov.
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s'celovací akce = za. účelem scelo- 'se má, s jiným sečísti; sčítatez,
vání (pozemků): 470%, v. celiti -e, m. = kdo sčítá, skrutátor

scéna, ž., z lat. = divadelní je- *sčuchnOuti se, v. čuchař
viště. část divadelní hry, Výjev, sdělení, stř. = oznámení, zpráva:
výstup, přenes. výjev, výstup sdělený: -ná zpráva = oznáme
mimo jeviště; ná; -ný žal = svěřený někomu.
scenario a-náryjo», -ria, stř., z s kterým se svěřímef
ital. :| -zčešť. scénář, -e, m. = sdělitelný = co lze sdělit
slovesné znění divadelní hry, fil- sděmý = nakažlivý_ infekční (cho
mověho kusu; scénárista, -tovl, roba); sdělný || sdělovací = slou
m. = autor scénáře; žící sdělování; -lný účel jazyko
scénář, v. výše: vého projevu; -1ný, -lovací jazyk
scénářooý, přid. ]: tomu: -vá 11- = ne odborný, praktický, kon—
teratura; versační; sdělovati, v. 'děliti
scenerie <<-néryje», Ž- = obraz sděř, -e, ž. = železná obruč na
na, jevišti, pozadí děje, obrazu. stahování
krajina se vším, co v ní je; sdíleti v. děliti
“Génicw ['Ckyl “"We—>>= je" sdílný,[-ně; -nost] = sdílející své
vištní, divadelní (poznámky...); city, pocity druhému: _ná nálada
'scé'nka, -nek, ž., zdrob. ke : n. sdílnosti
SCénai sdímtl, v. dříti
“énow'afie “mem ž- = diva“ sdoStatek, v. dostatek
delni malířstVÍi sdrhovací = na. sdrhování;
scénovati = upravit, vybavit pro madlo, -del, stř. = drc, zip:scénu mate; v. drhnouti

Sdružení, stř. k družiti, 1. dějově:
2. = volnější spolek, spojení.
družstvo; sdružovat právo =
Spolčovací; -žo'vati, v. družiti

-aceptrum, -ra, stř., lat. = žezlo
'Scestí II *z-, stř. = špatná, bludná

cesta, zprav-. jen přenes.: být,
dostati se na s.; scestný [-fně;
-nost] = bludný (zastar., Jir.,
Sez.); = vadný, chybný, na př. 1 se, předlož., V- 5
výklad (kniž.); -né vášně (čech) II se, sebe, sobě || si, sebou, osob.
= vedoucí na scestí zájm. zvratné:

sclllcet,' lat. = totiž mýti dítě — m. se; při D0d5t
scípati, -zmouti, -pl'ý, v. zápatí... jm. sloves. zprav. se nebývá:
sciroco, v. slrocco modllti. učiti, zjeviti... se || mod
score <<skór»,-ru, m., angl. = Vý- lení...;

Sledek sportovního zápasu VY- pamatovati na sebe; míti co u
jádřený číselným poměrem (bra- sebe, při sobě, s sebou = v ša
nek, setů atd.); 8007000“ = dO- tech, v aktovce...; vrazit... do
sáhnout jistého scoru sebe = jeden do druhého; jít...

scvrkati se = svrašt'ovati se. po sobě = jeden za druhým:
smršťovat; (ne)být při sobě = při paměti.
scín'klý [-le; Jost) = svraštěný, při smyslech; být bez sebe =
smrštěný; bez paměti, beze smyslů, v mdlo
scvrknouti se, -k1, -knuv, -knutí, bě; přijít k sobě = vzpamato
dokon.; přenes. = zmizet (lid.) vati se; být v sobě = svářiti se.

Scylla., v. Charybdis hašteřlt, bít (lid. a hovor.):
Sčetlý [Jost] = kdo mnoho čte: jíti do sebe = zkoumati svůj ži

s. v čem vot, své jednání, vzpamatovávati
sčítací = na sčítání (komisař. se, litovati dosavadního života...:

stroj); sčíta/nec, 2., 4. -nce, mn. udělati se pro sebe = osamo
-nci, m. (život.) = číslo, které statnit se (lid. a hovor.); jít
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od sebe = rozejíti se, rozvésti -e, m. = onanista: mkáje'nž, stř.
se..., o manželích; = onanie;
sám sebou.... sám od sebe, v. -urče'ni = určení sám sebe, roz
sám;
s sebou asebow) co mít, koho,
co vzít = mít u sebe,»nenechatl
doma, dovoliti komu, aby šel s
námi || mluvit sám se sebou...
(odch. s sebou);
vezmu tě s sebou... || ne
správ. chtěl jíti s sebou, m.
se mnou, s otcem...:
sr. bráti, sebe—

sealskin <<sílskyn, obyč. selským.
-u, m., angl.. = kožešina z lach—
tana tuleního; -no'v'ý, příd. k
tomu

séance <<seáns», -ce <<-s'e>>,ž., franc.
= spiritistická schůzka

I sebe—, 2., 4. p. od se v hojných
podst. & příd. slož. (někdy ll
samo-), často individuálních, na
př.: -am.a.lysa, <<-lýz3.»,ž. (Sez.) =
rozbor, zkoumání sebe samého,
svého nitra; důvěra, ž. = du
věra v sebe; -chvála, ž. = vlast
ní chvála: -ironže, ž. _" -ironi
sováni, stř.; -jistota, Jistý --—
jistota... sebou samým (čap.);
-kázeň, -zně, ž. = Vlastní ká.
zeň; -klam, -u, m. = klamání
sám sebe; *-klamívý (šal.);
kritický [-cky], příd. k -kritilca
= kritika sebe samého. samokrl
tika, vlastní kritika:
Jutska = sobectví; -libost =
samolibost (Svět.); “mámě/ný
(šal-.); -mrzačeni (Olbr.); -mu
čitelský [—sky] (Šnl.) [] -mučivý
(Sez.); -muka (Sez.); -ničžvý
(Nov., Sez.); -oběť (Sez.), ž. ||
-oběto'váni; -0bramz = obrana
sebe samého, jsme-ll napadeni;
-ob'roda (Nov.); —obžaloba,; -od
povědný (R. Svob.) = odpověd—
ný za sebe; -o'vládání; -pitva
(Nov.); -pon£žen£ (Sez.); mozná
ní; —pozorován£,stř. = in_trospek
ce; mrznění = onanie; —t'rapič—
ský [-sky; -stv£] = trápící
sám sebe (Tilsch.); -trýzeň;
-úcta : úcta k sobě; '-ukaječ,
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hodování sám o sobě; sebeurčení
národů, právo sebeurčení; -ú8u—
dek (Sez.), obyč. -kritika; Juš—
domí, stř. = vědamí své ceny.
svého významu.;.. ; dvědomy'
[-mě]; -vláda = ovládání sebe;
-m*ah [-hy'ně, č.-Chod] || wra
žedník. [-m'ce], -a, m. = samo
vrah; -'vražda; foražedný' [mě,—
-nost] : -né myšlenky = na se
bevraždu, přenes. zhoubné; mý
chova; ma,—dělání,stř.; -záchova
|| -zachování: pud -vy, -vání;
-záchovný pud; -zapření = za
pření sebe, ovládnutí se, potla.
čení své vůle, svých sklonů...:
-zap£ravý [-vě; -'uost]; -zbožňo
vání; -zodpopědný = odpovědný
za sebe (R. Svob.); —zrada.(Nov.)

II sebe-, 2. p. od se ve slož. s 2.
stup_ příd. jmen (a příslov.), na
př.: sebehorší, -lepší = horší.
lepší „sebe, nad sebe". než je
(skutečně), nevímjak. nad sku
tečnost, nad pomyšlení; tyto
slož. se tvoří podle potřeby (-do
komlejši, -hojněji, -skromnější

...) a někdy se píše sebe zvlášť
(méně vhodně)

*Bebljanec, -nce, m.
. ské dítě ,
sebranka, ž. = sběř
'sebranost, -i, ž. = soustředěnost

(Baar), „sr. sebrati se -= vzcho
piti se... _

secese a-se», ž., z lat.__secesslo =
odštěpení, hromadné vystoupení
ze spolku.... rozchod mladších
umělců se staršími; stavební
sloh v 2. pol. 19. stol.; sececionís

= --nemanžel

mus <<-nyzmus», -mu, m. = se
cesní směr; mista, m. = jeho
stoupenec: mist'lcký- a-nystyc-n
= V duchu secesionismu:
secesní [-ně; -nost_], příd. k se
cese: s. umění &

secí stroj = na setí
I seč, vlast. se č (č = co), v. 5
II seč, -i || -e, ž. = mýtina, pa.

seka; 2.'= krutá."bitva, řež
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'sečba, ž. -= II seč 2 sedáv'ati, opakov.: slož. nedokon.
sečísti, -čítatž, v. čísti, -čitati na- se (mnoho); po- || papa-fw.
'sečka, ž. = řezanka (mor.) sedati; vy- kde ap.; se- se =
sečmo, příslov. = sekem, seknu- sedávat ]: sobě (Ner.);

tím v. posedovati a sednouti
sečna, -čen, ž. = přímka proti- II sedati se, z pův. ssedat-i = se
- najíci křivku, sekanta sedati se, v. I sedati
sečný, 1. = na sekání (zbraň): Sedátko, -tek, stř., zdrob. k se
-2. = sekem způsobený (rána,) dadlo

sečtělý [JO—SU, —čtěný ['MStl, sedávatl, v. I sedati
odch. m. sčetlý sedavý = při čem se mnoho sedi.

Sedací stolice =' na sedění; s. 16- seďacký: S. život...
zeň = vsedě; s. kost

seďácký [-cky; -ct'vž], přid. k se
ďák: s. život = sedavý

sedaček, -čku, m. = sedadlo pro
malé děti; sedačka, -ček, 2. =
sedátko (čech, Holeč.). hlav. lo—
vecké (na holi)

sedadélko, stř., zdrob. k
sedadlo, -del, stř. = nářadi na

-' sedění, hlav. v divadle, v sále
sedák, 2., 4. -a (život.), m. = ná.
f raz jedné koule na. druhou pří
- mo. bez nárazu na mantinel
sed'ák, -a, m. = člověk mnoho se

dící při práci (hovor.)
sedánek, Fnku, m. = sedátko (z

drnů)
sedání, stř., k sedati; = zápas,

turnaj (zastar., RK., Jir.)
I s_edati, opět. k seděti; slož. ned.

do- = přiléhat (o záklopce...);
na- do vlaku = vstupovat: od—
od koho = sedati dále; po-, 1.
dok. hromadné: všichni posedall
do vlaku: 2. nedok. být posedán
myšlenkou (So.) = někdy “úpl
ně zaujat; po- || pop0(sedati,
sedávati) = sedat kousek dál.
blíž; nedok. pře- do jiného vla—
ku; př'i- ke komu; 702- se = pu
kat; = sedati si dále od sebe:
3- || se- se = snižovati se, srá—
žet, usazovat, o zemi, o krvi, o
kalu...: 14- na místa.; přenes.
plakat, až srdce usedá, o hořkém,
žalostlvém pláči; sr. usedaVÝ;
ozn/(sedan, sedávati) po hospo
dách: vy- z vlaku = vystupovat;
za- = míti sedění, schůzi; zase
dání, stř. = schůze; "zpou— =
sednouti si (R. Svobod.);

sedélko, stř.. zdrob. k sedlo
sedění || sezení, stř.. k seděti, 1..

dějově; 2. = zasedání, schůze;
3. XY, seděním na.;. = sídlem
(zastara)

seděti, -di, »děn(í) || hojně -zen(í)r
= spočívat na hýždích, na zad
ku;. s. na čem, ve vlaku...; sle
pice sedi na vejcích (aby je vy
seděla); s. u knihy, nad knihou
= sedět a číst, studovat..: s.
komu na krku = obtěžovat jej.
dolízat naň (lid. &. hovor.); s.
na kom = týrat jej, .,sekýr'o
va “: nechati dívku sedět =
neoženlti ses ní (t.); s. stále
doma. = nechoditi do společnosti

(t.); 5. kde = sídlit (zastar.);
5. rok... = být uvězněn (lid. a
hovor.); slovo, rána... sedí = je
výstižné, přiléhavé... (t.); hlava
sedí na, krku (Martin.) = vypíná
se nad ním; v. židle; „
slož. dokon. na- se (mnoho):
od- si trest; po- (sl) = seděti
trochu dlouho, příjemně: sníst...
na posedění to a to = najednou
(k “obědu...); .pro- celou noc =
seděním ztrávit; pro (si) kal
hoty-: pře- si nohu = seděním
křížem unavlt; roz- se = zůstati
dlouho sedět; vy- kuřata... = se—
dět na vejcích, až se vylíhnou:
vy- důlek = seděním vyhloubit:
vy- si místo,_ hodnost... = dosíci
ho, jí jen pro dlouhou službu
(hovor.); vy- celé hodiny... =
v sedění ztravit;
sedívati, opakov.: slož. nedo
kon. *po- = posedávat (Rais):
v. sedati &.sednouti



sediment 1381 sedmi-plamý

sediment dudy-», -u, m., z lat. = sedmašedesátník, —a,m. = člověk,
ssedlina. usazenina kterému je 67 let; = jeden ze

sedisvakance <<sědys—»,ž., z lat. =
uprázdnění biskupské, papežské
stolice

sedívati, v. seděti
'sedlácký, přid. k sedlák = selský
—'(K011.);
.sedláček, -čka, m., zdrob. k
sedlák; '
sedlačim, ž. = selské povolání;
přenes. =. chováni jako sedlák
(Vanč.); sedlačisko, stř. ="sed

-'lák (zhrub.) Il = pravý šed
lák- (Vanč.);" sedlač'ití = býti
sedlákem;
sedlák [selka ze sedlka], -a, m.
= hospodář na statku, nejnižší

“šachová figurka, postranní ku
želka

sedlaný kůň = osedlaný
sedlář, -e, m. = výrobce sedel,

řemenář, brašnář : sedlářský
[-sk'y,- —st'uí], přid. k tomu '

s'edlati koně = připínat naň sedlo:
'slož dokon. o- koně; 0- si koho
= učinit jej sobě povolným,
ovládnout jej (lid. a hovor.) :
od- koně; pře- koně = znovu,
lepe osedlat; pře- k jiné Straně
.;.) = přeběhnout, dáti se (ho
vor.); sedlávatí, opak.: slož. ne
dokon. o-, pře

Sedlec, -'dlce ||
_1. p._ Selc), m.,
příd. k tomu

sedlina, ž., v. ssedlina
sedlo, -del, stř., 1. = sedadlo pro
„jezdce na koni...; 2. = mělká
sníženina horského hřbetu; 3. =
vsazená část košile na prsou;
sedloáritý = jako .sedlo;
sedlový: s. kůň = podsední; —vá
střecha = jako sedlo, uprostřed
s hřbetem

Llce (k tomu lid.
obce; sedlecký,

*Sedlský = selský (zast.. Wint.)
Bedlý, původ. ssedlý (= sesedlý)

= snížený, sražený: -dlá půda.
-dlě mléko '

sedm"<<-dum», sedmi-, základ. číslov.
= 7; sedma, ž. = sedmička, hlav.
v kaI'tÉCh

.sedmi-,

67 odpůrců pražské revoluce r.
1848; symb. reakcionáře

sedmdesát (zbyteč. -te), 2. atd.
-ti, zákl. čísl. = 70;. -sátilet:ú
stařec; _sátina, ž. = sedmdesátý
díl; -sátiny, ž. pomn. = sedm
desáté narozeniny; -sátka„ ž. =
číslice 70 a co jí označeno (po
koj v hotelu...;) -sátkrát, nik.
-te, násob. příslov.: -sátník [-m'
ce], -a, m. = sedmdesátiletý
muž; -sátý, řad. čísl. k 70; -tá

'Ié'ta minulého;.. století = doba
Od 1870—1879

sedmerka, ž. = sedmička (lid.)
sedmero, v. sedmerý:

-ronásob, příslov. = sedmeroná
sobně (kniž.); -ronásobný [mě]
= sedmkrát na. sobě, sedmkrát
složený, hojnější

sedmerý [—'ra...., v. čtverýJ druho
vá čísl. k 7— jsoucí sedmi růz
ných druhů

od sedm "v hojných slož.:
mající 7 barev ||

-bolest*ná Pan
-bare1mý =
“barva? (Čech);
na .Marla

sedmice || obyč. (vlast. zdrobi)
sedmička, ž., číslice 7 a “co jí
označeno (pokoj...);. býti zelený
jako s. = “mít nezdravou barvu
(lid. a. hovor.)

sedmi-členný -= mající“ 7 členů :
denní = trvající 7 dní; -díl

-ný = mající 7 dílů; -hlásek,
-ska,'. m., pták; -hlásč£ rodina
(Staš.); '-hlav:ýi drak;“ S-h'vězdí,
stř. = Kuřátka n. Velký vůz;

.—krása (odb.) " -kráska, ž., rostl.,
lid. chudobka; -kvítek, -tku, m..
rostl.; —letý; -lhář .= velký
lhář ..(Dr.'); eměsíčm; -mílovy':
-vé boty (v pohádkách) = v kte
rých se za chvilku" ujde : mil:
přenes. = velké, _velmi volné

sedmina, ž. = sedmý díl; zdrob.
draka, ž. '

sedmi-plamý meč .(Vrchl.); mačet
ní svatí = 7 prvních sIOVan. apoš—
tolů (šafař.); moli, stř. =. sou
stava sedmi“'—.í_osevnich' honů:



sedmkrát

-pol'ni soustava osevní; -ramenný
svícen; -stý; -tečný = se 7 teč
kami: slunéčko -tečné, brouk, ve
runka

sedmkrát, nik. -te, násob. při
slov. k 7

sedmnáct (zastal—.-cte, nářeč. -st),
2. p. atd. -i, základ. čísl. = 17;
-nácterý, druhová. čísl.; -nácti
letý; -náctka, z. = číslice 17, 17.
pokoj atp.; -náctkrát, nik. -te,
násob. přislov.: -náct:ú, řad. čísl.

sedmý, řadová čísl. k 7; být... v
sedmém nebi, v. nebe

'sednice, ž. = světnice (lid.);
zdrob. sednička, -ček, ž. (Jin)

sednouti, —dl,-dnuv, -dnut(í), dok.
k seděti: s. || časť. 5. si = po
saditi se; syn dobře sedl (Němc.)
|| obyč. sedl sl = oženil se, při

'ženil,—,jinak míněno, jinak sedlo
= stalo se (přísl.); 5. si na roz—
um = prohloupit; 5. si do trní,
do. vajec = dostati se do nepři
jemné situace, do ,.bryndy, ka—
še“, špatně pochodit (lid. a ho
vor.); v. dále slož. s-:
slož dokon. do- na židli, na
trůn; na- na vůz; od- si od
koho; *0- = po-: osedla ho Vý
čitka (Wint.); 'ob- koho = sed
nouti si kolem koho; po— " 130110—
= sednout o kousek dále; po
sedla ho myšlenka... = úplně
zaujala (lid. a hovor.); býti
čím posedlý; biblic. posedlý od
ďábla, ďáblem = jím ovláda
ný; pře- do jiného vlaku; při
si ke komu; roz- se = rozpuk
nouti se" (o zemi), sednouti si
dál od sebe; rozsedlfj: -la země;
= usedlý, usazený (šafař.);
ssednouti || sednouti se = sní
žiti se (o zemi), sraziti se || Se
se (dohromady); v. sedlý;
u- = posaditi se; sr. usedlý:
v- na koně i| obyč. sednoutl:
oči vsedly do hlavy = vpadly
(Wint.); vy-; za- za stůl, ke sto—
lu; za- komu misto = sednout!
si na. jeho místo; za- si na koho
= pronásledovat jej. týrat, „se—
kýrovat“; v. sedati

1382 sekati

Bedria a-ryja.», zčešt'. sedrie, -rie,
z., z lat. sedes iudícaria = (bý
valý) krajský soud na Slov.:
sedriálnž, přid. k tomu

sedyj, v. cédille
sedýlko, -lek, stř., zdrob. k sedlo
segment, -u, m., z lat. = úsek
seismický <<sejzm-»,z řeč. = země

třesný; seismograf || -metr ||
-sk0p, -u, m., z řeč. = přístroj
zaznamenávající zemětřesení;
analogie, ž. = nauka o zemětře
sení

*Sejčasak, -a., m. = kdo říká sej
.čas (rus. = hned), žertov. =
Rus

sejf, v. safe
'sejný = osévaný, osetý (Koll.)
sek, -u, m. = seknuti; = seč

(lid.)
Sekací stroj = na sekání
*sekácký = švihácký
sekáč, -e (život.), m. = kdo seká

obilí, žnec; pavouk; divoký ka.
nec; = člověk, který něco „se—
ká", řízně, dovedně dělá, kdo
,.seká". honí parádu, švihák
(vulg.); neživot. s. = nástroj.
nůž na sekání; k tomu zdrob.
sekáček, -čku, m.;
sekáčský, přid. k život. sekáč:
plat...

Sekaná, ž. = sekaná pečeně;
sekanima, ž. = sekané maso.
olovo

sekant -a m., z lat. = kdo „Se
kýruje" '

sekaný = rozsekaný,'u-: -né ma
so, -ná. pečeně

sekati, vlast. opětov. k síci = se
kerou, kosou... oddělovat, ští
pat...: s. dříví, maso; s. obilí
= kosit (místy síct); mouchy

sekají = štípou; s. jazykem
.= stale, ostře mluvit, pomlou
vat; s. pána... = dělat (lid.);
odříkávati co. jako když '-ká. do
jitrnic = hbitě, drmolivě (lid.
a hovor.); s. se = ostře si vy
měňovat názory (t.);
slož. dok. do- = dokončiti se

kam; na- dříví (mnoho); na
komu = nařezat; po- kus louky:



sekatura 1383 sekundový

po- se = ostře si vyměnit ná
zory; pro- led; roz- co (na ku
sy); se- maso do jitrnic; se
dítě = nabit mu; vy- les; vy
maso (všecko); vy- se z nepřátel
ského vojska = probiti se; vy
se z dluhů = vybřednouti z
nich, zbaviti se jich (lid. a ho
vor.); vy- se patama (Němc.)
= utéci; za- se = ohraditi se
záseky; za- se do dluhů = za—
břednout (lid. a hovor.);
sekávati, opak.; slož. nedok. do
atd. k dok. dosekati...;
v. seknoutl

sekatnm (K-tú-»' ž. = sekýrování
.sekavý [-'vě] = úsečný; -vě m1u-_

viti (R. Svob.)
sekce, ž., z lat. = oddělení, odbor

(úřadu, sjezdu...); s. mrtvoly =
pitva; sekční rada. přednosta =
odborový

sekera. || -kyra, ž. = nástroj na
sekání, štipání; udělati sekyru
= dluh (lid. a hovor.); sekerka

'" “sekyr-, ž., zdrob. k tomu:.
sekemický || sekyr- [-cky_:
-ct1ň], přid. k sekernik (sekyr-);
přenes. = násilný, násilnický,
hrubý:
mník, -a, m. = řemeslník pra
cujici sekyrou (zastan), = vojín
se sekyrou, hasič

'seknice, ž. = světnice (lid.)
seknouti, -kl, -knut(i). dok. k se

kati: s. koho = poraniti seknu
tím; přenes. = „šlehnout“, „usa—
dit"; s. se; přenes. = ,.řiznouti
se“, ošidit; kabát mu —ne =
sluší (lid. a hovor.); slož. dokon.
na- kost; od- větev; od- komu =
zhurta, nezdvořile odpovědět ;
pod— strom: pro- co, si žilu:
pře- provaz; roz- uzel; přenes.
roz- co = rázně rozhodnout (ho
vor.); u- co; u- se = sek
n'outi se (ne přenes.); vaz-,- vy
poklonu. (hovor.); za- sekyru do
čeho; za- prkno (do špičky)

sekret <<-rét», -u, m., z lat. = vý
měsek; v staré době s. (sekret,
-krýt) = pečeť, pečetní prsten;

sekretariát <<-ryjá.t», -u, m. =
mistnosti tajemníka, -ků, tajem
nické zřízení-;
sekretář [-řka], -e, m. = (život.)
= tajemník || neživot. s. = skříň,
stůl s přihrádkami, původ. s
tajnými; -tářský [-tářstvi], přid.
k život. sekretář

sekt, -u, m.. z franc., šumivé vino
sekta., 2., z lat. = odštěpená drob—

ná. náboženská (politická) společ
nost; přenes. = uzavřená.... spo—
lečnost: pijácká. s. (Č.-ChOd);
sektář [-řka], -e, m. = člen sek
ty; sektářský [-sky; -stvž], přid.
k tomu

sektor, -u, m., z lat. = úsek
sekularisace <<-za-»,ž. = sekulari

sovaní; darisační, přid. k tomu:
-larisovati e-zo-» = zesvětštit.
postátnit;
ddr—ní,z lat. = světský, stoletý

sekund, -u_ m;, z lat. = druhý
hlas, -hé housle;
sekunda, ž., 1. = vteřina; 2. =
druhá, třida starší střed. školy:
3. = druhý tón ve stupnici;
sekundán [-nka], -a, m. = žák
sekundy; -dánský: -ká. učebnice:
látka;
sekundant, -a, m. = svědek sou—
boje;
sekundární [-ně; -nost]: -ní lé
kař = sekundář; -ní jev... =
druhotný. podružný, odvozený;
sekundář [-rka], -e, m. = nemoc
niční lékař podřízený primáři;
-dářský [-dářswí], přid. k tomu;
'sekundista <<-dys-»,m. = hráč
druhých houslí

sekundovati = býti sekundantem;
5. při zpěvu, hudbě = zpívat,
hráti sekund, doprovázeti sekun
dem; přenes. s. komu = proje—
vovati s ním souhlas, přizvuko
vat (lid. & hovor.)

sekundogenitura, a-nytú-», ž., z
lat. = druhorozenství

sekundový, přid. k sekunda: -vá
ručička = ukazující sekundy.
vteřiny



Sekvaua 1384 semenice

Sekvana, ž., z lat. = franc. řeka
Seina; veleměsto... nad -nou
(V1č.) = Paříž; “sekvanský (Ner.
mám.-), přid. k“ tomu

sekvence,- ž.. z lat. = zpívaná část
mše; -c'iář || -cio'nář, -e, m. =
kniha sekvencí

sekvestor (podle lat.) " lid. -st'r
(podle něm.), -a, m. = vnucený.
správce; sekvcstrace, ž. = se
kvestrováni; -střo'vati co = za—'
bavit; -strovat podnik = usta
novit nad ním sekvestra

sekyra., v. sekera;
sekyráma, ž.
popravuje sekyrou, o gestapácké
mučímě (Řez.);
sekyrka, sekymický,'
v. sekera

sekyrwik,

sekýrovati, z něm. = týrat přiliš
nespravedlivě.

(lid. a hovor.); slož.
nými požadavky,
prohánět...
dokon. na,- se (mnoho)

- *sekyřice, ž. =- sekyrka jako zbraň
(zast., Wint)

seladon a-dómo. -a, m.,
milovník, švihák (posměš.)'

selanka, ž., 2 pol. = idyla; -kovitý.
[-tě; -tost] = idylický; -tost

'studentství (Nov.) = idyličnost
selátko, -tek, stř., zdrob. k sele
Selc, v. Sedlec
selčička, -ček. ž., zdrob. k _selka
Sole,. -lete, stř. =“ podsvinče;

!sele'ci, přid. k tOmu: s.-zvuky
' (Klost.) 

selekce, ž., ?. lat. = (přirozený. u
vědomělý) výběr; selekčni ||
-ktivn£ <<-týv-»= výběrový

' seifaktor, -u, m. = stroj na přede
ní příze (Olbr.)

selfmademan <—mejdmen». -a, m.,
angl. = člověk „od piky“. kdo
se zmůže, dopracuje postaveni...
vlastnim úsilím, bez předběžného
odbor. vzděláni ap..

selhati, -hávqti, v.: lháti; Setkáva
jícž hlas._.. || *selhavý' (Č.-Chod)

Bolka, v. sedlák_
selské, -kého_ stř. =

(Martin); '
selský [-sky], ze sedlský. přid.
k sedlo (sídlo), sedlák: susta

selskě pole

= misto, "kde se'

špaň. =

tek..., -ké právo; -ké pole: pře
nes. = obhroublý, drsný '

selskýn, v. sealskin
selství, stř. = selský původ, ráz.

život;
s'elštiti co = dávati tomu selský
ráz; s. se = nabývati selského
rázu: časť. slož. dokon. po-;
posalštěný (So,) = nabyvši sel—
ského rázu; poselšťo'vati, nedok.

sem (ze semo), příslov. mista =
na toto místo, směrem k mluv
čímu, k oslovené osobě,- k oso
bě, o které se mluví; nikdo
sem nesmí [jit, vkročitJ; sem
i tam (Tilsch.), obyč. sem tam
chodit, jezdit... = tam i zpět
na, jednom místě, na cestě. na
trati: sem tam něco nalézt := zde
onde, někde, přenesu časově =
někdy,. dosti zřídka; stále kmotře
sem, kmotře tam = stále, často.
do omrzeni řikat kmotře, aby—
chom se zalichotili (lid. a_ho
vor.): krása sem. k. tam, nej
krásnější jablko bývá červivé
(Rais) = na, krásu nic nedám:
hrubián sem, h. tam, Dán mi to
zakázal (K1icp.) = ať jsem hru
bián, či nejsem, třebas mě D0
kládáte- za hrubiána...

semafor. <<'-fór», -u. m., ?. řeč. =
přistmj dávající světelné zna
meni

. semantický, přid. k
sema'ntika <<sé-ty- || se-», z., z
řeč. = nauka o významu slov;
semasiologický [-cky] = význa
moslovný, významový; Semesio
logie a-zijologije», 2.. z řeč. =
semantika

-semenář [-'řka], -e, m. = obchod
nik se semeny;
mářský [-řsto£], přid. k -tomu

eemencový, přid. k semenec: s.
- zob: 
semenec, -nce. m. : konopné
semeno; zobati s. = něco vyko
nat (lid. a hovor.) '

semenice, 2. = část semeníku;
milé, -u. m. = pouzdro s rost
linnými semeny _



semenisko 1385 senilita

somenlsko (Vlč., Jin) || obyč. m. _= kdo se obírá se semitolo—
semeniště, stř. = místo na pěs- gií; Jogie, ž. = věda o semit.
tování rostlin ze semen; přenes. jazycích a kultuře;
s. vzpoury, nepořádku... = mís— semitský Deky; -st'ví], přid. k
to, kde vzniká. vzpoura...; -nis- Semita

koé zlpěvu (Vlčí-) = k01ébk8 semknouti, v. mknouti
:emen ;; “3232533115215 *semlbába || zemi-, ž. (seml- Iz
em nn ' p. ' ' ' 3' něm.) = žemlovka (lid.)-nná. rostlina 

semeno, -na. II kniž. sémě, símč, 'semotam, DHSIOV' : sem tam
semene. mn. -na, stř. ___vajíč- (Čech) || choditi (hovor.) semo
ko, zárodek; přenes. o zákla- tamo- -_
dech, zárodku hnutí..., na př. sen, snu, ze 5113- mu PůVOd- =
semeno někým zaseté vzklíčilo.
s. sváru ap.; nechati co na s..
přenes., nepožaduje-li se malý
zbytek. dluhu... (lid. & hovor.)

semestr, -u, m., z lat. = pololetí;
-strá_bní [—'ně]= pololetní; -strál
ní veselost (so.) = jednou za
dlouhý čas

semen-iko, ž. = zlá žena, „metr“
(lid., Vr.); = elektric. tram
vaj (válec.-)

Sémě, v. semeno .
semikolon' <(-kó-», -u, m., řeclat.

'=' středník (zastan)
semílati, v. mlíti
seminarista, m. = “chovanec semi

náře; seminárku, -rek, 2. = se
minární práce; seminární, příd.

k seminář '
seminář, .-e, m.,. z lat. seminarium

= „semeniště“, katol. bohoslo—
vec. učiliště, alumnát, katol. ko
lej středoškolská; na. universitě
= výcvik studentů, zřízení jemu
sloužící: —nářský': mistr -ský
(píseň) = chovanec semináře:
-ská bledost (Baar) = vzniklá 2,
za. pobytu v semináři; S—ská za
hrada v Praze

semínko, stř., zdrob. k semeno
Semlramidin, přid. přivL k Semi—

ramis: -ny visuté zahrady:
Se'm/iram/is, -midy, ž. = báje
slovná babylonská královna

semiš, -šový, v. zámiš
Semita [-t7ca], m. = člen jedné

čeledi bílého plemene; = žid;
semitismus <<-tyz-», -mu, m. =
semitské hnuti, snahy udržeti ži
dovskou osobitost; semitolog, -a,

Spánek, pak = co se zdá ve
spánku; toho snu.; || mluviti ze
sne = ze spaní, když máme sen:
(vyprávět) 'o snech || ve snách
= ve spánku, při snění, ve snu:
ani ve snách, 've snu jsem se to:
ho nenadál..., o něčem, co jsme
pokládali za, _nemožné; chodit
jako ve snu, ve sná'ch = nebýt
při plném vědomí, být jako má
toha: věčný sen = posmrtný“
odpočinek; 'symb. něčeho krás
ného, ale pomíjivého, neskuteč
nosti, zdání, iluse: sen lásky
(čech); mladistvé, bláhové sny

'= iluse "
senát, -u. m., z lat. = sbor „star

ších", v st. Římě = nejvyšší
správní a' zákonodárný sbor; v
nás 1. = druhá- sněmovna: 2.
soudní s. = sbor soudců; a
kademický s. = sbor fakultních
zástupců; senátní usnesení...;
senátor '[-rka], -a, m. = člen se
nátu 1. a akademického; -torský
[-torstv£], přid. k tomu

'sence, ž. = světnice (chod., Vr..
č.-Chod); ze sednice

sendal, -u, m;, stará polohedvábná
tkanina

'senaati = sundati (Nei-.. T. Nov.)
sendvič, v. sandwich
senesový, z lat.: -vé listí, lusky.

projímadlo
*sení, -u, m. (Jin) || senfta, ž., z

něm. = nosítka (zastar.)
seník, -u, m. = kůlna na seno
senilita. <<-ny4»,ž., z lat. = senil

nost; senilní [-ně,- —nost] = sta
řecký “ '
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senior <<-nyjor>>,'-a, m., lat. =
„starší“, nejstarší člen profesor.
a jiného sboru; v evang. církvi
= biskup; seniorát, —u, m. =
právo nejstaršího na dědictví; =
okrsek sborů podřízených senio
rovi; = to, že je někdo nejstarší;
vrátní, přid. k tomu

senný, přid. k seno: s. vůz = na
seno

seno, stř. = sušená tráva jako píc
nina; pomn. sena (v sena, o se
nách) = senoseč (lid.)

senoseč, -e || -i, 2. = sečení sena,
doba toho; *senoseka, ž., 1. =
senoseč; 2. chřástal (obé u
Baara)

sensace <<-za-»,z., z lat. = vzru
šení, pohnutí, vzrušující událost;
-sacechtivý [-vě; -vost] = chtivý
sensace; -sa.ční [mě,— -nost] =
vzrušující

sensál e-zab), -a, m., z lat. = ob
chodní zprostředkovatel

sensibilita. a:—zi-»,ž., z lat. = citli
vost; -sibilní = citlivý

sensitiv <-zitýv», -a, m., z franc.
= sensitivní člověk; -ti1mí Vně;
-nost] = značně citlivý, citový

sensorlcký <-zo-» nerv = smyslový
SensualiSmus c-zu-zmus», -mu. m..

z lat. = názor pokládající smys
lové vnímání za jediný pramen
poznání; -alista, m._= jeho stou
penec; -alita, ž. = smyslovost.
smyslnost: -ální [-ně; -nost],
nik. -eln£ = smyslový, smyslný

sentavo, v. centavo .
sentence, ž., z lat. = poučný vý

stižný výrok, průpověď
sentiment <<-ty-», -u, m., z lat. =

cit; -mentalismus <<-zmu5» =
sentimentálnost : mentalista.,
-tovi, m. = u koho rozhoduje cit
|| -mentalik, -a, m. (Nov.);
-mentalžta, ž. = sentimentálnost;
mentální [-ně; -'nost] = citově
působivý, dojímavý, unylý; -tál
ní člověk = příliš podléhající
citům, citlivůstkářský, unylý

sentinel <<-ty-»,-u, m., z franc. =
Parní vozidlo nákladní

separace, ž., z lat. = oddělení, od—
' loučení (koho od jiných), od

luka, rozkol; -račn£ úsilí = od
středivé, o rozkol...;
separát, -u, m. = zvláštní otisk
časopiseckého článku; —ratismus
<<-tyzmus>>, —mu, m. = úsilí o
kulturní rozkol, o územní oddě
lení; -ratista [-stka] <<-tys-»,m.
= jeho stoupenec; -rátni [mě]
= oddělený, 'zvláštní (účet, mír):
-rátor, -u, m. = odstředivka, iso
lační vložka (odbor.)

separée, v. chambre
separovati, z lat. =

loučit, odštěpit
sepat(ý), -pětí, -piat(ý), v. pnouti
sepie csépijeio, ž., z řeč., hlavo

nožec; sepiový: -vá hněď, kost
Sepisovati, v. psáti
sepjat(ý), v. pnouti
Sepse a-se», ž., z řeč. =

nákaza
*sepsiti se = spojiti se, spiknouti

se (nař., Theer)
sepsouti, -psutý, v. psouti
septet, -u. m. || -teto, -ta, stř., ital.

= skladba pro 7 hlasů, nástrojů.
soubor sedmi hráčů

septický a-tyc-», přid. k sepse
septima q—ty-», ž., lat. = sedmá

třída, střed. školy; tónový inter

oddělit. od

hnisavé

val; —mán[-nka], -a, m. = žák
septimy; ariánský: -ské učivo...

septuagesima c-gézi-», ž., lat. =
devítnik

Septuaginta, ž., lat. = „sedmde
sát", řec. překlad St. zákona.

sei-af || serafín, -a, m., z hebrej.
= nebeská. bytost, vyšší anděl:
—fický\ || —fský (kniž., básnic.)
= nebeský, nádherným: -fické
jitro (Sez.); -fický vzlet (čech)
= do nebeských výšin; -finský:
-ský tah v obličeji (čech); -nští
bratři = františkáni

Semil <<-raj1>>,-u, m., z ital. =
sultánův palác v Cařihradě

*serbus, v. servus
serenída., ž., z ital. = zastaveníčko
*serepetička, -ček, ž. = bezcenné

věc, tretka (lid.)
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serežán, -a, m. = sergeant (Jir.,
č.-Chod);
sergeant <<seržán», -ta || -na, m.,
zčešť. *seržán || seržant, -a, m.,
z franc. = poddůstojník v star
ších dobách

seriál q-ryjál», -u, m. = Co je
v serii, čeho je serie; série <<sé
ryje», ž. = řada.. skupina (losů,
bankovek, článků, katastrof)

Seriosní || -ósn£ [-ně,—-nost] a-ry
józnb = vážný, opravdový

seriový [dvě] a-ryjo-», přid. k serie
= v, po seriích, hromadný (los,
výroba)

Sermon a—móm, -u, m., z lat. =
řeč, kázáničko (žert. hovor.)

serpentina (Mý-», ž. = hadovité
se vinoucí cesta. záhyb, zatáč
ka (řeky, cesty); = hadovitá_
papírová. ozdoba, která. se hází“
při slavnostech, při zábavě;
-tinovitý [—tě] = jako serpenti
na, hadovítě se vinoucí

serurn <<sé-». -ra., stř.. lat. . lé
čebná látka

service <<—vls»,-cu c-su», m., z
franc. = služba; v tenisu a v
odbíjené = uvedení míče do hry

servilismus a-liz-», -mu, m. =——
servilnost;
servilní [—'ně; -nost], z lat. =
otrocký, podlizavý, patolízalský

servírovací = na servírování;
servirovati, z něm.: 5.
pití = předkládat, podávat (ho
vor), s. komu co = říci, „vy—
tmavit" (vulg.); 5. ve sportu =
provésti service

servis, -su <<-su», m., z franc. =
jídelní... soubor; v. service;
servisový, přid. k tomu

servít || časť. mít, —u, m., zdrob.
-tek, -tku, m., z franc. serviet
te = ubrousek; říci co bez -tku.
nedavati si -tek před ústa = ří
ci, mluvit bez obalu, upřímně
(hovor.)

servitut [-tút], —u, m., z lat. =
služebnost

servus, lat. = sluha, služebník:
s.!, starší pozdrav (mezi dobrý
mi známými), blahosklonná od

jídlo, '

pověd' na pozdrav; citoslovné
(no) s.! = (no) to.=jsem to, tys
to provedli, to je pěkné nadělení
(lid. & hovor.); se?—(ms || lid.
serbus, -sa x-sa», m. = obecní
sluha (Herb., Vr.. T. Nov.)

serž (hovor. šerž), -e. m., z franc.,
tkanina, šerk: seržový, přid. k
tomu

Seržán, -ant, v. sergeant
seřadiště, stř. = místo na seřazo

vání, seřadění; -ďovac£ = na se
řazováni (nádraží...); -ďova.t'i ll
-zo'vati,. v. řaditi

seřetěziti, v. řetěz
SeSápnouti, -pl, -pnut(i), v. sapati

se: s. co_= setřásti (Staš.)
sese asese», ž., z lat. = schůze.

porada. zasedání
seshora, příslov. = shora
seSchlý, v. schnouti; sesílati, v.

sílati; seskakovati, V. skákatí
seskok, -u, m. = seskočeni
seskupiti, -povati, v. kupiti
*sesle, ž., z něm. = židle (lid.):

zdrob. seslička, ž.
Sesmyk, —u,m. = sesmyknuti
sesouti, sesouvati, v. seutí
*sesprostěti, -tějí = státi se sprostý

(Ner.)
sestava., z. =

skupina
sestávat-i, v. I státi
seBtavovatel [-lka], -e, m. = kdo

sestavuje; -vovati, v. stavovati
sestehnoutl, -ho'vatz', v. stehovati
sesterský [-sky; -stvž], přid. !(

sestra: -ská. láska = mezi sestra
mi, jako...; rozděliti se -sky:
-rstvi = sesterský poměr

sestina <-ty-», ž., ital., strofa
sestra, -ster, ž. = dcera rodičů

mluvící, oslovené n. třetí osoby.
přenes. = členka téže organi
sace tělocvičné, politické, nábo
ženské; = jeptiška, ošetřovatelka
atp.

sestrojovutl, v.' strojiti
*_*sestruše,ž. = sestřenice (Třebíz)
sestřenec [-nice], -nce, m. = ses

třin syn, sestřina dcera; zdrob.
míčku || anka, ž.; 'sastřenský
= sesterský '(Koll.)

sestavení, seskupení.
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'sestřička., ž., zdrob. k sestra sever, -u, m. = světová strana. půl
sestřih, -u, m. = sestřižení noční, půlnoc; -'rák, -u, m; =
sestup, -u, m. = sestoupení (s severní vítr; -rka, 2. = polárka:

hory, do dolu...); s. cen .= po- severní [-ně] || *-ny'.= jsoucí na
kles; sestupný [-ně; -nost] = sever, -ru (strana, země); Se
klesavý; -povati, v. stoupiti verní moře, Amerika; severně od

sesun, -u, m. = sesunutí; -nooat'i,' čeho, nik. čeho
„_ sunoutl severe-, kmen k sever ve 5102:

americký, -český, “německa ..,seSvětačilý, v. světácký
sesychati, v. schnouti
sešit, -u, m. = co je sešito, sva

zek papíru na. psaní, čislo čase-;
pisu...; zdrob. sešítek, -tku, m.:.
sešitový: -vé vydání = v sešitech

Sešívací = na sešívání; avati, v.
“šíti 

sešlý [-le; -lost] = co se sejde:
-lé příspěvky; přenes. = chatr
ný, zchátralý: s. věkem, -lé sta
vení; vypadati -le; -lost věkem:'
žertov. -lost = společnost

sešvagřitl so || řldč. sešvakřiti se_
s kým = stát! se' jeho švagrem:
býtl s kým sešvagřen (-švakřen)

Set, -u, m., angl. = oddil teni
sové hry, sada.

set, —a..., v. síti
setba || *s-it- (Heyd.), ž. =

přenes. = dilo, práce (Bo.)
setí, stř., v. siti
setina., 2. = stý dil
setkani, -né, ž. = setkání
I setkati, v. tkáti
II setkati se s kým = potkat ko

ho; s. se s neporozuměním =
narazit na ně; radostné setkání;
setkávati se, nedok.

setmělý = naplněný tmou: 5. po—
koj; v. stmělý, z

setmíti ee,. v. tma; 'setmwka, ž.
= soumrak (Sok.-Tů.)

setnický, přid. ek
setník, -a., m. = velitel setniny;
setnina, ž., původ. = sto mužů,
pak = .vojen. jednotka, rota

seťový, přid. k setí: -vé obilí =
na setí

setrvačník, -u, m. =
. kolo:

setrvačný [-nč; -nost] = setrvá
vajicí v klidu n. v pohybu

setý, sévat'i, v. siti

setí ;

setrvačné

přid. k Sev. Amerika atd.:
chod =

-vý
světová strana. mezi se

verem a. východem: -východm
[-ně]; -západ = svět. strana
mezi severem & západem; -zá
padni [-ně], přid. k tomu

severský, přid. k Seveřan. vlast.
k sever = nordický; seveřa/n
[-nka], -a., m. = každý obyvatel
severu || S. = příslušník sever
ské větve germán.

sěvreský x-vrský» porculán, podle
franc. města.Sěvres <<-vr>>

sevřen(i), v. -vřít1
Sexagesima. a-"gézi-zs.ž., lat. (šede

sátý, totiž den) = 8. neděle před
velikonocemi

sexta, ž., lat. = šestá třída. starší
střed. školy, tónový interval:
sewtán [-tánka], —a, m. = žák,
žákyně sexty; —tán3ký, přid. k
tomu

Sextant, -u', m., z lat. = úhloměr
sextet, '-u, m. || -teto, stř., z ital.

= skladba pro 6 hlasů, nástrojů,
soubor šesti hráčů

sextový, přid.. k sexta -ve Význ.
hudeb.

sexualita, 2., = sexuálnost; -álm
[-álně; —álnost] = pohlavní;
seamologie, 2. = věda. o pohlav
ních otázkách;
sexus, -xu, m., lat. = pohlavi

sezdati koho = prohlásit -'za man
žely, potvrdit sňatek, oddati:
sezdá'vati, nedok.

sezení, v. seděti.
seznam, -u, m. = soupis _
seznámiti, -zna.m: s. koho s kým,

5. dva. lidi = způsobit, obyč.
představením, aby -'jej poznal,
aby se poznali; s. se s kým =
poznat jej; seznamovati, nedo
kon.
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sezona <<-zó-»,ž., z franc. sais- =
období; sezonní práce, dělník =
jen v jistém obdobi

sezváněti, v. zvoniti; sežat(ý), v.
žíti, žnu; sežehnouti, v. žeh
nouti

sféra, 2., z lat. = koule, okruh,
oblast činnosti, vlivu, zájmů,
prostředí; = nadzemský prostor,
ovzduší; sférický = kulový. kulo—
vitý, jsoucí v ovzduší

Sfinga. " pův. Sfinx, -ng'y ($., 6.
-nze), 2., z řeč. = bájeslovná
okřídlená. nestvůra s lvím tělem
a s ženskou hlavou, která. dávala
lidem nerozřešitelné hádanky;
symb. záhadnostl, zhouby; srí/n
go'vitý = podobný sfinze

sfraglstlka x-sty-», ž.,
nauka o pečetech

sgrafito, stř., z ital. -ff1to = obraz
škrabaný d'o omítky; -tář, -e, m.
= malíř sgrafit; -to'vý: -vé
ozdoby

shakeslmare <<šejk5pír,obyč. šeks-»,
-ra, m., angl. dramatik; Shake
spearův,- shakespearovslaý [-sky]
= v Shakespearově duchu

shampoon xšempún, zprav. šampom
zčešť. šampon, —u, m.,- z angl.
shampoo n. Shampooing = mýd
lový prášek n. tekuté mýdlo: 410
fnovati = umývati shampoonem

sháněti, v. hánéti;
shánim; [-vě; most) = shonlivý;
sháňka, ž. = shánění (věcí),
shon, poptávka (po kom, čem)

shantung <<šan-», -u, m., z angl.,
surové hedvábí

shawl, v. šál: sházeti, shazovat'l,
v. házeti; sheftnoutl, v. heft

Sheriff xše-» || zčešt'. šerif, -a, m.,
z angl. = správce hrabství,
soudce; ve skautingu = vůdce
oddílu

sherry <<šery», stř. neskl., angl..
špaň. víno; v. chereský

shimmy (ši-», stř. neskl., americ
ký tanec

shirtlng, v. širtink
shlazovati, v. hladiti
shledaná, -né, ž. = shledání: ra

dostná s.: na, -nou! (při loučení)

z řeč. =_

shledávati, v. hledati; shlédnoutfi,
shlídmouti, shlžžeti, v. hlédnouti,
-hlížeti

ehloučiti, v. hloučití
shluk, -u, m. = shluknutí, hlou

ček, nahodilé, volné skupení,
skupina;
shluklý, -knoutz', v. hluknouti se:
shlukovati se, dok. ke shluknouti
se

shnilák, -a, m. = shnilý. líný člo
věk (zhrub.);
shm'lý [-Ze,- -lost] = co shnlje:
přenes. = zkažený, prohnilý,
nezdravý: -lé poměry...; je ně
co shnilého v státě dánském =
něco v nepořádku, nějaká. mrav
ní porucha u nás, v našem stá.
tě; o člověku = líný (zhrub.)

shock <<šok»,v. šok; shocking, ne
skl. přid., angl. = nevhodný, ne
slušný, urážlivý, skandální (hOV-)

shoda, ž. = stejnost, souhlas, po
rozumění: s. povah, názorů, duší,
událostí, 5. mezi přáteli; mluv
nická. s. (v rodě...)

shodnouti se || 'dos“ (Hál.), -dl,
-dnuv, -dnutí = dohodnouti se,
sjednotit, porozuměti si: s. se
s kým v čem, o čem; shodovat!
se, nedokon.

shodný [-ně; -nost] = shodující
se, souhlasný, kongruentní

shodovati Se, v. shodnouti se
shon, -u, m. = shánění, sháňka;

= sběh lidí; shonlivý [-vost] =
kdo všechno sežene, obstará
(Čech, Těsnohl.. Sova. Sez.)

shora„ příslov., 1. = s výše, s
vyšší polohy (odkud?) || seshora,
odshora || shůry; přenes.: komu
není shůry dáno, v apatyce ne
koupí (přísl.) = komu není od
Boha dáno (podle nábožen. před
stav), kdo není od přírody
chytrý; 2. shora = nahoře, výše
(kde?): s. jmenovaný, uvedený

shorek, -rka, m. = svršek (karta)
Shortky <<šor-», -tek, ž. pomn., z

angl. = krátké kalhoty, hlav.
plážové

*shovárati se, slov. = rozmlouvati
s někým (Jin)
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shověti, mivati, v. hověti; shoví- schisma. eschizma, ni k. ši-», -matu.
vavý kvě; -vost] = shovívající, . stř., z řeč. = církevní rozkol:
promíjející vady, nedostatky schžsmat'icky', příd. k schismatik

'shovor, -u, m. = rozhovor (Koll.) x-tyk», -a., m. = rozkolník
shrabky, 450. m._pomn. .= shraba- schizofrenie ((schidzo-nyje», ž., z

-né zbytky obllí. pícnmy řeč., duševní choroba; mik, -a.
shrabovač, -e, m. (život.) = kdo
Ashrabuje || neživ. = shrabovaci

stroj; -'va.čka, ž. = žena, která
shrabuje, stroj; matel, -e, m.:
—va.tel peněz (Vanč.): mati, v.
hrabati

Shrbený [-ně; »nostJýv. hrbiti „
shrblý (Ner., Vrchl.)

shrnovací = na shrnování: s. vy
soké boty neboli mačky, -ček.
ž. pomn.; maté., v. hrnouti

shromáždění, stř., ke shromážditi;
Národní 5. = poslanecká sněmov
na (dříve i senát)

'shromáždiště || -maždiště, stř. =
místo na shromažďování

shromážditi = snést, shrnout... na
hromadu, skoupit, našetřit. na
hospbdařit, svolat (knihy, staro
žitnosti, bohatství, -lid); -mážditi
se = sejíti se:
slož. dok. na- (knihy...);
shromažďovati, nedokon.

shromažďovací právo = právo shro
mažďovati se;
Fuatel [-Zka],*-e, m. = kdo shro
mažďuje; man, v. shromážditi

shřebný, o klisně -= březí
shůry, v. shora
*shvězdění, stř. = postavení, se

hvězd (při narození...)
shyb, -u. m. = shýbání (tělocv.):

shýbnouti se, V. hýbnoutl
scházeti, v. choditi
schém'a osobě-, nik. šé-», -matu,

stř., z řeč. = obrazec, obrys,
náčrt, nákres, nárys, vzor; sche
matick'ý [-ticky; -tičnost] <<-tyc-,
-tyč-» = \; obryse, v náčrtku
..., nepropracovaný: -matismus
a-tyz-», -mu, m. = seZnam, pře

Íhled, soupis, ročenka; -ma.tiso
vati a-zo-» = schematicky nazna
čit, nakreslit, naznačovat, kreslit

scherzo cskerco || často ser->>, -za..
stř., ital. = rozmarná skladba
hudeb. .

m. = kdo trpí schizofrenií
=*schlíwělý [-Ze; Jost) = schlíplý

(Vrchl.)
schlípiti, v. chlípiti;

schlíplý (mohl/ip) [-le; -lost],
v. chlípnouti .= visící dolů, zplih
lý; -lé lístky (Rais); přenes. =
zknotlý, malátný, malomyslný:
být 5. (jako slepice);
schlipovati, v. chlipiti

*schlouba, ž. = chlouba. (nář.):
schloubný (J in), schlubný (HaL)
= chlubný (nař.)

schnouti, schnul ][ uschl... (*usechl,
Palac), s'chnuv, schnutí = stá
vati 'se suchý; přenes. s. hořem.
útrapami... = hynout; slož. do
kon. do- = úplně u—; 0- || obe
= po vrchu u-; 120- = trochu
u-; pro- = uvnitř u-; pře- =
příliš u-; při- = schnutím při
lnout (o barvě...); roze- se =
schnutím se uvolnit, rozpad—
nout; 36- se = schnutím se
zmenšit, scvrknout; u- = státi
se docela suchý; w— = dobře
u- (0 prádle...); = schnutím se
ztratit, vypařit se (o vodě);
vyschlý: -1é hrdlo = žíznivé;
mít v hrdle -10; za- = před
časně, trochu u-; zaschlý: míti
-lou duši = nemoci umřít, o
starých lidech (lid.);
-sychatž, slož. nedokon. o
k dokon. oschnouti...;
ti, slož. nedokon. o-...

sclíod, -u, m., z pův. vzchod =
na čem, po čem se chodí, vy
výšenina, stupeň k chůzi do
výšky: pomn. -dy = souvislá
řada schodů; být nevrlý, bru
čet jako staré -dy (lid.; dřevě
né -dy vrzají); podle podoby -dy
ve vlasech (jsou-li zubaté ostří
hány)

atd.
-sycháva
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schodek, -dku, m., 1. nář. = schů
dek; 2. zprav. = co .,schodi",
schází, nedostává se na penězích;
3. = sklonek, konec (Suš.)

schodiště, stř. = část budovy se
schody

schodkovitý [—tě; -tost] = podob
ný schodkům, lomený: -té verše
Majakovského (Taur.)

schodoví, stř. = schodiště (Ner.);
—do'v1',tý= jsoucí jako schody

scholár, -a, m., z lat. = žák. stu
dent (Jin, zast.)

scholasticus_<<-stykus», -ca, m., lat.
= inspektor (Rais, žert.); -stický
[-cky] = v duchu scholastiky:
-stik, -a, m. = scholastickýv filo
sof; -stika, ž., středověká filo
sofie idealistická, založená. na
církevních dogmatech

'Bchop, -u, m. = schopnost (šm.)
schOpný [-pen; -zmost] = způso—

bilý. něco úspěšně konat, zdat
ný; hodící se: s. k práci...;
schopný člověk, býti 's. (k če
mu) || býti schopen práce =
moci pracovat; všeho schopný =
schopný provést něco špatného.
nerozumného ;
-pnost = vlastnost něco úspěšně
konat, vzniklá vývojem na zá
kladě vloh, způsobilost, zdatnost
těleSná, hlav. duševní mohutnost
dobře co konat, zastávat. nadání

schoř, v. tchoř
'Bchoala, ž. = Skulina (Svět.)
'Schour, -a, m. = neduživec (Bez.,

nář.)
schovanec [-nka], —nce,m. = cizí

dítě přijaté do rodiny
schovávačka, ž. = schovávání

(čech); schovávaná, -né, ž.: hra,
hráti si na -nou; přenes. o skrý
vání úmyslů, cílů

sehrán, ._-ně, ž. (Hál.), schrana
(Koll.) = ochrana !! kniž. schrá
na (Mácha, čech, R. Svob. ...)
= schránka;
schránce || schranitel [-lka], -e,
m. = kdo schraňuje:
schráněti, v. chrániti;
sch/ránka, -nek, ž. = skrýše,
skříňka... na schovávání, ulože

ní; poštovní -nka, na dopisy:
tělesná -nka = tělo;
schránlivý [most] = kdo schra
ňuje, hospodárný, šetrný;
schra/ňovati, v. chrániti

*schroumen(ý) = nahrbený (Mrš.)
schůdek, m., zdrob. ke schod
schůdný [—ně; —nost] = po „čem

lze dobře chodit, o cestě'
schumlanina, ž. = něco schumla

ného (Č.—Chod)
schůze, ž. = »scházení see, seděni.

zasedání (organisace, vlády...):
zdrob. schůzka, -zek,- ž. = umlu
vené sejití dvou, několika lidí:
schůzovati = pořádati schůze.
chodit na ně (hovor.);
schůzový [-'vě], přid. ke schůze;
-vě chvástavý (LidNov.)

schválně, přislov. (ze vz chválu =
na, pro chválu) = naschvál, ú—
myslně; schvální || -Zný, na; př.
posel (zastar.); -lnost, '-i. ž. =
úmyslnost, -ný čin

schvalovací řízení = za účelem
schválení; -vatel [-lka], -e, m. =
kdo schvaluje; '-vatz', v. chváliti

schvívati, v. chvěti '
'schylek, , = schýlení ke

konci, konec (Koll.)
schýlený [-ně,' dnosH, v. chýliti
si, v. se
-si, -s, přiklonná částice v zájme

nech kdo(i), kams(i)..., v. tam
siamský, přid. k Siam: -ká dvoj—

čata = srostlé dvě dívky ze
Siamu; přenes. = nerozlučná
dvojice (hovor.)

Sibérie, ž., lid. (podle franc.) =
Sibiř; sibér'ie = velká zima, vá
nice (jako na. Sibiři); “Sibi/Mák,
-a. m. = Sibiřan (hovor., Mach.);
Sibiř, -e_ 2., sovět. země; sibiř
ský, přid. k tomu

Sibyla (ze -lla), ž., antická proro
kyně; diny knihy, věštby; Sibyl
ská věštba = jako Sibylina

sic(e), přísl., původ. = takto, pak
též = jinak, nebo: jdi domů, s.
dostaneš; je sice hodný, ale...
= jinak, takto, celkem; blýská
se sice, ale bouřka nebude =



síci 1392 Sllén

ačkoli se blýská, nebude pršet
(význ. připouštěcí); a sice = a
to; zamítá se, ale hojné

síci (lid. síct), seku, sečeš..., se—
kou (lid. seču..., sečou). sec(te),
lid. seč, sekl, sečen(í) = se
kat, kosit (trávu, obilí, louku
...); slož. dokon, do-; 'na- trávy
(mnoho); po- louku; se- trávu

-síci, v. sáhnouti
Sicílie c-cílije», ž., ostrov; sicilský,

příd. k tomu
síet, v. síci
sidecar ssajdkám, -u, m., angl. =

přívěsný vozík u motocyklu
sídelní, příd. k sídlo: s. město „=

kde je něčí sídlo
sidlisko (šafař.) ||

místo k osazení
sídliti, -1en(í) = býti sídlem, míti

sídlo, -d1a, bydlit (o národech.
kmenech, o osobách v třídní SPO
lečnosti vysoce postavených);
slož. dokon. 0- = osaditi; pře
= usaditi se jinde; u- se kde =
usadíti se; 'W- = vystěhovat;
slož. nedokon. o-sidlo'vatz', pře-,'
sídlívatz', opakov.

sídlo, sídel, stř. = místo, kde
jsme osazení. bydliště (národa.
kmene. osob z vyšších vrstev
třídní společnosti); s. úřadu:
přenes. hlava je -lem duše

siesta <<sje-»,ž., ital. = (od)poled
ní odpočinek

sifon a-fómS, -u, m., z řeč. = vodní
uzávěrka; přenes. 1. = láhev se
sifonem, sifonová; 2. = sodová
voda (v sifonově láhvi); 3. =
sifonový vodní tok;
sifonový, přid. k tomu

sigma, stř. neskl. = řec. jmeno
písmena s; přenes. podle podoby
"= esovitý tvar (Ner.)

Jiště, stř. _=

signál <<si-, nik. zi-», -u, m., z
lat. = znamení, návěst; signali
sace <<-za-», ž. = signalisování;
-lisova.ti = dáti, dávati signál;
-lisovati co = ohlásit, ohlašovati
signálem;
signálom? praporek. ..

signatární stát = podepsaný na
smlouvě;
signatář, -e. m., z lat. = podpi
sovatel

signatura <<-tú-»,ž., z lat. = znač
ka. (na. knize, na spise), podpis.
plný n. zkrácený (na př. uměl
cův na obraze); signova/ný obraz
= opatřený značkou: signovati
= opatřiti značkou...

Signum asi-», -na, stř., lat. = zna
mení; s. Iaudis <x-dys», lat. =
vojen. vyznamenání v býv. Ra—
kousku

síh, -a, m., ryba
'Sichr, neskl. přid. jm. a DříSlOV-

něm. = jistý, jistě; s. je s. -=
jistota je jistota; sichro'vati =
zajistit, zajišťovati (lid.)

síjo, ž. = setí (odb., Baar)
síla, "7. silou, mn. 2. sil, 3. atd.

si-, ž., podst. jm. k silný, 1. =
moc, mohoucnost, energie (tě
lesná, v 'rukou..;, duševní); pra
covat... (se) vší silóu, ze vší sí
ly, ze všech sil; být při síle =
silný; spojenými Silami (heslo):
síla = zbytek nápoje na dně ná
doby (lid. a hovor.); 2. = pev—
nost, tloušťka (prkna...); 3. =
množství (peněz, lidí...); vojenské
-ly'; 4. = osoba: pracovní, uči
telské... -ly; výrobní 'síly = ná
stroje a lidé jich užívající

silácký Doky; -ctví], přid. k silák:
5. Výkon = svědčící o velké sí
le, vyžadující velkou sílu; pře
nes. = silná slova m. přesvěd
čujicích důvodů, 'překrucování.
hanobení... ;
silák [-lačka], -a, m. = velmi
silný člověk

sílati, -lám, opět. ke sláti = posí
lati (ojediň. kniž.).: 'zprav. slož.
nedok. do-, oblek, ode-, po—atd.
k dokon. doslati..., v-. sláti;
-sílávati, opak., slož. nedok. po
atp.

siláž, -e, ž. = silováni, v.
silážovati = silovati

*silečka, ž., ZdI'Ob. k síla (Sal.)
Silén, -a, m., Bakchův vychovatel:

symb. fstaréh'o rozpustilce

silo:
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silenka, -nek, ž., květina
silentlum <<-cijum»,-ia„ stř., lat. =

mlčení, ticho
'síleti, -leji = síliti 2.
silhouetta, ž.. zprav. zčešť. silueta.,

v. tam
silice, ž. = éterický olej
silicí = na. posílení, posilujíci. sí

IIVÝ (prášek...)
síliti, sil(te), -len(í): 1. s. koho

= činiti silným, dodávati síly;
2. podmětově = stávati se silný.
nabývati sily;
slož. dokon. '0- = ze- (Holeč.):
po- koho, se čím; po- či posta—
vení = přispět k jeho pevnosti;
vy- se těžkou prací = vyčerpati
své síly; vysílaný; ze—co = uči
niti silným, silnějším, pevnějším;
podmět. ze- = státi se silnější,
nabýt větši síly;
-silovatž, slož. nedokon. po- ko
ho, se; org-; ze- co;
sílwati, opakov.:
síli'uý = sílící

silk, -u,_ m., z angl., bavlněná.
lesklá. látka.; Silkový, přid. k
tomu

'silněti, -něji = siliti 2; slož. dok.
ze- (sm.)

silnice, ž. = ,.silná", dobře upra
vená, 'vozovka; zdrob. máčka, ž.;ř
silnične, -ho, stř. = silniční
mýto; .
míčm příkop... || míčný (Jin)

'silnlti = dělati silným, silnějším,
sílit, posilovat; obyč. slož. do
kon. zao-; slož. nedokon. posilňo
'vati

silno-, kmen k silný ve slož.:
*-duchý = silného ducha (šmil.);
'-hlasý (Koll.)

silný [-len; -lně, nář. -lno] = ma
jící sílu, moc, statný, prudký.
tlustý, pevný, mohutný, značný,
hustý... (muž. strOm, hlas, vítr,
nápoj, pokles cen, kniha, ruka,
mlha, vůle, naděje, nedůvěra,
chřipka, prknO, sukno, pivo, voj
sko...); silný důvod = zcela. pře
svědčivý; -né slovo = ostré, od
vážné, káravé; -ný padesátník
= komu je silně přes padesát:

býti silný (tělesně) || silen, sil
ný (duševně): silně se opřít... =
(se vší) silou: = velice: -ně prší.
krátkozraký...; = hodně, mnoho:
-ně přes 50 let; 2. stup. silnější
[máji]

silo, stř., ze špan. = zařízení na
uchování obilí a, zelené píce

siločám || -kř1'.vka, -vek, ž. = čára,
křivka sily (odb.)

'silostroj, -e, m.
(dnes jen žert.)

'silotvorný = tvořící, dávající sí
lu: _-né srdce (Č.-Chod)

-silova.ti, v. Síliti
silov—atiobilí = dávati do sila.
silový [-vě; wosa, přid. k síla

(říd.): s. přízvuk = dynamický,
záležející v zesílení hlasu

'silozkumec. -mce, m. =
(Koll.)

silozpyt, -u, m. = fysika (zastan)
silueta, ž.. z franc. silhouetta =

stínový obraz, portrét z profilu
v obrysech, náčrt (podle franc.
ministra z 18. st.); siluetář, '-e.
m. = kreslič siluet; siluet'nict'ví,
stř. = kreslení literár. siluet
(šal.); siluetový, přid. k silueta'
s. portrét

silur, -u, m. [[ silu'rský útvar (po
dle národ. jm. Silur v st. Bri
tanii)

Silvestr,“ -a, m., z lat., muž. jm.:
slaviti Silvestra., t. j. svatého S.
(31/12); na. Silvestra, o -stru:
chápe se více za označení dne.
pak silvestr; silvestrovský večer

símaný, -ma.ti, v. jimati
sí-mě, stř., v. semeno
slmili—, z lat., ve slož. = (jen)

podobný, napodobený: diamant;
-japan, -u, m., japon. papír

simonie <<-nyje», ž. = svatokupec
tví (podle biblic. svatokupce Si

zčešt'. motor

f_ysik

mona); mista., m. = svatokupec
'simpl, neskl. přid., z franc. =

prostoduchý, naivni ; simplismus
<<-pliz-», -mu, m. = prostodu
chost, naivnost

simplifikace; ž., z lat. = zjedno
dušení; -kač'ní, přid. k tomu
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simulace, ž. z lat. = simulování;' sionský, přid. k Sion: dcera. si—
-lant [-tka], -a., m. = kdo si- onská. = církev
muluje; -lantský Esky; -stvi], Bípati || řidč. sipěti (si-), -pi =
přid, k tomu; syčet. syčivě, chraptivě mluvit;
simulovati = předstírat (nemoc, slož. dokon. vy- několik nadávek
šílenství...): slož. dokon. za- co (Vr.) = chraptivě vyslovit; za-:
(Herrm.) flašinet zasípěl (Ner.);

simultánka, ž. = simultánní hra:
simultánni, z lat. = současný, o
šachové hře, hraje-li jeden hráč
s několika současně, 0 cvičení

síň, -ně, ž. = předsíň, chodba; =
větší místnost, dvorana (taneční,
zpěvní...)

sinalý [-Ze; -lost] = zesinalý.
zmodralý; sinati = modrati;
slož. dokon. z- (Ner.) || obyč.
ze-; zsi/nalý (Zey.. (E.-Chod) ||
zesinalý

sinavěti, -vějí = stávati se sinavýj
slož. dokon. ze-;
sinavy' [-vě,- wosa || *si- =
modrý, namodralý, do modra

*Bínec, -nce, m. = předsíň (Wint.)
slnekura. x-kú-», ž., z lat. sine cu

ra (= bez péče) = postavení,
důchod bez velké námahy; -ku
rista, m. = kdo má sinekuru.
pachtí se po ní (Mach.)

Singrovka, -vek, ž. = Slng'rův ši
cí stroj

singulár, -u, m., z lat. = jednot—
né číslo (mluvnic.); Jari-isto, m.
= starousedlík; -lár0'vý = jed—
notný (mluvn.)

síňka., -něk. ž., zdrob. k síň
*sinokřídlý (Čech) = s namodra

lými křídly
sinolog, -a. m., z řeč. =

čínštiny; -Zogie, ž. =
čínské kultuře

*síňový, přid. k síň: -vé dvéře =
od síně

siný [mě] = modrý, modravý, na—
modralý (básnic.); bledý do sina

znalec
věda o

Sion <<Sijon», -u [[ -a, m.. hora
v Jerusalemě; přenes. = církev;
sionismus <<-nyzmu5», -mu, m.
neboli mis—tickéa-nystyco) hnuti
= reakční židovské snahy o bur
žoasni stát v Palestině; mista
[-tka], m. = stoupenec sionismu;

stpavý tmě; most) = sípající:
5. hlas, -vě mluvit;
sipot " si—,-u, m. = sípání

síra., 7. sírou ll si-, ž.. prvek:
symb. zkázy (bibl.)

Siréna, ž.. mořská. víla. v řec. bá
jesloví; symb. svůdné ženy;
siréna = tovární... píšťala; siren
ni hlas (Hlad)

sirka, -rek, ž. = zápalka (původ.
se sirnou hlavičkou); hubený
jako s.: -ku by mohl od něho
zapálit, o někOm rozpáleném
(lid.); sirkáma, '—ren, ž. = to
várna na sirky;
sirko'vý monopol

sirnatý = obsahující síru, podob
ný síře, připomínající ji;
simik, -u, m. = pouzdro na sir
ky; = sloučenina se sírou;
sir-ný, příd. k síra. (květ, lázně)

síroba, ž. = osiřelost; *sirobný =
osiřelý (R. Svob.)

sirocco || sci- <<široko», stř., ital.
= teplý vitr

sirota., 2. = sirotek (kniž,);
sirotči, přid. k sirotek: s. úřad.
právo, pokladna, jistota: -tčinec,
-nce, m. = ústav pro sirotky;
siroteček, -čka., m., zdrob. k
sirotek, -tka, m. = osiřelé dítě;
Sirotci = žižkovo vojsko po je—
ho smrti

sírovitý [-tě;
síře;
sirový, přid. k síra: —vá.kyselina

slrý [-ro] = bez rodičů, bez man

-tost] = podobný

žela, bez dětí, opuštěný. pustý.
osamělý (kniž.) : -rá země
(Heyd.), samota (Sez.); je siro
= pusto (Vr.)

sířiti = sírou napouštět, bílit, čis
tit; slož. dokon. vy

sistovnti, z lat. = zastavit,
šít

ZI'U'
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Sisyfova, sisyfovská, -fská a-zy-» síťovací jehlice = na síťování:
práce = těžká, ale marná., bez— matt = plésti síťovou tkaninu
účelná; podle řec. báje o Sísy- sítovina., ž. = sít0vé pletivo
fovl (1. p. -fos), marně válejí- síťovina, ž. = sit'ové pletivo;
cím v podsvětí kámen do vrchu

síť, 2. jedn., 1., 4. mn. -tě, 2. mn,
atd. -tí_ -tím, -tích, -těmi, 2. =
pletivo, předmět z něho na o
chranu, na zachycování (míče),
na. lov; přenes. s. čar. cest, špe
hů... = splet, množství; v. síťka

sítárna, -ren, ž. = dílna, továrna
na síta; sžtafř [-řka], -e, m. =
výrobce sít; sítařský [-ta'řstv£],
přid. k tomu

sít'ař [-řka], -e. m. = výrobce
sítí; -řský [-řstvt], příd. k tomu

sitba, v. setba
sítečko, stř., zdrob. k síto
sítěný = udělaný ze sítí
síti, seji, sej, seje, -jíc, sev, sel,

set(í) (lid. siji, sil) = rozhazo
vat, vkládati zrna, semena. do
půdy, aby vzešla; slož. dokon.
dosíti || (řidč.) deseti = dokon
čiti setí; na- samou pšenici II
na- čeho (málo, mnoho); 0- po—
le; po- břeh travou; pro-, pře
mouku sítem; přenes. pro- žáky
při zkoušce = nechati slabé pro-'
padnout; roz- obilí; vy- všecku
pšenici; za- co, prostě dokon.:
-sívati || -sévat'£, opakov., nedo
kon. slož. 0- atd. k dokon. osíti;
dokon. nao— se polí (Slád.) =
mnohokrát osívat

sítí, stř. !| sítina, ž., rostl.
síťka, -těk, ž. zdrob. k sít': s. na

vlasy; 3. = ochranně Opatření na
poštov. známkách & bankovkách

sítko, -tek, stř., zdrob. k síto
síťkovací jehla = na síťkování:

-t'ko'vat4' = plésti síťky
síťkový, přid. k síťka: -vé sklo ==

proložené síťkou
sítnice, ž., část oka; sžtm'čka, ž..

zdrob. k tomu
*sitno, stř., slov. = peklo (Heyd..

Koll.)
síto, stř. =

řešeto; paměť jako s. =
vá.

nářadí na. prosěvání.
děra

88.

.sjednotitcl [-lka], -e, m. =

siťovitý = podobný síti;
síťový, přid. k síť: s. rámec...

poloha, po
situační

situace, ž., z lat. =
stavení, stav, poměry;
Plán, zpráva

situovaný [-'ván, -vá.na...], z lat.:
býti dobře -ván = žít v dobrých
poměrech; dobře -vaný člověk

sity, S., v. city
slvíček, -čka, m., zdrob. k studie,

-a. m. = sivý holub, kůň...
-sívati, v. siti
sivo-, kmen k sivý ve slož.:

-bilý = sivě bílý; —bradý = se
sivou bradou; -hla'vý (Heyd._ T.
Nov.); -mod'ry', -oký

sivý [-vě; -'vost] = popelavý, še—
dý, šedivý: s. holub, kůň, vlas

—vé ráno (Bezr.)

Sjednocený, k sjednotlti, v. jedno
titi; -ná církev = řeckokato
lická; sjednocovací = mající za
účel sjednocení; -covat1'., v. jed
notiti

kdo
sjednotí; —titž,v. jednotiti

Sjesta., v. siesta
sjezd, -u. m., 1. = sjetí vozidlem.

jízda dolů; 2. = sjetí lidí, schůz—
ka, shromáždění, kongres; sie...
do'vatž = pořádat, konat sjezd.
-dy (hovor.. Olbr.):
sjezdovnik, -a, m. =
sjezdu, kongresista;
sjezdový, přid. ke sjezd: s. vý
bor...

sjízdný [most] = po čem lze sjet.
jezdit, o cestě

sjíždětl, v. -jižděti
Skafandr, -u, m., z franc. = po

tápěčský oblek
skákací prkno = na. skákání
skákati, skáčí..., —čí ll skákám.

skákej, skáče, -čic || skákaje.
-kání, opět. ke skočiti: pod níz
kým stropem vysoko neskákej
(přísl.) = řiď se poměry; s. ra
dostí; srdce mu radostí skáče:

účastník
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5- komu do řeči:-slož. dokon. do- Skalpel, -u, m., z lat. = lékař_
kam (po jedné noze); na- do ský nožík
vozu: na- se (mnoho); ob- || skalpovati koho = provést na něm
časť. od- (si) co = .,odnést". skalp 2.
špatné pochodit; se- s čeho, do skandál || sk-, -u, m., z řeč. =
vody: u- se (do únavy): W- se
= do vůle se naskákat;
-skako'vati, slož. nedokon. tio-,
na—... k dokon. doskočiti atd.:
ob- koho = horlivě, ochotně mu
sloužit, zavděčovatl se... ;
skákávati, opakov.

skákavý buě; -vost] = skákající.
záležející ve skákání (živočich,
pohyb-u); tatíčku s., panenko
-vá!. výraz podivu. zklamání,
rozhorlení (lid. a. hovor.)

I skála, skalou, mn. skály, 2. skal.
3. atd. ska-, ž., útvar horniny;
symb. statnosti, síly, pevnosti,
tvrdosti: člověk (tvrdý) jako s.:
mohl by skály lámat, v. lomiti

II skála, v. škála
Ska-lili, “84 m. =

skále, láine -lu
Skald, -a, m. = severský pěvec
skalí (*skalovi), stř. hromad. ke

skala = skály
skalice, ž., 1. = skalka: dochov.

v česká S., město v Č.; 2. s. bí
la.... síran

skalina., ž. || časť. skalisko, -sk ||
-sek, stř. = balvan, skalní útes

*skalistý = skalnatý (Nov., Mrs.)
skalka, ž., zdrob. k I skála
skalnatý [—tě;-tost] = plný skal;

skalní ]] kniž. mý, příd. k 1 ská
la: -ní rozsedlina; -ní sklep; -ní

kdo bydlí ve

město = skály podobné městu;
-ný tes (Slád.), sklep (Vrchl.);
-ní liška: -ní realista... = z pře
svědčení, tuhý, nekompromisní
(hovor.); *skalnice. ž. = skalní
cesta (Svět.)

Skálopevný [-ně; -'nost] || *ska—=
pevný jako skala (víra. přesvěd
čení)

skaloví, v. skali
skalp, -u, m., z franc. = 1. lebka.

hlava; 2. kůže s vlasy stažená s
hlavy; přenes. = trhavá kritika
(Čech)

pohoršení, ostuda, hanba; zdrob.
-Zek, -lku, m.; ska/ndalisovati
<-zo-» = ostouzet; skandální
[-ně; -nost] = pohoršlivý. ostud
ný

Skandinávec [—'vka] <<-dy-», m. =
obyvatel Skandinávie; Skandiná
vie a-dynávije», ž., poloostrov:
Skandinávský., příd. k tomu

skandovati, z lat. = číst verše ryt
micky

skáplý, skápnonti, ska-, v. kapati
skart, -u, m„ z ital. = vyřadě

né věci. zboží, brak; skartace,
ž. = vyřaďování; skartovati =
vyřaďovat

skat, z ital., 1. —u, m., stara ka
retní hra; 2. nesklon. přídav.
jm. <<skát, škát»: býti 5. barvy
(v kartách) = nemít ji

skaut [-tka], -a, m., z angl. scout
= člen předvál, organisace mlá
deže, junák; zdrob. skautik, -a,
m.; skauting c-tyng», —u,m. =
skautování; skautovati = skaut
sky tábořit, býti skautem;
skautský [-sky; -stvi], příd. ke
skaut: s. tabor...

skeč, v. sketch
skelet (Eška-, Herrm.). -u, m.,'z

řeč. = kostra

Bkelněti, -nějí, o očích = stávat!
se skelný, skleněný; slož. dokon.
ze—(Vr.); skelný, příd. ke sklo:
s. prach, papír, -ná huť

skepse, ž., z řeč. = pochybovaní,
nedůvěra; skepticismus <<-zmus»,
-mu, m. = skeptické smýšlení;
idealistic. názor, že je existence
vnějšího světa pochybné; skep
tický [-cky; -čnost] a-tyc-,
-tyč-», příd. ke skepse = pochy
bovačný; 2. stup. skeptičtějši
[-ji]; skeptik <<-tyk», -a, m. =
pochybovač

skerco, v. scherzo
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*skeřiti se = šklebiti se, pokry- jící se skladby: -ná stránka.
tecky plakat (Rais); sr. škeřiti zvláštnost; = syntaktický; -ně

sketa, m. = zbabělec = po stránce skladebné _
sketch “skečů, -e» m—.31181-= 113- skladiště, stř. = místnost, budova

črtek, nástin, vzrušující aktov- na úschOvu zboží, depot;
ka, kabaretní výstup

sketský [-sky; -ství], přid. ke ske
ta = zbabělý

*ski <ský», neskl. ž. pomn., z nor.
= lyže

skiagram askyja-», -u, m. = roent
genový obraz

skica..., v. skizza
skif, -u, m. = úzký člun pro jed

noho veslaře; skifař, -e, m. =
kdo jezdí na skifu

skioptikon <<-ty-», —ka, stř. || -konu,
m., z řeč. = promítací přístroj

skizza <<-ca>>(zčešť. skica, hovor.
ski-), z., z ital. = nárys, náčrtek:
skizzák (-cák), -u || -zzá'ř (-cá'ř),
-e, m. = sešit, kniha na skizzy;
skizzovati (—co-) = črtat, na
črtnout; slož. dokon. nan-;
skizzóvžt'ý (-co-) [-tě] = náčrt
kovitý:
skizznouti (skic-, Tilsch.), dok.
ke skizzovati; slož. dok. na

sklad, -u, m., 1. = složení (chem.
látek. hlásek v slově...): bez 18.
du a skladu, v. lad; 2. = slo
žené zboží, místnost, budova na
ně: míti zboží na -dě

skládací = na skládání (židle...)
skladač || sklá- [-čka], -e, m. =

kdo skládá; = skladatel (Hál.):
skládačka, ž. = chatrná báseň
(Nov.)

skládání, stř., ke skládati; hmotně
= skladba, spis, dílo (zast.)

skladatel [-lka; "-lkyně, Koll.], —e,
m. = kdo skládá hudebni, zpěv—
ní díla, komponista; -telsky'
[-sky; -ství], přid. k tomu;
skládat'l, v. kláSti

skladba, -deb. ž., 1. = složení.
sklad 1.: něco složeného, hudební
dílo, komposice, slovesné dílo;
2. část mluvnice, syntax: 3. =
záhyb, vráska (čech);
skladbička, ž., zdrob. k tomu;
skladebný .[-ně; -nost] = týka

sklad'lštné, —ho,stř. = skladné;
skladištní, přid. ke skladiště

skládka, ž. = skládání, místo na
skládání

skladné, -ho, stř. = poplatek za
používání skladu, skladiště;
skladník, —a,m. = správce skla
du;
skladný [—ně; -nost] = co se
dobře skládá (zboží); -ná opra
va čes. pravopisu (zavedení J' m.
3 ap.); -ná. píseň = umělá.
(Koll.); -né typy lidské = slo
žité (Sez.); —nápostava = rozlo
žitá (č.—Chod); -ně urostlý (t.)

skladovací místo, plocha = na skla
dování; duatl = uskladňovati

skláněti, v, kloniti
sklápěcí = na sklápění (sedátko.

střecha...); -pěti, v. klopiti
sklapnoutl, v. klapnouti
sklapovací = sklápěcí; matt, v.

klapati
sklárna, -ren, ž. = výrobna skla
sklář, '-e, m. = výrobce, foukač

skla; sklářiti = vyráběti sklo
(Vr.); sklářský [-ství], příd. ke
Sklář

sklenář [-'řka], -e, m. = kdo pro
dává sklo, zasklívá okna.; = kdo
rozbije okno (ironie. lid. a ho
vor.); sklenářský [-st'ví], přid.
k tomu

skleněný = jsoucí ze skla (nádo
ba...); oči jako -né (při nemoci.
leku)

sklenice, zdrob. máčka, -ček, z. =
skleněná nádoba

skleník, -u, m. = zasklená míst
nost na úschovu a pěstování
rostlin; = kus nábytku na uscho
vávání skleněného nádobí; sklení
kový [-1Jě; -vost] : -vé rostliny =
pěstované ve skleníku; přenes.
-vé umění, ovzduší (Neum) ==
neživotné, nepřirozené, úzké
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sklenka, -nek, ž., zdrob. ke skle
nice

sklený (nik. skle'rmý) = skleně—
ný, zasklený (říd.)

Sklep. =Pa, 6. -pě, m. = „klenutá
místnost" (souvisí s klenouti),
podzemní místnost na úschovu
věcí; = krám, obchod (slov.,
Jir.); sklepák, -a, m. = sklep
mistr (důvěru, Č.-Chod);
sklepení, stř. = sklepní míst
nost, sklep; přenes. s. nebes
(HaL) = klenba;
sklepní, přid. ke sklep: s. okno.
byt...;
sklepnický [-ctví], přid. ke sklep
ník;
sklepníček, -čka. m., zdrob. ke
sklepník;
sklepničlti = býti sklepníkem
(Těsnohl.);
sklepník [-nice], -a, m. = číš
ník;
sklepný, -ného, m. = Sklepmistr

sklerosa a-róza», il., 2 řeč. = kor
natěni cév (tepen) -rotický
<-tyc-», přid. k tomu

skleslina, ž. = skleslé misto
skleslý [-le; -lost] = svěšený; pře

nes. '= sklíčený, ochablý: -1e se
ubírati (Vr.), vypadati

sklíčený Í—ně; -nost] =
ztrápený, smutný

sklíčko, stř., zdrob. ke sklo
skličovati, v. II klíčiti
sklípek, -pku, m., zdrob. ke sklep
sklivec, -vce, m. = Sklovité těleso

v oku
'sklíze, ž. = sklizeň (Slád.):

sklízecí = sloužící ke sklízení: s.
stroj;
sklízeč || sku-, -e, m. = kdo sklí
zí, sklízecí stroj;
sklizeň, -zně, ž. =
sklízeli, v; kllditi;
přid. ke sklizeň

Sklo, skel, stř. = hmota vzniklá
tavením křemenné směsi; = skle
něné zboží; = sklenice (podle

vejce ve skle; pomn.
skla. = brejle, Skřipec; míti
tlusté s. = zaclánět (lid. & ho
vor-): symb. čistoty: býti (čistý)

skleslý,

sklízení ;
skllzňový,

skočoc

jako s.; též = být bez peněz
(vulg.); hledět nač příliš čer—
ným sklem (šmll.) = příliš čer
ně; mít. dáti si koho, co za. sklo.
posměš. o úzkostlivém opatro
vání;
*sklomalba, -leb, ž. =
skle (odb.)

sklon, -u, m. = sklonění (hlavy):
= úhel, který svírá nakloněná
rovina.... se svislicí; s. k čemu
= náklonnost, náchylnost. inkli
nace, disposice;
sklonek, -nku, m. = konec (dne.
století, života)

sklonění, stř., 1. s. hlavy..., v. klon
niti; 2. = skloňování (m1uvnic.)

sklonný [-nnost], 1. = nakloněný
(Ner.); obyč. = mající sklon.
náchylný, inklinující: 2. = co
lze skloňovat

skloňovatl, v. _klonitl
sklop, -u. m. = poklop. sklapo

vací část sedadla.;
sklopec, -pce, m. = past, vikýř:
*sklopžtý = sklopený, silně na
hoře vyklenutý (č.-Chod);
sklcpka, -pek, ž. =. jeden způ
sob vyšinutí na hrazdu;
sklopna, ž. = sklopná část děla:
*sklopný = sklápěcí:
sklopo'vatž, v. klopltl

skloubiti, v. kloubitl
'sklouzek,

malba na

klouzek
žert)

-zku, m. =
(1id.); = knedlík (Ner.

sklovatý || -mlt:ú = jsoucí jako
sklo: -vitá kůra, = led (Rals);
sklovina, ž. = látka, z které se
dělá. sklo, jí podobná, email, gla
sura

skluz, -u, m. = sklouznutí. klou
zání, smyk; skluzavka, ž. =
sklouzavá dráha;
'skluzký = kluzký (Ner., So.)

skoba, ž. = hák na. pověšení. spo
jení, sevření...; podle podoby =
silně ohnutý nos (hanl.);
skobička [: skobka, ž.. zdrob. k
tomu

skoble, ž. = bednářský nůž
skobový, přid. ke skoba: s. kříž
skočec, -čce, m., rostl.; v. rlcinový
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akočiti, -či = udělati skok; pře
nes. 5. ke kupci... = rychle do
jít, za,-; 5. do čeho, přenes. =
ukvapeně provést (lid. a hovor.);
s. do vody, do ohně pro koho,
přenes. = všechno pro něj udě—
lat (t.); s. komu do řeči = pře
rušit jeho řeč tím, že sami za
čneme mluvit; 5. si = zatanco
vat (t.);
slož. dokon. do- kam, proč; na-:
boule, husí kůže komu naskočí
= náhle se objeví; -čilo mu =
má. náskok, výhodu před dru—
hým; žitu -čilo = podražílo,
ní k. ceně, cenám -čilo, m. cena
se zvýšila., stoupla: nad- = sko
čitl do výšky; nad- si = nad
běhnoutl sl; "'ob- koho = skoky
obklíčit (Čelak.); od- od koho,
čeho = skokem se vzdálit; od—
(si) kam = na chvíli odejít; po
(sl); 'pod- koho = podvést.
oklamat (zast.): Pro- obručí; pro
skočily divné řeči = tu a tam
bylo slyšet; pro- se; pře- co:
pře- koho v úřadě = předejít
v postupu: pře- odstavec, listy
v knize = vynechat; před—před
koho, před co;
při/- ke komu; přl- komu na po—
moc = přlspěchat; 702— se, o
hlavě = puknout: se- s čeho;
u- = skočitl stranou; 12- do
čeho. do řeči || časť. skočit;
031- = skočiti do výšky, ven:
div z kůže nevy- = „nevyletět“.
v. kůže; 17001- = trochu vy-;
srdce ti -skočí (Ner.) = zaraduje
se; za- (si) kam = rychle na
chvilku zajít; za- koho = pře—
kvapit, oklamat, přepadnout; za
za koho = zastOupit jej;
v. skákati

skočmo, příslov. = skokem
skočná, ž., tanec;

skočný [mě] = skákavý, křepký
do skoku; -ná píseň, hudba: -ně
= skokem, křepce

*skojíkati = skučeti, jíkati, o sýč
ku; slož. dok. zw- (Řez., nář.):
skojík'nouti, -kl_ dokon.

skok, -u, m. = mrštný pohyb do
Výšky, do dálky, na stranu; dát!
se do -ku; utikati -kem || skoky
(Kopeč.); přenes. čas utekl -kem:
zajít kam, zastaviti se kde na
s. = na. chvilku; přenes. -ky v
myšlenkách, myšlenkové -ky =
nelogické myšlení; skok ve vý—
voji = náhlá. změna jednoho sta
vu v druhý; v, jelen

skokan, -a, m. = kdo dobře ská.—
če (lid. a hovor.); žába, pa
vouk; = baletka (Hlad., žert.);
skoku/ni stehýnko; skokanský zá—
vod

*skolek, —1ku,m. = tříska, štěpina,
tyč, skrojek, řez (nář.)

I skoliti = skučeti (mysliv.); slož.
dokon. za- (Vr.)

II skolitl, v. koliti
skamíratl (zko-, (í.-Chod, šlejh.)

= stále stonat, být na umření:
přenes. o spolku, hnutí = nevy
vinovati činnost, hynout. zani
kat. o světle = uhasínat; skomí
ravý [—'vě;-vost] = skomírající

skon, -u, m. = skonání, smrt, ko—
nec, zánik (kniž.)

*skonalý čas = perfektum (zast.)i
-lé sloveso = dokonavé (t.)

skonání, stř. = konec: do 3. světa
skoncovati, v. koncovati
skonto, stř., z ital. = srážka..

sleva
skontro, -ra. stř., z ital. = zúčto—

vání, přehlídka účtů
Skop || lid. škop. -a, m., časť.

skopec, -pce, m. = vykleštěný
beran; skopci, ruS. nábožen.
sekta.:
skopčák, -a, m., nadávka.; pů
vod. = pasák skOpců;
skopžčina, ž. = hloupost. hloupý
kousek (lid. a. hovor.);
skopo'vá, ž. = skopové maso, -vá
pečeně:
skopovice, ž. = skopové, kůže:
= Skopové rukavice (Ner.);
skopomma, ž. = skopové maso, -vá
kůže;
skopový, přid. ke skop: —véma
so, -vá pečeně

skór, v. score
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'skoralý = okoralý (Hora) skoupo-, kmen ke skoupý v ojediň.
skorbut, -u, m., z franc. = kurděje slož.: -mluvný = Skoupý na slo
skorem || časť. skoro, příslov. = vo (Brandl) || -zwký (Koll.,

téměř, málem, hnedle: skoro šmil...
rok; skoro nic...; skoro 2 rána Skoupý );[-pě -post] = lakomý; s.
= časně (Bezr.; nářeč.): v. na slovo, na. řeč = málomluvný,
skorý nemluvný; přenes.=malý (Ner.)

'skoroještěsláva, ž. =
sláva. (Tilsch.)

skórovati, v. score
skorý = raný. časný'(nářeč.)
skořápka (lid. ško-), -pek, ž. =

“obal ořechů, vajec, mlžů...
'skořep, -u, m. (Vrchl.) || -pa, ž.

pochybné.

_(Ner.) = skořápka;
skořepí/na, ž. = skořápka; zdrob.
Tinka, ž.

sko'íři'ce, ž. (souvisí s kůra), koře
skořwovka, ž. = Skořicový likér;

_-covn£k, -u, m. = _ Skořicový
strom; Skořicový [-'vě], přid. ke
skořice (olej, vůně); = červeno
hnědý:_ -vá. barva; -vý kabát
(Majer.): -vě žlutý (R. Svob.):
skořič'ný = skořicOVÝ

'skořípka., ž. = skořápka (čel'ak)
s_kot [-tka] (lid. &, hovor. Skot),

-a, m.,. národ. jm.; symb. lakot
ného člověka (hovor.)

skot, -u, m. = hovězí dobytek;
skotácký [-cky; -ct'vž], přid. ke
skoták: -cká. služba; přenes. -cký
kousek, -ctví = dar'ebačina...;
skotáček, -čka, m..“ zdrob; ke
skoták; .
skotačina, ž. = skotačeni;
skotačiti = býti skotákem (J ir.).
přenes. = darebačit, dovádět...:
skotačivý [-vě; -vost] = skota
čící; '
skoták, -a. m. = pasák skotu:
přenes. = nezbeda, dareba, ulič
ník

skotnice, ž. = skotná samice:
skotný = březi'

'skotokrad, -a, m. = zloděj skotu
(Klost.)

Skotsko, stř., země; skotský, přid.
ke Skot

skoula, ž. = Skulina (Svět., Sez.,
Rais)

Skráň || skráně (nář. škrarň), mě.
z. = líce, tvář, spánek (na obli—
čeji);
skráncc, -nce, m. = čelenka
(čech)

skrápěti, v. krápčti
Skrbenský, -kého, m., přijm., pův.

= ze Skrbně
ski-bití, -b1'vý = skrbliti, -livý (za

star.)
skrblice, 2., v. Skrblík;

sk'rbl-ický [-cky; -ct1ň], přid. ke
Skrblík [-lice], -a., m. = lakomec:
skrblit'i = lakotit; s. místem
(Čech) = šetřit; nes. chválou:
slož. dok. *u- = ušetřit (Vanč.);
ski-hmmm, opak.;
Skrblivý [-vč; duost] = lakotn'ý

skrček, -čka, “m. = skrčený, malý
člověk, často nadávka.;
skrčenec, -nce, m. = člověk
pohřbený (v kamenné době) ve
skrčené poloze: = kdo se krčí.
bázlivec, hudlař (šal.); zdrob.
meček, -čka, m. (t.)

skrčka, ž., neboli přeskok skrčmo
= ve skrčené poloze

skrčovati, v. krčiti
“ski-ej, -e, m, = skrýše
skreslenina (*z—), ž. =

obraz, karikatura;
skreslený (*z-), v. kresliti

skribent, -a. m., z lat. = pisálek
skrips, -su <<-su», m., z angl. mn.

č. ke scrip = zatímní poukázka
na peníze do ciziny

skreslený

skriptor, -a, m., lat., dříve = úřed
nik knihovny

shofule, 2., z lat. = krtice (lé
kař.); skrofulosa <<-lóza>>,ž. =
krtičnatost; -loswi || dásní =
krtičnatý

skroječek, -čku, m., zdrob. ke
skrojek, -jku, m. = skrojená
část chleba
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skromničký, dňoučký = velmi 'přijiti s. nemoc; přijít ke ko—
skromný; mu skrz to, tu v_ěc (v jaz. spis.
skromný [-mně, -mnost] = s
málem spokojený, nemající velké
požadavky, nenáročný; *poskrom—
nu (Nezv.) = skromně

skropov—ati, v. kropiti .
skrovničký, minký = velmi skrov

ný:
skro'v'ný Punč,- —1most] = malý.
nepatrný; poskrovnu || mě =
málo

'skmcha, ž. = zkrušení, stísně—
nost, deprese (Stal—E.) _

skrupul, -e, m. || zprav. ž. pomn.
skrupule, -lí, z lat. = vrtochy,- 

'pochybnosti, úzkostlivost; -losita
<<-lozi-»= úzkostlivost; Joem “'

-snost] a-lóz-» =. .46an [-sně;
úzkostlivý

skrutátor, -a, m.. z lat. = sčítaá
tel hlasů: skrutinium a-týny-,
jum», —nia, stř, = sčítání hlasu.

skruž, '-e, ž. =
klenuti, obrubeň

skrýš(e), -e, ž. = místo na skrytí;
skrýška, ž., zdrob. k tomu (HaL)

skryt, —u,m. =.úkryt;
skrytý [-tě; -tost] = ukrytý,
tajený, tajný (boj. přechod);
v skrytě (Rais), » skrytu (Sez.),
vskrytu (Vr.) || 1: skrytosti =
skrytě, tajně, potajmu

skryvač || skrý-, -e, m. = kdo
skrývá. přechovavač; skrývačka,
ž. = obrázková hádanka; =
skrývání, hra. na skrývání; akrů—'
vatel, v. krýti

skrz(e), 1. příslov.: jeti, jíti skrz
[město, les] = vnitřkem pro
jíždět, -chá.zet; boty jsou skrz
= děravé; slož.- naskrz, mwe
sk'rz, skrz naskrz, v. naskrz:
veskrzťe), v. tam:
2. předlož. se 4. p., znamená a).

něčeho až za to:.vnitřkt'n
jíti skrze les, město;- b) prostře
dek, prostředníka: mluviti s.
tlumočníka, poslati co s. ředitel
ství; c) příčinu (účel), pro:
zdržeti se skrz koho; stalo se
to skrze mne (Vach.); nemohu

dřevěná podpora:

je k této předložce nechuť, za
viněna nesprávnými výklady né
kterých brusičů)

skřeček, -čka, m. = křeček (lid.):
nadávka;
skřečett, -čí = vydávati skřeky
(Staš.); slož. dokon. za- (t.);
skřečkovati = počínatl si jako
skřeček, prskat jako skřeček z
bezmocnosti, bez potřeby hroma
dit zásoby

“skřeholiti = zpívati (Rais)
skřehot, -u, m. = Skřehotání;

skřehotati, -tá.m " -ci, hlav. 3.
jedn. -ce = kuňkati apod.: žáby
-tají: havran -tá. (Krásnoh.);
slož. dokon. za-;
skřehotavý = skřehotající

ski-ek || *vzkřek (Ner., Vrba, c.
Chod), -u, m. = vřískavý křik;
skřekatt = vydávati skřeky
(Mrš.) || vzkře- (č.-Chod)

skřet, -a, m. = skřítek (kniž.):
skřeti, přid. k tomu: s. posta—
vička (Nov.)

skříň, -ně " skříně, ž., z. lat. =
schrána na, šaty, prádlo, knihy
atp., almara; zdrob. Skřínka,
-nek || -ňka, -něk, ž.;
'skřiňový, příd. ke skříň, -né:
-vé sbírky = chované ve skří
ních (Nei-.)

- *skřip, -u, m. = skřípot (Čech)
ski-ípati, -pu... -pou || -pám. -pej,

-paje, -pá.n(í) = vydavat vrza
vý zvuk (třením...), vrzat: s.
zuby; dveře, kola, -pají; sníh -pe
pod nohama; mrzlo, jen to -palo
(Baar); slož. dokon. roz- pero
= psaním pokazit; rozskřtpaný;
za— bolestí zuby; skřípávati, o
pakov.; v. skřípnouti;
skřípavý [-vě; JoostJ = skřípa
jící (hlas, tón)

Skřipec, -pce. m., 1. = nástroj na
skřípnutí, mučidlo; být jako na
—pci= v napětí, velice nedočka
vý, netrpělivý " být od někoho
.,zpovídan“ (lid. a hovor.); brát
na babí skřipec (Sez.) = „vy
slýchat, zpovídat“: křičí,-_ jako
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by ho na. s. bral = mučil skřip
cem (lid. a hovor.); 2. = roz
stípená. hůl na skřípnutí, ucho
pení něčeho; 3. = druh očních
skel, cvikr

skřípěti, -pí, rozk. skřip, skřípě,
-píc, -pění = skřípati (říd.):
pláč a. -pění zubů (biblic.); slož.
dok. za—:kordy -pěly (Krásnoh)

skřipka, ž. = chřipka (lid.); pomn.
skřipky, -pek = housle (Hal,.
Bezr., Baar); žertov. = špatně
housle

skřípnouti, -pl, -pnuv. -pnut(í),
dokon. ke skřípati = zaskřípati;
s. koho = potrápit, prohnat
(lid.); slož. dokon. pro-, pře—
co, při-, u- si prst, u- co = pro
štipnout, pře-, při-, u-; za— =
zavrzat, o dveřích (Čech)

skřípot || skři- (Rais, Kunět.).
-u, m. = skřípáni

skřítčí, přid. ke
skřítek, -tka, m. = bájeslovný
domáci bůžek

skřivan, -a, m., pták; symb. jara,
jarosti: až zazpívá, s. ap. = na.
jaře;
skřivánči, přid. ke Skřivánek,
-nka, m., zdrob. ke skřivan: ve
selá. jako s. (Něm.);
skřivani, přid. keskřivan

'skřívati = dlouho do noci bdít
(Karaf.); nářeč. = churavět

*skřížovaný = zkřížený; -ně nohy
(Ner.)

'skublanlna, ž. = chumáč (Č.-Chod)
skučetl, -čí = žalostně. kňouravě

kvičet, výt, naříkat (o pSu, o
větru. o člověku); slož. dokon.
za- ; skučí'vatz', opakov.;
skuči'vý = skučící (pes, pláč,
vítr)

Skuherský, -kého, m. příjm., pův.
= ze Skuhře

skuhrati = kňouravě naříkat, ža
donit ; = bručet : s. tajemná.
slova (Vrchl.), písně (Zey.) ;
slož. dokon. vy- = vyžadonit:
ze:-, prostě dokon.;
skuhrávati, opakov.;
skuhnwý [-vě; -vost] = Skuhra
jící

*skutečniua

Skulina || 'šku- (Jin), ž. = trhli—
na., mezera, štěrbina, skoula;
zdrob. -linka, -nek, ž.

skulptor, ;a, m., z lat. = sochař
(říd., č.-Chod); -ptovaný = vy
řezávaný (Zey.); skulptura (ptá->>.
ž., z lat. = sochařství, -řské dilo;
-ptu-ráln£ [-ně] a-ptu-» = sochař
ský. Výtvarný

*Skum, -u, m. = zkoumáni (oh
rozen.); poslat koho na -my
(Němc.) = na. zvědy (lid.):
*skumný = theoretický (obroz.)

skuner, v. škuner
Skunk, -u, m., z angl. = kožiši

na ze skunka; s., —a,šelma, čes.
Smraďoch; skunkový kožich

'skupec, -pce, m. —= skoupý čio
věk; 5. — hlupec (pořek.)

skupení, stř., sr. kupiti, 1. dějo
vě; 2. = skupina; 'skupenina, ž.
= skupina (Zey.); skupenství,
stř. = skladba hmoty (pevně.
tekuté, plynné)

skupina, ž. = několik lidí, živo
čichů, věcí skupených vedle se
be, u sebe, tvořících celek;
skupinář [-řka], -e, m. = vedouci
skupiny;
skupinka, -nek, ž., zdrob. ke sku—
pina;
skupinný || časť. minový = jsou
cí ve skupinách

skupovati, v. kupovati
skupština, ž. = jugoslávský sněm
'skůr, čím s, = co nejdříve (Koll.)
skusovati, sr. kousatl
Skutecký, -kého, m.. příjm.: pův.

= ze Skutče
*skutečnina., ž. = skutečná věc:

skutečně, v. skutečný;
skutečno, stř. = skutečnost
(filos.,- kniž.);
skutečnost, -i, 2. = co skutečně
je; smysl pro —nosti (Sez.); ve
-nosti je to jinak = vskutku,_
opravdu; mostní pSycholog'íe
(Sez.) = všímající si skuteč
nosti;
skutečný [mě] = skutečně,
vskutku jsoucí, přihodivší se.
vzatý ze skutečnosti (příběh.
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pravda...): -ně se to stalo =
vskutku, opravdu

skutcčský, přid. ke Skuteč
skutek, -tku, m. = čin; skutkem

co dokázat; pomáhatl slovy i
-tkem; Skutkové apoštolští ||
-tky apoštolské, bibl. kniha; pří
slov. vskutku = ve skutečnosti,
skutečně. opravdu; skutkový:
-vá podstata věci = to. co se
skutečně stalo

*skvěčeti, -či = křičeti (Staš.):
slož. dok. za,

'skvějný = skvělý (Č.-Chod)
*skvělobleský = skvěle zářící

(Mácha)
skvělý [-le; -lost] = skvíci se, jas

ný, nádherný, znamenitý, skvost
ný (den, počasí, úspěch, život,
slavnost, budoucnost, vítězství
...); -le se osvědčit

skvíti se !! stkvttž se, skvím...,
3. mn. skví, skvi, skvěte. skvě,
skvíc || skvěji, -ješ..., 3. mn.
skvějí, skvěj, skvěje, skvěv,
skvěl, skvění (původ. sv-, s_ou
visí se světlo) = blyštěti se,
třpytit. zářit; slož. dokon. 'a—
= ozařit (Suš.); roze- se krá
sou (Ner.); za- se,
kon.: s(t)kvt'vati se,
nedokon. slož "0- =
(Čelak.); za- se =
(čech)

skvost (zast. stk-), -u, m., souvisí
se skvíti se = drahocenný o
zdobný předmět, klenot; přenes.
= vzácný člověk,
skvostný [-ně,- -nost] = skvě
lý, nádherný (den, vydani kni—

opakov. ;
ozařovat

skvíti se

hy...); -nost (čech)
skvoucí = zářící, skvělý (básním)
'skvrň, —ně,ž. = skvrny, skvrni

tost
skvrna || lid. čiam-na., ž. = místo

nenáležitě zbarvené, potřísněné,
umazané: barevná, mastná s.,
-ny na slunci; přenes. s. na dob—
rém jménu... = kaz: s. společ
nosti = špatný člověk; *skvmq—
tý (80) = skvrnitý; skvrnitý
[-tost] = mající'skvmy; skvmiv
ka, ž., = skvrnitý tyf

prostě do- .

pracovník; _

skýtati || s'ky- = dávati, obyč. po
skytovat; slož. nedok. na- se:
naskýtá. se mi pohled nač. pří
ležitost... = otvírá se mi po—
hled, mám příležitost; slož. ne
dok. *po- = poskytovat (Slád.):
vy- se = růst, žít, objevovati
se, být v užívání..: květina.
houba, nerost, slovo... se vyský
tá; skýtá'vati, opakov.

skytnouti, -tl, -tnuv, —tnut(í), dok.
ke skýtati = poskytnouti (říd.
liter.): zprav. slož. dok_ mz—se =
nahoditi se. objeviti se...: -tla se
dobrá. " příležitost, krásný po
hled...; 'naskytlý se = nama.
nuvší se, jdoucí kolem (Nei-.):
po- komu pomoc; po- se = na
se (Zey.); vy- se = objeviti se.
najíti se: -skytl se tyfus, člověk,
který...; chyba se -skytne zříd
ka ap.;
-skytovatž, slož. nedok. na- se.
vy- se (častější než -skýtatl,
-sky-); po- = dávat (obživu.
pomoc.... někdy s 2. p.); D0
se = na- se (Zey.)

skýva (zříd. sky-, Jin), ž.: s.
chleba = krajic; s. u klobouku
= okraj;
skyvečka, Jvička, —ček, skyvka,
-vek, ž., zdrob. k tomu

sl., zkratka. = slečna; =. (119516
dující: str. 50 sl. = str. 50 a
následující

slabičný, příd. k slabika = slabi
kotvorný

*slabilioudck, -dka, m. = „kdo
slabě hude“, ubožák (Vach.

slabika, ž., část slova;
*slabikwnt, -a, m, = kdo slabi
kuje; -b'i.kář, -_e, m. = učebnice
čtení; tváře jako -ře = tlusté
(Němc., lid.); -bikářo'vá ilustra
ce = jako v —biká.ři(hanl.);
slabikotvorný = tvořící slabiku:
slabikovati = čísti po slabikách

slabina., ž., 1. = část těla mezi
žebry a stehnem; 2. = slabá
stranka., slabost (často pomn.)

*slabingr, -a_ m. =
gar. )

slaboch (vul
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slabiti = činiti slabým, slabším
(říd. kniž., Mach.), zprav. osla
bovati, ze-; slož. dokon. o-, ze
= učinit slabším, slabým; o—,
ze- nepříznivou zprávu, -VÝ dO—

-jem = zmírnit; —slabo'vat'i,slož.
nedokon. o-, ze

'slabizna, -zen, ž. = slabina (lid.)
slábnonti, -b1, —bnuv, -bnuti =

stávati se slabý, slabší: s. v ne
slož.moci; zrak, bouře... -ne;

dokon. o-, u-, ze-; osláblý, u-,
ze- prací...

slabo-, kmen k slabý ve slož.:
"—duch, -a, m. (Palac.) = člověk
slabého ducha; -duchý. || '-dušný

_(Mar.) = jsoucí slabého ducha
slaboch, -a, m. = slabý člověk.

obyč. vůli, mravně, duševně
slabo-myslný [-ně,- -nost] = jsou

cí slabé mysli, -bého rozumu.
lmbecilní; -proudý, o elektřině;
-silný = silný. ale bezmocný
(Holeč.)

slabost, v. slabý
slabošský [-šsky; —šst'lň], přid. k

slaboch = plynoucí ze slabosti,
prozrazující ji: -šská. povaha.
láska...

slabota, ž. = slabost, nécoslabé
„ho, slabý výkon a pod. (lid. a
hovor.) ,

*slabotčlný = jsoucí slabého _těla
slaboučký', -bounký = velmi slabý
slabší, v. slabý
slabůstka, -stek, ž., zdrob. _k sla
bost ve význ. slabá stránka

slabý [sláb; slabě; slabo; -bost]
= „nemající silu, ne silný. mdlý,
útlý, tenký (člověk, hlas, proud,
provaz, ruka. prkno, světlo...);
= ne taROVý,jaký by měl'bý
ti, málo výkonný, netučný, ne—
Výživný... (zrak, žaludek, polév
ka, víno. vědomosti...); slabý na
oči.'.., žák slabý v počtech..: -bá
hodina, -nka = necelá, mala;
-bá chvile = ch. slabosti; to je

jeho -bá. stránka = jeho záliba,
v tom není pevný, snadno chy
buje; býti slab v počtech...
(kniž.) || obyč. slabý; -bě svítit.
brániti se; je mi -bo = mdlo;

tělesná, srdeční..: -bost || —bost,
i mn. -bosti = slabé. stránka:
2. stup-.“ slabší [-běji]

slad, —u,m. = ječmen připravený
na vaření piva

'sláď, -di, 2. = sladkost (Č.—Chod)
www:, -a, m. (lid. a. hovor.) ||

sladař, —e.m. = kdo dělá. slad;
-dařský [-řsw£], přid. k tomu

sladce, v. sladký; sladcehořký =
sladký &. hořký (Han)

sladčoji, v. sladký
sládek, -dka, m. = 'sladovník. i

kdo vaří plvo; být... jako s. =
tlustý (lid. a hovor.) _

sládě, -dčte, stř. = sladké ovoce
(lid.); přenes. = polibek (č.
Chod) _

sladicí = na slazení; s. prostře
dek neboli sladidlo, -del. stř.

sladina, zdrob. _-nka“, ž. = mla
dé pivo; přenes._ = kýčovltý,
sentimentální kus, román (ho
vor.) _

slaďiti, slazen(í): s. co = činiti
sladkým, dávati do toho sladi
dlo; přenes._s. život láskou... =
zpříjemňovat; jiné je s-laditi

_k laditi, v. tam; slož. dokon. o-;
přenes. 0- si, komu život, práci

'= zpříjemnit; \pře- = příliš o-;
Přf/- = více o-: ' "
rslazooati, slož. nedokon. o- atd.;
sladí'vati, opak. __

*sladizna, -zen, ž.. =,sladina
*sladkavý = nasládlý (lid.)
sladko-, 'kmen k sladký ve slož.:

-bol,.-u, m. = sladký bol (kniž.);
-bolestný (Tyl) || -bolný' buě;
—no].= sladce bolestný (o' ra
dosti, vzpomínce): ve dne tak
-no (Nor.); —dechý' (básnic.):
-dyšný = libč vonici (Zey.);
'hO'řký = sladce hořký: -hořký
život (čelak.), iluse (Neum.):
Joyselý; -mři'vy' (Vrchl.); -šum
ný (Čech); 46870913) (t_); —tupý
[-tupě] (Slád.): -ústý; modu/£
zvířena = ve sladkých vodách

Sladkovský [-sky] = jsoucí v du
chu básnika Sládka



sladký 1405 slast

sladký [-dce; -dko; -dkost] = čas doma (lid. & hovor.): barvit
chutnající jako cukr, med (víno, na -no (Nel-.);
ovoce, dřevo, mléka); -ká voda slamka, slá-, -mek. ž., zdrob.
= pálenka, (Němc.); přenes. = ke sláma.
velmi příjemný. libý, roztomilý slamníček, -čku, m., zdrob. k
(hlas, úsměv, sen, polibek, tou- sla/muzik, -u_ m. = sláma v oba
ha...); 5. člověk = roztomilý. lu na, spaní;
často jen v řeči; podob. -ká. řeč, sla/mníkový, přid. k Slamník: -vá
slova; -dce chutnat, mluvit; látka,
míti -dko v ústech; -dkostl = slamotrus (Baar) !| slá- (Drn.).
sladké věci, řeči: -a, m. = kdo trOusí slámu.
2. stup. sladší; příslov. sladčeji hanl. přezdívka sedlákům

sládnouti, -dl, -dnuv, -dnutí = slámový ["věL Příd- k sláma: 5
stávati se sladký, o ovoci...; slož.
dokon_ za- = státi se sladldr;
= zachutnat, o hruškách (Če
lak.); hlas sládl nadějí (Jir.);
zasládlý, o ovoci...; prostě do—
kon. z'e- .

'sladomel -a, m. = sladař (zast..
J'ir.)

slad'oučký, —ďounký = \'elml
sladký

sladovati = dělati slad;
studována, ž. = sladový výtažek;
sladovna, -ven, ž. = dílna na
Slád;
sladovnický [-ct1rí], přid. k
sladovník, -a, m_ = sladaři
sladový- = ze sladu, obsahující
slad (výtažek. káva, víno)

slalom, -u, m., z nor. = lyžařský
sjezd přes umělé překážky

sláma, slamou, mn. slámy, slam.
3. atd. sla-, ž. = suchá. stébla
obilnin; umřít na -mě = na
Slamníku, doma, ne v boji (pí
seň); hořet, vzplanout jako s.
= rychle: přenes. o člověku na
dšeném jen krátkou dobu; sr.
čouhati, hluchý, mlátiti;
slamáček, -čku, m., zdrob. k sla
mák
slamák || slaměňálc -u, m. =
Slaměný klobouk (lid. a hovor.;)
= slaměnný úl (lid.);
Slámečka, ž., zdrob. k slámka;
slaměnka, -nek, ž. = slaměné.
ošatka, rohožka; rostl.;
slaměný = ze slámy; přenes. =
netrvalý (o nadšení...); s. vdo
vec = jehož žena není nějaký

lis, -vá barva
slaň (Těsnohl.) || sláň, -ně, z. =

slaná voda, moře (Suš., čech.
Slád.)

slaňák, -u, m. = slaný rohlík
(lid.)

slanoček, -čka, m. = nasolený
sleď; býti... kde (natlačen) ja
ko —nečcl,o veliké tlačenici (lid.
& hovor.); roztrhnout koho ja
ko -nečka, pohrůžka- rázným za—
kročením

*sláněti, —nějí, opět. ke slonlti

(Zey.:) slož nedok.1 o-, odslang, -u, m., z ang = stavov
ská., společenská nářečí; někdy
= mluva měst. vrstev, hlavně
mládeže; slangový: -vé slovo

slanina, ž. = nasolené uzené vep
řové sádlo s kůží, „špek“;
slaninový, příd. k tomu

slaniska " -niště || solniště, stř.
= (uměle, přirozeně) slané mís
to pro zvěř, liz

Slánka, ž. = nádobka na sůl
slanost, v. slaný
slánský. přid. k Slaný, -ného, m..

město v Č.
Slaný l-ně; -nost], ze solný = ob

sahující sůl, chutnající po soli
(pramen. moře. polévka...)

slap, -u, _m. = peřej, vodopád:
pomn. slapy _= příboj; -py
ůstřičné = shluky

slast, 2. jedn., 1., 4. mn. -ti, -tí,
-tem, -tech, -tmi, ž. (ze sladtb,
souvisí se sladký) = „sladkost“,
vrcholná. libost, rozkoš; slasti
pl'ny' =' plný slasti; slastný
[-ně; -'nost] = působící slast



slátanina 1406 slavnost

slátanina, ž. = něco slátaného.
špatně, nedbale udělaného, slá
taný spis, brimborium (hovor.)

sláti, šlu..., šlou, šli, šlete, šle.
slíc, slal, slaní (-slá.ní) = vypra
vovat, od—koho, co jinam (jen
básn.): šlu svůj vzlet (Vrchl.).
slala jsem pozdravení (Krás—
noh.) ap., zprav. posilati; slož.
dokon. do(slati) co = poslat
na další adresu. za někým (DOŠ
tov.); obe- koho = povolat:
ode- co kam; po- koho, co kam,
komu dopis...; posláni, stř., sr.
mise; básnické'p. = básnický
list; přede- připomenutí... (ve
spise...) = předem připomenou
ti: přl- = po- (Zey.); roze- =
po- na různá místa; se-: osud
seslal naň těžkou zkoušku; se
sláni Ducha, sv.; w- = vypravit
ven; za- = po-;
v. silati

Slatina, 2. = rašeliniště; slatinny'
(půda, |voda. lázeň); slatino'vé
uhlí

Slav, -a, m., domác. tvar k Bohu
slav, Jaroslav...

'Sláv, -a, m., z lat. = Slovan
(Koll.)

sláva„ 2. = vrcholná. čest. pověst,
-né uznáni, oslavování: vykona
ti co ke cti & -vě Boži; s., s.
mu! = budiž (mu) sláva; svět
ská. s. = na. světě: věčná s. =
nebe, nebeská. blaženost (podle
náboženských představ); přijet
ve vší -vě

I Sláva., m. || ž., domác. tvary k
Bohuslav(a), Jaroslav(a), Milo
slav(a), Stanislav(a)...

II Sláva, ž. = Slovanstvo (Koll.,
Čech)

Sláveóek, -čka. m., zdrob. ke
Slávek, -vka, m., zdrob. k Slav
a I Sláva.

'slavenský = slovanský (Koll.)
slavený, v. slaviti
Slavia. <<Slávljw> || mie G-Vije», -vie,

ž. = Slovanstvo. jméno spolku,
pojišťovací společnosti, časopisu

slovíček, -čka, m., zdrob. k slavík;
Slavičí, přid. k slavík: s. zpěv

Slavíčka., ž., zdrob. k I Sláva
Slavie, v. Slavia
slavík, -a, m., pták; symb. krás—

ného zpěvu; = primitivní hu
deb. nástroj na hvízdání; = ne
dopalek doutníku (vulg.)

slavikum asn-», -ka, stř.,
mn. -ka = slovanská, n.
slovanská. kniha, památka

Slavín, —a, m. = hrobka na Vy
šehradě pro slavné muže; =
sbírka životopisů slavných osob

*slavinita <<-ny-»,ž. = slovanskost,
slovanský ráz

Slávinka, ž zdrob. k 11 Sláva

obyč.
jino—

slavismus <<wiz->>,-mu, m. = slo
vanská. myšlenka jako hnuti
(Wollm.)

slavista [-stka] ][ řidč. alá-, m.
= kdo se obírá. se slavistikou;
slávista, m. = člen pražského
literár. spolku Slávie v letech
devadesátých, člen sport. spolku
Slavie: _
slatristlcký [-cky], přid. k sla
vistika: -cké studium...; slavis
tlka <<-sty-»,ž. = slovan. filologie
& literatura

slaviti, -ven(i): s. svátek, svatbu.
narozeniny, jubileum... = slav
nostně pořádat, oslavně vzpomí
nati, uctívat: sla/vený = oslavo—
vaný, proslavený: -ná. pěvkyně
(č.-Chod); slož. dokon. o—koho,
co = zahrnouti slávou. úctou,
uctít; pro- se čím = slavně vy
niknout; proslavený muž;
slož. nedokon. oslavovatl;
slavívati, opak.

*Slavjan, -a, mn. -né, m. = Slo-
van (Koll.); 'slavjanský = slo
vanský (t.); slavjanofll, -a, m.,
z ruš. = přítel Slovanů; -filský'
baky; -st'vi], přid. k tomu

Slávka, ž., zdrob. k II Sláva.:
Slávka, ž., mlž

slavnost, -i. ž. = oslava nějaké
ho dne, události, něčí památky
atp.; slavnostní [-nč; -nost]: s.
řeč, řečník... = při slavnosti.
oslavě; *-nost, = slavnostní ráz.
(Vanč.)



slavný 1407 slepec

slavný [wnč] = mající slávu, za
sluhující slávy, významný (muž,
čin, den, jméno, vítězství); v ti—
tulech úřadů... (zaniklo)

slavobrána. || stá-, ž. = slavnostní
brána

slávofil, -a, m. = milovník, přízni
vec Slovanů

Slavomam, -u, m. = chorobná tou—
ha po slávě. -né opojení slávou

Slavonie a-vónyje», ž. || Slavonsko,
stř., země

'slávošumný =
(Čech)

slavo-věnec (čech) ][ slávo- (Brát)
= věnec slávy; —vůz(Pfl.-Mor.);

šumící slávou

-záře, ž. (Čech) = záře slávy;
-zářn:ú( (Vrchl.);
slávožrout, -a, m. = nepřítel
Slovanů (hovor, hanl.)

slávský [-kost], přid. k Sláv
(Koll.)

slávychtivý [-vě; -vost] = chtivý
sláVY

*slečenský, příd. ke slečna;
slečinka, -nek, ž. = slečna. (lid.
a hovor.); slečinkovský = vlast
ní slečinkám, podobný jako u
nich;
slečna, -čen, ž., označení, oslove
ní dospělejší dívky; zkráCeno ze
šlechtična = šlechtická dcera

sled, -u, m. = postup, pořad
(myšlenek, událostí, časový...)

sleď, -dě, m.. ryba
'slední = poslední (básn.)
sledník " slíd'nik, -a, m. =

sledující zvěř (mysliv.)
sledovatel, -e, m. = kdo sleduje
sledovati, -ván(í): s. koho, co =

stopovat; přenes. s. vývoj, zá
pas. řeč, pokrok... = stopovat,
bedlivě pozorovat; s. cíl = jíti
za cílem, směřovat k němu;
podmětově s. = následovati za.
sebou, jít: písmena v abecedě
sledují takto (říd. kníž.);
s; komu, nečes. m. následovati
za kým, jít;
slož. nedok. ná—matky || obyčej.
-ku..., čího příkladu = jítl za
ikým, říditi se; podmětové na.-:

pes

z toho následuje = plyne, vy
plývá; pak -duje to a to = přijde
(o pořadu); následující, v. tam:
slož. dokon. 'na- se koho. čeho
(mnoho); mená-, v. pronásle
dek; 01/- = vystopovat, vypozo
rovat ; sledovávati, opakov.

*Sledovník, -a, m. = následovník
(Netz)

sledující, v. sl.
slehlý = co se slehne, sesedne

(země, peří...); přenes. s. silák
= zavalitý (č.-Chod); -1é slovo
= hutné (Sez.)

slech, -u, m.: popřát komu -chu
= slyšení, sluchu (šmi1.); obyč.
jen ve spoj. (ani) -chu o tom.
o něm, po tom, po něm není =
není nic slyšet; sr. dech; slech.
pomn. -chy = uši loveckého psa
a srstnaté zvěře (mysliv.)

-sléchatl, -slechati, v. slechnouti
slechnoutl, -chl, -chnuv, -chnut =

zaslechnout (ojediň. kniž.); slož.
do- co = vyslechnout až do kon
ce; do- co || do- se čeho = dově
děti se z vyprávění jiných; 'na
= po- (Netu, Jir.); po- (si) pí
seň... = postihnout ji sluchem;
po- || upo- něčí rady..., rodičů ||
-če, dokon. k poslouchati 2.;
vypo- = poslechnoutl si do kon
ce; pře- co = nepostihnouti slu—
chem n. uslyšet, ale dělat, jako
bychom neslyšeli; vy- koho, co
= slyšeti do konce; vy- svědka
= vykonat výslech; za- co =
uslyšet;
*-sléchati || *—sZe-, slož. nedok.
do- (Slád.). na- (Čelak.), pře
(čech). 'vy—(Sab.) = doslýchati
se, naslouchati...

Slejška, -ky, v. slíž
slemeno, -na, stř. || (kniž.) slémě,

slemene, stř. = vrchní krokev
ve střeše, hřeben střechy, hor
ského hřbetu

slepák, -a, m. = slepec (zhrub.);
= cestující naslepo (hovor.); had

slepec, -pce, m. = slepý člověk:
přenes. = zaslepený člověk; sle—
pecký tlsk = pro slepce: -pectví,
stř. = péče o slepé



slepencový 1408 slib

slepencový, přid. ke slepenec = slepý cestujicí = c. naslepo, „na
slátaný, povrchní (Šal.); černo“, bez lístku; -pě komu vě
slepenec, -nce, m., 1. hornina; 2. řit, být oddán; údoli... končí
= něco slepeného, slátaného. -pě; naslepo střílet; trefit kam,
špatné dílo...: literár. 5. (No- najiti co v knihovně, vybrati co
vák); -nect'vi, stř. = povrchní naslepo = popaměti. namátkou:
spojování myšlenek (šal.):
slepením, ž. = slepenec 2.

slepě, v. slepý
slepice, ž. = samice kura (vlast.

„slepá.“); chodit... jako zmoklá
slepice = schliple (lid. a. ho
vor..); slepičáma, ž. = kurnik
(Svět., 1id.); slepičí hnízdo, pO
iévka...; v. kvoč:
slepič'lnec, -nce_ m. =
trus, kurnik;
slepička, ž., zdrob. k slepice

slepičí

slepiti = činiti slepým: slepici
(Palac) = oslepující; s. se nad
papíry = připravovati se o zrak
(Beneš.); obyč. slož. dok. o
koho = zbavit trvale zraku; =
oslnit; přenes. = za-; oslepenýf
za- koho = o-, zprav. přenes.
(sliby, lichocenim...) = ohromit,
omámit, získati si; v. zaslepený;
-slepo'vati, slož. nedok. o-, za

slepnouti, -pl, -pnuv, —pnuti =
stávati se slepý; slož. dokon. o-;
osleplý

slepost, -pota, v. slepý;
'slcpoun, -a, m. = slepec (zhrub.)

slepovací = na. slepování (proužky,
Čech); —va.ti,sr. lepiti

slepý [-pě; —post,- -pota] = nevi
dOmý, nevidouci; s. na jedno
oko; = ne slepý. ale nepozorný...
(lid. & hovor.); mluvit jako s. o

.barvéch = bez porozumění (t.);
být ke všemu s. = ničeho ne
dbat, nevšímati si; sr. bába;
přenes. = zaslepený, zaslepujicí
(fanatiSmus_ láska. vášeň. víra.,
horlivost...); do tance až -pá.
(Herb.) = tanci zaslepeně, ná.
ruživě oddané; s. tisk = ne—
zbarvený; -pé okno = jen ve
zdi naznačené; —pé sklo = ne
průhledné; s. náboj = ne ostrý,
bez střeliva; -pá. kolej,_'ulička =
nejdouci dále, bez druhého vý-.
chodu; ipé štěstí"= nahodilé:

po slepu podat ruku (č.-Chod)
= aniž se díváme; -post || časť.
-pota; -pota přenes. = zaslepenost

slepýš, -e, m., ještěr,
slet, -u, m. = slétnuti (ptactva.,

letadla); = sjezd, sokolský, orel
ský; sletiště, stř. = místo sletu:
sletlý, v, létnouti;
slétnouti, sletovat'l (se), v.
nouti, letovati: .
sletová, přid. ke slet: s. výbor...

sleva, ž. = slevení; s. na. čem
slevač (odch. slé-), -e, m. = kdo

slévá; 'sle'vačský [-sky; -stv£],
přid. ]: tomu;
sléváma || ale-, -ren. ž. = dilne.
na. slévání; slévati, v. lévatl

'slevek, -vku, m. = něco slitého.
splývajícího, slitek (Koll.)

sleviti = dáti slevu; 5. 5 _ceny.
na zboží; přenes. s. se svých po
žadavků = zmírnit; zmenšit je;
slevovat'l, nedokon.

slez, -u, m. = čtvrtý žaludek pře
žvýkavců; slez || obyč. sléz, -u.
m., rostl.

sléz, příslov., v. sléze
Slezák [-začka.], -a, m., lid. _a ho—

lét

vor. = Slezan [-nka], -a., m. =
obyvatel Slezska, rodák z' něho

slézati, v. lézati
'sléze || sléz, příslov. : posléze

(Vrchl. a'. j.)
slezina, zdrob. -zinka, ž., ústroj

v břiše; slezinlk, -u. m., kapra
dina; slezinný, přid. k slezina

slézový, sla-, přid. ke sléz (rostl.):
s. květ, -vá. barva _

Slezsko, stř., země; slezský [-sky],
přid. k tomu

sleželý || sležený = leženim stla
čený. slehlý

slib, -u, m. = dobrovolný závazek:
s. manželství || manželský, posla—
necký...; s. učinit, dát, složit,
splnit, zrušit..: .
*s'ubce', m. = kdo .slibí (Suš.)
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slíbiti, slib, -ben(i) = učiniti slib,
zavázati se k čemu: s. komu lás
ku, věrnost..: s. komu knihu =
..., že mu ji dáme, půjčíme; s.
kOmu dceru (za ženu); slíbit
přijitl... || že přijdeme; slož. do
kon. při- komu co = slíbit; za
koho komu = poručiti v jeho
ochranu;
v. slibovati

*sllbka, ž. = dívka. která zruší
slib milenci, chodí po smrti jako
bílá. žena a láká muže (Mi-š.,
nát)

slibný [-ně; -nost] = slibující,
nadějný (umělec, práce); -nost
uprchlých chvil (Vr.)

slibovati, nedokon. k slíbiti: s. ko
mu co; stromy slibují mnoho
ovoce ap. = dávají naději na
mnoho ovoce; slož. dokon. na
se (mnoho); 'nedokon. při-, za—;
slibovávati, opakov.

sličný [-ně; -'nost] = „krásného
líce". velmi krásný, úhledný.
nejčasť. o ženách, o tváři, obli
čeji; -né vydání (Nov.)-; -né
Broumovsko (Jil-.)

slída, ž., nerost
slidiě || sli-, -e || slída, -a, m. =

kdo slídí; slídičský [-sky,- —stv£]
|| slídilský [—sky; -ství], přid. k
tomu

slíditi, sliď, slíděn(í) = jít po sle
du, stopovat, pátrat (obyč. opo
vrž.): 5. po kom, po čem; slož.
dokon. na- se (mnoho); zrro- =
prohledat; vy- == vypátrat; za—,
prostě dok. (šrám.):
slídivatž, opakov. ; '
slidivý [-vě; -vost] = slídicí,
patravý 
slíd'ník, v. sledník;
*slíd/ný čenich = slídivý (Sal.)

slídový, přid. ke slída
*slíkati, lid. m. svlí- (Ner.)
sllmiček, -čka, m.. zdrob. k

slimák, -a_ m., měkkýš 
slin, -a, m., ryba;

slin, -u, m., hornina
anna, ž. = výměsek žláz; mluvit. *

co s. na jazyk přinese- = bez
rozvahy (lid. & hovor.); dělat

komu -ny nač, dělají se mu any
nač = dělat, dostávat chuť (t.);
slina pomluvy ap.

sliniti (si) prst... = navlhčovati
slinami; slož. dokon. na—co, (si)
prst; zao-, u-, za- co, se = po
třísniti—slinou, slinami;
slož. nedok. nasliňovati = sliniti
(říd.);
slinívati, opakov.

slinný, přid. ke slina: -nná. žláza.
slínový, přid. ke slin
sllnta, m. = kdo slintá (1id.);

též = slimák:
slintáček, -čku, m., zdrob. ke
Slinták, -u, m. = ubrousek...
uvazovaný dětem pod bradu.
bryndáček;
slintati = vypouštěti sliny;—slož.
dokon. po-, u-, za.- co, se = po—
třísniti slinami; slinta'vka, ž.,
dobytčí ' nemoc; sli/ntamý Evě;
-vost] = slintající

Slípka., -pek, ž. = slepice (lid.):
brodivý pták

slltek, -tku, m. = slitý kus, před
mět

slitina, ž. = něco slitého (strupy,
zmrazky...). směs kovů n. kovů
& nekovů; slitinovýí, přid. k to—
mu '

slitkový, přid. ke slitek: -vé zlato
slitování, watt se, v. litovati
slítovník [mnie—eL -a. m. = kdo

se slituje; -nice, též = víko na
židovské arše úmluvy; slitovny'
[dně] = mající slitování: -ný lid
(Vanč.): -ná láska (Čelak., Suš.);
-ně = ze slitování (Č.-Chod)

Slíva, sliv, ž., strom, jeho plod
slívati, v. lévati
slívka, -vek, ž., zdrob. k slíva
slivký, -vek, pomn. = slité zbytky

nápoje
slivoví, stř. hromad. = slivy; sh"

vovice, ž. = kořalka ze švestek;
slivový, přid. !: slíva

sliz, -u, m. = lepkavá tekutina:
přenes. = něco odporného: s.
veřejného života- (šal.); 8- hano
bících styků (Klič.);
slizák, -u, m., houba
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slízatl, v. lizati &,léZati cloně ll slůně. -něte. stř. : sloni
slizký [-zce; -zkost] = lepkavý || mládě

sliznatý = na čem je sliz; sloniti, -něn(í) = svítit, zářit (jen
sliznice, ž. = povrchová. blána básuic., Puchm., Krásnoh.); s.
některých ústrojí; se v klamném ctnosti zdání
slíznoutfi, -z1, -znuv, -znutí = (Čech) = sluniti se..., být ne
stávati se slizký; časť. slož. dok.
o-; oslizlý

slíznonti, v. líznouti
Slíž, -e, m. = mřenka (nářeč.;

podle slizkosti); sližek, —žku,m.
]] sližka, -žek, ž., obyč. pomn.
-žky, nař. slejžky, šlejžky, fone
tic. -š_ky =_krá.tké tlusté nudle,

" šišky jako jídlo. na. krmení hus
slniti = prudkým světlem na. chvíli

oslepovat, oslňovat (Ner., Hál..
Krásnoh.); slož. dokon. o- nád—
herou...; slož. nedokon. oslňovati;
oslňující světlo, nádhera., vystou
pení;
*slnžvý =
Pujm.)

sloh, -u, m., 1. = celkový způsob
vyjadřování, soubor výrazových
prostředků jednotlivce (Neru
dův... sloh) nebo v projevech
stejné povahy (úřední, kancelář
ský, vzletný... sloh); 2. ve stavi
telství = způsob, ráz stavby

oslňující (Tilsch.,

sluha," z_indič. sloka, ž. = spo
“jení několika veršů v celek,

strofa
*slohověda = nauka o slohu, sti

listika
slohový [Jvě; wosa, přid. ke slo

ha: 3. úkol = k cvičení v slohu
'1.: s. nábytek = ve stylu 2., sti
lový

sloj, -e, ž. =
nerostu

vrstva užitkového

Sloka., v. sloha; slokový, přid. k
' tomu (Vrchl.)
slon kritice, ž.], -a. m., savec:
" dělati z komára. -na = přepí—

nat (lid. a hovor.); dělat komu
-na = pracovat zaň, “pomáhati
mu (vulg.) '

slon, -ně, ž. = slonovina (kniž.)
slona, 2. = clona (čech)
'slonbidlo, stř. = neobratný dlou

hán, hromotluk (vulg.)

právem pokládán za ctnostněho:
slož. dok. 0- = osvítit (Puchm.);
'od—= odhalit; 'za- = zaclonlt
(Jir.); V. sláněti;
slož. nedokon. 'osloňovati (obro
zen.); *od- = odhalovat; za

slonovina, 2. = látka sloních klů
slonový [-vě], přid. k slon: -vá

kost; —věbílý = jako slonovina
(Majer.)

*sloň0vý = ze sloně, ze slonoviny
(Vaňor.)

slomvací = Re, na slosování (lis
tina, lhůta); -vatelný = co lze
slosovati; Jvati, v. 105

slots, ž. = nečas," nepohoda, plis
kanicc..., neplecha; přenes. =
dareba, luza;
*slotiti, o větru = působiti slo
tu (Heyd-):
*slotný, přid. ke slota, o počasí
(Preiss) _

sloučenina, ž. = látka vznikla slou
čením několika prvků

slonha, v. sluha
“slouchati“ čemu“ = naslouchat. (jen

liter., básn.); SIOŽ.nedokon. na
= tajně poslouchat (za, dveř
mi...); na- čemu = pozorně po—
slouchat: zoo-, 1. koho, co =
dávat pozor, abychom slyšeli;
2. po- rodičů || -če. rozkazu (2.
p.)... = být poslušný, vyhovo
vat; 3. *po- čemu = na
(Vrchl.);
dokon. napo— se řeči... (mnoho);
naposlouchané romány = odpo
(R. Svob.): dokon. odpo-, vypo—
řeč = celou" vyslechnout ll od
po—co = slyšenim si osvojit, na
být, ziskat; upo- se = do ú
navy po- (Mach.); dokon. vpo
se do čeho = ponořiti se do po
slouchání čeho (Ham.) ][ zapo
so a zapomenout na, odchod...;
zapo—se do čeho = začíti tomu

'po delším poslouchání rozumět



*slouchavý 1411 ?Slovaě

(Mach.); *pH- = náležet (Koll.);
slouchgívatž, opakov.; slož. nedo
kon. na- se; zao-; vpo- se do če
ho (Ta.uf.)

*slouchavý [“Už] = naslouchající:
-vě klonlt hlavu (Nor.)

sloup, -u. m. = trám... něco pod
pírající, na. kterém je něco při
pevněno; podle podoby s. pra
chu, kouře...; stát jako s. = ne
hybně, překvapením...; oči v S.
= nehybné, bezvýrazné; v. Lot;
přenes. s. státu... = opora

sloupcový, přid. k sloupec: -vá
sazba;
sloupeček, -čku, m., zdrob. ke
sloupec, -pce, m. = sloupek (saz
by, tisku, čísel...)

sloupek, -pku, m., zdrob. ke sloup;
= malá Hosté. svíčka (lid-); pře—
nes. = menší novinář. článek:
sloupkář, -e, m. = výrobce vos
kových sloupků, novinář píšící
sloupky; sloupkový: -vé hodiny

.= se sloupky
sloupořadí, stř. -= řada sloupů
sloupoví, stř. hromad. = '_sloupy.

kolonáda;
sloupooitý = jako sloup, slou
pový; sloupový, příd. ke sloup

sloutl, sluji " zastar. slovu, sloveš
slovou, sluj, slul || zastat.

sloul = jmenovat! se, nazývatl
se (kniž.); slož. dokon. pro- =
vyniknout, proslaviti se; v. pro
slulý

sloužící, -ího, m. [] s.. ž. = sluha
|| služka. (zast.)

sloužiti, služ, sloužen(í): s. u ko
ho... = být v jeho službách; s.
na vojně = být vojákem; s. ne
mocnému... = být mu napomo
cen; s. komu, často s odstínem
nedůstojnosti, op0vržení = ko
nati mil to, co by mohl udělat
on sám, nebo podporovat ho v
nečestném jednání; s. mši; pře—
nes. s. = být příznlv, svědčit,
prospívat: ať -ží ke zdraví (D0—
zdrav po kýchnutí); (ne)slouží
mu (zdraví); neslouží každému
zahálku (Svět.); některé jídlo
někomu neslouží;

s. (k) čemu = umožňovat ně
jakou činnost: ' jazyk slouží myš
lení a dorozumívání; s.. komu za
vzor, za příklad " být vzorem,
příkladem; pokoj nám slouží také
za ložnici || máme jej, užíváme
ho...; světnice sloužívala i taneč—
ním rejdům (čech); nevhod
ně: nůž slouží k řezání.... m. je;
slož. dokon. do- komu do smrti:
do- v úřadě...; na- se (mnoho);
ob—hosty, zákazníky; ad- si dluh
= sloužením splatit; od- si voj—
nu = být na ní stanovenou do
bu; od- mši; od—se komu čím =
odměniti se; po—komu (z ochoty)
=“ něco mu podat...; to mu po
sloužilo, tím si posloužil = pro
spělo, prospěl; pře-, mít přc
slouženo, o delší službě než sta
novené; vy- (si) šaty... = za
službu dostat; má vyslouženo v
úřadě... = sloužll stanovenou
dobu; za- (si) odměnu..., trest ||
odměny, trestu (zastar.) = uká
zatl se hoden; za- si, abychom
byli odměněni...; zaslouží si, ně
kdy o přít. čase = je hoden,
zasluhuje; za- se o národ, a stát
= získati si zásluhy;
sloužívati, opakov.:
-sluhovati, slož. nedokon, do- na
vojně; na- = sloužit nahradně;
ob— koho. co; od— si 2, rok na
vojně, od- se komu; po- komu:
po- si čeho, german. (sich
bedienen) m. užívat; pře- v úřa
dě; při- při stole, při mši; za—
trest " arch. trestu: zpráva ne—
zasluhuje víry

Slovácko, stř. = Mor. Slovensko;
slovácký = moravskoslovenský

'Slovač, -e. ž. hromad. = Slováci
(slov.), někdy odch. = Sloven
sko; Slováček, -čka., m., zdrob.
k Slovák; 'slovačina, ž. = sloven
ština' (Heyd.), Slovák (Preiss.);
Slovačm'sko, stř. = pravý Slovák
(hovor.); _
Hlavačka, ž. = žena- z Mor. Slo
venska.; někdy = Slovenka (lid.)



Slovák

jedinec sloven
sloven.

Slovák, -a, m. =
ského kmene morav. ||
národa; v. Slovenka;
slovakismus <<-zmus»,-mu, m. =
slovenské slovo, -ká. vazba; -ki- 
sovat'i <<-zo->>= poslovenšťovat

Slovan [-nka], -a, mn. -né, m..
narodni hromad. jm.; slovanofll
|| -mil, -a, m. = přítel Slovanů;
-filský, -mtlský [-sky; -stvl],
přid. k tomu:
slovanský [-sky; -skost; -ství],
přid. k Slovan; s. klobouk (v
době obrozen.) =
se šňůrou vzadu se dvěma střa
pecky;
-skost = slovanský ráz; -nství
= -ský ráz, -ské smýšlení:
Slovanstvo, stř. hromad. = Slo
vané; slovanstvl, v. výše;
slovanštlna, ž. = slovanské ja
zyky; církevní n. stará. slo
vanština = jazyk, kterým Cyril
& Metoděj hlásali u nás křes
ťanství, stará. slověnština

'slovúř, -e, m. = slovník (zastar.)
Slovany, na -nech, m_ pomn. =

Emauzy
slovce, stř., pův. zdrob. k slovo:

spojovací s. = spojka; příklonné
s. ap. (m1uvnic.)

slovenčina, ž, = slovenština (říd.);
Slovenka, ž. protějšek ke Slovák;
Slovensko, stř. = kraj obydlený
Slováky;
slovenský [-sky; -ství], přid. k
Slovák; = slovanský (zast.,
Jir.);
slovenština, ž. = slovenský jazyk

slovesnost, -i, ž., z ruš., 1. = pi
semnictví, literatura; 2. = kni
ha 5 ukázkami z literatury;
slovesný [-ně], přid. 1. k slovo
= slovem, mluvou vyjádřený: s.
útvar, -né uměni, —ná tvorba;
2. k sloveso: -ná. věta. = se slo
vesem; vyjádřiti co -ně

sloveso, stř., část řeči, verbum
slověncový plot = z vodorovně po

ložených trámů zapuštěných do
trámů příčných (Jin)

slověnštlna, ž. (Vlč.) || časť. stará.
s. = círk. slovanština

1412

nízký, kulatý .

slovo

slovíčkář, -e, m. =“ kdo lpí na slo—
vičku, puntlčkař; '-kařitt = hrá.—
ti si se slovičky (Suš.); -kářský
[-sky, -ství], přid. k slovíčkář:
slovíčko, -ček, stř., zdrob. k slo
vo; zastaviti se u koho, přijít
ke k0mu na s. = na krátký ho—
vor, pohovor; na s.! = přijď(te),
zastav(te) se...

slovincký, přid. k Slovinec 2. (DO
dle_něm.)

Slovinec [-nka,], -nce, m., národ.
jm. označující L jeden jihoslo
van. národ, 2. jeden kmen ze
skupiny lešské;
Slovinsko, stř. =
mě; slovinský [-sky],
Slovinec l.;
slovinština, ž. = slovinský jazyk

*sloviti = mluvit (Suš.);
zprav. slož. dokon. o-, v. tam:
*od- = odpovědět (velmi řid.);
pro- řeč = pronést; vy- hlásku.

slovinská. ze
příd. k

slabiku, slovo = říci; v. vy
slovený, -slovovat'l, nedok. slož.
o-, *od—, *pro-, vy

slovní || řidč. —ný, přid. k slovo:
-ni přízvuk, projev, zásoba

*slovnický [-cky; -cth = slovni
kářský (zastan)

slovnik, -u || -a, m. = slovni zá
soba. jazyka, kniha podávající ji
abecedně (věcně); = slovní z'á—
soba jednotlivce...; v. naučný;
slovnikář, -e, m. = skladatel
slovniku, lexikograf; -kářský
[-sky; -ství], přid_ k tomu;
slovntkový, přid. k slovnik

slovný, v. slovní
slovo, stř. = jazykový útvar, hlás

ka. (spojka a, citoslov, 6) nebo
řada hlásek (stůl, až...), vyja
dřující jednotlivý předmět lid
ského vědomí, myšlení: uměti
co, říkati 5. od slova, od slova
k-slovu, slovo za slovem = zcela
přesně; sr. doslova; s. dalo s.
a. byla hádka ap. = mluvilo se.
až z toho vznikla hádka; ani
-vem se nezmínit = vůbec ne:
= řeč, projev, domluva..: ot
covské slovo, _-ská slova..: mit.
vést hlavní 5. = stále mluvit;
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žádat o s., ujmouti se -va; X má.
's. = může mluvit; nepřipustit
koho, nedostati se k -vu; mít
poslední slovo:
='přípověd', slib: dát komu s.
nač || že...; slovo s to, v. s; státi
v slově; držeti, zrušiti (dané)
slovo; muž od slova, = stojící v
slově; s. dělá. muže, splní-li co
slíbil.; brat koho za 5., v. bráti;
dáti ženichovi s. = slib, že mu
dáme dceru; přijíti si k rodičům
Pro s ;
slovem i písmem || v slově...,
v. písmo: na s. || naslovo vzatý
odborník... = znamenitý v celém
svém oboru;
v. slovce, slovíčko, slůvko

slovosled, -u, m. = pořádek slov
ve větě; slovosledný [mě] || -sle
domí ["UěL Dříd. k tomu

=“slovoutný = slovutný (zastar.
četař)

*slovozpyt, -u, m. = zkoumání pů
_vodu slov, etymologie (zast.)

Slovutný [—tnost] || zastar. slo'vú
= proslulý, znamenitý; titulové
příd. jm. v dopisech (zast.)

slož, -e, ž. = náplň, výplň (roz—
nětky, rakety)

složení, stř., sr. ložiti, 1. dějově,
2. = sklad (komise, výboru...),
struktura, souprava, garnitura;
složení/na, ž. = složené slovo;
složenku, ž. = sl'ožní list

složený [-ně; -nost] = uspořáda
ný, daný na “sebe... (o několika
věcech): o téže věci = přelože—
ný (list...); -né slovo = skláda
jící se z několika slov, kmenů

složitel [—lka], -e, m. = kdo slo
ží (peníze) '

složitý [-tě,—-tost] = ne jednodu
chý, ne prostý, komplikovaný

složka, -žek, ž. = součást něčeho
složeného _

složní list = ke složení peněz na
poště, složenka ,

složný, z ruš. =' složitý (Gottw.)
slučátko, -tek, stř., zdrob. k sluče,

-čete, stř. = slučí mládě;
slučl, přid. k sluka-' '

' sluchovod,

slučitelný = co lze sloučit;
slučivý [-vč; JoostJ = slučitelný,
o lidech, těž = duševně příbuzný
(říd. liter.)

slučovací = na. slučování (spojka.
souvětí); avan, v. loučiti

_sluha || zast. a lid. slouha, .m. =
služebník;
-sluhovatz', v. sloužiti;
sluhovský [-sky], přid. k sluha:
-ská. povinnost; —ské obličeje
(Vanč.)

Sluch, -u, m. = smysl, kterým
vnímáme zvuky; = slyšení: po—
přát komu, nedati čemu -chu:
ni vidu ni sluchu (Čelak.. Erb.)
= není nic vidět ani slyšet; po—
množ. sluchy = zaječí, králičí...
uši, slechy>(říd., So.)

sluchátko, -tek, stř. = přístroj na
poslouchání; -ková mušle

-u, m. = část slucho
vého ústrojí

sluchový, přid. k sluch: s. bubí
nek, dojem, klam

sluchy, m. pomn., v. sluch
sluj, -e, ž. = úzká, jeskyně
sluka, ž.. pták
slunce ]] řidč. Slunko .(čech, Jir..

Klost.), stř. (lid. U dvou —nců.
jm. domu, Ner.) = střed naší
sluneční soustavy; nic nového
pod -cem- = na zemi: nad slun
ce jasnější || "jasný (Gap.) =
zcela; (hovor;); Symb. světla,
tepla, štěstí, zdraví: ten-byt ne
má s. = nesvítí do něho slunce,
je tmavý, studený; kam s. ne
chodí, tam chodí lékař (přísl.)z
sluncovka, -vek, ž., druh petro

'lejové lampy (Herrm.);
'sluncový kůň (pohádkový, Heyd.)

slunečko, máčka, stř., zdrob.' k
slunce

sluneční, příd. k slunce:
draha, úžeh, lázně,
slunečnice, ž., rostl., lid. =.piha;
-čn1'.cový ole'j: slunečniček, '-čku,

-m., zdrob. k slunečník, —u, m.
= ochrana proti slunci, parasol:
slunečný [-čno] '=- obrácený k

slunci plný slunce (den, byt,strana)- j—e-čno = svítí slunce

s..“"záře.

hodiny. .. :



sluníčko 1414 služebna.

sluníčko, stř., zdrob. k slunce;
sluník, -u, m. = slunečník

slunití, -něn(í): s. se = vyhříva—
ti se, opalovat na slunci; pře
nes.. s. se v čí přízni = těšiti
se. požívat jí; s. se v. kráse
(Zey.); slož. dokon. o- oza—
řiti sluncem (Mácha); osluněný
= ozářený sluncem (čech, šrám.);
-né oko (Koll.) = oslněné; pro

prozářit, proteplitl sluncem:
vy- se = vyhřati se na slunci:
-sluňo1mti, nedokon. slož. o- se
atd.;
sluní/natě, se, opakov.

slunko, v. slunce
slunný = slunečný; s. paprsek =

sluneční (Wint.); s. jas (Čech)
sluno-, kmen k slunce ve slož.:

-jaaný = sluncem ozářený (Zey.)_
-květ, -u, m., květina

-sluňovati, v. sluniti
slunovrat, -u„ m. = doba, kdy se

slunce obrací od obratníku k rov
níku

slup, -i, ž. = zařízení na plavení
dříví, sádka na ryby

slupečka, -č.ek, ž., zdrob. ke slupka
slupice, ž. = svislý nosník u jezu
'slupina (Tyl) || obyč. slupka.,

-pek, ž. = obal semene, hlízy,
ovocného plodu; symb. zevnějšku
lidí; s. dědinky (čech)

slupnoutl, v. lupnouti
slupovati, _v. loupat!
slušoti, -šejí ][ —ší. rozk. slušej ||

sluš, slušeje, -jíc || -še. -šíc,
-šen(í) = hoditi se, být vhod
ný, o oděvu, obuvi...; stč. _
naležet, patřit (o majetku), sr.
příslušeti; z toho dnes přenes.:
chovati se. jak se sluší; to se
nesluší; slušelo by se udělat! to
a to:
slož. dokon. o-' (si) šaty = zku
sit,_ jak sluší; 171%-= (přl)ná,le
žet: -ší mu práva..: pří- domov—
ským právem kam; nedokon.
oslušo'va'ti (Baar);
,slušivati, opak.

slušivý kvě; duo.—n]= slušící, o
šatstvu... (Majer. aj.)

slušný vně; -nost] „slušící“,
vhodný. pěkný, dobrý (šat...);
= jak se sluší, společensky vhod
ný, běžný (chovaní), vhodně
společensky se chovající (člo
věk), zcela uspokojivý, přímě—
řený (plat, práce); -ně se cho
vat, "-ně hojný, vysoký (Jin)
= dosti, značně; ve vší -nosti

slůvko, -vek, stř., zdrob. k slovo
služba, -žeb, ž. = sloužení, úkon.

práce pro někoho jiného, za
městaní; s. komu, čemu; přl
jmout, dostati -bu; jít, dáti se.
vstoupit ke komu do -by; být
u koho ve -bě, ve státní —bě;
vystoupiti ze -žby, ztratit -bu;
přátelská s. = úsluha; nabídnout.
komu své —by pomoc; být
komu k -bá.m; k -bá.m ochotný...
(závěr obchod. doplsu); k služ—
ham! = jsem... k službám, pro
sím, račte (předváleč.); má. s.!.
pozdrav (též); být v cizích služ—
bách. = sloužit někOmu cizímu,
cizí myšlence, ne sobě, národu;
s. = plat za. —bu; Služby Boží =
bohoslužba:
službička, -ček, ž., zdrob. k to-
mu; -čkářství, stř. obskako-
vání koho, poklonkování (hovor.);
službičko'vati komu prokazo
vat služby, službičky, poklonko—
vat

*službodárco, m., podle něm. = zu—
městnavatel

služebna, -ben, ž. = služební
místnost; -bná, -bné, ž. = služ—
ka; služební [mě] = týkající se
služby, ve službě... (řád, poměr,
byt, cesta...); býti -ně na. ces
tách; mice, v. níže;
*služebnický, přid. ke služebník;

stř. hromad.služebnictvo, =
služebníci (-bnice) ; -bníček,
-čka, m., zdrob. ke služebník;
'-bničiti = sloužit (šal.);
služebník [-m'ce], —a,m. sluha
(služka); uctivý pozdrav, poru
čení (předváleč.);
služebnost, -i, ž.
jetku povinností;

zatížení ma.
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služebný = jsoucí ke službě, = nevyslyšet; oslyšán (Jir.);
sloužící (osoba); zpodstat. 3., po-, jen rozk. poslyš.... prosté
-ného, m. = sluha dokon. = poslechni (ne přenes.);

služka, -žek, ž. = služebná; služ— u- koho, co = sluchem postih—
kovský [-sky], přid. k tomu nout; 173/—koho, čí žádost =
(plat, chování) vyhovět; za. = u- (Zey.);

slušné, -ho, stř. = plat za službu;
'služný: má. píseň (Ner.) = kte
rou prokazujeme služby, poni
žena

*služtička, ž., zdrob. ke služka
(Vanč.)

slýchatl co, opět. ke slyšeti =
často, občas slyšet, dovídati se:
slož. nedok. do- co II do—se čeho

dovídati se z vyprávění ji
ných; nedo- neslyšeti dobře.
mít ne docela dobrý sluch; 'o—
prosbu, nedok. k oslyšeti; o—se
= ostýchati se (nář.); pro- se,
proslýchá se = je slyšet, vy
pravuje se. proniká na veřejnost;

'pře- co = poslouchat (ojedlň.);
= neposlouchati z roztržitosti
(Č.-Chod); = dělat, jako bychom
neslyšeli (Jir.); vy— svědky
vyptávati se jich, konat výslech:
slýlchávati, opakov. '

slynouti, -nu1 čím = být proslulý
slyšán, v. slyšeti
slyšení, stř., 1. dějové k slyšeti;

2. = návštěva u vysoce postavené
osoby. audience

slyšeti, -ší, -šen(í) || arch. -šán,
v. dále = vnímati sluchem: 5.
hlas..., koho mluvit...: dobře...
5. = míti dobrý sluch; s. co od
koho o kOm, o čem = dovídatl
se; nic o něm, o tom (není) s.
= nic se nepovídá; s. cosi zvo
nit nepřesně zvědět (lid. a
hovor.): s. trávu růst = zvellčo—
vat, zhoršovat skutečnost, dělat
„vševědoucího“ (t.); s. andělíč
ky zpívat, o velké bolesti (t.):
dáti se slyšet, v. dáti;
s. koho, druhou stranu, obě stra
ny = vyslechnout; 5. či hlas,
mínění; jeho hlas nebyl slyšen
ll slyšán; slyšte. slyštel, Výraz
podivu, překvapení;
slož. dokon. 'do- = vyposlouchat
úplně (Čap.); o- koho, či prosbu

v. slýchatl
slyšitelný [-ně; -nost] || 'slyšný

[mo] (Nex-.,So.) = 00 je, lze sly
šet; -no bouchat (Č.-Chod)

,slza, mn. -zy, -z II -ze, -zí,-ž. =
kapka, oční tekutiny, výměsek
žláz, ronit, prolévati; -zy; no
sltl -zy na ulici (Němc.) =
rozhlašovat svůj zármutek (lid.);
-zy zoufalství, radosti; sr. kra—
jiček, krásti, krokodil, mořiti,
puma; s. vosku = kousek jako
slza (Vrch1.); = kapka: s. vína

slzavětl, -věji = stávati se, býti
slzavý. slzet (Vr.);
slzavý [-vě; —vost]: —vé oči =
plné slz; = krhavé; přenes. -vé
údolí = tento svět (nábož.); —vá
hra divadelní plačtivá (ho
vor.); —věnaladěn (Vr.)

slzeti; -zejí ]] obyč. —zí,
-ze = prolévatl slzy;
slož. dokon. na.- se (mnoho):
0- = dáti se do slzení; o očích
= naplnit se slzami (Svět.):
oslzelé oči (šrám) = plné slz:
roz- se = dáti sedo slzeni; oči
se mu -ly (Tilsch.)
slzami; u-: rozesmát se až do
uslzeni (Ner.); v. uslzený; za
= prolit několik slz; zaslzem?

-zeje ll

zrak; slzžvati, opak.
slzička, -ček, ž., zdrob, k slza:

-čky Panny Marie = hvozdík
(lid.)

slzívati, v. slzeti;
slzivý'= slzící, krhavý

slzní || -ny', přid. 'k Slza: -ní žláza;
-ní jamka; -ná bomba = vzbu
zující slzy; -né údolí (Slád.); -n6.
něha (Ner.); '
slzwik, -u, m. = slzní jamka

slzo-, kmen k slza ve slož.: '—prou.d
(Čech) proud slz; -tok, '-u,
m., oční choroba; dvoma“ plyn;
—ood, '-u, m. = slzní kanálek“

smáčetl, v. máčet!
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smah, -u, m. (souvisí se smažltí)
= žár (Ner.);
smahlý || smáhlý (Ner., Dav.) =
osmahlý;
smahnouti, -hl, -hnuv, —hnut(í) =
teplem, žárem vysychat, okorá
vat (o pokrmech); _v. osmahatí
(osmahnouti), přismahati (-hnou

-ti) &.vysmahati (vysmahnouti)
smalt, sklovitý-u, m., z lat. =

povlak, email; smaltovaná = po-„
vlékati smaltem; smaltov'ý, přid.
ke smalt

smaragd, —u,'m., z řeč. = zelená.
odruda berylu;
'smaragdný (Heyd,) || smarag
dový [-'vě; -1)ost], příd. k tomu:
-vá zeleň; -vě zelený

*smarak, -u, m. = smaragd (Wint.)
smatch asmeč>>. -e, m. ll ž., z angl.

= sražení míče přes síť k zemi

smát! se, smějí se, smáv, smál,
(za)smá.ní =. projevovati smích:
s. se komu, čemu, na, koho; sjr.
Filip, hrdlo, kolo; s. se komu
do očí; s. se do hrsti, přenes.
= mírně;_ vám se to -je = vy
se můžete smát, jste šťasten...;
srdce se směje, o vnitřní ra
dosti; štěstí se naň směje = je
mu příznivo;
slož. dokon. *do- se = přestati
se smát; na- se (mnoho);
'od(e)- se = odpovědět úsmě
vem (Wint., Slád.); 'po- se ko
mu, k nedokon. posmívatí se
(So., šrám.); roze-- koho, se =
přivéstí, dáti se do smíchu:
11.-se = mírně se zasmát; vy
se kOmu, čemu = se smíchem
Přijmout něčí výklad, zprávu...,
a to pro vadnost, nesmyslnost,
nedůležitost, bláhovost'...; za- se,
prostě dokon.; .
smávati se, opakov.;= slož. nedo
kon. 'po- se = usmívati se; roze
koho; se = přiváděti -do,smíchu;
—smivati se, opakov., jen slož.
nedok. 'do— se; 170- se komu,

-čemu- = 'tropit si posměch; po
smívanú člověk... =. stíhaný>smí
chem; u- se, vy- se k dok-; usmá

ti se, .vy-; "'pou- se = trochu se
usmívat (Slád., Humber.);
dokon. přeu- všechno = překo
nati smíchem (Vr., R. Svob.);
rozu- se = dáti se do úsměvu
(Tilsch., Svob., šrám.); vypo
se = vysmáti se (Vr.); zapo
se, dokon. k posmívati se (říd.
kniž.)

'smavohledý = smavě hledící; -oký
= mající smavé očí; -ú,stý (čech)

smavý kvě; Jao; -vost] = usmí
vavý_ vzbuzující smích... (básn.):
s. pramének (Krásnoh.); -vá něha
(Heyd.); jak -vo mi (čech)

'smazatelný = co lze smazat
(čech)

smaženec, -nce, m. [[ -ženka., ž. =
smažené jídlo. svitek; učený, v.
smažiti

smažítl, -žen(í) = péci na tuku:
s. se na slunci = pražiti se, opa
lovat (lid. a hovor.); smažený
(řízek...) = usmažený;'slož. do—
kon. do- co; na- čeho (mnoho):
0“ 00: PTO- = dobře usmažit:
přž- co = připálit; u- = sma
žením upravit; 1711-co = dobře
usmažit; vy- mnoho másla. =
spotřebovat při smažení; za—
polévku, omáčku = zapražit,
-prášit; -smažovati, slož. nedo—
kon. 0- atd. k dokon. osmažiti:
mažívatž, opakov.

smeč, v. smatch
smečka, -ček, ž., 1. původ. =

smyčka, “pak = šňůra., řemen se
smyčkou k vodění psů; obyč.
přenes. s. psů = psi na jedné
smečce, houf, láje; pak i s. lu
pičů...; s. žurnálu (čech)

'Smeka., ž. = smyčka. oko (Neum.)
smekatl: s. (klobouk s hlavy) =

snímat; noha.... se -ká. = klouže.
sváží; motouz se -ká. s balíku:
slož. nedokon. vy- se, o péru z
ruky = padat (šmil.); vy- se z
vodítek- (čech) = vymykati se;

-mkávati, opak—.;slož. nedokon.
se- apod.: .- . _ _
smeknouti, -k1, -knuv, —knut(i),
dokon.-cs. klobouk; noha se -kla;'
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slož. dok. od. co = odvázat, co
je zasmeknuto; pře- se přes jas
nost mládi (J. čap.) = přehoup
nouti se, přejiti; 'při- se k' sobě
(čech) = posunouti se; 'roz(e)
se = uvolniti se. o svazcích (Pa
lac.); rozsmeklá hora (čelak.) =
rozeklaná; se— prsten s prstu:
vy- se = vyvléci se; přenes. ve
dení se vysmeklo vládě z rukou;
za—= navléci, uvázat

*Smelek, -lku. m. ='
omletý kámen (Vl-.)

,.semietý' ',

*smeť, -ti, ž. = smetí (zastan)
smetaě, -e, m. = kdo smetá
smetáček, -ěku, m., zdrob. ke

smeták, -u, m. = kartáč na tyčí
na. smetání

smetana, ž. = tučná součást mlé
ka; zdrob. -tánka, ž.; přenes.
společenská... -tá.nka = výkvět
společnosti, elita (v třídní spo
lečnosti);
Smetaniana x-nyjánw), mn. stř.
= zprávy, stati 0 B. Smetanovi,
jeho pozůstalost...;
smeta/novský [-sky] =
duchu B, Smetany;
meta/nový, přid. ke smetana: 3.
sýr, -vé trubičky

smetárna, 2. =
žení smetí

smetati, —távati, v. metati
ametí, stř. = drobné odpadky;

dělati -tí = trousit peníze na
zem (lid. a hovor.); mít peněz
jako smetí = mnoho (lid.); sme
tíčko, stř., zdrob. k tomu; v.
smítka, —tko '

smetiště, stř. =
v. kohout

*smetlvý = plný smetí (Wint.)
smetná středa = popeleční (Němc.)
*směd', -i, ž. = snědost (Č.-Chod);

'smědýl = snědý (Třebíz., Ner.,
Bezr., Neum., R. Svob.)

směji se, v. smáti se
směle, v. smělý;

smělec, -lce, m. = smělý člověk
alter.)
smělý [-le;

jsoucí v

zařízení na odvá

místo na smetí;

-Zost] = odvážný.

statečný (činí, skok.-..); někdy =
opovážlivý, drzý;
2. stup. smělejši [Jeji]

směna„ ž. = výměna, vystřídáni
pracovníků; pracovat ve dvou.
třech -nách II na 2, 3 směny;
směnárna, -ren, . = závod na. vý
měnu peněz; mámik [-nice], -a,
m. = majitel, zaměstnanec smě
nárny

Směneční || mý, příd. k směnka:
s. závazek, řád, -né právo; -neč
ník, -a. m. = na koho je směnka
vydána, trasát

směnitelný = co lze směnit
Směnka., -nek, 2., druh dluhopisu
směnmistr, -a, m. =_dozorce nad

směnami (čap.)
Směnný, přid. ke směna = směňo—

vaný, Výměnný (statek, ob
chod...)

směr, -u, m. = myšlená čára, po
které se pohybujeme, vede ces—
ta. ; s. na Bratislavu, k -vě...:
tím -rem, v tOm -ru je Brati
slava; -rem napravo..: ve -ru
jízdy || proti... = po koních ||
proti koním; přenes. = proud.
hnutí, činnost k něčemu směřu
jící: duchovní, politic. s., s. v
umění; v tom —ru= po té strán—
ce; v tom -ru pracovat... = k
tomu (abychom toho dosáhli...),
v tom duchu;
směrnice, ž. = čára udávající
směr; přenes. = stanovení postu—
pu, způsobu práce..., pokyn pro
její směr, postup;
směnný význam (Sal.) = smě
rodatný; —néceny; —nétvary =
pravidelná (Čech)

Směrodajný (Vrchl.) || zprav. —dat
ný [mě,- -nost] = dávající, ur
čující směr, rozhodující, rozhod
ný

směrovati co = třídit podle smě
ru (odbor.);
směrovka, -vek, ž. = znamení
udávající směr;
směrový, přid. k směr: s. vý—
znam; -vá orientace (Sal.)

*směříček, -čku, m., zdrob. ke
směr
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směřovati, v._ měřití
směs, -i, 2. = něco smíchaného,

soubor různých věcí, druhů té
že věci; směsice, ž. = nespořáda
ná směs, chaos; směska, ž. =
míšenina; tanec

směšno-, kmen od směšný ve
slož.:
-hra, ž. = komedie, fraška. (o
brozen.); *-h1'di'n8ký = komický
(Hněvkov)

směšný, [—ně; dno; -nos_t„] = .bu
dící smích, jsouci k smíchu (člo—
věk, šat, chování, cena...); -šno
o tom mluvit; -ně laciný

směšovati, v. mísiti
'směť, -i, ž. = změť (Vrchl.)
Dměti [[ smíti, smím, smíš... smě

jí, směje, měl = moci, míti do
voleno: s. kam jít. co dělat,
jíst...; často výpustk0u závislého
slovesa: nesmíš domu [jít]; to
smím [jíst, pít]; to se nesmí
[dělat...J; ve zdvořilostních frá
zích: smím se otázat? = mohl
bych, mohu atp.;
smávati, opakov.

'Směvný = usmívavý (sm.)
Smích, -u, m. = projev radosti,

veselosti, výsměchu jistými zvu
ky &.výrazem tváře: dáti se do
-chu; prohýbati se -chem || -chy;
je mi do -chu, je to k —chu; dě
lati si... z koho, čeho s. = vy—
smívati se, D0-: studený s. =
neupřímný, nucený

mil, —u,m., rostl. .
milník [mice] = smilný člověk:

smilniti s kým = dopouštěti se
smilství; slož. dokon. se—(bibl.);
smilný [-ně; -nost] = chlípný.
necudný (člověk, život, pohled
...); smilst'ví ]] Jstvo, stř., = po
hlavní styk mimomanželský,
smilný skutek; násilné -lstvo =
zprznění

milovati se nad kým. čím =lbýt
jat milostí, láskou k někomu.
něčemu, slitovati se; smilováoatí
se, nedok.

smír, -u, m. = smíření (se) dvou
osob, stran; smárce, m. = kdo

zjednává smír (kniž.);
smírčí soud, soudce

smlrek, -rku. m., z něm., nerost,
prostředek na broušení, čištění;
-rkova,ti = čistiti smirkem;
41001137 papír...

smirný [-ně,- -nost] = smíru se
týkající: -né jednání před sou
dem; -ná moudrost (literár.) =
usilující o smír; -ně co vyři
dit = smírem, klidně; nebude
v duši -no (Kunět.)

smiřltelný = koho, co lze smířit
(č.-Chod); smířiti, v. mířiti

smířlivý Evě; -vost] = ochotný
ke smíru (člověk, řeč)

Smil-ovací jednání = za účelem
smíru, neboli mačky, -ček, ž
pomn.; -řovati, v. mířiti

smíšek, -šku, m., zdrob. ke smích
(Rais):
smíšek, -ska„ m. =
směje

smíšenina, ž. = směs
smíšený, v. mísiti; 3. vlak = osob

ní i nákladní; s. sbor pěvecký
= muž. i žen.; —né pocity =
různé (radostné i smutné...); -né
zboží = rozmanité; -né nářečí
= s prvky dvou jazyků

kdo se rád

smítati, -tám = smetati (nár.)
smíti, v. směti
smítka, ž. (Hal) || časť. sanitka,.

stř., zdrob. ke smetí
amívatl, v. směti, -sm'ívatž se, v

smáti se
smlouva, ž. = závazná dohoda.

dvou lidi, stran; watt, v. mluviti
smlmouti si, smlsl, smlsnuv, -nutí:

5. si na. čem = pochutnati si
(lid. & hovor-.); 5. si na kom,.
přenes. = dát mu pocítiti svou.
převahu, potrápit jej

'smluvce, m. = smírce (Palac.);
smluvčí, -ho, m., 1. = smírce;.
2. = smluvní strana

smluvní [-ně], přid. ke smlouva:
s. poměr, strana.: s. zaměstnanec
= podle smlouvy, ne definitivní;
-ně se zavázat... = smlouvou.
podle smlouvy; 'smluimý člověk
= s kterým se smluvíme, milý
(Preiss)
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smokas, -u_ m. = smoking (vulg.); Smoud, -u, m. = čmoud, zápach
smoking asmouk-, obyčej. smok-». (říd. knlž.);
—u,m., angl., druh saka do Spo
lečnosti; smokingový, přid. k to
mu

*smokva, ž. = ťik (zast.);
smokvoň, —ně, 2. = fikovnik
(říd.)

mola, v. smůla;
smolař, -e, m. = kdo má. „smú
1u“; “smolařský baky; -stv£],
přid. k tomu

smolík, -a, m. = kdo moli, usmo
lenec, otrhánek (Jin, lid., v po
hád )

smollti, -len(i) = natirati smo
lou ; přenes. (hanl. ) = pracně
co dělat (úlohu. ..) ; 5. při hře
kOmu (jako divák, kibic) = přl
nášeti ..Smůlu“; slož. dokon. M
nit; na- čeho = mnoho nadě
lat; pro- = napustiti smolou;
pro- statek (Staš.) = propít
(lid.); prosmolené dřevo; .se-,'
přenes. se- co = pracně udělat;
u—, za- co = smolou umazat.
za-; usmolený, zar, též = vůbec
umazaný (lid. a. hovor.): vy- sud
= vymazati smolou; vysnwlený;
přenes. (lid. a hovor.) -né hrdlo
(častým pitim); -smolovatí, slož.
nedokon. vy-...; smolivati, opa
kov.

amolka, ž. = mastná černa půda;
= výkaly novorozeněte

smolnatý = hojný na smůlu, o
dřevu;
mnolnice, ž. = smolna louč, pO
chodeň; zdrob. míčku, -ček, ž.:
též rostl.

„smolný [-ně] = ze smůly, napuště
ný smolou (věnec, vich); -na
kniha = s výpověďmi mučených
osob (zastar.); = jako smůla:
má kštice (šrám.); -ně černý
(čap., Elpl)

smolový [-vě] = smolný
smotek, -tku, m. = něco smota—

ného, II moták; = cigareta (lid.
& hovor.)

Smotlacha, m., přijm.; ze s. = o
bilní plevel...

smouditl (t.) || *smoudnouti, -dl,
-dnutí = páchnouti (Šrám.)

*smoušlti = (za)rmoutlt, (za)kalit
*smoutitl || smutní, smú- (jen

říd. liter.) = rmoutiti (šafař.):
= býti smutný (Heyd., J'ir.);
smů- lice (Čech): smú- se nad
čim (t.); smu- vlny = bouřit.
kalit (Ner.); slož. dokon. po
(Ner.), za- (Němc., Svět.) = za,
rmoutit

smrad, -u, m. = silný zápach (lid.
a hovor.): odejít... jako s. =
tajně (vulg.); s., -a, m., na
dávka (t.); zdrob. smrádek,
-dku, m.;
smraditi, -děn(i) = působit.
šiřitl smrad; přenes. = kouřit
(lid.); slož. dokon. vy- koho,
co = vypuditi smradem; za
DOKOJ':Dodmětově za- = způso
biti smrad; za- v kamnech =
trochu zatopit (lid.);
smradivati, opakov. :
smradlavý [-vě; -vost] = smr
dutý;
smrádmmti, -dl, -dnuv, -dnuti ==
stavatl se smrdutý; slož. dok. vy
= ztratit Smrad; za- = stati se
smradlavý; o článku = státi se
nečasový (hovor.); slož. nedok.
zasmrádatž;
smraďoch, -a, m. = kdo smrdi
(vulg.); = skunk, šelma, lid. =
tchoř

smrákati se = stmívati se, schy
lovatl se k večeru

smrč, -i, ž. = smrči (Heyd.);
smrček, -čku, m., zdrob. k I
smrk;
smrči, stř. hromad. || smrčina,
ž. = smrky, smrkový les

Smrděnka, ž. = něco smrdutého.
cigareta, doutník atp. (lid.); v.
Mikádo

smrděti, —di, -děn(i),_ souvisí se
smrad = silně pachnOut; s. čím:
s. gPOŠem = nemít peněz; prá
ce. učení... mu -di = nevoní, ne
rad pracuje..: slož. dokon. na
se (mnoho); prostě dokon. za,-;
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smrdivati, opakov. (veskrze lid. na -né postel-i = mít před smrtí;
&.hovor.) —něranit, nenávidět; v. baba

smrdutý [-tě; -tost] = smradlavý
I smrk, -u, m., strom _
II smrk, -u, m. = soumrak (lid..

I smrkatl, v. mrkati _
II smrkati = čistiti si nos vyfrká

váním; slož. dokon. vy- se;
smrkávati, opakov.

erknonti, -kl, -knuv, -knut(i).
1. dok. k II smrkati; 2. s. se,
neosob. smrkne se..., dok. ke
smrákati se; smrklo se = nastal
soumrak (lid., Němc.)

smrkový, přid. k I smrk: s. les.
-vé dřevo

Smrskovati, v. mrskati
smršť, -ti || —tě,z. = silný vzduš

ný vír;
smrštitž, -šťovat1l, v. mrštiti:
smršťovy', přid. ke smršť: -vá
panna (Netu) = smršť; -vé tem
po (Vach.) = překotné

smrt, -i, 2. = zánik života:-lehká.
. smrt: s. nastala; zemřít při

rozenou... -tí; na smrt, k -ti ko
ho odsoudit; boj na život a na

„smrt = boj krutý, rozhodující;
to byla jeho 3. = to přivo
dilo jeho smrt, to ho „zabilo",
dalo mu smrtelnou ránu, často
jen přenes. = velmi zkrušilo.
zničilo jeho postavení, jméno...;
být bledý jako s.; být na s.
unaven, nemocen = velice; zapo
menout nač jako na s. = docela
(lid. a hovor.); mít koho,“ jisti
co... k -tl rád = velice, nesmír—
ně rád: do -ti || do nejdelší -ti
|| do —ti smrťoucí (lid., Majer.)
se čeho nenadíti... = nikdy: v.
nadosmrti; býti syn -ti = _být
ohrožen -tí; v. pracovati; tebe
tak poslat pro s. = jsi zdlou—
havý, pomalý (lid.)

smrtelník [-nice], -a, m. = smrtel
ný člověk;
smrtelný [mší,--nost] = smrt pů
sobící, jsoucí na smrt, před
smrtí, smrti podrobený: s. pot,
zápas; -ná rana, úzkost; být...

smrtí hlava (Čap.) = hlava, jakou
má smrt; v. smrtihlav;
smrtící rana = smrtelná.

smrtihlav, -a, m., noční motýl
smrtiti, smrcen(í); zprav. slož. do

kon. u- koho, se = přivoditi
smrt, zabít; nedokon. usmrce
vatel,—
*smrtivý = smrtící (Bal.)

smrtka, ž., zdrob. ke smrt, někdy
S. (Ner.) = zosobněná smrt

smrtný = smrtelný (kniž.): -ná
rána (čech); tvář až -ná. = k
s'mrti bledá (Nor.); S-ná neděle
= Judica

smrtonosmý = přinášející smrt.
smrtelný (střela); Smrtonoš, —e,
m. = planeta Mars

smrťoucí, v. smrt
smrž, -e, m., houba
smůla, smolou || smola, ž. = pry—

skyřice z jehličnatých stromů n.
dehtový výrobek; = příslovečný
nezdar (lid. & hovor.)

Smušiti = činiti smutným (Kras
noh., Vrchl.); obyč. slož. dokon.
za- koho, se; přenes. o nebi,
dní, počasí = zakaliti se, zamra
člti; nedokon. zasmušovati ko—
ho; za- se, přenes. 0 dni (Mach.)

smuteční || *mý (Jil-.). příd. ke
smutek (řeč. mše. DPaDOr,strom,
pochod, nalada, páska, šat...);
-ně se obléci

smutek, -tku, m. = zármutek, žal;
5. po kom = vnější projev smut—
ku, smuteční oblek; = špína za
nehty (lid. a. hovor.)

smutll, -a, m., motýl (Ra.)
Smutlti, v. smoutiti
'smutkový = smuteční (Němc.)
smutná„ ž. = smutná. nálada, mysl:

vrátiti se se smutnou;
smutně, v. smutný

Smutněti, -nějí = stavati se smut
ný (Jir.); 5. za. kým = tesknit
(Mah.); slož. dokon. o-, po-,
ze— (dříve se:-); tvář posmutně
ním zvážněla (Vr.); osmutnělý,
zao-, ze

Smutno, v. smutný
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smutno-, kmen ke smutný ve slož.:
-hra, ž. = tragedie: -krásný
(Čech); -3měšný (Koll.) = tra
gikomický; -smutný = velmi
smutný (Nela)

'smutnota, ž. = smutek (Sram)
smutný [-ně; -no] = působící

smutek (zpráva, píseň...), za
rmoucený, zasmušilý (člověk,
tvář, den); -ně se tvářit; je mi
po něm -no; 2. stup. smutnější
[máji]

smyčcový, přid.. ke smyčec: s. ná
stroj, -vé kvarteto

smyčce, -čce || lid. šmytec, -tce, m.
= nástroj rozechvívající struny;
(hubený) jako s.- (lid. a. hovor.)

* Smýčitl, smyč, smýčenů) = utírat
prach, čistit, uklízet; s. kým =
smýknouti (Olbr.); s. pohledem
po čem = klouzat (šrám.); slož.
dokon. na- se (mnoho); pro- =
prohledat; vy- = vyčistit, „vy
šťárat“ || = vyhodit (Bezr.);
smýčívati, opak.

smyčka, -ček, ž. = klička, oko na
uvázání, chytání, oběšení

Smyk, -u, m. = smýknutí kým,
čím; = vedení, smýkání (smyč
cem po strunách); stahovat klá
dy smykem; = sklouznutí (au
ta): auto dostalo s. = sklouzlo.
sjelo; = prostředek na smýká—
ní, nízký vozík (Jin)

Smýkací = na smýkání;
smykadlo, -del, stř. =
na smýkání;
smýkati koho, co po zemi... =
vléci, vláčet, táhnout ll čím.
kým = škubat, tahat, trhat
(různým směrem); slož; dok. do
se kam; u- koho = smýkáním
unavit, zničit; — slož. nedok.
*p'řesmýkatí || -smyka.ti = pře
hazovat, přetahovat;
smýkavý pohyb, hlas = trhavý.
trhaný;

zařízení

smýknouti, -kl, -knuv. —knut(í),
dok., v. -mýknouti; slož. pro
smýlonoutl ]] -smyknouti = pro—
vléci, protáhnout; pře-smyknouti

|| '-smýknout1' = přehodit, pře
nést: pře- se = přeskočit, o
hlase (Č.—Chod); = změniti si
místo, o hláskách; přesmykovat-i,
nedok. k tomu

smyrenský, přid. ke Smyrna.
smysl, -u, m., 1. = obsah, význam

(slova, zákona...); ve -lu zákona
= podle...; 2. = účel, konečný
cíl: s. života, čes. dějin; jaký to
má smysl?; 3. = smyslové ústro
jí (pět —1ů); být při zdravých
smyslech = mít -vé smysly; pře:
nes. = schopnost smysly posti
hovat, vnímavost, cit: s. pro
krásu, pro umění;
smyslný [-ně; -nost] = těles
nými smysly vzbuzený, jim laho
dící, vllný (pud, žádost, touha,
rozkoš, pohled...) || = smyslový
(Ner.); -nost = podléhání tě
lesným smyslům, tělesné pudy;
smyslový [-'vě; avostJ, příd. ke
smysl: s. vjem = vjem smysly;
s. klam, —vé'ústrojí; = obsaho—
vý, věcný (nečes.); -vě co
chápat = smysly; -:vé zdravé
nadšení (Majer.)

smýšlení, stř. = mínění, názor
smyšlenka, -nek, ž. =

věc, —né tvrzení;
smyšlený = vymyšlený, neprav
divý '

smýšleti, v. mysliti
Smývati, v. mýti
snad, příslov. = možná; sr. na

snadě: zpodst. snad, -du, m.:
slíbiti co bez(e) snadu = jistě;

smyšlená

to jsou samé snady = říkám
snad, jen možnosti; bez snadů
.(Ner.)

snadničký [-čce; -čko] || snadnin
ký [moe] = velmi snadný

s_nadniti = usnadňovat (Slad.);
zprav. slož. dokon. u- komu co
= učiniti snadným, ulehčit; zne
co = učinit nesnadným, ztížit:
zne- se s kým oč = nepohod
nouti se, rozejít (Krásnoh.,
Durd , Vlč.); -snadňovat'i, slož.
nedok. u-, zne- ,

snadňoučký = velmi snadný
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snadný [-ně; -no; -nost] = ne ob
tížný, těžký, lehký (úkol, práce.
pomoc); -no se to řekne.., udě

' lá... (při neosob. slovese), knihu
. je snadno najít (= je snad

né) — cestu -ně || -no najdeš =
lehce;
2. stup. snadnější || snazší,- pří
slov. snadněji [! snáz(e), nik.
snázeji, snáž

snaha, ž. = snažení. úsilí o něco:.
snahový význam slovesa

snacha, ž. = synova žena
sňal, k sejmouti, v. jmouti
Snář, -e, m. = kniha vykládajicí

sny; životný s. = snílek (Koll.)
snašclivý [[ -šenlivý [mě; —vost]

= snášející, uznávající jiné mí
nění, jinou víru, tolerantní

snášeti, v. nositi
snůška, ž. = součet položek; s.

vajec = snášení; = snesena
vejce

sňat, -a..., v. jmouti
sňatečnost, -l, 2. = poměrný počet

sňatků: sňatečný = sňatkový
(šm.)

Sňatek, -tku. m. = spojeni muže
a ženy v manželství, oddavky;
přenes. s. slova a. duše (Sal.) =
dokonalé vyjádření duše slovem:
sňatkový podvodník, -vá. kance
lář

sňav, v. jmouti
sn6z(e), snazší, snáž, v. snadný
Snažení, stř. = snaha, snahy;

'snaženlivý = snaživý (Sob.);
*snažcnství, stř. = snažení, sna
živost (sm.)

snažil, —a, zdrob. —ž£lek, -lka, m.
= kdo se snaží, aby se zalicho
til, něčeho dosáhl, „štrébr“ (ho

snažilsk'ý [-stvi], přid. k

snažiti se, -žení = míti snahu,
'přičiňovati se, usilovat: s. se
k dokonalosti (Palac.), za prav
dou (Durd.). obyčej. s. se oč II
s. se čeho dosici...; slož. dokon.
"vy- se z čeho = snažením se
dostat (Čap.); '
vyna- se = přičiniti se; nedo

kon. snažovati Se (arch., Jungm.,
Koll.). obyč. vama-;
smaživati se, opak.

snažlvec, —vce, m. =
věk (hovor.);
snaživý Dvě; -vost] || '-žlivý
(Wint.) = snažící se, přičinlivý

snažný [-ně; -nost], přid. ke sna
ha. = úpěnlivý, usilovný, o pros
bě, žádosti; —něprosit; 2. stup.
snažnějši [-něji]

snažovatl se, v. snažiti se
snesitelný [—ně;mstJ = koho, co

lze snést, vystát, strpět

snaživý člo

Snědek, -dku, m. = jídlo, jen ve
spoj. míti, dostati co k Snědku;
rostl.; dostati s. (Stal—i.)= „žra—
vou" nemoc (lid.)

snědený, v. jisti
snědý [-dě; -dost] = zbarvený do

hněda, o pleti, o člověku
sněhobilý [-le; -lost] = bílý jako

sníh
stsnčhoaypký, o mracích = se syp

kým sněhem (Heyd.)
sněhovka, -vek, ž., obyč. pomn.

—vky= přezůvky do sněhu;
sněhový, přid. ke sníh: —vá.me
telice, žávěj, voda, koule

sněhulák, -a, m. (život.) = sněhový
Panák

sněhule, ž., pták (strnad), zdrob.
sněhulka, ž. (Čech) = sněženka

Sněhurka (Mrs. -h1lrka.), ž. = po
hádková bytost ze sněhu

Sněm, -u, m. = shromáždění vo
lených zástupců, hlav. s. zem—
ský a parlament ; též = větší
schůze student., sokol. ap. : s.
svolat, zahájit...;
sněmik, -u, m., zdrob. k tomu;
sněmovatš = konati sněm;
sněmovna, -ven, ž. = mistnost,
budova, kde sněm zasedá, sněm
sám; Juni usneseni...; Jvník, -a.
m. = člen sněmu _(Havlíč.)

snění, v. sníti
Snět || snět, -tl. 1. houba, 2. cho

roba., gangréna; 3. = větev (li
terén)

snětí, v. jmouti
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snětlvětí, -vějí = stávati se sněti- se mi (Sok.-Tů., Němc.. Sez.); s.
vý; slož. dok. ze:-,- sen (básnic.): s. o čem = blouz—
snětivý Dvě; -vost] = mající nit, přemýšlet o čem jako o svém
snět' 1., 2. || snětlz'vý ideálu; s. co = o čem (Vrchl.,

'sněžek, m., zdrob. ke sníh (če- Ho.); slož. dokon. do- se čeho
lak.) = sněním se dopátrat, vytvořit...

sněženka, -nek, ž.. rostl. (šal.); pro- celou mši (Nei-.);
'sněžina, 2, = sníh (Krásnoh.); roze- se = dáti se do snění;

sněžiště, stř. = místo, kde leží rozesnělý (Nela) || -sněný; u
sníh (říd., Mrs.) = uspat (Há1., R. Svob.); ve

sněžiti: neosob. sněží... = pada se do čeho (Ner.); vy— co =
sníh; s. se = bělati se jako sníh
Heyd.); slož. dokon. o- (Rais),
gro—,obyč. za- = pokrýti sněhem;
osněžený, po- zm;
sněživý [-vo].' s. den = kdy sně
ží; je -Vo

Sněžka, ž., hora
sněžnice, ž., obyč. pomn. = obruče

na boty k chůzi vysokým sně
hem, krpě, krpata

Sněžník, -u, m., hora
Sněžný [-ně], přid. k snih: -ná

závěj = sněhová; -ná růže =
sněhový útvar podobný růži; =
bílý jako sníh (liter.); P. Marie
Sněžné

Sníček, -čku, m., zdrob. k sen
(basu., nař.)

snídaně, ž. || původ., ale řidč. mí,
stř. = ranní jídlo; s. na vidličku
= masitá. dopolední svačina;
mídati = jisti snídani; slož. do
kon. na- se, po—;snídávati, opak.

sníh, sněhu, m. = zmrzlé vodní
páry spadlé s oblak; = ušlehaný
bílek; symb. bělosti, šedivosti:
s. ňader (Vrch1.), hlava jako
s., vlaSy (bílé) jako s.; s. vou
sů, hlavy (Krásnoh.); symb.
marnosti: s. v peci sušit, ze
sněhu cihly pálit = konat mar
nou práci (šmil.)

snílek, -lka, m. = kdo sní (pře
nes.). blouznivec, fantasta

snímati, v. jímati
snímek, -mku, m.\= „sňatý ob—

raz“, fotografický obraz, odlitek
snísti, v. jisti
I sníti, sní, sni, sniv, snil. snění

= míti sen, sny: _o tom se mi
ani nesnilo = nezdálo, ani ve
snu jsem na. to nepomyslil; sní

ve snu thořit; vysněný ideál:
-ná. budoucnost.... za- se " za.
(Majer.) = pohroužiti se do snů;
v. zasněný;
snívatí, opak.

II snítl, v. jmouti
snítku, -tek, ž., zdrob. ke sněť 3.
Snivec, -vce, m. = snivý člověk

(llter.);
snim? [-vě; -vost] = sníci, za
sněný, nalaďujicí ke Snění (t.)

snížek, -žku, m., zdrob. ke sníh
snížení, stř., v. nížiti; sníženina,

ž. = snížené místo; snížc'nka, ž.
= lístek za sníženou cenu;
snižovati, v. nížiti

snob, -a, m., angl. = duchaprázd
ný nadšenec pro všechno módní;
snobismus c-biz-», -mu, m. =
snobskě chOvání_ smýšlení;
snobský [-sky; '-ství], přid. ke
snob

snop, -u, m. = otep obilí; (zpltý)
jako s. = do němoty opilý (lid.);
s., -a, m., nadávka.; snopeček,
—čku,_m., zdrob. ke snopek ||
snůpek, -pku, m., zdrob. ke snop

'Bnonbce, m. = snoubenec (Zey.)'
snoabenec [-benka], -nce, m. =

zasnoubený muž (žena)
snoubiti, snub, -ben(í); snoubená,

panna = za- (Čelak.): s. se.
= družiti se, spo

jovat (llterár.); slož. dokon. se—
se, o duších (Č.-Chod); běžně
za.- se s kým = slíbiti si vzá—
jemně manželství; za- si koho
(Kosm.) || 'u— (Wlnt.); zasnou
bený'; slaviti zasnoubení; nedo
kon. zasmzbovati

Snonti, v. snovati
snovací stroj = na snovaní

zprav. přenes.
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snovnti, -vám, -val, -vá.n(í) || snou
tt, snuji, snuj, snuje, -jic. snuv.
snul = přístí; přenes. s. plány,
pikle, zradu... = chystat, spřa
dat (kniž.); s. = spřádat [myš
lenkyJ, přemýšlet (Staš.); řeč
se snuje (Čech); vpřed se s.
(Vrchl.) = sunouti se, pohybo—

vat; mlha se snuje = plouží
(I—Ieyd.); slož. dokon. na- = na
vinout; ' na- co = „spíska"
(Wint.); nedokon. 0- = snovati;
přenes. o—plány... = spřádat; o
co na myšlence = zakladat, za,
ložit (Vlč.); 0- si co (V:-.) =
přemýšlet o čem; 14-si plán... =
z- (Staž., Heyd.); z- plán... =
vypracovat (běž.); za. co do če
ho = pojmout (Břez.); sno'vá
vatž, opakov.; slož. nedok. o

snový, přid. k sen = jsoucí... ve
snu, jako ve snu, pro sny
(kniž.): 5. hlas (Olbr.): -vá. hud—
ba (Hari.), -vé představy, -vá.
látka (Čap.): -vý přízvuk (šel.)
= ráz, příchuť snu

snubní“ |) *-bný = týkající se za
snoubení: -ni prsten, lístek,
smlouva...: -ní pud (Neum) =
ke snoubení

Snuji, snad..., v. snovati
snůpek, -pku, m., zdrob. ke snop
snůška, ž. = co bylo sneseno, se—

bráno, řada, sbírka: s. medu,
.nepravd, předmětů, mínění...

soaré, v. soirée
Bob, -a, m., přežvýkavec
'*sobáš, -e, m., slov. = oddavky
sobec, -bce, m. = kdo mysli jen

na sebe, i na. újmu jiných, ego—
ista; sobecký boky; -ckost;
-ctv£], přid. k tomu;
sobeček, -čka, m., zdrob. k
sobek, —bka, m. = sobec (za
star.); S., příjm.; dílem od pův.
domác. tvar k Soběslav

sobě, v. se
'soběcký = sobecký
*sobělibec, —bce, m. =

člověk (Koll.);
'soběl'ibý [-bě; -bost] = samo—
libý (zastara)

soběllbý

soběstačný [-ně; -nost] = stačíci
sobě, nepotřebující cizi pomoci.
cizích výrobků...; 5. člověk, stát;
hospodářská —nost ,

*soběvolný [-ně; -nost] =
vislý, svévolný (zastar.)

sobí, přid. k sob: s. maso...

nezá

*sobík, -a, m. = sobec (Klicp..
(E.-Chod)

sobiti si = osobovati si, přivlast—
ňovati (zastal-., Wint.); slož. do
kon. 0- si co = přivlastnit, ně
kdy = přivlastňovat; "v- = vro
dit (Palac.);
'za- = opatřiti zásoby (lid.) ||
obyč. aci-, v. zásoba;
-sobovati, slož. nedok. 0- si "
při. si (Svět.)

sobol, -a, m., šelma; sobou, příd.
k tomu; -lí kožešina neboli dlí/na
|| Jovina, z.

sobota, ž., z lat. = 6. den v tý—
dnu; Bílá s. = 5. před Božím
hodem velikonočním; Velka s.
= s. před židovskými velikono
cemi; sobotáles, -su a-su», m.,
z lat., za stara = školní plat na
obecné škole, dávaný v sobotu;
sobotni, přid. k sobota: 5. den:
s. steh = kvapný (Čelak.) ll *so
botský (Wint.)

sobovodce, m. = vodič sobů (Lan
ger)

"sobrání, stř., rus.:
= společenský dům

důstojnic. s.

*sobství, stř. = sobectví
-"'socan, -a, m. = socialista (hal.,

výraz třídní nenávisti kapitalis—
tické); soca/nsky' baky; -stv£],
příd. k tOmu

social <<-cijá,l>>, —a. m., z lat. =
socialista (vlast. = družný, spo
lečenský člověk); nejčasť. křes
ťanský s. = člen křesť. social.
strany; sociála, ž. = řád v du
chu socialíSmu (hovor., Majer.):
sociáldemokrat'ismus, —smu, m.
= sociálnědemokratický směr
(štoll);
socialásace c-za-», ž. = socialiso
vání;
socialisovati mao-», —vá.ní =
(u)činit, prohlásit majetkem celé
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_společnosti, celého národa, zespo—
lečenštit; slož. dokon. ze—;
socialismus a-zmusao, -mu, m.,
filosofic. učení. politic., společen
ské hnutí, usilující o společenský

Sofa, ž., domác. tvar ke křest.
.jm. Sofie

Sotia || -,f'Le c-fija, -f1je», -ie, ž..
buih. město: Sofie, ž., z lat. =
žofie;

řád beztřidní: = socialistický Salma, —nka,ž., domác. tvary k
společenský řád: budovati s.; Sofa, Sofie
socialista [-stka], m. = stoupe— soilsma <<-zma»,-matu, stř., z řeč.
nec socialismu; -alžstický [-cky] = chytrácký závěr, úsudek;
e-styc-» = v duchu socialismu; sofista, m., v st. Recku = učitel

sociáhzědemokratický, -polžtžcký„
přid. k sociální demokracie, .poli
tika;
sociální [-ně; -nost] || *-wý (šel.)
= společenský, společnostni, tý
kající se společnosti (hnuti, otaz

praktické filosofie, hlav. státní;
dnes s., m. = chytrák; sofistický
[-cky] <<-styc->>,přid. k sofista;
= chytrácký;
sofistik a-stylo, -a, m. = sofista:
sofistika, ž. = chytráctvi

ka, péče, politika) Sofka, ž., zdrob. k Sofa
'Societa, ž., z lat. = společnost Sofokles, -kla, m., řec. dramatik;
Goclolog <<socijo-», -a. m. = kdo -klův, přid. k tomu

se obírá. se sociologii; -logický *sofokratio c-cijeií, ž., z řeč. =
[—cky],přid. k -logie c-gyje», ž. vláda mudrců (Palac)
= buržoas. véda 0 SDOIGČDOSU socha, ž. = plastické zobrazení

močiti, —čen(í), souvisí se sok: s. postavy; = opěrný trám v plotě;
na koho, proti komu, čemu = stát jako (němé) s. = zaraženě.
brojit, žehrat, popuzovat, štvát, nehybně; primitivní oradlo;
očerňovat, pomlouvat; s. oč = sochař [-'řka], -e, m. = kdo dě
závodit (č.-Chod); slož. dokon. lá. sochy; sochařina, ž. = sochař
o- koho = očernit, po'mluvit; ne- ství (hovor.); sochařiti = sochař
dokon. osočovati; sky tvořiti (hovor., Vanč.); -řeni
sočívati, opakov.; ; (č.-Chod); sochařský [-sky;
sočz'vý [mě] = sočící, osočující -ství], přid. k sochař
" soč'ný ["už] (KOH-, DDU-) sochor, -u, m. = tyč na zvedá

soda. <<só->>,ž., uhličitan sodný ní, páčeni...; sochůrek, -rku, m..
sodál, -a, m., z lat. = druh, člen ZdPOb-k tOmu

náboženského bratrstva (Jin) soirée esoaré», stř. neskl., franc.
Godík, -u, m., prvek, natrium = společenský večer
Sodoma, ž., biblic. město; symb. soja, -je, ž., lat., rostl.

mravní zpustlosti, sr. Gomora; sojčútko, -tek, stř., zdrob. k sojče,
'sodomá'ř, -e, m. = sodomita; -čete, stř. = sojči mládě;
sodomie x-mije», ž. Il -mismus sojči, přid. k sojka;
<<-miz-», -mu, m. || -mství, stř. sojka, -jek, ž., pták
= smilstvo se zvířaty: sojový, přid. k soja: —véboby
sodomita, m. = kdo se oddává. sok ['ky'něL -a. m. = soupeř, rival
sodomii; -m/itský ][ -m8ký hřích 'sokl, -u, m., z něm. = podsta—

sodovka, -vek, ž. = sodová. voda; vec, spodek, patka (lid.)
-vkárna, -ren, ž. = továrna na sokol, -a, m., pták dravec;
sod0vku; mkář [—řka], -e, m. = sokol [-lka; -uce] = člen sokol—
výrobce, prodavač sodovky; ské jednoty, zvané Sokol, -a:
“UkářSký [-vkářství], Přid- k to- sokolátko, stř., zdrob. k sokola.
mu; -lete, stř. = sokolí mládě;
soulový. přid. k soda: —vávoda sokoli, přid. k Sokol: s. péro...:

Sofa, ž., z arab. = nízká pohovka sokolnik, -a, m. = opatrovatel

90
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loveckých sokolů. domovník v so
kolovně; odtud S-níce, -n1c,
pomn., mor. ves; .
sokolovati = sokolsky cvičit, býti
sokolem (říd.);
sokolovna, —ven,ž. = budova so
kolské jednoty;
sokolský [-sky; —ství], přid. k
sokol (= člen Sokola); sokolstvo,
stř. hromad. = sokolové. členové
Sokola

sokovství, stř. = soupeřství
Sokrates, -ta., m., řec. filosof;

sokratický ť-ty->) = v Sokratově
duchu [[ donský; Sokratův, přid.
k Sokrates

sokyně, ž., v. sok
solární, z lat. =

stava, rok)
soldateska, z., z franc. =

ská. luza, zpupnost
*aoldatka, ž., rus. =

muž je na vojně
solený, v. soliti
solfeggio <-džo», -gia, stř. || 4650,

ž. (č.-Chod), ital. = zpěvní cvič
ná. skladba

soli (so-», ital. = sólisté (hudeb.)
solicitátor [-rka], -a, m., z lat. =

advokátní úředník manipulační

sluneční (sou

vojen

žena, jejíž

Sóličko (Rais so—), stř., zdrob. k
sólo

solidarita, z. = solidárnost; sou
darismus <<-zmus»,-mu, m. = re
akční učení odmítající třídní boj
a hlásající třídní solidaritu; =
socialismus, komunismus (v bur
žoasní vědě, úmyslně se názvům
socialis. a komunis. vyhýbajíci):
solidár'n/í [mě,- -'nost], z lat. =
družný, podporující se... vzájem
ně, mající pochopení

solideo, stř. neskl., z lat. soli
Deo (solí Deó>>= čapka vyso
kých katolic. hodnostářů (sme
ká. se jen před Bohem)

solidní [%ě; -nost], z lat. = spo
lehlivý, řádný, poctivý, důklad
ný (člověk, kupec, obchod, zboží)

Sólista. [-tka], -toví, m., z ital. =
zpěvák, hráč sóla

*solítér,.-a, m., z franc. =
tář (č.-Chod)

samo

soliti, —len(í) = solí posypávat...,
činiti Slaným; soleny' = naso
lený; slož. dokon. do- = správ
ně o-; mz- maso, přenes. trest...
(lid. a hovor.); o- co = uči—
niti slaným; po- co = posypati
solí; pře—co = příliš o-; při- co
= přidati soli; v- komu pohla
vek = vlepit (lid.); vy- co =
dobře 0-; za- komu = „zato—
pit" ; -solo'vati,. nedokon. s_l'ož.
do-..., 1: dokon. dosoliti...;
solívati, opakov.

solivar, -u, 111|| mna, -ren, ž. =
továrna na výrobu soli; solivarnž,
přid. k tomu; '
471.470, -a, m. = kdo vaří sůl
(dělník, továrním; -rský prstní),
příd. k solivar

solmisace <<-za->>,ž., z franc. =
solmisovaní; -sovat£ = zpívati
tóny slabikami do, re, ml...

solnice, z. = skladiště soli: zdrob.
samička, z. = slánka; rostl.; če—
satí se na -čku = rozdělovat
vlasy jen nad čelem (Herb., lid.)

solniště, v. slanisko
solný = obsahující sůl ap. (pra

men. důl, roztok, monopol...);
v. sloup

sólo, stř., z ital. = zpěvní, hu—
dební part pro jediného hráče.
zpěváka

sólokapr, -a, m. = sensační zprá—
va, kterou mají jen jedny novi—
ny (hovor.)

-solovati, _v. soliti
sólový, příd. k sólo: s. zpěv, výstup
solvence, ž., z lat. = platební

schopnost, pohotovost : wentní
[most] = způsobilý, pohotový
platit

'somár,.-a, m., slov. = mezek, 0—
sel, nadávka (Čap)

somatologie, ž., z řeč. = tělověda—
somnambul [-la, Č.—Ch0d]. -a II

-buli.sta [-'stka], m., \z lat. = ná—
měsíčník (-nice); -bul1'cký =
samnambulní; -bulismus <<-zmu5»,
-mu, m. = náměsíčnost; -buln£
= náměsíční
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sonňta, ž., 'ital., hudebni skladba;
sonatina x-tý—»,ž;'= malá soná
ta; sonátový, přid. k sonáta

sonda, ž., z franc. = prohlubeň na.
pátrání, lékař. = jehla na zkou
mání, pátradlo; sondovati =
zkoumat, pátrat; s. půdu, pře
nes. = zkoumati situaci (jen ho
vor.); slož. dokon. vy

sonet, -u, m.. z ital. = znělka.
zsonorni [-'ně; -nost] -<<-nór-»,z lat.

= zvučný, jasný (hlas); mísou
hlásky (r, 1, m, n, ň)

sopečnatý kraj = kde jsou sopky;
sopečný [-ně; -nost] výbuch, jí
cen, útvar; přenes. = výbušný
(Jar.)

sopiti se = osopovati se (Staž.)
zprav. slož. dokon. o—se na koho
= obořiti se (řečí), utrhnoutise:
slož. nedokon. osopovati se

sopka, -pek, ž.- = kopec, ihora
chrlící někdy lávu

—'saplá.ň -ně, m. = usoplenec
(Herb., nářečí.)

sopouch, -u, m. = dymnik, otvor
do pece.... capouch; sopoušek,
-šku, m., zdrob. k tomu

soprán, -u, m., z ital. = nejvyš
ší zpěvní hlaS; sopranista [-stka]
amis—», m. = kdo Zpívá. soprán:
sopránový, přid. k soprán

*soptati, *soptěti = soptiti
soptiti, -těn(í) = chrlit (oheň,

dým); podmětově o sopce =
chrlit lávu; přenes. s. hněvem...
= zuřit;
slož. dokon. do- = přestati sop
tit; na- se (mnoho); w- co;
VY—se = vyzuřiti se: soptí'vati,
opak.;
soptivý = soptíci: -vé vydycho—
vání (č.-Chod)

rsordina <<-dý->>,ž., z ital. = du
sítko, tlumítko; zdrob. mka, ž.

sorta, ž., z ital. = druh (hovor.
a odbor.);
sortiment q-tymán, obyč. -ty—
ment», -u, m., z franc. = vybra

'ný druh zboží, prodejní oddělení
v knihkupectví;
sortovati || »ti'rovati, -tý-rooati

%$

(lid. podle něm.) = třídit; slož.
dokon. 'roz

'sós. -su c-su», ní., z franc. sauce
= omáčka (hovor.)

sosáčok, -čku, m.. zdrob. k
sosák, -u, m. = (s)savé ústrojí
u hmyzu

sosna„ -sen, ž., borovice;
samička, ž., zdrob. k tomu;
sos—noví,střed. hromad. = sosny;
808110017,přid. k sosna: s. les

soška, -šek_ zdrob. k socha
'sošník, -a. m. = sochař (šal.);

*sošný = jako socha, o postavě
(Č.-Chod)

sotisa (-tti—) || sotyza (č.-Chod)
q-týza, -tyza.», ž., z franc. ==
hloupost, hrubost

*sotiti na koho = tlačit, naléhat,
domlouvat mu (Č.-Chod)

'sotna, ž.: na sotnách stonati : v
posledním tažení (č.-Chod, sta
ročes.)

*sotňa, -ni, ž., rus. = setnina
Sotol-, —u, m., zdrob. sotůrek,

-rku, m. = mošna (lid.)
sotva ll “satiry (šafař., Ner..

sms.), 1. příslov. = ledva, stě
ží, tak tak, že: s. dýchám...; s.
je to pravda ap. = stěží.., ne
myslím, že je to pravda; 2. při
slov, spojkového význ. = jen:
sotva. to řekl, skácel se k zemi
" sotoaže

$“satiry, 1. v. sotva; 2. v. v sotvách
sotyza, v. sotisa
sou-, předpona ve jmenných slož.

(slovesné slož. jsou řídké, na př.
souviseti) = spolu, zároveň (s jí
nými):
-besedn£k = kdo s námi bese
duje (Č.-Chod):
-běh, -u, m. = konkurs 1.;
—běžn37[-ně; -n08t] = spolu, zá
roveň běžící, paralelní; -boj =
boj dvou soupeřů v přítomnosti
svědků, duel; -bojo'vník [mice]
= spolubojovník; -b0'r, -u, m.
= řada. osob, věcí tvořících ce—
lek: operní, činoherní... 5., en
semble; s. vzorků, knih... =
kolekce, komplex; -borný [mě;
-nost]: -ný katalog, -né vydáni;
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-cžt = cit s nešťastným člově- ,(řeč) z jiného soudku = začít
kem; “ucítí“ s kým (Vr., R. mluvit o něčem jiném
Svob.), komu (Palac.); -citný souditi, sud', souzen(í), 1. = mí
[-ně; masu = mající soucit; nit, domnívati se, usuzovat: s.
*-časí, stř. (Ner.) = současnost; co 0 kom, o čem; podle sebe
-časník [-nice], -a, m. = kdo žije -dím tebe (přísl.) = posuzují:
v téže době; -časno, stř. = sou— s. co z čeho, s. z čeho nač; s.,
časná doba, -né poměry; že...; 's. koho zač = považovat
-ča.sny' [-ně; -nost] = v témž (Vrchl.); 2. s. koho (4. p.) = ko
čase..., soudobý; též = jsoucí... nat nad ním soud 2.; přijde sou—
v nynější, naší době: román ze
—časného života; -ně pracovati s
kým...; často -ně nespr. m.
zároveň, také, vedle toho, přitom
(nejde-li o současnost): věc ob—
tížná &. -ně nebezpečná; odpo
věď na vaše nynější otázky a
-ně i na dřívější;
-část [] -částka = částka něčeho

Bouček, m., zdrob. k Suk
sou-čet, -čtu, m. = výsledek sčí

tání; -č1'xn,-u, m. = násobek;
-čí/nitel = spolučinitel, koefi
cient; -č1',nnost = spolupůsobe
ní, spolupráce; '-č1'/nný = vyví
jející spolupráci

soud, -u, m., 1. = druh myšlenky,
myšlení, kterým se něco tvrdí,
popírá; = uvažování, usuzování,
jeho výsledek, mínění, úsudek:
podle mého... -du; podrobit ko—
ho, co přísnému -du; logický
soud; 2. = právní uvažování.
rozhodování pře: míti s kým s.
= souditi se; čestný S.; poslední
s.; boží s. = ordálie; 3. = úřad
rozhodující o přích, soudní úřad,
jeho budova: okresní... s.; jít
k soudu, na soud atd.

soudce [-dkyně], -ce, -covi, 5. -ce
(lid. -če), m. = kdo soudí z ú—
řední moci, z pověření: lidový.
okresní, sportovní... s.; biblic.
kniha Soudců;
soudcovati = dělati sportovního
soudce; soudcovský úřad neboli
soudcovstm, stř.;
soudčí úkon... = úkon posuzo
vat, kritický (Nov.)

soudeček, -čku, m., zdrob. k sou
dek, -dku, m., zdrob. k sud:
tlustý jak soudek; načíti, za—

dit (supinum) živých i mrtvých
(zast.); s. se s kým oč = soudně
se přít; 3. bylo mu to souzeno =
osudem určeno; '
slož. dokon. do- se čeho = soud
ně se domoci; na,- se (mnoho);
od- koho na smrt || k smrti, do
vězení, k pokutě; od- koho (pro
něco) = prohlásit, že neměl tak
postupovat... (mravní nesouhlas,
hodnocení); od- čí jednání =pro—
hlásiti za, mravně závadné; po
koho, co = vyslovit úsudek, mí—
nění; pro- celý statek = soudy,
souzením ztratit; při- komu co
= přiřknout; roz- dva lidi = roz—
hodnout, kdo z nich má pravdu,
podle čího mínění se má něco
stát..: roz-' co = rozhodnout;
u-, že... = dospět k úsudku; vy
co = soudem vymoci; = usoudit
(říd.);
-suzovati, nedokon. slož. od- atd.
k dokon. odsouditi;
soud/ivan, opakov.

soudkyně, v. soudce
soudní [-ně], přid. k soud 3.: s.

rozhodnutí, útraty, budova...; -ně
co rozhodnout = soudem. u sou
du; -ně rozvedený;
*soudmlce,ž. = soudní síň (Tyl);
soudnictví, stř. = soudní zřízení,
organisace;
soudu/íčka, ž. = novinářská Zprá
va ze soudní síně; -čkář, -e, m.
= kdo píše soudničky

*soudno, stř. = „soudný den“ (V.
Mrš.)

soudný [-ně; masu = uvažují—
cí, uvážlivý, kritický (člověk):
3. den = den pOSIedního soudu:
přenes. = váda, hádka, křik,
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„boží dopuštění“; -ná stolice =
soudní

soudobý [-bě, -bost] -= současný
sou-druh [-družka.] = společník

(Slád., Č.-Chod); = příslušník
stejného celku, politic. strany.
komunistické ;
*-druží, stř. = soudržnost (č.
Chod); = tančící pár (V. Mrš.):
-družský [-sky; -ství], přid. k
soudruh;
-držný vně; -nost] : zůstávající
pohromadě, kohesní, kompaktní
(hmota); o lidech = družný,
podporující se, solidámí;
-hlas = shoda, stejné mínění: s.
mezi dvěma osobami, věcmi, s. v
čem, s kým; “hlasitá [-lka],
-e, m. = kdo souhlasí;
-hlasit'i s kým v čem = mít stej
né mínění; opis -sí s originálem
ap. = shoduje se. srovnává se.
je stejný;
-hlasný [-ně,- -nost] = shodujíci
se, shodný:- -né zprávy...; -ný
projev = p. souhlasu;
—hláska= konsonant; -hláskový,
přid. k tomu;
-hra několika hráčů... = správná
vzájemná. hra, vzájemné podpo
rování (ve sportu);
-hrn, -u, m. = úhrn, soubor ||
-hmek, -nku, m. (zastar.);
-hrnný, přid. k souhrn = úhrn
ný, souborný;
-h'vězd£, stř. =

sonchotě, -tí, i| -tiny, -tin ll *-ty
(Beneš.), ž. pomn., plicní choroba.,
tuberkulosa; '-tiny v kapse =
prázdná. kapsa (lid. a hovor.);
—t1'.nář [—řka], -e, m. = člověk
nemocný souchotinami; -tmář
ský [—sky] || *-tivý (Sez.), příd.
k tomu

skupina hvězd

sou—jem, -jmu, m. = soubor, sou
hm (říd.);
-jmenný: -nná jména = ho
monyma; -jme'no'vec [Jvkyně] =
člověk stejného jména, obyč.
jmenovec; *-jmenovectví, stř. =
shoda jmen

soukací stroj = na soukání

soukatl, -ká.n(í) ='svíjet, kroutit
(niti, přizi); s. si knír (Rais);
s. do sebe jídlo = pomalu jíst,
s. co ze sebe = pomalu mluvit,
s. z koho rozumy = vytahovat:
s. se (Jin) = pomalu jít (lid.
a hovor.); slož. dokon. po- si
bradu (Jlr.); u—provaz; vy- si
rukávy, košili = vyhrnout; vy
se na strom = (pracně) vylézt
(lid. a hovor.); soukávati,' opa
kov.: slož. nedok. posukovatí si
bradu (Jin)

soukenický [-cky; -ctví], přid. k
soukeník [www], -a, m. = výrob
ce n. prodavač suken; soukenka,
-nek, ž. = soukenná sukně (lid.);
soukenný = ze sukna

sou-kmermý = stejného kmene:
-nná společnost (č.-Chod); Jeme
novec, -vce, m. = příslušník
stejného kmene

soukno, v. sukno
sou-kojenec [mka] = dítě s jiným

kojené touž ženou; '
-koli, stř. = soustava kol

soukromě, v. dále soukromý;
soukromí, stř. = soukromý způ
sob života: uchýliti se do 5.,
žití v s.;
soukromník [-mnice], -a, m. =
kdo nezastává veřejné místo, pri
vátník

soukromokapitalistický [-cky]
<<-styc-»,přid. k soukromý kapi
talismus;
soukromopodmlkatelský, přid. k
soukromý podnikatel, soukromé
podnikání;
soukromoprávní, příd. k soukro
mé právo;
soukromý [Jmě] = ne veřejný.
osobní, privátní (život, majetek.
tisk, věc, sbírka, knihovna...)

sou-kup, -a, m. = spolukupec,
pomahač zlodějů (zast., Wint.):
Jad, -u, m. = shoda, harmonie;
-ladny' [mě] = jsoucí v souladu.
harmonický;
-lož, -e, ž. = souložení. tělesné
obcování; Jožit'i s kým = tělesně
obcovati; -Zožm'cký [-cky; -ctví],
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příd. k -ložnik [miceL -a, m. -=
kdo souloží '

soumar, -a., m. , z něm. = zvíře
nosící břemena.

souměrný buě; -nost] = jsoucí
stejného tvaru v obou polovicích
(na př. tělo), stejného tvaru.
stejné polohy s jinou věcí; 5.
k čemu. s čím

sou-měřitelný = co se dá. měřit,
srovnávati s čím (Nov.); -minuI/ý
čas = imperfektum (zastan)

soumračiti 50 = smrákati-se (Če
lak., Jir., Vanč.);
soumračný [-čnost] = jsoucí za
soumraku; = jako za -ku, čer—
ný...: -čné podezření (Vr.); du—
iševní -čnost (šel.)

soumrak, -u, m. = stmívání (před
nocí), svítání (přede dnem);
přenes. = doba před koncem,
zánikem: s. světa, kultury, bo
hu...

sou-náležitý [-tost] = k sobě má.—
ležející; pocit -tosti k rodině
-(Vr.) = že k ní náležíme; slo
vanská -tost; -náležité zájmeno
= souvztažné (Ertl);
-os£, stř. = soustava os;
-ostraví, stř. = skumna ostrovu

souper <supé», stř. neskl., z franc.
= večeře

soupeř [čkaL -e, m. = kdo s ně—
kým závodí v stejném oboru (vě
deckém...), snaží se získati touž
ženu.., sok, rival; soupeřiti s
kým v čem, ěím = být jeho sou
peřem; soupeř'n'ý || -řský = sou
peřící (říd.): -'řst'v£. stř. = 50—
kovství

sou-pis, -u, m. = seznam, kon
skripce, inventář; -pis'ný || -pi
sový (arch. akce): -Praktika/nt,
-a, m. (Ner.) = spoluprakti
kant; -pmva, ž. = soubor, gar
nitura (vozů, prádla, ložní.;.);
-put'ník [-m',ce],' -a, m. = spo
lečník, životní druh (Zey..
Bezr., (š.-Chod) || mutovatel, -e,
m. (šlejh.);
vodák, -a. m. = krajan (říd.);
-rodý || řidč. -'rod'ný [-den,
Sez.] = jsoucí stejného rodu,

rázu, -n6 povahy (duch, bytost);
-rodý s kým || komu (Vrchl.)
'duchem...;
-rozenec [mkaL -uce, m. = dítě
týchž rodičů; -rozeneck:ú [-cky ;
-ctv£] poměr || -rozenský;
-ručenst1ň, stř. = společné ru
čení, sdružení;
“řadicí spojka = v souvětí sou
řadněm; -'řa,dnžce, ž. = souřad
ná čára.; —řadný [-ně; most) =
jsoucí stejného stupně, řádu
(pojem, věta); _
'—ředitel, -e, m. = spoluředitel
(Dyk)

soused [*-da., zast., nařeč. (šmil.,
Mrs., Čap) || zprav. -dka], -da,
mn. -dé, m. = kdo „sedí spolu".
bydlí vedle nás, nablízku;
sousední s kým, s čím = býti
sousedem, hraničit;
sousední = sousedící (dům,
okres, stat...);
sousedská, ž., tanec;
sousedský [-sky,-'-stvi] = jsou—
cí jako mezi sousedy (družnost,
svornost...); -ské chováním, ně
kdy = spoiečensky příliš dů
věrné, volné, nevhodné, nevěcné;
chovati se -sky || po sousedsku;
-d8tvo, stř. hromad. = sousedé

sousek, -seku || -sku, m. = něco
„sesekaného", srub... (lid., Staš.)

sousledný [-ně; most) děj = kon
sekutivní (mluvnic.)

sou—slaví,stř. = skupina slov vý
znamem k sobě patřících, syn
taktické spojení; -soš£, stř. =
skupina soch; -státi, stř. = sva
zek států

soustava, ž. = jednotné uspořá
dání, systém: s. měr a vah; s.
filosofická, vyučovací, státní...:
soustavnitž, Wmti = uváděti
do soustav (Masar.); časť. slož.
dokon. u-, nedokon. -vňovati;
soustavný [-ně; most) = jed—
notně uspořádaný, systematický
(postup, výchova, myšlení...)

sousto, stř. = co je „s ústa“ (v.
s), co se vejde do úst, kousek
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ma'-stolni = stolovati s někým o- stezku (Heyd.) = objevití se
(Č.-Chod); -stolo1mik [-nice], na ní houfně; od- se, o hlásce
-a, m. = kdo stoluje s jinými, (mluvnic.) = odpadnout; pod
s námi; -st'rast || básnic. -strá— = podsypat; po- = posypat
zeň, -zně, ž. = soucit, s trpí- (Koll., čelak., Heyd.); při- se.
cím: vyslovit komu 5. nad čím,
míti s kým s.; -st'rastný projev;
—stroj£,stř. = soustava strojů

soastruh, -u, m., obráběcí stroj;
wtvuhovati = obráběti soustru
hem; slož. dokon. o-, vy-; vy—
soustruhovaný; přenes. = vytří
bený (sloh...), pečlivě uhlaze—
ný...;
-st'ružek, —žku, m., zdrob. k sou
struh; -stmžnžcky' [-cky; -ctv£],
přid. k -stružník [-stmž.nice],
-a., m. = soustruhující dělník

soustředěný [-ně; -nost_], k sou—
střediti: -né vojsko, -ná. pozor
nost; -ně pracovat = se sou—
středěnou pozorností ; —nost
mysli,
soustředitz', —děn(í) = shromáž
diti „do středu“, na Jedno misto

(vojsko, moc v jedněch ru
kou...); s. pozornost nač, k če
mu = obrátit jen nač || 5. se;
soustřeďovat, nedokon.

soustředný [dně,- -nost]: -né kru
hy = mající společný střed

soustřeďovati, v. soustřediti
souš, -e, ž. = suché místo, -cha

země, prázdný včelí plást
soutěSka, -sek, ž. = těsný, úzký

průsmyk
soutěž, -e. ž. = závodění, vzájem

né předstihování v činnosti, ve
výrobě.., konkurence, ucházení
se o cenu, konkurs; soutěži-tí =
účastniti se soutěže, konkuro
vat; soutěžení = soutěž; -těžw£k,
—a.'m. = kdo soutěží, konku
rent; -těžný navrh = kterým se
soutěží

souti, suji, suj, suv, sul, sut(i)
(původ. spu, speš..., souvisí se
sypati) = sypati, s. se = sy
pati se, padati (větš. liter.): s.
zkázu (Heydí): skály se sují
(Koll.); břevna se -jí s krovu
(Krásnoh.); slož. dokon. o-,
vlast. = obsypat, sr. osutína;

o hlásce = vzniknouti tam, kde
původně nebyla; roz(e)- = roz
sypat. v. rozsutý; &—(zastan,
Zey.), sr. (s)sutina || se- se =
sesypati se, spadnout (běž.); vy—
se = vyhrnouti se (Palac.):
o hlásce = vypadnout (mluvn.):
za,- se = zasypati se;
-souvati, opakov., slož. nedokon.
od- atd.

*soutka, -tek, ž. = soutěska, úzká
mezera (nař., Dr.)

sou-tok vod = stok; —t'rpen£(Vr.);
-t'rpz'tel [-lka], -e, m. = spolu
trpitel; -trzmý [měj,- —nost] =
seucitný (Ner., Sez.)

-souvati, v. souti, sunouti
sou-věkovec, -vce || -k01m£k, -a.

m. (Roll.) = současník; měla/
mě, ž. (Ner.) = současnice:
-věký = současný;
-'vě'rec [vrk'yněL -rce, m. = člo
věk stejně víry;
wětí, stř. = spojení několika
vět v celek; mrštný, přid. k to
mu: -ná. jednota

souviSeti, -si, -se, -síc: s. s čím.
mezi sebou = mít k čemu vztah,
být ve vzájemném vztahu;
swtňslý [-Ie; -lost] = nepřetr
žitý, nepřerušený: -lé horstvo;
-lá řeč; -le mluvit; —lost dvou
věcí = vzájemný vztah: obyč.
-lost v řeči = co bylo řečeno,
sled, smysl toho, kontext: po—
chopiti co ze -lostí, říci co v
jiné -losti

sou-vrať, -ti,
(Mrs.) =
oráě obrací,
m. = vzájemný vztah (čap.):
wztaž'ný Prvé,- -nost] = k sobě
se vztahující, korelativní, mluv
nic. o zájmenech ukazovacích a.
vztažných (ten ——který...);
ana-čna? [-ně; -nost], o různých
slovech, pojmech = jsoucí stej
ného Významu, synonymní; -né

-tě, ž. || -vratí, stř.
konec pole, kde se

úvrať; wztah, -u,
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'chování (Č.-Chod) ; *-znělý = 'spadovati, nedok. = spadati
souznačný (Praž) ; -zníti = (Němc.)
zníti současně, spolu, stejně Spájecí = na spájeni; spájet-i,
(Čap.); -znim_7= stejně znějící,
souladný: -vá. součinnost (kniž.);
-z'vučet'í, = souzniti; -m'mčný =
současně zvučící, znící, soulad
ný; -zwk = současné znění ně
kolika tónů, akord

soužití, suž, soužen(í) = trápit
(vlast. = zúžit, potrápit): s.

koho čím; s. se nad čím; sou—
žení s kým, s čím: slož. dokon.
na- se (mnoho); u- koho, se =
utrápit; celý usouže'ný;
sužovati, nedokon.; slož. dok. na,
se (mnoho); souživati, opakov.

soužití, stř. = společný život
sova || (lid., Nei-.) savo, ž., pták:

koukat jako s. (z núdli) =
mrzutě (lid. & hovor.)

'Sovdepie <<-pije»,ž., z ruš. = 80
větský svaz

sovět, -u, m., rus. = rada„ porad—
ní sbor; pomn. Sověty, -tů =
sovětské Rusko, Sovět. svaz :
sovětisace <<-tyza.-», ž. = nabý
vání, dodávání sovětského rázu;
sovětský, příd. k Sověty: s. ||
řidč. sovětový = mající za
správní jednotku sovět

soví, přid. k sova.: s. oko...
spací = na. spaní
spácijum, v. spatium
spáč [—čka, Klicp.], -e, m. = kdo

rád- dlouho spí; osada tichých
-čů = hřbitov

spád, -u, m. = spadání..., sklon
toku vody ap.; = past (Staš.):
= rychlý postup (řeči, dramatu
...):. nemit kam s. = nechoditi
tam, v tu stranu (lid. & hovor-.);
pomn. spády = tajné pochůz
ky, úskoky

spadeno mit na. koho, v. padnoutí
Spadlý = kdo, co spadne; jako

s. 5 měsíce (čech, lid. a hovor.)
= jako kdyby nežil na tomto
světě

epádný [-ně; -n0,- -n08t] = mající
spád (cesta, řeč); je tam -no
(Němc.) = s kopce; věta -ně
pointovaná (Sez.)

—jeji = spojovati
spala, ž., nemoc, šarlach
Spalenina, ž. = spálené místo na

těle; -niště, stř. = místo, kde
něco shořelo

spalitelný [most] = co lze spálit
spalničky, -ček, ž. pomn. = o

sypky
'spalný = po spálení, o rýze

(Hůmber.)
Spalovací = na. spalování; 3. za

řízení neboli moč, -e, m.: watt,
v. pálití

Spálový, přid. ke spála
spánek, -nku, m., 1. = spaní:

věčný s. = smrt; 2. část hlavy.
skráň; často pomn. -nk/y

spanembohem, příslov. = sbohem.
v. bůh

Spaní, stř., k spáti = spánek:
zdrob. cit. spaníčko, stř.

spanilomyslný, starší zdvořilostní
přívlastek na adresách (0 že
nách);
spanilý [-le; -lost] = ušlechtile
krásný

Spánkový, příd. ke spánek (od—
bor.): -vé léčeni = léčení spán
kem (lék.)

spánky, v. spánek
*spanovatelný || zpa- = co lze

zvládnout, potlačit (Č.-Chod)
spár, -u, m. = dráp; lvi s., pře

nes. = vynikající schopnost, ta
lent

spára (lid. šp-), ž. = Skulina. me
zera.

Bpňrek, -rku, m., zdrob. ke spár
'spárna, -ren, ž. = ložnice, noc

lehárna
Sparta, ž., 1. město v st. Řecku.

2. footballový klub; -rt'an, -na.
-né, m. = obyvatel „Sparty, ho
vor. = člen, příznivec Sparty 2.

Spartánský [[ spartský, přid. ke
Sparta 1.: přenea = prostý.
velmi přísný (život, mravy)

Spařovati, v. pařiti
apňsa, ž. -= spasení

vysvobození, záchrana
(náboženJ.
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spásati, v. pásati přenes. = zapomenout nač, ne
Spasitel [-lka], -e, m. = Zachl'án- všimnquti si ap.:

ce, vysvoboditel: S. = Kristus; spávatz, opakov., slož. nedokon
spasitelný [-ně; most) = schop—
ný spasit; spasitelský [-sky;
-stv£] = mající spasit;
spasiti, -sen(í) = zachránit, vy—
svobodit, nábožen. i jinak; s.
se útěkem...; to tě nespasí = to
ti nepomůže (lid. a. hovor.)

spasný [-'n_ě,-mosq || časť. spásný
= přinášející spásu (nápad.
čin...); '
spásonos-ný ]]'spaso— [-ně,' -1wst]
= spásný

spat, -a..., v. pnouti
Bpáti, spím, 3. mn. spí, spi, spě

te, spě, spíc, spal, spav, spaní
ll (vy...)spání, jíti spat (supi
num) = odpočívat ve stavu, při
kterém mizí vědomí, životní pO
chody & projevy jsou sníženy:
5. jako dub, dřeva.., jako za
bitý = velmi tvrdé (lid.' & ho
vor.); 5. jako na. vodě = lehce
(t.); čert nikdy nespí (přísl.)
= něco zlého se může vždy při
hodit; s. věčný sen || věčným
snem = odpočívat v hrobě; ves

spí = je tichá; úřady spí =
nejsou bdělé (h0vor.); věc spí
= nemluvi se o ní, neprojedná—
vá. se;
slož. dok. do- se = nahraditi
zameškaný spánek; na- se (mno
ho); ode- si nějaký veršík = již
chvíli spát (lid. a. hovor.); po- si
(trochu, dobře); 170W-se (Ner.);
pro- celý den = spaním ztrávit;
pře- kde = přenocovat: při
si ráno = zůstati déle spát;
roze- se = dáti se do dlouhého
spaní; v. rozespalý; za. koho =
způsobit, a_by spal; u- koho lží
= uklidnit, oklamat (lid. a ho
vor.); uspa/né dítě; -né vzpomín
ky =. zapadlé do podvědomí; vy
se dobře; vy.- se z čeho = spaním
se vzpamatovat; lva/Spam? .[-Ze;
-lost]; za- = pozdě vstát; za- co
= dlouhým spaním zameškat, z-;

cia-... k dokon. dospati...
spatium <<spácijum», -tia, stř., lat.

= mezerá. (místní i časová) '
spatný stoj = stání s patami u se—

be (tělocv.)
spatra, příslov.; mluviti... s. = bez

přípravy, ne z listu; hledět na
koho 's. = povýšené _

'spatřitelný = viditelný (Staš.);'
-třitz', -t'řo'vati, v. patřiti

Spívati,_ v. spáti;
spavost, -i, 2. =
nému spaní;
Spavý: -vá. nemoc =
vykle mnoho spíme

specialisace <<spe-za—,lid. špe-», ž.,
lat. = specialisování;
-aliso'vat1' <<-zo-»co = podrobně

„určit, vytknout; -alisovati se v
čem ll nač = odborně se tomu.
věnovat;
-ah'sta [-stka], m. = odborník;
-alistick'ý [-cky] <<-styc—»,příd.
k tomu: -ká náruživost (Čap.):
-alita, ž. = zvláštnost, zvláštní.
zvláště dobrý druh zboží, zvlášt—
ní obor;
-álka, -lek, ž. = speciální mapa:
speciál/ní [mě; masu, nik.
-elní = zvláštní, sám pro sebe,
zvláštního druhu, týkající se jen

sklon k příliš-

kdy neob

něčeho, se zvlálštním 'zřetelem
" k něčemu: -ní případ, obor-...;

-ně—se čemu věnovat...

species a-cijésm, ž., lat. = druh:“
specielní, v. specialiSace

specifický [-cky], z lat.; -ká váha.
hmoty = v. jednoho cm!; =
zvláštní (ráz...); -fičnost, ai, ž.
= specifický ráz; Jika, ž., z
ruš. = specifické znaky; Jika-e,
ž. = specifikování; -fiko'va.ti, na..
př. účet = podrobně uvést jed
notlivé položky, ne úhrnné; -fi—
cum, -ca. || —fikum, -ka, stř., lat.
= zvláštnost, zvláštní obor...

spectabills <<-ktá_,-»,lat. = zname—
nitý, slovutný; S., titul univ.
děkanů !| Spektabilita, ž.: jeho 8.



spedice

spedice || špe- <<-dy-»,_ž., z lat. =
doprava, zasílání, zasilatelství;
spediční příkaz;
spedz'tér, obyč. lípa—, v. spedice

speech (<spíč», -e, m. angl. = řeč,
proslov (hovor.)

spékati, v. pékati
speklina, . = něco spečeného, spá

leného (šrám.)
spektrální (analyse), přid. ke spek

trum; spektrum, -ra, stř., lat. =
vidmo

|| lid. a, hovor. šp-, ž.,
z lat. = spekulováni; -la,čn£ =
na. spekulaci (obchod...):
-lant [-lantka], -a, m. = kdo
spekuluje obchodně. finančně,
mudrlant; -lantský [-sky; -stvt],
přid. k tomu; Jatitmí <-týv-» =
badavý, zkoumavý, hloubavý
(duch, věda) ; _'
spekulovati = přemýšlet, hlou
bat, mudrovat, vypočítavě si_po
čínat; s. na. burse; slož. dok." na
se (mnoho): pro- co = spekulo
váním ztratit; w- co = vymys
lit, spekulaci získat; za- si =
zapřemýšlet; za- si na. burse...

sperma, -matu, stř., z řeč. = chám
spěch, -u, m. = spěchání, chvat;

jen žádný spěch, jaképak spě
chy! = nespěchej(te), není tře—
ba spěchat; mít naspěch = na.
kvap; n. co udělat

spěchati || (nářeč., Svět.) spíchatl
= kvapit, chvátat: s. do práce,
na vlak..., s prací; s. nač = chtí
ti to mít hned (hotovo...); s. na
koho _= pobízet ke spěchu,
spěšné práci; to nespěchá. =_ to
má. čas, je na to čas; vlna, -chá
(Mácha), slunce -chá (Heyd.)
ap. = rychle se pohybuje; spě
chat nalézti (Varně-) = snažiti
se rychle nalézt; Spěchám Vám
vyjádřiti Svou soustrast Il -chá.m,
abych... vyjádřil-(zdvořilostní o—
brat, hlavně diplomatický); slož.
dokon. na- se (mnoho); oci-;

_p'ří- komu na pomoc; Toz- se_=
dáti se do velkého spěchu (Za
hrad.); 14- se = unavitl se spě

14:34 spíchati

chem; uspěchaný;
chat/i) se (mnoho):
spěchávati, opak.;
spěchavý = spěchajici (Nex-.,Ho.)

spěl-ek, -rku, m. || spěrka., -rek,
ž. = spírek

*spěšitl = spěchat (Sarah, Slád.);
spěšm'ma, ž. = Spěšné zboži;
spěšný [-ně; masu = chvatný,
kvapný (krok, chůze, práce); =
určený k rychlé dopravě (dopis.
balík); 5. vlak = zrychlený

spěti, spěji, spějí, spěj, spěv, spěl,
spění = pospíchat (literár.):
jinak = směřovat...: vývoj spě
je k čemu; kam to spějeme?:
spěje to ke konci = schyluje se
to; 'spěti zahynout = do záhu
by (Vrchl.);
slož. dokon. do- k výsledku, ke
konci, kam = dojít, dostati se;
do- věkem, rozumem, do roz—
umu... = vyvinouti se, dozrát;
do- v muže... || řidč. na...; sr.
dospělý; po- = pospíšit (Svět.);
pro- komu, čemu = být na. pro
spěch, pomoci: žák (ne)prospěl
= (ne)má náležitý prospěch:
při- = přiSpíšit (Svět.) || obyč.
při—nač = dát (peněžitý) pří

napomp'í

spěvek; při- k čemu prací, ra
dou = pomoci to uskutečnit:
při- do časopisu (článkem); při
spělo i to, že... = mělo význam.
váhu;
14- [co udělat, s čím] = míti čas,
moci udělat, dokončit (kniž.,
podle ruš.): než jsem uspěl tak
dalece od břehu se vzdálit (Zey.)
= než jsem mohl; poupata. ne
uspěla. rozkvésti (Majer-.); ne—
uspěješ-ll, bys to napravil
(šrám.) ap. ;
vy- = úplně dospět, vyzrát
(v muže, v odbornika);
-sp£vati, slož. nedokon. do
k dok. dospěti atd.

spětí, v. pnouti _
spěž, -e. ž., z něm. = bronz (za

star.); spěžov'ý, přid. k tomu
splat(ý), v. pnouti
Ipíč, v. speech
spichatl, v. spěchati
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Spíjeti se, v. píjeti
'spikatl se, nedok. ke spiknouti

se (P&L)
spiklenec I-nkaL -nce. m. = u
“častník spiknutí; mecký [-cky;
-ct'vt], přid. k tomu: -cké rejdy...

npiknoutl sc, -kl, -knuv, -knutí =
smluviti se, spojiti tajně k čin
nosti proti komu. čemu; všecko
se proti nám spiklo = všechno.
-ny okolnosti byly nepříznivé;
spiknutí, stř. = tajná. činnost...

*spíl, m. (Hanka) || spíle, ž. (Vo
cel, čelak.), z něm. = žert; žer
tování' (zastat)

spílati, -lán(í) komu (lakomců...)
= nadávat, láteřlt; slož. dokon.
na.. se (mnoho); vy- komu;
spílávati, opakov.;
spílavý = láteřivý: -vá
(Ner.)

spílc, v. spíl
spílka., spa-, ž. = pivovarská míst

nost na. kvašení n. stáčení piva ll
spilka' = pilina

spínací = na. spínání; spímčka "
spi—, -ček. ž. || spi/nadto || spí-,
zdrob. -nátko, stř. = spona;
spinati, v. pínati

slova

splnet, -u, m., z ital., druh kla
víru

spinkati = spát, hajinkat (dět.);
slož. dokon. M— se (do vůle).
vy- se; spínkávati, opakov.

spirála, ž., z lat. = křivka, závit
nice; zdrob. -lka, -lek, ž.; spi
rální, Jou-ý, přid. ke spirála:
spirálovžtý = jako spirála

spírek || spi-, -rku, m. = kousek
mýdla. „spraný" (zbylý po pra
ní), čípek

splritíSmus a-tyzmusm, -mu, m..
z lat. = pověrečná. víra. ve zje
vování duchů, duchařství; místa
[-stka] m. = stoupenec spiritis
mu, duchař; —tistíck/ý [-cky]
c-tystyc-» = jsoucí... v duchu
spiritismu

spirituál, -a, na.-, z lat. = kněz
dozorce v kněžském semináři:
-a.lismus <<-zmus», -mu, m.. =

' Spis,

idealistic. názor pokládající jsouc
no za duchové; -al-ista, m. =
jeho stoupenec; -ální .(nik.
-eln£) = duchovní, duchový, du—
ševní .

spiritus, -tu, m. = přídech (mluvn.)':
s. rector (rektor->>, lat. = řídící.
hlavní „duch“, osoba

-u, m. =. něco sepsaného.
r. písemnost, listina, akt; 2. 310
vesné dílo; zdrob. spisek, -sku, m.

spisovatel [-lka.], -e. m. = pů
vodce spísu 2., kdo píše knihy
z povolání;
spisovatelíček, -čka., m.,
k tomu (hanl.):
spisovatelský [-sky; -ství], přid.
ke spisovatel; -telstvo, stř. hro—
mad. = spisovatelé;
spisovná, v. psáti;
spůsbmtýlek (nik. -tí-)', -lka.
m., zdrob. ke spisovatel (s pří-
hanou)

spisovna, -ven, ž. = místnost na
spisy 1., listovna, registratura

*Spísovní práce (Nei-.) = p. se spi
sováním; '
spžsmmý '[-1mě]: s: jazyk = kte
rý má. celonárodní úkon; mlu
vit... -ně

spisový, přid. ke spis: s. materiál
= m. ve spisech, spisy

spíš(e), příslov. = podle mého mí-
nění, jak se zdá.. ukazuje, pravdě
podobněji: je .S. pilný než na
daný; s. bych se smrtí nadál než
tebe; tím s. ho musíš navštívit,
že je nemocen = tím, o to jis—
těji; neomluvím se mu, 5. On bY
se měl omluvit mně = vlastně.
naopak; nářeč. = (časově) dříve

spíšiti, spěš(te) = zrychlovat
(Ner.); hodiny se spíší = při
spišují: slož. dokon. 'do- = při
Spěchat; po- si s prací = urych
lit ji; při- si s čím = rychleji
to udělat, než je třeba, než jsme.

zdrob.

se nadáli; při- = přispěchati
(Koll.); u- co = urychlit; -'spi-
šovats', slož. nedokon. pH- si,
11- co ll -spěšova.ti, u- (Hex-it.)

spíž(o) || spam), ž.. z něm. Spel—
se, původ. = potrava. (zast;); =
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spážžma, -ren, || spižka., -žek, ž.
= místnost na, spíži;
spižimička, ž., zdrob. ke spižírna

spláceti, splacovat'l, v. platiti
opláchnouti, v. pláchnouti;

splachovací = na. splachování
(záchod); 5. zařízení neboli moč,
-e, m. || madlo, stř.;
splachovati, v. pláchnouti

splasklý [Je] = co splaskne;
splasknouti, -kl, -knuv, -knutí
= přestat být nafouklý, prask
nout, opadnout, ztratit se, zhube
nět, o bublině, otoku, tvářích:
splaskovat'i, nedok.

splašenec, -nce, m. = splašený.
' zbrklý člověk (lid. a hovor.);

splašený [-ně; —no_st]= kdo. co
se splaší; přenes. = zbrklý, hr,
ukvapený (t.)

Splašky, -ků, m. pomn. = pomyje
splátce, m. = kdo splácí;

splátka, -tek, 2. = částečné spla—
cení dluhu; odbírati knihy... na
splátky = tak, že je splácíme:
splátkový obchod

splatný [most] = dospělý k pla
cení

Splav, -u, m. = zařízení 11jezu na
stékáni vody, jez .

splávek, -vku, m., zdrob. ke splav
& v. plávek

splavniti || 2- řeku = upravit pro
plavbu;
splavňovaci, přid. = za 'účelem
splavňováni: s. práce; _
splavňovati, nedok. ke splavniti

splavný [most] = po čem lze pla
vit

splaz, -u, m. = korytovité místo
na. svahu, kudy se stahuje dří
ví, smyk; =, jazykovitý ledovec
.v údolí

Spleen e-lín || _někdy -lén>>, -u, m.,
angl. =,:omrzelost, skleslost,. nuda

splendidni [-ně; —n08't]a-dyd-», z
franc. = skvělý, okázalý, štědrý

spleť', -tí, ž. = spletení, změť, smě
sice; '
splétati, v. plétati';

-3pleteniť:e (Wint.) || spletenína ||
spleti/iw, ž. = spleť;.

spodobiti

splatný [-tě; -tost] = spletený,
za,-, složitý;
spletka, ž. = spleť (č.-Chod)

splín, v. spleen
Splnitelný [most] = co lze Spl—

nit; 'splňovatel, -e, m. = kdo
splní, splňuje; splňovati, v. plniti

sploštiti, -šťovati, v. ploštiti
splynulina, 2. = co splyne: s. před

stav (Durd.); = souhláska vznik
lá. splynutím dvou souhlásek,
afrikáta

splývati, v. plývati;
splývwvý [-pě; -vost] = splýva—
jící, na př. -vá, výslovnost slov

Spočinouti, -činu1 (nik. -čal).
-nuv, -nutí: 5. si = odpočinout
(Krásnoh.); spočivati, nedokon.
= odpočívat v hrobě (piseň):
přenes. = ležet: osud náš v jeho
rukou -vá '(Suš.); všecka práce
-vá. na něm; nesnáze -vají v tom
= záleží

'Spod, -u, m. = spodek (Dav.);
spodek, —dku,m. = Spodní, dolní
část, rub; s., -dka, m., v kar
tách = kluk; pomn. spodky,
-dků = spodni kalhoty, podvlé
kačky

'spodem, příslov. = spodní cestou
..., dolem || = na spodní straně.
vespod

spodina, ž. = ' spodek; městská.
společenská. s. = nejnižší vrstvy
(za kapital.)'

spodkář, -e, m. =
spodky;
spodky, v. spodek

Spodní = jsoucí naspodu, vespod.
dole; s. tón, přenes. (v řeči) =
smysl, význam jen naznačený.

' vyrozumívající se z celé řeči;
2. stup. spodnějšž [-něji],
spodn'ice, ž. = spodní sukně, pe
řina; ' zdrob. máčka,- ž.

Spodoba, ž. = spodobení, asimi
lace (hlásek); -bat13 se, v. podo
bati se

krejčí šíjicí

spodobiti = přizpůsobit; s'- se =
přizpůsobiti se, o hlá'skách

“(mluvnic.), v. spodoba; ž— " 's—
"= vypodobnit (kniž.); slož. ne
dok. s-podobovati, :
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spoj, -e, m. || zříd. ž. = spojení, -ské způsoby = “ustálené ve Spo
prostředek ke spojení, Spojová— lečnosti; -čenství, stř. = život
ní, dopravní, dráha, cesta...; = ve Společnosti, to, že je něco
vztah, spojitost (kniž.); ve spor— společnéhoz 5. jazyka..: -čen
tu spoj, ž. = spojka, ství majetku = společné majet—

Spojené státy americké, soustátí
spojenec [-nkyně; mka (šimač.)],

-nce, m. = kdo se s jiným spojí;
-necký boky; -ctví], příd. k to
mu: -ká smlouva

spojiti, v. II pojiti;
spojitý [-tě; -tost]
souvisící

spojlvka, -vek, ž., oční blána;
Jakem? zánět

spojívo, stř. = co spojuje
spojka, -jek, ž. = slovo spojující

slova n. věty; = co spojuje ve
stroji..._ kdo udržuje spojení me
zi jednotlivci, skupinami, vojen.
oddíly

spojnice, ž. = čára spojující dva
body, spojka;
'spojný spojující, spojovací

spojovací na spojování (cesta,
dráha, můstek); matt, v. II pojiti

spokojený [an,- -né; -nost] = pře
stávající na tom. co má, co kdo

spojený,

udělá...., nežádající více; s. s
kým, s čím; být -jen || -jený
člověk

spokojití, -jen(í) = upokojit (za—'
star., So.); zprav. s. se čím,
málem || 5 málem = vzít zavděk;
a- koho, požadavky vyhovět
mu, splnit je; nedokon. spokoje
oati (bibl.); zprav. slož. nedo
kon. u

ispolče, -čete, stř. = dvojče (Č.
Chod)

*spolčenec, -nce, m. = spojenec,
buřič (Čech) '

spolčený ["-ně; *-nost] = spoje
ný; -nost s lotrem (Dr.)

spolčiti se s kým spojiti se
ve spolek, sdružiti se; nedokon.
-čovati se, -čová.ní; —čovací prá.
vo = p. spolčovati se

společek, m., zdrob. ke spolek
společenský [-sky] týkající se

společnosti (otázka, výchOva. ná
řečí); 5. člověk = milující spo
lečnost. umějící se v ní chovati:

!

nictví; -čenstvo, stř. = společ
nost, družstvo, gremium; rost—
linné -čenstvo = soubor rostlin
na jednom místě

společník [-nice], —a, člen
obchodní společnosti. kdo nás
provází, stýká se s nami; milý,
dobrý... 5. s kým je milo se
stýkat, kdo umí ve společnosti
dobře bavit

Společnost, -i, ž. několik lidí,
skupina lidí s nějakým dočas—
ným společným cílem: s. v ka
várně, na výletě...; s nějakým
cílem trvalým: obchodní, vědec
ká. s.; souhrn lidí stejných
výrobních vztahů: feudální, ka
pitalistické, socialistická. s.; lid
ská. -nost = lidstvo, člověčenstvo;
choditi do -nosti mezi lidi.
tam, kde se lidé scházejí; -nost
jej kazí; jeho -nost je mu milá
= styky s ním jsou mu milé,
rád se s ním stýká; společnostní,
příd. k tomu = týkající se spo
lečnosti, vztahující se na společ
nost (kniž.): s. filosofie (Durd.);
s. vztahy = mezi členy společ
nosti, společenské

společný [-ně; most, v. tam]
náležející několika jedincům, vy
skytující se u nich... (přítel, cíl,
účet, naklad, hrob. vlast...)

Spoledne, příslov. = s poledne, v.
poledne

spoleh, -u, m. spolehnutí (lid.
a jen hovor.): je naň s. = lze
spolehnout; spoléhati, v. léhati:
*spolehlivec, -vce, m. = spoleh—
livý člověk (K1ič.);
spolehlivý [-*vě;Jvosn = na koho
lze spolehnout, komu možno dů
věřovat, něco bez 'obavy svěřit;
spolehnouti, v. lehnouti

epoleček, -čku, m. zdrob. ke
spolek, -lku, m. = spojení, sdru
žení'k nějakému účelu; s. zří
dit, založit..: ve spolku s kým

m.



*spolem

= společně;_ sr. vespolek; miti
s kým spolky (Martin., lid. a
hovor.) = býti spolčen; milovné
—ky= milostné styky (Jin)

'Spolem, přislov. = spolu (lid.)
spolkař, -e. m. = kdo se rád, mno

ho účastni spolkového života;
spolku/řiti = býti spolkařem (ho
vor.);
spolkařský [-ství], přid. ke SPOI—
kař

spolkový, přid. ke spolek:
bor, život, -vá. činnost...; s. stát
= tvořící s jinými státy větší
celek

spolný [mě,- -nost] = společný.
vespolný, družný (liter.)

'Spolou = z poloviny (Kos)
Spolu, příslov., původ. s. polu =

od polovice, na. polovici (se roz
dělit), pak = společně (žít, cho
dit, rozmlouvat...); nespr. m.
dohromady, úhrnem

Spolu-, 1. slovesná předpona:
-cítítí, -podpísovatí, -pracovatí,
-'rozhodovatí... (Zápot) = cititi
. s kým, rozhodovati společně
s kým...; ujímá. se dnes; starši
je u podst. jmen sloves. -žítí...;
2. v četných jmenných slož.
= společný, -ně; na. př.: -autor
[-rka] ; -a.uto'rství; -blížní; -bo
jmmík [-mlce]; -b'ratr; -bydlící;
-cestova.tel [-lka.] || -cestující;
-člen; dědic [-dička]; dědictví;
-dělník; dlužník; držitel;
-h1'áč_;, -chovanec (Suš., Sez.);
-krajam (Ner.); -líd.é (Mosaz-.);
majetník [mice] || majitel
[-lka]; -noclehář || mocležník;
-občan; -pachatel [-lka],- -poma—
hač [-čka] (Zápot.); -práce =
součinnost; pracemi/ik [mice] ;
amictví; -působení; '-sltbce, m.
= ručitel (zast., Wint.); -sto
lovník [-níce]; -trpící, -trpítel;
-tvůrce ; účastník [—m'ce]; —úd
= člen (Wint.); —vina;Wný;
-m'mmík [-nm'.ce] ; Wladad'; Anast
Mk [mice] ; mlastníctví; waldo
datel; -žák [-žačka]; 4m

spolykati, v. polknout!

1438 SpOrýÉ

spomáhati, spomocí, v. pomoci
*spomocník, -a, m. = pomocník,

hlavně učitelský (zast.)
spona, ž. = předmět na. spínání:

= závora (Ner.); v mluvn. =
sloveso býti při jmenném při—
sudku, kopula. (jsem zdráv...)

Spondej, -e, m., z řeč., veršová,
stopa; -dejský verš

aponka, -nek, ž., zdrob. ke spona;
sponkáma, -ren, ž. = dílna, to
várna na. sponky

apenový, přid. ke spona: -vé slo
veso (býti)

spontánní [-nně; -7most], z lat. =
samovolný, z vlastního popudu,
sám od sebe

spor, -u, m.. souvisí s příti se, pře
= (roze)pře; s. oč, mezi kým

sporáčok, —čku,m., zdrob. ke spo
rak

sporadický [-dícky; -díčnost]
c-dy-», z lat. = ojedinělý, p_o
různý, řídký

Sporák, -u, m., podle něm. Spar—
herd = kuchyňská kamna

sporný [most] = jsoucí předmě
tem sporu (spis, řízení, věc...)

*Sporovati se = přiti se (čelak.,
Suš.)

Sport, -u, m., z angl.. = hra, tě—
lesná. cvičeni; ,
sporťáček, -čku, m., zdrob. ke
sporťák, -u, m. = sportovní auto,
lehčí dětský kočárek; sporťák,
-a, m. = sportovec (hovor.);
sportka ll zprav. športka, -tek,
ž., druh cigarety;
sportovec [-vkyně], -vce, rn. =
kdo pěstuje sport;
sportoviště, stř. =
provozuje sport;
sportovní [—ně], přid. ke sport:
5. spolek, výkon;
sportsmwn, -a, m. = sportovec
(hovor.); -mcmský [-sky; —st'ví],
přid. k tomu

sporý [-ře; -rost], původ. = hoj
ný. vydatný; malý, ale s., o člo—

místo, kde se

věku = zavalitý, „sukovitý“;
odchyl., ale často = skrovný.
nečetný, řídký



SPOřůdaný 1439 správní

spořádaný [mě,- most) = řádný sprasný (lid. -ěny') = prasný
(život, rodina, poměry) apraě, -e, 2. = prašná. hlína, žlu

spoře, v. SpOrý - tice
spořil, -a, m., zdrob. —řílak, “lk—“1Sprašný, v. sprasný; sprašovati,

= kdo spoří (lid. a hovor.): v. prášiti
spořilsky' beton, přid. k tomu; spi-atok, -tk.a, m. = zmetek; na
spořztelna, -len, ž. = peněžní dávka
ústav na uschování vkladů: spofí- .
tetní knížka správa, ž., 1. = oprava pokažené

spořitl, -ření: s. peníze || jen s. Věci děti;; do ZVŠ:na svrávklš
= činit je sporými, rozmnožo- co J na ' ve v ' v. p '

. . _ 2. = řízení. vedení (veřejná,vat Je Šetřlt, střadat, s na _' obecní, vojenská., duchovní... s.);
kom, na jídle.... v jídle, se sir- b od čí _ 'ít k b ží ěkami... = rozmnožovat majetek ýt p -vou, ] o -v
na ujmu koho, hospodárnosti v
jídle...; slož. dokon. na- peněz,
se (mnoho), na- něco ušet
řit; naspoř Pán Bůh „uělň
vydatnýmf', neděl (lid.); při- =
spořením rozmnožit (lid.); _u
peníze; mohl si to u-, o..zby
tečném výdaji, přenes. o zbyteč
ně práci, námaze, výtce...; za;
= u-;
spořívatfi,
-spořo"vati,
*

opak. ;
slož. nedokon. *pN-,

vil/'; .
spořivý kvě; spořící,
šetrný

spotřeba, ž.

-vost]

spotřebování, -bova.
né množství (s. másla.. .), spotře
bitel || 'řidč. -bo'va.tel [--Lka], e.

= kdo spotřebuje; spotřebi
telský, přid. k tomu; spotřební
daň... = ze spotřebních statků

spouchllna,ž = snětivé zrní. (Tře
bíz.)

'spousta, ž., 1.. = hrozný, stav D0
plenění, po boji..., spoušť; 2. =
ohromné množství

Spoušť, _-tě, ž., 1. = spousta 1.; =
hrozné počasí; mravní s. = zká—_
za; 2. = spouštěcí mřízení u
klece, u ručnice (kohoutek)

spouštěcí = na spouštění; s.- za
řízení neboli spouštěč, —e, m. ||
spouštědbo, stř.; spouštětí, v.
pouštěti

sprahatl, v. prahnouti = usychatl
(Slad.)

'sprasky, -ků, m., pomn. = po
prask,- lomoz (Vn)

ap. = ke zpovědi, k večeři Páně
(lid.), s ním je těžká... s. ap.
těžko se s ním něco pořídí (lid.)

Správce (lid. Jvec) [Juka/ně), 5.
-vce (lid. -vče), m. = kdo vy
konává správu, řídí co: 5. školy
..; správcová, -vé,- ž. = správ

cova žena nebo správkyně;
správcovati býti ' správcem
(lid. a hovor.);
správowskrý úřad neboli
ství, Stř.;
správčí,
(lld.);
tomu

"0000

m.
m.,

—čího.

evčíJc, , -a,
správce

zdrob. ]:

spravedllvec, -vce, m. = spraVed—
livý člověk (hovor., Vr.);
spravedlivý [-vě; Joost) kdo,
co je „s pravdou", kdo dbá
pravdy, práva, správně hodnotí
jednaní, práci... (člověk, soudce.
kritik), co je po pravdě (trest.
rozsudek); s. boj... = za to, co
je správné, spravedlivé, za prá
va; s. váha... = správná, nále
žitá; -vost soudce..: 2. stup.
Jvějšž [měji]

spravedlnost, -i, ž. = „spravedlivý
. stav, podle práva; ministerstvo

-nosti' = soudnictví, justice
spravitl, v. praviti
Správka, —vek,ž. = menší správa

1., správkáma, -ren, ž. = správ
kařská. dílna;31"'ávkař || mkář
-e, m. kdo dělá. správky.:
správkyně, v. správce

správní týkající se spravy 2.
(rok, úřad obvod, rada,“ právo)



správný 1440 Srba

správný [-ně,—most) = kdo, co
je „s právem“, podle práva.,
(po)řádný, jak má. být, náležitý.
bez chyb: s. _postup, jazyk, -né
jednání, chování...; -né děvče
(hovor.), jazyková., formální...
-no'st; 2. stup. mější [-něji]

spravovati, v. praviti
sprcha, ž. = sprchnutí, náhlý krát

ký déšť, obyč. přenes. = umělý
déšť na tělo, tuš; přenes. ="
nepříjemné překvapení (hovor-.);
sprchatž, v. prchati;
sprchovati se = pouštět na sebe
sprchu; slož. dokon. o-, 4m- se;
sprchnouti, v. prchnouti:
sprchový, příd. ke sprcha: -vá.
lázeň

spropitné, -ného, stř. = co je „s
propití", na propití, odměna
sklepníkovi...; psávalo se dlouho
zpro- (proti původu i výslov
nosti)

sprosťácký [-cky; -ctví], příd. ke
sprosťák [—ťačka], -a, m. =
sprostý člověk; u Raise arch.
= prostý člověk

sprostný [-ně; —nost] = prostý
(zastan, 1iter.): podle mého -ného
rozumu (šmil.); -né Zařízení, -ná.
slova (čech); -nost = sprostota
(Ner.)

sprostý [-tě; -tost] = prostý (za
star.), zprav. = neomalený, hru
bý (vtip, řeč...); sprostota =
sprosté chování, -stý čin

sprovázeti, v. voditi
sprovoditi, 1. se světa, 2. koho

kam = doprovodit, v. voditi
sprška, -šek, ž., zdrob. ke sprcha
spřádati, v. přádati
spřahnouti, spřahovati, v.
spředu, v. zpředu
spřež, -e || -i, ž. = spřežení (Ner.):

zprav. = chátra, luza;
*spřeženec, -nce, m. = kdo se s
někým spřáhne, spojí, spojenec;
spřežení, stř. = dvojice tahounů

spřežka, -žek, ž. =
ková. složenina

-Dřahati

nepravá jazy
(krveprolití...) ; '

= označení hlásky několika pís

meny (aa. = 9., cz = č...); v těs—
nop. = spojený znak několika
hlásek; spřežkový, příd. k tomu:
s. pravopis

spřísaženstvo, v. spříseženec
spříseženec, -nce, m. = člen spří-

seženstva; -sežemtvo || -sa.žen
stvo.(Heyd.), stř. = společnost,
která. se zapřisáhne k něčemu

spřízněn(ý) [-ně; -nost] = pří'
buzný (rodinné), přenes. -né
bytosti, duše = stejné, stejně za—
ložené, smýšlející

spurt <<spert>>, -u, m., z
zprav. špurt, v. tam

sr., zkratka = srovnej
'srab, -a || obyč. srabař, -e, m. =

břídil (vulg.); srabařina, ž. =:
srabařství; srabařský Esky;
-ství], přid. ke srabař

'sračka., -ček, ž. = průjem (vulg.):

angl.,.

přenes. = břečka, bláto...
*smlbotka., m. = bázlivec (vulg.)
*sranda, ž. = švanda (vulg.):

-di.sta <<-dys-», m. = kdo dělá.
švandu (t.); -di8t'ický x-styc-»

sráti, seru, ser, sral, srán, sraní
= vypouštět výkaly z těla., být
na velké straně, kálet „(vulg.);.
slož. dokon. na— atd.

sraz, -u, m. = sražení, schůzka (s
Výletníka...)

sráz, -u, m. = svah
sraziště, stř. = místo srazu;

sraziti, v. raziti
srázný buě; -nost] = mající sráz
sraženina, ž. = něco sraženého,

sedlina; srážeti, v. rážeti
srážka, -žek, ž. = sražení, střet

nutí (dvou mluvčích, názorů:
= náraz na sebe (vozů...); vodní
s. = déšť, sprška; s. s' ceny =
sleva; 5. s platu, platová. = sra
žení, stržení; srážkový, přid. k
tomu

Srb [SrbkaL -a, m., národ. jm.:
srbo-charvátský, nik. -chor
vátský, -horvatský, -hrvátský,
-chrvátský !| srbskochawátsky' ja
zyk = srbský & charvátský;
srbský '[-sk'y], příd. k Srb;
srbština, ž. = srbský jazyk



srěek 1441 srn

srček, -čku, m., zdrob. k srk: —rytmý = -rvoucí (liter.) ||
voda teče -ěkem; -zrývajicí výkřik (Svět.)
srčeti, -čí (Jin), časť. crčeti, v. srdcovitý [-tě; -tostJ = podobný
tam

srdce, stř., tělesný ústí-oj; symb.
citové stránky duševna, citového
života: dobré, šlechetné... s.: ne
míti s., kouska s. = cit,
soucit, ani trochu citu: s. pro
mluvilo = ozval se cit (-ne roz
um). láska; získati či s.; milo
vatl celým srdcem; drásati... srd
ce = city, nitro; od srdce, ze
s., z hloubi s. rád; nejde to od
srdce = není to upřímné; lnouti
ke komu celým srdcem; člověk...
mého srdce = mně milý, hovějící
mému srdci; s. skáče... radostí;
co na srdci, to na jazyku (přísl.)
= co cítím, to i říkám, mluvím
upřímně; klást komu co na s.
= důrazně připomínat; v srdci
koho nosit = mít jej velmi
rád; co máš na srdci? = co tě
trápí; leží mi to na srdci = sta
rám se o to velmi, záleží mi na
tom; vzíti si co k srdci = za
pamatovatl si a jednati podle
toho; býti s kým jedno(ho) s.,
v. jeden; nemoci co přenést přes
5. = snésti to; dělat komu těžké
s., v. dělati;- snášeti co... s leh
kým, s těžkým srdcem = lehce,
těžce; do 5. komu nahlédnout, ze
s. pustit, vepsati do 5.:
symb. citové odvahy: nemám to
srdce, abych...; symb. celého
člověka: hrdinské... s. = hrdina;
zlaté s. = zlatý člověk; v oslo
vení: mé srdce (srdéčko...) ap.:
přenes. = střed: s. země; s.
EWOPY: podle podoby: s. u zvo
nu, v kartách, marcipánové s.
ap.;
S., 2., 4. -ce, 3., 6. -covi, 7. -cem,
m., příjm. (přid. Srdcův...)

srdce-, kmen k srdce ve slož.:
'-jemný = jímající srdce. do
jemný (čech, Mrš.); Jamný =
-rvoucí (Čech); 2. stup. dom/nější
(Ner.); 41701405(běžné) = drá
sající srdce, strašný (pláč, vý
křik. výjev...); příslov. -r'uoucně;

srdci (tvar, výstřih) || srdčitý
srdečko || obyč. -déčko, —ček. stř..

zdrob. k srdce
srdeční, přid. k srdce: s. činnost.

sval, poloha, chorobam; s. zále
žitost = týkající se srdce, láska
(hovor.); srdečnice. ž. = hlavni
tepna; -čnžk, -u. m. = (o)srdeč
ní vak; rostl.

srdečný [-ně; mostj = jdoucí od
srdce, ze s., upřímný (smích.
pozdrav, dík...); -ně děkovat...

'srdenko, -dénko, stř.. zdrob. k
srdce;
srdíčko, -ček. 's'rdínko, stř..
zdrob. k srdce

srdnatý [-tě; -tost] = statečný.
neohrožený

srež, -e. ž., jihoslov. = firn
ark = citoslov. vystihující zvuk

při sání tekutiny, savém pití
n. jídle; srk, -u, m. = srknuti.
srkání, crk:
srkati = savě pit, jíst: slož.
dokon. do- co;
srknouti, -kl, -knuv, -knut(í).
dok.; slož. u- čeho = savě od
pít; u- bolestí = vydati zvuk s:
011- co = srkem vypít; za- smí
chem (Rais), bolestí = u-:
-srkova.ti, slož. nedokon. (io-; po
= srkati (Vrchl.): u-, vy-;
srkávati, opak.;
srkavý [-vě; -'vost]: s. zvuk: -vé
rty (Pol.); -vě pít, jíst

5m, -a = srnec (.odbor.);
sma, ž. protějšek k srnec; symb.
svižnosti, rychlosti, stepilosti:
srňátko || smčátko, stř., zdrob.
k srně. smče:
srnčí, přid. k srnec, srnka; s.
maso, hřbet...; 8., stř. = srnčí
maso, stádo, zvěř; .
smčík, -a, m., zdrob. k srnec:
srnec, -nce, m., parohaté zvíře:
smeček, -čka, m. || smečka, ž..
zdrob. k srnec, srnka;
smče, -čete || srně, -něte, stř. =
Srní mládě; ,



srocení 1442 ssedati

srnl, přid. k sma; s., stř. =
srnčí;
srnka, -nek, ž., zdrob. k srna;
*smkooký = mající oči jako
srnka (Čelak)

srocení, -cený, -covati se, v. rotiti
'srostenec, -nce, m. = kdo sroste

s kým, s čím (Ha1.);
srosti = srůsti, v. růsti;
srostitý [-tě; -tost] = konkrétní;
srostlice, ž. = srostlé krystaly;
srostlý = kdo, co sroste; přenes.
s. s čím = zvyklý, přizpůsobivší
se tomu, lnoucí k tomu

srovnání, stř., ke srovnati; = pří
měr; ve 5. (nik. u s.) s čím.
lépe proti čemu;
srovnatelný = co lze srovnat

srovnávací jazykozpyt, literatura..
metoda = dobírajíci se poznatků
srovnáváním (různých jazyků. ..) :
v. stupňovaní; srovnávati, v. rov
nati

srozuměn býti s čím = souhlasit;
-mčná: dát k0mu na mou =
nepřímo upozornit, naznačit

srozumitelný [-ně; -nost] = ko
mu, čemu lze rozumět

srp, -u, m. = žací nástroj; podle
podoby: s., srpek měsíce; srpe
ček, -čku, m., zdrob. k smek,
-pku, m., zdrob. k srp; srpek,
druh květenství, rostl.;
srpen, -pna, m. = osmý měsíc v
roce; od pův. jmenný tvar k srp
ný (měsíc) = žňový;
srpnový (den, vedro);
srpovitý = podobný srpu

srst, -i, ž. = chlupový kry-t ssavců;
hladit koho po srsti, proti srsti,
přenes. = pochlebovat mu, dráž
dit jej (lid. a hovor.); je mi to
proti -ti = nepříjemné, všecko
mi jde proti -t1 = nedaří se (t.):
srsták, -a, m., druh domác. krá.

srstka, -tek, ž. = angrešt:
srstnatý = porostlý srsti

sršán, —a,-šáň, -ně, m. = sršeň
(lid.)

sršatec, -tce, m. = sršatý tvor;
sršatý = divoký, vzteklý (J'ir.,
Vr.)

sršeň, —šně, m. || ž.. druh vosy:
symb. dráždění, množství: se—
sypati se'na koho jako s.; člo
věk jako s. = zlý (Němc.); bylo
jich jako -šní = mnoho (lid. &
hovor.)

sršeti, -ší, o lítání jisker; přenes.
(basu.) blesky -ši z očí = nadše
ní, rozhorlení... z nich záři; roz
koš srší z jeho oči (Puchm.);
sršet vtipem = jiskřit; oči srší
(Nor.) = přísně se dívají; s. co
= metat (Břez.); slož. dokon.
ava-; sršlvati, opak.;
sršivý = sršící, jiskřivý: s.
esprit (Nov.) || *sršný (Čech)

srub, —u,m. = stavení sroubené z
trámů;
srubnouti, -bnuv, -bl, -bnut(í):
s. komu hlavu = stíti; v. rubati;
srubový, přid. ke srub

srůst, -u, m. = spojení růstem
sřasovati, v. řasiti
Sřeknouti se, sřekl, sřeknut(í) =

smluviti se (lid.)
sřetěziti, v. řetěz
sřez, -u, m. = sříznuti (odb.)
ssací Il sací = jsoucí na ssání, vy

ssávání
ssáti [] sáti, ssají, ssáv, ssáJ,

ssan(í) || sají... = vtahovati do
sebe tekutinu rty, lid. cucat:
přenes. s. vůní = vdechovat: s.
půvab (šmil.) = opájeti se jím;
s. vědomosti = sbírat, „hltat“
(kniž.); s. hluk města (t.) =
rád jej slyšet; slož. dokon. na,
do sebe, co; od- co; při- se, o
cizopasnících...; vy— mléko z
prsu, krev z“ rány; přenes. vy
půdu = snažiti se příliš mnoho
z ní vytěžit; vy- koho = vyko—
řistit ho;
-ssávati || -sávat7'„ slož. nedokon.
od- atd.

ssavec || szz-, -vce, m. = obratlovec
v mládí sající mléko; ssavči "
str-, příd. k tomu: s. pud;
ssaviw || sa,-, ž. = sací hadice;
ssavý || sa- [-vost] = sající
(papír, vlákno)

sscdati II se-, v. I, II sedati



ssedlina 1443 staletý

ssedlina || sedlina., 2. = usazenina; stádní || mý [-ně; mostJ, přid. k
ssedlý, ssednouti, v. sednouti stádo: -ní dobytče = ze stáda.

*ssinavý = mdlý, o světle (Jil—_) ve stádě; -ný živočich, o člověku
ssouti se, „_ souti (Neum.) = pospolitý (zhrub.):
SSSR., zkratka = Svaz sovětských "_náhesla (SD.) = pro nemyslící

socialistických republik lidi, daVOVá(hala: -ně žít =

ssuť Il suť, -ti, z. = horninná drť. ŠŽmSŠŽtŽÍAOQÍOŽŠJdaval/“St, ne'
ssutína || sutina, ž., obyč. pomn. _
my = zřícenina, ruina; Stádo' Stř“ = skupina dobytka,
ssutka, pomn. -tky, -tek, ž. = zříd. = hejno; hanlivě o davech,

ssuť (Cap) oůlídech nemyslících, bez vlastní
stabilisaco a-za-», 2., z lat. = ustá- štág'ový [-vě; -vost] = stádní

lení, upevnění; -lisačm opatření, _
bilance; -lisovatt <<-zo-»= ustá— ““až (Ner. “Že) || šta—, -že, 2.,
lit, upevnit, ustalovat...; dita, ž. z něm. = postava., "VY OŽÍVUJ'iCÍ

krajinný obraz; přenes. = něco= stabilnost; stabilm Hu!; -nost]
= stálý, pevný, ustálený

staccato <<-ka-», ital. = odděleně
(hudeb.)

Stača. ll -če, zdrob. stačka, ž. =
dostatečná (stud.)

stáčecí = na stáčeni;
točiti

stačitl. (souvisí s do-statek) = býti
dostatečný rozměry, schopnostmi
..., vyhovovat: peníze na to sta
čí, místo, motouz... stačí; s. nač
o člověku = mít k čemu dosti
síly, schopností; s. komu v chů
zi... = nezůstávati za ním; nes.
komu vyhnout = nemíti dosti
času; podob. nes. čísti časo
pisy atd.; slož. dokon. do- =
ukázati se dostatečný; často ne—
dokon. = stačit; po—komu; 'Uy—J
látka -čí na šaty = bude jí dosti;
vy- s penězi, s časem = vyjit:
stačžvati, opakov.: v. stačovati

stačka., v. stača

stáčetž, v.

stačovati = stačit (arch.) ; slož.
nedok. do-, po- = stačit; vy
s platem

stádce, (zast.), Stádečko, Stř., Zdrob.
k stádo

stadion <<stádyjon>>, -dia„ stř. li
lid. a. hovor. <<-jón», -dionu, m.,
z řeč. = závodiště, velké tělo
cvičné hříště

stadium <<stádyjum», -dia, stř., z
lat. = období, vývojový stupeň.
fáze

91'

vedlejšího k zastření něčeho. k
dodání lesku..., l nevýznamní ll
dě kolem význačné osoby

stah-a„ staf'ramente, -ment, -a, m.,
-mentský, -porte, mort, -a, m.,
-portský = safra, safraholte...

stagnace, ž.. z lat. = váznutí, ustr
nutí ve vývoji; stagnovati =
ustrnouti, nevyvíjeti .se (Gottw.)

*stágra, z. = dostatečná (stud.)
stahovací = na stahování (lampa

...); watt, v. tahat!
Stach, -a, m., příjm. ze Stanislav
stachanovec, -vce, m. = dělník v

sovětském Rusku vynikající vý
konnosti (podle dělníka Stacha
nova); movský, příd. k tomu

stáj, -e, ž. (u Ner. m.) = dobytčí
chlév; stájni, přid. k tomu;
stáj'nik, -a, m. = čeledín ve stá
ji (Bass); stájový = stájní

stakatovati co = zpívati staccato
(č.-Chod); stakatový hlas (Nez.)
= znící staccato

s takovou, v. takový
*stakový = takový (Holeč..

n. nářeč.)
stakra, stakva, stakraholte atd. =

sakra...
stalagmit, -u, m., z řeč. '= krápník

rostoucí vzhůru; stalaktit <<-ktyt>>,
-u, m. = krápník rampouchovitý

stále, v. stálý;
stálec, -lce, m. = stálý odběratel
(obraz.)

staletý = trvající sta let

arch.



stálice 1444 starina

stálice, ž. = stálá., zdánlivě se ne
pohybující hvězda

stalinismns a-nyz-». -smu, m. =
Stalinův přínos do marxismu;
stalinský [-sky], přid. ke Stalin,
podle ruš. = jsoucí... v Stalino
vě duchu: s. výklad. -ská. ústava

stálobnrevný = nepouštějící barvu;
stáložámý = stále hřející

stálý [-le; -lost] = neměnný, trva
lý, pevný, ustavičný (plat, polo
ha. sídlo, odběratel, láska, zdra
ví...); s. v čem; usaditi se kde
nastálo = trvale:
2. stup. stálejší [Jeji]

stan (stán, Mácha), -u, m. = jed
noduché přístřeší z plachty, z
prken...; s. rozbíti =
= roztlouct, zničit; hlavní 5. =
sídlo vojen. velitelství bojující
armády

Stáňa, -ní, m. || 2.,
k Stanislav(a)

stanař [-'řka], -e, m. = kdo dělá.
stany, bydlí v nich, tramp

stance, ž., z ital., strofa
Standa, m. || 2.. domác. tvary k

Stanislav(a)

domác. tvary

standard, -u, m., z angl. = ustá
lený typ, míra: životní s. = úro
veň; -rdisace a-dyza-», ž. =
standardisování: -d(ts)ovatt =
ustalovat, ustálit: -dní výrobek,
výkon *

standarta, z., z. něm. = jezdecký
praporec, tabulka s nápisem, s
heslem. nesená v průvodu

stánek, m., zdrob. ke stan
Staněk, -ňka, m.. příjm. ze Sta

nislav
stání, stř.. 1. dějově k státi, sto

jím: s. mě unavuje; nemít ni
kde s. = nemoci déle vydržet;
2. = soudní líčení (k státi, stanu
(= „dostavení se k soudu");
3. konkr. = trámy, na. kterých
stojí dobytek v chlévě

stanice, ž. = místo .,stanutí“, za
stávka dráhy..., lid. štace; =
místo nějakého zařízení (pokus
ná, vysílací... s.); četnická s. =
místnost menšího četnic. sboru,
sbor sám;

zřídit " _

sta/míčku, -ček, ž., zdrob. k to
mu; stanicím budova...

staniol x-nyjob), -u, m. = cínový
lístek; -lo'v'ý, příd. k tomu

*staniště, stř. = místo schůzek
(Hál.)

stanné právo = náhlé
stanonti, stanu, -nul, -nuv, -nutí

= postaviti se, za- (liter.): —nuv
u čekárny (Čech); dostavník -nul
(Mach.); skokem —nul u děvy
(Krásnoh.); s. v čele hnutí ap.
ll dokud stane = bude stát
(Erb.); z původ. státi, stanu

stanovisko, -sek, stř. = hledisko.
zřetel: vědecké, třídní... s.; s to
ho -ska, se -ská vědeckého...:
stanoviště, stř. = místo, kde sto
jí vozidla, místo k pozorování

stanovlti -ven(í) = určit, nařídit
(lhůtu...) || zákon -ví, že... = ur
čuje, ustanovuje; slož. dokon. u
den schůze...; u- koho za úřed
níka... = jmenovat: u- se na
čem = usnésti se: ustanovení
stř. = rozhodnutí, příkaz, řád:
slož. nedok. ustanovovatt

stanovy, -nov, ž. pomn. = spolková
ustanovení, pravidla, statut

stan0vý, příd. k stan: -vé plát
no...

stápěti, v. topiti
star <<star»,-u, m., angl. = hvězda,

vynikající herec, herečka. spor
tovec...

stará, ž., v. starý
stal-ati se o koho, oč = míti sta

rost, pečovat: slož. dokon. na
se (mnoho); ob- co = opatřit.
zařídit; 110- se o koho. oč; u
se = starostmi utrápit: v. zasta
ralý, -ratí;
starávati se, opakov.:
dokon. ob- co

starček, -čku, m., rostl.
'starec, -rce, m. = stařec (Holec)
statek, -rka, m. = mlynářský to

varyš " stá'rek [stárka] = pořa
datel(ka) hodů (mor.)

starešina, v. stařešina
starina, ž., rus. = bylina; přenes.

= dávná minulost (Mrs.)

slož. ne



stárka 1445 staroučký

stůrka, v. starek: stárkovati = -mód7ví [-ně; most) = jsoucí...
býti starkem po staré módě;

stárnouti, stárl, -rnuv. -rnutí = dnem? = starý, ale obnovený,
stávati se starý; slož. dokon. nově zavedený, zvolený, jmeno
zrře- = státi se příliš starý; v. vaný, zpracovaný..: -nová vláda,
přestárlý; ze- = státi se starý; móda, myšlenka; Legenda -nová
zestárlý; za- = zastarati (Ner.): od Táborského;
v. zestaralý, -rati

stara-, kmen k starý v hojných
slož. tvořených běžně: 1. k výra
zům typu Stará, Boleslav (staro
boleslavský), starý věk (staro
věký)..., 2. ve slož. typu staro
český = starý český, 3. staro
milec..., v. tam

staroba, ž. = veliké stáří (knih.
Jir., Čech);
starobinec, -nce. m. = ústav pro
zestárlé;
starobní pojištěni = ve stáří, na
s. (běž.) || 'starobný (Ner., šmil.,
Čech, (E.-Chod) = velmi starý

stare-bratrský = českobratrslď
(Jir.); .
-bylý' [—le; -lost] = co bylo za
stara, je od stara, velmi starý
(jazyk, obyčej): '-lost = staro
žitnost (Rais);
-b'měnský, k staré, Staré Brno:
*-bytný== starobylý;
-čech = člen čes. konservativni
strany před 1. svět. válkou:
-český [-sk_1/], k starý čech i
staročech; -ský jazyk neboli
-češt1'm.a,ž. ][ stará čeština;'
dávno, stř. = dávná doba: od
-na, za. -vna; po -nu = staro
dávným způsobem;
dávný [-ně; -nost] = starobylý

stan-och, -a, m. = stařec (lid. &
hovor.); = starý zajíc

staro-jický, obyč. Jičínský, k Sta
rý Jičín;
-katolický boky,- -ctvl], přid. ke
katolík, -a, m. = člen církve od
štěpeně od římskokatol.:
-městský, k Staré město, Město;
-milec, -lce, m. = milovník staré
d0bY. -rých poměrů...; —milslvý
[-sky; -ství] ; -mláde'rwcký [-cký;
-ctvl], k starý mládenec; "-mladý
plešivec s parukou (Tilsch.):

mane'nský [-ský; -st'v£], k stará
panna; manický, k starý panic;
manský' rod = starý panský:
wensžsta, m. = pensista, dostá
vající starou, neupravenou pensi:
mohanský; 117038101?;
-mský, »řecký, JHmský;
-sla1mý = starý a slavný (uni
versita. učení);
www/ruský = starý slovanský;
-slovanský || -sloočnský jazyk
neboli -slovanština || -slověnšti/na,
ž. = církevní slovanština ;
-sousedský = starý sousedský.
o rodině (Nov.)

starost, -i, ž., 1. = velké stáři (za
star.): mladost radost, s. žalost
(přísl.); 2. zprav. = péče: 5. o
koho, oč; mít koho, co na -ti:
= nepříjemnost, obavy. jak co
dopadne...: míti s., -ti; děla, pů
sobí mi to s., -ti: bez -ti! = ne
měj(te) starost

starosta [-stka], m., 1. s. obce =
představený; 2. s. Spolku = před
seda; svatá. Starosta, ž., vousatá
světice;
-stenský (lid. -stovský) sbor =
starostu; -stenský úřad neboli
-ste'nství || lid. -stovstv£, stř.

starostiplný [mě] = plný starosti
(Mrs., Klíč.)

starostlivěti, -vějí = stávati se
starostivý;
starostlivý Dvě; wostJ = mající
starost 2., pečlivý; = svědčící o

- starostech (výraz, tvář)
starostovati = býti starostou:

starostovský [-st'ví], v. starosta
staro-svat [-svata, -svatka, -svatb£],

-a, m. = družba, tlampač, kdo
řídí svatbu; -světsk/ý [-sky ;
-skost] = „ze starého světa“.
starodávný, zastaralý || *-svě
táck/ý [-ck'y; -ct'v4] (Svět.)

staroučký = velmi starý



stara-usedlický 1446 Stáša

stara-usedltcký [-ctvt], přid. ke mladi = s. i m., všichni; = zku
-usedlžk, -a, m. = starousedlý šený: s. šibal; = dávný: 5. při—
občan; -used1y' = usedlý od tel, -ré přátelství; -ří před
stara. kové, Slované; -ře vypadat:

starouš, -e, zdrob. staroušek, -ška, Starý zákon;
m. = stařeček (něžně); lid. a starý, -rého, m. = nadřízený, ře
hovor. = manžel ditel, přednosta... (důvěrně mezi

stal-o-pěk = starý věk; -věk7'; zaměstnanci...); pan s. = sládek;
wěrec, -rce, m. = kdo se drží stará, -ré, ž. = manželka (dů—
staré víry; *věmý = držící se věr.); = stará. kobyla, kráva..:
staré víry; -vláda = starý způ
sob vlády (Herb.); -zákonni ||
řidč. mm), k Starý zákon;
-zásadový = mající staré zásady
(Mal-.);
-žitnický [-cky; -ct'v'i], přid. ke
-žith, -a, m. = kdo se vědecky
obírá. se starožitnostmi (T. Nov.),
obchodník s nimi;
-žitnost, -i, ž. = starožitné. věc,
antikvita;
-žitný [-_11,ě,--nost] =

starší [stařejiL 2. stup. k starý;
s., -ho, m.: obecní s. = člen
obecní správ-y; církevní s. =
presbyter;

staršina, m., vojenska hodnost;
staršinka, -nek, ž. = starši služ
ka;
- šinství, stř., obyč. stařešinství;
staršovský úřad neboli -ršovstv£,

starobylý

stř.; -Tšovst'vo, stř. hromad. =
presbyterstvo

start, —u, m., z angl. = začátek
závodění (rozběh...), jeho místo:
startér, -a, m. = kdo dává. zna
mení ke startu; s., -u = zařízení
na uváděni auta do pohybu;
startovati = začínati závoditi,
přenes. = účastniti se závodu;
slož. dokon. na- auto = uvésti
do pohybu; od- = začítl závoditi

stal-ucha, zdrob. -mška || -rušenka
(Čech), ž. = stařena, -nka, (kniž.)

starý [stár; staře] = mající mno
ho let, letitý (člověk...), dlouho
nošený..., ne nový (oblek, zpráva
...); jak je stát? = kolik je mu
let (ostatni tvary stará...); býti
stár 20... let || býti starý = mit
mnoho let: starý mládenec, stará
kolena, léta, v. tam; přišli staří

od stara, (Jin) = odedávna; k
stáru = v staří; po staru || po
starém = starým způsobem, ja
ko v starších dobách; všechno
zůstalo při starém [stavu]; za
stara = za starých dob, dříve;
2. stup. starši, v. tam

“stál-, -e, ž. = staří (Hál.)
staře, v. starý
stařec [-řena], —rce, m. =

muž [-rá žena];
"stařect (Třeb) || -řecký [-cky;
-ckost,- -ctv£] = vlastní starcům,
prozrazující stáři (krom: = ja
ko .u starcú (smích, So.); = cha
bý, o verši (šal.); -ctví = stáří,
stařecký stav'

stařeček, -čka, m., zdrob. k sta

starý

řec; = dědeček (nář.);
stařeji, v. starší;
stařenka, —nek, ž. = stará. žena;
= babička (nař.)

stnřešina "' -rešina (So., Holeč..
Olbr.), m. = nejstarší člen sboru,
společnosti..., senior; -šinský sbor
(Vr.); -šinst'vž, stř., 1. = to,
že jsme stařešinou; 2. = po
sloupnost podle stáří

stáří, stř., 1. = vysoký věk; 2.
jakýkoli věk

staříček, m., zdrob. ke stařík; =
děd (nařeč.); stařičký [-čce] =
velmi starý;
stařík, -a„ m. = starý člověk

stal-ina., ž. = něco starého, starý
raz; 'stařinec, -nce, m. = staro
binec (Čop.)

Stasa, ž. = Stáza (Čelak.)
Staša, -ši, m. || 2., domác. tvary k

Stanislav(a); Stašek, -ška, m.,
příjm., zdrob. k Stach
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stát, -u, m., z lat. = organisace
lidské společnosti, její území; je
něco shnilého ve státě dánském
(ze Shakespearova Hamleta), pře
nes. (hovor.) = u nás, v naší
společnosti

stať, -ti, z., z ruš. = odborné po
jednání, článek

stateček, m., zdrob ke statek
'stateěník, -a, m. = statečný člo

věk (Č.-Chod);
statečný [-ně; -'nost] = statný
(Ner.), zprav. = zmužilý, chrab
rý, udatný, nebázlivý

statek, -tku, m., 1. = selská used
lost; 2. = užitečný předmět (od
bor., filosof.), jmění, majetek
(hmotný, pozemský...), schop
nost, mohutnost (duchovni...)

I státi, stojím... 3. mn. —jí, stůj,
stůjte, stoje. —jíc, stav, -vši,
stál, stání = nejíti, zůstávat na
jeanm místě: s. komu mode
lem; s. komu kmotrem, za kmot
ra = být (státi při křtu); s..
být jednou nohou v hrobě (o
těžce nemocném); hodiny stojí
= nejdou: stroj, závod -jí =
nepracuje se na něm, v něm;

—kráva, -jí = nedojí; dům -jí 10
let, skříň -ji dobře... = je po
staven(a): dům, hrad -jí dosud
= je, nebyl zbořen; něco -jí a
padá. s kým = trvá.; co svět svě
tem -jí = co (jak dlouho) svět
trvá; 5. na svém stanovisku ||
na svém = trvat; s. na tom,
aby...; — stojí to psáno (lid.) =
je, bylo to napsáno; — koupit
všecko, jak to stojí a leží =
všecko šmahem; — s. komu v
cestě = překážet, vadit; 5. ke
komu (zastara, Svět., Majer., Vlč.)
|| při kom = být při něm,
s ním, pomáhat mu...; s. komu
v slově, -vu = dodržet, splnit
je; — 5. Si dobře... = být v dob
rých poměrech || stojí to s ním
dobře...; 5. o koho, oč || ““po čem
(zast., Jir.) = toužit, bažit po
kom, po čem;
stojí to 10 K... = _máto cenu, ce
na toho je...; stálo ho to život

= zaplatil to životem; nestojí to
za nic... = nemá to cenu, hod
notu; člověk nestojí za nic =
k ničemu se nehodí, někdy =
být nesvůj, chut-av; nestojí mi
za to, abych... = není hoden; —
nestojím za sebe... = neručím:
stát při kom ll 'ke komu (zast..
Třeb.) = hájit koho, chránit.
být nápomocen komu;
v. stání, stůj co stůj:
slož. dok. do(státl), v. tam; na
se (mnoho); v. nastojte: "'o- =
obstát, vydržet někde; ob— při
zkoušce, v pokušení = udělati
zkoušku, přemoci pokušení, osvěd
čiti znalosti, sílu; nemoci s kým
ob- = vydržet; od- si trest =
stáním odbýt; rty odstály (č.
Chod) = oddalily se od sebe; od
se, o vodě = odraziti se; v. od
stálý; po- (trochu); *pode- co =
zastat (Baar-); pro- celou noc =
stáním ztrávit; pře- nemoc =
překonat; v. přestálý; u- se =
stáním se usadit; v. ustálý; pou
= trochu se unavit (Ner.), m.
poustáti, stanu; vy- důlek =
stáním vyhloubit; vy- mnoho bo
lestí... = vytrpět: vy- od koho
mnoho; nemoci koho, co vy- =
snést; vystálý strach; v. vystání:
v. I stávati

II státi, stanu, staň, stana, -nouc,
stav, stal (přistál), stání: stalo
jasno = stalo se, podle ruš.:
zprav. státi se = přihoditi
se, udáti se, o neštěstí, chy
bě...; s. se boháčem, učitelem...
= domoci se bohatství, učitel—
ského postavení; s. se pijakem
= proměniti se v pijaka, pro—
padnout píjáctví; stalo se mu
po vůli- = bylo mu vyhověno.
atp.;
slož. dokon. do(stati), v. tam;
na.(stati), 0 dni, 0 zimě... =
státi se, přijít, dostavíti se,
rozbřesknouti se...; nastalý: -la
chladna...: 0- = zůstat (říd.
Iiter.); ode- se: co se stalo, ne
může se ode-'(přísl.) = napra
viti se; poza-, v. zů—; pře-, o
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bolesti, válce = skončit (se); statistický [-cky] <<-tystyc-», přid.
pře- co dělat = zanechat toho: ke statistika;
pře- na čem = spokojiti se: statistik a-styk», -a, m. = kdo se
přestání, v. tam; při- 0 lodi = obírá statistikou;
dostati se (k břehu, do přísta- —8t'ika,z., z řeč. = pomocná vé
vu); loď přistála. || obyč. -stála: da. číselně zjišťující stav (oby
přistání lodi; roze- se s kým vatelstva...);
= rozloučiti se (liter-., Čelak., '-t1'ko'va.tt= zjišťovatí statisticky
Klost.); u- = přestat: u- v prá- (LNov.)
ci, od práce; u- = unaviti se stativ <<-týv»,-u. m.. z lat. = pod
(bibl.; lid.); v. ustání; vz.—,z to- stavec, stojan měřícího stroje.
ho ostátt, v. tam; fotografie, aparátu
za(stati) koho doma... = za- stativo, stř., v. korunáč 2.
stihnout; za- práci.... = vykonat: statkář [-řka], -e, m_ : majitel
“1 se kom = “Jmoutl se “' statku; -řský Hmm, přid. k
hájit; nemíti zastání = ochra- tomu
nu...; zů(stati) = setrvat, pobýti
(doma, kde do rána...); zůstati statkový, přid. ke statek: 'Vá- po
živ a zdráv : dále být...; 212- lltlc. organisace = na (státním)
při svém návrhu = setrvat; statku
všecko zůstane při starém = nic statněti, -nějí = stávati se statný
se nezmění; zů- vdovcem... = (Majer.); slož. dok. ze- (Tilsch.)
Zůstal na živu bez ženy. jako státní [-ně; -'nost], příd. k stát:
vdovec; zů- na svých penězichl. s. úřad, služba, úředník, právo.
při hře = níc neprohrát ani příslušnost...; -ně smýšlet = s
new-; hodiny zůstaly Stát = za- porozuměním pro stát; -nost =
stavily se: zůstati sedět; spis státní vědomí. smýšlení, smysl
zůstal v rukopise; zůstal, jako pro stát:
by bylo do něho uhodilo = za- státntce, z. = státní zkouška;
stavil se, zůstal stát, tak to naň státnick/ý boky,- -ct'vt], přid. ke
zapůsobilO. jako by...: poml- = státník: s. čin; -cky se odmlčet
zů- (říd., Mácha); v. pozůstalost; » = z prozíravosti, z vychytralosti
v. II stávati nic neříci (hovor.);

statický Packy; -tičnost] a-tycn státník, -a. m. = politik obira
-tyč->>, příd. k statika: -ký jící se se státními zájmy
smysl = 5- pro rovnováhu; "ký 'statniti se mezi lidmi = „stávati
DOlNS= F. poměrů V „Sté době. se statný, okoukávati se“. nabý
v Jistém období beze zřeni k vý- vati zkušeností... \vop;

statný [-ně; most) = urostlý, silstatika c-t -» z. ř . = uka.
y ' ,z eč na ný (muž, postava); -né jméno0 rovnováze těles; přenes. s. slo

vesného díla (Bez.) = statičnost, (obrozen.) = podstatné; —nost.
statický ráz 11Ner. = statečnost

statisíce, -ců. m. pomn. = něko- Státnost, V' státní
lik sto tisíc; -stcery', řad. “číslov. státe-, kmen k stát ve slož.:
k tomu (Neum.); -stciletý vývoj -hospodářský, přid. k státní
= trvající statisíce let hospodářství; -občanský, k státní

statista [-stka] a-tys-». z řeč. = občan; -p'rávní [-ně], k státní
herec (herečka) vystupující J'en právo: -právní politika...; -práv
v docela. podružných úlohách n. nictvt, stř. (Bráf) = státoprávní
“davově, kompars; mimo divadlo hnutí, stanovisko; -prá1mtk, -a.
s. '= ..jen divák", kdo nezasa- m. = stoupenec zápasu za státní
huje do vývoje, hnutí... právo:
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-tvomý = tvořící stát, mající m. není, nevyskytuje se...: v.
proň smysl (živel, činitel, čin- stávající;
nost); měda, ž. = věda o státě: slož. nedokon. do-, v. dostati:
mědec; -'vědecký || měďný, příd. o-, v. tam; od-, v. I. stávati; pře
k tomu pracovat...;

státovka, -vek, ž. = papírový pe- při-, 0 lodi; se- z čeho, nečes.
níz vydaný státem m. skládati se; v-, pov-, vyu-,

statue <<stá->>|| lid. štátue, z., z ke vstáti..., v. tam; za- mínění
lat. = socha = hájit, býti toho mínění; m)

statnovati, z lat. = stanovit, u-, kde = bydlit; pozů- v čem.
ustanovovat nečes. m. záležeti

statura. <<—tú-»,ž.. lat. = postava, stavba, -veb, ž., 1. = stavění (do
vzrůst (hovor.) mu...); dům... je ve stavbě, ne

status, -tu || -tusu a-suao,m., lat. čes. m. = staví se. je rozesta
= stav, stanovený, systemisova- Věn; 2. = založení, konstrukce
ný počet: 8. quo ante ekvó», lat. (románu...); 3. = výsledek stavby
= dřívější stav 1., budova; stavbička, -ček, ž..

statut <-tút». -u, m., z lat. = sta- zdrob. !: tomu
novy, řád; statutární [mě] = stavební [-ně], příd. k stavba:
jsoucí podle statutu; s. město = s. pozemek, plán, družstvo..:
s vlastním statutem -b'nice, ž. = soubor kostek pro

scat(ý), v. títí děti na stavění; -b'nico'vy': -vé
stav, -u; m.; 1. = obydlí (zastat, kaménky; -bm'čka, ž.. zdrob. ke

Jir.); 2. = poměry: s. finanční, stavebnice;
zdravotní...; dobrý... 5. budovy stavebník, -a. m. = kdo si ob
ap.; pevný; tekutý... s. hmoty jedná, stavbu 
= skupenství; svobodný, man- Stávek, , zdrob. ke stav 4., 5.
želský_ vdovský s.; být v jiném stavení, stř., k staviti (se), 1. dě—
-vu, o ženě = být těhotná; 3. = Jově; 2. konkrét. = budova:
povolání, zaměstnání, třída lidí: zdrob. drtička, —ček,stř.;
živnostenský, úřednický, pan— staveniště, stř. = místo k stavbě
ský... s.; mn. stavové (v star. stavěcí = na stavění; 5. pes neboli
době) = třídy s politic. právy: stavěč, -e, m. || = kdo staví ku
žit podle svého -vu, nad svůj s.; želky...; stavěcí zařízení neboli
4. = stavidlo, hráz; 5. tkalcovský stavědlo, stř. (želez.)
s. = stroj; 6., (ne)být v stavu stavěti, -vějí, opětov. k staviti v.
co udělat || aby... = nebýti sto, tam; 5. dům.... = budovat; s.
lid. german. kuželky = klást kolmo; = za

stávající, zpříd. příč. od stávati; stavovat: pes- vi zvěř, lék —ví;
s poměry, zákony... = nynější, s. se do řady, na nohy..., na
dosud platné (neobratné kniž.)

stavák, -a, m., druh holuba; pře
nes. (hovor.) = pyšný člověk

stavaniště, stř. = místo, kde se
zdržuje ptactvo (Vi—.)

I stavatí, opak. k I státi:
dok. od- 0 límci, o uších... = být
odchlíplý; po- kde = jen stát
a nic nedělat; v. ostávati

II stávati, opakov. k II státi; s. se
= přiházívati se; to, toho... ne
stává, v neobratném úřed. slohu

slož. ne

odpor...; s. koho do Dopředí =
dávat na přední místo, přisu—
zovat velký význam; s. co na
odiv = dávat, stále o tom mlu
vit...; = dělati zastávku: vlak,
autobus staví, stavěl || staviti, v.
tam; s. se nemocným... = tvářiti
se, předstírat nemoc;
slož. dokon. do- dům; na- domů
(mnoho); nad- patro = postaviti
ještě jedno patro; ob(e)- co =
obklopiti stavbami; pro- mnoho
= mnoho vynaložit na stavbu:
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pře- co = stavebně změnit; při
co k čemu = ještě vy-; roze- co
= začíti stavěti, ale nedokončit;
zříd. = rozestavit; 1731-co = zbu
dovat;
za- místo = stavbou vyplnit;
stavtvati, opakov.

stavící lék = na zastavení;
stavidla, -del, stř. = zařízení na
zastavení vody; přenes. vytrh
nout, spustiti -dla výmluvnosti =
spustiti dlouhou řeč (hovor.);
stavitel [-lka], -e, m. = kdo pro
vádí stavby; -lský Plsky; -Zst'vi],
přid. k tomu

staviti, -ven(í) = potírat: s. zlořády
.. (zastat, Jir.); s. koho = nu
tit k zastavování (Č.-Chod); 5.
let = zastavovat (Čech); krev
se mi —vila.(Krásnoh.) = zasta
vila, atp., veskrze kniž.: moč se
staví = hromadí se, neodtěká
-(lékař.); běžně s. se pro koho,
u koho... = zastaviti se; vlak
staví, stavil = zastavuje, zasta
voval (v. stavěti);
slož. dokon. do- se, v. tam;
na.. komu ruku = dáti dlaní
vzhůru; na- nohu = dát před
koho, aby nemohl jít, aby klo
pýtl; na- záda... = tak se posta
vit, aby rána... dopadla na ně;
na- komu zrcadlo = ukázat, jaký
je; na- šaty = prodloužit; 'o
= zůstavit, opustit, nechat: ob
komu plat = zabavit, zadržet na
placeni dluhů; ob- zvěř = ob
stoupit-(Vr.); od- co od čeho
= postaviti dále od toho; od- dí
tě od prsu = přestat kojiti; pře
nes. (hovor.) od- koho = zbavit
moci. úřadu; 170- = vystavět
(dům...); = dát, umístit (co
na stůl, knihu v knihovně, stráž
...); po- na jisto, najisto, ne
čes. m. zjistit (přesně);
po- se na. nohy = vstát, stoup
nout, přenes. = pomoci si;
po- si hlavu; v. hlava; po- se na
odpor = vzchoplti se; po- se
proti návrhu..: v. postavení;
pod- co = podložit;

poza- se nad něčím = být tím
upoután, udiven a všimnout! si
toho blíže; poza- něco = upo
zornit na. něco pro vadnost, ne
úplnost... (úřed.);
pře- nábytek || časť. přestavěti
= jinak po-; před- se komu =
pověděti své jméno (povolání...);
před- si co = v mysli vyobrazlt;
v. představení; při- co k čemu.
nač = po-, dáti; roze- nábytek,
stráže == po- na různá místa;
se- co = složit; u- se, o spol
ku, zvolí—li si předsednictvo,
výbor; 'v- komu věnec na hlavu
= dáti, položit; vy- zboží = ve
řejně vyložit: vy- vysvědčení...
= vyhotovit; Vy- se účinkům
světla, střelám... = dát na, sebe
působit, nebýt chráněn proti...;
za- vozidlo, stroj. krev... = zara
zit jeho chod, její tok; za- koho
= požádat, donutit, aby nešel
dál; za- časopis = přestat jej
vydávat, zakázat jeho vydávání;
vůz, hodinky se zastaviKY) =
sám, samy přestal(y) jet, jít
|| vlak zastavil = přestal jet,
byv strojvůdcem zastaven; za
práci = přestat pracovati; za
co = dáti do zástavy: za- se =
staviti se, na chvíli se pozdr
žet; za- se v práci = ustat od
práce;
211—= nechat (po sobě stopy,
pěknOu památku, jmění);
v. stavěti, stavovati

staviva, stř. = stavebni hmota
stávka, -vek, ž. = zastavení práce;

stávkář || _kař, -e, m. = kdo pra
cuje na stávku, v. stávek 5; —řsky'
[-řstvt], přid. k tomu;
stávkokaz, -a, m. = kdo maří
stávku; -ka.zecky' [-cky ; -ctv'i],
přid. k tomu;
stávkovati = provádět stávku

stávkový, přid. 1. k stávka: s. Vý
bor, —véhnutí; 2. ]: stávek 5: -vé
zboží = pletené na stávku

stávkující, -cího. m. = kdo stáv
kuje
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stavovati, opět. k stavitl, jako sta
věti: s. zlořády = potírat (za
star., Jir.); s. se kde = zasta—
vovati se: vlak nezastavuje =
nestaví;
slož. nedokon. do—,k dokon. do
stavěti; do—se, v. dostavit! se:
na- co, k dokon. nastavíti; na—
stavovaný: -ná sukně... = na—
stavená; -ná kaše = bramboro—
vá. kaše s krupkami (lid.):
*o-, k dokon. ostaviti;
ob-, k dokon. obstaviti;
od-, k dokon. odstaviti;
'po- = stavěti (Svět., Ner.);
poza- se nad čím, poza- co. k
dok. pozastaviti (se);
pře-, k dokon. přestavěti;
před-, k dok. představití; před—
koho, si co; malba představuje

= zobrazuje;
při-, k dok. přistavitl a přista
větí;
roze—, k dokon. rozestavěti:
se-, k dokon. sestaviti;
a.- spolek, k dokon. ustavlti;
lvy-, k dokon. vystaviti;
za-, 1. k dokon. zastaviti; ho
dinky se zastavují; vlak se za.
stavuje = přestává jet; vlak (se)
tam nezastavuje = nedělá za
stávku; 2. k dokon. zastavětl:
místo se zastavuje;
zů-, k dokon. zůstavití;
stavovávati se kde, opakov.

stavovský [-sky; —stvž], příd. 1.
k stavové: _ské divadlo v Praze:
2. k stav 3.: -ská. pýcha, kázeň

stavozemědělec, -lce, m. = staveb
ní dělník hospodařící na malé ze
mědělské usedlosti

Stáza, zdrob. Stázka, Stázička,
-zina, -zínka, ž., domác. tvary k
Anastasia, zčešť. -stá.zie

steal-in <<-rýn», -u, m., z řeč. =
látka, z které se dělají svíčky;
-nový, přid.. k tomu

stébélko, stř., zdrob. k stéblo;
stébelnatý = podobný stéblu
(nerost), se silným stéblem
(Obili);
stébelnina, ž. = stébelná rost
lína;

stébelný, přid. k stéblo = mající
stéblo

stéblo, -be1, stř. = dutá &.kolín
katá lodyha; chytati se -b1a, pře
nes. = chtíti se zachránit i ma
ličkostí, -stmí; sr. ložiti

steh, -u, m. = vpíchnutí niti... do
čeho, vpíchnutá nit

stehénko, stř., zdrob. k stehno
(kniž.);'
stehenní, příd. k stehno

stehle, -lete, stř. = stehliěí mládě
(lid., Rais); stehliček, -čka, m..
zdrob. ke stehlík; stehl'ičí, příd.
ke stehlík, -a, m., pták

stehno, -hen, stř. = část nohy
mezi kyčlí a kolenem

stehovati = dělati stehy; slož. do
kon. na-, při—, se-; -stehnouti,
slož. dokon. vuz-, pro-, při-, se

stehýnko, stř., zdrob. ke stehno
stejná, ž.: vésti, housti, mlíti (šmil.)

stále stejnou = mluvit, opako
vati stále stejnou, touž věc

Stejnění, stř.: s. samohlásek =
změna. různých samohlásek v
stejné

stejno-, kmen k stejný v četných
slož. tvořených podle potřeby, na
př.: -ba.'re'v'ný = jsoucí stejné
barvy; '-dmžný (Ner.) = stej
ného druhu; -duchý = stejně
smýšlející“ (liter.): -J'azyčný;
-jmenný = mající stejné jméno:
-kme1my': -nná slova; -kroj, -e.
m, = stejný šat pro celou vrstvu
lidí, uniforma; -mě'rny' [-'ně;
-nost] = rovnoměrný; mis, -u.
m. = listina.... stejného znění;
-rodý [-dě; -dost] = jsoucí stej
ného rodu, rázu...; -směmý =
stejného směru (proud); -stran
má = rovnostranný; -znač'ny'
[-ně; -1st = totéž značící

stejný [-ně; -nost] = jeden jako
druhý, úplně podobný, rovný
(díl, výsledek, povaha, minění...);
to je stejné, je s.. jak to uděláš,
co řekneš... = jedno (nečes.
lhostejno, -né); dáti všem -ně:
-ně by nepřišel, -ně to neudělá
= tak jako tak, beztoho; vyjde
to na stejna = bude to stejné
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(lid.);
(Herit.)

stékatí, steklý, v. técí
ateláž, obyč. šteláž, v. tam
steliva, stř. = čím se stele
stélka, ž. = vnitřní podešev (kože

luž.), branzole; rostlinný útvar
(u mechů, hub); stélkatý = ma—
jící stélky, o rostl.

stelný = březí. o krávě'
sten, -u_ m. = ston (llter.);

stenati || časť. sté-, -nání = na
říkat: přenes. vítr -ná (básn.);
slož. dokon. za

stenograt [-fka], —a,m. = těsno
pisec; -graficky' [-cky] = těsno
pisný; -grafovati = psáti těsno
pisně: slož. dokon. na,—,--grwm,
-u, m. = stenografický zápis

'stenot (Nex-.) II 8136-(Hál.). -u, m.

rozdělit jmění na -no

= sténání
stenotyple, 2., z řeč. = psaní na

stroji, tisk těsnopisného písma:
Mica, -stek. ž. = písařka na
stroji

stentorní, z řeč. = velmi hlasitý
(Ner.); podle Stentora z trojské
války

step, -u. m. = stepovéní, v. I ste
povatí

step, -i, 2., z ruš. = polosuchá
travnatá. rovina; 'stepák, -a. m.
= obyvatel stepi (Ner.)

stepilý, v. ztepilý
stepnatý = kde jsou stepi: stepní

PM], přid. ke step || 'stepný:
-ná. pláň (čech)

I stepovati || lid. a hovor. ste-, 1.
= šít ozdobným stehem; 2. = 19.
tat punčochu (lid.); wáni, stř.
1. dějově, 2. = vyšitá ozdoba;
slož. dokon. %, w-, za

II stepovatl = tančlti stepový ta
nec; stepový tanec, z angl. step
(= krok)

stereotyp, -u, m., z řeč. = odlitek
sazby v celku; —tyzn'e,ž. = tisk
stereotypem; -tyzm£ [dně,- -nost]:
-ní vydání; přenes. -ní = stále
stejný, Opakujíci se (odpověď.
úsměv)

sterilisace (aa-», ž., z lat. = ste
rilisováni; Jisačm přístroj :

diso'vat'i a-zo-» = činit neplod
ným, zbavit chorobných zárodků;
sterilní [mě,- -nost] = neplodný

sterleď, -dě, ž. = malý jeseter
stero, v. sterý
stem-, kmen k sterý- ve slož.:

-hlasý (čech) = stohlasý; —hlavý
(t.); másobný [mě] (Palac..
Durd.)

Uterý, druhová čislov. k 100, sklo
ňování jako u čtverý (básnic.):
s. způsob ap. = sto způsobů;
stero barev (čech), světel (Ho.)

stesk, -u. m., 1. = bolestná touha,
tesknota: 5. po kom, čem; 2. =
mírný nářek, stěžování si: s. do.
na koho. čeho. nad čím:
stesknouti si, -skl, -sknuv.
-sknutí = pocítiti stesk (Hál.):
neosob. stesklo se komu = za
stesklo (Bez., šrám., Těsnohl.):
zprav. slož. dokon. po- si (na
koho, nač, kniž. do koho...) =
postěžovati si; za- si, prostě dok.
srdce si zasteskne (Čech) || ne
osob. zasteskne se mi = pocí
tím stesk; '
v. stýskati si

steward [-dka], -a, m. = osoba
k obsluze na, lodi, v letadle

stezička, -ček, ž., zdrob. ke
stezka, -zek, ž. = úzká cesta pro
pěší n. jezdce;
stezniček, -čku, m., zdrob. ke
steam/ik, -u, m. = stezka, chod
ník

'stežeje, ž. = stěžeje
'Stežeň, -žně, m. = stěžeň
stezka, -žek, ž., stež'mik, —u, m..

původ. znění slov stezka. stez
ník (lid., T. Nov.)

'stěh, -u, m. = shon (Hál)
stěhovací útraty, vůz = na stěho

vání, za 5.
'stěhovéček, -čka, m.:

= stěhovavý (Staš.)
stěhovati, -vá.n(í) _= dopravovat

jinam (zařízení...); s. se = stě
hovati domácnost, podnik...; o
národech = přesidlovat, o ptá
cích = přelétat jinam, o pohád
kách... = ujimati se jinde, o du
ších = převtělovati se po smrti

ptáček s.
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do jiného těla; stěhování, stř.. cí se stíhá (Krásnoh.); s. = sle
1. k stěhovati, 2. k s. se; slož. dovat (Mácha); slož. nedokon.
dokon. na- se. od-, při-, try-,' do—,po- = dostihovat, postiho
zve-stěhujeme se = budeme se vat (kniž.);
stěhovat; stěhovávati, opakov.

stěhovavý“ = stěhující se (pták)
stěna, ž. = povrch tělesa, zdi, zeď

sama; horska s. -= příkré úbočí:
být bledý jako s.; sr. čert,
hrach; španělská. stěna = plenta

stěngazeta, ž., z ruš. = nástěnný
časopis, psaný rukou nebo stro
jem

stěnice, obyč. Sítě/mice, v. tam“
stěnka, ž., zdrob. ke stěna
Btěsnati, mávat, v. těsnati
stětí, stř., v. títi
stěžoje, ž. = dveřní závěs, „pant“;

stěžejní || řidč. mý [mostL pře—
nes. = základní (dílo, otázkam)

stěžeň, -žně. m. = stožár
stěží, v. I tíže
stěžkem, příslov. = ztěžka. stěží,

sotva
stěžovatel [-lka], -e. m. = kdo si

stěžuje;
stěžovati si, -vání = stýskati
si, míti stížnost; s. si do koho
(kniž) || na koho, nač; slož. do
kon. na- se (mnoho); po- si ko
mu; jiné je ztěžovati, v. tížiti

stigma <<styg-», -matu, stř., z řeč.
= jizva po bodnutí, pálení, zna
mení; přenes. s. zrádcovství...:
s. mateřské naděje (č.-Chod);
stigmatisace a-tyza->>,ž. = stig
matisování; -sovati a-tyzo->> =
poznamenati stigmaty; býti -ti
sován = míti znamení (opovr
žení...); -so'van'y' = mající zna
mení

*stih, -u, m. = spěch (Němc.)
stíhací = na stíhání; s. letoun.

oddíl; stíhač, -e, m. = kdo stíhá;
stíhačka, ž., protějšek ke stíhač;
stíhačka || sti-, ž. = stíhací od
díl

stíhatí || někdy sti- koho = jít,
jeti za. kým, abychom jej chytili,
pronásledovat; s. koho [trestem]
= trestat, pronásledovat; zába
va stíhá -vu ap. = rychle, hned
následuje za zábavou; noc za no

stthá'vati, opak.
stíhavý = stíhající (Jin)
stihlo, stř. (nář. stžhel, —hle. m.)

= otěž, oprat'. udldlo
stíhnouti, -hl, -hnuv, stižen(í):

s. koho = dohonit, dopadnout.
zastihnout (doma...); s. vlak =
přijít naň včas; s. koho, co =
smysly postřehnout, uvidět... :
s. zrakem (Krásnoh.), 3. hlas
(Mácha); stihl jej trest, -hlo jej
neštěstí... =zasá.h1, potkalo; býti
stižen nemocí = zachvácen; slož.
dokon. do- koho, vlak; po- co =
vy-, pochopit...; = být postižen
chorobou; nepostihne práci od—
vadět (Svět.) = nepostačí; při
koho při činu = dopadnout; vy
co = pochopit; za- koho doma
= zastat; zastihla je noc = pře
kvapila;
-stihovati, slož. nedokon. do- atd.
k dokon. dostihnouti...

stihomam, -u. m. = chorobná. do
mněnka.. že jsme pronásledováni

stichOmythický <<sty-thic-», přid. ke
stichomythie, ž., z řeč. = druh
dialogu v řec. tragedii

stil || styl, -u, m., z lat.. 1. = slo
vesný sloh; 2. = způsob stavby.
sloh; podvodník vyššího stilu
(hovor.) = prohnaný, rafinovaný

stllet (sty-», -u. m.. z ital. = ten
ká dýka

stilisace <<sty-za->>|| sty-, 2. = sti
lisování; -Zisovati <-zo-» myšlen
ku = vyjádřit, -jadřovat jazy
kově; -lisovati květ... = umě
lecky zpracovat; slož. dokon. *na-,
se- odpověď...;
stilista [—stka], m. = kdo still
suje; dis—tichý [-ck'y] cesty-».
příd. ke distika cesty-», ž. =
nauka o slohu

gtilový <<sty-»|| sty-, příd. k stil =
týkající se stilu, mající stil, vy
stavěný, ušltý... v jistém stilu

s tím, že..., v. to



stimulace

stimulace <<sty-»,2. = stimulování;
stimulans “sty-», stř. neskl., z
lat. = dráždivý, vzpružující pro
středek, lék, povzbudivý prostře
dek (k práci...); stimulovati =
podněcovat, vzpružovat; stimu
lus, -lu, m., lat. = bodec, sti
mulans

stín, -u, m. = místo, kam nedopadá
světlo, obraz vržený osvětleným
tělesem. závětrné. část pohoří (t.
zv. s. dešťový); báti se i svého
stínu, o veliké bázllvosti; symb.
zemřelého: jeho 5. = vzpomínky
naň; symb. neshody...: položil se
mezi ně s.; symb. tichosti, od
danosti: jít, chodlti za kým, ná
sledovat ho... jako s.;
symb. slabosti: být... jako s.:
ani stín, stínek podezření = ani
trochu; pochybnost zmizela do
posledního stínku = úplně (Vr.);
stín živého tvora. = veliký ubo
žák (Hlad)

stínaci = jsoucí na stínání: 5. za
řízení (Jir.);
stžnadlo, stř. = zařízení na. stí
nání; stmati, v. títi

stínek, -nku, m., zdrob. k stín,
v. tam

stínicí = na stínění;
stínidlo ]] sti-, stř. = prostředek
na stínění;
*stinik, -u, m. = slunečník (šm.)

stíniti, stiň = vrhati stín(y);
zakrývat: 5. si dlaní oči; kníry
-nily ústa (šmi1.); slož. dokon.
m1- = načrtnout; od- tělo na
obraze = stínem vyznačit (Nei-.);
přenes. od- co, pojmy, významy
= přesně. jemně odlišit; od
stinčný [-ně; -nost]; pro- =
stínem proniknout: peří prostí
něné šeří (čech); vy- obraz =
stíny vyznačit; za- = (stínem)
zakrýt; = ochránit (bib1.); za
koho, co čím = předstihnout:
-stiňovati, slož. nedok. na,-...

stínítko |! stí-, stř., zdrob. ke sti
nidlo

stínka, ž., _zdrob. k stěna; stánka,
(ze stí-) --—-štěnice (lid.-a hovor.)

1454 stianí

stinný krmě,- -nnost] = poskytu
jící stín (les...); přenes. = ne
přízniVÝ: -nná stránka, koho. věci

stím-, kmen k stín ve slož.: _bledý
(Vrchl.) = bledý jako stín; -hra
= stínová hra; —kresba, -malba
= stinová k., m., silueta; —rouchý
(Krásnoh)

stinovati kresbu... = opatřovati
stíny, aby vzbuzovala prostorový
dojem; slož. dokon. na-, od—,
pře-, vy—

-stiňovati, v. stíniti
stínovitý = jako stín. o kresbě

(Čech);
sti/nový, příd. k stín: 5. obraz
= vzniklý stínem; -vá. hra

stipendista [-stka] <<sty-dys-»,-tovi,
mn. -té, m. = kdo dostává. sti
pendium; -dium c-dyjum», -dia.
stř., z lat. = studijní, cestovní
podpora

stipulaco (sty-», ž., z lat. = sti
pulování; -Zovati smlouvu... =
sepsat, koncipovat

stírací = na stírání;
stirati, v. třití, -st£rati, v. střiti

stisk, -u, m. = stisknutí (ruky):
stiskaci knoflík = na stiskování:
stiskati, v. tisknouti;
stiskátko, stř. = stiskací knoflík;
stisko'vati, v. tisknouti

stísněný [-ně; -nost] = stlačený.
sklíčený; být z čeho stísněn ll
celý stísněný; -ně vydechnout
(Olbr.)

stíží, v. I tíže
stížnost, -i, ž, = stěžování si, pro

jev nespokojenosti: s. na, koho.
nač; kniha -stí; stižný list, spis
= obsahující stížnost

stkvíti, stkvost, -st'ný, v. skvíti se.
skvost

stláčeti, v. tlačiti
stiačitelný [most] = co lze stla

čití
*stlačka, ž. = baterka (Pujm.)
*stlačovač, -e, m. = kde stlačuje:

s. mezd (Pujm.); stlačovati, v.
tlačiti

stlaní (Němc. 'stláni). stř., ke
stláti, 1. dějově: s. postele..:
2. : stelivo
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stlátl (dostlatt...), stelu, stel, Stodola, z něm., ž. = stavení na
stele, -líc (arch.) " stela, -louc, skládání obilí, pice; zdrob. sto
stlav, stlal, stlán, stlaní =
prostirat: s. peřiny na postel,
do —le || 5. postel; s. slámu pod
dobytek; přenes. s. stíny =
vrhat (čech, Zey.); v. stlani;
slož. dokon. do- postel; na- co ll
čeho (hodně, trochu); ode- po
stel = připravit na spaní; po
lože peřinami; pode- koním slá
mu = na- pod ně; pře- postel =
znovu u-; roze- postel = ode—;
u- postel = upravit po spaní;
mit měkce... ustláno; přenes. =
mít pohodlný... život || mít na
růžích -no; sr. lehnoutl; vy- po
stel = vyplnit peřinami; vy
cestu kvitím; vy- slámu = spo
třebovat na stlani; za- co = při
stlaní dáti mezi peřiny;
-sty'lati, slož. nedokon. do- atd.
k dokon. dostlati; obe- kouzlem
(čech) = opřádat;
stlá'vati, opakov.

stloukati, stlačený, v. tlouci
stmelen, mý [-nost], v. tmel
stmělý = setmělý: 8. den (Vrchl.),

-lá pole (Jir.);
stmítt se, stmívat'i se, v. tměti se

1 sto, v. s
11 sto, mn. tři... sta || dvoj. dvě

stě, stř., zákl. číslov., 100; do
sta. let, ze sta. lidí...; ke stu lidí,
lidem Il ke sto lidem. k dvěma
stům letům; po sto letech, po
dv0u stech letech; se stem lidi
II se sto lidmi, před sto lety,
před dvěma sty lety; symb. mno
hosti: sto výmluv...; sto chutí =
velká, chuť; hráti... o sto šest
|| někdy ostošest = jen což, stá
le, mnoho, s velikou chutí (lid.
a hovor.)

sto-, kmen k sto ve slož.: -baretmý
= mající sto barev (Ner.)

stočenina, ž. = něco stočeněho
stočné, -ho, stř. = poplatek za

čištění stok
sto-ďábelný = stokrát ďábelský

(Mart.); denní; dílný

dálka, ž. || stodolenka (v písni)
stoh, -u, m. = kupa. sena, obilí,

slámy; přenes. 5. knih. dopisů
sto—hlasů (šrámek); -hla'vý
stohovati, -huji = dávati do sto

hu (obilí, slámu)
stoicismus <<-jicizmus», -mu_ m_ =

filosofie stoiků, f. duševního kli
du; stoický [-cky] = v duchu
stolků, stoicismu; s. klid = ú
plný, naprostý;
stotk <<-jik», -a, m., řec. filosof,
přenes. = klidný člověk

stoj, -e, m. = stání (tělocv.);
stojací hodiny, lampa = na
stání;
stoják, -u, m. = něco stojícího,
úl; = starý les (Vr.) = ptačí
noha (mysliv.);
stojan, -u, zdrob. stojánek, -nku,
m. = vyšší podstavec (na kvě
tiny...), otevřená skříň. regál
(na, knihy);
stojatý [-tě; -tost] = stojící (vo
da); s. límec = ne ležatý; -tá
odpověď = pádná (šmil.); obilí...
na stojaté || na -to = nepoko—
sené..

stojiciSmus, -jický, -jik, v. stoicis—
mus

stojka, -jek, ž. = sloupek, vzpěra;
= postavení se na. ruce, cvik

stojmo, příslov. = stoje, vstoje
stok, -u, m. = splynutí dv0u to

ků. místo toho
stoka, ž. = umělé koryto vodni,

kanál; přenes. = bulvární časo
pis (hanl.); -kař, -e, m. = cidič
stok

stoklasa., ž. = sveřep, plevel
sto-koňský motor; -k0'runa || -ko

'runooka, ž. = stokorunová ban
kovka; -korunový: -vá bankovka

stokrát, nik. -te, násob. příslov.
k 100; s. větší... || pozdravovat
koho nastokrát (lid.) = mnoho

stolař, -e, m. = truhlář, mor. a
slov.

*Stolček, -lečku, m. = stoleček
(zast., Wint.)
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stolec, -lce, m.. vlast. zdrob. ke
stůl = stolice, trůn (královský.
biskupský...)

stoleček, -čku, m., zdrob. ke
stolek, -lku, m., zdrob. ke stůl

století, stř. = doba sto let: -letý
dub, kalendář...

stolice, ž. = sedadlo, lavice, řeme
slnické nářadi; symb. vědec. o
boru, úřadu, hodnosti, moci:
literatury... na vys. školách =
obor; apoštolská n. svatá s. =
papežská; biskupská s.; soudná

s.; = správní obvod, župa,
komitát; = lidské výkaly: zdrob.

m

stolička, -ček. ž. : druh zubu:
stolični || mý = sídelní. resi
denčni (město)

stolik, -u, m.. zdrob. ke stůl
stolístek, —tku, m., rostl. ; Jistý :

-tá růže neboli '-lístka, ž. (čech)
stolltl = stolovat (bibl.); slož. do

kon. na- krále, biskupa = uvést
na stolec, intronisovat; přenes.
na- vládu, nový řád; slož. ne
dokon. nastolovati

stolní, přid. k stůl (příbor, lampa,
prádlo);
stolničiti = přisluhovat při sto
lování. podávat jídla na stůl; =
stolovati (Čelak.);
'stolník, -a. m. = kdo posluhujc
při stole; vysoká hodnost na pře
myslovském dvoře

'stolokol, -u, m. = lidé sedící ko
lem stolu (Staš.)

stolovati (s kým) = seděti za sto
lem a jist, hodovat; stolová'vati,
opakov.

stolovník [-nice], -a, m. =
ník stolování, hostiny

stolový, přid. ke stůl: Artušovo -vé
kolo (Vlč., Jin) = družina; -vá
deska. = d. stolu (Hen—m.)

sto-metrový = dlouhý 100 m: -mi—
lionový (národ, jmění)

I stan, -u, m. = sténáni (básn.);
přenes. s. větrů (V:-chl.)

účast

II 'ston, -u, m. = stonek 1. (Ner.)
stonásob, přislov. = stonásobně

(kniž.); stonásobný [mě] = sto
krát na sobě, složený_ větší

stonati, stůňu, -něš..., 3. mn. -ňou.
(ne)stonej, stůně, -nic ll časť.
-na.je, -jic, -náni = být nemo
cen; s. k zoubkům = z toho, že
se zuby prořezávají; s. srdcem
(Vrchl.); 5. po kom (Heyd.) =
toužit; vod stonáni (Mácha) =
sténání, naříkavé hučení; slož.
dokon. na- se (mnoho): od— co
= odnést to nemoci, onemocně
ti z toho, přenes. (lid. a hovor.)
= odpykati to; pro- mládí... =
stonáním ztrávit; roz- se = roz
nemoci se; vy- se z čeho = u
zdravltl se; za-: ani jednou neza
= neonemocnět; stonávati, opa
kov.; slož. nedokon. po—= být
občas nemocen

stonavý [—'uě,--vost] = často sto
najicí; -vě vydechovat = sténavě
(Č.-Chod); -vě plakat (Těsnohl.)

stonek, -nku, m., 1. = listnaté osa
rostlin; 2. zdrob. k I ston =
sténání (Němc.); časté st0nky.
jisté zvonky (přísl.) = častá ne
moc, jistá smrt (zvonění umi
ráčkem)

sto-nažka, -žek, ž., členovec; -obět
= hekatomba (obrozen.); -ocas17;
-oký

stop, angl. = zastav(te), stůj(te);
v telegramu stop místo tečky

st0pa, ž. = otisk nohy, šlépěje:
jít po či -pě. být na nepravé
-pě...; 5. po ráně = jizva, „pa
mátka“; přenes. s. = známka-.
projev pobytu, života, existence.
památka: není po něm, po tom
ani stopy; zmizet beze -py ap.:
jit... v čich stopách, šlépějích =
jednat podle čiho vzoru; stará
délková míra; = rytmický celek:
jambická... s.:
stopař, -e, m. = kdo jde po stopě

stopečka, -ček. ž., zdrob. ke
stopka (lid. šťopka), -pek, 2.: s.
listu = jeho tyčinkovitá část.
řapík; s. květu, plodu = větév
ka jej nesoucí; s. = sklenička
s nožkou; s. noty = nožka; mit
oči na -kách = napjaté pozoro
váním (lld.);
stopkatý = se stopkou (Č.-Chod)
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stapky, —pek, ž. pomn. = hodiny
na přesné měření: souvisí se
stop, v. tam

stopovatel, -e, m. = kdo stopuje.
zprav. přenes.;
stopovati, -vá.n(í): s. koho = jít
po jeho stopě; přenes. = sledo
vat, pozorovat; podob. s. co:
slož. dok. na- se (moho); W
koho, co;
stopovávati, opakov.

st0pr0centní [mě] zisk = z. 100%;
přenes. 5. vítězství... = úplné
(hovor.)

stol-a <<-stó-»,ž.. z angl. = záclona
přes celé okno

storamenný = mající sto ramen
(svícen)

storno, stř., z ital. = odvolání po
ložky, odstoupení od smlouvy;
stornovati objednávku = zrušit

sto-roční slavnost; -1'uký;
-tisící, řad. číslov. k sto tisíc
(100.000); -tisicí díl neboli 4584
-c'ina, ž.: -tisíckrát, násobné
příslóv.

stotožniti, —žňovatž, zprav. zto
tožniti, v. tam

'stoudný [-ně; -nost] = stydlivý,
cudný (liter—.); zprav. jen ne
stoudný, v. tam

stoupa, ž. = dřevěná palice na dr
cení hader... (podle toho, že
stoupala), celé *drticí zařízení;
mlýnská s. = zařízení na opicho
vání, „špicovaní“ obilí ' '

stoupati, -pu || -pám, opět. k stou
piti = jit nahoru; 0 vodě =
zvyšovat hladinu; o drahotě, ho
rečce, napětí... = zvětšovati se.
růst; koruna. -pá = jeji kurs
se zvyšuje; zboží -pá v ceně ||
cena zboží -pá; 5. ve. vážnosti...
= nabývat větší vážnosti; slož.
nedokon. (jen říd. kniž.) do
(Klost.) = dostupovat; ob- =
obstupovat; po- (Jungm.); v
(Suš., Vrchl. a j.); 1210- (Má.
cha), zprav. -stupovati, v. stou

stoupávati, opakov.
stoupavý [—'vě;-vost] = stoupající,

vzestupný
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stoupenec [-nkyně; -nka], -nce, m.
= přivrženec; mechu, stř. =
přivrženectví

stoupitl, stup, stoupen(í) = vkro
čit, obyč. vstoupiti; slož. dok.
do—:nadšení -pilo vrcholu ap. =
dosáhlo: na,- do vlaku = v-; na
= postavit se do řady (tělocv.):
na- cestu = začít ji, pod. na
úřad, práci... || zříd. na práci
(Majer.); na- na dlužníka =
učinit nátlak, aby platil (zast..
odb.); ob- koho, Co = postaviti
se kolem; od- _od okna. = stoup
nouti si dále od něho; od-, 0 čle
nu výboru, o vládě... = vzdáti
se členství, vlády...; od- od
zkoušky = nepodro-biti se jí;
zao-, o vojsku... = dostati se dá
le; po—v práci = pokročit; po
v úřadě = být povýšen; po
komu co = odevzdat, vzdati se:
pod- trest, smrt... = vytrpět...:
pood— = trochu od-; pro- co
= proniknouti tím; pře- zákaz.
smlouvu = překročit, porušit;
pře- na jinou trať, do jiného
vlaku, na jinou víru, k jiné
strane; před- před koho; při
ke komu, k čemu; při- na či
návrh = schválit jej, uznat:
roz- || časť. roze- se = stoup
nouti od sebe, puknoutl (o kam
nech...); = rozděliti se. o nejed
notném hnutí...; se- s čeho =
sejít...; se- se =_ stoupnouti si
k sobě, sejíti se (k poradě); u
= stoupnouti si... stranou, zpet.
do pozadí; u-, 0 nepříteli =
couvnout: u- komu v čem =
povolit; u- od úmyslu, názoru.
slova = upustit, vzdati se; 1)
do domu..., do spolku, do stavu
manželského; víno mu -pilo do
hlavy =. podroušilo jej; v. hla
va; vy- nač, z vlaku...: vy- ze
spolku = vzdati se členství; vy
proti komu, čemu = postaviti
se; vy- na koho [z lesa...] = Dře
padnout jej; vy- na jevišti, na
divadle = hrát || v kuse = přl
jít na jeviště a účastniti se hry:
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vy- a mluvit = povstat; v. vy- stráda'vý [most] = strádající
stoupení; za- komu cestu = po- (Palac.)
staviti se mu do cesty; za- koho
= zaskočit zaň, jednat... za. něj,
místo něho, jako jeho zástupce;
-stupo'vati, slož. nedokon. do
atd. k dokon. dostoupíti; na.
též = začínat ofensivu, útok
(podle ruš.); vy- na vrchol, ze
spolku...; v. vystupování;
-stupovávati, opakov.. slož. ne
dokon. *na-...;
v. stoupnouti, stoupati

stoupnOuti, -pl, -pnuv, -pnutí =
udělat krok (Mácha); = zvět
šiti se, vzrůsti, o horečce...; 5.
ve vážnosti; v. hlava; s. (na. no
hy) = postaviti se; 5. si = po
staviti se; slož. dokon. na- atd.
= nastoupit; prostouplý čím =
proniklý ; vystouplý z církve, -1á
voda

'stoůstý <<sto-ús-»= mající sto úst
stovák, -a, m. = stovka. (lid.)
sto-věký (Nor.); wěžatý || uvězní;

(Mácha, Wint.)
stovka, -vek, ž. = sto korun...

(lid. a hovor.)
stozlatový (úpis...) = na 100 zla

tých
stožár, -u, m. = dlouha tyč nesou

ci lodní plachty, stěžeň; = le
šení k hasičskému cvičení...

stožek, -žku, m., zdrob. ke stoh
straca, v. strazza
stračí, přid. k straka: s. peří, křik
stračka, ž., zdrob. ke straka; též

rostl.
stí-Mati, -dá.ní =

zimou, steskem...); slož. dokon.
na- se (mnoho); nedok. po- 5
2. p., časť. se 4. p. = nemíti to.
co bychom chtěli mít, čeho ne
dostatkem trpíme, čeho nedo
statek pociťujeme, nám vadí: po
na venkově novin(y), rodinne
(ho) štěstí, dobrého přítele; o
věci = nemít, co by mělo být,
čím něco trpí, co něčemu chybí,
vadí: vypravování postrádá leh
kosti; nespr. X postrádá od
vahy m. nema (spr. -dám 11 X
odvahu); strádávati, opakov.:

trpět (hladem.

stradivárky <<-dy-», -rek, ž. pomn.
= housle pojmenované podle
ital. výrobce Stradivariho

strahovák, -a, m. = mnich z praž
ského Strah0va (lid. a hovor.)

strahovati = hlídat, být na, strá.
ži (zastat, Jir.); slož. nedokon.
na na koho = nastražovat

strach, -u, m. = bázeň, obava: s.
z koho, z čeho, před kým, čím
(jde-li o osobu... nahánějící
strach) || 5. o koho, oč (jde-li o
osobu.... o kterou se strachuje
me, která nám působí starosti);
s. židovský (bibl.) = strach před
židy: to tak říkával jen pro
strach žid. = věda, že to není
nic platno (Herrm.); mít pro s.
uděláno (Vanč.. lid.) = nebáti

»se; strachem ll -c-hy se třástl...;
nahnat komu strach || -chu
(mnoho) = postrašit jej: sta
rosti a strach || strachy (Wint.);
v strachu o koho... " v straších
(Vanč.); (to jsou) strachy na
Lachy = ja se nebojím, my se
-me (pořek.); kašlat... až strach
= až je strach, strašně: bylo
strach se na to podívat (při inf.)

*strachlivý [-vě; -vost] = strašný,
strašidelný, ustrašený, o zprávě,
myšlence, očích (Č.-Chod, Vr.)

Strachota, m., příjm.: vzniklo v
st. době neSprav. překladem jmé
na. Metod

stmchovati se koho, čeho = míti
strach z koho, čeho, báti se
koho, čeho || o koho, oč = míti
strach o koho, oč; slož. dokon.
za- se = pojmouti strach (jen
říd. liter.)

*strachový, přid. ke strach: s.
úmor = ze strachu (Ner.)

*strachuplný [mě] = plný strachu
(Vrba)

straka, ž., pták; podle barvy =
strakatá. kráva, kobyla; = kras—
lice (Baar); symb. krást, kleve
tit jako s.; malovat -ky na vrbě
= balamutit;
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st'rakáč, -e, m. = strakaté zví
ře... (lid.)

*strakamakatý [-tě] = velmi stra
katý (lid.); -tě se míti = všeli—
jak (t.)

strakapoun || -pud || -púd, -a. m..
pták

strakatina, ž. = něco strakatého;
= směsice: 5. lidi; básnická s.

. (Nov.)
strakatiti se = býti strakatý.

působiti strakatě; slož. dok. po—
řeč cizími slovy = promísiti
(Herb.); *strakatitko'vá sukně
(Baar) = strakata (?);
strakatý [-tě; -tost] = zbarvený
jako straka, pestrý;
strakoš, -e, m. = strakatý kůň.
pes, hřib (lid.)

stran || zřid. kniž. stranu (šmilov..
Hlad,), strany (nař. stranivá),
původ. 5 strany, předl. s 2. p.
= co se týče, hledíc, Vzhledem.
0, pro: s. koho, čeho se radit..:
přijíti s. toho ap.

stráň, I-ně, z. = svah. úbočí
strana (2. mn. nař., Mácha strán).

ž., 1. = přímka omezující plo
chu (čtverce...); 2. = plocha (tě
lesa, listu...); 3. = směr: v tu
stranu = tím směrem; s pravé

. strany = od prava; na všech
stranách = všemi směry, všudy
(něCOslyšet vyprávěti); = mís
to, břeh, bok: na pravé straně
řeky; jít po čí levé -ně, komu
po levé -ně; se strany = s bo
ku; = část. polovice: levá. s. tě
la, plic, dolni 5. města, předmě
tu...; Malá. S., část Prahy; na
modré straně (Bezr.) = v býv.
Prus. Slezsku; okna jsou na již
ní... stranu = na jih;
4. = směr od čeho, vzdálené.
skryté místo: dát hlavu na stra
nu = sklonit ji od přímé polohy
nalevo n. napravo; jít na stranu
= jít vykonati tělesnou potřebu;
dat peníze na -nu = uschovat;
na stranu [ustoupit]!; žerty
na stranu, stranou! = zanechej
te žertů;
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5. = povaha věci, stránka, směr:
obrátit, mysliti co na zlou -nu
(Svět.) = zle; s jedné, s dru
hé -ny, na jedné, na druhé -ně
= s jedné... stránky, po jedné
stránce, jedním směrem..., jed
nak-jednak;
6. = účastník pře, smlouvy, jed
notlivec proti úřadu: žalovala...
smluvní s.;
7. = skupina lidí stejné víry, po
litic. smýšlení...: s. podjednou...,
politická s. ap.;
8. symb. člověka: s tvé strany
to byla chyba = od tebe; pří
buzní is otcovy... strany; být
na. či straně = stranít mu, sou
hlasiti s ním:
přísloveč. stranou s význ. pod
4.: státi... 5. (od koho, čeho) =
vzdálen; přenes. = ne'účastniti
se činně;
postraně komu co říci = ne před
jinými, v ústraní; p. koho po
mlouvat = ne v jeho přítom
nosti

stránečka, -ček, ž.. zdrob. k stra
na knihy...; k strana 7. (Staš.):
v. stránka

stranickopolitický zájem = stra
nický ve věcech politických;
stranický boky; -ckost; -ct'ví],
přid. k straník: s. život = ve
straně (Neum.); s. postup... =
se zřením k zájmům strany;
stranickost vědy, umění = stra
nění pravdě, pokroku, dělnické
třídě a komunistické straně.
která. je nositelkou pokroku.
pravdy a bojovnlcí za ně;
stra/nik, -a, m. = kdo komu stra
ní, stoupenec strany '

straniti, -něn(i); s. komu = na—
držovat; s. se koho, čeho = vy
hýbati se; slož. dokon. od- koho
z úřadu... = zbavit jej úřadu:
od- co, překážky... = odklidit:
rozpro—, -v'. tam; 'u- se kam ==
tiše, tajně- odejít (So., zastar.):
ze- se = uchýliti se do ústraní
(Palac.); -straňovati, slož. ne
dokon. oci-...;
strantvati (se), opakov.
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stranivá, v. stran
stranívati, v. straníti
stranka, -nek, ž. vlast. zdrob. ke

strana. = strana knihy...; k stra—
na. 7. (zastar.); = strana 5., v.
tam; stinná. s. věci; dobrou -ku
si vyvolit (bibl.) = dobrou věc:
stránkovou“ knihu... = číslovat
její strany: slož. dokon. o—;pře-;
stránkový honorář = za stranku

stranný [-nně; -7most], 1. = smě—
řující stranou: s. pohled (čech);
2. = stranický, zaujatý (Palac.
Sez., Holeč.); zprav. jen nestran
ný, v. tam

Stranu, strany, v. stran
strast, -ti, mn. -ti, -tí_ -tem, -tech.

-tmi, ž., původ. strad-tL = stra
dání, bolest, utrpení, trápení;
strastiplný [mě; -nost] = plný
strasti;
strastný =- působící strast (kniž)

strašák, —a, m. (život.) = stra
šidlo na plašení ptactva, zvěře:
pouštět... na. koho -ky = strašit
ho (lid. a hovor.); tanec

strašidelný Pryč; most] = budící
strach. hrůzu (příběh...) '

strašidlo, -del, stř. = co budí
strach, hrůzu, příšera, obluda,
přenes. o nevkusně oblečeném
člověku, hlav. o ženě

strašiti, -šen(í): s. koho čím -—
nahánět mu strach; s. v noci
ponocovat, dlouho bdít (lid.
hovor.); neumělecký pomník...
stále straší = je na. hanbu, ostu
du (t.); straší mu něco v hlavě
= má. ..brouky", pochybnosti,
divné myšlenky (t.); neosob. tam
straší, strašilo... = zjevuje se
strašidlo, duch;
slož. dokon. na- koho = -po-;
na- se = nevkusně se obléci (lid.
a hovor.); od- koho od čeho =
strašenim odvratit; po- koho =
polekat; pře- koho = poděsit;
u-; 173/—koho = vyděsit; za- ko
ho = strašením odvrátit od čeho;
—strašo'va.ti, slož. nedokon. oci-,
vy-, za- k dokon. odstrašiti...:
odstrašan příklad;
strašívati, opakov.

p||

strazza

strašlivý [-vě; -*vost] = strašný.
hrozný (neštěstí...); = bojácný
(Jin, Wint., So.)

strašný [—no; mě; -nost] = bu
dicí strach, hrozný (pohled, ne
štěstí...); 5. člověk = z něhož
jde strach pro jeho náladovost,
neústupnost, krutost, nebezpeč—
nost (lid. a hovor.); často s. ve
významu mnohosti = velký, ná
ramný, ohromný... (sr. hrozný):
-ná radost, -né peníze ap.; -ně
se leknout; je me muže vidět
plakat (Ner.) " obyč. -né;
2. stup. mějšž [-'něji]

-strašovati, v. strašiti
strašpytel, -t1a || -tle (Vach.), m.

= bázlivec (posměš.); zdrob.
-pytlíček, -čka, m. (Čap)

strateg a-tég», -a, m., z řeč. =
vojevůdce; -gický [-cky] plan;
-gie a—gyje», ž. = umění vést
válku, nauka o něm; přenes.
-gie strany, revolučního hnutí

stratosféra, ž., z řeč. = vyšší vrst
vy ovzduší; -sfér1'-cký, přid. k
tomu

strava (lid. zdraví:, přikIOněním ke
zdravý...), ž., souvisí s traviti =
potrava, jídlo; být u koho na
-vě; chodit... kam na -vu; pm
covati za -vu; duševní s. = čet
ba, vzdělání atp.

stavitelný = co lze stráviti;
strá'v'itž, v. tráviti

stravné, -ho, stř. = plat za, na
'stra'zmí skříň (Baar) =

na stravu
strůvníček, -čka. m.,

strávník (Herrm.);
strávník [-nice], -a, m. = kdo
je na stravě || -nice, též = žena
dávající stravu (č.-Chod)

stravovací = na stravování;

zdrob. ke

mate! [-Zka], -e, m. = kdo stra
vuje; “van, v. tráviti;
stravo'zma, -ven, ž. = veřejná. ku
chyně

strazeň, -zně, ž. = strast (liter)
strazza <<-ca»,-zzi, ž., ital. = pří

ruční obchodní kniha (Hlad.)
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stráž, —e. ž., 1.
ní: být, stát na -ži,
pod 5., být pod -ží; 2. =
střeží, hlídka;
strážce [-žkyně], m. = ochránce:
= kdo stojí na stráži;
'strážitt = stříci, hlídat; s. past
na koho (Herb.) = líčit;
strážmistr, -a, m. = vojen.,

policejni poddůstojník:
strážní = na střežení, ochranu.
pro stráž (služba. mužstvo, bud
ka...); s. stavení neboli stráž
nice, ž.; s., město;
strážnický boky; -ctvt], přid. k
strážník & Strážnice;
strážník, -a, m. = člen strážního
mužstva, policista;
strážný [mě] = střežící, na stře

= střežení, hlídá
dáti koho

kdo

žení: anděl s.: s. lid (zast.); s.
oheň, -ná věž; -né stíniti (Čech);
strážný, -ného, m. = strážný vo
jin

strboul, -e, m., květenství: = sou
kenická štětka; zdrob. st'rboulek,
-lku, m.

strčlti, -čen(i) = vrazit, (prud
ce) vsunout, dát': s. koho, kým.
do koho: s. co do kapsy...; slož.
dokon. na- co nač = narazit.
navléci; na- koho = místo sebe
poslat, skrze koho co provést:
kam nemůže čert, tam -čí babu
(přísl.); nastrčený: -ná -»figura.
-rka; od- koho, co od čeho; pře
nes. od- dítě... = nespravedlivě
se k němu zachovat; být, cítití
se odstrčen „ -né dítě; po—ru
čičky na hodinách = o kousek
posunout; pod- co pod hlavu =
vsunout, dát; přenes. pod- co
komu = tajně dát; pro- ruku
čím; při- co k čemu; se- koho,
co = strčiti dolů || dohromady;
se- hlavy (dohromady) = “dů—
věrně se poradit; v- koho, co
kam; vy- koho, co odkud; vy
paty z domu = na chvilku ode
jít (lid. a hovor.); za— co kam
= vsunout...; někdy = dát kam
tak, že to nemůžeme najít; v.
strkati

strdí, stř. = med, jen ve spoj. o
plývati (-vající) mlékem a str
dím, o zemi = být úrodný
(kniž., podle Bible)

strdlice, ž. = mladý losos
stred, strdí, ž. = med (bibl.)
streíný = umějící se strefovat

(Baar, lid.); strefovatž, v. trefiti
strejc, —e,m. = strýc (čes. lid.):

přenes. = pohodlný... člověk
(žert, hanl.); strejco'vský: -ké
způsoby;
strejda, m., lid. domací podoba
ke strýc; přenes. = strejc

'strela do něho! = střela, hrom...
(sloven., Herb.)

stremhlav(ý), v. střemhlav
strhovati, -huj£cž, v. trhnouti
'striga || atm-, ž., slov. z lat. =

čarodějnice (Němc., Heyd., Mrs.)
strikovati <<straj-», podle angl. =

stávkovat (Ner.)
striktní [dně; —nost],z lat. = zcela

přesný, jednoznačný
strk, —u,m. = strčení; s., -a, m.

= nešika (lid.); strkanec, -nce
= strkaní, strk (Majer.); strka
mšce, ž. = strkání

strkati, opětov, k strčiti, v. tam:
s. do všeho nos, prsty = být
všetečný (lid. & hovor.); slož.
dokon. ina-...,
strie/mutt, -kl, -k.nuv, -knut(í):
s. do koho = strčit (řid.):
strkavati = strkati (Pujm.);
obyč. nedok. slož. na- atd. k
dok. nastrčit...; vy—; přenes. vy
komu co = vyčítat (lid.); strká
vati, opakov.; slož. nedokon. po
atd. '

strměti, -mi = čníti, pnouti se,
trčet vzhůru, o stromě, o ská.
le...; .
strmá/na, ž. = strmé místo (Če
lak., Mrš.);
strmý [-mě,- -most] = srázný,
příkrý

strnad, -a, m., pták; zdrob.
stntádek, -dka, m.; strnad!
hnízdo
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strnisko, -sk || -sek (čech, Rais)
|| zprav. strniště, stř. = zbytky
stébel na požatém, pokoseném
poli, pole s nimi; fouká ze str
nišť = je chladno, POdZim; D0
dle podoby -niště vousů na tváři

strofa, ž., z řeč. = sloha, sloka:
-jícký, přid. k tomu

strohý [stroze,- strohostJ, z ruš.
= tuhý, přísný, příkrý, drsný
(člověk, slovo, kázeň...); 2. stup.
strožejší [—žejí], odch. —zeji
(Č.-Chod)

stroj, -e, m.. 1. = oblek, kroj
(Puchm.); 2. = technicky zdo—
konalený výrobní nástroj: pami,
psací... s.; 3. bobří s. = vonná.
řitní žláza; strojař, -e, m. =
strojní zámečník, inženýr, poslu
chač strojnictví (hovor.); stro—
jek, -jku, -ječek, -čku, m., zdrob.
ke stroj

strojenda, ž. = strojivá žena (lid.,
šim.);
strojený [-ně; -nost] = nepřiro—
zený, vynucený (smích, laska
vost, chování)

strojírenský, přid. ke strojírna;
strojírenství, stř. = výroba stro—
jů; těžké s. = výroba těžkých
strojů; přesné s. = výroba přes
ných, měřicich strojů;
strojírna, -ren, ž. =
varna na stroje

strojitel, -e, m. =
svateb (Majer,)

dílna, to

kdo stroji : s.

strojiti, —jen(i) = chystat, při
pravovat... (jídlo, pohřeb, léč
ku, pikle...); = skotačit (lid.,
Rais); s. šprýmy (Čap.), vrásky
(šal.); s. se k čemu, na, cestu,
na koho; s. se = oblékati se;
s. koně = dávat na něj postroj:
slož. dokon. do- = dokončiti
strojeni; na- komu, na koho léč
ku; na- mluvidla k řeči (Geb.);
na- se = pečlivě, okázale se:
obléci; od- se = svléci se; od—
koně = sundati s něho postroj;
pře- = převléci; přestrojení,
stř. = převlečení, zprav. = ne
obvyklé oblečeni: přijiti... v p.;
podob. přestrojemýv) = neob—
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vykle oblečen(ý); pří- večeři:
při- koho, se = obléci (se):
roze- = začít strojit, ale nedo
končiti to; se- co = sestaviti
dohromady, zkonstruovat; u- ko
ho, se = obléci; vy- hostinu.
slavnost; vy- koho, se = VY
fintit;
-strojovatí, nedokon. slož. do
atd. k dokon. dostrojiti; pod-,
vy- komu = připravovati dobrá
jídla; v. odstrájeti;
strojívatí, opakov.

strojivý [-vě; -vost] = rád se
strojící

strojní, přid. k stroj: s. zámečník,
inženýr. .. ; strojnický [—cky;
-ctví]_ přid. k strojník, -a, m. =
kdo dělá„ řídí stroje:
strojný = umělý, dovedný (RK-.
Palac., Koll.)

strojovi, stř. hromad. = stroje;
strojovka, -vek, ž. = továrna na
stroje;
strojovna, -ven, ž. = mistnost se
stroji, na stroje;
strojový [-vě; -vost], přid. ke
stroj: -vá. práce, výroba; -vé vy
rábět = strojem;
strojvedoucí, -ciho [[ vůdce, m.
= řidič stroje

strom, -u, m. = rostl. s kmenem;
s. života = obraz na řezu stře
dem mozečku; stromeček, -čku,
m., zdrob. ke stromek, -mku, m.,
zdrob. ke strom;
stromkovítý = podobající se
stromku; stromnatý = bohatý
na stromy (Ner.); stromořadí,
stř. = řada stromů, alej;
stromoví, stř. hromad. = stro
my; stromovitý = jsoucí jako
strom: -vitá. tráva; stromovka,
ž. = školka na stromy; 8., sad
v Praze;
'stromový, přid. ke strom: s.
trup (Majer.) || 'stromský: -ská
jablka (nař.)

strop, -u. m. = horní plocha mist
nosti; stropní malba; s. trám
neboli stropníce, ž.

strouček, m., zdrob. ke struk; v.
stroužek
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strouha, 7. jedn. struhou || stron-, 'strůj, -e, m. || ž., *strúje, ž, =
mn. strouhy, struh, -há.m... ]] oblek, šaty (říd. kniž.); = kroj
stmha, ž. = vodní příkop (Frys.); = nádhera, formalismus

strouhací = na strouhání; strou
háč, -e, m. = struhátko (Baar):
strouhánek, m. || strouhanka, 2.
= strouháni, drobení do polévky;
strouhankooá || -hán— polévka

strouhati, -há.m... || lid. strouži,
-há.n(í) = něčím ostrým, na ně
čem ostrém třit, ořezávat, okra
jovat, brousit; s. komu mrk
vičku = vysmívati se mu (lid.
a hovor.); slož. dokon. do- co;
nap čeho (trochu, mnoho); a
co = strouháním otřít; o- ko
lečka = nic nedostat, býti
zkrácen (lid. a hovor.); po- "
roz- co = na drobky rozetřit;
se- co s čeho; u- mrkev; oy—
co; strouhá'vati, opakov. ; slož.
nedok. do- atd.;
strouhnouti, -hl, -hnuv, -hnut(í).
dokon.

stronpek, m., zdrob. ke strup
stroužek, -žku, m.: s. česneku =

jeden díl česnekového plodu
(slovo krajové, místy strouček)

stroužka, -žek, ž., zdrob. ke strou
ha (Vanč.)

stroze, v. strohý
strpení, stř. = trpělivost: mítl s

kým s.; maličké s.! = maličko
počkej(te), méj(te) chvilku trpě
livost

struček, -čku, m.,
v. strouček

stručný [-ně; -nost], přid. k struk
= mající struky, mnoho struků.
strukový: s. hrách (lid.); -né
plodiny (t.) = luštěniny; SpiSOV.
jen přenes. = krátký, ale výstiž
ný, jadrný (obsah, výtah, řeč.

zdrob. ke struk;

odpověď)
struh, -u, m. = strouhaci nástroj

...(odb.); = zaječí zub (myslim)
struha, v. strouha
struhadélko, stř., zdrob. ke stru

hadlo, -del, stř. = náčiní na
strouháni; brada, jako -hadlo =
neholená (lid. a hovor.);
struhátko, -tek, stř., zdrob. k
tomu

(Vl.); = úprava (Krásnoh.); =
vojen. výstroj

strůjce [-jkyně], m. = kdo strojí,
tvoří, osnuje: s. svého štěstí,
piklů, povstání ; strůjcovský
[us—ky,--st1ň], přid. k tomu

struk, -u, m., druh plodu; = ko—
nečný vývod mléčné žlázy na ve
meni skotu, cecek; = střechýl
|| větévka z jehličnatého stromu
(Němc.);
struko'vý, přid. k tomu = struč
ný: s. len

struktura, <<-tú—»,2., z lat. = slože
ní, sklad, uspořádání, ústrojný
celek; celost (slovesného díla,
těla...); stmkturaltsmus (Jiz-»,
-mu, m. = vědecký směr chápa
jící soubor jevů jako strukturu;
-lista, m. = stoupenec struktu
ralismu; Jistžcký [-cky] <<-styc-»
= jsoucí v duchu strukturalismu;
strukturální [mě] <-ktu-», přid.
ke struktura: s. psychologie, ja
zykozpyt = hledící k struktuře:
s. znak = z. struktury || -1'áln'ý
ráz (šal.)

strůmek, m., zdrob. ke strom
(Ner., (í.-Chod)

'strumen, -e, m. = pramen (Zey.,
Staš.); strumenný = pramenitý
(Staš.)

struna, ž. = pružné vlákno ze stře
va, z hedvábí, z kovu k vyluzo
váni zvuků; rovný jako s.; uho
dit na veselou -nu = přejití do
veselé nálady, vzbudit ji; s.
poesie... = ráz, nota, obsah,
předmět; jde to jako na struně
(Mach.) II na strunkách = lehce,
snadno;
stmnař, -e, m. = výrobce strun;
strunařsky' [-řst'ví], přid. k tomu;
'stmněný = strunový (Wint.):
strunžk, -u, m. = ta. část hudeb.
nástroje, kde jsou struny;
stranka, -nek, ž., zdrob. ke stru
na: děvče jako -nka (šmll.) =
svižné; nožky na, -nká.ch (Němc.)
= pružné II jako -nky
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strunný i| strunový, přid. ke stru
na: s. nástroj = se strunami

strup, -u, m. = zaschlá .kožni
vrstva na ráně; stoupatý [-tě;
-tost] = mající strupy

strůpek, -pku, m., zdrob. ke strop
struvaitý [-tě; -tost] = strupatý.

jako strupy
struska, -sek, 2. = odpadky pří

tavení rud
stružina, ž. = odpadek při strou

hání
stružka, -žek, ž., zdrob. ke strouha
Strýc, -e, m. = otcův n. matčin

bratr; titul hospodáře (mor.); =
pohodlný, neohrabaný, dobrácký
člověk (hovor.):

_strýcovat'l komu = říkati strýc
(lid.);
strýcovský poměr neboli strýcov
ství, stř.;
strýček, -čka, m., zdrob. ke
strýc; s. na radnici atp., přenes.
= přímluvce (t.); strýček Pří
hoda, v. příhoda; udělati si
strýčka = něco napřed (t.);
strýčenec, -nce, m. = strýcův
syn, bratranec;
strýčž/nek, -č'í/nek, -nka. m., do
mac. podoba ke strýček;
Strýčkova“ komu = říkati strýč
ku: mání, stř. || 423th = kmot—
rovství, prótekcionařství, nepo
tismus

atryga, v. strlga
strych, —u_m., z něm. = korec
strychnin x-nýmo, -u, m., z řeč..

jed
'strýně, ž. = teta (stč., Jir.)
strzub, v. trzub
strž, -e, ž. = rokle
'stržeň, -ženě || -žně, m. = osa.

dřeva. (zastan, lid.), odbor. dřeň,
neodb. střeň, bezová. duše, morek

strženina, 2. = něco strženého
střadal, -a, || střadatel [-lka], -e,

m. = kdo střádá; -telský psi/M),
přid. k tomu;
střádanka, ž. = pokladnička na
drobné střadaní;
st'řádati, -dan(í) = šetřit, spo
řit: 5. (si) peníze: slož. dokon.

nez-, u-, za- si co: střádá'vati,
opakov.

'střap, -u_ m. = střapec (Č.
Chod);
'st'řapáč, -e, m. = střapatý člo—
věk (hlav. ve vých. nář.; Mart)

'střápati si smíchy z koho (šmi1.)
= ztropit; s. paskvil = složit (t.)

'střapatý [-tě; -tost] = rozcucha
ný (Bezr., Neum., ČS.—Chod)

střapcovitý = podobný střapci:
střapco'vý umrlčí vůz (Ner.) =
ozdobený třapci

střapčiti se na koho = durditi se
(lid.)

'střapčitý = jako střapec, roztře
Dený (Těsnohl.)

střapec || třem-, -pce, m. = ozdob
ný chumač na jednom konci roz
třepený; zdrob. weček, -čku, m.

střapiti se = třepiti se (lid.); =
střapčiti se (Herb.)

střásati, v. třásti
střebati, -bu..., -bou || -bá.m, -baje,

-bej, —bá.n(í) = lokat (o psích.
bibl.); = vyssávat, ničit; bo
lesti ducha -bou (čech); břečtan
svůj život z mrtvol střebe
(Vrchl.); slož. dokon. v— se, o
podlitině... = vsáknout, resorbo
vati se (běžně odbor.);
střebávati, opak.; slož. nedokon.
v-;
střebavý = střebajicí: -vé vášně
(Č.-Chod)

střeček, -čka, m., hmyz;
střečkovati, o kravě = splašeně
běhat (pův. pro obletování střeč
kem): přenes. o člověku = poči
nati si nerozvážně, zbrkle (lid.
a hovor.)

střed, -u, m. = prostřední bod.
místo, prostředek; v politice =.
strana mezi pravici a levicí; =
předmět: býti -dem pozornosti,.

symb. společnosti: vzit ko-_
ho do svého středu = mezi se
be; vyslat, zvolit... koho ze své
ho -du

středa, ž. = prostřední den v
týdnu; středeční = ve středu
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středisko, -sk, -sek || řidč. 'd'iště, zrakem (Svět.); po- = zpozoro
stř. = místo soustředění, schůzek vat (běžné);
(společenské, obchodni, kultur- slož. nedokon. postřehovati
ní...) střecha, ž. = kryt stavení; s. klo

střední [-ně], přid. ke střed = bouku = okraj; = deštník
prostřední, většinou jen v usta- (Němc.); oheň na -še, přenes. =
lených spojenich (jinak časť. zle, pobouření, rozčilení (lid. a
prostřední): s. patro, Evropa. hovor.); symb. domu (stodoly...):
S. Amerika; s. cesta, přenes. = mít vlastní -chu nad hlavou, vzít
středocestí, žadné přepínání. koho pod -chu; dostat obilí, seno
žádné výstřelky ap.; s. škola = pod -chu;
gymnasium, reálka... || dnes = střechovitý [-tě] = jsoucí jako
2. stupeň jednotné školy; s. rod
(mluvn.); středně dobrý... =
prostředně (říd.)

středník, -u, m..
ménko (:)

středo-, kmen k střed ve slož..
zejm. zeměpis., na př.: asijský,
—česky',-ewopský, -mořský, mě

rozdělovací zna

mecký..., přid. k Střední Asie.
moře, střední Čechy atd.; v ji
ných, na př.: mastí, stř., v.
střední; -cestnict'vi (šel.) = jití
střední cestou, zdůrazňování
střední cesty...; -cestný svět
(Václav.) = jdoucí střední ces
tou, milující střední cestu; české
-hoři, stř., pohoří; S-moří, stř.
= krajiny při Středozemním mo
ři, Levante; -patrový, příd. k
střední patro; -stavovský, k

střednmí stav(y); -školák [——lačka],= žák střední školy.
úředník se středoškolským vzdě
láním; -školský, k střední škola:
—věk, -u, m. = střední věk;
-věký [duše-e, Ner.]

středový, o poloze = jsoucí ve
středu

středozemí, stř. = nitrozemí:
Středozemní moře

sti-eh, -u, m. = střežení, ostra
žitá pozornost: být ve -hu
(Vach.), na -hu (č.-Chod), mlčet
ve -hu (Hal.), jít v stálém -hu
(Dyk), udržovat koho ve -hu
(Václav.)

střehnouti -hl, -hnuv, -hnut(i):
5. po kom = „pásti po kom".
pozorovat jej (č.-Chod);
slož. dokon. do- = dosáhnouti

střecha
střechýl, -e, m. = kolíkovitý kus

ledu visící se střechy, rampouch;
zdrob. střechýlek, -lku, m.;
střechýlovitý = jako střechýl

střela, ž. = náboj s obalem; my
sliv. = noha zvěře; symb. hbi
tosti: letět, běžet... jako s.

střelba, ž. = střílení
Střelec [-lkyně], -lce, m. = kdo

střílí; sváteční s. = kdo střílí
jen zřídka; střelecký [-cky,'
-ct'ví], přid. k tomu; -ctvo, stř.
hromad. = střelci

střelený = zasažený střelou; =—
zastřelený (lid.); přenes. = pod
roušený, zbrklý (lid. a hovor.)

střelhbitý [-tě] = hbitý jako stře
la. (kniž., Zey., Arb., Kunět.)

Střeliště, stř. = dřevo šípu (Jin)
střeliti, -len(í) = vypustiti stře—

lu: s. z ručnice...; s. koho do
hlavy... = msáhnouti střelou;
s. koho = zastřelit (lid.); přenes.
s. co = prodat (vulg.); s. ko
mu jednu = vlepit (t.); 5. po
kom okem... = podívati se naň
ostře (lid. a hovor-.); s. míč do
branky = vkopnout;
slož. dokon. do- kam = do
sáhnouti střelou; od- kus ská
ly = střelbou utrhnout; od
zvěř = postřílet jí jen část; od
koho (z veřejného života...) =
razně odstranit (hovor.); po- ko
ho = stře10u poranit; pro- dveře,
komu ruku; pře- co = střelit
přes to; přenes. pře- = nad
sadit, přehnat; se- ptáka = za
jej ve výši, takže spadne; se
letadlo = střelou poškodit, že
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spadne; u- komu ruku = od- od
těla; vý- z ručnice... = střelit:
Vy—komu oko = střelou vyrazit;
vy- si z koho = ztropit si žert
(lid. & hovor.); za- koho = za
bíti střelou;
-střelovati, slož. nedokon. do
atd. k dokon. dostřeliti...; o- co
= stříleti na to z dálky;
v. stříleti

střelivo, stř. hromad. = střely
střelka, ž. = magnetická jehla
*střelmý pohled (č.-Chod) = vel—

mi rychlý a krátký
střelné, -ho, stř. = odměna za za

střelenou zvěř
střelnice, ž. = místo k výcviku ve

střelbě; zdrob. máčka, ž.
střelný = na střílení (prach,

zbraň); střelná. modlitba = krát
ká. || střílná (č.-Chod)

'střelometný = na metání střel, o
věži (čech)

střemen, v. třemen
střemhlav, příslov. = dolů hlavou

(řítiti se do propasti): přenes.
= horempádem: s. utéci (Gap.)
|| někdy přid. střemhlavý, na př.
spěch (So.); 11Čelak. stremhlav,
mý

střemcha, ž., strom, keř; -choví,
stř. hromad. = střemchy; -chový,
přid. ke střemcha

střeň, -ně, ž. = dřeň
střenka, ž. || střenko, stř. (Němc.)

= držadlo nože...; -nka, mlž
sti-ep, -u, m. = kus rozbité nádo

by; = něco starého, pokaženého,
nepotřebného...; hlava bolí jako
s. = silně (lid. & hovor.);
střepina, ž. = střípek, odštěpek;
zdrob. -'nka, -nek, ž.

střešeň, v. třešeň
střetnutí (šel-m.):
= srážka vozidel

střet, -u, m. =
s. očí (čech);
(Č.-Chod)

střetati se, nedok. ke střetnoutl
se; střetávati se, opak.

střetnouti se, -tl, -tnuv, -tnutí:
s. se s kým = setkati se (kniž.);
o vojsku = srazitl se; podob. o
dvou míněních, o lidech různého

mínění, o dvojí povinnosti; vše,
co oko -tlo (Heyd.) = zahlédlo

střevíc, -e, m., druh obuvi; ani
pod 5. se mi nehodí (Němc., po
hrdl. o chlapci), v. hnísti; staré.
délková míra; zdrob. -víček,
-čku, m.

střevle, ž., ryba; zdrob. střevlička,
ž.; střevlík, -a. m., brouk

střevo, stř., část zažívací soustavy;
nadávka; střevní dutina, katar

střežiti = ostříhat, stříci, chránit:
s. co, s. se koho, čeho;
střežívati, opakov.;
*střeživý = varovný (Třebíz.)

stříbrňáček, -čku ll -čka, m., zdrob.
ke stříbrňák, -u, || -a;
stříbrňák, -u, m. = stříbrný pe
níz || 8., -a, m. = stoupenec, list
politika Jlř. Stříbrného za 1.
republ. (hovor.);
stříbrněti, -nějí = stávatl se
(jako) stříbrný; slož. dok. ze:-;
stříbrmce, ž. = skříň na stříbro
(JÍI'.);
stříbrník, -a, m. = obchodník se
stříbrnými předměty (Herb.):
s., -u, m. = stříbrnice;
stříbrný [mě] = ze stříbra;
přenes. = bílý, o vlasech, -né
paprsky měsíce: -ná. svatba =
oslava svatby po 25 letech; v.
neděle; 2. stup. mější: nejstříbr
nější smích (Ner.)

stříbro, stř., kov; = stříbrné pe—
níze, předměty; kočičí s. = slí
da: symb. bělosti, šedivosti: s.
vod (čech); s. vlasu = šediny
(básn.); živé s. = rtuť, symb.
neposednosti

stříbro-, kmen k stříbro ve slož.:
-b£lý = bílý jako stříbro (liter.);
-bledý (Mácha); -hla8ý, -hlavý,
-hnědý (liter.); -hřívek, -vka, m.
(Němc.) = kůň se stříbrnou hří—
vou; -jas, -jasný (llter.); -kutý
(Koll., Krásnoh.) = stříbrem
kutý; desklý, -oký (liter.);
-pěnný, o vodě, řece (RZ., líter.):
“8131727= sivý do stříbrna. (čech);
-skvělý, -skvouc4, -svit, -šedý
(liter.); -tkaný (Němc.); -tok,
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doky), -třpytný (liter.); mavří
nový věnec (Zey.); -'vlasý, zvuč
ný, -zvuk, -z1mky' hlas (liter.)

'stříbřeti, -řeji = stávati se stříbr
ný; slož. dokon. ze- (R. Svob.)

stříbřiti = pokrývati stříbrem:
přenes. měsíc -břil trávu (Tilsch.)
ap.; slož. dokon. 0- (šrám.) ll
obyč. po-; pro- = proložiti stříb
rem (Nov.): vy- (Čech); za- se
= zalesknouti se jako stříbro
(Vr.); nedokon. -stř£břovati ||
-střib-, o-, 170- atd.;
střibřtvati, opakov.:
stříbřitý [-tě; -tost] = jako stří
brný (literár.)

stříci, střehu, střez (hovor. -ž).
-hl, -hnuv, střežen(í) = střežit
(kniž.); s. koho. co, čeho; 5. po
k0m (zrakem) = „pást“ (Č.
Chod); časť. s. se koho, čeho,
před kým = vystříhati se, varo
vat; slož. dokon. o- koho = o—
chránit; neo- svých jazyků =
nedati si pozor na ně (Vr.):
-stříhat'i, slož. nedokon. 0— =
střežit; vy- „se čeho = varovatl
se (běžné);
—střehovati, slož. nedokon. *0- =
ostříhat, hlídat (Vr.); po-;
v. střehnouti

I sti-ída, ž., souvisí se středa (3
pův. serda) = střední, měkká
část chleba ll časť. střídka, ž.

II střída, ž., souvisí 5 třída (3
pův. čerda) = střídání, směna.
hlav. dělníků, sklepníků; s. mo
mentů (Č.-Chod); chodit po -dě
= choditi střídavě po domech
pro almužnu; hláska e je ve
střídě za starší a = vyvinula se
(Geb.); lid. = třída

střídati, -dá.ní, souvisí 5 II střída
= měnit (stráž, šaty...); s. se
s kým v čem = dělati co po
sobě, za sebou; s. se s čím =
být ve II střídě, o tom, co není
stále stejné. za čím, vedle čeho
je něco jiného...: pole se stří
dají s lukami; štěstí se střídá
s neštěstím ap.;
slož. dokon. vy- koho, se;

střídáva'ti, opakov.: slož. nedo
kon tvy-,
střída/vý [-vě; -vost] = střídají
cí se

střídka, v. I střída
střídmý [-mě,- -most] = mírný,

hlav. v jídle, v pití
střidnice, ž. = hláska, která. vy

střídává jinou starší, vznikla z
ní. reflex;
střídník, -a, m. = zástupce fa.
ráře, kaplan, vikář (zastat)

střídný = vystřídávající: -ně rus.
slovo za čes. = příslušné (odb.)

stí-ih, -u, m. = střižení, šablona.
vzor na stříhání, způsob ušití:
přenes. = ražení: poctivec sta
rého střihu (Vanč.); (slovesné)
práce realistického -hu (Nov.);
střihem se podívat = úkosem
(šm.)

stříhací = na stříhání;
střihač [-čka], -e, m. = kdo
stříhá; -čský [-čsw£], přid. k
tomu

stříhati = nůžkami rozdělovat, od—.
zkracovat... (látku, vlasy...); 5.
ušima = pohybovat jimi, přenes.
= naslouchat (lid. a h0vor.); slož.
dokon. do- = dokončiti stříhání;
na— látku || papírků (trochu.
mnoho); o- vlasy, si nehty; o
koho = 0- mu vlasy; ob— =
ustříhati kolem dokola; po- co;
pro- větve, aby nebyly tak hus—
té; pře- co = stříháním oddělit
od sebe; To:- co na, několik částí;
se- okraje; přenes. se- článek,
film = zkrátit; vy- co z čeho:
stříhávati, opak.;
-střihovatž, slož. nedok. o- atd.;
střihnouti, -hl, -hnuv, střižen(í),
dokon.; práce je střižena... = má.
.,střih“, ráz; slož. dokon. na
co = začíti stříhat, ale nedo—
střihnout; od- co od čeho; pro-,
pře-; při- co = trochu za-; v.

'křídlo; roz-, .se-, u—co = stří
háním oddělit; u- se = poranlti
se při stříhání; 1111-co z čeho;
za- co = při

střik, —u, m. = střiknutí; vinný
s. = víno s vodou, se sodovkou
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stříkací = na stříkání; střikač ||
míří-, -e. m. život. = kdo stříká
|| neživot. = přístroj na stříkání
neboli stříkačka, -ček, ž.

stříkanec, -nce, m. = stříknuté
bláta.., skvrna od stříknu-tí

stříkaný = kropenatý (látka); -né
ruce = pihovaté (Tilsch.)

stříkati = vypouštěti tekutinu,
téci v tenkých proudech. v kap
kách: s. voňavku || voda stříká:
přenes. zrní -ká = prudce odle
tuje;
slož. dokon. na- čeho nač; po
koho, co; roz-; vy- co = stříká
ním spotřebovat: vy- co čím; za
koho, co blátem... = potřísnit;
stříkávati, opak.;
stříkaný [-vě; -1zost] = stříkající

střiknoutí, -kl, -knuv. -knut(í).
dokon. ke stříkati: s. vodu, -dou
na koho, po kom; stříknutý =
napilý (1id.); slož. dokon. do
kam = při stříkání dosáhnout:
pro-, pře—, roz-, val-,
-střikovati, slož. nedok. do- atd.

'stříle, ž. = střílení, střela, střely
(Řez)

stříleti, —1ejí, opětov. ke střeliti;
s. skály = trhat; s. Pánu
Bohu do oken, do modra, okolo
rohu = špatně; z toho se ne
střílí = to nic není, nezname
ná... (lid. a hovor.); 5. si z ko—
ho = tropiti si žerty (t.); slož.
dokon. na- se (mnoho); o- se ve
světě = nabýti zkušeností (lid.
a hovor.); v. ostřílený;
pro—, roz-, vy- 5 význ. hromad
nýrn: vy- náboje = spotřebovati
střelbou; vy- své důvody = vy
čerpat (hovor.); za- si (trochu.
mnoho); za- se na cíl = nalézti
cíl; stříl'wati, opak. '

střílna, -len, ž. = otvor ve zdi....
místo na střílení; -l'no'vé okénko
(Vr.) 

střílný, v. střelný;
'střžlný kvap = velký, jako při
střílení (Č.-Chod)

střípeček, m., zdrob. ke střípek,
m., zdrob. ke střep

stříška, ž., zdrob. ke střecha:
stříškov'it'ý [-tě; -tost] = podob
ný stříšce

stříti, stru || střu, stři, střel, střev,
střen(í) = klást, rozkládat nač.
po čem (básn.), obyč. rozprostí—
rat; mlhy se strou (Břez.), ti
cho se střelo po domě (VančJ
ap.; s. se Evropou (Čech) =
„tlouci se": slož. dokon. obe—
mlhou; ode- =odhallt (Krásnoh,
čech); po- (na) stůl (Jír.); *pode
= pro- pod něco. podložit; m'a
ubrus...; pro- na. stůl, k obědu
= vše přichystat; přede- otáz
ku, podle něm. m. položit,
dát; při- co = přikrýtl (Ner.):
roze- co || rozpro- = roztáhnout,
-ložit; za- co = zakrýt;
-stíra'ti, slož. nedokon. obe—atd.;
před- co = vědomě o tom. co
není, co nemáxne, mluvit tak, ja
ko by to bylo, jako bychom to
měli; ward/vata Opal-rov., slož.
nedokon. pro- atd.

střívko, stř., zdrob. ke střevo
střízlíček, -čka, m., zdrob. ke

střízlík; střízličí, přid. k tomu:
střízbik, -a_ m., pták; symb. hu—
benosti

střízlivěti, -vějí = stávati se stříz
livý (So., šrám.); časť. slož.
dokon. W—_;vy- z opilosti, pře
nes. z nadšení...; vystřízlivělý;
ze- (Majer.);
střízbi'vý [wě; -*vost] = ne
opilý, rozvážný, opatrný

"'střízví, stř. = střízllvost (Wint.)
stříž [[ stříže, -e, ž. = stříhání

(ovcí); = hrubá váha mince: =
čerstvý led, střížaha

střížaha. " -ža.va, ž. = mlha, šmou
hy na nebi, suchý mráz (lid..
Ner.)

střížný = co se stříhá, co lze stří
hat: -né zboží = různé tkaniny
v drobném prodeji

stuartovec, -vce, m. = člen n. stou
penec angl. královského rodu
Stuartova; Marie Stuartovna,
skotská královna; stuart(ov)ský
límec = vysoký a široký
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stucco || zčešť, stukko, -ko, stř.. studiti, stuzen(i) = činiti stude
čast'. štuk, v. tam ným. velmi chladit; slož. do

stůčka " stu- (Č.-Chod podle vý- kon. na- si nohy; na- se = na
slovn.) || štu- (lid.), -ček, ž. =
balik něčeho stočeného, složené
ho (plátna, bankovek...)

stud, —u,m. = pocit hanby
studánka, ž., zdrob. ke studna
studeněti, -něji = stávati se stu

dený; slož. dokon. ze- (Schein
pf1-);
studeniti = chladit (lid.): slož.
dokon. za

studénka, ž., zdrob. ke studna
studeno, v. studený
studenokrevný [most] = se „stu

denou“ krvi, přizpůsobivou
studeňoučký = příjemně studený
student (lid. a hovor. št-) [-tka ||

Litice (Ner.)], -a, m. = žák
střed., vys. školy, gymnasia;
lid. s. (š.) = krmné prase;
studenttček, -čka, studenttk, -a.,
m., zdrob. k tomu;
studentský [-tsky], přid. ke stu
dent; -tstvo, stř. hromad. = stu
denti

studený [mo-; mě; -nost] = vel
mi chladný (vitr, voda...); s. pot,
při strachu, hrůze: -né jidlo =
které vystydne nebo se podává.
-né; s. jako led, jako žába.: je
už s. = mrtvý; mit -nou krev.
přenes. = být flegmatický; 5.
člověk, přenes. = chladný. má.
10 citový; podob. -ná. řeč; v. lá
zeň, sprcha, smích; je -no =
studený den, -né počasi; -ně se
smáti; 2. stup. studenějšt (lid.
mši) [mějt]

studia, mn., vf studium
studie <<stúdyje», ž., z lat., 1. =

vědecký článek, příprava k umě
lec. dilu; s. o čem. z literatury
...; 2. pomnož.: školské s. = pra
videlná návštěva střed., vys. ško—
ly, gymn.: jít na 5.

studijní, přid. ke studium, studia:
s. rok, knihovna, stipendium

studio <<-dyjo», -dia. stř., z ital.
= atelier

studios <<-dyjóz», -sa c-za.>>,m., z
lat. -osus = student (žert)

stydnout; .být nastuzen; nastu—
zeni, stř., k na- se; pro- se =
prostydnout; za- si žaludek:
kvočna -dila vejce; v. zostuditi;
slož. nedokon. *nastouzeti se
(šimáč.), k nastuditi se; v. o
stouzeti; studtuati, opak.

studium <<stúdyjum>>, -ia, stř., ?.
lat. = badání, zkoumáni; jit na
-dia (|| -die, v. studie), býti na
studiích

studívati, v. studiti
studna || řidč. studně, 2. -ny || -né.

3., 6-. obyč. -ni, ž. = Umělá. na
drž s pramenitou vodou;
studnař, -e, m. = kdo kopa
studně; Jský [-'řst'vt], přid. k
tomu;
studnice, ž. = studna (kniž.):
zprav. přenes. s. poznání... =
pramen;
studnička, ž., zdrob. ]: tomu:
studniční || má voda

'studný = cudný (šmll.)
studovati || lid. študo'vati, študý

Touati, z lat. = být na studiích,
navštěvovat střed., vys. školu.
gymn.; s. na střed.... škole !|
střed. školu; s. lékařství... || lid.
na, lékaře, na doktora; s. co =
zkoumati co, badat o tom; s. di
vadelní hru, operu (za účelem
provedení); lid. študýrovat na
koho (Rais), nač = snažiti se
jej ziskat, co provést; studovaný
člověk = kdo vykoná. středošk.
atd. studia; slož. dokon.
do- = dokončiti studia; na- co
= studiem si to osvojit; na—
novou roli; na- se (mnoho); pro
co = proniknout to studiem:
vy- střed. školu...;
studovávati, opakov.

studovna, -ven, ž. = studijni pra
covna

studující, -ciho, m. = student
studýnka, ž., zdrob. ke studna:

v. studánka, —dénka
stuha, ž. = ozdobný Druh látky.

pentle: přenes. s. potoka (Neum.)
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stucliati || štw, šťu- koho = str
kati (loktem...), s. se = vzájem
ně se strkat (lid. a hovor.)

*Stuchlík, -a, m. = skrblik (šmil.,
zastar.)

stuchnouti, -ch1, -chnuv, -chnut(í)
|| šmok-, šťouchg dokon. ke stu
chati; slož. po-, vy-, za—; -stucho
watt.., slož. nedok. po—...

stůj co stůj, přisloveč. rčení = ať
to stojí co stoji, za každou ce
nu, ať se děje co děje

stůl, stolu, m. = pracovní, psací.
jídelní nářadí; sednouti si za 5.
|| ke stolu; sedětl za -1em || u -lu;
symb. jidla: modlitba před -lem,
po -le; bývati -lem u... (šmil.):
i-ozluka. od -lu a lože; symb.
práce: mit prázdný s. = všecko
vyřízeno

stulík, -u, m., rostl.
stupndlo, obyč. zdrob. stupátka,

-tek, stř. = podnož na. stoupnuti
*stupati = stoupati (Nebes., štol.);

slož. dokon. do- = dojit (Nei-.)
stupátka, v. stupadlo
stupečka, ž., zdrob. k II stupka
stupek, -pka || stupka, -kovi, m. =

povaleč, tulák (zastan, Wint.)
stupeň, -pně, m. = zařízení na

stoupání, výstupek, schod; pře
nes. = výše, mnohost, jakost,
hodnost..: s. dokonalosti, znám
ky (při zkoušení), přibuzenstvif
akademický s.; = díl, část stup
nice na teploměru..., v platové
stupnici; v mluvn. a.) plný, osla
bený... s. samohlásky (ber-u ||
br-áti z bbr-) ; b) 3 stupně přidav.
jm. (bílý, bělejší, nej-), vyjad
řující různé množství vlastnosti

stupidita <<-dy-»,2., z lat. = stu
pidnost; -pidn£ [-dně; -dnost] =
omezený, úplně nechápavý, „na
tvrdlý“

stupínek, m., zdrob. ke stupeň
I stupka, m., v. stupek
II Stupka, -pek, ž. = sklenička s

nožkOu, stopečka
stupnice, ž. = řada stupňů, škála

(tónů, barev, školních známek...)
*stupnitý (Dav.), mivý (Roll.) =

stupňovitý

stupňovací = na Stupňování (při
pona...);
stupňovati = postupně zvětšovat,
zvyšovat (úsilí, výdaje, důraz...);
bolest se -ňuje; samohlásky,
přid. jm. se -ňují, -ňováni samo
hlásek, přid. jmen, v. stupeň;
stupňovaný [—ně; -nost],— 5. od
por...; umíněná -nost (Bl'áf):
slož. dokon. od- co = rozlišit po
dle stupňů; *pře- vtip = pře
pnout (č.-Chod), m- úsili =
zvýšit

stupňovitý [-tě; -tost] = podobný
stupňům

-stupovati, v. stoupiti
stužka, ž, zdrob. ke stuha;

stužlconoska, ž., motýl
stvol, -u, m. = nerozvětvená lo

dyha; stvolooitý = podobný
stvolu: -té tělo (Klíč.)

*stvořeňátko, -tek, stř. = stvoře
ničko (Ner.)

stvoření, stř., ke stvořiti, v. tvořiti,
1. dějově: s. světa; 2. konkr. =
tvor: člověk je lehké stvoření
ap.; zdrob. stvořeničko, -ček, stř.

stvořitel, —e, m. =. kdo stvoři;
—telský [-sky; —stvi], přid. k to—
mu

stvrzenku., -nek, ž. = potvrzovací
list

stvrzovací = na stvrzení, stvrzu—
jící (list...) ; matt, v. tvrditi

stvůra, ž. = dilo.(Al. V. Svob.).
zprav. = podivné, nepodařeně
dílo: ptačí s., o hnízdě (Čech);
s. o člověku = špatný člověk,
páchajici zlo v cizich službách:
staromladá s., o plešivci s pa—
rukou (Tilsch.)

stý, řad. čislov. ke sto
Stýblo, -lovi, m., přijm.; ze s., lid.

= stéblo
styčník, -u, m. = styčný bod;

styčný ll Ner. stý- [-ně; -nost],
přid. k styk: 5. bod dvou čar =
bod styku, styčník; přenes. styč
ný bod dvou lidi, směrů... = to,
co je spojuje, co mají společného;
cesty jdou -ně vedle sebe (č.
Chod); nemilé stýčnosti s ouřa
dy (Ner.) = styky, opletačky
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*styd, -u, m. = stud (Koll.)
-stydati, v. stydnouti
stydětí se, -dí, -dění (nik. -dě

ní se) = pociťovat stud, ostý
chati se; s. se koho, před kým:
s. se zač, za koho = hanbiti se,
nerad se přiznávat, hlásit ||
odch. s. se češtiny (Ner.); s.
se co dělat (žebrat...); s. se do
duše, v. duše; slož. dokon. za—
se; stydivatž se, opakov.

stydký [-k0] = zač se třeba sty
dět,_hanebný (zastar.); -ko mlu
vit (Palac) = stydno; nestyd—
ký = nestydatý (Wint.); jinak
jen stydký úd = pohlavní; -ká.
kost (pánevní)

stydlavý || časť. -dlivý [-vč; -vost]
= stydící se; -vě = se studem

*stydlý = vystydlý (Heyd., štulc)
stydno, je mi s. = stydím se. han

bím: (je) s. o tom mluviti
stydnouti, -dl, -dnuv, -dnutí =

stávati se studený: oběd, dech
—ne; krev v žilách -ne. při vel
kém leku, hanbě; slož. dokon.
na- se = nastuditi se; nastydlý;
pro- = prokřehnouti; prostydlý;
pře-, o rukOu = zkřehnouti; pře
stydlé ruce; u-, o lásce k blíž
nímu = ochabnouti (Palac.):
ustydlý: veselé ženství za —10u
škraboškou = při zdánlivé
chladnosti (Neum.); try-, o
jídle...; vystydlý; za-. 0 vejcích
pod kvočnou; "za- se = začerve—
nati se studem (Němc.); zastud
lý: -lá rýma;
slož. nedokon. *pro-stydati; u—,
0 krvi

styk, -u, m. = stýkáni se, setkání,
schůzka, vzájemné obcování.
rozmluva: společenský, obchodní,
literární, mezinárodní... s.; -ky
Čechů s Rusy; býti s kým v stá.
lých stycích; pohlavní 5., bod
—ku dvou čar

stýkati se, v. týkati
styl, v. stil; -stýlati, v. stláti
stylisace, -lisovatí, -Zista, distic

ký, distika, -lo'vý, v. stilisace...
stýskati: neosob. stýská. se mi =

pociťují stesk; 5. si = stěžovati

si; slož. dokon. *za— se = za—
stesknouti si (So.): stýskávati
se, si, opakov.:
stýskavý = plný stesku, o dopise
(Rais)

Styx, Stygu, m. || Styxská řeka
(Vrchl.) = řeka v řec. podsvětí

Subalternace, ž., z lat. = podříze
nost; -temt = podřízený

subjekt, -u, m., z lat. = podmět
(mluvnic.), kdo něco koná, DOZO
ruje;
-ktivismus <<-zmus», -mu, m. =
směr idealistické filosofie, popí—
rající objektivní poznání, prav
du a, domnívající se, že vnější
svět existuje jen ve vědomí vni
matele; = buržoasní sociologie
hlásající, že je Vývoj společnosti
řízen ideami & vynikajícími je
dinci; = subjektivnost;
-ktžvísta, m. = jeho stoupenec;
-kti1)'ita <<-ty-», ž. = subjektiv
nost; -kti1m£ [-ně; -nost] <<-týv-»
= podmětový (Význam, mluv
nic.); = osobní, individuální, ne
obecný (dojem, mínění), ne
věcný, objektivní

subkomise <<-se»,ž., z lat., -komi
té, stř. neskl., -komitét, -u, m..
z franc. = užší komise, komité(t)

sublimát, -u, m., jed;
sublimovati, o srážení par na
chladných místech; přenes. -mo
vaná. dráždivost žen. (Sez.) ap.
= „zhuštěná", stupňovaná

subordinace a-dy-», ž., z lat. =
podřízenost, podřaděnost; dino
vatž = podřídit

subreferent, -a, m., z lat. = pod
řízený referent

snbreta, ž., z franc. soubrette =
operetní pěvkyně; zdrob. -tka, ž.

sub rosa. <<rózá>>,lat. = „pod růží“,
důvěrně, jako tajemství

subsidiární <-dyjá-», z lat. = (vý)
pomocný, podpůrný

snbskribent [-tka], -a, m., z lat.
= kdo subskribuje; -skribovati
= upisovat, upsat, předplatit.
-plá.cet; -sk1—ipce, ž. = upsání,
předplacení, vpisování, předpla
cení; -skripční arch, lhůta
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substance, ž., z lat. = podstata,
zaklad, bytnost; —ciální = pod
statný...

Substantivní [-ně], přid. k sub
stantivum: s. věta, Význam: VY
jádřiti se -ně

substantivum <<-tý-», -va, stř., lat.
= podstatné jméno

substituce <<-sty-»,ž., z lat. = za
stoupeni; hlásková s. = nahra
zeni neobvyklé hlásky obvyklou;
-tuční [—něJ, přid. k tomu;
-tuovati koho = zastupovat,
-stoupit;
-tut [-tutka] a-tút. -tutka», -a.
m. = zástupce

substrát, -u, m., z lat. = podklad.
předmět (na př. jednáni)

subtilní [-'ně,' -nost] <-tyl->> || řidč.
mý, z lat. = útlý, jemný (člo
věk, rozdil...)

subtropický, o podnebí = přechod
ný od tropického k mírnému

subvence, ž., z lat. = podpora z
veřejných peněz; memovatz' ko—
ho, co = podporovat, dát pod
poru;
-venční = podpůrný

súčastniti se, -stňovati, v. účast
sud, -u, m. = dřevěná nádoba se

_dvěma, dny, bečka; prázdný s.,
přenes. o člověku = mělký. DO
vrchní, nemyslici; začiti z jiné
ho sudu, soudku [řeč] = začít
mluvit o něčem jiném

'sudařstvi, stř. = sudičtsvi (Nov.)
sudba, 2. = osud (kniž.)
"sudec, m., zdrob. k sud (zast.,

Jir.)
'Suden, -dnu || sudno, —a,stř. =

stojan na nádobí (chod., Vr.)
sudetoněmecký, přid. k sudetský

Němec;
sudetský, přid. k Sudety, -det.
ž. pomn., pohoří

sudí, -ho, m. = soudce (zastar.):
paní suďová (Herit.)

sudice, ž. = sudička 2. (liter.)
sudič, -e. m. = kdo rád všechno

posuzuje, sudílek, kdo se rád
soudí: sudička, -ček, 2., 1. ž.
protějšek k sudič, 2. = bájeslov
ná. bytost určující osud;

sudíčský [-čsky;
k sudič

sudidlo, -del, stř. =
posuzování, kriterlon

sudilek, -lka, m. = sudič (hanl.);
sudilslcy' [-sky; -st'ví], přid. k
tomu

sudiště, stř. = misto soudu
sudlice, ž., druh kopí; -ličník, -a,

m. = bojovník se sudlici (Jin)
sudno, v. suden .
suďová, v. sudí
'sudovati = usuzovat (Holeč.)
sudý: -dé čislo = dělitelné'dvěma

(2, 4, 6...); o člověku.... je-li na
místě 2., 4. atd.

sudžuk, —u,m., turec. cukrovi
suffisance csi—zana, z., z franc. =

domýšlivost (Vrchl.); -santní
[mě] = domýšlivý (Sez.); -ně
se usmívatí (Tilsch.)

-čství], přid.

měřítko při

sutita, obyč. pomn. -ty, 2., z něm.
= závěs rámující shora jevištní
dekoraci

suíix, -u, m., z lat. suff- =
pona; -:z:álwí = připonový

Buflér [-'rka], -a, m., z franc. =
napověda; suflo'vat'i = napovídat

Buin-again, -a. m., z lat. = biskup
podřízený formálně metropolitovi

sutražctka, -tek, ž., z franc. =
stoupenkyně hlasovacího práva
žen

sugerovati, z lat. sugg-z 5. II v
komu myšlenku... = vnuknout.
vnutit, namluvit;
sugesce, ž. = zdání, domnění,
že něco je, že je to takové, ne
jiné, vemlouváni se do něčeho:
sugestivní || řidč. -ný [-nč;
-uost] a-stýv-» = působící su
gesci: s. řeč... = podmanivá,
vzbuzující důvěru, viru; s. otáz
ka = vnukajici odpověď, napo—
vidajici

suchán
-a, m. =

při

(Ner. -chcm || -chouu),
suchý, hubený člověk

suchar, -u, m. = sušené_ pečivo;
suchár, -u, m. = suchý strom;
zdrob. suchárek, -rku, m.

sucho, v. suchý
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sucho-, kmen k suchý ve slož.: sukcese <<-se»,ž., z lat. success- =
-mel, -a. m. = mlynář na větrá- posloupnost; -si1m£ [-ně,- mostJ
ku n. na malém potoku (žen.); a-siv-» = postupný
-pár (Hlad. —pa/r),-u, m. = su- aukénka „ sukýnka, -nek, ž.,
chá., vyprahlá půda; přenes. = zdrob. k sukně
suché., nudná, přednáška, nudný Snkénko " sukýnka, -nek, stř.,
život; máma; [mě,—-nost] = su—
chý, nudný, nezajímavý;
-pýr, -u, m., rostl.

suchoučký = úplně, pěkně suchý;
suchoun, v. suchán;
suchounk/ý = suchoučký

suchozemský, přid. k suchá země,
souše: -ká doprava = po souši:
s. slovník (čap.) = slovní zá—
soba lidí žijících na souši

suchý [sucho,- suše; suchost] = ne
vlhký, bez vláhy (vzduch, půda.
chléb...), odumřelý (strom), ne'—
mastný (jidlo); —chá. země =
pevnina; nezůstala na nás ani nit
suchá. = promokli jsme úplně;
přejít vodu suchou nohon = ne
omočiti se; = hubený; s. humor,
smích = ne šťavnatý, bujný, ný
brž řezavý; stlchá. nemoc = sou
chotiny (lid.); -ché lámání... =
bez otoku; -ché dni = postní;
Suchá. neděle = 2. postní; =
nudný, nezaživný (výklad...); su—
chá. data = jen data, bez výkla—
du; sucho, stř. = suché počasí;
i mn. veliká. sucha; dostat obilí
domů za sucha; míti s. v ústech
= suchost; mrznout na sucho
(nasucho) = bez sněhu; sedět
na sucho = nepít; obilí... je v
suchu = doma. pod střechou;
přenes. o zdaru něčeho;
2. stup. sušší [sušejí]

suita asvita», ž., z franc. =
žina; hudebni skladba

sujet esyžé», m. neskl. || -tu, m..

dru—

z franc. = námět (obrazu, bás—
ně...)

suk, -u, m. = pahýl větve (po od—
říznutí n. uvnitř dřeva); = uzel
(nářeč)

*suka, ž. = psice (Bezr.)
sulxatý || -ko'va.tý || -ko'vitý = plný

suků; -kovitý, o člověku, 0 DO—
stavě = zavalitý

zdrob. k sukno
sukkurs, -su <<-zu».m., z lat. =

podpora (Hen-m.)
sukně, ž., 1. žen. šat (původ. i

muž.); nemit ani s. = být chu
dá.; symb. žen: koukat po suk—
ních ap.; držeti se maminy suk
ně... (lid. a. hovor.); v. choditi;
suknice, ž., zdrob. k sukně.
často bez zdrob. význ. (liter.);
suknička, -ček, ž., zdrob. k to
mu a. k sukně;
sukničkář, -e, m. = sukýnkář
(Tauf.); -kářský [-kářswí], přid.
k tomu

sukna (lid. sou-), -ken,
vlněná. látka; dvojí s. =
(lid. a hovor.)

sukňový, přid. k sukně
-sukovati, v. soukati a zasukovati
sukovatý, v. sukatý
sukovice, ž. = sukovitá. hůl;

sukomtý, v. sukatý;
sukovka, -vek, ž. = sukovice

Bukus, m. (zprav. jen 1., 4. p.),
z lat. = podstata, podstatně vě—
ci, tresť (řeči...)

sukýnka, v. sukénka;
sukýnkář, -kyn—, -e, m. = kde
se ohlíží za každou .,sukni",
zástěrkař (lid. a hovor.);
sukýnka, v. sukénko

Sůl, soli, ž., nerost; symb. něčeho
velmi potřebného: je toho po—
třeba jako soli ap.; s. země
(bibl.); symb. něčeho protivné
ho: to je mu soli v očích; atická.
sůl = vtip (Čelak.)

stř. =
vojaci

Sulamit, biblic. žen. jm. neskl.:
symb. milenky ll -tka, 2. (č.
Chod)

*sulc, -u ll -e, m.. z něm. = hus—
penina (lid.); 'sulcovati = roso
lovat
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sultán, -a, m., z arab. = mohame—
dánský panovník; S., psi jméno:
sultanát, -ú, m. = sultánova, ří
še; sultánka, '-nek. ž., cigareta

suma, ž., z lat. sum'ma =. součet,
_úhrn. částka, obnos;

sumární [mě] = úhrnný
sumec, -mce, m., ryba; zdrob. wma

sumlčka, -ček, ž., zdrob. k suma
sumírovati' = 'sečítat, přenes. =

„dávati dohromady“, uvažovat
_o čem (lid.); slož. dokon. se—

.sumka -mek, 'ž., z ruš. = náboj
“ nice;“mořský živočich
*sumo'vatl = sumírovati (Nen)
sumtčtl, -ti = _supati (lid. , Herb.)
immýš; -e, m., moř. živočich
*sun, -u, m. = sunutí, posunovanl

(HaL) _
sundati, —dá.m.-..“koho, co, dítě s

vozu, obraz se stěny = sejmout;
sundávati,. nedok;

sunoutl, -nu1, -nuv. -nut(í) = po
malu pohybovat, strkat; s. se =
pcmalu jít (h0vor.); slož. dokon.
od- co dále, od sebe; po- co;
pod— = podstrčit; 'pře- povin
nost na koho = se sebe svelit;
před- co; pH- co k čemu; se
co, se- se; v- co do čeho: w
za.. co; -sunovatž || -souva.ti, slož.
nedokon. od- atd.

su'p, -a, m., pták
supati || supěti, -pí= těžce oddy

chovat (o lidech, koních...), s
hukotem jet (o vlaku, autu),
váti (o větru); slož. dokon. od—,
při- = supavě odjet, přijet....
*u—se = udýchati se; usupaný
= udýchaný (Staš.);- vy- = su—
pivě 'odejít (č.-Chod); ze:-, pro
stě dokon.; '
supávati || supďvati, opakov.:
supa/vý " -pi/vý [dvě] = supající

Supé, v. souper
'snperarbitrace, ž., 'z lat. = nová.
' vojen. lékař. prohlídka; přezkum;

-trační komise...; -tro'vatž = pro
pustiti z vojenské služby po no
vé přehlídce H= odb. = provést
superarbitraci

(

superintendent, -a, m., z lat. = du
chovní hlava zemské evang. cír
kve (v býv. Rakousku); -ntský

.úřad- || -ntství, stř. || -ntum
<<-tú-», ž.

superior, -a, m., lat. = předsta
vený kláštera; polní a.; mim—ita,
ž. = převaha, povýšenost;
-rio'mí [mě] = mající převahu.
povýšený nade všecko

superlatív a-týw, -u, m., z lat. =
3. stupeň přid. jmen (nejbohatší
...); přenes. s. = velika chvála;
eti'zmívýznam....

superman a-mem), -a, m., angl. =
(americký) ,.nadčlověk"; -man
ský [-8tví], přid. k tomu

supětl, v. supatl
supí, přid. k sup
suplnum <<-pi-»,-na, stř., z lat. =

t. zv. dostižný způsob (soudit,
spat) '

Supiti se na koho = osopovati se
(Jung-rn; Beneš.); slož. dokon.
na? obočí = zježit (Staš.); o- se
= osopiti se (sm.)

Bupívatl, mivý, v. supati
suplementární [-'ně; -nost], z lat.

suppl- = dodatečný, doplňující
suplent [-tka], -a, m., z lat. supp—,

1. = zatimní profesor na, střed.
škole (v předváleč. době); 2. =
zastupce profesora na vys. škole;
suplentský plat; -tu'ra atti-», ž.
= suplování

suplika, ž., z lat. supp- = prošba;
-kant, [-ntka],'-a, m. = proseb
ník

suplovati = býti “suplentem; s. co
za koho = učltl za nemocného...
profesora; suplujicí učitel =
suplent 1. 

suponovati, z' lat. supp- = před
pokládat; suposice, ž. = před—
poklad

supot, -u,-m = supání
supl-n, stř. neskl., z let., v kar

tách = odpor proti re(kontra)
supranaturalismus, -mu, m., z lat.

= víra. v nadpřirozené jevy; Jis
tický [—cky] <<-styc—»= v duchu
supranaturalismu
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supremát, -u, m.. z lat. = svrcho—
vaná, moc papeže v církvi

Burma. (nik. sur-), ž. = 1. (pas
týřská) píšťala, 2. z ruš. = leště
nec antimonový

snrogát, -u, m., z lat. surr- = ná
hražka

surovec, -vce. m. = surový člověk;
surověti, -vějí = stávati se su—
rový; slož. dokon. ze?-,
su'rovina, ž. = surová látka.
hmota, částečně již opracovaný
pracovní předmět; = surový
čin;
surový [-'vě; -vost], 1. = nepři—
pravovaný (hedvábí), neúplně
zpracovaný (cukr), nezpracova—
ný; 2. = hrubý. násilnický, bez—
citný

surreaIiSmus <<syr-zmus», -mu, m.,
z franc. = nadrealismus, úpad

literár. směr; -lista, m.
= jeho stoupenec; distický
[-cky] z-styc-nb = jsoucí v jeho
duchu

sui-taxa <<syr-, hovor. sur-», ž., z
franc. = přirážka k dani, k po
platku

sní-ik, -u. m., prvek, minium
'susliti = šumět (Suš., Heyd.):

suslivý = šumějící (čelak.)
suspendovati koho, co, z lat. =

dočasně zbavit úřadu, sesadit,
zrušit, zastavit; wspeme <<-ze».
ž. = dočasné sesazení, zrušení,
zastavení; suspensivní a-zi-» =
odkládací

squensorium q-zóryjum», da., z
lat. = kýlní pás

Sustentace, ž., z lat. = podpora,
výživa; -tační = podpůrný, vyží
vovací; -to'vatí = podporovati

aušárna ll átma, -ren,_ ž. = míst—
nost na sušení ovoce...; zdrob.
-'mička, ž.

sušeň || obyč. šuše'ň, -šně, m. =
zbytek kalichu na ovoci, bubák
(lid.); = suchý vozher (t.); pře
nes. (život.) = mrňous, prcek
(t.)

sušenka, ž. = Suchar
sušicí = na sušení;

sušič, -e, m. = kdo, co suší

93'

sušidlo, stř. =
(Staž.)

snšinka || suška, ž. = suchý strom.
-chá větev; přenes. = suchý, hu
bený člověk; suška, lid. též =
souchotiny (Rais)

sušírna, v. sušárna
sušiti, -šen(í) =. činiti suchým; :.

hubu = nemíti co jíst (vulg.):
slož. dokon. do- co = dokončiti
sušení čeho; na- čeho (mnoho):
o- co = usušit na povrchu; u-,
prostě dokon.; 1711-co = důklad

zařízení na sušení

ně, uvnitř u-: -soušeti, -šejí ||
-sušovati, slož. nedok. do- co
atd.;
sušívati, opak0v.

suška, v. sušinka
-sušovatl, v. sušiti
suť, ž., v. SSuť
satana, ž., z franc. =

svrchní oděv kněžský _
sutaška, -šek, ž., z franc. soutache

= ozdobná šňůra na šatě
*sutenec, -nce, m. = rána do zad

(nař., Svět.)
suterén, -u, m., z franc., souter—

rain = část budovy pod úrovní
půdy; -réwní byt

sutina (my), ž., v. suť
sutky, -tek, ž. pomn. = přesýpací

hodiny, ssut'
'sutý = nasypaný. vrchovatý (sm.)
Sůva., v. sova
Suverén, -a, m., z franc. souverain

= panovník, hlava státu; přenes.
8. své práce (č.-Chod) = kdo 0
ní sám rozhoduje; suverenitu
eny-», ž. = naprostá nezávis
lost, svrchovanost; -rénn£ [mně]
= svrchovaný

-suzovati, v. soudlti
*snžba, ž. = souženi (Suš., Neč.)
*sužitel [-lka], -e, m. = kdo sou

ží (Čelak.) || sužovatel; '
sužovatž, v. soužitl

svačina, ž. = jídlo mezi snídani a
obědem n. mezi obědem a ve
čeří; svačžti = jísti svačinu;
slož. dokon. na- se, po-,—
svačívati, opakov.; slož. nedokon.
*do- (Rais) = dokončovati sva
člnu

klerika,
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svá, ž.: vésti stále svou = mluvit
o své, o stejné věci, připomínat
ji

'8váda, ž. = váda, hádka, spor
svadati, svá-, -dnouti, v. vadnoutl
Sváděti, v. vésti;

svádivý = svůdný (Vr.)
svah, -u, m. = sklon, stráň, úbočí
'sváhnoutl se, -hl, -hnuv, -hnutí

= dostati Sklon, přejít (ŠrálfL)
svak, -a, m. = synův nebo dceřin

otec v poměru k synovu nebo
dceřinu tchánovi (zastara)

"sval, -u, m. = hybný ústroj živo
čišného těla; zdrob. svalik, -u,
m. (Vanč.);
svalnatý [-tě; -tost] = mající
silné svaly

svalovati, v. valiti
svalovec, -vce, m. = trichina;

svalovitý = svalnatý;
svalový, přid. k sval: s. smysl;
-vé křesťanství = praktické
(Masar.)

svár, -u, m. = rozmíška, roztržka,
hádka, spor; přenes. s." živlů
(čech);
svárli'vec, -vce, m. = svárlivý
člověk; svárlivy' [-vě,- -vost] =
vyhledávající, milující svár

Svařeč [-čka.], -e, m. = kdo sváří,
svařuje

svařenina, ž. = něco svařeného,
lektvar (Ner.); = špatný, nepů
vodní divadelní kus (t.);
svářeti, v. vařiti

svářiti se s kým oč = míti svár:
v. ' znesvářiti

svařovati, v. vařiti
'Svat, -a, m. = tchán, zeťův, sna

šin otec (zast., nář.); svatka, ž.
podoba k tomu (Koll.); též =
starosvata

Svata, Svaťa, m. ll ž., domác. tvary
k Svatopluk, Svatava

svatba, -teb, ž., někdy pomn. -tby
= sňatek; v. diamantový, stříbr
ný, zlatý; zdrob. svatbička, ž.;
svatebčan [-nka], -a. m. = sva
tební host;

' 's'vatebrna, ž. = svatební míst
nost (šm.);
svatební smlouva, šat, hostina...

sváteček, m., zdrob. ke svátek
svátečněti, -nějí = nabývati svá

tečního rázu; slož. dokon. ze
(Majer.);
sváteční [-ně,- *-nost], příd. k
svátek: 5. den, klid; s. střelec.
v. střelec; pod. 5. kuřák; -ně se
obléci; -nost = sváteční ráz
(Neff);
*svátečnik [-čm'ce, Ner.], —a, m.
= kdo má svátek

svátek, —tku,m. = zasvěcený den:
přenes. = prázdný, volný den
(lid. & hovor.), dáti s čím s. =
pokoj (lid.); = slavnostní den.
jmeniny, narozeniny; s. práce
(1. máje)

Svatíček, -čka, m.. zdrob. ke Sva,
tík, -a, m., zdrob. ke Svaťa

*Svatlna, ž. = svatá, posvátná věc
(Suš.), michelské -tiny (Ner.)
= pivovar v Michli u Prahy

svatka, v. svat
Svátkovati = držeti svátek, nepra—

covat
svátkový, přid. k svátek = svá

teční " = týkající se svátků: s.
zákon

svato-, kmen k svatý, 1. v hoj
ných slož. k podst. jmenům se
svatý: -anenský, -barborsky',
-horský, -jakubský, div-ský, -ko
pecký (č.-Chod), Janský... k sv.
Anna, Barbora, Sv. Hora, sv. Ja—
kub, Jiří, Sv. Kopeček, sv. Vít;

'2. v jiných slož.:
S-bor, -u, m., spolek v Praze:
k tomu s-borský pomník (Ner.);
-cudný = svatě cudný (RZ..
šmil.); -dušn£ svátky = 'letnice;
-háj = posvátný háj (kniž.);
-jansky' chléb = plod rohovní
ku; -ská muška., v. světluška;
S-ké proudy (v Č.);
-krádce, m. = kdo se dopustí
svatokrádeže; —krádež, —e, ž. =
krádež, zneuctění posvátné věci;
-krádežn£k, —a,m. = kdo se do
pouští svatokrádeže; -krádežný
čin; -kupčiti = provozovati sva
tokupectví; -kupec, -pce, m.- =
kdo kupčí se svatými věcmi, svá
tostmi, odpustky; -kupecký hřích



svatost 1477 *svémrav

neboli -kupectví, stř., simonie; = mravně dokonale; lid. a ho
-noční (Čech) = o svaté noci: vor. svaté = jistě: slibiti s.; s.
men-ský halíř = milodary pro se shledat (čech); 5. si uminit
Vatikán; -'řečiti = prohlásit. = pevně; svatost = vlastnost
-hlašovati za svatého, svatou

svatost, v. svatý
svátost, -i, ž. = posvátný nábožen

ský úkon: s. křtu...
svatostánek, -nku, m. = schránka

na svátost oltářní
svátostina, ž. = církevní žehnání,

svěcení
svátostky, -stek. ž. pomn. = de

vocionálie (říd.); v. svátůstka
svátostní || mý, přid. ke svátost:

-stné odhodlání = svaté (Vr.);
-ný chléb

svatosvatý [-tě], zesíl. svatý: s.
úmysl, -tá pravda; -tě slíbit

svatoušek, —ška,m. = „svatý" člo
věk, .kdo se jen zdá „svatý";
-ško'va.ti = chovat! se jako sva
toušek (V:-.); svatoušský || -škov
sk/ý [-šsky,' -škovsky; -šstvi],
přid. k tomu

svato-václamský, příd. k sv. Václav:
-ská píseň; '-vojtěšská píseň
(Hospodine, pomiluj ny);
-zář(e), 2. = záře kolem hlavy
svatých, záře posvátnosti; '-zrá
da,- ž. = zrada svaté věci (Svět.) ;
—zrádný (t.)

*svatůstka, ž. = svatý předmět
(Herrm.)

svatvečer, -a, m. = večer před
Velkým svátkem, před svátky;
-večemí, přid. k tomu

svatý -[-to; —tě,- -tost] = jsoucí
předmětem nábožen. “úcty (Duch
sv.,-sv. Václav...); v. otec; (den)
Všech svatých; prosit pro všecky
svaté; = posvátný (cit, povin
nost, věc, místo); .Sv. země =
Palestina; v. pole, stolice; nic mu
není svato || -té = k ničemu ne
má úctu: -tá válka, -té rozhor
lení, nadšeni = pro svatou, po
svátnou, vznešenou věc; -tý klid
= naprostý, blahodárně působi—
cí; -tá pravda =“ neklamná, věr—
ná; ironic. s. = kdo se jen zdá
„svatý“, ušlechtilý, nevinný,
zdánlivý svatoušek; — svaté žit

“svéhlavec [*dvkyně, Koll-.],—

někoho, něčeho svatého;
2. stup. světějšž [-ji]

Svatyně, ž. = místo k posvátným
úkonům, posvátné místo; zdrob.
svatyňka, ž.

svaz, -u, m. =
je; zprav. =
spazeček, -čku, m.,
svazek 1;
svazek, -zku, m., 1. = něco svá
zaného: s. klíčů, zeleniny...; =
samostatný díl slovesné práce;
2. krevní, společenský, manžel
ský, rodinný... s. = pojítko, pou
to; s. dělnictva s rolnictvem;
svazák [-začka], -a, m. = člen
svazu, nejčastěji češkoslovenské
ho svazu mládeže (ČSM)

Svazovati, v. vázati .
Svazový, přid. ke svaz: 5. stat.
svažeč [-čka], —e,m. = kdo s_váží;

svážeti, v. voziti
svažitý = svažující se (Baar, Vrba)

co svazuje, spoju
spolek spolků...;

zdrob. ke

-—svážka,ž. = svážení
svážný = svažující se, jsoucí na

svahu, mající svah
Svažovati se = míti svah; vlastní

tíhou sjíždět,- o vlaku (č.-Chod)
Své, v. svůj
svébytný '[-ně; -nost] ' = svérázný,

„svůj“, osobitý *
svečei-iti se, neosob. -řilo se... =

schýlilo se k večeru, nastal večer
(Mrš.); opak. -ř£vati se (Němc.)

-vce.
m. = svéhlavý člověk; "-hl(w'ice
(Preiss), 11-hhwička, ž. = své
hlavá divka, žena;
svéhla'vý [-vě; -vost] = kdo má
svou hlavu. stojící na svém, ne
ústupný, umíněný

svekruše, 2. = tchýně (zastar.)
*svélibý = samolibý (Dav.)
svémoc. -i, ž."= vlastní moc (Suš.);

-moc'ný Hruš; -nost] = konaný...
ze své moci, ne právem (čin...)

*svémrav, -u, m. = rozmar (Nar.)
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svépomoc, -i, ž. = pomoc vlastní
silou; -pomocwý, přid. k tomu:
-né družstvo

.svéprávný [-ně; -nost] = schopný,
způsobilý k právnímu jednání

Svéraz, -e,' ž.. ves v Č.; svéráz; -u,
m; = svůj, osobitý raz; = umělý
národ. kroj; svérázný [-ně; -nost]
= mající svéráz, osobitý || své
.rázový: —véšaty

sveřep, -u, || sveřepcc, -pce, m..'
plevel, stoklasa; sveřcpice, ž. =
klisna, kobyla (zast., Jir.); =
dobytčí kůže (odb.);
sveřepý [-pě; JuostJ = dlvóký.

'_dravý, bezohledný, urputný
*svéstojný: -ná. cena, neče 5. (po

dle něm.) m. výrobní, režijní
svetr, -u, m., z angl. sweater =

pletený Vlněný kabátec
svévola, m. = svévolný člověk

(Pittner.;) male, ž. = „svá.
vlastní", zlá. vůle, schválnoSt, ú
myslnost (ve zlém smyslu), své
volný čin; 420mm [-volwice], -a.,
m. = svévolný člověk; -voln'ý
[mě; -nost] = úmyslný, zlovolný

Svézákomiý [-nně; -1most] = ma
jící své vlastní zákony, auto
nomní“ (říd.).'

svéživotopisný [mě] = líčící vlast
—'ní- život, autobiografický (Nov.)
fsvěcenec, -nce, m. = posvátná o

soba. (Ner.); wěceni/na, . = něc'o
svěceného; -cenka,. ž. _ = kro
Denka .

-svěceti, -covati, v. světiti a svítiti
svědčiti, -čen(í), 1. u soudu, před

soudem...f= zvlastniho poznání
líčit, posuzovat předniět pře,
vypovídat jako svědek: 5. proti
komu, v'čí prospěch, pro koho;
2. '= dotvrzovati, po—,'vydavat!
svědectví 2.: to svědčí o tom Il
kniž. tomu; ' '
3. 5. ke všemu“ = přisvědčovat
(R. SVOb.);' '
4. = slušet, o šatě... (lid.); =
prospívat, sloužit, o jídle..;;
= přát, o štěstí (Jin)
slož; dokon. “do-" komu co =
svědectvím potvrdit; -o- vytr
valost.-.. = projevit, ukázat; 0-5 

se jako dobrý pracovník..., vý
pustkou o- se; v. osvědčení, o—
svědčený;
pře- koho o čem, že... = rozumo
vými důvody získat, dokázat;
pře- se o čem, že... = dojít k
poznání; být přesvědčen o čem,
že... = pokládati to za jistě, býti
si tím jist; přesvědčen/i, stř., k
pře- koho || k pře- se = to, o
.čem se přesvědčíme, pevné mí
nění;
přesvědčený [-.ně; -7wst] stoupe
nec... = z přesvědčení, opravdo
vý: pří- komu (k) čemu '= DPO
jevit souhlas; u- koho z čeho
= svědectvím mu to dokázat:
-s"vědčovatž, slož. nedokon. do
at'd.: svědčivati, opakov.

svědccký [-cky; -ct'oí], přid. k svě
dek: s..výkon...: -ctví, 1. = svě
decká Výpověď; 2. = okolnost.
věc... něco potvrzující, o něčem

' Svědčící; 'svědečné, -ného, stř. =
odměna za svědectví;
svědek [-dkyně], -dka, m. = kdo
svědčí (u soudu...); vésti -ky
proti komu, koho za -ka; můj

s. = koho si beru za. svědka,
kdo svědčí pro mne; = věc ně—
co. potvrzující, svědectví 2.; býti
svědkem čeho = viděti to na
vlastní' oči

svěděti, -dí, -dění = působit po
cit dráždění, svrbět: -dí mě ru

- ka...; svědí ho jazyk = rád by
něco řekl (lid. a hovor.); sr.
dlaň, hřbet; slož. rdokon. 'na- se
(mnoho); zzz-, prostě dokon; ||
někdy svěditei, za- (Olbr.);
svědívati, opak.;

svědi'vý [-fuě; wostJ = svědícísvědkyně v svědek
svědomí stř., 1. = svědectví (stč.);
.2. = rozumové, citové a mravní

hodnocení svých. vlastních. činů,
svého jednání, mravní vědomí,
přesvědčení: mít klidné, čisté
svědomí = vědořmí správnosti
svých činů; míti široké_s. = bez
ostychu _čin'it: něco nesprávného
p ;' .podob. dělati sirz čeho s.

= s ostychem co dělat; mít ko
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ho, co na s. = provinitise na.
kom, zavinit něčí neštěstí.;., co;
svoboda s.; sahat komu do s.- =
dotýkati se jeho mravního Vě—
domí: výčitky s. = vědomí, že
jsme se. něčeho dopustili; s. jej
hryze, --že, lid. a. hovor. nedá.
mu spat; být uměleckým svědo
mím města (Vrchl.) =. umělec.
rádcem; _
zdrob. svědomíčko (Holeě.);
svědomitý. [-tě; -tost] _= řídící
se svědomím, úzkostlivý. v- jed
nání, v práci... ' 
svědomost, -i, ž. = sebepoznání
(Palac.) '

svěra, ž. = nástroj, zařízení . na
svírání; ' '
svěrací =' na svírání, sevření
(kazajka); _
svěrák, -u, m. = svěra;
svěm'vý = svíravý, _v. svírací;
svěrka, ž. = svěra; 
's'věmý = svěrací (Ner.)

svěřence [-nka,- -nkyně], -nce, m.
= kdo je komu svěřen k opatro
vání, k výchově; svěřenský sta
tek = fideikomisníý-I—nst'tň, stř.
= svěřenské právo, fideikomis

svěřiti, Jovan, v. věřiti
'svěs, —u,m., v. šos
'svěSka, -sek, ž. =

ho, závěs (čech)
svěšovati, v. věsiti .
svět, -_a, m. = země, příroda se

vším, co na ní je, vesmír, kos
mos; = díl země: Starý s. =
Evropa, Asie, Afrika: Nový s.
= Amerika (a Australie); nej
větší div světa... m. na světě; s.
= lidé; tak s. odplací; celý s.. to
ví; =' život:_ užíti -ta,_míti se
k -tu; býti do -ta = mít chuť
k životu, být rád veselý, nový,

něco svěšené

cizí... svět = nový, cizí .život.
prostředí, myšlenkový._.. obor;
přijít na s. = naroditi se; r.oz
žehnati se se -tem = _zemřít:naf
tom světě = na tomto s., .na
zemi,; onen s. = nebe; být. na.
onom Světě _= mrtev; být, cititi
se jako na novém -tě- '= jako

znovuzrozený, mít chuť k životu;

'světélko',

světlu

být komu celým -tem = vším;
neříci có, nejít kam... za _žiVÝ
s. = ani za nic, zaboha; jít! do
-ta, být .ve -tě... = do. cizích
zemí, v cizich zemích; ženský,
divadelní, vědecký... s. = ženy..:
být k “světu (lid. a hovor.) =
dosti hezký, pěkný;
Svět, rybník u Třeboně

'Světachtivý [-vě; -vost] =
světa (Tilsch.)

lsvětácký boky; —ckost; Jet'víj, příd.
k světák: s. život.. .; s. vůz (Po'

ChtiVÝ

láč.) = přepychový; u Koll. =
světský,Fké příhody= p světo
běžn'íka(Jir.;)
světačžti = světácky žít; slož.

_ dokon._ 3.6- = stati se. s'větakem;
sesvětačilý, (Preiss.); zesvětačení
her (V141) = zesvětštění;
světák [_-t_ačka_,],-a, m. = člověk
holdující Svět'Ským radostem;
lid. = světoběžník (ni—.;) -tačka,
novinář. = _zpráva v rubrice Ze
světa “?"-'; ' '

Světec [-tice], _-tce, m. = kdo byl
prohlášen za, svatého; přenes. =

_člověk svaté žijící, zbožňovaný;

světecký život, s. smysl legendy'._(Sez)
-lek, stř., zdrob. k Svět

lo; ' v. světýlko; -lkovati _=' vy
_davati slabé světlo; přenesf—lku
jící věci (pap.) = dobré, radostně

světelný E-ně; -nost], přid; k svět
lo; s.“ jev, obraz, -ná reklama

Světěji, jší, v. svatý
světice, v. světec
světící biskup, nik. -tic_í
*světitel, —e_,'m._' =' kdo světí
světiti, svěcen(í) = činiti „sva

tým": účel světí prostředky =
činí je posvátnými, k dosažení
cíle se volí účinné prostředky,
třebas i nemravné; s. vejce..._ =
požehnávat je v kostele; s. ne
děli... (nábož.)' = věnovat ji
službě Boží...,' nepracovat jako ve
_všední' den; 5.. či památku“ =
uctívat; s. koho na kněze..:
slož._ dokon. po- chram; vy
chrám, most. koho, nalkněze; za—
den či památce" = zbožně, lasky



světitý 1480 světo—

plně věnovat; chrám je zasvěóen
sv. Václavu; za- se vědě, vlasti
= plně se věnovat; za—koho do
vědy.... do tajemství = uvést
jej, prozraditi tajemství; zasvě
cený chrám; z. čtenář... = dobře
znalý věci, informovaný; zne
= zneuctít; -s'věcovati, slož. ne
dokon. *od- = znesvěcovat; 130
= světiti; účel -cuje prostředky;
arg-, ara-, zne- ; světívati, opakov.

světitý, o pravdě = svatý, věrný
(lid., Holeč., Vr.)

*světlati = rozsvětlovati se (Čap)
světlo-. ve spřežkách: -če1“veny'.,

-hnědý, -modrý, -šedý = červe
ný... se světlým odstínem

světletl, -lejí = stávati se světlý
světle-zelený, -žlutý
*světlíčko, -ček, stř. = světélko (Ner.)
Světlík, -u, m. = světlý otv0r me

zi domy. u sklepa; = vikýř (T.
Nov.) '

světlina, ž. = světlý pruh (mezi
stromy...)

světliti (se): neosob. světlí se... ==
dělá. se světlo, rozednívá se
(Vrba) " jitro se světlí (Ner.);
louka se světlí řeřichami (So.)
= bělá se; zprav. slož. dokon.
o- koho, co = učiniti světlým,
osvítit, ozářit; slavnostní osvět
lení (místností...) ; přenes. o—
co = objasnit, vyložit ; pro—
těžkou dikci (šel.) ; roz- se
= rozedniti se (J'ir.); vy- komu
co = vyložit, objasnit;
-světlovati, slož. nedokon. o-, vy

světlo, -tel, stř. = zářivá energie
vnímaná zrakem; za. světla = do
kud je denní světlo; = svítící
předmět; spatřiti s. světa = na.
roditi se; vrhnouti s. nač = o
světliti to, objasnit; vrhat na
koho, nač špatné... s. = ne—
příznivě svědčit; jeviti se... v
pravém, nepříznivém světle =
jeviti se v pravé podobě, vzbu
zovat nepříznivý. dojem; v mar
xistickěm světle = v duchu mar
xismu, podle marxismu; světla
'= oči psa a vysoké zvěře (mys
liv.)

světlo-, kmen k světlý ve slož.:
-bare1mý [] -barvy' = se světlý
mi barvami; '-bůh, = bůh svět—
la, dobra (Krásnoh.); -hlavý
(Hal.); -hnědý = světle hnědý:
Jistý (Rais); -met, -u, m. =
přístroj na metání světla; -noš,
-e, m. = nositel světla, pochod
ně; = plynárenský a elektrá
renský dělník (Majer.); přenes. =
nositel, dárce osvěty... (Vrchl.);
'Oký; -rouchý (Čech)

světlost, v. světlý
l"světloěíka, ž. = lampa. (Rais)
světlotisk, -u, m., druh tisku
světloučký, Jounký = zcela světlý
-světlovati, v. světliti se
světlo-vlasý; -vláska, ž. = -vlasá

žena
světluška, -šek, ž. = svatojanská

muška, hmyz
světlý [-Ze; -lost] = blížící se bí

lému, ne tmavý; -lá myšlenka
= přinášející světlo, spásná; -lé
chvíle (v nemoci) = chvíle jas
ného vědomí; -le to vypadá...:
-le co říci = jasně (zast., Jin),
-lost ohně, slunce; -lost mezi pni
(Olbr.), -lost hlavně... = roz
měr dutiny, kalibr;
2. stup. světlejší [Jeji]

světnice, ž., ze světlnice, původ. =
světlá, pak obytná místnost, po
koj; zdrob. světnička, -ček, ž.;
"'světniční, přid. k světnice
(Wint.)

světa-, kmen k svět ve slož.:
-běžník [mice] = kdo se toulá
světem; -běžný (Ner.); -boZ =
bol plynoucí z chmurného světo
vého názoru, z pesimismu; -bolný
[mě]; -borce, m. = kdo boří,
chce zbořit, převrátiti svět (Ner.);
-bomý plán, často ironie.; -bouře,
ž. = světová. b. (Čech); dě,—iný
Frič; “nosu = mající velký vý
znam dějinný; -občan, -a, m. =
kdo uznává za svou vlast celý
svět, kosmopolita; žert. o novo
rozeněti; —obča.n3ký[-sky ; -ství] ;
-šlwp, -a, m. = kdo podniká
cestu kolem světa (žert.);
4911766= světodějný (Krásn)
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světoucí, ve rčení svět 8. (při ci- -nku, m.; Manila, -u. m. = sví
tověm zaujetí) cen (lid.); svícnový, přid. ke

světo-var, -u, m., druh plzeňského
piva.; —vláda, ž., -'vládce [-dkyně],
m.. mládný = vláda... nad světem

světový [-'vě; -'vost], přid. k svět:
s. obchod = v celém světě...; -vá
válka.; s. jazyk = kterého se
užívá. v celém světě; -vá moc.
říše = mOc nad světem, říše
mající vliv na svět; s. učenec =
světoznámý; -vé jméno

světoznámý = známý v celém světě
Světozor, —a,m., časopis: vlast. =

světový zor, obzor, rozhled (u—
tvořil salat)

světský [-sky], přid. k svět: -ká.
sláva = u lidí, na. tomto světě;
-ká hanba = před lidmi (Vr.):
-ká. píseň, škola... = ne nábož
ná., ne duchovní; -ká. moc, opak
k církevní; -ký kněz = ne ře
holník

světštěti, -tějí = stávati se svět—
ský, nabývati světského rázu;
slož. dokon. ze-; zesvětštění círk
ve (Vlč.); zesvětštělý, o církvi
(L):
-světštiti, slož. dokon. zao-, ze
co = dáti tomu světský ráz:
-wětšťovati, slož. nedokon. po-,
ze,-,' ze- též = světštěti (Hro
mád.)

světýlko, stř., zdrob. ke světlo
svěžest, -l, ž. = čerstvost, neumdle

nost, neuvadlost;
svěží [-že] || *s'víží (čelak., Erb.,
čech) = čerstvý. neumdlený, ne
uvadlý (člověk, květ, vzduch,
tvář-...); s. mrazík (Vr.) = ci
telný

Svěžiti, -žen(í) = činiti svěžím
(Heyd., Ner.); zprav. slož. do—
kon. o—,v. tam

svíce, 2. mn. svící || svic || (zastara)
. = sloupek hořlaviny na

symb.: být rovný, stát
. jako svíce, svíčka

svícen, -cnu, m. = podstavec na
svíci; pod svícnem bývá. tma =
u nejbližších lidí nevidíme chyby.
nejbližší věci nevidíme; zdrob.
svit—inak || mínek (Baar, Olbr.).

svícen
Svíčíčka, -ček, ž., zdrob. ke svíce-.

svíčka
svíčka, ž., zdrob. ke svíce: hledat

koho, co se svíčkou = pracně
(lid. a hovor.); pro jehlu pálíš
-ku = špatně hospOdaříš (Šmil.);
svíčkami, ž. = svíčková pečeně.
ze svíčky, ze hřbetu;
svíčkový: -vá. pečeně; -vá bába
= prodávající svíčky

Svída, ž., keř; přid. svídavý
svíjeti, v. víti
Sviňácký [-cky; -ctví] = nestyda

tý, necudný, oplzlý (vulg.);
svtňačina, ž. = sviňáctví, nesty
datost, necudnost, oplzlost; -čita'
= oplzle... mluvit (t.);
svtňák, -a, m. = pasák sviní,
prasat (Vanč.): přenes. = ne
styda, necuda (vulg.)

svinčik, -a, m. = prasečí chlívek;
symb. nečistoty, nepořádku (lid.
a hovor.)

*svinčura, m. = (Vn)
Svině, 2. = samice kance; symb.

nečistoty a, necudnosti, nadávka;
sviní, příd. k tomu: s. hlava...:
MMM, ž. = sviní maso, kůže;
= nestydatost. necudnost;
svintt'i = dělat nečistým, zane
řáďovat, sviňačit (zhrub.); slož.
dokon. u-, za- co = znečistit,
zaneřádit;
sviňka || mica, ž., zdrob. ke svi
ně; lid. též = beruška;
s'v'iňský [-sky] rypák...; hnát ko
ho -ňským krokem = ostře od

necuda. ..

být (vulg.); svinstvo || '-ňstvo
(Vn, Neum.). stř. = nečistota,
velký nepořádek, necudnost...
(zhrub.); = něco obtížného, da
rebného; lid. = smetí

svíraeí = na. svírání; svirati, v.
—vříti; svíravý [mě; -vost] =
svírající (chuť, bolest)

Svis, -u, m., cvik
svislice, ž. = svislá čára:

svislý [-Ie; -Zost] = dolů visící.
o uších, rtech (Nei-.); = kolmý
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k vodorovné rovině, mající směr
zemské tíže

svismo =ve směru svislém (S. TO.)
'sviSnouti, -sl = svěsiti se, převis—

nout (zast.), o rukou (Hol.), o
hlavě (č.-Chod); v. převislý

svist || smlstot, -u, m. = svištění
(kniž.)

svišť, -e, m., hlodavec
Svištěti, -tí, -tění = vydávat hvíz

davý zvuk, o větru, o'letícim ná
boji...; slož. dokon. za-;
svištívati, opak.;
svištivý [-vě,- -vost] =
|| svištný (Heyd.)

svit, -u, m. = zasvitnutí, světlo;
= úsvit. svítání (Jin, čech)

svitu, v. suita
*Svítaná, na “nou =

(Holeč.)- .
Svítání, stř. = úsvit; máčka, -ček,

svištící

na uvítanou

str. = stč. milostný popěvek,
alba

svitati ]] někdy svi- (Jir.) = roze
dnivati-se: neosob. svítá... || den
počínal svítat (Theer); -ta mu
[v hlavě] = počíná chápat; -tá.
ve věci. v otázce... = začíná. být
jasno; '
slož. nedokon. _pro- (mezi čim.
čím) = probleskovati; vy-: z
toho -tá, že... = je zřejmé, jas
né; slož. neddkon. prosvitovati,
o Cestě (Rais); svítávatí, opak.;
v. svitnouti

Svitek, -tku, m. = něco svinutého,
stočeného; svitek, -tku, m., jid

lo z vajec
svítidlo, —del, stř. = čím se sviti
Svítilna, -len, ž. = skříňka se svět

lem; zdrob. mamma, -ček, ž.
svitiplyn, Ju, m._= plý'n na svícení
svititi, svi'ť ll (zastan) svěť, sví
" cen(í) =“ vydávati světlo; s. (se)

= lesknouti se: oči (se) sviti,
boty... se svítí; slož. dokon.
tio—, o západu “(Rais); na.- se
(mnoho);' 0- = osvětlit; po- ko
mu = přidržetí... světlo; přenes.
po- si na. koho, nač = vyčinit
mu. důkladně prohlédnout, pro

“ brat..., nemilosrdně posoudit.
od-; pro— koho roentgenem =

svob0da

prozářit; pro- = svícením spo
třebovat; 'roz- co .= rozžehnout:
am"-"= “vysvitnout; vy- mnoho
= pro-; lid. vy- = vyleštit; za
= zasvitnout;
-svěcovati, nedok. slož. o—atd. "
rozsvěceti, -ceji (Rais, Herrm.);
svitivat'i., opakov.

svítivo, stř. = látka. na SVÍCen!:
svítivý [—vě; -vost] = svítící.
lesknoucí se; 3. den = slunný,
jasný (Wint.); s. plyn (Nen) =
svítiplyn

svitkový, přid. ke svitek: 5. film;
svitkový, přid. ke svitek: -va
polévka = se svitkem

Svitnouti, -tl, -tnuv, -tnutí, do
kon. ke svitati = zasvitit, o hvěz—
dách... (b'asn.); o slunci = vy—
svitnout (Bezr.); 0 dni = roze—
dniti—se (Slád.); svitlo ji v o
čích šibalství; svitlo mi (v hlavě,
v otázce) = rozbřesklo se mi;
slož. dokon. pro-; roz- se =
rozsvitlti se (č.-Chod); vy—, 0
slunci; z toho -tlo, že... = stalo
se' jasné; za-, 0 slunci; přenes.
o naději

'svitný _= lesklý (Heyd.)
svívati,' v. váti
svízel, -e, m. || ž. = potíž, trápe

ní, trampota. těžkost; s., m.,
rostl.; zdrcb. svízelíček, -čku. m.
(Arb.); svízelwý [-ně; most) =
obtížný, velmi nesnadný, těžký

svíží = svěží, v. svěžest
svižný [—ně; -nost] = pružný, o

hebný (souvisí se svěží, původ.
l svieži, sr. sviži, tedy vlast. =
svěží) _

svlaěcový, přid. k _
svlačec, -čce, m., rostl.

svlačeti, v. vláčeti
svlak, -u, m.'= tyč, lišta... držící

něco pohromadě
Svlažovati, v. vlažiti
svlékárna, ž. = mistnost na svlé

káni;
svlékati, v. vlěkati

Svoboda, ž. = možnost projevit!
svou vůli, nezávislost, volnost
(jednáni, myšleni, svědomí...):
trest na -dě = omezením -dY:
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= svobodný, ne manželský. stav;
chodit po —dě (piseň); za. -dy;
= Výsada, privilej;
wobodáma, -ren, ž. = samostat
ný byt pro svobodného muže,
-nou ženu; *s'vobodářský: -ská
vášeň_(ša1.) = vášnivá láska k
svobodě:
svoboděnka, ž. (pis.) || svobo
dička, ž., zdrob. ke Svoboda

svoboditi = osvobozovat (Heyd),
zprav. jen slož. o—,arg-, v. osvo
boditel, vysvoboditel

svobodnický' [-cky,- -ctvžJ, přid. ke
svobodník [-nice], -a,' m. = ne
ženatý muž [žena]; = svobodný
sedlák; = frajtr, nejnižší pod
důstojník

svobodný [-den,— -dně] = mající
svobodu, volný, nezávislý. ne že
natý, mající výsady; s. pán =
neženatý ll = baron; s. sedlák
= nezatížený robotou; = zaru
čující svobodu (glejt, průvod);
býti —den= neženat; -den vojny
(Němc.) = prost

svobodomilovný [-ně; -nost] ]]
svobody- = milovný svobody;
*svobodomysl'nický [-cky; -cw£],
přid. ke *svobodomyslník [-m'ce],
-a, m. = svobodomyslný člověk;
-myslny' [-ně,- -nost] = připouš—
tějicí také jiné smýšlení, míně
ní, liberální

svod, -u, m. = svádění k hříchu,
k zlému; litat po svodech [děv
čat] (R. Svob.); = sbirka (záko
nů, bajek...); nebeský s. (Čelak)
= dráha:
svodiči,-e, m. = svůdce (Třebíz.);
= sváděci zařízení: 5. proudu...;
svodity' most = padací (zastan.
Jir.);
svod'nice, ž. || mik, -u, m. =
strouha, příkop na svádění vody:
'svodny' = svůdný (Rais)

'svojiti si = osvojovati si (Kos.);
zprav. slož. o-, v. tam; přž—=
přivlastnit; -svojova.tí, slož. dok.
O', při“

*svojský Esky ; -skost] = svéráz
ný, osobitý (Praž.)

svolávací rozkaz, listek = kterým
se svolává; svouwatel, -e, m. =
kdo svolává; svolávati, v. volati

svolení, stř., v. voliti;
svolný [most] k čemu = ochot
ný; svolovati, v. voliti

'svóloč, -e, ž., rus. = chátra, se—
branka

Svor, -u, m. || svem, 2. = co sví
rá, spojuje, spona, smyčka (J ir.);
arvor, hornina

a'svoi-ensiwí,stř. = svornost (Jin)
svorka, ž., zdrob. ke svora
svorník, -u, m. = hřeb, nýt, spo

na, pojitko
svornost, v. svorný; -stář, -e, m. =

kdo usiluje o svornost“ (s hanl.
odstinem); -stářský [-sky; -ství],
přid. k tomu;
svornostka, ž., čapka jako symb.
svornosti (zast.)

svomý [-ně; -nost] = jednotný,
jednomyslný (postup, úsilí...)';
-nost v jednání...

Svou, ž., v. svůj .
svrab, -u, m.. kožní choroba
Svraskalý ]] svraskatěly'ř (Nemo.,

Rais) = svrasklý; . 
svraskli'na, ž. = zkrabatělé mis
to (E. 2 Čenk.):_
svrasklý = zkrabatěný. vzdutý
(o listech, o zdi...), vrásčitý.
svraštělý, svráštěný (o čele, o
tvářích);
*svraskovatělý = svrasklý (Tře
biz.)

Svraščený, -čiti, V. vraščiti
svraštělý [-le; -lost] = co se

svrašti, svrasklý; -štěti, -š_těji
= zkrabatět, státi se vrásčitý.
svraštiti se

svraštiti, -šťovati, v. vraštiti
svratecký, přid. k Svratka, řeka a

vsi na M.
Bvrběti, —bí, -běni = svědět (lid.

a hovor.); slož. dokon. na— se
(mnoho); za,-,- s'v'rbí'vati, opakov.;
*s'vrbot, -u, m. = svrbění (Koll.)

svrhovati, v. vrhnouti
*svrchek, -chku, m. =

(čech) '
svršek
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Svrchní = vrchní, hořejší; s. pe
řina neboli svrchnice, ž.;
svrchníček, -čku, m. zdrob. ke
svrchnik, —u,m. = svrchní ka
bát

svrchovaný [-ně; -nost] = nejvyš
ší, dokonalý, úplně svobodný,
nezávislý (čas, vůle, dobrota,
krása, spravedlnost, moc); ne
vhod. -né nebezpečí m. krajní,
veliké; -ně důležitý, potřebí =
nanejvýš, nutně; nevhod. —né
namáhavý...; státní -nost = 131116
nezávislost

svrchu, příslov. místa, 1. na otáz.
odkud = shora; dívati se na ko
ho s., přenes. = podceňovat jej;
mít na. koho s. = „spadeno“,
zlost; 2. na otáz. kde = navr—
chu, nahoře: s. jmenovaný, u
vedený... " svrchupsaný...; 3. po
ložiti svou dlaň s. jeho pěsti
(č.-Chod) = na. 'vrch (kam?)

svršek, -šku, m. = vršek (věže,
Jir.); s. boty = nárt; svršek,
-ška, m. = filek, kluk; mn.
svršky, -šků = movité věci;
svrškář, —e,m. = výrobce svršků
k botám;
svrškový: -vá kůže

svržen(í), mý, v. vrhnoutl
svůdce [-dkyně], m. = kdo svádí,

svůdnik; -dcovský vztah k ženám
(kniž) || —dcovstv£, stř. (Sez.)

svůdnický [-cky; -ctv£], příd. ke
svůdník [-dnice], -a, m. =
svůdce;
svůdný [-ně; -nost] = svádějící
(úSměv, žena...)

svůj, svá || svoje atd. v. můj.
1. = vlastní, příslušný, náležitý,
vhodný, pravý: býti svým pá
nem; míti svůj rozum; koupiti
co za své peníze; svůj k svému;
mezi své přišel a Svoji ho nepři—
jali; na své oči co vidět; dáti
co na své místo; svým časem ti
to řeknu; všechno má svůj čas;

-jsou svoji = manželé; v. ujme.:
přenes. = svérázný, osobitý: bý
ti vždy svůj; nebýti svůj ||- být
nesvůj = ne úplně zdráv. „ve
své kůži“;

2. zvrat. zájm. přivlast.: vezmi
si své věci a mé tam nechej...;
zpodst. 1. své, svého, stř.: udé
lati si... své = svůj úkol, svou
práci; mysliti si své = své mí
nění; hleděti si svého = své práce
...; dávati ze svého = ze svých
prostředků; bydlit ve svém =
ve vlastním domě; míti dosti na
svém = na svém majetku...; báti
se o své; vzíti za své || zasvé =
zahynout, zničiti se, zkazit.
zmizet; přijít na své, v. jíti;
2. svou, totiž vůli: provést, pro
saditi s.; vésti s., v. vésti;
3. po svých, totiž věcech, v. jíti

sweater, v. svetr
sybarit, -a || časť. -ta, -tovi, m. =

zhýčkanec, požitkář (podle řecké
osady Sybaris v Italii); sybarit—
ský [-tsky], příd. k tomu: -ské
pohodlí, .-sky zhýčkaný

sýc, -e, m. = kulich (říd.)
syč'ácký [-cky,- -ctví], příd. k

syčák, -a, m. = tulák (hanl.),
nadávka;
syčárna, ž. = místo, kde se schá—
zejí syčáci; choditi na -nu (Jir.)
= po žebroté, syčeti (podle sím
z prosím)

sýček, -čka, m.,
sýc = kulich

syčeti, —čí,-čen(í) = vydávati zvuk
s (o páře, huse, hadovi...); pře—

vlast. zdrob. k

nes. = chodit po žebrotě, na
syčárnu; s. řeč (Čech) = syčivě
mluvit; slož. dokOn. 'na- se
(mnoho); val-: pára vysyčela;
vy- se = vyzuřiti se (Knaph
za-, prostě dokon.: pára, husa
-čela;
syčivati, opakov.;
syčivý [-vě; -vost] = syčíci

syenit <<-nyt», -u, m., hornina (po—
dle egyptského města Syeny)

syfilis, -lidy || dida (Nez), ž. =
příjice (z os. jm. Syphilis, hrdi
ny stejnojmenného epOSu ze 16.
st. od jednoho lékaře z Verony);
syfilitick/ý [-cky] <-tyc-», přid. k
ditik a-tyk», -a, m. = nemocný
přijici
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sychravina, ž. = sychravé počasí; symfonický [-cky] a-nyc-y, přid. k
sychravý [-1:o; -1Jč; _-vost] = ne- symfonie: s. orchestr, -cká báseň;
vlídný, chladný, zimavý (den, symfonie x-nyjeip, ž.. z řeč., útvar
počasí); je »vo

syk, -u, m. = sykání, sykot (Jung
mann);
sykati = syčet, usrkovat: s. bo—
lestí (Vr.); = cvrkati (PM.-Mor.);
-kání tkalcov. člunu (čelak.);
sykavec, -vce, m., ryba (piskoř);
sykavka, -vek, 2., 1. pták; 2. =
sykavá, souhláska (s, z...);
sykavy' [-vě; —vost] = sykající:
syknouti, -__k1,-knuv, dokon. k Sy—
kati; slož. za— (u J'ir. zasílanou—
ti); v. osykovati

sýkora, ž., pták;
sýko'rka, ž., zdrob. k tomu; sy'
korčt, přid. k sýkora: s. hnízdo;
sýkoř-ice, -řička, ž., zdrob. k sý
kora

sykot, —u, m. =
sykati (Bal.)

sykáni; -tati =

sylabus, —bu.m., lat. syll- = pře- '
hled, Výtah

-sýlati, v. sláti
Syllaba, ž., z lat. = slabika; -b'icky'

[-b1',ck/y; -bič'nost] || -bn£ (V'lč.)
= slabičný

Byl(l)ogismus <<-zmus», -mu, m., z
lat., druh úsudkuf -gistický
[-cky], příd. k -g'i8t'ika <<-sty-».
ž. = nauka o sylogismech

Sylva || wie, z lat., žen. jm.
symbiosa <<-bijóza>>, ž., z řeč. =

soužití
symbol, -u, m., z řeč. = smluvený

znak, značka, znamení (kříž —
symb. víry, kalich — symb. hu
sitství...); symbolický Flicky;
-č1wst] = vyjadřující symbol;
Jika, ž. = symboličnost, nauka.
o symbolech; Jismus a-zmusm
-mu, m., úpadkový liter. & uměl.
směr;
symboliso'vati <<-zo->>= symbo
licky vyjadřovat, naznačovat:
-Zista [-listka], m. = stoupenec
symbolismu

symetrický [-tricky; -tričnost] =
souměrný;
symetrie x-tryje», ž., z řeč. =
souměrnost, symetričnost

instrumentální hudby
sympatický [stic—ky; —tičnost]

e-tyc-, -tyč-» = budící sympatií;
sympatie, <<-tyje», ž., z řeč. =
náklonnost, přízeň; 5. ke komu.
s kým;
sympatžsovatz' <<-zo-» s kým =
míti k němu sympatií, být mu
nakloněn, přát mu

symptOm <<-tóm», —u_m., z řeč.- =
příznak; -matický [-cky] e-tyc->>
= příznačný

syn, -a, m. = dítě muž. pohlaví;
synové jedné vlasti = pří
slušníci, občané; 5. své doby =
člověk se znaky své doby, pod
léhající jí; jsi s. smrti = čeká:
tě smrt;
synáček, -čka, m., zdrob. domác.
podoba k tomu

synagoga, 3., 6. -goze, ž., z řeč. =
židovská modlitebna; -gáln£ zpěv

synátor, -a, m. = syn (žert. ho
vor.; slovo hybridní, s lat. kon
covkou)

syndetikon e-ty-»,- -ka, stř., lepidlo
syndik(us) <<-dy-»,'-ka, m., z řeč.

= právní zástupce, úředník (za
star-.); = předseda novinářské
korporace; '
syndikalismus x—zmus»,-mu, m.,
z franc. = buržoas. snahy o
změnu výrobních poměrů; Jea
lista, m. = jejich stoupenec;
-kalisticky' [-cky] = v duchu
syndikalismu ;
-kát, -u, m'. '= společnost, spo—
lek, družstvo; -kát'ni = druktev
ní; -kátní'žaloba = na soudce

syneček, -čka, m., zdrob. k synek,
-nka, m., zdrob. k syn; = hoch.
mladík

synokdocha, ž., z řeč. = vyjádření
části m. celku ap. (práh m. dům
...); which; [-ck/y], příd. k tomu

synchronický [-cky] <-nyc-» =
současný, hledící k současnosti.
uspořádaný podle doby. podle
let;
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synčhromle a-nyje», z., z řeč. =
současnost;
-nisa.ce <<-za->>= synchronisová
ní; -nismus a-zmus», -mu, m. =

" synchronická soustava; misovati
<<azo—.»|| -novati = spojit v ča
sovou jednotu, na př. ve filmu
zvuk s obrazem; mista, m. =
kdo postupuje synchronlcky;
místu—ký [-cky] <<-styc-» = v du—
chu synchronismu

synlzeSe <<-dzěze || -zéze», z., z řeč.
= splynutí dvou samohlásek v
dvojhlásku, v jednu samohlásku

Synkopa, ž., z řeč. = zánik samo
hlásky uvnitř slova (jeho — jho
— ho): 'v hUdbě = přenesení
těžké doby- na, lehkou; v. lékař.
= zhroucení

synkretisrnus <<-tyz-», -mu, m.. z
franc. = eklekticismus

synoda, z., z řeč. = církevní Sněm;
-dál'ní kázání " -d'ní senior

synonymický [-cky] || mymní
[mg/mně), z řeč. || z lat. = sou—
značný;
mymika, ž..
synonymech;
Synonymum, -ma, stř., z lat.
(řeč.) = souznačné slovo, stej

vného významu s jiným (skoro —
téměř...)

synopsls, -pse || -pse, ž., řec. ==
sestavení vedle sebe, přehled;
-ptický [-cky] e-ptyc-» = pře—
hledný; -ptžk, -a, m. = jeden
z původců prvních tří evangelií

synovec [-vkyně], -vce, m. = brat
rův n. sestřln syn;
synovský- Esky; -ství], příd. k
syn: -ká láska, úcta = láska...
syna. k rodičům...; přenes. =
jako syna k někomu

syntaktický [-cky] <<-tyc-»= skla
debný;

z řeč. = nauka o

syntax, -xe || —a:e,z., z řeč. =
skladba (m1uvnic.)

synthesa II -se <<—za,-ze>> || -téza,
-téze,' 2., z řeč. = shrnutí v ce—
lek, opak analysy; synthetic-ký ||
-teticky' [-ticky; -tič'nost] a—tyc-,
-tyč-» = podle zásad synthesy.
skladebný; -thetisovat£ <<-zo-»

vlohy dvou generací (Sez.)
spojovat v sobě

*Sypadlo, -del, stř. = sypátko
sypání, stř., k sypati; = čím se

posypává (jídlo...), posýpka
Sypánka, —nek, ž. = nádoba na

sypání, na posýpku
sypaný, v. sypati
Sypati, -pu..., -pou || -pám,'syp ||

sypej. sypaje, -J'íc, -pán(í) =
házet, pouštět něco drobného
(hrách, obilí, popel, písek...); s.
k0mu písek do očí = klamat jej
(lid. a hovor.); s. verše... z ru
kávu, v. rukáv; rány se sypou
= hojně padají: podob. sníh se
-p'e; peníze se mu jen -pou =
hrnou; podmětové s. = utíkat
(lid. a hovor.); obilí dobře... -pe
= dává mnoho zrní; sypu/ný vý
měnek = dávaný v obilí;
slož. dok. na— co kam: na- čeho
(mnoho); o- kvítím (Erb.); o
sypán neštoviceml; pampelišky
osypaly hrob (Č.-Chod) || ob-:
strom je obsypán květy = ko
lem dokola, celý zasypán, plný
květů; po- koho, co = na- naň,
nač; sr. popel; pod- co pod co;
pro- mouku řešetem; pře- co =
v- jinam; pH- čeho = přidati;
roz- co = rozházet, -trousit; se
co na hromadu; se- se, o hrázi...
= sesouti se; se- se na koho =
shrnouti se, shrknout; u- čeho
(trochu): v- co kam; vy- co z
čeho; vy- cestu pískem = úplně
po-; vy- ve1še...z rukávu; vy
koho odkud = vyhnat, vypudit
(lid. a hovor.); vysypán = bez
peněz (Ner.); mít, dostat jed
nu prázdnou, druhou vysypanou
= nic; za,- jámu..., co = zahr—
nout; lavina jej zasypala; za
ptákům = na—; za- koho dotazy
= zahrnout; nedati si pěknými
slovy zasypat oči (Němc.) = za
lepit, zaslepit;
-sy'pati, -pá.m, -pej, -paje, slož.
nedokon. do- atd. k dokon. do—
sypati...; do- se. o čase = do
cházet,'končitl se (Jir.); o- co;



sypátko 1487 sžívatl

sypávati, opakov.; slož. nedokon. Syrup, v. syrob
po- atd. syrůvka, -vek, ž. = syrovinka

aypátko, -tek, stř. = nádoba na

sypčejší, v. sypký
sypek, —pku, m. =
Sýpka, -pek, ž. = misto, stavení

na. obilí, na slad, špejchar
sypkovína, ž. = látka na sypky

rozsýpá; 2.

vnitřní cicha

Bypký = co se sype.
stup. sypčejši [-ji]

'sypot, -u, m. = sypání (č.-Chod)
'Byptěti = sípatl (Herb.)
sýr, -a, m., mléčný výrobek;

sýrárna, -ren, ž. = mistnost na
výrobu sýra; sýrař [-'řka], -e,
m. = výrobce. prodavač sýra;
sýrařsky' [-stvi], přid. k tomu;
sýrec, —rce,m. = kus sýra (zast.,
Jir.); syreček, -čku. m., 1. =

suchý tvaroh na sypání: 2. =
kotouček uleženého' tvarohu

syrinx, -ngu, m., řec., varhanová
píšťala '

*sýrník, -a, m. = prodavač sýrů
(zast., Wint.);
sý'my', přid. k sýr“ = sýrový
(řid.)

syrob [] symp, -u, m. = zhuštěná
cukerná šťáva; syrobomltý [-tě;
-tost] = podobný syrobu

zbytek mléka po
sražení v tvaroh; -tkový [-vě]:
-vá polévka, barva: —věbledý :
přenes. -vý ideál (šal.) = „roz
ředěný". málo vysoký

Byrovětl, -věji = stávati se syro
vý, o vzduchu (Sez.): slož. dok.
ze- (Vr.), o vzduchu

syrovinka, ž., houba
Sýrovitý = jsoucí jako sýr
syrový [-'vo; -vě; -vost] = nevaře

ný, nepečený... (o mase, ovoci),
nevyschlý (o dřevě), vlhký, drs

syrovátka, ž. =

ný (o vzduchu, počasi, míst—
nosti); je -vo; -vá látka umě—
lecká = surové.. nezpracovaná.
(Sez.)

sýrový, přid. k sýr
Syrský, přid. k Syrie

syrý = syrový, vlhký (básníci)
syřidlo, -del ||" syňkště, stř. = lát

ka na sýřeni; sý'ř'iti mléko =
srážet je na tvaroh

sysel, -sla, m., hlodavec; sysli dí:
ra„..; syslik, -a, m., zdrob. k
sysel

Systém, -u, m., z řeč. = soustava:
systematická Etický; -tičnost]
<<—tyc-,—tyč-» = soustavný;
systematžk <<-tyk»,“-a, m. = kde
dbá systému, dělá systém; Jika,
ž. = systematické uspořádání,
-ký výklad;
systemisace e-za-», ž. = systemi
sování; -sačn£ předpis; -sovatí
„<<-zo—»místo, profesuru... = po—
jmouti, pojimati - do souboru
míst.., zřídit, zř120vat jako stálé-;
-sované _misto...

sytitl, sycen(í) = činiti sytým (o
jídle); s. touhu (Jir.) = ukájet,
splňovat; slož. dokon. do- se čím
= úplně se na-; na- koho, se
čím, prostě dokon.; na- roztok;
na— se čeho, přenes. o ,tom, 'co
nás omrzelo, čeho „máme dost";
pro- řeč láskou; vzduch prosy

_cený vůní; pře- se čim- = příliš
i přenes. býti přesycen

životem; *u- něhu (Kadl.); -za
= na- (Baar); '
-sycovati, slož. nedok. cia-,
pro-, pře-, za-;
sytivati, opakov. 

sytý [syt; -tě; -tost] = najedený.
ne hladový (člověk); -té jidlo =
sytíci; jsem toho .syt = omrzelo
mě to; -tá barva = plná; '-tě
modrý; do -tosti = dosyta

sžilý, v. I žití
sžírati, v. žráti;

sžircwý || zži- [-'vě; -vost] = hlo“
davý, ničivý, zhoubný: -vá va'
šeň. bolest, žárlivost; -vý vtip =
ostře kousavý, bodavý, nepříjem
ný; podob. -vá satira

sžívati se, v. I. žiti

Mn,



*šaltovati

š aeš», hláska, pismeno
„š, čá..., citoslov., kterým se od—

háněji ptáci '
šabata, m., přijm., ze šebestián
čábes, -su <<-su»,m., hebr. = so

bota; šábesový, přid. k tomu.
šablona, ž., z franc. = ustálený

vzorec, vzornice. patrona; v ře
či = otřelý výraz; šablonovitý
[-tě; -tost] = podle šablony, ře
meslný, otřelý

*šacovatl, z něm. = odhadovati ce
nu, bohatství... (lid.): -cuji ho
na. milion; š. kapsy = prohle
dávat; slož. dokon. o- koho, co,
komu kapsy

-šacovati, v. šatiti
šafář [-řka], -e, m., z něm. = hos
' podářský dohližitel, nádvornik;

-řsk:ú [dřstviL přid. k tomu

šafrán, -u, m., z něm., kořeni,
barvivo; drahý jako š. (lid.):
šafránový [-vě1, přid. k tomu

šagrén, v. chagrin
šabatl, šáhnoutí, v. sahati
šach, -a, m., titul pers. panovni

ka; š'. " pomn. why, hra (po
dle figurky šach = král); držet
koho v šachu, přenes. ='brá—
nit mu něčeho dosíci, něco pro
vést (hovor.);
šachista [-stka], m. = hráč
v šachy; -8tick/ý <<-styc-» klub

šáchor, -u. m., rostl.; = rákos
(nař., Herb)

šachovaný = čtverečkovaný, kos
tičkovaný; = mající šach:
šachovati = dáti šach; = čtve
rečkovati_ kostičkovati;
šachovnice, ž. = deska na hrani
v šachy;
šachový, přid. k šach: -va hra,
figurka

__šachr, -rovati, v. čachr
šachta„nchet, ž., z něm. = jáma,

důl, hromadný hrob; šachtovn-i,
přid. k tomu '

"šajba, ž., z něm. = kotouč, terč
(lid.); zdrob. -bz'čka, ž.

*šajka, ž.. rus. = houf, stádo

šajn, -u, m., z něm., 1. = zdání:
nemit o čem ani š., šajnu (lid.
&. hovor.); 2. st. rakouský papi
rOVý peníz

šakal, -a, m., šelma; šakal! hlas...
I šál, -u, m., z něm. = úzká. a.

plochá. část kýty
II šál, -u, m. || šála, ž., z angl.

shawl = šátek na krk
šalamoun, v. šalomoun; oměj ša

lamounek, -nka, m., rostl.
šalanda, ž., z něm. = mlýnský.

pivovarský čelednik, velká. svět
nice

'šalanga, ž. = koňský postroj (Jir.)
šalanž, v. challenge
ěalba, ž. = šáleni ; šalebnik [-ni

ce], m. = šalebný člověk;
šalebný [mě,- -nost] = šálivý;
má práce (Herb.) = nepoctivé.

šáleček, -čku, m., zdrob. k šálek,
-lku, m., z něm. = číška s širo—
kým otvorem

"'šalíř. -e. m. = kulatá přilba (Jin,
zastara)

'šalitel [-lka], -e, m. = kdo šáli;
šálitž, šal, šálen(i) = klamat,
podvádět; slož. dokon. o—koho;
v. ošalovati;
šálwati, opakov.;
šáli'uý [-vě; -vost] = klamavý.
klamný, šalebný

šalrnaj, -e, m., z něm. = pastýř
ská pišťala; přenes. = lichotky.
lichoceni (Čech)

šalamoun (lid. Sala-). -a, m., isra—
elský král; symb. moudrého člo
věka; šalomounský rozsudek =
moudrý, chytrácký

šalovati, z něm. = bednit; šalo
vání, stř. = bednění, paženi;
slož. dok. o-, za

šálový, přid. k I šál: -vé maso
šalše, ž., z lat. “= omáčka (stč.,

Jin)
*šaltovati, z něm. = měnit rych—

lost u automobilu; slož. _dokon.
pře- rychlost; vy- koho = vy
řadit (hovor.);
'šaltr, -u, m. = zásuvné okénko,
přepážka, vypínač
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šalupa, ž., z něm. = lodní člun
šalvěj, -e, ž., z něm., rostl.;

čalvějový, přid. k tomu
'šalvostr, -u, m., z něm. Scheide

wasser = lučavka (lid.)
Šíma, -a., m., přijm. z přezdívky

&. = kdo šámá.:
šámatz' = tápat (šafař.) „ š.
(se) = potáceti se (Stali)

šámbr, v. chambre
*šamořiti = pohrávati si, něco ku—

tlt (lid., Mar.)
šamot, —u, m., keramická surovi

na; šamotármz, ž. = továrna na
šamotové zboží; šamotka, -tek.
ž. = šamotová dlaždice, šamo
tárna: šamotový, přid. k šamot

šampaň, -ně, ž. šampančina, ž.
(Koll.) = šampaňské víno z franc.
kraje Champagne;
šampanisovatí <<-nyzo-» = popi—
jeti šampaňské;
šampaňské, -ského, stř. = šam
paňské vino

šampion, v. champion
šampon, -novati, v. shampoon
iampus || 'žampus, -su <<-su»,m.

= šampaňské víno (hovor.)
*šamrle, ž.. z něm. Schemel = sto

lička pOd nohy (lid.)
*šamstr, -a, m., z něm. gehorsam—

ster (Diener) = milenec (vulg.)
šano, -e, m., z něm., ve rčení dát,

vydat koho, život v šanc || zprav.
všanc = vystavit krajnimu ne—
bezpečí, vydat na milost a ne—
milost, na pospas;
'šancajk, -u, m. || šancovka, ž. =
nevěstka shánějící milence na
praž. šancich (hard., Olbr.);
šance, -ců. m. pomn. (zastan) ||
-cí, ž. pomn. = zákopy, hradby;
v. šanse

šanda, v. kšanda
šandár || žandár, -a, m., z franc.

= četník (lid.)
'šandrlák, -a, m. || -le, stř. = pro

dloužená část formanského vozu
(Jin)

šankr, v. čankr
*šanovati, z něm. schonen = šetřit,

chránit (lid.)
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šanso || hovor. obyč. šance, ž.. z
franc. = naděje na úspěch

šanson, —net(k)a, v. chanson
'šant, -u, m. = podvod, klam (Jin.

zastar.); šantala [-lka, Ner.], m.
= šmejdiř (lid. a hovor.)

šantán, -nový, V. chantan
šantročiti = čachrovat (5 vlastí.

Neuž.); slož. dokon. vy- co =
vyndat, vytáhnout (Němc.); obyč.
za- co = začachrovat, podloudně
dopravit, tajně prodat;
slož. nedokon. zašantročovati

šanž, ša/nžé, v. change, changez
šaráda, ž., z franc. = slabičná há

danka; přenes. š. světa = zá.—
hada

*šarapatiti = kutit (Wint.); š. cy
nismcm = harašit (Gap.)

*šarapatka, -tck, ž. = drobný pe
niz, „babka“ (Kos), střepina
(Holeč.); pomn. -tky = drob
nosti, harampádí

'šárati se = šourati se (šimáč.);
'šáram) [—vě; —vost] = šouravý
(Těsnohl.)

šaratice, ž. = léčivá voda z mor.
obce šaratice, —tic, pomn.

šaravnry || šary-, ž. pomn., z mad'.
= široké n. nahoře kožené kal
hoty (Olbr.)

šárecký, přid. k šárka:
údoli

šárka, ž., z něm. = část nápravy.
kláda (mučidlo); š., žen. jm. &.
údolí u Prahy

šarkan || -kán, -a, m., drak (slov.,
Jir., Heyd.)

Šárecké

šarlach, -u, m.. z něm. = spála
(lid.)

šel-lat, -u, m. = nach, nachová.
barva, -vá tkanina, -vý šat

šarlatán, -a, m., z franc. = dryáč
nik; dám—ký [-sky; -swí], přid.
k tomu

šarlatový, přid. k šarlat
šarlota, ž., z franc. =, Karolina
šarm, šarmantní, v. charme
šupie <<-pije», ž., z franc. = cu—

panina.
šaršonn, -u, m. = dlouhý meč

(J ir., zast.)



*šaltovati

š aeš», hláska, pismeno
„š, čá..., citoslov., kterým se od—

háněji ptáci '
šabata, m., přijm., ze šebestián
čábes, -su <<-su»,m., hebr. = so

bota; šábesový, přid. k tomu.
šablona, ž., z franc. = ustálený

vzorec, vzornice. patrona; v ře
či = otřelý výraz; šablonovitý
[-tě; -tost] = podle šablony, ře
meslný, otřelý

*šacovatl, z něm. = odhadovati ce
nu, bohatství... (lid.): -cuji ho
na. milion; š. kapsy = prohle
dávat; slož. dokon. o- koho, co,
komu kapsy

-šacovati, v. šatiti
šafář [-řka], -e, m., z něm. = hos
' podářský dohližitel, nádvornik;

-řsk:ú [dřstviL přid. k tomu

šafrán, -u, m., z něm., kořeni,
barvivo; drahý jako š. (lid.):
šafránový [-vě1, přid. k tomu

šagrén, v. chagrin
šabatl, šáhnoutí, v. sahati
šach, -a, m., titul pers. panovni

ka; š'. " pomn. why, hra (po
dle figurky šach = král); držet
koho v šachu, přenes. ='brá—
nit mu něčeho dosíci, něco pro
vést (hovor.);
šachista [-stka], m. = hráč
v šachy; -8tick/ý <<-styc-» klub

šáchor, -u. m., rostl.; = rákos
(nař., Herb)

šachovaný = čtverečkovaný, kos
tičkovaný; = mající šach:
šachovati = dáti šach; = čtve
rečkovati_ kostičkovati;
šachovnice, ž. = deska na hrani
v šachy;
šachový, přid. k šach: -va hra,
figurka

__šachr, -rovati, v. čachr
šachta„nchet, ž., z něm. = jáma,

důl, hromadný hrob; šachtovn-i,
přid. k tomu '

"šajba, ž., z něm. = kotouč, terč
(lid.); zdrob. -bz'čka, ž.

*šajka, ž.. rus. = houf, stádo

šajn, -u, m., z něm., 1. = zdání:
nemit o čem ani š., šajnu (lid.
&. hovor.); 2. st. rakouský papi
rOVý peníz

šakal, -a, m., šelma; šakal! hlas...
I šál, -u, m., z něm. = úzká. a.

plochá. část kýty
II šál, -u, m. || šála, ž., z angl.

shawl = šátek na krk
šalamoun, v. šalomoun; oměj ša

lamounek, -nka, m., rostl.
šalanda, ž., z něm. = mlýnský.

pivovarský čelednik, velká. svět
nice

'šalanga, ž. = koňský postroj (Jir.)
šalanž, v. challenge
ěalba, ž. = šáleni ; šalebnik [-ni

ce], m. = šalebný člověk;
šalebný [mě,- -nost] = šálivý;
má práce (Herb.) = nepoctivé.

šáleček, -čku, m., zdrob. k šálek,
-lku, m., z něm. = číška s širo—
kým otvorem

"'šalíř. -e. m. = kulatá přilba (Jin,
zastara)

'šalitel [-lka], -e, m. = kdo šáli;
šálitž, šal, šálen(i) = klamat,
podvádět; slož. dokon. o—koho;
v. ošalovati;
šálwati, opakov.;
šáli'uý [-vě; -vost] = klamavý.
klamný, šalebný

šalrnaj, -e, m., z něm. = pastýř
ská pišťala; přenes. = lichotky.
lichoceni (Čech)

šalamoun (lid. Sala-). -a, m., isra—
elský král; symb. moudrého člo
věka; šalomounský rozsudek =
moudrý, chytrácký

šalovati, z něm. = bednit; šalo
vání, stř. = bednění, paženi;
slož. dok. o-, za

šálový, přid. k I šál: -vé maso
šalše, ž., z lat. “= omáčka (stč.,

Jin)
*šaltovati, z něm. = měnit rych—

lost u automobilu; slož. _dokon.
pře- rychlost; vy- koho = vy
řadit (hovor.);
'šaltr, -u, m. = zásuvné okénko,
přepážka, vypínač



šalupa 1489 šaršoun

šalupa, ž., z něm. = lodní člun
šalvěj, -e, ž., z něm., rostl.;

čalvějový, přid. k tomu
'šalvostr, -u, m., z něm. Scheide

wasser = lučavka (lid.)
Šíma, -a., m., přijm. z přezdívky

&. = kdo šámá.:
šámatz' = tápat (šafař.) „ š.
(se) = potáceti se (Stali)

šámbr, v. chambre
*šamořiti = pohrávati si, něco ku—

tlt (lid., Mar.)
šamot, —u, m., keramická surovi

na; šamotármz, ž. = továrna na
šamotové zboží; šamotka, -tek.
ž. = šamotová dlaždice, šamo
tárna: šamotový, přid. k šamot

šampaň, -ně, ž. šampančina, ž.
(Koll.) = šampaňské víno z franc.
kraje Champagne;
šampanisovatí <<-nyzo-» = popi—
jeti šampaňské;
šampaňské, -ského, stř. = šam
paňské vino

šampion, v. champion
šampon, -novati, v. shampoon
iampus || 'žampus, -su <<-su»,m.

= šampaňské víno (hovor.)
*šamrle, ž.. z něm. Schemel = sto

lička pOd nohy (lid.)
*šamstr, -a, m., z něm. gehorsam—

ster (Diener) = milenec (vulg.)
šano, -e, m., z něm., ve rčení dát,

vydat koho, život v šanc || zprav.
všanc = vystavit krajnimu ne—
bezpečí, vydat na milost a ne—
milost, na pospas;
'šancajk, -u, m. || šancovka, ž. =
nevěstka shánějící milence na
praž. šancich (hard., Olbr.);
šance, -ců. m. pomn. (zastan) ||
-cí, ž. pomn. = zákopy, hradby;
v. šanse

šanda, v. kšanda
šandár || žandár, -a, m., z franc.

= četník (lid.)
'šandrlák, -a, m. || -le, stř. = pro

dloužená část formanského vozu
(Jin)

šankr, v. čankr
*šanovati, z něm. schonen = šetřit,

chránit (lid.)
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šanso || hovor. obyč. šance, ž.. z
franc. = naděje na úspěch

šanson, —net(k)a, v. chanson
'šant, -u, m. = podvod, klam (Jin.

zastar.); šantala [-lka, Ner.], m.
= šmejdiř (lid. a hovor.)

šantán, -nový, V. chantan
šantročiti = čachrovat (5 vlastí.

Neuž.); slož. dokon. vy- co =
vyndat, vytáhnout (Němc.); obyč.
za- co = začachrovat, podloudně
dopravit, tajně prodat;
slož. nedokon. zašantročovati

šanž, ša/nžé, v. change, changez
šaráda, ž., z franc. = slabičná há

danka; přenes. š. světa = zá.—
hada

*šarapatiti = kutit (Wint.); š. cy
nismcm = harašit (Gap.)

*šarapatka, -tck, ž. = drobný pe
niz, „babka“ (Kos), střepina
(Holeč.); pomn. -tky = drob
nosti, harampádí

'šárati se = šourati se (šimáč.);
'šáram) [—vě; —vost] = šouravý
(Těsnohl.)

šaratice, ž. = léčivá voda z mor.
obce šaratice, —tic, pomn.

šaravnry || šary-, ž. pomn., z mad'.
= široké n. nahoře kožené kal
hoty (Olbr.)

šárecký, přid. k šárka:
údoli

šárka, ž., z něm. = část nápravy.
kláda (mučidlo); š., žen. jm. &.
údolí u Prahy

šarkan || -kán, -a, m., drak (slov.,
Jir., Heyd.)

Šárecké

šarlach, -u, m.. z něm. = spála
(lid.)

šel-lat, -u, m. = nach, nachová.
barva, -vá tkanina, -vý šat

šarlatán, -a, m., z franc. = dryáč
nik; dám—ký [-sky; -swí], přid.
k tomu

šarlatový, přid. k šarlat
šarlota, ž., z franc. =, Karolina
šarm, šarmantní, v. charme
šupie <<-pije», ž., z franc. = cu—

panina.
šaršonn, -u, m. = dlouhý meč

(J ir., zast.)



šarvátka. 1490 šedesát

šarvátka, -tek, ž., z něm. = sráž
ka, krátká. bitka, potyčka (!
slovní) .

šaryvary, v. šaravary
šarže, ž., z franc. = vojen. hod

nost
šasi, v. chassis
šaSpotka, v. chassepotka
šašek, -ška, m. = komická posta.

va, „blázen", harleld'n, clown
(z povoláni); přenes. = člověk
nevážně, šaškovsky se chovající;
mit koho za -ška = za blázna,
dělat, tropiti si z koho -šky =
blázny

*šaška ][ ští-, ž., rus. = šavle
šaškář, -e, m. = kdo ze sebe dělá

šaška, tropí si šašky z jiných:
šaškovati = dělati šaška, tropiti
si šašky; šaškovina, ž. = šaš
kovský kousek; šaškovitý = ne
vážný, bláznovský; šaško'vský
[-sky,—-ství]: -ská čepice = kte
rou nosi šaškové; přenes. š. =
nevážný, bláznovský '

šašlik, -u, m., z ruš. (-lyk) =
maso pečené na. rožni (kavkazské
jídlo)

šat, -u, m. [] pomn. šaty = oděv
šáteček, -čku, m., zdrob. k šátek:

šátečková || šátková, -vé, ž., ta.
nec

šateěky || šatičky, -ček, ž. pomn.
= dětské šaty

šátek, -tku, m. = kus tkaniny na
hlavu, na krk, do kapsy

šatenka, -nek, ž. = odběrní lístek
na šaty

'šatenská, ž. = šatnařka
*šatík, -u, m., zdrob. k šat (Nen)
šatiti, šacen(í) = odívat; iron. š.

koho = odírat; slož. dokon. o
koho, se = opatřiti šatem; 'od
růži (Mácha) = orvati; nedokon.
ošacovati; šatívatí, opakov.

*šatka, -tek, ž. = šátek (nař.)
šštkova, ž.. v. šátečková.
šatky, -ků, m. pomn. = dětské

šaty
šatlava, ž.. z něm. = obecni vězení
šatna, -ten, ž. = místnost na šaty,

garderoba; šatná,' ž. protějšek k

šatný; šatnář [+kaL -e, m. =
kdo má. na. starosti šatnu; 
šatní al-mara (Baar) = *šatnlce,
ž. = šatna (Rais); šatnik, -u,
m. = skříň na šaty;
šatny' list (Heyd.) = kryjící
rostlinu; šatný, -ného, m. = šat
nář

šató, v. chateau
šatovka, —vek,ž. = látka na šaty
šátrati = hmatat, pátrat (lid.,

čap., šram.); slož. dok. od- se
= odšourati se, odplížit (nez.)

šátro, stř., z něm. = hrubé a tuhé
plátno '

šatstvo, stř. hromad. = několikero
šatů, všechny šaty || místy lid.
= šat, jedny šaty (Rais)

šavol, -vla, m., křesť'. jm. z lat.
Saul; státi se ze šavla Pavlem
= obrátiti se, polepšit (naráž
kou na apoštola Pavla, který se
před obrácením na křesťanství
jmenoval Saul, šavel)

šavle, ž., z něm., sečné. zbraň;
šavlička, -ček, ž., zdrob. k t0mu;
šavličkovati = vojáčkovat .(Lid
Nov.); šavlžčkový hrdina = kdo
z malicherné příčiny tasí šavli,
chce jít na souboj;
šavlovatž = mihati se jako šavle,
o blesčích (č.-Chod); slož. dok.
1:0- || roz- = pobiti šavlemi
(Jil-.); vy- se z nebezpečí = s
obtížemi se dostat (Mach.);
šavlovitý = podobný šavli

*ščakel, -kle, m. = tyčka (nař.,
Mrš) .

*ščiřikati = čiřikati (Těsnohl.)
*ščuřiti se = štířiti se (nař., Mrš.)
Seba, šebek, -bka, šebela, -Zka,

šebesta, m., přijm. ze šebestian
šeď, -di, ž. = šedost, šeda barva.

barvivo; přenes. š. života... =
nudnost, neradostnost

šedá, -dě, ž. = kořadka (lid.)
šedati se = jeviti se šedý;

šedavý [-'vě; -vost] = našedlý
šedesát (nik. -te), -i, základ. čís

lovka = 60; -ti'na, ž. = 60. díl:
pomn. -t1'/ny = šedesáté naroze
niny; -tmásobný [mě] = še
desátkrát větši, hojnější;



šedévr 1491 *šepati

šedesátku, ž. = číslice 60 a co ji
označeno (pokoj...); -tkrát (nik.
-te'), násobné přislov.;
-tnik [-tnice], -a, m. = šedesá
tiletý člověk;
-tý, řad. číslov. k 60

šedévr, v. chef
šedina, ž., obyč. pomn. -n1/ =

šedé vlasy; symb. stáří
šedivec, -vce, m. = šedivý člověk

(hanl.);
šedžvět'i, -vějí = stávati se šedi—
Vý: o člověku = dostávati šedi—
vé vlasy: slož. dokon. pro-, o
vlasech = ne úplně ze-; proše
divělý, -1é vlasy; ze-, prostě do—
kon.; zešedi'vělý || "'zše- (Vrchl.);
šedwina, ž. = šedivé počasí
(Wint.); všednost a š. (Sez.)
= neradostnost;
šedivý [-1)ě; -1)ost] = šedý, bílý
s tmavým odstínem; -vi bratři,
církevní řád; š. život = nera
dostný, jednotvárný

šednouti, -dl, -dnuv, -dnutí = stá
vati 'se šedý, šedivý; slož. dok.
'pře-, o vlasech (Nei-.) = ze
(starší are-) = státi se šedý, še
divý II z— (Tilsch.); přenes. o
radosti = zkaliti se (Vr.)

šedo-, kmen k šedý ve slož.: -bilý
= šedě bílý; -bradec, -dce, m.
= šedobradý muž (Vrchl.);
-bradý = se šedou bradou
(Čech); -čemý = černý do še
da (Třeb.); -hla'vec, m. = stařec
(čech); -hla.vý; -hnědý; -kř£dlý;
-"'vOdT27; -0ký; 136W = mající
šedé peří (Hei)

šedouš, -e, m. = šedý kůň
šedo-vlasy?, mousý; -zele'ný = ze

lený do šeda; éžlutý _
šedý [-dě; —dost] = šedivý, pope—

lavý; š. život = neradostný.
jednotvárný ; -dá. minulost =
dávná.

šéf I-fováJ, -a., m., z franc. =
představený v úřadě.... ředitel,
majitel závodu; "šefá'rna,' ž. =
šéfova mistnost (č.-Chod); šé
fovský': -ká otázka

šejd, -u, m., z něm. = podvod;
šejdž'ř [—řka], -e, m. = podvod

94.

ník; -řsk,ý [-'ř8ky; -řstvi], přid.
k tomu (všechno lid. a hovor.)

"šejdrem, přislov. = nakřivo, na
příč, úkosem, šikmo (lid.);
šejdrovati = jít, jeti šejdrem

šejk, -a., m. = arabský náčelník
šejstrok || šejtrok, -u, m., z něm.

= sedátko u vozu před žebřina
mi, korbou, košatinou

šek || ček, —u,m., z angl. check =
peněžní poukázka; šekovnictm,
stř. = šekové zařizení; šekový
(úřad, účet, knížka)

šeksny, v. džeksny
šekspír, v. Shakespeare
šel (šla...), v. jíti
šelak, -u, m., z něm., druh laku;

šelako'oý, přid. k tomu
*šelemný, přid. k šelma.: š. čas =

zlý, nejistý (Wint.)
šelest, -u, m. = slabší nepravidel

ný zvuk, šum; šelestiti, -tění =
působiti šelest; slož. dokon. roz—
se = dáti se do 'šelestění; za-,
prostě dokon.; listí -tí || vítr -tí
listím; šelestwati, opakov. ; '
šelesti'vý =' šelestící

šelma, -lem, ž. = dravý ssavec:
přenes. = čtverák, šprýmař;
šel/má, přid. k tomu: š. mládě...:
šelmička, -ček, ž., zdrob. k šel
ma;
šelmobijce, m. = kdo hubí šel
my;
šelmovati = čtveračiti;
šelmovina, ž. = šelmovstvi;
šelmovský bek/y; -stvi] = čtve
rácký (úsměv, oči...); —stvi, též
= šelmovský kousek

šéma, šematismus..., v. schéma
šemík, -a, m., kůň z pověsti o

Horymírov1
*šenk -u, m., z něm. = výčep.

hospoda (lid.); šenkéř (zast.) ||
zprav. šenkýř [-řka], -e, m. =
hospodský;
šenkovati = nalévat, čepovat:
slož. dokon. na-, vw;
šenkoama, -ven, ž. = nálevna:
šenkýřsk/ý [-ství], přid. k šen
kýř

*šepati, -pám = šeptat (Suš.);
šepavý = šeptavý (Němc.)



šeplati 1492 šet-ití se

šeplati, -1ám- = šišlavě mluvit; tam nedostal (Němc.) = neška—
slož. dokon. za,-; šeplavy' [-'vě,' redil se na mne: -ně vypadat;
—vost]= šeplající -ně (se) zklamat = strašně

šepot, -u, m. = šeptáni, šuškání;
šepotati = šeptat (liter.); -tavy'
= šeptavý (t.): -vě dvéře “(Č.
Chod) || -tný (Hál.)

šept, -u, m. = šepot; říci co šep
tem;
šeptal [-Zka], -a, m. = kdo šeptá,
provádí šeptandu (hovor.); šeptal
ský [-swí], přid. k tomu;
šeptanda, ž. = šeptaná propa—
ganda, zprav. reakční, nepřátel
ská (hovor.);
šeptati, -ptá.m || -pci, hlav. 3.
jedn. -pce = mluviti šeptem, ne
hlasitě, přenes. = tajně, tajemně
něco povídat ]] = šumět, ševelit,
šustět...; slož. dokon. 'na- komu
co = tajně poradit; po- co =
říci šeptem; při- komu co = po
(Jir.);
roz— listy (Baar) = rozševelit;
"'v- komu co = na- (Heyd.);
vy- se; v. vyšeptalý; za- = tiše
říci; šeptávati, opak.; slož. nedo
kon. na-;
šeptavý [-vě; -vost] = šeptajicí,
šeptaný, šeptem pronesený, pro
nášený...

*šeptmý [-mo] = pronesený šep
' tem, šeptaný, šuškaný: -má. zprá

va (Vr.); -mo = šeptem
šeptnouti, -t1, -tnuv, -tnuti_ dokon.

k šeptati: slož. dokon. při- =
pošeptat (Wint.). šeptem při—
svědčit (Ner.); za- = zašeptat

'šeptný = šeptmý, šeptavý (Ner.,
Majer.)

*šer, -u, m. = šero (Zey., Vrchl.):
šeravý = neúplně šerý (Rais)

šerco, v. scherzo
šel-eda, ž. = šerednost || obyč. š.,

-dovi, m. = šeredný člověk;
šerediti = činiti šeredným,
zohyžďovat; slož. dokon. zce-;
šeredfnětž, -něji = stávati se še
redný;
šeredno, stř. = šerednost (Dur-d.,
Sez.); šeredný Vně; masu =
ošklivý, ohyzdný, mrzký (obličej,
čin, podivaná...); -ného oka. jsem

šerif, v. Sheriff
šerka, ž., tkanina; šerkový, přid.

k tomu
šerm, -u, m., z něm. = šermování

jako sport; šermí'ma, —ren,ž. =
místnost na šermování; šermíř
[řka], -e, m. = kdo šermuje;
šermířský [-sky; —st1ň],přid. k
tomu; .
šermovat'i = potýkati se šavli,
kordem...; přenes. š. slovy, vti
pem;.š. rukama. = živě pohybo
vat, _rozhazovat; slož. dokon. na—
se (mnoho); za- rukama

šero, od šerý, 1. příslov.: je úplně
šero; 2. podst. stř. = “slabé svět
lo, přítmí, většinou na přechodu
z plného. světla. do tmy, někdy
opačně; za. šera = dokud je še—
ro; přenes. š. zašlých věků

šero-, kmen k šerý ve slož.: -bilý
= bílý do šera; -bledý (Mácha);
-krásný (Hál.); -s-v'it, -u, m. =
polosvit, přítmí (Baar, Sez.);
-s1ritný = svítící šeře (čap.):
-tajný (Čech); -tmwvý (Krásn)

šerpa, ž., z franc. écharpe = širo—
ká. stuha., páska

šery, v. sherry
šerý [šeře, šerostJ = mající barvu

na. přechodu od světla. ]: tmě,
polosvětlý, polotemný, šedivý
(kniž.); v. šero; přenes. -rá. mi
nulost = pradávné

šerž, v. serž
šeř, -e, ž. = šerost, šero _(liter.)

|| = šerka (šm.)
šeře, přislov., v. šerý
šeřík, -u_ m. = modrý bez; šeří—

ko'vý [JvěL přid. k tomu
šeřiti se, neosob. šeří se = dělá.

se šero i| podmětově šeřici se
večer (Olbr.) = stávající se še—
rý; = jeviti se šerý (Krásnoh.);
slož. dokon. p'ř'i- se, neosob. -řllo
se = ubylo světla. (Jir.); za- se,
o kraji (Čech); zašeřená duše =
smutná (Jir.); ze- se (starší se—)
o vzduchu (čech);
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-še'řova,ti se, slož. nedok. roz- se
(T. Nov.) = rozednívatl se;
za—se = šeřitl se (Jir.);
šeřívati se, opakov.; slož. nedok.
se- (So.) || ze,-,- v. šírati se

šeřivý = šeřící se (básnic)
šest, -ti, zaklad. čísl. = 6; v. sto;

šestačty'řicáty' = 46.; -čtyřtcet =
46; -čtyřicetkrát = 46x; -čtyřž
ottka, 2. = číslice 46 a co jí ozna
čeno;
šestadevadesát = 96; devadesát
ka, ž. = číslice 96...; devade—
sátý = 96.:
šestadvacátý = 26.: -dvacet =
26; dvacetkrát = 26x; dvacítka
= číslice 26
šesták " lid. šesťák, -u, m., v sta,
rém Rakousku pův. = šestikrej
car, pak = desetník a dvaceti
haléř; š., -a, m. = šesterák;
šestaosmdesát, -sátý = 86, 86.;
šestapadesát, -sátý = 56, 56.:
šestasedmdesát, -8átý = 76. 76.:
šestašedesát, -sátý = 66, 66.:
-sát*ntk, -a, m. = pamětník r.
1866;
šestatř'icátntk, -a, m. = přísluš
ník bývalého 36. pěšího pluku;
-cátý = 36.: -cet, -i, = 36

šesterák, -a, m. = srnec... se šesti
Výsadami

šesterč'e, -čete, stř. = jedno ze
šesti dětí spolu narozených

šesterečný: -na soustava, jejímž
základem je 6

šestero, v. šesterý
šesteronásobek, -bku, m. = šeste

ronásobné číslo, množství; -ná
sobný [mě] = šestkrát složený.
větší

šesterý, druh. čísl. k„6 (tvary ja
ko čtverý): zpodstat. stř. -ro,
-ra = něčeho šest, co tvoří ce
lek: -ro dětí, přikázání; šeste
řice, ž. = šest osob pOSpolu

šesti-, kmen k šest v hojných slož.
tvořených podle potřeby, na př.:
-a/rcho'vy' spis; -boký

šestice, ž. = šest osob (Vr.)
šesti-cifemý; -cípá hvězda; —čle'n—

ný; denni,- -dtlný spis; -hlavý;
-hodinný || -hodino'vý; -hranný;

Jeti, stř. = doba šesti let; -lety';
-měr, -u, m. = šestistopý verš.
hexametr; -měmá skladba (Vlč.);
-měsičn£; -minuto'vý; artistní číslo
(100.000atd.); -ní obnos = sto
tisícový (Č.—Chod)

šestina, ž. = šestý díl
šesti-nedělí, stř. = doba 6 neděl

po porodu; medělka, ž. = žena
v šestinedělí; medem!

šestinka, ž., zdrob. k šestina
šesti-poli, stř. = osevní soustava

šestistupňová; -polnl osevní po—
stup; —prst'ý;
-rohý = šesticípý (Wint.)':
-řadý || -řado1rý;
-sedadlo*vý vůz; -spřeženi, stř.;
-spřežný povoz; -stěn, -u, m. =
-stčnné těleso; -stopý verš;
-stranný; -sty',
-tts£ot; -t'říd/n£škola neboli třid
ka, žq
úhelník, —u ]] -a, m.; -úhlý;
-válec, -lce, m. = -válcový vůz;
Weslice, ž. = loď se 6 vesly;
-vědem$ sud

šestka, ž. = číslice 6 a co jí ozna
čeno; = šesták (lid.);
šestkový, přid. k tomu

šestkrát, nik. -te, násob. příslov.
k 6

šestmecítma. = šestadvacet; -me
cítmý = šestadvacatý (zastal-.)

šestnáct, zastar. -cte (nářeč. -8t),
-cti, základ. číslov. = 16; -cte
'rák, -a, m. = jelen se 16 výsa—
dami: -cterka, ž. = 16. část ar
chu papíru, format v její veli—
kosti; -cterónásobný [mě] =
šestnáctkrát složený, větší, hoj
nější; -cterý, druh. čísl. k 16 (o
tvarech v. čtverý)

šestnácti-, kmen k šestnáct ve slož.
-letý, -metrový...

šestnáctina, zdrob. mica, ž. = 16.
díl; -ctka, ž. = číslice 16 a co
jí označeno; -ctkrát, násob. při
slov. k 16; -cty', řad. čísl. k 16
(v. čtvrtý)

šestý, řad. čísl. k 6 (v. čtvrtý)
šešule, zdrob. -Ika, -lek, ž. = su

chý plod
šetek, v. šotek
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*šetrník, -a, m. = šetrný člověk
(Svět.)

šetrný [-ně; -nost] = kdo šetří (s
penězi...); = mající ohled (na
stáří, city druhého...), pozorný
(člověk, jednání): -ně hospo
dařiti, komu co oznámit

šetření, stř., k šetřiti: š. zdraví...;
š. zvěře = hájení; š. (v nějaké
věci) = zkoumání, vyšetřování;
šetřil [-lka], -a, zdrob. šetřžlek,
-lka., m. = kdo šetří, spoří

šetřiti, -řen(í) = dbát, neplýtvat,
opatrně, šetrně, hospodárné na
kládat, využívat..: š. zdraví, sil,
š. se; š. v jídle. na jídle.., š.
(s) místem...; š. na kom = pro—
jevovat hospodárnost, šetrnost
na čí újmu; š. [peníze] = vážiti
si jich, neplýtvat jimi, spořit:
neš. peněz, práce... = nelitovat:
š. koho = dbát naň, mít ohled,
býti k němu šetrný; slož. do—
kon. na- co = uspořit " na- pe
něz (mnoho); na- se (mnoho);
a. nemocného = prohlédnout.
ovázat ránu...; u— co = na.-;
u- šaty = neunosit je; u—koho
čeho = neříci, neudělati, nežádat
od něho, co by mu způsobilo po
tíže, zármutek; vy- nemocného =
prohlédnout; vy- co = prozkou—
mat, zjistit; za—si peníze = šetře
ním uchovat; -šetřovati, slož. ne
dokon. o- atd.; šetřívati, opakov.

Bev, švu, m. = místo, kde je ně—
co sešito, spojeno; = stopa, jíz
va po ráně, zvláště sešitě; pře
nes. š. dvou slov, složeného slova

_ = rozhraní, předěl
ševcárna, -ren, ž. = ševcovská

místnost (lid., Olbr.);
ševcovatt = provozovati ševcov
ské řemeslo; slož. nedok. od- si
úroky = ševcováním splácet
(Olbr.);
ševcovimz, ž. = ševcovské ře
meslo (lid. a hovor.);
ševcovka, -vek, ž. = ševcová
(lid.); = ševcovské sedátko;
ševcovský, příd. k švec: š. učeň...

ševčik, -a, m., zdrob. ke švec

*ševecký, -ctvo, stř. hromad. =
ševcovský, ševci (zast., Slá.)

ševel, '-u, m.r = ševelení, šelest.
slabý šum, harašení (liter.);
ševelit'i = působiti ševel, šelestlt.
slabě šumět, harašit; š. rty
(kniž.) = mírně pohybovat; š.
se hnusem (č.-Chod) = chvěti
se; š. se; slož. dokon. roz- =
rozechvět (Čech), roz- se; za
= zašelestit...: za—[rty] = ma—
ličko pohnout a něco tiše říci:
ševelfi'vý ll 47:37 = ševelící

ševiot, 401217,v. cheviot
ševró, stř. neskl., z franc. chev

reau = chromová kozina
*šéza, ž., z franc. chaise ašéz>>=

sedadlo před žebřinami, před fa
suňkem, šejstrok

šezlong, v. chaise
šibal, -a, m. = čtverák; *štbalovati

= podvádět (Wint.); šibalský
[-sky; -stv£] = čtverácký

šibati = švihat, mrskat; slož.
dok. na:-, 031- komu; v. šibnouti

šibenice, ž. = sloup na. oběšení;
zdrob. míčku, -ček, ž.; šibeničm
vrch = kde je šibenice (Mach.);
š. humor, nálada, původ. =
humor, nálada odsouzence před
oběšením, přenes. = člověka v
tísni, v nesnázích; š. lhůta =
velmi krátká " míčný (Ner.):
šibeničnícky' [-cky] (č.-Chod).
příd. k šibeničník, -a, m. = člo—
věk hodný šibenice, darebák

šibnouti, -bl, -bnuv, -bnut, dok.
k šibati

šibolet, -u, m., z hebrej. (podle
bible), = (poznávací) heslo

*šíbowati ll ši—, z něm. = posuno—
vat (lid.)

*šíbr, -a. m., z něm. = lichvář.
ket'as; š., -u, m. = šoupátko.
zástrčka, podklad pod cihlu...
(lid.); druh strku na kulečníku
(hovor.)

šibřinkový, přid. k šibřt'nky, -nek.
ž. pomn. = sokolská maškarní
zábava (zavedl J. Fugner: stě.
-nek || -nka. = šaškovský kousek,
žert)
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'šlc, -e, m., z něm. = střelec, člen *šlknouti se, -kl, z něm. = (z) hodí
- ostrostřeleckého sboru (lid.)' ' ti se || nedok. šikovati se
šicí stroj... = na šití 'šikný “= šikovný (Rais)
šička, -ček, ž. = pomocná švad- šikou, v. šikem

lena šlkovatel, -e, m., poddůstojník
ištdba, ž. = šizení (Suš., Vrba,)
šidélko [[ šidýlko, stř., zdrob. k

šidlo ' ' 
šidll [-Zka, ČelakJ, -a, m. = kdo

šidi (lid.)í
šiditi, šizen(í) = klamat, pod
vádět; slož. dokon. 'na- se lidi
(mnoho); o- koho oč; vy'- co na
kom = šizením získat;
šidivati, opakov.;
šidítko, -tek, stř. = cumel

čidlo || Sii-, -del, stř. = ševcovský...
nástroj; š. v pytli se neutaji
(příSl-), o tom, co se samo pro
zradí; být jako 5. = hbitý, mršt—
ný, živý (lid.);
čidlo, stř. = vážka., hmyz

šidýlko, v. šidélko
"'šíf, -u, m., z něm. = loď (lid.)
šifon, v. chiffon
*šlfonér, -u, m., z franc. = skříň
šifonový, v. 'chiffon
šifra, -fer, ž., z franc. chiffre =

tajná. značka, zkrácený podpis;
šifrovatí = označiti šifrou: šif—
rovaný [mě] telegram

'šichta, -chet, ž., z něm. = vrstva,
směna

šíje || liter. šžj, ž. = zadní část
krku, týl, vaz; symb. nepoddaj
nosti: míti tuhou.. tvrdou šíji;
sklonitl šíji = poddati se...; =
úžina; šžjnatý (č.-Chod) = ma
jící sianu šíji; šíje-vý obratel

I šik, -u, m.; z něm. = vojenská.
řada., přenes. i jiná podobná.

II šik, v. chic
šikana, "obyč.pomn. my, ž., z franc.

= úmyslné, zlomyslné překážky,
týrání, „sekýrování“; šiku/novou
koho = týrat...

šikem || ňákou, přísl. = šikmo, na
příč (lid. a, hovor.); k tomu přid.
'ěiký pohled (č.-Chod)

šikmo-, kmen k šikmý ve slož.:
-lebý, -křidl'ý; -oký; _mbý

šikmý [-mo; -most] = kosý, napříč

šikovati = řadltl do šiku; š. se
(k boji) || = hoditi se, v. šik
nouti; slož. dokon. do- kOmu
koho, co = dohodit, obstarat
(lid.); se- vojsko ]: bitvě

*šlkovný [mě,- masu = obratný,
zručný, způsobilý (lid.)

šiký, v. šikem
šíl, -a„ m., z něm. = candát
*šilboah, -a, m., z něm. Schildwa

che = vojín na stráži (Celak)
šílenec, -nce, m. = šílený člověk;

šílený [mě,—.-nost] =, šílící (člo
věk); š. nápad... = bláznivý.
ztřeštěný; mství, stř. = šíle
nost;
šileti, -lejí || řidč. šum, -lí =
nemíti zdravý rozum, bláznit;
š. radostí, o veliké radosti; slož.
dok. ze-; šilivatž, opak.

šilha, -hovi || Sithem, -a, m., přl
jmení; pův. = kdo šilhá;
šilháček, -čka, m. = šilhavé dí
tě; loutka;
šilhati, z něm. = hledět při ne
stejnoměrné poloze očí; š. po
kom, po čem = tajně, chtlvě hle
dět; slož. dokon. za—; šilhávati.
opak.; slož. nedok. po- po kom.
čem = šilhati;
šžlhaoý [n-vě; -vost] = šilhající;
šilhoun, -a. m. = kdo šilhá
(zhrub.)

šilink, -u, m., z něm., peníz (ra
kous., angl. ...); = bití na. vojně
(zast., Jir.)

šíliti, v. šíletl
šllperský, přid. k šilperk
Šíma, Šimák, -a, —máček, -čka.

Simek, -mka, -meček, -čka, -me
'ra, -rka, m., příjm.: původ. do
mác. tvary k šimon

"šiml, -a, m., z něm. = bílý kůň;
přenes. posměšně = vzorec ú
ředních spisu, šablonovité úřa
dování; zdrob. šimnk, -a, Juřek,
-čka, m.:



šimpanz 1496 široký

*š'imlatý = s bílými, světlými -vá povidla; š-vá Růženka (v po
vlasy (Knap): hádce); šípků = rychlý jako
šimlovština, 2. = postup podle šipka, (Ner.)
úředního šimla (Tvor.) šiplati, Jam? = šišlat, -laVÝ (Č.—

šimpanz, -e, m., opice Chod)
šimrati = slabě lechtat: slož. do- šípostříl, -u, m. = stroj na stří

kon. zao-, za- ; ší/mrávati, opakov. lení šípů
šimy, v. shimmy
*šina, ž., z něm. = kolejnice (lid-)
'šinágl, -u, m., z něm., druh loď

ky; pomn. -gle = boty s dlou
hými špičkami (vulg.)

šindel, -e [[ -u (Neum.). m., z něm.,
dřevěná krytina; symb. hube
nosti: být (suchý, hubený) jako
š. (lid.); -lák, -u, m. = šinde
lový hřebík; -lář, -e, m. = vý
robce šindele; šindelový, o stře
še |[ dm? (Wint.)

*šlněl, -u, m., z ruš. =
plášť

šinknflekle, v. šunknflekle
šlnoazerie, v. chinoiserie
šiňon, v. chignon
šinouti, -nu1, -nuv, -nut(í) = su

nout (1iter.); š. se = pomalu jít
(hovor.); den za. dnem se šine
(Vrchl.); slož. dokon. od-, po-,
se- co; popo- = trochu po-; povy
se = povyrůst (čech); pře—;vy
koho z rovnováhy = vychýlit;
vy—se z kolejí, o vlaku = vy
jet; vyšlnutí vlaku; v. z mluv
nic. vazby = vybočení; vy- se
na, přední místo... = dostati se.
dopracovati se, domoci se; za,
co kam;
-št'novati,
W-J za"

šíp, -u, m., druh střely; šípafř, -e,
m. = výrobce šípů:
'šípatz' = vrhati šípy (Heyd.)

šipek, -pku, m. = planá. růže, její
plod; jdi (mi s tím) k —pku.
eufem. m. k čertu

"šipiti = šupěti (Křič.)
šipka, -pek, ž.. zdrob. k šíp (Jir.);

zprav. jen přenes.: rychlý, letět
jako š.; = letecká. četa; = zna.—
ménko ukazující směr (-—:>);

šípkoví, stř. hromad. = šipky;
šipkový, přid. k šipek: š. keř,

vojenský

slož. nedok. od-, zao-,

šípoví, stř. hromad. = šípy; š. slu
nečních paprsků (Rais);
šípem), přid. k šíp: š. jed

širáček, -čku, m., zdrob. k širák,
-u, m. = klobouk se širokou
střechou

*šírati se = šeřiti se (Baar)
"šírnouti, -nuv, -nul, -nutí = stá.

Vati se široký, širší (Č.—Chod)
šíro, v. širý
širočina, 2. = široká. sekera; =

široká. plocha (Gap.)
*širohledný (Čech) = odkud je

široký rozhled
širokanánský || širokánský =

velmi široký (cit.)
široko, v. široký a sirocco
široko-, kmen k široký ve slož.:

—boký (Hlad, Holeč.); Jalový,
-h'rdl'ý, o láhvi; -kolejný; _křidlý
rok (Ho.); Jistý; -nohý; -pleci
|| "—-plecý(Olbr.); 177837; -ramen
ný oráč (Ho.)

široký [-roce || -roko; -'rokost] =
mající rozměr nalevo & napravo
od osy; š. pojem = zahrnující
mnoho věcí; —ká. veřejnost =
řada společenských vrstev; -ké
svědomí = nepříliš úzkostlivé;
široce co vykládat = obšírně:
široko daleko = v širokém a
dalekém okolí; ze „čiroku (zeširo
ka) chodit; ze -ka. otevříti dvéře
(So.); otevřít oči ze -ka. (Jin)
= velmi se divit; ze -ka co vy
kládat = široce; -kost (Čech) =
šíře;
_2. stup. širší [šíHeL o d e h.
šiřejiJ; š. než delší = velmi
tlustý (lid. a hovor.); š. obe
censtvo, kruhy = několik různých
vrstev obyvatelstva,; uvésti... co
v š. známost = ve známost šir
ších vrstev; v nejširším význa
mu, smyslu (slova.)
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*šírošír, -u, m. (Hari.) = širý pruh vlasů u uší (s uchem vy—
prostor; šíroší'ry' || číro- || širo- padá jako šestka)
ši/rý = velmi široký, rozsáhlý šišák, -u, m. = šišatá. přilba.: rostl.
(liter.) šišatěti, -tějí = stávati se šišatý:

širší, v. široký
*šlrotáhlý = velmi protáhlý (Čech);

*šírovládný = vládnoucí nad ši—
rou zemi (Zey.)

širtink || —tynk, -u, m., z angl.
shirting. druh plátna; -kový

'širuch hrách), -u, m. = klobou
ček se schlípenou střechou (nař.,
Mrš.)

širý (*ší- Vrchl.) = široko daleko
se prostírající: 5. svět, -ré je
zero (Mácha), moře; pod -rým
nebem = venku; zpodstat. stř.
širo = širý kraj, prostor (liter.);
po ším daleka (Jin) = daleko
široko

šiř, ž., v. I. šíře
*šířava || avina. (Mar.), ž. = širý

prostor (mor.)
I šíře (někdy šiř), -ře, ž., obyč.

šířka, ž. = rozměr od Osy nalevo
a napravo; epická šíře = zevrub
nost; v šíř i dá.! (básn.); našíř,
příslov. z výrazu na šíři = na
šířku || zšíři (-ří, Jin) || vší'ři
= na šířku, do šířky

II šíře (odch. šířeji), příslov., v. ši—
roký

'šiřice, ž., ze slov. širica = široký
a dlouhý plášť

šiřitel [—lka], -e, m. =
rozšiřuje

šířiti, šiř, šířen(í) = činiti širo
kým, širším: š. nozdry (Jin), oči
(šrám.); obyč. rozšiřovat; zprav.
jen š. křesťanství, myšlenku.
vzdělanost... = činiti známějším,
přičiňovati se, aby se to ujalo:
š. se, o světle... = rozprostraňo
vati se; myšlenka... se šíří; š. se
o čem = podrobně vykládat; slož.
dokon. roz- zprávu; roz- zá.vod
= zvětšit; '
slož. nedok. rozšiřovati;
šířívati, opakov.

šířka, v. I šíře; —šiřovatl, v. šířitl
šístka, ž. = šestka (lid-). šestka

v kartách; pomn. šístky = delší

kdo šíří,

šišatitž, -cen(í) || -těn(í) = dělati
šišatým; slož. dokon. za- (lid.):
šišatý [-tč; -tost] = podobný
šišce (klobouk, přilba)

šiška, -šek, ž. = plod jehličnatých
stromů; podle tvaru š. másla, š.
chleba. š. na krmení hus ap.;
mazati šišku, v. mazati

šišla, m. = kdo šišlá.: šišlati, -lá.m
.. -laJí || -lu... -lou = nezřetel—
ně mluvit, zejména vyslovovati
špatně sykavky (š m. s...); slož.
dokon. za—;šišlávati, opak.; slož.
nedok. po- (Tilsch),
šišlavz'l [mě,—mostJ = šišlající

*šišmati = špinit, molousat; zprav.
slož. dokon. u-, za,-,- ušzšmarný
(Staš.), za..

šištice, ž. (kniž.) || šištička, ž.,
zdrob. ]: šiška

šití, stř., '1. dějově k šití; 2. = šicí
potřeby

šíti, šijí, šij, šiv, šil, šit(i) = spo
jovati stehy; sr. cícha, čert, jeh
la; = býti zaměstnán, praco
vat (vulg.); šijí s nim čer
ti = je neposedný, bujný, jako
rtuť-, š. sebou = vrtět; je to na
koho jako šito || ušito, přenes.
(o výroku...) = hodí se to naň.
vystihuje to jeho povahu (lid. a
hovor.); šitý: ručně -tě boty (ne
strojem);
slož. dok. do- co = dokončiti šití;
na- čeho, se (mnoho); o- komu
líce (Jin) = dát políček; o- se
= zavrtěti se, hlavně překvape—
ním, z neSpokojenosti; ob- co =
dokola že.-; po- všechno; pod—co
čím = dat jako podšívku; pod
šitý dareba... = chytrý, zálud
ný, úskočný; sr. liška; -tá, ra—
dost = tajná, (Vr.); pro-, pře-,
při- co; přenes. při- komu pře
zdívku (Drn.) = dáti; rade)
co = dáti se do- šití, ale nedo
šit; se- co; u- co. prostě do—
kou.; v. výše; v- co do čeho;
vy- co = šitím ozdobit; vy- si
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co = šitím vydělat; 'vy- niti = n. středa, před velikonocemi;
spotřebovat: za- co = spravit, 2. stup. škaredější. [ději]
zalátat; za- peníze do čeho *škarka, -rek, ž. = škartka
šitím ukrýt; za- ústa, komu =
přinutit jej, aby mlčel (lid. a
hovor.), zapo- co = ob-, aby se
to netřepílo;
šívati, opakov.; slož. nedok. do—
atd. '

šitý, v. šíti
"'šizuňk, -11,m. = šizení (lid.); š.,

-a, m. = kdo šidí (t.)
"škádlitel, -e, m. - = kdo škádlí

(Ner.); škádlžti, škádlí, -lete =
žertovné popouzet, dráždit, po
koušet; slož. dokon. na.- se ko
ho (mnoho); po- koho;
škáduvati, opakov.;
škádh'vý [-vě; -vost] = škádlící

škadrona, ž., z ital. squadrona =
jizdni setnina _,

škála (zříd. sic-). ž., z ital. scala
= stupnice (tónů, poplatků...)

škamna, ž. || -no, stř. (RaiS) Ii
zpravid. 'pomn. ška/mna, -men,
z lat. = školní lavice (lid. &
hovor.)

škandál.., v. skandál
'škapa, ž. = herka, špatná karta

(lid. a hovor.)
škapulíř, -e, m., z něm. =

mnišského roucha, amulet
škál-3, ž., vrstva kůže; = nevydě

laná kůže (odbor.)
škarbal || -pal, -pál || škrambal,

-pal || šk'rbál, šk'rpál, —u,_m., z
ital. = stará bota. křáp

škarda, ž., rostl.; s., m., příjm.
škareda ["-dka, Vanč.] (lid. ška'rý

da),—-dovi, m. = škaredý člověk.
ohyzda

'škareděti, -dějí = stávati se ška
redý; škared/iti, -děn(í) = děla
ti škaredým, ohyzdit; š. se =
mračiti se (lid. a. hovor.); slož.
dokon. za.- se; škaredivati, opa
kov.;
škaredivý = škaredící se (čech)

' škaredka, v. škareda

část

*škaredohlíd, -a, m. = škarohlíd
škaredý [-dě; -dost] = ošklivý,

ohyzdný. nevlídný, špatný, zlý.
neslušný; S-dá středa = popelec

.*škeřiti zuby =

*škarohled, -a. m. = škarohlíd
(Staš.); 'škarohledý = pesimis
tický (čech, Němc.); ška'rohlíd,
-a., m., ze škaredohlíd = mrzout,
pesimista; -hl£dský [-sky; -stv£],
příd. k tomu

škaroupkář, -e, m., jistý profesio
nální hazardní hráč

škarpa, —rp,ž., z ital. = příkop
škarpál, v. škarbal
škarta || ška'rtice (Wint.,

obyč. ška'rtka, -tek, ž., z lat. =
listek; škartička, -ček, ž., zdrob.
k tomu

škát, v. skat
škatule, -lí || -1, ž., z ital. = kra—

bice, schránka; (stará) š. = že
na (hanlivě); zdrob. škatulka,
'-lek, ž.; jako ze:-.lky... = čistý.
pěkně ustrojený; škatulkář, -e,
m. = kdo škatulkuje (So.);
škatulkovati co = „dávati do
škatulek“, dělit na skupiny....
třídit (s hanl. odstínem); slož.
dokon. roz- _

škeble, ž., mlž, lid. též = jeho
skořápka

*škelet, v. skelet
škemral [-lka], —a,m. = škemm
.jící dítě; .škem'rati = neodbytně
prosit (lid. a' hovor.); slož. do—
kon. na,- se (mnoho); vy- co na
kom = škemráním dosíci čeho:
škemrávatž, opak.;
škemravý kvě; -vost] =
rající

škem—

cenit (Koll.); S.
se, o zubech = ukazovati se
(Čech); slož. dokon. vy- zuby

»škica, v. skizza
škipetár, -a., m. = Albánec (za

stár.); škipetárský = albánský
škleb, -u, m. = 'šklebení, poškle

bek (liter.); *šklebina, ž. = štěr
bina (Ner.);
šklebiti.se || řidč. šklí- (Svět.,
čap., Nez.) na, koho, nač =
Svrašťovati tvář z nelibosti, z
rozmrzeni, před pláčem, „slabě
plakat; š. ústa; slož. dokon. 'ros
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tvář; roz- se; "—-use, za- se;
-šklebavatl || -škll- (Rais), slož.
nedokon. o- se na, koho, 170- se
komu, po kom = šklebením se
posmívat; u-, 1711-se:
šklebivati se, opakov.

škleblvý Dvě,- -vost] || liter.
šklebný = šklebící se; -ný ú—
směv, -ná tvář (Vrchl.)

šklíba, m. = kdo se šklebí
(Herrm.);
škllbitt' se, v. škleb;
'šklíbivý = šklebivý

šklubánek, šklubati, v. škubánek...
'škňonrati = kňourat (Kosm.)
škobrtati, -ta/vý, -tnout1', v. kobr

tati
škoda, 2., z něm. = újma, zkrá—

cení v čem, ztráta: způsobit ko
mu, utrpět... škodu; š. na obilí,
na. zdraví...; se škodou co pro
dat...; nebude mu to na škodu:
dobytek je ve -dě, vyhnat jej
ze -dy = tam, kde působí ško
du; (je) š. peněz = zbytečně,
marně by se vydávaly; š. času;
= projev lítosti, že se něco
stalo (nestalo), že někdo ode
šel, umřel... (protože nám tím
vznikne újma...):-š. ho, je" ho š.
(o zemřelém, o odstouplém členu
spolku...); š., žes nepřišel atp.

škodltl, škozen(í) = působiti ško
du: š. komu, čemu: -dí to (na)
zdraví: slož. dokon. na- se (mno
ho); po- co = porouchat, koho
= způsobit mu škodu (částeč.
vlivem němč., ale ujalo se obec
ně); 'w- komu, čemu; slož. nedok.
poškozovati; škodivatt', opak.

škodlivina, ž. = škodlivá věc;
škodlivý [-vě; ivostJ = škodící

škodná, ž. = škodná zvěř; přenes.
= zloději...; = náhrada za _ško
du || škodné, stř.;
*škodfnlk, -a, m. = škůdce
(Herb.);
škodny', 1. = škodící (Němc.),
škodlivý (Jir.); 2. = trpící škodu
(lid., Poláč.)

škodolibý [-bě; -bost] || “škody
(Zey., Arb.) = přející jinému

'školné,

škodu (člověk), plynoucí ze ško
dolibosti (úsměv, poznámka...)

škodovatin= mít, nésti škodu (lid.)
škodovka, -vek, ž. = škod0vy zá—

vody, auto z těchto závodů
škodyllbý, _v. škodolibý
škola., ž., z lat., 1. = vyučovací

ústav, vyučování; přenes. š. ži
vota, trpělivosti = nabývání zku
šeností, cvičení v trpělivosti; být
po -le = zůstati z trestu ve -1e
po vyučování; choditl za. -lu =
jinam než do školy, vyhýbati se
škole; 2. = skupina spisovatelů.
umělců atp.. jdoucích ve stopách
svého učitele; 3. houslová... š.
= učebná soustava;
školáckú [-cky], přid. ke ško
lák: fcká. léta (Jir.'); přenes.
-cká práce = nezralá, neumělec
ká, nevědecká.:
školáček, -čka, m.,
školák [—lačka], -a, m. =
obecné školy

školdozorco [ďkyněL m. = školní
dozorce, inspektor (zastat)

školení, mý, v. školiti;
školitel [-lka], -e, m. = kdo
školí, na př. vědec. aspiranta na

“vys. školách
školiti koho, se = zaučovat, po

skytovat vědomosti, nabývat
jich...; školení, stř. = výcvik..:
školený řečník... = cvičený; slož.
dokOn. při- = přiděliti školou:
vy- koho; za.- obec = přiděliti
do školního okrsku

školka, -lek, ž., zdrob. ke škola;
= místo na pěstění mladých
stromků, keřů, zahrádka

školmistr, -a, m. = učitel (zastan)
-ho, stř. = školní plat,

za vyučování ve škole;
školní, přid. ke škola: š. úloha,
mládež, výbor, hra, rok, vysvěd
čení;
školn'lcky' [-ct'vi], přid. ke _
školník [-mlce], -a, m. = školní
zřízenec, v st. době = žák (Jir..
Vlček)

školomet, -a, m. = školský pedant;
-tský [-tsky; -tst'vl], přid. k to
mu

zdrob. ke
žák
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'školovaný = školený (Holeč.)
školský [-sky; -stv£], přid. ke ško

la: š. úřad, rozhlas, zpráva; š.
příklad = který se uvádívá ve
škole, názorný, poněkud však
otřepaný; podob. š. příběh = VÝ
chovný; -lství, stř. hromad. =
školy, školské zřízeni
škop, -a, v. skop

II škop, -u (Wint.) || obyč. ško
pek, -pku, m., z něm. = kbelík:
hlava jako š. = veliká n. tupá;
zdrob. škopíček, -čku, m.;
*škopko'výhlas (Ner.) = hrubý

škorně, ž. (souvisí s kůra, skořice)
= bota (zastan)

škol-pil, -a, m. = kdo se rád škor
pí; škorpiti se = škádliti se, há—
dat, hašteřit; slož. dokon. 170
se; škorpivý Dvě,- -vost] = rád
se škorpící

škorpion, -a, m., z lat. =, štír
škořápka, v. skořápka;

'ško'řípka, -pek, ž. =
škeble

Skot, v. Skot
škrabací = na škrabáni;

škrabačka, -ček, ž. || škrabadlo,
-del, stř. [[ škrabák, -u, m. =
nástroj na škrabání:

H

skořápka.

škrabák, -a, m. = písař (po
Směš.);
škrabal, -a, m. = kdo škrabc.
škrabák, špatný spisovatel

“(hanl.); zdrob. škrabálek, -lka,
m.;
škrábanec, -nce, m. = škrábnuti,
stopa. po něm;
škrabánek, -nku, m. = výškra
bek, koláč z vyškrabaného těs
ta (lid.); = škraloup (Mrš.);
škrabanice || mina, ž. = škra
bání, špatné písmo, mazanina.
(lid. a hovor.)

škrabati, -bu || -bám, škrab || -bej,
-ba.je = sdirat, stirat, odstra
ňovat, loupat (omítku, malbu.
brambory...); slož. dokon. do
brambory; na- čeho, se (mno
ho); o- co, bláto s čeho; o- ko
lečka. přenes. = nepochodit; se
co s čeho; -šk7'abovati, slož. ne

dokon. o-, .se-;“škrabávat—i, opa
kov.; v. škrábati, škrábnouti

škrábati, někdy škrabati = ně
čím ostrým do něčeho rýt, dě
lat rýhy, rýpat (a tím působit
bolest): š. hřebíkem... po stěně;
péro škrábe; š. se za ušima; pře—
nes. = ošívati se, projev nepří—
jemného překvapení. mrzení (lid.
&hovor.), š. = špatně psát, čmá
rat: š. se kam = namáhavě jít
(lid. a hovor.); přenes. = chtít
něčeho dosíci... (t.); slož. dokon.
na- dopis; po- komu obličej, ko
ho v obličeji, stěnu; Toz- si, ko—
mu tvářj 1711-co z hrnce "_ vy—
hrnec; vy- kaňku, kOmu oči; vy
se kam; za- na dvéře, o kočce.;.;
za- se za uchem;
slož. nedokon. vyškrabovati;
škrabávatž, opakov.: v. škráb
nouti

škrabátko, stř., zdrob. ke škra
badlo

škrabávati, v. škrabati, škrábati
škrablavý = škrabající. drsný

(lid.)
škrábnouti, -b1, -bnuv, -bnut(í),

dokon. ke škrábati: š. koho, se:
slož. dokon. (ke škrábatl !
škra-): na- dopis; 0- " ob- úlo
hu = opsat (student.); o- bram
bory; 702- si tvář atd.

škraboška, -šek, ž. = maska. larva
škrabot, -u, m. = škrabáni; pře—

nes. = poplach, nevůle (hovor.)
*škra-bota, ž. = neúrodná půda

(Vanč.)
škrábotiti se = škrabati se, po—

malu... jít (Rais)
—škrabovati. v. škrabati a škrábati
škraloup (Wint. LPI/Ip). -u, m. =

hustý povlak na mléce.... tenký
led; = strup (lid.); přenes. =
úhona (lid. a hovor.): zdrob.
—pek, -pku, m.; movitý = po
dobný škraloupu

*škmmpál || -mbál, v. škarbal
škraň, v. skráň
škrap, -u, m., z angl. = rýha ve

vápenci; škra/po'vé pole
škrbál, v. škarbal'
škrdliti = lakotiti (lid.)
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*škrejpek, -pku, m. = kapka za- co = opatřiti škrtem, aby to
(Ner.) vyniklo, zatrhnout, poznamenat

*škrhatl = skřehotati (Řez.); do- II = zakrýti škrty;
kon. *škrhnouti; š. botou o škrtávati, opak.; slož. nedokon.
chodník = škrtnout (t.) pod- atd. || méně často -škrto

šla-k, citoslov. vyjadřující rychlý
pohyb: chlapci š. na koně
(Herb.); v. škrt; škrkati, v.
tamt.:
škrkavka, -vek, ž._ hlíst oblý;
škrknouti, v. škrt

škrob, -u, m., ústrojná. látka;
š., -a, m. = „špína/' (lid. a hov.);
škrobárna, -ren, ž. = továrna
na škrob;
škrobený [-ně; -nost] = naškro
bený; přenes. = nesrdečný, ne—
přístupný (člověk, zábava....) ;
škrobidlo, stř. = prostředek na
škrobení; 
škrobiti = napouštěti škrobem;
slož. dok. vuz-, o- co; škrobivati,
opakov.;
škrobmty' [-tost] =
škrob;
škrobovina, ž. = škrobová látka.
hmota; -vitý = jako škrob;
škrobový, přid. ke škrob

'škrouchavý = škvrčivý (Vr.)
škroukati, neosob. škrouká... mi v

břiše = kručí (1id.); dokon.
škrouknout'í, -klo; = houknout
(R'ais); slož. dokon. u- se na ko—
ho = utrhnouti se (t.)

škrpál, v. škarbal
škrt (lid. škrk), -u, m. = škrtnutí

(péra, pérem); š. v rozpočtu... =
omezení rozpočtu; š. v plánech
(Vrba), přes plány = zmaření
plánů; škrtací = na, škrtání;
škrtati (lid. škrkati) = dělati
čáry přes něco, přetrhovat, čmá
rat; š. [sirkami] = třít je o
podklad, aby chytly; slož. dokon.
m— se čeho (mnoho); po- co;
pod— co = podtrhnout; přenes.

'= zdůrazniti to, položit na to
důraz; pro—-článek = vy- v něm
něco, zkrátit jej; pře- = pře
trhnouti; se- rozpočet = omezit:
vy- nesprávností, jména členů...
= škrtáním odstranit; vy- sir

: "ky *= škrtáním spotřebovat;

obsahujici

vati, slož. nedok. pod— atd.
škrtll [-lka], —a,m. = šetřil (Vr.,

lid. a hovor.)
*škrtitel, -e, m. = kdo škrtí, rdou

sí, potlačuje: š. svobodného ži—
vota. (šal.)

škrtiti, škrcen(í) = rdousit; kabát,
límec... škrtí = je těsný; š. [pe
níze] = velmi šetřit (lid. & ho
vor.): š. každým krejcarem
(So.); slož. dok. při" koho (tro
chu); přiškrcený [-ně; -nost]:
p. hlas = tlumený, sevřený (ze
sevřeného hrdla.); -ně mluvit
(Vr.); u-, za- koho = zardousit:
slož. nedokon. přiškrcovati hlas;
škrtivati, opakov.:
škrtivý = škrtící, přiškrcený: š.
smích (Vr.)

škrtnouti (lid. škrknouti), -tl,
-tnuv, -tnut(í), dokon. ke škrta
ti; rozhodnouti co škrtnutím
péra = přetržením něčeho, pře
nes. l= rázně, bez dlouhého uva—
žování; slož. dokon. pře- atd.:
roz- sirku = zapálit; za- (si) co

škručeti = kručeti (lid.)
škrundati = chrochtati (Mah)
škub, -u, m. = škubnutí (Čech);

škuban, -a, m. = trhan;
škubá'nek, -nku', m., obyč. pomn.
-nky, jidlo

škubati || škZu-, —bu || —bá.m, -beJ'
|| škub, -ba.je, -bá.n(í) = trhat,
otrhávat: š. peří...; neosob. šku—
be mě v noze; š. sebou; slož.
dokon. do- husu; na- čeho (mno
ho); o- co; o- koho = ochudit,
ošidit (lid. a hovor.); pod— hu
su; roz-, vy- co;
-š_kubovati, slož.
atd.; škubávati,
nedokon. o- atd.

škubavý [4745]= škubající, trhavý;
š. pohyb; š. ret (Čech); -vě mlu
vit '(Rais)

nedokon. po
opakov. ; slož.



škubnoutí 1502 *šlajf

škubnouti, -bl, -bnuv, —bnut(í), mezi sebe škůdce (Herb.); zdrob.
dokon. ke škubati; %- kus trávy škvoreček, -čka, m., přenes. o
" čeho; u- se na koho = utrh- dítěti (Herb.)
nouti se; mi- co, se komu z ru
kOu

*škubot, -u,
Chod)

škůdce [-dkgmě], m. = kdo škodí
škudla, m. = kdo škudlí;

škudlit'l = lakotit || = kudlit:
slož. dokon. na- se (mnoho); u
co = lakocením ušetřit, získat:
škudlivý [-'vě; mostJ = lakotný

'škůdník [miceL -a, m. = škůdce;
*škůdný = škodlivý

škulina, v. skulina
škuner, -u, m.. z angl. schooner

= dvojstěžník n. trojstěžník
'škurník (škúr—), -a, m., z ruš. =

zbabělec
škuta, ž., z něm. =

lodice
škvár, -u, m. = šmejd, brak;

škvá'ra, ž. = kusovitě zbytky po
tavení n. spalování

škvarek, -rku, m. = oškvařený kus
tuku, tučné kůže atp.; přenes. =
strup (lid.); škvarko'vý, přid. k
tomu

škvařiti = rozpouštět na ohni (sád
lo...); š. se (na slunci...) = péci
se (lid. a. hovor.); slož. dokon.
w, vy- co; -škvářeti || časť.
-šk'vařo'vati, slož. nedok. val—;
škvařžvati, opakov.

'škvěčeti, -čí = kvlčet (Olbr.);
slož. dokon. za-;
'škvčknouti, -kl, -knuv, —knutí.
slož. za- = zakviknout (Němc.)

*škvíkati, škviknouti = kvikati,
-knouti, kňourati

škvíra, ž. = spára, mezera, Skulina.
škvířiti = syčet při škvaření...;

š. se = tvořiti škvíru; = škva
řiti se (Wint.); přenes. = tvářiti
se (Vr.); slož. dokon. roz— se;
rozškvíření a hloubka. propasti
(VL-); za-, 0 hlase = zakvičeti
(S.-Tů.); slož. nedokon. rozšk'vi
řovati se, o propasti (Vr.)

škvor, -a, m., hmyz; nasaditl si
škvora do ucha., přenes. = vzíti

m. = škubání (Č.

široká říční

škvrčeti, -či || škwkatž = vydávati
zvuk škvrk při škvaření...;
škvrčá'vý = vydávající zvuk
škvrk; škvrknouti, -k1, -knuv,
-knutí,_ dokon. ke škvrkatl; &. se
= scvrknouti se

škvrna, v. skvrna
škvrňátko, stř., zdrob. ke škvmč,

-něte, stř. = prasátko (podle
škvrčení), přenes. = mmě (lid.
a. hovor.)

mm. -u, m. = škytnutí (c.—Chod,
Tilsch.);
škytati = prudce vdechovat při
křeči bránice; škytávati, opak.;
slož. dokon. na- se (mnoho);
za—;
škytavka || škytka (Č.-Chod). ž.
= nával škytání;
škytavý [dvě]: š. tón = podob
ný škytání (č.-Chod); -vé Vzly
kání (Arb.); -vě vzlykati (t.);
škytka, v. výše;
škytmuti, -t1, -tnuv, -tnutí, do
kon. ke škytati; slož. za- (č.
Chod);
*škytot, -u, m. = škytání (Nei-.)

škýz, —e,m. =“ nejvyšší karta v
tarokách (z angl. mn. č. skles
<skajs>>k jedn. sky = obloha,
nebesa?); = ředitel (stud.)

šlágr, -u, m., z něm. = líbivý po
pěvek, -vá hra, působivé heslo
(hovor., opovržl.)

šlahoun, -u, m. = kořenový výbě
žek rostliny, něco podobného;
zdrob. -nek, -nku, m.

šlacha, ž. = pojivý konec svalů;
šlachomtý [-tě; -tost] = mající
šlachy (o mase), silné šlachy (o
člověku)

*šlachta, ž., z něm. = porážka, jat
ky (lid.) .

dávati za*šlajdrovati, z něm. =
fatku (Ner.)

*šlajer, -u, m., z něm. = závoj
(lid.)

.*šlajf || šlejf, -u, m., z něm. =
brzda; šlajfovati || šlej- = bmdlt



šlak 1503 šlehnOúti

šlak, -u, m. z něm. = mrtvice slož. dok. do- si na; koho = do—
(lid.); = stOpa. (11d.,mysliv.); kročit naň (lid. a hovor.); na
š.,.,-a m. =ďas: š. muvěř
(Němc.); kýho šlaka! || šlaka, jdi
k šlaku

*šlaka, ž. = struska (Čech)
šlakovltý [-tě; -tost] = čertovský,

zpropadený... (lid. a hovor.)
šlainastika. <<-ty-»,ž., ze žid. = ne

snáze, brynda (lid.)
šlampa, m. = šlampák; šlampácký

[-cky; -ct'ví] = nepořádný, leda.
bylý; šla/mpák [-pačka], -a, m.
= nepořádný člověk

šlapací = na šlapání; šlapal!
[-čka], —e,m. = kde šlape; -čka,
též = šlapátko; šlapadla, stř. =
zařízení na šlapání, chodidlo;
Šlapák, -a, m., tanec

šlapatí, -pu ll -pám, -pej || šlap.
-paJ'e. -pán(í) = stoupat na no-'

-hy (lid. a. hovor. = jít, chodit),
nohama tlačit, dupat...; š. vodu
= šlapáním se nad ní udržovat
(1id.): š. kOmu na. paty, přenes.
= přísně naň dozírat (lid. a. ho
vor.); š. si na rozum = pošetile
mluvit n. .jednat (zhrub.): š. si
na jazyk = šišlat (t.); slož. do
kon. na- co do čeho, na- se
(mnoho); o- kalhoty = při chů
zi obrousit (Staš.); po- co = u
dupat; pro'- cestu; pro- boty =
prochodit; 17%—co k čemu; roz

'co; roz- co v nóvinách... = pří
liš obšimě- vylíčit & skreslit
(hovor.); se- podpatky; u—trá
vu... = po-: u—= šlapáním urov
nat; u- koho = šlapáním usmr
tit; vy- cestu = šlapáním vyzna
čit: vyšlapaná cesta, Dřenes. =
obvyklý způsob, -lá metoda....
vy- schody, boty = vychodit;
vy- komu co = vychodit, vy-_
moci (hovor.); za: co = zatla
čiti; za- oheň = šlapáním udu
sit; šlamávati, opakov.: slož. ne
dokon. pro- atd

šlapátko, stř.,
šlápěj, v. šlépěje
:šlápnouti, -pl, ' -pnut(í), dok. k

šlapati, š. vedle = učinit chybný
krok, 1 přenes. (lid. a hovor.);

zdrob. ke všlapadlo

celou nohou = stoupnout na celé
chodidlo; ob- co = obstarat; ob
koho = zajít ke komu, přímlu
vitl se (lid. a. hovor.);
pro- co = šlápnutím promáčk
nout; vy- si = rázně vykročit,
vyjití si; —šlapovati, slož. nedo
kon. do- atd.: 131%-= stoupat
na jednom místě s jedné nohy
na druhou

šlápota, ž. = šlépěje, u 'Jir. =
chodidlo (lid. a hovor.)

-šlapovati, v. šlápnouti
šlaraflc, ž., z něm. = pohádkový

kraj blahobytu bez práce (P.
_Den); spolek; Jista, m. = člen

spolku šlarafie
*šlář, -e, m. = závoj (Roll.,
*šlašitý = 'šlachovitý (čáp.)
*šlauch, -u, m., z něm. = hadice
šlo, obyč. pomn. šle, šli, =pás

ky na držení kalhot přes rame
na kšandy

šleh, -u, m. = šlehnutí; žhavý š.
na západě (Rais) = pruh, jazyk;
satirický š.; šlehačka, ž., 1. =
šlehání, pomlázka; 2. = šlehaná
smetana;-3. = náčiní na. šlehání

šlehatl = bít, mrskat (koho, co
čím); podmětově, déšť, vítr, pla
men -há = prudce se leje, vane
..; šlehan'ý .= ušlehaný: -ná
smetana; slož. dokon. na- ko
mu [metlou...], na- se (mno
ho), o-; tvář ošlehaná větrem;
roz- co; se- koho = nabít mu:
u- smetanu; vy- komu; za-, 0
_plameni (Ner.); šlehávati, opak.;
nedokon. slož. 70%- atd.

šlehavý [-vě; -vost] = šlehající:
-vě se kmitati (So.)

šlehnouti, -hl, -hnut(í), dok. k šle
hatí; šlehlo mu hlavou = blesk
lo; slož. dokon. froz- co; vy—, 0
plamenech; přenes. slova vyšleh
nuvší z choré mysli výhně
(čech); zet-, o ohni...; přenes.
zábřesk myšlenky -hl mozkem
(Herit.); -šlehovati, slož. “nedo
kon. o'—,po- (So.), pro- (Jir.):
vy-, 0 plamenech; *za- = šlehati

Bem—.)



*šlehotati 1504 šmaťha.

'šlehot—ati= šlehati (Ner.)
šlechetník [-n'ice], -a, m. =

chetný člověk (kniž.);
šlechetný [—ně;-nost], původ. =
šlechtický, urozený, pak = u
šlechtilý, dobrotivý, milosrdný

šle

*šlecht, -u, m. = ozdoba (zast.,
Jin)

šlechta, ž., z něm. = lidé s ro
dovými výsadami; šlechtěný, v.
šlechtiti;'
šlechtic [-tična], -e. m. = člen
šlechty; šlechtický [-cky; -ctvi],
přid. k tomu

šlechtitel [-Zka], -e, m. = kdo
šlechtí; -telský baky; -stv£],
přid. k tomu;
šlechtiti, -těn(i): š. ovoce... =
odborným pěstěnim zdokonalo
vat; šlechtěný (strom...); to jej
šlechtí = činí z něho ušlechti
lého člověka, zušlechťuje
svědčí o jeho šlechetnosti; slož.
dokon. po- = povýšiti do šlech
tického stavu (Č.-Chod) ;_ w
(Tyl, Wint. , Vlč.) || obyč. zu
strom, člověka; sr. ušlechtilý :
nedok. zušlechťovati

*šlejí, v. šlajf ; šlejfž'rna, ž. = bru
sírna; symb. tlachavosti: míti
ústa... jako šlejfiř, šlejfirnu
(vulg.); šlejfiř [-řka], -e, m. =
brusič (lid.)

šlejšek, m. ][ -ška, ž., v. sliž
"'šlem, -u, m., z něm. = hlen, kal,

pěna (lid.); šlemovati = vydá.
vati šlem; slož. dokon. za- =
pokrýti šlemem; býti zašlemován
|| celý mý = pln(ý) hlenů

šlendrián <<-ryjá.n>>,-u, m., z něm.
= nepořádek, nedbalost (lid. a
hovor.); -1'iá'nský [-nsky; -nst'vn,
přid. k tomu

*šlep, -u, m.,
(starši lid.)

šlépěje (-pěj) ][ 'šlápěj (Ner.), -e.
ž. = stopa (nohy); přenes. jit...
v čich šlépějích, v. stopa

'šlíc, -u, m., z něm. = rozparek

z něm. = vlečka

= uhlazené
vkus (nižší

*šlif, -u, m., z něm.
chováni, uhlazenost,
hovor.)

šlichta, ž., z něm. = řídká kaše z
mouky n. ze škrobu

*šlingle, ž., z něm. = poutko (lid.)
šlingovština., ž. = metody práce,

jednáni nepřítele a zrádce socia
lismu Oty šlinga

'šlitáž, -e, ž., z něm. = samce
*šlof, —a, m., z něm. = noclehář

(lid.); šlofik, -a, m. (život.), z
něm. = spánek (hovor.)

*šlohati = šlehat (nař., Mrs.)
šlojíř, -e, m., z něm. = závoj (za

star., Jir., Ner., Klíč.)
*šloumavý = šustlvý
*šloupnouti, -pl = šlápnouti (lid.,

Ner.)
'šluk, -u, m., z něm. = hlt, jedno

vdechnutí kouře z cigarety (lid.);
šlukovati (cigaretu) = polykat
kouř (z ní); dokon. šluknoutt si

šlupka, -pek, 2. = slupka (lid.)
*šmafu, z franc.: je mi to š. =

úplně jedno (hovor.)
*šmáha, ž. = šmouha (lid., Němc.)
šmahem, přislov. = vesměs, bez

rozdílu, najednou, naráz
'šmaja. || šmája, -je || šmajda, ž.

= kořalka (lid.); šmajda, m. =
kdo šmajdá (lid.);
šmajdati = kulhati; -da/vý' =
kulhaVÝ (lid., Čap.) 

'šmajchliř, -e, m., z něm. = kdo
šmajchl-uje (lid., č.—Chod);
šmajchlovati komu = lichotit
(lid.); slož. dokon. na- co = o—
zdobit, přikrášlit; na- se (mno
ho); u- koho = uchlácholit, u
klidnit;' za- komu = zallchotlt

"šmak, -u, m., z něm. = chuť
(lid.); šmakovatž = chutnat (t.)

*šmalc || šmolc, -e, m., z něm. =
rozškvařené máslo

*šmant, -u, m., z něm. = kus měk
ké rudy

"šmatati = hmatat (lid.); slož.
dokon. na- = nahmatat; vy-J
v. šmátnouti

šmaťha, m. = kdo šmat'há., šmatlá;
šmaťhati = kulhat (lid.); slož.
dokon. se- obuv = schodit;
šmaťha'vý [mě; -'vost] = šmaťha
jici, šmatlajici



šmatla 1505 *šmudla

šmatla, m. = šmaťha;
šmatlafousek, v. matla;
ěmatlat'i, Javý = šmaťhati, -ha.vý

šmátnouti, -tl, -tnuv = hmátnouti;
slož. dok. now, vy

šmátrati = šmatatl;
za- (Vr.);
šmátravý krok = tápavý, šmat—
lavý (Vr.)

šmejd, -u, m., z něm., 1. = špat
né zboží, brak (lid. a hovor.);
2. obyč. pomn. -dy = šmejdění,
rejdy (Emil., Vanč.); šmejdil, -a
|| -dí'ř, -e. m. = kdo šmejdí;
šmejditi, -děni = toulati se, cho—
dit někam, většinou z nekalého
úmyslu, abychom něco vyzvědě—

slož. dokon.

li...; š. po podlaze = lézt
(Němc.); š. po domě = pocha—
zet;
slož. dokon. o- skály, balvany
= pro- (Vr.); pro- co = pro
lézt, šmejděním ztratit; 1711—co
= šmejděnim vypátrat;
šmejdwati, opak.

'šmelc; -e, m., z něm. = smalt,
email (zast.); šmelci'ř, -e, m. =
tavíř; šmelcovati = tavit; slož.
dok. roz- ; přenes. roz- peníze
= utratit (lid.);
šmelcmma, ž. = tavíma;
šmelcový, přid. ke šmelc': š. ko
lárek, -vé držátko (Baar)

šmellna, ž. = zboží... prodávané
pod rukou, na. černo, obchod pod

rukou, na černo, „keťaství“; dnář
[-nářka], -e, m. = kdo se zabývá
se šmelinOu, keťas; mařiti = ob
chodovat pod rukou, keťasit
(lid. a hovor.)

'šmerkus(t) || šmergust || šmi'rgust
|| šmigrust, -u, m., z něm.
Schmeckostem = pomlázka (lid.)

*šmldlati ll _Iiti, -Zovati = pižlat,
„mydlit“, špatně hrát (lid.)

šmlgrust, v. šmerkúst
šmik, citoslov. vystihujíčí prudké

říznutí, přestřihnutí; udělati š.:
šmikati = prudce řezat... (lid.):
slož. dokon. na- čeho (mnoho);
o- co (Herb.); šmik'noutž, -kl,
-knuv, -knut(í). dokon.; slož.
dokon. pře-, u

*šmikon, přislov. -= šilnno, napříč
(lid., Jir.)

'šmink, -u, m. || -ka., ž., z něm.
= llčidlo; šmi/nkovati koho =
líčit; slož. dokon. niz-; od—koho,
se = zbavit líčidla

'šmír, -u, m., z něm. = maza
dlo, kolomaz; šmira, ž. = koču—
jící divadelní společnost nižší ú
rovně (hanl.); šmírák, -a, m. =
člen šmíry; šm/irařina, ž. = he—
rectví (t.)

'šmirgl, -u, m., z něm. = smirek
(lid.); šmžrglovati = čistití
smirkem

šmirgust, v. šmerkust
*šmizetka, ž., z franc. chemisette'

= náprsenka (zaniká.)
šmodrcha, m. = popleta (lid. &.

hovor.)'; šmodrchati, v. modr
chati

šmok, -a, m. = novinář, hlavně
píšící proti svému přesvědčeni
(hanl.); šmokovina, ž. = šmo
kovské psani, -ský kousek:
šmokovský Deky; -st'vi], přid. ke
šmok

'šmolc, v. šmalc
šmolka, ž., z něm. Schmalte. =

modř, modřidlo (lld.); = laň.
kolouch, mladé srnče (mysliv.):
šmolkmzati = modřití; šmolkový
[-vě], přid. ke šmolka; -vě
modrý (šimáč.)

'šmorn, -u, m., z něm. = šmejd;
= nic, „houby“, silný zápor
(vulg.); = smaženec (lid.)

šmouha, -ha/nec, -hatý, -ho1ritý, “v.
čmouha:
šmouhati = dělati šmouhy; slož.
dokon. po- co (Č.-Chod); šmouh
noutž, -hl, —hnuv,-hnuti, dokon.;
slož. dokon. po- (Preiss)

*šmnd'la, ž. = špinavá., nepořádná.
žena, coura, nevěstka (hanl.):
šmudlati. = špinit (lid.); š. pa
rádu (Tilsch.) = tajně dělat a
zašpinit; slož. dok. u-. za- =
ušpinit; šmudlik, -a, m. = u
šmudlané dítě; š., -u, m. = něco

-ušmudlaného (Vr.)



*šmugl 1506 *šófl

'šmugl, -u, m., z něm. = podloud- šňupací tabák = na šňupáni;
nictvi (lld.); -glovati = podloud- šňupák, -a. m. = kdo šňupe
ně převážet, přenášet (hanl.); 5., -u, m. = nos, ústa.

'šmuk, -u, m., z něm. = ozdoba.
klenot (lid.)

'šmýkatl, -knoutž || šmy-, lid. m.
smýkatl... (č.-Chod)

šmytec, v. smyčec
'šnába || šňába, ž. ||

<-su», m., z něm.
(lid.)

šňapáček, -čka, m. (Jin), zdrob. k
_ 'šňapák, -u, m., z něm. = ohnu

tý nůž (lid.)
šnaps, m., v. šnába.
šneček, -čka, m., zdrob. ke šnek;

šnečí, přid. ke šnek; š. pochod
= pomalý (Mach.);
šnek, -u, m., z něm. = hlemýžď;
podle 'podoby = točité schody,
nekonečný šroub; šnekové scho
dy (č.-Chod) = točité || šneko
vítá

'šnerkl, -u, m., něm. =
(šaL)

šněrovací jehla, střevíce = na šně
rování; wačka, -ček, ž. = žlvů
tek na stažení těla, korset;
divadlo, -del, stř. = tkanice, ře
mínek na šněrování; šněrovati
co = stahovat, spínati tkanice
ml... provlečenými skrze dírky;
š. [cestu], o opilci = potáceti se
(lld.); slož. dokon. roz-, se-, za
co; přenes. se- koho = omezit
jeho volnost; sešněrovaný [most]
|| 14- (Kunět.); šněrovávati, opa
kov.

'šnicl || šnycl, -e, m., z něm. =
řízek (lid.)

'šnlt || šnyt, -u, m.. z něm. = řez
-- (piva)
šnltlich, -tlik, -tlink || šny-, -u,

m., z něm. = pažitka (lid.)

šnaps, -su
= kořalka

ozdůbka

'šnofoun || šnophoun, -a, m.. z
něm. Schnapphahn = holomek
(Nel-.)

šňořitl, z něm. = strojit, fintlt
(lid. a. hovor.); slož. dokon. no)-,
W'; -šňořovati, slož. nedok. nez-,
vz./_ .

huba, čumák (zhrub.);
šňupati, -pu || -pám, -pej, -pá
n(i) = vtahovati tabák nosem:
přenes. = trpět, snášet (vulg.):
slož. dokon. 14- se =* šňupánlm
umazat; ušňupaný; vy—tabák =
šňupánim spotřebovat: vy- (si)
co = odskákat (zhrub.); za- =
11':
šňupávati, opak.; v. šňupnoutl

šňupec, -pce, m. = štipec šňupa
vého tabáku, šňupnutí; nestojí to
ani za. š. tabáku = za nic (lid.):
zdrob. šňupeček, -čku, m.;
šňupka, ž., 1. = šňupec; 2. =
vymrštění prstu Opřeného o pa
lec; -kou ruky shoditl mouchu
(Mrš.); š. [do nosu, přes nosl.
přenes. = štipka, špička (lid. a
hovor.) '

šňupnouti sl, -p1, -pnuv, -pnut(í)
= vzítl si šňupec; slož. dokon.
na- koho = dohřát, rozzlobit
(zhrub.); našňup'nuuý) = do
hřátý...

*šnuptychl, —u,m., z něm. = ka
pesník (lid.)

šňůra || šnura (Nemo.), -rek, ž.,
z něm. = pletený provazec; š.
perel, korálků... = perly na šňů
ře; jako po -ře = rovně (lid.)

'šnurbart, -u, m., z něm. = pro
vázkovité lmíry pod nosem

šňůrčička, šňůrečka, šňůrka, ž.,
zdrob. ke šňůra;
šňůrovaný = se šňůrami
(Herb.);
šňůrový odznak = ze šňůr (č.
Chod)

šnycl, šnyt, šnytlich, -tl£k, -tlink,
v. 'šnicl, šnit, šnltlich

šodó, v. chaudeau
šofér [-rka], -a, m., z franc. chauf

feur = řidič[ka] auta; šoférský
praky; -rstv£], přid. k tomu:
šofžrovati = řídit auto (hovor.)

*šófl ll šoufl, z něm.; neskl. přid.
jm. = chatrný,- špatný (lid.)



*šohaj 1507

*šohaj || šuhaj, -e, m. = jinoch.
mladík, hlavně urostlý (nař.);
šohajka ]] šuf, ž. = dívka v kroji
(praž.); = ženský kroj podle 11
dového

šok, -u, m., z angl. shock = otřes
nervů; šoking, v. shock;
šokovati koho = urážet

šomáž, -e, ž., z franc. = zastavení
práce, ušlý tím zisk, výdělek:
-žní || -žo'vé pojištění = proti
nezaměstnanosti

Sopka, v. Pšovka
*šorc || šorec (Herb.). -rce. m.. z

něm. = zástěra (lid.)
šortky, v. Shortky
I šos, -u, m., z něm. = daň, hlav—

ně městská (zastara)
H šos, -u, m.. z něm. = postranní,

Spodní díl kabátu (čes. náhrada
svěs, -u, m., se neujala);
šosáck/ý [-cky; -ctv£], příd. k
šosák; -cwo, stř. hromad. = šo
Sáci;
šosák, -u, m. = šosatý kabát;
š., -a, m. = nepřítel novot.
zkostnatělý člověk (hanl.);
šosatěti, -tějí = stávatl se šosá
kem; slož. dok. ze-;
šosatý = se šosy (kabát)

šosé, v. chaussée
šosní, šoso'lmí = podrobený I šosu,

0 domě... (Baar, Wint)
šošolka, ž. = chocholka
šotek (Erb., Jir. še-), -tka, m.

skřítek; tiskařský, sazečský
=. chyba měnící vážné slovo ve
směšné atp.

'šotyš, -e, m., z něm. = skotská,
kostkovaná látka; tanec

*šouíek, -fku, m., z něm. = peníz.
„šesté.k“; tanec; dělati si z koho
-fky = blázny (lid. a hovor.)

šoufl, v. šófl
šoukavý Dvě; mostJ = drobný,

zdlouhavý, piplavý, o práci
šoulačka, -ček, ž. = šoulání;

šoulati se, -lání, 1. = šourati
se, loudat (Rais); 2. = plížiti
se ke zvěři; slož. dokon. při—se:
šoulavý krok = plíživý

Smil

95!

šoust

*šoulet, -u, m., žid. = husa 5 pod
poušťkou

*šoumati = šumětl (liter.); slož.
dok. za- (Jir.); šoumávati, opak.;
slož. nedokon. po- (Jin) = šou
mati;
šouma'vy' ševel (t.)

šoup, citoslov. vystihující zvuk při
tanci... (Rais): šoupaoí dvéře...
= na šoupaní, posuvné; šoupák,
-a, m., tanec; šoupálek, -lka, m..
pták;
šoupatž, -pu || -pá.m, -pej, -pa;|e,
-pajíc, -pá.n(í) = posunovat.
strkat co po něčem; š. co, kam.
š. nohou po podlaze; š. poklony
= dělat a šoupnoutl při tom no
hou (hovor.); š. se = šoupavě
jít; slož. dokon. do- se kam:
03 pro- co = šOupaním odřit,
prodřít; mřž- se kam; šoupá
vatč, opak.; slož. nedokon. o
atd.: v. šoupnoutj:
šoupátka, stř. = šoupací, uzaví
rací zařízení;
šoupavý [dvě; -vost] = prováze
ný šoupáním (krok...)

šoupnouti, -pl, -pnut(í), dokon. k
šoupati: slož. dokon. od-, po-,
při- co; roz- se = rozjařití se
(vulg.); 86- co s čeho: 17- co
kam = zasunout. zastrčit; try-,
za- = vystrčit, za,-;
-šupo'vatf£, slož. nedokon. od- atd.

šourati nohama = šoupati (Baar):
obyč. 5. se, šourání = pomalu
jít, pohybovati se; slož. dok. Ddr,
při-, v-, vy— se; šourá'vati se,
opak.;
šouravý [mě; -vostJ krok

šourek, -rku, m. = vak s varlaty
šourem, příslov. = šikmo, napříč
*šournouti, dok. ]: šouratl (Ner.)
šoust, citoslov. vystihující prudké

hozeni; šoustati = šoupat (no—
hama...), třít; = pohlavně ob
covat- (vulg.); slož. dokon. 'na
komu = nabít; po- dlaně = po—
mnout (Wint.); vy- co = tře
ním vyleštit (Krásnoh.);
šoustnouti, -stl-, -stnut(í), do
kon. = šoupnout, praštit (čím)



šovén 1508 špedice

šovén, -a || šovinista, m., z franc. špalír, -u, m., z něm. = hustá. řada
chauvin = stoupenec šovinismu; lidí kolem cesty, po které jde
šovénský Esky; -ství] = šovinis- průvod, jede Významná osoba
tícký; šovinismus a-nyzmus», špalkový, přid. ke špalek: š. úl
-mu, m. = přepjaté, krajní vlas
tenectví, hlásající nenávist, opo
vržení ): jiným národům; misticky'
[-cky] a—styc-»= v duchu šovi
nismu

'špa'cir, —u,m., z něm. = procház
ka (lid.); špacírka, ž. = pro
cházka, vycházková sukně, hůl;
špacírovati = procházeti se; slož.
dok. *na—'se (mnoho); pro- se =
projití se

špaček, -čka, m., pták; hra; =
zbytek doutníku n. tužky (lid. a
hovor.); tlouci -čky = podřimo
vat (t.); zdrob. špačíček, -čka.
m. (řid.); špačkovati = mluvit
jako špaček, plácat, hubovat

ěpádlsta <<-dys-'»,m. = kdo hraje
špády (Č.-Chod)

špadón, -u, m., ze špaň. =
sečný meč (Ner.)

špádský, přid. ke špády: -ské eso;
špády, ž. pomn., z ital., barva v
kartách (vlast. meče), karty;
přenes. = (dlouhé) nohy (lid.)

špagát (" -kát čech), -u, m., z
ital. = motouz (lid. a hovor.)

špachtle, ž., z něm. = zednická,
malířská lopatka, lžíce

'špajscetle || špajska, -sek <<-zek».
ž., z něm. = censurni list (stud.)

špajz, -u, m., z něm. = špižirna
špakát, v. špagát
špalda, ž., z lat., druh pšenice
špalek, -lku, m. = kus pně, úl z

něho; spát jako š. = tvrdě (lid.
'a hovor.); hluchý, hloupý jako
š. = úplně (zhrub.); být jako
s. = tupý, necitelný (zhrub.)

dvoj

špaleta, ž., z _ital. = ostění; špale- '
tová stěna

špalíček, -čku, m., zdrob. ke špa
lík, špalek; podle podoby =
tlustá. knížka, malého formátu,
dámský podpatek;
špalíčkov'itý = podobný špalíčku;
špalíčko'vy' kalendář
-vá dlažba;
špalík, -u, m., zdrob. ke špalek.

(Herr-m.), .

špán, -u, m., z něm. = louč (lid.,
Vr., Baar)

špánek, -nku, m., z něm., choroba
hleznu u koně

španěl [-lka], —a,m., národ. jm.;
španělka, ž. = rákoska, vycház
ková. hůl, chřipka:
španělsko, stř., země, stát; špa
nělský, přid. ke španěl; »ská
stěna = zástěna; -ké boty, mu
čidlo; -šti jezdci = drátěná pře
kážka; v. vesnice;
španělština, ž. = španělský ja
zyk:
Španěly, -něl, pomn. = španěl
sko (zastar.):
Španžel <-níjel», špwn'ielka, Spa
nielsko, španielslvý = španěl...
(hovor.);
Spa/mihal, špa/n'lholka... = špa
něl... (lid.)

špára, v. spára
'špargál, -u_ m. =

(hovor.)
*špargl, -u, m., z něm. = chřest;

šparglov'na, ž. = šparglové pole;
ěparglový, přid. ke špargl

*špárherd || špa/r—, špor-, -u, m.,
něm. = sporák (lid.)

špás, -u, m., z něm. = žert (lid.
a hovor.); špásovati = žertovat;

špásovity' [-tě; —tost] || špásovný
[-ně,- -1wst] = žertovný

špata., ž. = špatná věc, člověk (lid.)
*špatitl = hyzdit (Kau,)
špatná, ž.: potázati' se se špatnou

|| se zlou [radou] = špatně, zle
učinit, rozhodnouti Se;
špatněti, -něji = stávati se špat
ný; slož. dokon. po-, ze-;
špatný [-ně; -nost] = ne dobrý
co do jakosti, mravně (člověk.
čin, zboží, obilí...); -né zdravi
= chatrné; je mi -ně = mdlo

špedice, v. spedice; špeditér, -a.
m., z něm. = dopravce zboži,
zasilatel; —rský [-rsky; -rství],
přid. k tomu

tlustá kniha



špeh 1509 šplcovati

špeh, —u,m., z něm. = sliděni, zví- co; —špendlovat4, slož. nedokon.
dání: jit, vyslat koho na —hy; na- atd.: špendlivatž, opak.
špeh, -a. " špehoun [pnkaL -a, *špendýrovatl, z něm. = darovat
m. = vyzvědač; špehounský
[-sky; -st'vž], přid. k tomu;
špehovati = slidit, vyzvidat;
slož. dokon. cry-,
špehýrka, -rek, ž. = vyhlídka v
okně, okénko ve dveřích:
špehý'ř, -e, m. = špehoun

špejchar Il špý-, -u, m., z něm. =
sýpka, _

špejl, -e, zdrob. špejlek, -lku, m..
z něm. = roubík, dřevěná tyčin
ka: = závora. (Karaf.); špejliti
jitrnice = spinatí špejlí; slož.
dokon. za.

*špek, -u, m., z něm. = slanina
(lid. a. hovor.); symb. špíny: ko
šile... jako š.; jit na. špek, dáti
se nachytatl na, š.. přenes. =
dáti se nalákat; špek, -a || špe
kown, —a, m. = tlustý člověk,
vojen5ký kuchař (žen.); špeko
vý = ze špeku, se -kem

'špektákl, -u, m., z lat. = podi
vaná. (nižší hovor.)

špekulace, dam, Jovan, v. speku
lace

'špellti kým, čím = hodit, udeřit
(lid.. Herb.)

Špelnnka " 'ňka, ž., z lat. = "dí
ra", špatná mistnost (hanl.)

špenát, -u, m., zelenina; špená
to'vý, přid. k tomu

*špendábl, neskl. přid. jm., z něm.
= štědrý (nižší hovor.)

špendliěek, -čku, m., zdrob. ke
špendlik; -čkem hrabat, vyhra
bávat koho ze země = litovat
jeho smrti (lid. a, hovor.);
špendlíčko'v'itý = jako špendlí
ček (Tilsch.)

špendlič'í, stř. = jehličí (Baar,
Karan)

špendlík, -u, m., z něm. = spl
nadlo; = žlutá. sliva;
špendlikář [+kaL -e, m. =
výrobce špendliků; špendlikový,
přid. ke špendlik: -vá. hlavička

špendliti = spinati špendlíky;
slož. dokon. m-, při-, .se-, za

(lid. a, nižší hovor.); moci si co
š. = dopřát

špensr a-zm, -u, m., z angl. =
krátký kabátek, bolero

*šperhák, -u, m., z něm. = paklič
šperk, -u, m., z něm. = skvost:

šperkovati = zdobiti šperky
(Ner.); slož. dokon. vy.- = vy
zdobit, na př. světnici (t.); vy
šperkovaně ženy = ozdobené
šperky (čelak.); přenes. vy- řeě
= slohově ozdobit (hovor.);
šperkovnice, ž. = schránka na
šperky (Slád., Majer.);
'šperko'vný (Wint., Mach.) = o
zdobený šperky

*šperloch, -u, m., z něm. = plach
ta na. vůz (zast., Jin)

*špet, -u, m. = špetnuti; ani š. o
něm není = ani slechu (čech);
špetati = cekat, šuškat, slabě
mluvit

špetlčka, -ček, ž., zdrob. ke .
špetka, ž. = co se zachytí ko—
nečky prstů, ždibec, štipec, troš
ka (soli, čaje...), přenes. š. vti
pu, veselí, rozumu, svědomí

špatnouti, -tl, -tnuv, -tnuti = cek
nout

špice, ž., z něm. = hrot, hrotltý
konec; š. kola = paprsek

špicl, -a, m., z něm., druh psa.
přenes. = vyzvědaě, donašeč, po
licejní agent (hanl.):
špžclik, -a., m., zdrob. k tomu,
1. o psovi, 2. o današeči...
(Gottw.);
špáclovati = donášet, být špic
lem; š. koho (Tilsch.) = špe
hovat;
špóclo'vský [-sky; -stv£], přid.
ke špicl (= vyzvědač)

špicovati, z něm.: š. obilí = urá
žeti špičky, osti; š. uši = po
zorně poslouchat, hlavně to, co
nemáme slyšet (lid.); š. tužku
=. ořezávat ji do špičky (t.);
slož. dokon. o- tužku



špičáček 1510 šplh

špičáček, -čku, m., zdrob. ke
špičák, -u, m. = něco špičatého,
zub; š., -a, m. = srnec, jelen
s parohy bez Výsad

špičatěti' _tějí = stávati se špiča
tý; slož. dokon. ze-;
špičat'iti, -těn(í) = činiti špiča
tým, ořezávati do špičky; slož.
dok. při-, za- co; ze- ústa (Nei—.);
špičatý [rtě; -tost] = vybíhající
do špice; přenes. š. člověk =
dávající „špičky"; -té slovo =
„špička“, štipka: v. jazyk

špičička, ž., zdrob. ke špička
*špičiti = žít, kosit v řadě sekáčů

první (Jin)
špička, -ček, ž., zdrob. ke špice;

něčeho na -čku nože = špetku,
trochu; chodit po -čkách, přenes.
= opatrně, tiše, abychom neru
šili; -čky společnosti = přední
osobnosti (hovor.); špička = roz
jařeni, mírná „opička"; = štip
ka, šňupka, taťka; houba;
špičkovati koho = dávat mu
„špičky", dobírati si ho (lid.
& hovor.):
špičkový, přid. ke špička: -vé
„víno = mající výbornou jakost:
-Vý výkon = nejvyšší, vrcholný
(hovor.)

*špígl, -u, m., z něm. = zrcadlo:
= soupis titulů, podle kterého
metér rovná sazbu (novinář.); =
kapr bez šupin (lid.)

'špihovati = opatřovati „spíži".
potravu (zast., Jin)

špikovačka, ž. = jehla na špiko
vání; špíkovati maso = prostr
kávat je slaninou; přenes. š. řeč
cizími slovy (čech, hovor.); slož.
dokon. pro-, vy

špína (nář. špi-), ž. = nečistota,
nečisté, voda, kal atp.; přenes.
= mravní bahno, nepořádek,
špatná káva, polévka... (lid. a
hovor.); š. o člověku = „škrob“,
lakomec;
špinavec, rvce, m. =
člověk, hlavně přenes.;
špinavý [—fvě;most) = nečistý;
přenes. ,-vé myšlenky, jednání

špinavý

špindíra, ž. = špinavá osoba (lid.
a hovor.)

špindlovky, -vek, ž. = vřetenovky
(hodinky)

špiniti = činiti špinavým, znečiš
ťovat; š. koho = pomlouvat,
očerňovat (lid. a hovor.); š. se
s kým = stýkati se s tím, kdo
toho není hoden (lid. a hovor.);
slož. dokon. do- co; 'na- co (tro
chu); 170—si ruce; po- koho =
pomluvit; u-, za- co; špmwati,
opak.

šplnka, ž., zdrob. ke špína
'šplntizírovati <<-ty-»=

(lid., Tilsch.)
špión [ruka] <<špijón», -a, m., z

ital. = špeh (lid. a hovor.);
špionáž, -e, ž. = vyzvědačství;
špionážní proces, středisko;
špiónský Esky,- -ství], přid. ke
špión

*špiritus, -su, q-su», m., z lat. =
líh (lid.); = rozum (žert)

špitál, -u, m., z něm. = nemoc
nice (lid. a hovor.); -Zn£k [dni—
091 = ošetřovanec ve špitále;
Jaký, přid. ke špitál

špitati = šeptati; slož. dokon. se—
Se = smluviti se (R. Svob.); za
(Vr.); špžtnouti, —tl,-tnuv, -tnutí,
dokon.

špíže atp., v. spiže

mudrovat

špláchati, špláchnout'i = šplíchatř,
-chnouti

šplechot, —u,m. = šplíchot (Němc.)
šplecht, -u, m. = povídání, tlach

(lid. a hovor.); šplechta, -tovi
" -tal, -a, m. = kdo šplechtá,.
tlachá;
šplechtat'i. = šplíchat, tlachat

šplh, -u, m. = šplhání, šplhnutí:
*šplháctví, stř. = šplhounství;
šplhadlo, stř. = tyč na šplhání;
šplhati = lézti nahoru a opíratia
se rukama i nohama; přenes. =
pracovat, jednat, abychom se
zavděčili '(hanl.); slož. idokon„
na- se (mnoho); pře—co; vy- se
na strom; přenes. = democi se
vlivného postavení...;
šplhávati, opakov.:
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šplhavec, -vce, m. = šplhavý šprcek, -cka. || šprček, -čka, m. =
pták; přenes. = kdo šplhá, prcek, mrně, škvrně
„štrébr“; *špreohýř, -e, m., z něm. = mluv
šplhtwý pták = šplhající; ka (zam-__,J'ir.)
šplh/nouti si, -hl, -hnuv, -hnutí,
dokon. ke šplhatl ve Význ. pře
nes.:
šplhoun, -a, m. = šplhavec ve
smyslu přenes. ; šplhounský
Esky; -stv£], příd. k tomu

šplíchatí (odchyl. šplý-) = stří
kat, vystřikovat, často též =
způsobovatl tím zvuk; voda šplí
cha...; š. komu (vodu) do očí;
slož. dok. na- do oči...; 0- co;
maják ošplíchaný vlnami (Ner.);
po- koho, co; roz- se, o vlně
(Ner.): šplichávat'l..., opak.;
šplíchnoutž, -ch1, -chnuv, -chnutí,
dokon. ke šplíchati; slož. dokon.
na- atd.;
šplíchot, -u, m. = šplíchání (ll
ter.)

*šplochtatl = špláchatí
šplouchatl = šplíchati; šplouchavý

= šplouchající
šplounatl = šplouchati (básnic.);

šplounavý = šplounajicí
*šplun, -u, m. = šplounání (ob

rozen., Čech) _
šplýchati, v. šplíchati
*šponovatl, z něm. = napínat.

táhnout (lid.); slož. dok. „.a-, vy
*šporák, -u, m. = sporák (lid.)
*šporec, -rce, m. = vrchol (Heyd.)
'šporkasa <-sa.», ž., z něm. = spo

řitelna (lid., Martin.)
*šporn, -u, m. || šporna., ž., z něm.

= ostruha. (lid.)
*špórovati, z něm. = šetřit, střá

dat; slož. dokon. na-, u-, za—
si peníze

*šport atp., v. sport
*špouchně, -nete, stř. = mmě,

škvrně, o novorozeněti (č.-Chod)
špouliti || špuliti, špul: š. -rty

(ústa) = vysunovat, vypínati do
předu & zaokrouhlovat; slož. do
kon. na-, se-, 1731-rty; za.- ústa
(Wint., Ner.): vy- se, o kaš
tanu = vykuliti se (Čap.); -šp'w
lovat'i., slož. nedok. vuz-, se-, 011—;
špoulžvati, špu-, opakov.

šprle, -lí, ž. pomn. (Herb.) || 0
byč._ šprlem, stř., z něm. =
brlení, pažení

*šproch, -u, m., z něm. = řeč, po
vídání: není šprochu, aby v (na)
něm nebylo pravdy trochu (po
řek.)

šprota., zdrob. -tka, ž. (lid. též
šp'rot, m.), sled'ovítá ryba

*šprtek, -tka., m. = šprcek
*šprťouchle, zprav. pomn. data,

stř. = šašky, šaškoviny (lid. &.
hovor.)

šprušel, '-š1e ll šprysel, -sle || šprys
lék., -s., m., z něm. = příčel (lid.)

šprým, -u, m. = žert;- šp'rýmař,
-e, m. = kdo šprýmuje; Jaký
[Jaka/,- —řství], přid. k tomu;
šprývnek, -mku. m., zdrob. ke
šprým:
šprýmo'vati = žertovat: slož. do
kon. za— si; šprýmov'nýz [-'ně;
masu = žertovný

šprysel, _slík, v. šprušel
špulitl, v. špoulitl ;

'špulka, -lek, ž., z něm. = cívka:
-špulovat'i, v. špouliti

špumprnákle, v. pumprnákle
*špundns, m.: š. z čeho = strach

(vulg.)
'špunt, -u, m., něm. = zátka (lid.);

š., -a, m. (život.) = dítě, malý
člověk (lid. a. hovor.); špuntíček,
-čku || -čka., m., zdrob. ke špunt
tík, -u „ -a., m., zdrob. ke špunt;
špuntovat'i = zátkovat; slož. do
kon. od-, za

špurt, -u, m., z angl. = zvýšené
úsilí při hře, při závodu; špwr—
tovatí = provádět špurt || -tnouti
= provésti; přenes. = -tnouti do
kopce, kopec ap. = rychle naň
vyjít, vyjet (nižší hovor.)

špýchar, v. špejchar
*špytatl, -tnout£ =

nouti _
šráček, -čku, m., zdrob. 'ke šrák

špltati, špit
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šraf, -u, m. || šrafa, ž., z něm. =
čára na mapě naznačující sklon
půdy; šrafo'vati = čárkovat;
slož. dokon. vy

*šmjtofle, ž., z něm. = tobolka
*šrák, -u, m., z něml = podstavec,

věšák, rohatina, kšanda (lid.);
šrákem = šikmo (J'ir.')

*šraml, -u, m. = malý hudeb. sbor
(podle vídeňské lidové hudby
Hanse Schrammela)

šramot, —u,m. = šramocení;
šra/mo'titi, -mocen(í) = působit
šum, hluk; slož. dokon. na- se
(mnoho); po- koho, se. co =
potlouci, porouchat; vyjít z čeho
pošramocen, přenes. = s úhonou,
s pošramocenou ctí; pošramocená
čest = porouchané; zpr-, prostě
dokon.; šramotivati, opak.

šraňk, -u, m., z něm.“ = závora,
zábradlí, skříň (lid.)

šrapnel, -u, m., z angl. = děloVý
náboj (podle vynálezce Shrapne
la); Jový, přid. k tomu

šrégem, -gou, příslov. = šikmo
(lid.) .

šrot,--u, m., z něm. = hrubá obilní
tluč, sekané olovo; šrotovati =
drtit na šrot; slož. dokon. se

'obilí; šroto'lmík, -u, m. || mnice,
ž. = stroj na šrotování

šroub, -u, m., z něm. = dřík, hřeb
se závity; přenes. berní š. =
tlak daní, tísnivé daně;
šroubeček, -čku, m., zdrob. ke
šroubek, -bku, m., zdrob. ke
šroub

šroubei, -e, m., květenství
šroubovací (židle) = na šroubo
_ vání;

šroubovati = šrOubem připevňo
vat; š. se (Ner.) = pomalu jít;
š. věty, myšlenky = příliš slo
žitě, neobvykle, nepřirozeně tvo—
řit, vyjadřovat (hovor.); šroubo
va/ný [mě; mostJ: š. sloh, -ná
řeč; slož. dokon. vuz-, od—, při-,
7025 “Div-,za- co; šroubovávati,
opakov. 

šroubový, příd. ke šroub: š., klíč
*šrum, -u, m., z něm. = neklid,

rozruch (Klost.) 

šrůta (Jin) [[ obyč. zdrob. šrůtka,
ž., z něm. = delší &.tlustý plát
masa, hlav. uzeného, slaniny; =
šarvátka, potyčka (hovor.)

štáb, -u, m.. z něm. = skupina ve
doucích lidí; š. pracovníků; ge
nerální š. (vojen.); *štába, m.
= štábní důstojník

šťabajzna, ž. = hezká holka
(vulg.)

"'šťabák, -a, m. = chlapík, „kos'“
(předváleč. vulg_)

štábní, přid. ke štáb: š. důstoj—
ník

"štábrle, zdrob. -Z'Lčka.,ž., z něm-.
= hůlka, hůlčička (lid.)

štace, ž., z něm. = stanice (lid.);
*štac'ión, -u, m., z něm. = ná—
draží (t.)

štafáž, v. stafáž
štafeta, ž., z něm. = rychlé posel—

ství, -_lýposel; štafetový běh
*štafírovati, z něm. = leštit, ma

lovat, zdobiti sošky... (JÍI'.);
slož. dokon. o- (Č.-Chod); vy
co; vy- se = nastrojiti se (.lid.);
vy- řeč = vyzdobit (hovor.)

'štafl, -u, m., z něm. = stanoviště
drožek; štafle, -flí, ž. pomn. =
dvojitý žebřík, schůdky

'Štajerák, -a., m., štaje'rský = šty—
řan, štyrský (lid.)

*štajgr, -a, m., z něm. = lezec
(horn.); = ohnivý milenec
(vulg.) ; štajgrovati = zvýšit,.
zvyšovat (lid.)

šťakel, -kle, m. = klacek, tyčka
(nářeč., Mrš.); zdrob. šťaklíček,
-čku, m. (Karat), šťaklík, -u,
m.;
šťaklo'ví, stř. hromad. = domáci
nábytek, haraburdí, plaňky (Rais)

*štamgast, -a, m., z něm. = stálý
host (hovor.)

štampilie <<-pílije» || obyč.
ž., z ital. = razítko

"'štamprlátko, —tek, stř., zdrob. ke
'šta/mprle, ž. || -1ete,_stř., z něm.
= stupka. sklenka. s nožkou

'štandl || zdrob. štcmdlík, -u, m., z:
něm. = štoudev, džber (lid.)

'štandopéde, z lat. stante pede =
ihned, namístě (hovor.)

1011766,
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'štandrle, -lete, stř., z něm. = za- *štempl, -u, m., z něm. = razítko.
staveníčko (lid.) kolek, pečeť (lid.); štemplovati

"*štangle, zdrob. Jička, ž._ z něm. = známkovat, razítkovat, kolko
= tyč, tyčka, tyčinka (m.); vat) slož- dokon- o-, Pře
misty = rozsocha Šterllnk, 'n, m., angl. peníz

šťára, ž. = honička (policejní), štěbenec, -nce, m. = klannet (11d.)
razzia: šťáratz' || šťourati, z něm.
= dloubat, rýpat, .hrabat, pá
rati se: š. se v zubech, v kni
hách: stále něco š. = kutit, stu
dovat... (hovor.); slož. dokon. po
v ohni (Baal—); pro- oheň; oy
lco = šťáráním nalézt; šťárávati,
opak.:
*šťárátko, -tek, stř. = párátko;
.šťáravý (Koa) || šťoura/vý =
šťárající, štou-; šťouravé rozumy
= rýpavé, -vá. otázka (šrám.);
šťdrnouti, -rl, -rnut(í), dokon.
ke šťárati; slož. pro-...

"'šťastlivec, -vce, m. = šťastlívý
člověk;
'šťastlivý [dvě] = šťastný (ša
fař., Vr.)

šťastný [-sten; -stně] = mající,
přinášející štěstí (člověk. nápad
...), svrchované spokojený; býti
-sten || -stný člověk; -stný tebou,
pohledem (So.); 2. stup. šťast
nější [měji]

'štátue, v. státue
šťáva, šťávou, mn. šťávy, šťav... ||

šťáv.., ž. = tekutina v buňkách
(buněčná š.), z ovoce (ovocná.
š.), z masa atp.

šťavel, -e, m., z ruš., rostl.
'šťavnati = lichotlt (říd. hovor.)
šťavnatý [—tě,--tost] = plný šťávy

(ovoce...); přenos. -tě slovo =
„silné“, obhroublé, vulg.: —tá.hu
bička = mlaskavá; 2. stup. -tější
t-těa'o

štepovati, v. stepovati
Stein, -fovi, m. || Š., ž., domác.

tvary k Stefan, -a, m. " -fam'e
x-fányje»_ ž. = štěpán(ka); šte
fí/na, -f'i'nka, -fka, ž., domac.
tvary k štefanie, štěpánka

šteláž, -e. ž., z franc. = podstavec,
stojan

'štelovati,
obeslat (líd.);

z něm. = objednat,
slož. dokon. ob

štěbet || štěbot, -u, m. = štěbetání
(liter.); štěbetálek [-talka], -lka.
|| -ta:vec, -vce (Staš) || -twík, -a
(Roll.), m. = kdo štěbetá;
štěbetatž (-bo- Třebíz.) = člři
kat, cvrlikat, šveholit, švito
řit, o ptácích; vrabci už to -ta.jí
na. střeše = je to obecně známo
(lid. a hovor.); = povídat, klá
bosit; slož. dokon. vy- co = pro—
zraditi; za- = zašveholít...;
štěbetavý Dvě; duo.—n] || -tný
(Koll.) = štěbetající, povídavý;
-vá. hudba (RMS);
štěbot, štěbotat'i, v. výše

štědrost, -rota, v. štědrý
štědrovečerní, přid. k štědrý večer;

štědrovka., ž. (Erb.) || štědrov
m'ce, ž. = vánočka. (Svět.)

štědrý [-ře; -rost; -rota] = rád
dávající, ne Skoupý (člověk, ru—
ka); š. den, večer = den, večer
před Božím hodem vánočním; 2.
stup. štědřejší [Jeji]

'štěhotati = štěbetat, šveholit;
slož. dokon. za- (č.-Chod)

štěk, -u_ m. = štěkání (Dev., č.
Chod);
štěkati = hafat, bafat, o psím
hlase; zhrub. o lids. mluvě; š.
se s kým = hádati se (lid.);
slož. dokon. na- se (mnoho); 1-70—
se s kým = pohádat; 702- se =
dáti se do štěkání; za,-; štěkávati,
opakov.;
štěkavý kvě,- dvostJ = štěkající;
štěklown, -a, m. = kdo „štěká.“.
nadávka. (Tyl);
štěkna, ž. =
(zhrub.);
štěknoutž, -kl, -knuv, -k.nutí, do
kon. ke štěkati: přenes. štěkne
mu to = sluší (vulg.); slož. do
kon. vy-, za-;
štěkot, -u, m. = štěkání;
'štěkule, ž. = štěkna; přenes.
o motocyklu (Vanč)

hubatá. žena
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štěňátko, -tek, stř.. zdrob. ke ště—
ně;
*štěnec, -nce, m. = štěně (Koll.);
štěně, -něte, stř. = psí mládě;
= čtvrtka piva. (lid. & hovor.):
= nezkušený mladík (zhrub.)

štěnice, ž., hmyz;
štěničárm, -ren, ž. =
plná. štěnic (vulg.);
štěntčka, ž., zdrob. ke štěnice

štěp, -u, m. = štěpovaný strom.
lid. = jabloň

štěpu, -povi, m. || Š., ž., domác.
tvary k Štěpán, -a. m., křest. jm.
(příjm.) || štěpánka, ž.

štěpař, -e, m. = kdo štěpuje:
štěpařský [-sky; -stvi], přid. k
tomu

štěpina, ž. = odštěpek, tříska; =

místnost

štípa. (Slěd., čes. lid.); zdrob.
štěpí/nku, -nek. ž.

štěpiti, 1. = štěpovat, zasadit,
vštípit (liter.); 2. = štípat, roz
dělovat na štěpiny; š. se, pře
nes. = tříštiti se; slož. dokon.
od- co, se = odděliti (se): roz
co, přenes. roz- se, o hnutí... =
rozdvojiti se, roztříštit; rozště
pení hnuti, ducha; -štěpovat-i,
slož. nedokon. od-, roz-;
štěpívati, opakov.

'štěpka, -pek, 2. = štipka 1.
(Těsnohl.)

štěpnice, ž. = štěpné., ovocná za
hrada; š. mládeže = škola; štěp
nička, ž., zdrob. k tomu

štěpný [-ně; mostJ, 1. = štěpovaný
(strom, ovoce); š. rým = plný;
-ná řeč = jadrná. (Jil—.);2. = co
se dá. štípat

štěpovací = na štěpovani;
štěpovati = roubovat; slož. do—
kon. na,-, o-; štěpovávati, opak.

-štěpovati, v. štěpiti
štěp0vý, přid. k štěp: -vá. jablka
*štěrbavý = štěrbivý
štěrbina, ž. = mezera., Skulina, trh

lina; štěrbtnatý || lid. štěrbivý
= se štěrbinami

štěrchati = chřestit (lid.);
chátko, stř. = chřestítko

štěrk, -u, m. = rozdrcený kámen;
štěrkař, -e. m. = kdo tluče štěrk;

štěr

štěrkovatž co = pokrývati štěr
kem; slož. dokon. W';
štěrkovna, -ven, 2. = lom na
štěrk; štěrkový lom, kamen...

štěstěna, ž., z lat. Fortuna a-tú-»,
zosobněně štěstí

štěstí, stř. = životní pohoda, příz
nivý osud, -vě okolnosti, zdar:
míti š.; přeje mu š.; na š. se
mu nic nestalo = šťastnou ná.
hodou; udělati š. = šťastně se
oženit, vdát ap. (lid. a, hovor.);
potkalo ho veliké š.;
štěstžti se, -stí se mi... = mám
štěstí, daří se mi (Wint., Hál.);
slož. dok. 'o- koho = učiniti
šťastným (Koll.); zprav. 130- se,
v. tam
štět, -u, m. = kamenný základ
silnice

II štět |; štět, -ti,
štětiny (lid.)

štětec, -tce, m. = náčiní na. malo
vání, natírání; zdrob. štěteček,
-čku, m.; podle podobnosti š.
vousů pod nosem ap.

štětička, ž., zdrob. ke
štětičkovtt'ý [-tě;
dobný štětičce

štětina, ž. = tuhý chlup; štětináč,
-e, m. = štětinaté zvíře; štěti
naty' [-tě; -tost] = mající ště
tÍIW: = jako štětiny (vousy);
štětinka, ž., zdrob. ke štětina;
štětinovity' = podobný štětině

štětiti se, -tění = ježitl se, zlobit
(lid. a hovor.)

štětka, -tek, ž. = větši kulatý ště
tec; rostl.; podle podoby: š.
vousů...; štětkov'itý = podobný
štětce; štětkový chochol (Jin)

štětový, přid. k I štět: š. kamen
*štibra, ž., z něm. = odštěpek.

kousek (Jir.); štibrák, —u,m. =
stříbrná drobná. mince

štičí, přid. ke štika;
zdrob. ke štika

*štlft || štyft, -u, m., z něm. =
nýt(e)k (lid.); = ústav pro
šlechtičny, nemocnice... (t.)

štíhlátko, stř. (Klíč.), zdrob. ke
štíhle, -lete, stř. = mladá. štika,
štíhlé děvče (hovor.)

H

ž. hromad. =

štětka;
-tost] = po—

štička, ž.,
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štíhleti, -lejí || Jiti = stávati se
štíhlý: slož. dokon. ze

'štíhloboký = se štíhlými boky
(čech)

ětíhloučký, -Zounký = velmi štíhlý;
štíhlý [-Ze; -Zost] = útlý, zejm.
v pase

*štlch || štych, -u, m., z něm. =
steh (lid.); v kartách = zdvih.
vzatek; š. piva... = nepříjemná
příchuť; 'št—ichovati || šty- koho
= předstihovat; slož. dokon.
pře- || *štichnouti, -chl, -chnuv,
-chnut(í)

štika, ž., ryba.; symb. čilosti, dra.
vosti

"'štilcovati = dávati štllce 1.:
štilec, -lce, m., 1. = štulec (Jin,
Čech, ČS.-Chod); 2. štilec ruky =
hřbet

1"štilet; dráty->>,
dýkovitý nůž

'štilipák, -a, m. = hejsek (Hen-m.)
'štimovati “sty-», z něm.: š. hu

deb. nástroje = ladit; to štimuje
= shoduje se; slož. dokon. na
nástroje; se-, přenes. se- co
((jap.) = dáti dohromady (ve
skrze lid.)

*štinkati = skřípat, hrčet
Chod); slož. dokon. za-;
štinkavý klavír = skřípající, roz
skřípaný (t.)

štípa, ž. = půlka, rozštipnutého
válce dřeva

štípací = jsoucí na štípámí;
štípač, —e,m. = kdo štípe;
štípáček, -čka, m. = blecha
(žert., Lang.); štipačky, -ček, ž.
pomn. = štípací kleště; štípadlo,
-del, stř. = nástroj na štípáni;

-u, m., z ital. =

(Č.

štípafnec, -nce, m. = štípnutí;
'štípa/nka, —nek, ž. = štípané
dřevo, tříska (m.);
štípaný: -né dřevo; -ná. hubička
(lid. a hovor.), při které štípne
me do tváří

štípati, -pá.m || -Du. -Del. -paje.
-pá.n(í) = sekat... na díly (dře
vo...); nechat na. sobě dříví š.
= být příliš trpělivý (lid. a
hovor.); = bodat, kousat, stis
kovat, o mouše...; š. koho do

tváře... = stiskovati dvěma prs
ty; = čpětl, pálit, dráždit, o
kouři, paprice...;
slož. dokon. do- dříví; do- koho
= silně po-; na- čeho; o- co
(dokola); po- všecko dříví; ko
máři ho poštípali; pro- lístky;
roz- co; u- co = štípáním utr
hat; u- koho = štípáním usmr
tit; vy- co; vy- koho =
pudit (lid. a hovor.);
-štipovati, slož. nedok. od—atd.:
štípávati, opak.; slož. nedokon.
o- atd.

štípátko, -tek, stř., zdrob. ke ští
padlo

štípávati, v. štípati;
štipavy' [-vě; -vost] = štiplavý

štipec, -pce, m. = konečky prstů
daných dohromady k štípnutí
(So.); = co uštípneme, kousek.
špetka, ždibec; = štipka 2.:
zdrob. štipeček, -čku, m.

štípek, -pku, m., zdrob. ke štěp
štípltl, rozk. štěp = štěpovat. sa

dlt (zastar.); slož. dokon. 17- si
co do paměti II za- (Holeč.) =
vtisknout, dobře zapamatovat;
nedok. vštěpovati

štipka, ž., 1. = štipec, ždibec, špet
ka; 2. přenes. = štiplavá., kou
savá., nepříjemná. poznámka, na
rážka, výtka.

štiplavý (ští-, Jir.) Dvě; duo.—n]=
štípající; š. člověk = kou'saVý.
dávající štipky_ šňupky; -vé slo
vo, -vá. poznámka

*štíplý = útlý, vytahlý (Ner.)
štípnouti, -pl, -pnut(í)_ dokon. ke

štípatl; š. co = vzit, ukrást (lid.
a hovor.); slož. dok. naz- atd.;
při- si prst = přivřít

štír, -a, m., členovec; přenes. býti
s kým, s pravdou, s pravopisem

. na štiru = být „na kordy“.
nesrovnávati se, neuměti co (lid.
& hovor.)

'štírati se = štířiti se;
kon. za—se (Krška)

štírek, -rka, m., jiný členovec než
štír; přenes. = obratný, doved
ný člověk || = prohánějící jiné
(lid. a hovor.)

slož. do

W'.
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štírný = šklebívý, o koni (Jin) n štola <<štó—-,» ž., z něm. =důlní
štiřikati = čiřikat, šveholit (Rais) chodba
štířiti se, rozk. štiř se, štíření = štolba, m., z něm. = podkoní

Šíří“ se, 313W :?řenes- ŠŠŠ—ij štolový, příd. k I štola
se_1se " ' “'“ se _ ** 'štónky, ž. pomn. = karty, baštó
štířivy' [-'vě; -vost] = svárlivý ny (Ne“ 2 hant.)
(Baar, má) 'štont, z něm. im Stande: býti š.

'štís(t)ko, stř. = velké štěstí (ho- = s to (lid->: 'štont, -U- mu z
něm. = stanoviště (t.)vor.)

' štít, -u, m.. z lat., ochranná zbroj;
symb. ochrany, spásy: š. víry,
vlasti...; = znak, erb, firma na
domě; = zeď ohraničující půdu;
= hora podobná. štítu; v. čistý:
zdrob. štítek, -tku, m. = lístek
s nápisem; š. u čepice = štíto—
vitá. střecha

štítiti (se) = chrániti (se), krýtl
(lita-.);
štititi se, -tění: š. se koho, čeho
= mít odpor ke komu, k čemu;
neštítiti se lhát... = nehanbiti
se; štítioý [mě; —vost] odpor;
-vě se vyhýbat práci

štítný = podobný štítu: -ná. chru
pavka (v hrtanu); -ná žláza.:
štítonoš, -e, m. = nosič štítu;
štíto'v-ity' || Jvý = štítný

-štívati, v. štváti
štkati, štkaní (Arb. štká-) = use

davě plakat, naříkat, vzlykat;
slož. dokon. zaštkati; štkávati,
Opak.: štkaoy' kvě; most) = u—
sedavý... (hlas, pláč)

štoček, -čku, m., z něm. = deska
na reprodukci kresby atp., klišé

"štof, -u, m., z něm. = vlněná
látka (lid.;) *štofoo'ý = vlněný

*štok, -u, m., něm. = poschodí,
řeznický špalek (lid.)

stokavec, -vce, m. = příslušník
jihoslov. nářečí, zvaného štokav
ské nebo štokavština, ž. (podle
što = co)

štokhauz, -u, m. = jedna míst
nost v pražské Fišpance (Ner.)

*štokrle, -lete, stř., z něm. = sto
lička (lid.)

I- štola <<štó-», ž.,
ského roucha; =
církevní úkon

z lat., část kněž
odměna za

šťopka, v. stopka
*štorc, z něm.: postaviti co na š.,

štorcem = na stojato
*štos, -u, m., z něm. = hromada,

hranice (lid.)
'štoucek, m., zdrob. ke štuc
štoudev, -dve, ž., z něm. =

zdrob. -dvička, ž.
šťouch, -u, m. = šťouchnutí, strk

na kulečníku (lid. a hovor.):
štouchanec || šťu-, -nce, m. =

úder, rána. šťouchnutím, rýpanec,šťouchané brambory;
šťouchat'i ll šťuchati = stuchat,
strkat, dloubat, píchat (t.); š.
brambory = mačkat; šťtmchané
brambory;
slož. dok. na- bramborů (mno
ho); na- se = dosyta se najístí:

káď :

po- co; po- se = poškorplti;
'roz- co; vy- koho = vypuditi;
šťouchávatí " čtu-, opak.;
šťouchnouti, -chl, -chnuv, -chnu
t(í), dokon.; š. co na koho =
prozradit; slož. dokon. mz- se
čeho; pro- co = protahnout;
přenes. prošťouchlo se to = pro
zradilo; 1m- komu oko;
-šťuchovati, slož. nedokon. od
atd.

šťoura. || ural, -a, m. = šťouravý
člověk;
šťourati, 411017,v. šťára

šťovík, -u, m., rostl.; symb. ky—
selosti

*štradovati, slož. dok při- se =
přištrachati se (lid.)

'štráf, -u, m., z něm. Streit =
pruh, pás (lid.): zdrob. štráfek,
-fku, m.; štráf(k)ovati = pruho
vati; wang? = pruhovaný
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štmhatl se, z něm. = pomalu jit,
šourati se || hrabati se v čem
(lid. a hovor.); slož. dokon.
př'i—se; vy- co = vyhrabat; za
co kam = dáti

'štráchy, z něm. Streich: dělati
š. = okolky, drahotu; žádné š.!
= nedělej(te) š. (lid.)

*štrajfnontl, -f1, -fnutí, z něm., 0
náboji = zasáhnouti s boku (ru
ku...), neprostřelit (vojen.)

'štrajk, -u, m., z něm. = stávka
(lld.); štrajko'vati = stávkovat

*štram, neskl. přid. jm. a přislov.,
z něm. = svižný, rázný, hezký,
„fešný“; š. voják = tělem a du
ši; š. člověk neboli štramák, -a,
m.; _též = milenec

štramberský, k štramberk, -a, m.
*štrapace || -páce, ž., z něm. =

námaha., všední potřeba (lid. a
hovor.); štrapačm boty = do
štrapace; štrapicžrovati se = na.
máhati se

'št'rěbr, -a, m., z něm. = šplhavec,
snaživec (nižší hovor.);
štrébrovský baky; -stvi], přid.
]: tomu

štrejclmouti, -chl, -chnuv, -chnut(í)
= škrtnout, zavadit (lid.); š. si
= pochutnati si; slož. dokon. 'na
= natřít (t.);
*štreýcho'vati, z něm. =
malovat (lid.)

'štreka, ž., z něm. = trať (lid.)
*štriclo ][ štry-, ž., z něm. = po—

dlouhlý pecen chleba, -hlé bilé
pečivo (lid.)

*štrich „ št'rych, -u, m., z něm.
= čára, škrt, přenes. = podvod,
úskok, žert (lid.); -chař [-chafř
ka] = podvodník, šibal; —cha'řslaý
[-sky; -st'v£], přid. k tomu

*štrikovati ]] štry-, z něm. = plésti
(lid.); š. se kam = šouratl se

*štrngnoutl, -gl, -g-nuv, -gnuti =
cinknoutl sklenici při připíjeni.
připiti si (slov., S.-Tů.)

*štrof, štróf, -u, m., z něm. = trest
(lid., Jin)

*štrozok, -u, m., z něm. = slam
nik (lid.)

natírat.

*štrúdl, -u, m., z něm. = závin
(lid.)

*štruks, -su <<-su», m., z něm.,
tkanina, cvilich (lid., Kunět.);
štmksový (Jir.): -vé kalhoty ne
boli štmksky, pomn. (Rais)

'štruple, ž., z něm. = poutko \:
boty... (lid.)

štrycle, v. štricle: 'štrych, v. štrich
*štrykov—ati, v. strikovati
*štuc, -u, m., z něm., 1. = krátká.

kulovnlce; 2. = hůl k nabíjení;
3. = holba; 4. = rukávnik ll
štucel, -cle, zdrob. —cl£k, -u.
-cílek, -lku, m. (lid.)

štučka, v. stůčka
študent, -džum, devate), -dýrovati

..., v. student...
šťuchanec, -chati, -chnouti, -cho

vati = šťouchanec..., v. tam
štuk, —u, 111. || -ka, ž., z ital. (v.

stucco) = ozdobná. omítka; štuá
katér, -a, m. = kdo štukuje;
-térský [-sky; —stv£],přid. k to
mu; štukatm-a. <<-tú-»,ž. = štu
ková. výzdoba;
štukovati = ozdobovati štukem;
slož. dokon. vy- ;
štuková, stř. = štuková. výzdoba;
štukov'ý = ze štuku

štulec, -lce, m. = štilec, rýpanec
'štupovatl = štepovat, létat
štm-c, -e, m., z něm. =

(lid.)
*sturm,

poklop

-u, m., něm. = poplach,
útok (lid.); hnátl -mem (J'lr.);
'šturmovati = zvonit na po—
plach, útočit; = naléhat, tlačit
na někoho, aby něco udělal
(lid.);
šturmovština, ž., z ruš. = práce
„štunnem“, přes čas, v neděli
apod.

štváč, —e,m. = kdo štve; štváčsk/ý
[-čsky; -čstvi], přid. k tomu;
štvanec, -nce, m. = štvaný člo
věk, hovor. = zmatenec; štva
nice, ž. = štvaní zvěře, hon.
štvaní lidi

štváti, štvu, štvi, štvan, štvaní =
pobízet (psa na zvěř), neodpo
vědně popouzet, podněcovat pro
ti komu; š. koho, se [do práce]
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= honit, nemírně pracovat; slož. šumaření v literatuře = hudlo
dokon. na(štvati), po- koho proti vání (Mach.);
komu; naštvalo mě to = popudi- šwmařský [-sky ; -st'vž], přid. k
10 (hovor.); roze- veřejnost..: u- šumař
lišku... = štvaním vysílit; u- *šumati = šoumati, šumětl (Heyd.)
se prací; ve- koho do čeho; šumava, ž., pohoří v č.; šumavský
1m- koho z čeho; šuměnka, obyč. pomn. mkv, -nek,
-št£vatž, slož. nedok. po- koho ž. = šumivé bonbony
na koho. proti kOmu = štváti; šumětl, -mí „ -mějí, šumě, šumic
Při- = ještě více štvát. ..Dřipep— = šustět, šelestit, ševelit..., o
řovat. přisolovat": štvávati, opa- vodě, lese, větru, dešti...; před
kov. mětově; les -měl píseň (Herit.);

ětvavý [vvě; vvostJ = štvoucí, slož. dok. eod_ ___ uplynout
štváčský, popouzející (řeč...) (Ho.); při-, 0 volání (Jir.):

'štyft. V- Štifti štyCh. "GMW roz- se = dáti se do silného šu
-cho17ati, v. štich mění; o místnosti = naplniti se

'štyk. 41. m.. z ruš- = bodák. šumem (Tilsch.): vyu o vyprchá
b0d10 ní šumivosti; přenes. vyšumělo

štyrsko, Stř.. země; "UT—97017; mi to z hlavy = vyprchalo;
štyřwn [mkaL -a, m- = obyvatel opojení -mělo (Herb.); radost
štyrska. rodák z něho —mí(Heyd.); vz- (Ju-.) || obyč.

šuba, v. čuba za-, prostě dokon.;
'šubratl 80 = vláčet! se, plandat šumávati, opakov.

(Prelss.); "" " za- = umazat. šumivka, -vek, ž. = šumivá voda;
ušpinit (mor., Preiss) přenes. novelistická. s. = svižná

'šufan, zdrob. -fámk, -nku, m., z novelka (Ner.);
'něm. = sběračka (lid-) šumivý [dvě,- most) = šumící
'šutt, -a, m., z něm. = ošoust, (prášek, víno); -vá zábava

mizera., darebák (hanl. hovor.): (mu-) = hlučná: -vá hlava =
šufťácký [-cky; -:.—ton,přid. k plná myšlenek (kniž.)
šufťák, -a, m. = šuft *šumnozvnký = šumně zvučicí

šuhad [-ka], v. sohaj (Čech)
šukaná, -né, ž. = hra záležející v šumný [ma,- -ně; mostl. 1. = šu

posunování kuliček..: mící (les, potok. voda.-): má
šukati, z něm. = „hleda ", cho- vinárna (čech) = hlučná., ruš—
diti sem tam (jako když něco ná.: -ná. Paříž (Majer.); -ná. o
hledáme), vykonávati drobné kázalost (Jir.); je šumno =
práce (lid_ & h0v0r_); š_ po (10- hlučno, rušno (čech, MPŠJ; 2.
mě...; slož. dokon. pro- = pro— = hezký, švarný (nářečí., Bezr.,
hledat (Staš.); v'y- co = šuká- Mrš., S--Tů.)
ním najít; šuká'aati, opakov.: 'šumosnivý = snivě šumíci (Hm.)
slož. nedokon. pro— zásuvky šumot, -u, m. = šum, šumění;
(Staš.); 'šumot'n'ý = šumící, šumivý (Má.
šukavý = šoukavý cha)

'šuliti = šldit (lid.); slož. dokon. šunčlčknv šunečka: žn zdrob- k
o-; šuuvati, opak. šunka, -nek, ž., z něm. = uzená

_ kýta; šunlmflekle “ šin-, 2
I šum, u, m" slovo domácí _ pomn. = šunkové flíčky, halušky

šumění se šunkou (lid.); šunko'vý sa
II šum, -u, m., z něm. = pěna lam...
šumař, -e, m. = potulný hudeb- *šunt, -u. m., z něm. Schund =

ník; šuma'řit'l = být! šumařem; špatné zboží, brak, šmejd, bočník
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H šup, citoslov. vystihující zvuk při
rychlém posunutí n. zasunutí,
šoupnutí n. zasunutí... samo: s.
s tím do kapsy ap.; našup =
naráz (lid.)

II šup, -u, m., z něm. = postrk:
poslat, přivést koho na š. (Nar.),
po šupu (Baar) || obyč. šupem
(lid. a hovor.)

III šup, -a, m. = drobný peníz,
vindra: nemít ani šup, -pa (lid-)

šupák, —a. m. = člověk poslaný
šupem, hnanec; přenes. = pří
stavní dělník (čap.), trhan, obej
da; tanec

šupati, -pám || -pu, -pej, -pá.ní, 1.
= bíti, šlehat, mrskat; = s chu
tí, rychle jíst (lid. a hovor.);
slož. dokon. na- komu, vy- koho;
se—co; v. šupnouti 2.

šupem, v. II šup
šupěti, -pí = vzbuzovatí zvuk šup,

šustět (o dešti, 0 lyžích...); mráz
šupí po zádech (Baar) = pře
chází (lid.); slož. dok. za-, 0
mrazu (Nemo.)

šupina, ž. = štítový útvar na živo
čišném n. rostlinném těle; spad
ly mu -ny s očí, o člověku, kte
rý náhle nabyl zraku, přenes. =
nabyl správného poznání;
šup'i/naty' [-tě; -tost] = mající
šupiny;
šupinka, -nek, ž., zdrob. k šu
pina

šupity šup, citosl. = I šup
I šupka, -pek, ž. = šupina, slup

ka; peněz jako -pek = velmi
mnoho (lid. a hovor.)

II šupka, ž., z něm. (Hemmschuh)
= brzda na kolo

*šnplátko, stř., zdrob. k 'šuple,
-lete, stř. || šuplík, —u, m., z
něm. = přihrádka, zásuvka (lid.)

šupnouti, -pl, -pnut, 1. dokon. k
šoupati;
2. dokon. k šupati; slož. se- co
= sešupat, slupnout

-šupovatl, v. šoupnouti
šnps, citosl. = I šup
'šus <<obyč.šůs», -su c-su», m., z

něm. = výstřel; = hovězí maso
z dolejších žeber;

čus, -a, m. = potrhlý, zbrklý
člověk (lid. a hovor.)

šůsak, -sku, m., zdrob. ]: I šos
šust, citosl. vyjadřující šustění;

šust, -u, m. = šustění (říd.)
šusterka, ž. = škubanky n. mouč

ná. kaše (lid., Ner.)
šustěti || šustitž, -tí, -tění = še

lestit, o papíru, kartách, hed
vábí ap.; o člověku = šustlvě
jít (Kosm.); slož. dokon. od
(Wint.), při.. (Klícp.), v- (Rais)
= šustivě odejít, přijít, vstoupit;
roz—se = dáti se do silného šus—
tění; 1:—do pokoje (nez.); za-,
prostě dok.; šustívat'i, opakov.:
šustivý [-'vě,- doost) = šustící

šustnouti, -stl, _stnuv, -stnutí: ně
co se tam šustlo = stalo, přího
dilo; slož. dokon. za,- čím = za
šustět (Ner.)

šustot, -u, m. = šustění
'šustrkuba, ž || -bo, stř. = „šev

covské kubo“, nejhorší doutník
za starého Rakouska (žert.)

'šustrovatl, z něm. = ševcovat
(lid.); slož. dokon. pro- co =
prohospodařit, ztratit (lid.)

šušeň, v. sušeň
šuškal [—lka.],-a, m. = kdo šušká.,

šeptal;
šuškati = šeptat; š. komu co (do
ucha); slož. dokon. nap, po-, za
co: šuškávati, opak.; slož. nedok.
po- si; šuškavý = šeptavý: -vé
napovědl (Martin); šušky, pomn.
= šuškání (šrám)

šut, šum/ná, šutatí, v. čut
'šutiti, z ruš. = žertovat, vysmí

vati se (čelak.)
*šutr, -u, m., z něm. = štěrk

(lid.); šutrovati = štěrkovat
šváb [-bka], -a, m. = příslušník

jednoho němec. kmene; š., hmyz
šv—abach,-u, m., z něm., druh ně

meckého písma; -cho'vý: -vé pís
mo

švábka, v. šváb;
švábolapka, ž. = past na šváby:
švábský, přid. ke švab

'švada, ž. = vyřídilka (nař., So.);
sr. švadroniti
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švadlena, ž. = šička; švadlenka, země; švédský, příd. ke švéd;
-nek, ž, zdrob. k tomu; š. jazyk neboli švédští/na, ž.
švadlenský t-sky; -stvi], příd- švegrnše || švekru-, ž. = tchýně

l;; Žšadlšna: š dl ( t (zastar.); = švagrová (hovor.)a, .= vaena zas., _ = _
Wint.. Vr.); *švadunský, přid. švehol' .“: Ž“ švŠhOIGní' _švehohtz .— švitořit, o ptácích,
k tomu = švadlenský (Wint.) slož dokon W— (Ner)' za

švadrona, ž., z něm. = škadrona
švadr0nll || časť. zdrob. muck,

-1ka, m. || švad'ron'ilka, -lek, ž.
= kdo švadroní;
švadroniti = drmolit, drmolivč
mluvit (lid. &.hovor.)

švagr || řidč. švakr, -a, m. = bratr
manžela n. -lky, sestřin manžel:
švagrová || švem-, ž. = sestra
manžela, -lky, bratrova manžel
ka:
švagrovati si s kým = říkati
si švagře;
švagrovský [-sky] poměr neboli
-ství, stř.;
švagřiček || švakř-, -čka, m.,
zdrob. ke švagr, švakr

'švachmatik <<-tyk»,-a, m. = „sla
bingr“ (Mach., žert. hovor.)

švachtati (Ner.) = čvachtati
švajcar || švejcar || švýcar [-rka.],

-a, m., ze švýcar = šafá.ř(ka)
při dobytku

švakr atd., v. švagr
švalereskní, švalijé, v. chevale

reskní
švanda (lid. a hovor.) || -děra.

(vulg.), ž. = směšná, žertovné.
příhoda; Š. dudák, komická fi
gurka, humoristický časopis;
švandista a-dys-'», m. = legrační
člověk (vulg.); švandovitý [—tě;
—tost] = legrační (lid. a hovor.)

švarcava, ž., lid. m. Svratka, řeka
švarcvaldky, -dek, ž. pomn., z něm.

= hodiny ze Schwarzwaldu
švamý [-ně; -nost] = urostlý, ste

pilý, hezký
'švartna, -ten, ž.. z něm. = hoř

lavý lupek (čap.)
švec (nář. ševo), ševce (nař. šve

ce), m. = obuvník; přenes. =
potrhlec; než by řekl švec =
hned, okamžitě (lid.)

švéd [-dka], -a II lid. -da., -dovi.
m., národ. jm.; švédsko, .stř.,

prostě dokon.; šveholívat'l, opak.;
šveholivý [—vč]= šveholicí, švi
tořivý || šveholný (Ner., Jin)

švejcar, v. švajcar
švejda, m., lid. = švéd; 5., m. =

vysloužilý voják (lid.)
švejk, -a, m., hrdina knihy Jar.

Haška; švejkovi/na, ž., stř. =
švejkovské chování; švejkovský
= jsoucí ve švejkově duchu

švekruše, v. švegruše
*švencíř, -e, m., z něm. = kdo se

vyhýbá škole, vojně... (lid.):
švencovati = vyhýbati se škole...

"švenknouti, -kovati, z něm. = u
hnout. otočiti se, uhýbat... (lid.)

*švertásek, -ska, m. = prodavač
rybiček... v hostincích (lid. a ho
vor., č.-Chod); z osob. jména

švestka, -tek, ž., z lat., strom i
jeho ovoce: míti -ku v ústech =
šlšlat (lid.): svých pět -tek =
své věci (t.); zdrob. švestička,
-ček, ž.; švestková, stř. hromad.
= švestky (Č.-Chod); švestkový,
přid. ke švestka

švícko, stř. = švec (žert._ hanl.)
'švidratí = šllhat (nářečí., S.

Tů.); Máravý = šilhaVý
švih, -u, m. = švihnutí; přenes.

hovor. = říz, svěžest (slohu,
řeči, hry...)

švihadlo, -del, stř. = motouz na
přeskakování při otáčení

švihácký [-cky; —ctví], příd. ke
švihák, -a, m. = nastrojený člo
věk

švihanec, -nce, m. =
švihnutím

švihati = mrskat, šlehat (prutem.
bičem); slož. dokon. na- komu;
roz- tvář; se- koho; švihávat'i,
opakov.: slož. nedok. po-; -š—tň
hovati, slož. nedok. zao-; vy- se
= vymršťovatl se

rána, úder



švihle 1521 tableta

švihle, -ete, stř. = útlé děvče
(Šmil.);
švihlíček, -čka, m. (Č.-Chod),
zdrob. ke
švžhlík, -a, m. = švihák (zast.);
= švihlý člověk (Č.—Chod);rostl.;
šmlhlý [-Ze; -Zost] = štíhlý, sviž
ný (č.-Chod, So., Mrš.)

švihnouti, —hl, -hnut(í), dokon. k
švihati: š. sebou = upadnout.
pospíšit, ,.hodit sebou" (lid. a
hovor.); slož. dokon. pře-, roz-,
u- co: vy- se na koně = svižně
sednout; přenes. vy- se = po
vznésti se, dopracovat! Se posta—
vení, majetku..: vy- komu oko:
za- bičem (Němc.)

'švihotatl = švehollti (Mrš.)
*švlhovka, -vek, ž. = metla, sázecí

lopata. (Ner.)
'švlkati = šlehati (Vr.)
'švlnda, ž. = kořalka (lid., Ner.)
*švindl, -u, m., z něm. = závrať,

podvod (lid.); štrvndléř (zast..
(E.-Chod) || obyč. JW [-řka], -e.
m. = podvodník; dířský [-ský;
—stv£]; švindlovati =

'švingulant [-tka], -a, m. = pod

T
|: cté», hláska, písmeno
ť <<ťé»,hláska, pismeno
-ť, příklonka (mělť...), v. -tě
*tabaciSmus a-zmus», -smu, m. =

kouření tabáku (I. A. Blá.)
tabáček, -čku, m., zdrob. k tabák:

tabačenka, ž. = poukázka na ta
bák (váleč.);
tabáčni prodejna; —čnlk[-čn'ice],
-a, m. = kdo prodává tabák, tra—
fikant

tabák, -u, m., ze špaň., rostl., je
jí listy upravené ke kouření n.
ke šňupání; jít pro tabák, v.
jíti; nestát ani za fajfku -ku,
v. fajfka; tabákový list, kouř.
-vá barva

tabard, -u, m., z franc., středo
věké skvostné roucho (Třebíz.
Jin)

podvádět .

vodník (lid.); přid. -tský [-tsky;
-tstv£]

*šviřinkati = šviřitl (šm.)
*švířiti = šveholit, štěbetat, Di

pat (So., Mrš.)
švitor, -u, m. = švltoření (Rais);

švžtora, m. = švitorný člověk,
-né dítě (Jungm.) || obyč. švi
torka, ž.; švžtorný [-ně; -nost]
= hovorný, štěbetavý, o lidech,
o ptácích; švitořilka, -1ek, ž. =
švitořivá žena; švitořiti = šve
holiti, štěbetati, povídati; slož.
dokon. na- se (mnoho); zal-;
šmtořžvati, opak.;
švžtořivý (svi-, mad) I-vě;
-'vost] = švitorný

'švitošvátořiti = švitoříti (Č.
Chod.)

švlžný, v. svižný
švonepaj, -e, m., z něm. = bar

chet (lld.); JOU!! (šímáč.)
"'švunk, -u, m., z něm. = rozmach,

vzlet, švih (nižší hovor.)
švýcar [-rka.], -a, m., národ. jm.:

švýcar, v. švajcar; švýcarský
[-ský]; švýcarsko, stř. || -rý, m.
pomn., stát; Moravské švýcar
sko = krajina kolem Blanska

tabarín, -u, m. = noční hostinec,
tančíma (podle Francouze Ta
barina ze 16. stol.)

tabatěrka, -rek, ž. = schránka na
šňupavý tabák, na kuřivo

tabela, ž., z lat. = tabulka, obra
zec; tabelá'mž [—ně]= tabulkový;
tabelka, ž., zdrob. k tabela

taberna || líd. -'ňa (Herb), ž., lat.
= hospoda. krčma (zast.)

tabernakulum <<-ná—»,stř., z lat. =
svatostánek, schránka na hostie

tabes (dá-», neskl., z lat. = úby
tě; tabetik <<-tylo> || tabik, -a,
m. = kdo má tabes

tableau <<-bló», stř. neskl., franc.
= skupinová podobizna

tableta, časť. zdrob. -tka, -tek, ž.,
z franc. = lisovaný lék v po
době tabulky, placičky...
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tábor, -a !| -u, m. = ležení (vojen.,
skaut. atp.); t. rozbít = 1. zni
čit, 2. = zřídit; -rem se polo
žit; t. = velké shromáždění pod
širým nebem (vzniklo z názvu
čes. města T., -a, m., založeného
husity &.nazvaného podle bibllc.
hory Tábor);
Tábor, -a, m. || tábortta, m. =
příslušník táborského křídla hu
sitů;
táboráček, -čku, m., zdrob. k
táborák, -u, m. = táborový
oheň:
tábortta, v. výše;
táboritský, přid. k Tábor ve
význ. náboženském;
*tábomík, -a, m., čes. překlad
slova. skaut;
táborový, přid. k tábor: t. oheň,
řečník;
táborský, přid. k Tábor (město);
tábořiště, stř. = místo, kde je
tábor;
tábořitz' = ležeti táborem; slož.
dokon. u- se; tábořívati, opakov.

tabu, stř. neskl., polynés. = ně
co zakázaného, posvátného, bá
zeň před názvy toho

tabulatura <<-tú-»,ž., z lat. || zčešť.
tabulováni, stř. = vykládání ta—
bulemi, notové. pismo středověké

tabule, ž., z lat. = deska na psa
ní, na. vyhlášky..: = deska. sto—
lu, jídelní stůl; soudní t. =
sborový soud 2. stolice na. Slov.;
zdrob. tabulka, -lek, ž.: t. na
psaní; t. čokolády... = čtvere
ček n. podobný kousek; úroko—
vé, logaritmické -ky = tabulko—
vité pomůcky; tabulkovati, Jovan
= vykládati, obkládati, dláždlti
tabulemi, -lkami; -Zko'vá čoko
láda; dom;: -vé sklo = na oken
ní tabule

taburet, -u, m., z franc. = židle
bez opěradla; zdrob. -tek, -tku, m.

'tác, -u, m., z něm. = podnos; =
tisícovka. (lid. a nižší hovor., z
hantýr.); zdrob. tácek, -cku, m.
= miska .

'tacel, -cle, m. = ozdoba na ru
kávech (zast., Jin)

tacet, lat., vlast. = mlčí; přenes.
zpodst. (stř. neskl.) = hudeb.
přestávka (Rais)

'táceti se = potáceti
Krásnoh)

tací, 1. p. mn. č., v. taký
táč, -e, m., druh pečiva.; = šátek,

chůvka (T. Nov.)
tečka || táč-, -ček, ž. =

chůvka. (lid., T. Nov.);
táčkář [—řka], -e, m. = kdo cho
dí na. táčky (Rais);
táčky, ž. pomn. = beseda, hlav.
ve spojení J'ítí na. t.:
tašky = kára, .,kolečko“ (horu.)

tady, příslov. = tudy; lid. a ho
vor. = zde |: tadyhle

tatka, -fek, ž. = poliček, „špička"
(lid. a hovor.)

*táfle, ž., z něm. = tabule; =
postel pro služebnou, přikrytá ve
dne deskou (Olbr.);
'“táfučka, -ček, ž., zdrob. k tomu
“= tabulka čokolády... (lid.);

se (Zey.,

šátek,

*táflováni, stř., z něm. = oblo
žení stěn dřevěnými destičkami,
tabulováni (zastal-., Vl.); maté
= obkládatl stěny... (Jin)

taít, -u, m., z pers., hedvábná
látka; tafto'vý, přid. k tomu

tágo, stř., ze špan. = hůl ke hře
na kulečníku

tah, -u, m. = tažení, táhnutí, ta
hání: t. losů, flgurkou v šachu;
kůň k, do -hu; t. z cigarety; =
proudění vzduchu (kamna mají
dobrý t.), přílet a. odlet ptac—
tva., cesta. ryb proti proudu: =
pohyb tužkou.., jeho výsledek.
čára, rys; -hy v obličeji = ry—
sy; dobrý... t. = postup, zásah.
krok (lid. a. hovor.); jedním ta—
hem co přečíst = naráz, bez
přerušeni (t., Rais); něco je v
tahu = v proudu (č.-Chod) || =
pryč, zmařeno, ztraceno (vulg.)

tahací = na. tahání (harmonika...);
tahačka, ž. = tahanice (Klič..
Vanč.); = tahací harmonika. (č.
Chod)
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tahák, -u, m. = tahací nástroj;
= překlad lat. nebo řec. textu
(student.), těž život. t., -a: =
dlouhý nezajímavý článek n. ro
mán na. pokračování (llterár.
hantýr.)

tahanice, ž. = tahání, nechutný
spor

tahatl, opět k táhnouti: kůň dob
ře tahá; t. koho za, vlaSy = šku
bat; t. za koho kaštany z ohně
= pálit si prsty v cizí věcí (lid.
a, hovor.); t. z koho peníze =
mámit je (t.); t. z koho rozumy
= dáti se od koho poučovat,
někdy zbytečně, dělati si blázny
(t.); t. se oč, o koho = přiti se

(t.); t. se s čím = těžce co
vlěci; slož. dokon. na- se s čím;
roz- věci po pokoji; u- šaty =
unosit (lid. & hovor.); u- koně
= taháním unavit, umořit; 11
se = unavít se těžkou prací;
vy- co z čeho; vy—komu || koho
za vlasy; za- koho za. uši:
tahávati, opakov., slož. nedokon.
s- = stahovati (Baar.);
-tahovávati, opakov., slož. nedok.
(io-...;
tahavý = dobře tahající. o krá.
vě... (Baal-); = táhlý o písni
(lid.)

tůhélko, stř., zdrob. k táhlo, stř.
= tyč na tahání (u studně, pum
par-„)

tshlý [-le; -Iost] = táhnoucí se.
protáhlý (horský hřbet); = pro
táhlý, o tváři (Mrš.); = dlouho
trvající: t. ston (Vrchl.), zvuk;
= vytáhlý, o těle... (Tyl)

táhnonti, -h1, -hnuv, tažen(í), 1.
podmětově = proudit, pohybovati
se, jít..., o vojsku. o ptácích, o
mračnech; táhne = je průvan;
t. po svých = odejít (zrub.);
táhne už na. devátou (Baar) =
jde; táhne mi padesátka; 2, před
mětově = vléci, s'mýkat: kůň
-ne Vůz; výpustkou: kůň dobře
táhne; t. co za, sebou; rukáv
(mě) táhne = je napjat; půda
táhne vodu = natahuje, vsaku
je; t. za. jeden provaz, v. jeden;

t. = lákat; t. (to) dlouho... =
pít, hod0vat (lid. a hovor.);
3 t. se, o cestě, lesích apodob.
= jít, vinout se, rozkládati se...
:| = vléci se, býti dlouhý, zdlou
havý, o cestě, o přednášce...; t.
se k čemu, časť. vztahovati se:
v. taže'ní, tažený;
slož. dokon. do- šroub = úplně
u-; do- co kam; daleko to do—=
dopracovat, povznésti se (lid. &
hovor.); na- strunu... = na—
pnout; na- se nač = položit! se:
na—se = upadnout, svallt se (lid.
a hovor.); ob- sazbu = otisknout,
oklepat; ob- koho = ošidit
(lid.); oci-, o vojsku...; od- koho.
co od čeho; 90- co čím = po
vléci; podmět. vojsko potáhne...
= bude táhnout; popo- = od
kousek dále; pro- co (rouru...),
se čím, skrze co; pro- samo—
hlásku... = prodloužit; pro- se,
0 schůzi... = trvati déle, než
se čekalo; pře— co přes co;
pře- koho (bolí...) = udeřit:
pře- břitvu na řemenu = na—
brousit; pře- co o hodinu... =
předržet; při-, 0 vojsku; při—co
k čemu; při- šroub = přítužit;
přl- koho k práci; pes přitáhl
kost; přl- berní šroub = ZVÝ
šit daně; roz- 00 = rozepnout.
rozestřít; roz- se. o několika
lidech = více se rozsednout; o
jedinci = pohodlně sl sednout
..., zabrat mnoho místa. i pře
nes.; s- co s čeho; s— kůžl se
zajíce || 5- zajíce; s. co = se
pnout, upevnit, sevřít...; s- ústa
bolestí...; u- co =“ s-; u- šroub
= upevnit; kůň utáhne 10q =
má. silu je vézt; v. řemen; 11
si z koho = ,.vystřelít", ztroplti
si šašky (lid. a. hovor.); vy- ko
ho, co z čeho; vy—zub; vy- pa
ty (z domu) = odejít na. chvil
ku (t.); vy- koho z čeho = vy
prostit, pomoci mu (t.); vy- se
= vypnouti se, přenes. = na
pnouti síly (t.); vy- z koho ta
jemstvi... (t.) = dostat, vylá
kat (t.); vy- rukavičky... = roz
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táhnout, ZVětšit; vy— co tuší =
překresllt, provést;
200W—co = trochu vy-;
02- na. koho ruku = uhodit...:
za- zač, co kam; za- koho kam =
přes moc někam dostat; za- ko
ho do sporu = zavléci, zaplést:
obloha se zatáhla (mračny) " za
táhlo se, je zataženo; za- záclo
ny... = stáhnout, zastřít jimi
okno...: za- tykadla... = zasu
nout; za- cestu ženichovi = zata—
rasit. aby se vyplatil (lid.); za
útratu = zaplatit (vulg.); zříd
ka podmětově: 241- do lesů
(Herit.); ,
-taho'vat_i,_ slož. nedokon. do
(při psaní...) = psat až na konec
řádku; na- struny...; na- koho
na Skřipec, přenes. = budit v
něm zvědavost, napětí (lid. & ho
vor.); od- se čeho (Suš.), obyč.
od čeho =vyhýbati se (lid. a. ho
vor.); ob- sazbu, v. táhnouti; po
koho před soudy; mít potahóvání
= opletačky, nepříjemnosti; po
zboží od koho, nečes. m. brát,
odbírat; popo- nosem = po
smrkávat (lid. a hovor.); pro
hlasku, tón = prodlužovat; pře
co přes co; pře- se (provazem
...) = snažitl se odtáhnouti 3
místa; při-, přenes. = lákat,
vábit; roz- věci; roz- se kde.
přenes. = činiti se důležitým,
počínati si panovačně, sobecký,
náročně; 8- balík, kůži, ústa bo
lestí; vojsko se stahuje do zá.
zemí = odchází, odpravuje se:
samohlásky se stahují (dobraja
— dobrá...); u—lidi = utiskovat,
utlačovat (zast.); u— se v pa—
se; u- se = uskrovňovati se; u
si z koho; 'v- koho do sporů; v
do sebe vůni = vdechovat; vy
co z čeho; vy- co = prodlužo
vat; vy- se do výše; přenes.
vy- se nad koho = vyvyšovatl
se (lid. a hovor.); vz- co na koho,
nač = domnívati se, že se to
týče jeho, toho, že to platí o
něm, o tom; vztahuje se to na
koho, nač = týče se to, platí;

za—koho do sporů || obloha se za
tahuje (mračny) || zatahuje se;
dokon. pom- kdeco = vytahat,
vytáhnout;
v. tahati

tahoun [mkaL -a, m. = tažné
dobytče; přenes. = velmi pilný
člověk (lid. a hovor.); = kdo ta
há. čísla v loterii (Ner.); t;, —u,
m. = poutko u boty (lid.); zdrob.
tahounek, -nka., m. (Kos)

tachometr, -u, m., z řeč. = rychlo
měr; tachymetr = přístroj na
měření úhlů

taille <<taj» || zčešť. tajle, talie, ž.,
z franc. = objem těla v pase,
linie těla,

tai, -e, m. = tajnost (liter.)
tajil, v. fuj
tajemnice, v. tajemník; tajemnický

[—ctvt], příd. k tajemník [mio-e ll
zříd. -nička.], -a, m. = úředník,
zaměstnanec, vyřizující běžné věci
úřadu, korporace, spolku..., se
kretář

tajemnůstkař || tajnůstkář [-řka],
-e, m. = kdo rád všechno tají,
tajně něco dělá; -řský [-řsky;
Jawu, přid. k tomu

tajemný [dně,- -nost] = tajný, zá.
hadný;
tajemství, stř. = tajená., důvěrné
věc (obchodní, úřední, listovní,
redakční... t.), zahada; veřejné
t. = co mělo zůstati tajemstvím,
ale je obecně známo

tajenka, ž.. druh hádanky
tajeplný = tajuplný (Heyd., Čech)
tajbl, v. fuj
tajfun, -u, m.,

smršť mořská .
tajga, ž. = sibiřský močálovitý

prales
*tajlna, ž. = tajnost (čech), tajné

místo (štulc)
tajiti = skrývat. neprozrazovat; t.

co před kým, ne- se s čím; t.

2 čín. = větrná

dech = zadržovati dech, nedý
chat; slož. dokon., 'od- = pro
zradit; u- co; za- co, dech; *z
= za- (Čech);
-tajo1)ati, slož. nedokon. *od-, u-,
za-; tajívati, opakov.



*tajivost 1525 taktéž

'tajivost, -i, ž. = sklon k tajení
(Čelak)

tajle, ž., v. taille
*tajmo, příslov. = potají (Koll.):

'tajnice, ž. = skrýše (stč., Suš.);
tajno, v. tajný

tajno-, kmen k tajný ve slož.:
—pžs, -u, m. = tajné, šifrované
pismo; -snubný, o rostl., dnes
odbor. Výtrusný = množící se
výtrusy

tajnost, v. tajný
tajnůstkáj' [-řka], Jř3ký [Jaka/,'

-řst'vi], v. tajemnůstkář
tajný [mě,- -no; -nost] || zastar.

tajný (Koll., Hal., čech) = ne
veřejný, skrytý, skrývaný, taje
ný (fond, úmysl, spolek, smlou—
va, diplomacie, policie, písmo...);
t. rada, titul v býv. Rakousku;
t., -ného, m. = civilní strážník.
detektiv; -ně co učinit, utéci;

'není mě || mi -no = není mí ne
známo (kniž.); chovati co V
-nosti; dělati s čím -nosti;
2. stup. tamější [měji]

'bajomluv, -u, m. = alegorie;
'mluvny' = alegorický (Sab.)

tajtrlický n-cky; -ctv£], přid. k
tajtruk, -a, m. = šašek, tatrman
(lid. &. h0vor.): Jikovati = dě—
lati ze sebe tajtrlíka

tajuplný “ (Vrchl.) tajů- [-ně;
—nost] = tajemný

I tak, příslov. = tím(to) způso
bem: tak je to, tak něco udě
lat...; tak a teď můžeš jít =
tak je to správné, v pořádku...:
vybízecí: t. už jdi || no t.; =
tedy shrnující, výsledné: t. ty
myslíš, že...; t. na shledanou!;
náladové tak = tolik, mnoho,
velmi: tak prosil!: často vy
jadřuje podiv, radost, netrpěli
vost...: t. dlouho, t. hodný, je t.
teplo, zima..:
byl jsem tam tak týden = před
týdnem, je tomu týden, co jsem
tam byl;
To není jeho. A tak! = tak je
to!, nevěděl jsem to;
to tak! = to by bylo pěkné, to
by ještě scházela;

vede se mu jen tak tak = ne
příliš dobře;
jen tak tak || taktak vyvázl; tak
tak, že vyvázl || taktakže vyvázl
= stěží; utíkal & tak tak, že mě
neporazil || taktakže mě...

II tak, citoslov., v. tik
*takavý = říkající tak (přísl.)
také || taky, příslov. = i, též; po

záporunespráv. m. ani: také
on nepřišel, m. ani on...

takhle, příslov. = takto (0 přímém
ukazování)

*takloví, stř. = lanovi (Čech)
takměi- = téměř, skoro (zastal-.)
takořka || časť. takřka, příslov. =

skoro
takový = mající ty vlastnosti, roz

měry, o kterých byla. řeč nebo
bude: t. jak on, právě t. ap.; =
velký, úplný..., často s citovým
odstínem podivu, radosti, netr
pělivosti, opovržení: bylo takové
ticho (Kunět.); t. kus cesty.
t. krásný dar, takovou chvíli
to trvalo!; t. člověk! = vynika
jící, velmi hodný ap.; t. člověk
bude něco povídat; s -v0u (t. j.
řečí, odpovědí atp.) mi nechoď !:
dostati takovou [ranu] (lid.); při
přid. jm. se střídá. s tak: takový
krásný || tak k.! ap.; jako tako
vý, german.: divadlojako ta
kové nema výchovný cíl ap., m.
samo o sobě;
práce takového šaťaříka ap..
nečes. m. na př. šafaříka, ta
kových lidí, jako je š.;
takovýhle, -výto = přímo uka
zov. takový

taki-a, takrament, -tský = sakra...
tak řečený, v. řečený
tak říkajíc, příslov. = abych tak

řekl, jak se říká, takřka (lid.)
takřka, v. takořka; taksa, v. taxa
takt, -u, m., z. lat., 1. = časová.

míra. hudební 11. jazykové., hlav—
ně veršova; 2. = správně spole—
čenské chování, ohled, šetrnost

taktak, taktakže, v. I tak
taktéž, příslov. = také, též, rovněž



taktický 1526 ' tamější

taktický [-tick'y; -tičnost] <<—tyc-,
-tyč-», přid. k taktika = podle
taktiky, řídící se taktikou; =
vhodně postupující, vhodný;
taktik <<-tyk>>,-a, m. = kdo se
obírá s taktikou, kdo postupuje
takticky, vhodně, obezřele;
taktika, ž., z řeč. = správný,
vhodný postup, vojenský, poli—
tický

taktní [—ně,--nost], přid. k takt
2. = společensky správný, šetr
ný, pozorný

takto, příslov. = tímto způsobem
(o přímém ukazování); též ve
význ. omezovacím: je t. hodný,
ale.-.. = jinak, po jiných strán
kách, sice

taktoměr, -u, m, :
měření hudeb. taktu

taktovati = dávati takt l.;
taktovka, ž. = hůlka, kterou se
dává takt 1.:
taktový, příd. k takt 1.

taky, v. také
taký (mn. č. m. tací) =

(zast.)
takž = zesíl. tak (č.—Chod); jakž

takž, v. I jak 6.
takže, podřad. výsledná, účinková

spojka: přišel jsem pozdě, takže
jsem všechno neslyšel

139,1, —a..., v. títi
*taláCeti se = toulati se (Jir..

Herb., Preiss.); slož. dok. z- se
= utrmáceti se (Preiss.); v.
ztalácený

přístroj na

takový

"talafous, -sa. <<-sa»,m. = vyzvě
dač, špeh (Wint., zastan)

talár, -u, m., z lat. = obřadný.
slavnostní šat duchovních, soud
ců, universitních hodnostářů...;
-rntk, -a, m. = kdo nosí“ talár
(Neum.)

talent, -u, 111. (u Ner. mn. stř.
-ta), z řeč. = přirozeně nadání,
často ve vysokém, stupni; přenes.
= talentovaný člověk || zdrob.
“"—tíček(Tllsch.); -tova/ný [most]
= mající talent, velmi nadaný

Talián || -liján [-nka.], -a, m. =
Ital (lid.); t., uzenina, čes. ta.

nec; = člověk, s kterým se nelze
domluviti (hanl.)

talie, V. taille; Tálie, v. Thalie
talíř, -e, m., z něm., stolní ná

doba; míti co stále... na —ři=
být zahrnován Výčitkami (lid.,
Vr.); = bicí hudební nástroj,
puklice: zdrob. -'řek, -řku, m.;
tauřovity' = podobný talíři;
-řový tvar. soubor

talisman, -u, m., z arab. = ochran
ný předmět, amulet

talmi, stř. neskl. || talmo'vé zlato
= mosaz zlatově barvy; přenes.
talmi. talmové umění = nepravé

talmud, -u, m., z hebrej. = svod
židovských nábož. zákonů a tra
dice; -dista x-dys-», m. = zna
lec talmudu; žert. nebo hanl. =
hloubálek, knihomol; v překla
dech ze Stalina a z Majakovské
ho = člověk nepostihující dobře
pravý smysl něčeho, zjednodušu
jící to

talon <<-lon || -lón», -u, m., z ital.
= poukázka na. nový kupónOVý
arch; = karty zbylé po rozdá—
vání, které „se kupují"

*tálovati, z něm. = dělit (lid.)
*talovitý = hnisavý, vodnatelný

(zastan, Wint.)
'talnta, ž. = příkop (Řez, jihočes)
tam, z pův. tama (čech), příslov.

místa = na. to místo, na tom
místě; co tam, to tam = nedá se
nic dělat, je to ztraceno...;
sem t. atp., v. sem; tu a tam.
v. II tu

tama-ryšek, -šku, m., z lat.. keř,
strom; -škový, příd. k tomu

tambor, -a, m., z franc. = vojen.
bubeník

tamburaš || -ráš, -e, m. = hráč na
tambur, strunový nástroj

tamburin <<-rýn», -u, m. || “VÍM,
ž., z franc. = bubínek s rolnič
kami

tamburovati = vyšívati řetízkoVým
stehem (na tamburu)

tamější, o dc h. ta/mnějši || tamní
= tam jsoucí, žijící...



tamhle 1527 tanouti

tamhle (lid. tamZe, támle) = pří
mo ukazovací tam;
tamhleten, -ta... = přímo ukazo
vací tamten;
tamhletady || -tudy = tamtady,
-tudy při přímém ukazování

tamle, tam-, v. tamhle
tamnější, tamní, v. tamější
tamo, v. tam a semotam
tamodtad, -tud = odtad,

při přímém ukazování,
tad, —tud

*tamožilec, -1ce, m. =
člověk (šafař.)

tampon, -u, m., z franc. = ucpávka
z vaty (proti krvácení); —no'va
ti = ucpat, ucpavat

tamtndy, příslov. = tamtudy
tamten, -ta„.. = ten při ukazování

na větší vzdálenost, tentam
tamtéž || 0 dch. tamže, příslov.

= též tam, na témž místě, na
totéž místo

tamto, příslov. = tamhle (zast.)
tamtndy, příslov. = tamtím smě

rem, tamtou cestou
tamže, v. tamtéž

odtud
odtam

tam žijící

'tamúřední podání.... v neobrat.
úř. slohu m. podaní tamního
úřadu

'tancivod, -a, m. = kdo vede tanec
(zast., Wlnt.)

*tancmajstr || -mistr, -a, m., z
němf = taneční mistr (lid.)

tancovací = souvisící s tancem.
taneční; t. horečka;
tamovačka, -ček, ž. = taneční
zábava. (hovor., větš. hanl.)

tancOv-ati = provozovat tanec: t.
valčík...; přenes. = pilně, hbitě
pracovat, dělat podle cizího Přá
ní, jít, chodit jako při tanci
(lid. & hovor.); t. mezi vejci =
nevědět, co máme dělat, hle»
děti se zachovat všem (t.); slož.
dokon. do-; na.- se (mnoho); od
kousek; po- = dokončiti tanec:
pro- celou noc; 70.1-se = dáti se
horlivě do tance; přenes. roz
koho = rozproudit, prohnat (lid.
a hovor.); u- se = tancem se u
navít, zničit; vyl- se (dobře):

za-, prostě dok.; za- si (trochu,
tancovávati, opak.

tančík, -u, m., zdrob. k tank
tzančírna, —ren, ž. = taneční míst—

nost (opovrž1.)
tančiti = tancovati; slož. dokon.

do—atd.; nedok. před- = zaha—
jovati tanec; tančivatč, opakov.

tandem, -u, m., z angl. = lehkýr
vozík tažený koňmi, jdoucími za
sebou; = bicykl, na kterém
jezdci sedí za sebou; = zadní
sedadlo na motocyklu neboli:
tandemové sedadlo

*tandlmark, -u, m., z něm. = ve-
tešnický trh (lid., Jin)

tanec, -nce, m., z něm. = rytmic
ký pohyb: t. sv. Víta = posun—
čina: t. mezi vejci = tancování
..., v. tancovatl; t. = sháňka,
„bouřka“ (lid. a hovor.), zdrob.
tazneček, -čku, m.;
taneční zábava, škola, krok,
mistr, skladba ; 2. stup. -čnějšf
(čau) :
tanečnice, v. tanečník; Tanečni
ce, ž., hora v Beskydach; taneč
nický, přid. k tanečník; taneč
niček [-nička], m., zdrob. k ta—
nečník (č.-Chod);

kdotanečník [-nice], -a, m. =
tančí;
*ta/neč'rwst, -i, ž.: t. života =
taneční ráz, sklon k tanci (Bass)

tango, stř., tanec amer. původu
tangovati, z lat. = týkati se: to

mě netanguje; = tancovati tan
go (Pujm.)

tání, v. tati
tanin q-nym),

kyselina
tank, -u, m., z portug. = obmě

ný motorový vůz; = cisternový
vůz, -vá nádrž; tankový, přid. k
tomu: -vá divise...

tanouti, -nu1, -nuv, -nutí = po
hnouti se, zavati. o větru; =
vznášeti se..., o letní pohodě nad
krajem (Neum.); nejčasť. ve rče
ní tane mi na, myslí, na srdci
= připadá, přichází mi na mysl,
mám na mysli; tane mi co na
jazyku (šmi1.); slož. dok. při

-u, m. = tříslová



tantal 1528 tartas

na. mysl (šmil.); u- na. pomlce
= odmlčeti se (Č.-Chod); u- zra
kem = spočinout (t.); 1)- na.
mysl II na duši (Staš.); anu-, za—
(na. mysl) = přijít na. mysl

tantal, -u, m., prvek, kov;
ta/ntaltk, -a., m. = kdo trpí Tan
talova muka (Č.-Chod); Tanta—
Zo'vamuka = muka bájeslovného
řec. krále Tantala. v podsvětí.
přenes. = veliká muka,;
tantalo'vý, přid. k tantal: -vá. žá.
rovka

'tantes, -u, m., z něm. (a. tam ze
špan.) = drobný peníz, drob
nost (lid.); v. dantes a tantý
sek

tantiéma a-tjé-», ž., z franc. = po
díl z čistého zisku; -mová daň

'tantýsek, -sku, m., zdrob. k tan
tes; = medajlónek (sm.)

ťap, citoslov. vystihující zvuk při
drobné tiché chůzi ap.;
ťapati (Tilsch.) || ťá- (Staš.) ||
časť. ťapkatfl = cupat, capat:
slož. dokon. do-; na- se (mnoho);
za

*tapart, -u_ m. = chatrný šat, car
ap. (zast., Jil-.)

(úpatí, -pá.m ll -pu, -paní = ne
jistě kolem sebe hmatat (ve
tmě); t. (v nejístotě...) = počí
nati si nejistě. bezradně; slož.
dokon. do- se kam (Čech); za,-,
prostě dokon. (Vr.); tápávati,
opakov.:
tápav'ý kvě; mostJ =
(krok, chůze...)

tápavý = ťápající: ť. zvuk (Arb.)
*tapecír || —picír, -a, m., z něm. =

čalouník (lid.); “mazat/£= čalou
niti; slož. dokon. vy- co

tapet, -u, m. || časť. tapeta, ž., z
franc. = čaloun; přivésti co,
Přijit na. tapetu = na přetřes
(hovor.); tapetovati = čalounit;
slož. dokon. 1m- co; tapetový,
přid. k tapeta: -vé dvéře

tapěti, -pějí, opět. k topiti (Zey.):
zprav. slož. nedok.
100- atd. 1: dokon. potopiti; &:
tvář se v slzách -pí (Há1.); u—
hoře ve sklenici (Němc.)

tápající

tapicír, v. tapecír
tapír, -a, m., z lat., kopytnatec
ťapka., —pek,ž. = šlépěje, šlápota:

= ručka. (Heyd.);
ťapkat't, v. ťap;
ťápota, ž. = t'apka

táta., ž., z arab. = váha. obalu
zboži

*tarabotlti se = šourati se (o
chůzi); slož. při- se (Rais)

tal-altán, -a, m. = švab, hmyz
(lid.); přenes. (han1.) o hostin—
ském (č.-Chod)

tmntas, -u, m., z ruš. =
čtyřkolka .

tamntela, ž., ital. národ. tanec
tarantule, ž., pavouk
taras, -u, m., snad z něm. = opěr

ná zeď; tarásak, -sku, m., zdrob.
k tomu;
terasu/i,

krytá

—sen(í) = zahrazovat
(cestu...); slož. dokon. pod. =
podezdíti tarasem (Holeč.); za
= zahradit ; tama-Watt, opakov.:
tam.—mice, zdrob. míčku, ž. =
středověké dělo na boření tarasů
(J'ir.);
tarasovati =
T. Nov.);
tarasomtý = podobný tarasu.
nespr. m. terasovit'ýr

*tarati = plácat (Suš., Heyd.);
t. se = toulati se (Herb.)

'ťarcha, ž., slov. = tíže (Heyd.)
tarif, -u, m., z arab. = sazba, se

znam sazeb, sazebník, ceník; 4m
[-fně] mzda, politika; quam,
stř. = tarifní soustava; -fová
daň; davam = stanovíti tarifem

tarlatán, -u_ m., z franc., tkani—
vo; mový, přid. k tomu

tal-očky, -čků, m. pomn.,
k taroky;
tarok, -u, m., z ital., obyč. pomn.
Jay, druh karet; taxroká'ř,-e, m.
= hráč v taroky; tarokovati =
vynášeti taroky, hrát je; taro
kový, přid. k tarok(y)

tartax, -u, m. = peklo (Jir.):
zobecněním z Tartan-oa || -7'u8,
-m„ m. = starořec. podsvětí

tartas, -u, m. = hřmot, zmatek
(zast., C:.-Chod, šrám.)

tarasiti (SOR.-Ta.,

zdrob.



Tartuffe 1529 tautologický

Tartuffe <<-tyf>>,-ffa, m. = osoba
stejnojmenné Mollerovy kome
die; symb. pokrytce; tartuffe'rie
<-ryje», ž. = pokrytectví: tartuf

tasemnice, ž., cizopasný hlist;
Sym-b. délky (lid. a hovor.)

tasltl, tasen(i): t. meč... = vytrh
nouti z pochvy; slož. dokon. w- ;
přenes. vy- se s čím (s_návrhem
...) = neočekávaně něco říci,
přednést... ; tasivati, opakov.

tastatum <<—tú-»,ž., ital. = hmat
ník, klávesnice;
tastr, -u, m. = tlačitko

taška, -šek, ž., z něm. = brašna,
druh krytiny; moučné' jidlo
(DOdle podoby)

taškář, -e, m. = dareba, čtverák,
šelma; taškařice !| Jima, ž. =
taškářství, taškářský kousek;
taškař'iti = dělati taškařinu,
čtveračit; slož. dok. na- se (mno
ho); 011- úspěch = taškářstvim
dosíci (čap.); v—y-pravidlo =
vybrat (Vanč.); za- si; taškaři
vati, opakov.:
taškářský [-sky; -stvi] = šel
movský, čtverácký

taškový, přid. k taška: -vá stře
cha

taštička, ž., zdrob. k taška
"'tašvice, ž., z něm. = kapsa (Jil-.)
ťat, -a..._ v. titi
táta || tata, m., důvěrné tvary k

otec
Tatar [-rka], -a, m., národ. jm.;

tatar, -u, zdrob. tatárek, -rku, m.
= karabáě (lid.); tatarka, ž.,
druh pohanky; tatarský, přid. k
Tatar; přenes. = divoký, hrubý,
o mravech, způsobech (lid. a ho—
vor.); —ká zima = krutá; -ká.
zpráva = neuvěřitelná, „divo
ká": tataršti/na, ž. = tatarský
jazyk; symb. nesrozumitelnosti
(lid. & hovor.);
Tatařin, -a, m. = Tatar (zast..
Čelak.); .
tatařiti, slož. dok. zao-, z- koho,
se (Čelak) = učiniti, státi se
Tatarem; přenes. = zmásti,
„zjančlti“ (lid. a hovor.)

tati Mši), m. neskl. ll -tiho... =
otec (domác., hlav. dět.)

táti, tají, táv, tál, tání = rozpouš—
těti se, jihnout: snih taje || ne
osob. taje; přenes. šero tálo ==
mizelo (Vrchl.); zásoby tají =
zmenšují se (hovor.); o člověku.
táti = jihnout; slož. dok. roz-;
roztálý i| -táty' snih; ústa roz
tála v úsměv (Vrchl.); távati,
opak.; slož. nedokon. Toz—

tatíč'ek, -čka, m. = otec (domác
uctivé);
tatik, -a, m. = otec (důvěr.); =
starší osoba (důvěr. a poněkud
blahosklonně) :
tarif/nek, -nka, m. = otec (do
mác.)

taťka, m., zdrob. k tata (domén.)
Tatobity, -bit, pomn., ves v Č.;

původ. = bijcl zlodějů (tat =
zloděj)

*tátoš, -e, m., zdrob. -šik, -a, m.,
slov. = okřídlený kůň pohádko—
vý (Heyd., Jil-.)

tatoušek, -ška, m., zdrob. k tata..
tati

tátovský, přid. k táta = otcovský
(důvěru)

tatranský, přid. k Tatry
tatraplán, -u, m., jeden typ tat—

rovky
tatrč, -e, m. = ocas pernaté zvěře,

ozdoba. za mysliv. kloboukem
tah-man, -a, m., asi z něm. Thea-

termann = kdo se pitvoří, ne
vážně chová, šašek, komediant
(lid. &.hovor.); dělati ze sebe, z
koho -na, -ny = nevážně se cho
vatl, tropiti si šašky; t., -u, m.
= pltvorná ozdůbka (čech):
tatrmánek, -nka, m., zdrob. k
tatrman, -a.; -maniti = dělatl
tatrmana:
tatrmanský Paky; -stv£], přid.
k tatrman, -a

tatrovka, -vek, ž. = auto z továr
ny Tatra

Tatry, -ter, ž. pomn., pohoří
tatulka, m. = otec (domác. nářeč.)
tautologlcký [—cky], přid. k tauto—

legie, ž., z řeč. = vyjádření téže
věci slovy týmiž n. podobnými
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tautosylabický, z řeč. =
bičný (mluvn.)

'távati, v. táti
tavící = na tavení; tavič [-čka],

-e, m. = kdo taví; tavíma, -re'n,
ž. = tavicí huť

taviti = rozpouštěti žárem pevnou
hmotu (kov, sklo...); slož. dok.
pře—co; vnitřně co pře- = zpra—
covati to v svém nitru, v své
mysli, pojmouti to svým způso—
bem...; roz- co; vy- (J'ir.); z- =

téžesla

roz- (basn.); za- co do skla;
-tavovati, slož. nedokon. pře-,
roz- ; v. zotaviti se;
tavívati, opakov.

tavolník, -u, m., rostl.
-tavovati, v. taviti
taxa, || taksa, ž., z řeč. = stanove

ný poplatek; taxace, ž. = taxo
vání; tamametr, -u, m. = přístroj
zaznamenávající taxu;
taxativní [mě; masu cx-týv-»=
podrobný; -ně ustanovit... = po
drobným výčtem; tawátor, -a, m.
= oceňovatel, odhadce

taxi, stř. neskl., z franc. || zčešť.
taxík, artic, -a n. -u, m. = na
jemný automobil

taxl, Jik, -l£ček, v. daki
*taxovati = odhadovati; slož. do

kon. 0
'taylorismus dejl-zmus», -mu, m.,

americká.-pracovní soustava kapi
talistic. (podle amer. inž. Tay
lora)

"tázací věta = kterou se tážeme;
t. význam ap.;
*tázal [-Zka], -a, m. (šm.) []
tazatel [-lka], -e, m. = kdo se

téma.“ se, táži || -žu, taž, táže ||
tázaje, tázal, -zán(í) = ptáti se:
t. se koho (2. p.) nač, po kom,
po čem; slož. dokon. do- se koho,
na úřadě... || 0- se, prostě do
kon.; po- se, jen ve rčeních s
dobrou, se zlou se po- = dobře,
špatně učinit; -tazovatž, slož. ne'
dokon. do-, 0- se; tázávati se,
-0 ak.;
tázavý [dvě; -vost] pohled = vy

jadřující otázku, očekávání, co
řekneme; -vé se podívati

tažební || “ný = týkající se tahu:
-ní listina

tažení, stř. k táhnouti: t. losu...:
vojenské t. = Výprava; být v
posledním tažení = umírat, být
blizek smrti

tažený závin = z vytaženého těsta;
-ná. intonace = sestupná (mluvn.)

tažný [most] = schopný k tahu
(kůň), odletující do jiných kra—
jin, stěhovavý (pták)._ co lze
táhnout, vytahovat, kujný (kov);
-ná robota = s potahem (T.
Nov.)

t. “č., zkratka = toho času
té, stř., v. the
team <<tým», —u,m., angl. = spor

tovní mužstvo
teatrália, a-lija» (Arb.), stř. pomn.

|| die, -lií, ž. pomn. = divadelní
věci; teatrálni || (šal.) mý [-ně;
-nost] = divadelní, strojený

tebe, v. ty
*tébich || tep/ich, -u, m., z něm. =

koberec (lid.)
téci, teku, tečeš..., tekou (lid. a ho

vor, teču, tečou), tec (lid. a ho
vor. teč). teka, -kouc, tek, tekší,
tekl, tečen(í) = plynout, prou
"dit, o kapalině, o slzách, o krvi:
teče mu do bot = je mu zle (lid.
a hovor.); když (jestli) neteče,
aspoň kape (přísl.), o malých
příjmech; = oplývat: země te
koucí mlékem & strdí (bibl.);
hrnec teče = je děravý; hovor
teče (Rais) = proudí, jde; v.
krev; v. tekoucí;
slož. dokon. do- km, 0 vodě;
na.- kam: natekla tam voda ||
vody (mnoho); 0- = opuchnout,
naběhnout; oteklý ; od-, 0 vo
dem; zao-, budoucí čas k téci:
voda... poteče; pře- = vytéci přes
okraj nádoby; při- = připrou—
dit: 702- se = odtéci na různé
strany; rozu- se = utéci na růz

—né strany: s- s čeho kam; v.
z-; 14.-= uplynout: ještě mnoho
vody uteče, než...; = prchnout;
u- se ke komu o radu, o pomoc
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obrátiti se; u- od odpovědnosti
vyhnouti se jí; 17-kam; v- na

zdi (Jin) = dostati se; vy—z če
ho; oko vyteklo (lid.) = vytekl
tekutý obsah oka.; vz- se = po
zbýti smyslů ll vzteknouti se. v.
vztek; z- || někdy s- hrad... =
dobýt ho (vlast. vz-técl = vyběh
nout naji); zzz-; zateklo kam;
o noze... za- = o-; zateklý;
-tékati (lid. -t:úkati, -těkati),
slož. nedokon. na-, o- atd. k téci
= proudit, nabíhat || -ttkati,
slož. nedokon. 14- k utéci =
prchat...; u- se ke komu o ra
du...; dokon. Tozu- se na všechny
strany = rozutéci se;
tékávati, opak.

tečka, -ček, ž. = bod, punkt, pun
tik; udělati za. čím —ku = skon—
covati to (hovor.); tečkova/ný, o
látce... = s tečkami; tečkovati =
dělati tečky; mnoho tečkováni v
románě (Vr.) = mnoho teček
jen , naznačujících myšlenky:
slož. dokon. vy- co

tečna, ž. = přímka dotýkající se
křivky v jedn0m bodě

ted' || lid. & hovor. teďka, lid.
teďkonťc), příslov. času = nyní;
do teď II do teďka (Tilsch.) =
do této chvíle

teda. (lid. a hovor.) || tedy, při
slov., 1. vybizecí = tak: začně
me tedy ap.; 2. shrnující & vý
sledné = tak: ty tedy myslíš, že

jsme všichni, můžeme se tedy
vydat na cestu

Tedeum <Té-», -dea, stř. (někdy
neskl.), z lat. = děkovné boho—
služby, chvalozpěv'

teďka, v. teď ; tedy, v. teda
tehda (lid. tehdá) || tehdáž || nej

časť. tehdy, příslov. = v té do
bě, tenkrát; tehdejšek, -ška, m.
= tehdejší doba; tehdejší =
byvší... tehdy;
tehdy, v. výše

téhodne..., v. týden
technický [-ck:u] ox-nyc-zo,přid. k

technika:
technik [máčka] c-nyb, -a, m..

z řeč. = kdo se obírá. s techni
kou, student na technice;
technika, ž., 1. = způsob práce.
výroby..., zručnost, dovednost;
2. = vysoká škola technická.

technokracie, ž., z řeč. = úsilí při—
způsobit výrobu... technickému
rozvoji; Jev-at, -a, m. = jeho—
stoupenec ; -kmtický [-ck:y]
<<-tyc-», přid. k technokracíe:
technologický [-cky], přid. ]:
technologie, ž., z řeč. = nauka
o zpracování surovin

techtle mechtle, m. pomn. = plet—
ky, pletichy

'tejnořitl = zpívat (Rais)
tejný, v. tajný
-téka.ti, -tekati, téká'vati, v. téci
tekoucí = tekutý, ne stojatý: t.

voda
tekst, tekstil, v. text, textil
tektonický [-cky] = stavebni;

tektontka ceny-», ž., z řeč. = na—
uka o stavbě, stavba

tektura, a-tú-», ž., z lat. = obálka.
na. spisy, obalový papír, přelepka,

tekutina, ž. = tekoucí hmota;
tekutý [o-tě; -tost] = tekoucí;
přenes. -té zlato = slunečni
světlo (Baar)

telátko, -tek, stř., zdrob. k tele—
Telč, -e, ž., město na M.
tele (misty lid. týle, Němc.), -lete,

stř. = mládě skotu; koukat nač
jako t. na nová. vrata = hloupě
(vulg.); vymámit, vyloudit na
jalové krávě (od... krávy) t., o
neodbytném člověkovi (t.); t. =
vojenská torba, tomystra (lid.);
= hlupák, zabedněnec (zhrub.);
zlaté t., symb. mamonu, kapi
táhl;
telecí hlava...; přenes. = hloupá
(vulg.); podob. t. rozum...

telecký, přid. lid. k Telč; spis. k
Telecí, -cího, stř.

telečský, přid. k Telč; též k Teleč,
-lče, ž.

telefon, -u, m., z řeč. = přístroj—
přenášející lidský hlas do dálky;
mický [-cky] a-nyc-» hovor;
mie <<-nyje>>,ž. = přenášení hla
su; -m$sta [-stka], m. = kdo
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obstarává telefonní spojení; -nn£
spojení (= telefonem, -nicky),
seznam, stanice, poplatek...;
telefonovani = mluviti telefo
nem; t. zprávu = telefonem o—
známit; slož. dokon. od-, za- co:
na- se (mnoho); telefonovávatfl,
opak.

telegraf, -u, m., z řeč. = přístroj
přenášející značky do dálky:
-fický [-cky] _(úřad, zpráva...):
die, ž. = přenášení značek do
dálky; Jista [-stka], m. = kdo
obsluhuje telegrafní přístroj;
dnt drát, úřad...;
telegrafovati = oznámit, ozna—
movat telegrafem; slož. dokon.
Oda za- co; na- se (mnoho);
telegrafo'vá'vati, opak.

telegram, -u, m., z řeč. = telegra
fická. Zpráva.

telemark, -u, m. = prudký obrat
na lyžích

teleologícký [-cky; —čnost] = v
duchu teleologie; teleologie, 'ž.,
z řeč. = nauka o účelnosti

telepatický [mk/y; -č'nost] <<-tyc-.
-tyč-», příd. k telepatie x-tyjem
ž.. z řeč. = cítění na dálku

teleskop, -u, m., z řeč. = daleko

teletina, ž. = telecí maso, kůže;

televiSe <-víze», ž., řec.-lat. = ví
dění do dálky, přenášení obrazů
na dálku; WM soustava

teliti se, telení = rodití tele; slož.
dokon. o- se; 'otelovati se, ne
dokon. k oteliti se; telt'vat'i se,
opakov.

Telnice, ž. jedn., ves ha M.; T.,
-nic, pomn., ves v č.

telný = stelný
telur <<-lúr»,-u, m., z lat., prvek;

telwrický = zemský
*tem || tém (Bezr.), -u, m. = zá

stup, pluk (Ner., Slad., zast.);
šalby tem (Čech)

téma !| thema, -matu, stř., z řeč.
= látka, předmět. námět (slo
vesného díla, úlohy, řeči...): =
vedoucí myšlenka v hudbě; =
přípona, příznak (mluvnic.);

tematický || the- [dic—ký; —tič—
nostJ <<-tyc-» = vztahující se
k tématu, vyjadřující je, pří
znakový: -cká. slovesa: -tlka„ ž.
= soubor témat, tematická. strán—
ka (slovesného díla...)

témbr, v. tlmbr(e)
*temenec, -nce, m. = bahnitý

pramen, kaliště (Baar—);
temeniště, stř. = prameniště;
temeniti (se) = prameniti (se),
prýštit, vyvěrat, vznikat (kniž
ní): voda se mi (píseň); život
se -ní (Durd.): Desslmismus -ní
(Vrchl.)

temenní, příd. k temeno: t. kost:
temeno, stř. = vrchol hlavy,
hory:
témč (tý-, Vrchl.), temene, stř.
= temeno (kniž)

téměř, příslov. = skoro, takřka
temínko stř., zdrob. k temeno
temněrudý (Rais), obyč. temně

rudý
temněti, -nějí = stávat! se temný

|| t. se; též = jeviti se, býti
temný (Rais, o obloze); slož. do—
kon. po- (kniž.) || časť. z- || za
se (č.-Chod); ztemnčlý' hlas
(Ner.); -lé stromořadí (Vrchl.)

temnlce, ž. = temné místo, žalář.
temná komora fotografic.

temniti = činiti temným; t. se =
temněti (Wint., Heyd.); slož.
dokon. při- dojem = oslabit
(šmil.); z- co || časť. za:-,—1 pře—
nes. = učinit nejasným;
-te1wňovati, slož. nedok. při- =
trochu za- (šimáč.); z— (šel.) ||

temno, -na, stř. = temnost, tem—
nota, tma, přenes. = pobělohor
ská doba (Jin)

temno-, kmen k temný ve slož.,
většinou kniž., básnic.: _bare'tmý
|| -ba'r'vý, -čer'ny'-; -č'irá noc; -hně
dý; “koši člověk: _křtdlý'; -lící;
Jistý; -modrý„,- -oký; -mdý;
-st1'm.ný;_s'v'it, -u, m. = polosvit;
-s'vitný, -šedý\; -šerý ; -šklebný

temnota, v. temný; *-tny' [-t'ně] =
temný, tmavý (ojediň. kniž.)
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-temňovati, v. temniti
temno-'vlasý, -zelený, -zlatý (Svět.),

-z'vuký, -žlutý
temný [-no_,-mě; most; motaq =

tmavý, ne světlý (les, stín, pro
past, místnost, komora...); = ne—
jasný, nezřetelný (p0jem, slovo);
je -no; -ně fialový ap.

tempera, ž., z ital. = pojítka ba
rev

temperament, -u, m., z lat. = po—
vaha, letora; -tn£ [—tně; -tnost]
= živé povahy. živý (člověk).
svědčící o živé povaze (řeč...);
-tně = živě, se zápalem

temperatura, <<-tú-», ž., z lat. =
teplota

temperence, ž., z lat. = umímě
nost, střídmost; erenclář, -e, m.,
z angl. = stoupenec mírného pití
alkoholu '

temperovatí, z lat. = mísit, sla
ďovat (barvy); = snižovat: tem
perované ladění; dobře —něpivo
= mající správnou temperaturu

temperový, přid. k tempera: -vá.
malba

tempi passat! <<-sá,tý»,
minulé, staré časy

templ, -u, m.. z lat. = židovský
chrám; templář, -e, m. = člen
rytíř. řadu, zv. templářský

tempo, stř., ital. = časová. míra,
rychlost

temporální, z lat. = časový
ten, ta, to, toho atd.. 1. zájm. uka

zující na někoho, na, něco, 0
kom, o čem byla, bude řeč, koho,
co máme na mysli: byl jednou
jeden král a ten král měl tři
syny; bude to tu neděli po
svátcích = tu, která bude po 5.:
býti toho mínění..., že... (nik.
býti mínění); 2. zájm. ptřímo
ukazovací = tento, tenhle, jen ve
spojení na tom světě; 3. ve
význ. vytýkavěm: i ten chudák
chce býti živ; na tom našem dvo
ře všecko to krákoře, i ten kohout
= dokonce, ba i; bojovat až do
těch hrdel a statků; mít koho
z té duše rád = 1 z duše, z celé
duše: modliti Se z té duše (Jin)

z ital. =

= vroucně; 4. ve větách nálado—
vých označuje mnohost děje,
vlastnosti: ten se má! = má. se
velmi dobře; ten je opálenýh ta
radost doma! = velká. radost; a
té hanby! (Jir.); v. to, toť, tož;
ten — ten = jeden — druhý;
ten-onen, v. onen, to:
ten a ten apod. = N. N., ne
chceme-li. není-li potřebí něko
ho, něco jmenovat...: byl tu.,
řekl to ten a ten; toho a toho
dne; od stránky tě a té (Mach.);
ten jistý = ten, 0 kom byla řeč
(lid.);
ten který, pův. = (ten) některý.
dnes hlav. v úřed. slohu od
chyl. m. příslušný: žádosti se
podávají u toho kterého úřadu:
ten samý, v. sám .

tenata, pomn. stř. = síť na. lapání
zvěře; přenes. o lidech = ná
straha; zdrob. -'nátko, stř.;
tenátmlce, ž. = tenetnice (Vr.)

tence, tenčí, v. tenký;
'tenč'imz, ž. = tenkost (č.-Chod)

tenčiti = činiti tenkým, tenším;
t. se o příjmech = zmenšovati
se; o družině (Herrm.); slož.
dokon. z-; slož. nedok. ztenčo
vati

tendence, ž., z lat. = sklon, úmysl;
mění [-nčně; mčnosq = úmysl
ný, záměmý. zaujatý (umění, vý—
rok, posudek...)

“tendle, tendleten =
hleten (lid.)

tendr, -u, m., z angl. = část 10
komotivy na zásoby uhlí, vody.
zásobník

tenetnice, ž. || tenetniště, stř. =
místo, kde se líčí tenata

*teneto, stř. = tenata. (Roll.)
tenhle, tenhleten, přímo ukazovací

ten = tento
teničký, -ninký = velmi tenký
tenis <<-ny5>>,-su <<—su>>,m., z angl.

tennis, hra s míčem;
-sek_ ž. = tenisové střevíce;
tenisový, příd. k tenis; tenista
[-stka], m. = hrač tenisu

ten jistý, v. ten

tenhle, ten—
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teenka-, kmen k tenký ve slož.: potento, přitento, tentočkovati,
-hlasý = mající tenký hlas: utento, zatento
Jmenný; -k0rý; “mhú; “1127 tentoc, v. 11 tento;
(šmil.) tentočkovati = řikat tentočky,

tenkost, v. tenký , okolkovat; tentočky, v. II. tento
“““ch (Čedm “"z/“ky (KOI' tentokrát zbyteč -te příslov —. _ _ . , . , . _

“mv “be“ bce' m" pta“ v tomto případě || lid. &.hovor.-zvuký (Roll.)
tenkrát, zbyteč. -te, přísl. = tehdy
ten který, v. ten
tenký [-nce; mko; —nkost] = ne

tlustý (o niti, plátně, knize...).
útlý (o člověku), jemný (o u
ších), slabý (o hlase); -nce na
nésti barvu...; tenká vrstva oby
vatelstva., m. slabá, nepočetná
(nejde o tloušťku, nýbrž o počet
nost)_;
-nce hvizdati (Rais) ll potenku
(_Herrm.); do -nka. (Hál.); roz—
krájeti co na -nko;
2. stup. tenší || tenčí [tenčeji]

tennis, tennisky..., v. tenis
tenor [[ řidč. -nór, -u, m., z ital.

= vysoký muž. hlas; t., -a. =
tenorista; t. řeči = smysl, hlav
ní myšlenka (hovor.); tenór ly
rlky (Vrchl.) = ráz; zdrob. te—
norek, -rku, m.; tenorista, m.
= tenorový zpěvák; tenorový
hlas

tenoučký, tenounký = velmi ten—
ký

ten samý, v. samý
tentam, tatam..., ukaz. zájm. =

tamten: býti tentam (někdy ten
tam) = pryč

I tento, tato.., přímo ukazovací
ten = tenhle; v těchto dnech =
nedávno, v posledních dnech;
kázeň je nutná, neboť bez této
..., nespr. m. bez ní

II tento, tentoc, tentononc, ten
točky... příslov., zastupuje v lid.
a. hovor. řeči sloveso, které mluv
čí nechce říci, na které si ne
může vzpomenout, někdy celou
myšlenku: máš tento (t. j. při
jít, udělati co...): já myslím ten
tononc (šmil.); raportuje, že
chlap tentočky pro touláni...
(Ner.); spojuje se s předponami
a mění se v určité sloveso; v.

pro t. komu co odpustit ap.
tentononc, v. II tento
tentýž, v. týž

teokracie, -k'rat,
teorie ap., v. Theo-, theo

tep, -u, m. = tepání, tepot, tlu—
čení, tlukot: t. tepny krve, srd—
ce; t. kopyt (Dyk), zvonu (čech)

tepatl, -pu || -pám, tepej, tepaje =
tlouci. bití: t. kovy; tepaný pás:
přenes. tepat lidské slabosti =
kárat je, zesměšňovat; podmě
tově: srdce tepe; slož. dok. 'roz
co; s—co (dohromady); 12- co do
kovu...; vy- co; vy- se (vojensky)
= vysekati se (Palac.); z- ko—
ho, slabosti...: tepávati, opak.;
slož. nedok. roz- ap.

tepátko, stř. = nástroj
tepávatl, v. tepati
tepelný, přid. ]: teplo:

stroj, -né množství...
*tepenný, přid. k tepna.: -nná krev

(Vanč.)
*tepeřiti, slov. = vléci (Heyd)
tepich, v. tébich

teolog,

k tepání

t. zdroj,

tepláky, m. pomn. = teplé spor—
tovni kalhoty (hovor.)

teplárna, -ren, ž. = tepelná ú
středna.

teplati = stávati se teplý; slož.
dokon. z

teplice, ž., 1. = teplý pramen;
T., jedn. č. || T., -lic, pomn.,
osadní jména; 2. teplice = teplý
šat, šátek... (Mrs.)

I teplo, -pe1_stř. = hřející energie;
je velké... teplo = teplé počasí:
chovati_ co v teple = na teplém
místě...; říci... co za. -13.= dokud
je to „teplé", nové (lid. a. ho
vor.); rodinné... teplo = vzá
jemná, hřejivá láska., shoda.

II teplo, přislov. k teplý: je velmi...
teplo
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teplo-, kmen k teplý ve slož.:
*-držka, ž. = láhev udržující te—
kutinu teplou, termofor; -kre'v'ný
živočich = se stále stejně teplou
krví; -měr, -u, m., = přístroj na
měření teploty

teplost, -lota_ v. teplý
teploučký, -lounký = velmi teplý
tepluška, v. těpluška:

'teplušky, -šek, ž. pOmn. =
teplé boty

teplý [-Ze; Jost; -lota] = ne
studený, ale mírnější než horký;
něco -lěho = teplý pokrm, ná
poj, oděv, část oděvu; = srdeč
ný (poměr, vztah); = bohatý
(Iid.); -lé místo, přenes. = dob
ré, výnosné...; teple se obléci;
teplost = vlastnost někoho, ně
čeho teplého;
teplota. = tepelný stav;
2. stup. teplejší [Jeji]

tepna, -pen, ž. = céva,vedoucí krev
od srdce; symb. života, ruchu: t.
města; t. života (Vanč.)

tepot, -'u, m. = tepání, tep, tlu
kot (srdce, žil); t. vesel (čech)

teprv(e) (odchyl. mé, nářeč. má),
příslov., 1. = ne dříve než ted',
dnes..., až teď...: teprv teď při
šel, teprv dnes jsem hotov atp.;
je teprv poledne = ne už odpo
ledne; 2. = docela, zvláště: to
je teprv drahé, špatně...; to te—
prv za nic nestojí

'tér, -u, m.. z něm. = dehet
terakota, ž., ital. terracotta = pá

lená hlína; -tov1j, příd. k tomu
terapie, v. therapie
terárium <<—ryjum»,-ia._ stř., z lat.

= zařízení na chování živočichů
terasa. (i:-sw, ž., z něm. = přiro

zená n. umělá vyvýšenina; zdrob.
teráska, ž. (Čap.); terasovitý
(nespr. ta-) [-tě; -tost] = po
dobný terase; terasový: -vé pa
hrbky (Ner.)

terce, ž., z ital. = tercie (hudeb.);
= trojice karet k sobě patřících:
tercet, -u, m. = trojveršová
sloha;
terceto, stř. a-ceto,
často -četo», z it.

nespr., ale
terzetto =

skladba pro tři hlasy, nástroje.
soubor tři zpěváků, hráčů

tercián q-nkaJ, -a., m. = žák ter—
cie; tercie a-cije», ž., z lat. =
3. třída. starší stř. školy, 3. stu
peň diatonické stupnice; terciér,
-u, m. = třetihory; terciární člo
věk = který žil v terciéru

tercina, ž., z ital., básnická sloha
terč, -e, m. = cíl střílení...; pře

nes. (p0dle podoby) = kotouč.
kolečko: muchomůrek -če rudé
(Čech); terč luny (t.); = před
mět: vybrati si koho za t., být
komu terčem vtipů...

terčeto, v. terceto
terčík, -u, m., zdrob. k terč: t.

papíru (Olbr.):
terčovitý [-tě; -tost] = podobný
terči;
terčovka, -vek. z. = zbraň na
střílení do terče; lišejník; mvt/ik,
-a, m. = kdo střílí do terče, uka
zuje na. terči „trefy“ (Kosm.)

*teremtete: basama <z-ss.-»t. (Her
ben) || b. terentete, z mad. =
hrome... (klení); teremtetovatž =
klítl (Koll.)

terén, -u, m., z franc. terrain =
členitost půdy; t. umění = obor
(Vrch.); pracovati... v terénu =
venku, ve volné přírodě

Tereza, zdrob. -zka, ž., domác.
tvar k Terezie,- tereziánsk/ý = z
doby, v době Marie Terezie (ka
tastr, tolar, reformy)

Terina, zdrob. Teri/nku, Terka., ž..
domác. tvary k Terezie

teritoriální [vně] = územní;
teritorium <<-tóryjum», -ia.,
z lat. = území, obvod

Terka, v. Terina
termín, -u, m., z lat. = ustanove

ný den, lhůta; = odborný název
s přesně vymezeným významem;
často ve spojení odborný, tech
nický t.; terminace, ž. = termi
nování; terminologický [-cky] =
názvoslovný; terminologie, ž. =
názvosloví; '
termi/novatt co = vymezit, stano
vit lhůtu;

stř..
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terminový obchod = lhůtní, na
lhůtu;
terminus, m., lat.: t_. a quo cá.
kvó» = doba, lhůta, od které se
počítá.; t. ad quem = doba.
lhůta, do které se p0čítá.: t. tech
nicus <<-nykus»= odborný název

tel-mit, -a., m., všekaz (hmyz); v.
thermit

termofór, -met1'..., v. thermo
termoska, -sek, ž.. z řec. ther- =

termofor (hovor.)
terno, stř., z ital. = trojice čísel,

sázka na ně i výhra; = trojice
osob navržených na, uprázdněná
místo ap.; přenes. = „výhra",
zdar, štěstí (lid.)

teror, -u, m., z lat. terr- = zastra
šování, vynucování něčeho po
hrúžkami, násilím, krutá nesvo
boda, znásilňování; terorismus
x-zmus», -mu, m. = soustavný
teror, hrůzovláda; -risovati <<-zo->>
koho = působit na koho tero
rem; slož. dokon. a;
“místa [-stka], m. = kdo provádí
teror

térovati = dehtovati; té'ro'vý, přid.
k tér = dehtovy

terpentýn || -tí'n, -u, m., z lat.
= výrobek z pryskyřice jehlič
natých stromů; litat jako s -nem
(šmil.)_= ztřeštěně; '-'no'v'ýolej,
-vá. silice '

Terpsichora, ž., řec., musa tance;
holdovati -ře = rád tancovat

terra. žncognita m-kognyo), lat. =
„neznámá. země“, neznámá věc,
-mý obor

terracotta, v. terakota; terrain, v.
terén

*teřeti = tliti (nář.); slož. dokon.
z—; v. zteřelý

'teřich, -u, m. = břicho (zastat-.,
Jir., (*).-Chod)

tea, -u, m. = útes (Vrchl.);
tesaci náčiní = na tesání; tesá
ček, -čku, m., zdrob. k tesák, -u,
m. = jednosečný lovecký, vojen—
ský nůž; = vyčnívající zub še
lem;
tesawý, v. tesati ;

tesař, -e, m. = řemeslník tesající
dříví & stavějící z něho; zdrob.
tesařík, -a, m., brouk; tesařina,
ž. = tesařství (lid. a_hovor.);
tesařití. = provozovati tesařství;
tesařský [-sky; -stv£], přid. k te
sař

tesati, teši, -šu, -ší, -šou || -sá.m.
teš || tesej, teše || tesaje, -sá.n(í)
= osekávat kládu, kámen..: t.
komu klínky na hlavě (Čelak) =
nevděčné se zachovat; tesa/ný
erb (Jin) ap. = vytesaný: slož.
dokon. do— co; 'na- čeho, na— se
(mnoho); o- co; o- se ve světě
= obrousit (lid. & hovor.); sr.
neotesanec, -ný; od- co; při- co
= trochu o-; s— srub; 031—so
chu z kamene; tesávati, opak.

tese, v. these
'teSk, -u, m. = stesk (obrozen.,

Hál., Zey.);
'tesklžti = teskm'ti; tesklžvý
kvě; duost] = tesknící;
tesknice, ž. = stesk, touha po
domově, „domácí nemoc“

teskniti = míti stesk, toužit
po kom; t. po kom; slož.
dokon. do- se úlevy = po dlou
hém stesku se dočkat úlevy
(Hal.); na- se (mnoho); 702- se
= poddati se stesku; rozteskně
mi poesie (ša1.); ata-; předmě
tově: žežulka -ní své kuku (Čech)
= teskně zavolá.; slož. nedokon.
roztesk'ňovati koho (T. Nov.);
něco rozteskňujícího (Sez.)

teskný [-no; mě,- -nost,- -nota]
= tesknící, tesklivý, plynoucí ze
stesku, vyjadřující stesk: -ná
touha, píseň; -ná struna (Ner.):
—ná vlna něhy (Nez.), -né srd
ce, mlčení; je mi -no; -ně počí
tati chvíle do oběda (kniž.)

tesla, časť. teslice, ž. " teslo, stř.
= tesařská sekera

teenouti, -sl, -snuv, -snut(í), do
kon. k tesati (lid.); na př. slož.

"'tesný kámen = tesaný (Aug.
Sedl.)
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test, -u_ m., z lat., 1. = měření tetřev [wíceL -a, m., pták; symb.
schopnosti zkoušence, krátká. hluchosti; tetřevč'ibe, ž. = slepice
zkouška schopnosti (v reakční tetřívka; tetřevt péro..., přid. k
psychologii);-2. = potvrzení ná- tetřev " tetřívčí, k tetřívek;
vštěvy přednášek, cvičení na. vys. tetřívek, -vka m'., zdrob. k te
škole; v. testovati třev; též jiný pták než tetřev

*test || test, -i || -ě, m. = tchán
(zastan, čelak., Koll., šm.)

testament, -'u, m., z lat. = závěť;
testamentár'n/í [vně] pořízení;
testátor [-rka], -a, m. = kdo
dělá. závěť

teStifikace <<-ty-»,2., z lat. = testi
fikování; —kovati= provésti dů
kaz svědky, osvědčit

testimonium <<-tymónyjum», -nia,
stř., lat.: t. paupertatis <<-tátys»
=; vysvědčení chudoby (i- du
ševní)

testologie, ž. = učení o testech:
testovatí, z lat., 1. = dávat, dáti
test 2., 2. = učiniti testament;
slož. dokon. o- přednášky...

teta, ž. = otcova n. matčina ses
tra; .= příbuzná známá. žena,

venkovská, žena (lid. a hovor.);
Teta., jedna z KrokOVÝch dcer.

tetanus,---nu,- m., z lat. = křečo
vitý stav z nákazy

tetčí, přid. k tetka: t. láska (Gap.)
teteliti se: = chvěti se, třásti; slož

dokon. 103- se; za- se: tetelž'oý
[-vě; »vostJ = tetelící se: -vá.
hudebnost (šal.); -vé ticho (Vr.);
-vě dozněti (Arb.) '

tetička, tatínka, &, zdrob., domác.
tvary k teta

tetiva, v. tětiva
tetka, -tek, ž., zdrob. k teta; často
. = teta.

tetovati, z tahitštiny = vpichova
ti do kůže písmena, obrazce;
slož. dok. try-; tetovávati, opak.

tetra-, řec., ve slož. = čtyř-, ctyr-:
-edr <<é-dr»,--u-. m., z řeč. = pra
videlný čtyřstěn; -go'n, —u, m.,
-z řeč.-= čtverec; -gonálnt sou

.. stava =,.čtverečná; -logie <<-gi
je>>,ž.; z.řeč. = trilogie-se sa
tyrským dramatem- čtyřdílný
roman '

tetroda ž., z řeč.. = lampa se 4
elektrodami. .(odbor.) ...

textura

(odbor.)
Teuton <<-tón»,-a, m., z lat.' = pifi'

slušník jednoho germán. kme
ne; přenes. = vůbec German,
Němec; -m'e x-nyje», 'ž. = Ně
mecko (Koll.); teutonsky', přid.
k Teuton

*teve'rný = čipemý (nář;',_Baar)
text“ || zčešt': tekst, -u, m.," “zjlat.

= znění (listiny, zákona...);'_*=
znění díla bez poznámek
tewtace, ž. = zpracováni plného
znění smlouvy...

textil || tekstžl <<-tyl», -u, _m, „_z
franc. = tkalcovský průmysl,
—ké výrobky; textílák [--la.člqžz],
-a m. = textilní dělník, továrník,
žák textilní školy (ho'vór.;)
textilie, -líí <<-tý—,»ž. pomn._ .'=
tkalcovské zboží; textilní <<—ty'l-»
= tkalcovský (průmysl.. .)_; tea:
ttlnický [-cky; TCt'D'í],_přid. „k
-lwík, -a, m. = výrobce textilu

textověkritický " textově kritický,
přid. k textová. kritika; textový
[wěL přid. k text: -vé. lu'itika,
úprava

<<-tú-», ž., z lat. -= po
všechný sklad, složení. nerostu...

téze, v. these . .=).
též, příslov. =také, rovněž. i
tě, v. ty
-tě, příklonná, částice„ z_ i: je;

dřeva tě to rachot temný (Erb.);
obyč. splývá. s předcházejícím
slovem: totě on ('So.) _-=-to(t')
je - On; ' -totě „-kůže _“prolhaná.
(Němc.); totě novina ;(Baar);
tutě krajina (Rais) atpod. (jen
říd. kniž. a místy lid.); zesiluje:
všaktě (Čech); u sloves:- měltě
(A.Pb.) ap. = neboť měl || časť. —-t':
mělť..-. (kniž.)

tě bůh, v. bůh
'těhle, ž. -= kleč u pluhu (Holeč'.);

těhlo, stř. = lodni provaz (čech)
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těhotenství, stř. || -tnost, -i, žz-= zájmům; = příslušníci společ
stav, kdy je žena těhotná.; .*-tnice, nosti, údy, těleso: t. cirkve; Boží

' ž. = těhotná. žena (Suš.); těhot- t., t. Páně = hostie, svátostný
ný,“„o ženě = nosící plod; pře- chléb; Boží t., katolický svátek;
nes. (řid. kniž.) doba -ná. nepo- voják... tělem i duši = nadšený,
kojí... = plná hrozicích nepokojů velmi horlivý

těhy, v. čehy tělo-, kmen k tělo ve slož.:
těcha, ž. = útěcha (básn.) -cvičiti = dělati tělocvik; -cv'ična,
těkati, vlast. = utíkat, pobíhat sem -čen, ž. = tělocvična. 'm-istnost,

tam, nejčasť. o zraku, pohledu budova; -cvičný, přid. k tělocvik
= bloudit, přelétati s jednoho (spolek, kroj, nářadí...); -cvik,
místa... na druhé; pevné latky. -u, m. = cvičeni těla; '-c1n'kář
“těkaji = vyprchavaji (odb.); slož. [-'řka], -e, m. = učitel tělocviku
dokon. na- se = mnoho těkati (hovor.); '
'(Vrch1.); roz- se; raztěkaný [—ně; Jvěda, ž. = věda, o lidském těle,
-nost—],_= myšlenkově nesoustře- somatologle; -'oědný, přid. k to
děný; za- pohledem., (Vr.); za- mu '
kam = zabloudit (Klost.); tělový, přid. k tělo: -vá. barva
těkávati, opakov. tělo-výchova., ž. = tělesné. výcho

—těkati, v. téci va; dvýchovný [-'něL přid. k tomu
'těkavec, -vce, m. = těkavý člověk; *těpluška || te- -šek, ž., z ruš.

těkcwý [-vě; most) = těkajici železniční nákladní vůz zařízen=ý
(pohled, zrak), -va pevná. látka k osobní dcpravě
= výprchávajicí; -vá. mysl = těr, -u, m.: rybí t. = vylihlé ryby,
která se nedovede soustředit . lid. potěr II = šlichtovan'i, škro

tělega, ž., rus. = selský vůz bení '(odb.); těrař, -e, m. = kdo
'tělosenstvi, stř. = tělwnost. (zast., šlichtuje, těruje

Nov.) 'těrcha, ž. = tíže (nař., Suš., Mrš.)
'tělesněti, -nějí='stá.v_ati se tělesný těl-ka, ž. = přístroj na roztiráni
tělesný [-'/ně; -nost], přid. k tělo: křídy.-..

t. trest, Lná'práce, vých0va; -ná t'ěrovati -= dělati těr, šlichtovat,
schránkaf —népozústatky; = o- škrobit' (odb.)
sobní (lékař; stráž): = smyslný: těsnati = dělati těsným, těsně
-ná žádost; -ně trestat praco- dávat... -k čemu:' t. řeč v úzkou
vat.. -nost= jednostranná pé- rozpravku (čelak); t. se k mat
če o tělo,- smyslnost ce" (štulc)- = tui-ití se; ku mraku

těleso, stř. = pI'OStOI'OVÝ(tI'OJ'I'OZ' mrak se těsná (Heyd:); časť.
měrný) útvar; přenes. o statě, slož. dokon. s—co; s- se kde =
spolku ap. těsně vedle sebe- se umístit; »

těležka, ž., zdrob. k tělega co kam; -těsnávati, slož. nedo—
tělíčko, stř., zdrob. k tělo “'kon. s-, 17- *
tělísko, stř., zdrob. k těleso těsně, v. těsný;
tělnatětl, -těji = stavati se tělna- - těsnější [mějiL 2. st. k -těsný

tý; slož. dokon. z-; tělmtý [-;tě těSnicí kroužek... = na těsnění

-tost] = jsoucí při těle, silného těsnina, ž. = soutěska (odbor.),těla úvoz (Vr.).
tělo, stř. = tvar ústrojenců: lidské, těsniti: parné slunce těsnilo (Net,)

živočišné, rostlinné t.; být, cho— = tisnilo, bylo velmi nepříjem
-dit jako' t. bez duše = bez za- ně; t. se do kouta = tlačiti se
jmu; silný v těle; být při těle (Zey.); slož. dokon. 14-co = těs
= tělnatý, obtloustlý; býti s ně ucpat, zavřít (běž.); v- nožku
kým jedno tělo a jedna- duše = v botku (Němc.) = vtlačit; slož.

'-"úplně stejně povahy, stejných nedokon. utěsňovati



těsnopis 1539 těžký

těsnOpis, -u, m. = 'rychlopisná.
soustava; -zn'sec, -sce, m. = pí—
sař těsnopisem; miený [-ně]: -ný
znak,“ -ná soustava

fčsňounký = velmi těsný (Svět.)
těsný [%; —no;most; motaJ =

tísnící, tlačící, jsoucí velmi blízko
sebe. (límec, otvor, _ullčka, boty,
přenes. souvislost); je zde -no
= málo volného místa; “vehnat
koho do -na, s p ráv. do úzkých;
—něpřiléhat k čemu; seděti '-ně
vedle sebe; často lépe jinak:
-ně u domu = hned u domu, 11
saméhodomu; běžetl -ně za lcýin
'= v patách komu, hned'za. kým:
-ně'před smrtí = před samou
smrtí, krátce před smrtí

těsto, stř. = zadělaná mouka: býti
ze stejného... těsta- = stejného
původu, založení (hovor;)-; těs
tovina, 2. = těstová hmota, Vý—
robek z těsta; mity' = podobný
těstu; těstový, příd. k těsto

těšínský, příd. k Těšín, -a, m.;
-ská jablka, v. jablko

těšitel [-ka], -e, m. = kdo těší
těšiti = skýtat útěchu, konejšit,

chlácholit koho “v zármutku ap.:
těšit koho čím, slovy,sliby, na
dějí; = být k potěše, libosti,
radosti: těší- ho sport-, četba..:
těšiti se naději...; těšiti se na
koho, nač = s radostí, toužeb

„ ností očekávat; '
těšiti se z čeho (příčina) = mít
radost z čeho; t. -se- dobrému
zdraví, důvěře, vážnost-i = míti
dobré zdraví, požívati důvěry...;
slož. dokon. na- se (mnoho); po—
koho (4.p.); po—se s kým, s čím;

_u- koho = po-; za—se nač (nové
kniž.); ; .
-těšovatž, slož. nedokon. zao-, u-J
těšžvati, opak.,

těšivý [—vě,-—'vost]= těšící (kniž.):
_, -vá veselost (Jir.); -vé sny (č.—

Chod); _promluviti' -vě (Jin) ||
*těšn'ý (Heyd)

tčtí, stř., v. títi- ' 
tětiva " te-, ž. = šňůra napínající

luk; = přimka'spojující dva; bo
dy křivky —

97.

těžní-, -'e, -m. ' = kdo těží, důlní
podnikatel; těžařský [-sky; -ství],
přid. k tOmu; -řstvo, stř. =
zvláštní útvar důl-ního podniku.
těž hromad. = těžaři

těžba, ž. = těžení (uhlí...)
těžce, v. těžký
těžisko' || -žiště, stř. = střed rOv

nováhý; přenes. t. sporu.:. =
hlavní bod, předmět; těžištni ||
těžišťovy' (osa...), přid. k tomu

těžíti rudu, uhlí... = dóbývat; t.
z čeho “= čerpat, využívat, mít
prospěch; slož. dokon. mj— ru
du z dolu“=r dobýt; vy- z čeho
= vyzískat; těží'vati, opakov.

těžítko, stř. = předmět na zatížení
těživec, -vce, m., nerost
těživo, stř. = (vy)těžená hmota
-*těžkati = potěžkávati; v. potěž—

kati;
*těžknouti, .-kl, —knuv, -knutí =
stávati se těžký, těůí, o kroku
..; slož. dokon. z- (Křel.)

těžko, v. těžký
těžko-, kmen k těžký ve slož.:

-krevný = těžkopádný (šmi1.);
-mysln'ý [-ně; -nost] = těžké,
smutné, zádumčivé' mysli, me
lancholický; Jnoh'ý (Ho.); -odě
nec, -n'ce, m. = vojín v těžkém
oděni; 'mádněti, -nějí = stávati
se těžkopádný; slož. dokon. z
(So.); ěpádný [-'ně; -nost] =

těžce dopadající, o sekeře
(Vrchl.): obyčej. = těžko myslí
ci, rozhodující “se, neohrabaný,
neumělý (člověk, sloh...)

těžkost, v. těžký '
*těžkovznětlý, o vášni = těžce

“propukající (Durd.)
těžký [-žce; -žko; -žkost] = mno

ho vážící, 'opak k lehký; -ká.
hlava = obtížená starostmi. pl
ná starostí; —ké srdce = plné
bolu; -ká mysl “= plná starostí,

. smutku; I= nesnadný, obtížný,
pracný (úkol, práce, -boj...); -ký
vzduch = těžce dýchatelný, zka
žený; —ké.jídlo = těžce stravi
telné; -ký žalář = tuhý; -ká
nemoc = vážná, nebezpečná; -ké
starosti = velké, tísnivé; —ká



těžní 1540 thomismus

rána osudu' = drtivá.: -ký hřích
= velký; -ké. doba *= _plná. těž
kostí, zmatků.... zlá; v metrice
= přízvučné.,.dlouhé. část stopy:
—képeníze = velmi mnoho pe
něz; -ká atletika = a,. těžších
zápasníků, zvedajících těžká. bře
mena; -ký průmysl = vyrábě
jící těžké stroje;- '
těžce pracovat, stonat, nemocný,
stravitelný || (je) těžko říci...;
to půjde -ko || stěžkem || ztěžka

, = stěží, sotva; je mi za těžko ||
zatěžko udělati to ap. = těžko,
těžké; -kost = tíže (na, prsou...);
mn. -kosti = potíže, nesnáze:
mít, dělat komu -kosti;
2. stup. těžší, příslov. tíže

.. (odch. tížejí)
těžní |l--ný (stroj, klec...) = na

těžení. .. (horu.) .
těžnice || tížnice, ž. = přímka

jdoucí těžištěm '
těžný, v. těžní
4ěžovatl, v. tížiti; těžší, v. těžký
Thalie [] Tii-, ž., divadelní múza
ThDr., zkratka. lat. slov. theolo

giae doctor a-g'yjé - doktor—».=
doktor bohosloví

thé || řidč. té; stř. neskl., -z čínš.
-= listí z různých rostlin, čaj

theatrální, v. teatzúlní
thein x—jím),-u, m.. alkaloid v čaji
theismu; <thejiz-» || řldč. te-, -mu,

m'., z lat. = víra. v osobního
Boha; theista, m. = stoupenec
theismu ; theisttcký [-cky]
<<-styc-»= v duchu theismu

*théismus <<-zmus»,-rnu, m. = pi
tí čaje (I, Bla)

théka, ž., z něm. = sešit (zast.)
thema, v. téma
Themis, -midy, ž., bohyně spra

vedlnosti u st.- Řeků
them-, kmen řec. theos (=
, ve slož. || často tea-:" .
*Theodo'r || Teo- [-ra], m., z řeč.

= Bohdan [-na]; '-f1'.l, -a_ m., z

bůh).

řeč. = Bohumil; theogonie
<<-nyje», 2. = nauka o původu
bohů; -kracie, ž. = bohovláda,
vláda kněží; -krat, —a, m. =
stoupenec theokracie;

theo- " teolog' [—ložka], -a. m.
= bohoslovec; —logžcký[-cky] =
bohoslovný; -logie, ž. = bohoslm'í

theorema. <<-ré-»_-matu, stř. [[ ně
kdy -réma, ž. “ —ré1n, -mu, m.,
z řec. = poučka '

them-etický Packy; -t£čnost] "
teo- c-tyc—, -tyč-», příd. k theo—
rie; '
2. stup. —retičtějš£ [-ji]
-retik <-tyk», -a, m. =
obírá. s theorií, -riemi;
-retiso'vati a-tyzo->>= tvořiti teo
rie, theoreticky zkoumat

theorie „ teo- <<-ryje», ž., z řeč.
= vědecká. domněnka.

theosof, -a, m., z řeč. = stoupe
nec theosofie: -fícloý [-cky],
příd. k -f1'e, ž = nábožen. filo
sofie o původu Boha.“a. vesmíru

thér' atp., v. tér
therapeutický <<-tyc-» [-cky], z

řeč. = léčebný, na př. zákrok;
mie, ž. =.léčení '

therma, obyčej. ,
řeč. = teplý pramen, teplice;
therm'lka, ž. = nauka'o teple

thermit || tier-, -u, m., z lat. =
práškový hliník s'kysličníky ji
ných kovů na sváření

(Be.):
kdo se

pomn. '—my, ž. z

thermo- || termo-, kmen řec. přid.
jm. thermos (= teplý) ve slož.;
-for <x-fór»,-u, m. = láhev udr
žující tekutinu teplou, poduška
na zahřívání těla: -met'r,
= teploměr; -skop, -u, m. = pří
stroj .na-pozorování teploty; -the—
.r'ap'ie, ž. ='1éčení teplem

thesaurace- x-zau-», ž., z řeč. =
thesaurování, tvoření pokladů;
—rovat£peníze = ukládat. uscho
vávati doma; thesaurus, -ru, m..
z řeč. = poklad, zásoba, často
slovní

these <<-ze» || tese, teze, ž., z řeč.
= předpoklad, poučka, tvrzení;
= těžká.část stopy, klad, klesnutí

thomismug || to- a-zmus», -mu_ m.
= soubor filosofie a. teologie
Tomáše Akvinského; -m£sta, m.
= stoupenec thomismu; -mistic
ký [-cky] <<-styc—»= v duchu
thomismu



Thrácle 1541 I tlk

Thrácie, ž., řec. kraj; thrácký, tich, -a..., v. tichý
přid. k tomu , tichnouti, -ch1, -chnuv, -chnutí =

thuje ' ((thu- H- thú-», ž., z lat., stávati “se tichý, umlkat, utišo—
strom, čes. zerav vati se, utichat (kniž.): všecko

Thule, ž., domnělý ostrov, sev. od tichne (Baar); vřava. t. zdá. se
st. Britanie, ultima T., lat. = (Čech); o žáru světla. (Dun) =
konec světa, daleký neznámý svět ' slábnout; nejčasť. slož. prostě

Thusnelda, něm. žen. jm., symb.

(čech) ,
hůl. tyč

někdy tyr
<<-zus», -su, m., lat.
ovinutá. révovím

tchán, -a, m.
manžel

tchoř (lid. schoř) [4%ch -e, m..
šelma; symb. zápachu; dělatl
-ře = krást obilí ze sýpky atp.
(lid.); .tchoři srst...; 'tchořovati
=».dělati .tchoře (Jeřáb.); -řovice
|| -'řovi/na, ž. = tchoří kůže, ko
žešina; Janice || -řovka, ž. = če
pice z tchořoviny (T. Nov.)

otec manžela n.

tchýně (tahy-), ž. = matka. man
žela. n. manželky

ti, v. ty
tiara <<tyjár», ž., lat. = papežská

trojitá koruna
Tibet (Ty-», -u, m. = náhorní

planina. v Asii; tibet, -u, m.,
tkanina; Tibeťa/n [41de -a,' m
= obyvatel Tibetu;
tibetový = 'z' tibetu: tibetský,
přid. k Tibet

tic mtyk>>,-u, m., franc. = mimo

volné škubání svalů, posunková.křeč (lékař.): v. tikový
Tillis <<Ty-», -su <<-su), m., město

v Sov. svazu, Tbilisi; tifl'islaý,
přid. k tomu

tíha, tíhou ('těhou, Holeč.), ž. =
tíže, těžký náklad; t. na. prsou =
tlak: t. “důkazů, důvodů = “pád
nost, přesvědčivost, průkaznost

tíhlo, -hel, stř. = jařmo. jho (část
postroje)

tíhnouti, —hl, —hnuv, -hnutí (vznik
lo z táhnouti): t. ke komu, k
čemu = míti sklon, gravitovat:
't. za cilem (Klost.) = spěti k cíli

*tíhota., ž. = tíha, obtíž, nesnáz
(Jungm., čelak.); *tihotmj = tí-_
žící (Kos)

tihy, cltoslov. čehy

H

dokon. z-; u-, 0 nepokojích, po
bouření... = oslábnout, částeč
ně přestat, utišiti se; po- ((Jap.)
|| pou- = trochu z-; poutichlý
kraj (Čelak.), zápas (Jir.);
-tichati, slož. nedokon. it,-; 's
(thl.) = z-; za- = u—(kniž)

ticho, 1. příslov.: je úplně ticho;
2. stř., zpodst. = klid...: úplně,
hrobové... 't.: ticho! = buď, buď
me, buďte tiše

tlchomořský, přid. k Tiché moře
'tlchosnivý tiše snivý (čech)
tlchoSt, v. tichý '

.“tichošlap, -a, m. (Heyd.) || obyčej.
tichošlápek, -pka, m. =- člověk
.,šlapající“, chodící tiše, bojící
se naraziu někde, opatrník, po
tměšilec, poťouchlík;
'-šlápkařiti = p0čínati se ticho
šlápsky (šal.);
-šláp8ký [-sky;- —8t'0£]„' -š10473ký...
(Sova)

'tichotichý "úplně tichý (Ma.)
'tlchotina, ž. = zátiší (Roll.)
tlchoučký[-čk0],£th [mko]

= úplně ti'ch'ý
*tichozvuký, o písni (čech)
tichý (tich, -a... tiše- ticho v.

tam; tichostJ; jm. tvary tich..
jen básn. (Zeyer, Bezr.);
= ne hlučný, ne rušný, ne hla
sitý, ne hlasitě projevovaný, ne
větrný, _n'e bouřlivý, klidný
(krok, den, pláč, radost) :_ sr.
břeh; t. člověk = mírný, klidný:
-chá mše = ne zpívaná; Tichý
Oceán; = ne veřejný: tichý spo

lečník (obchodní): -ché. společnOSt; tiše seděti, mluviti... ;bud'
te tiše || tiší v tichosti co_ udě—
lati = tiše; v. potichmu, -chu;
2. stup.“ tišší,- příslov. tišejž '
tilt, tčk tak, citOslov. vystihující

zvuk___jdoucích hodin'; štik, -Il1.m. tikání (šat) ' '



H'tik 1542 tisícina

II tik || časť. ták, citoslov. vysti
hující pípání ptáků.

I tikati -= vydávati zvuk I tik
II tikati || tí—= vydávati zvuk tik,

tík, pípati, o-ptacích
-tíkati, v. téci
tíkavý = tikající, 0 hodinách: =

tíkavý (říd.;)
tíkav-ý = tíkající, pípavý

tiknonti, -kl, -knuv, -knuti, dok.
k 1 tikati

tiknouti || ití-, _-kl,. -knuv, -knutí,
dokon. R II tikati || tí

tikot, -u, m. = tikání (hodin);
= tíkot;
tři-kat,--u; m. = tíkání

tikový, příd. k tic: -vá. nemoc
til || tyl, -u, m... z něm., řídká.

tkanina
tílko-, -stř., zdi-ob,- k tělo; též -=

tělocvičný úbor
tilový „„ ty- = z tilu
tím, s tím, že..., v. to
timbr(e) atémbr>>, -ru, 'm.. franc.

= zbarvení, barva. hlasu, tónu
timokracie atý-cije)>, 2., z- řeč. =

ústava vyměřující občanská. prá.
va. podle občanských povinností

Timotej (Ty-», -e,- m._ kř. jm.,.z
řec. -theos, latin. Jeu—9

timpán -_<<tym->>,-u, m.- (Jin) ||
pomn. tímpani _mny»„z ital. tim—
pano, podle lat. _t'ymam/ = bu
ben, bubny, kotel, kotly

—tínati, v; títi
tinktura ;<<tynktú-»,ž., z lat. = li

hový výtaželc, roztok, barvivo
tintěra, ž. = titěra (říd.); =,_pá
. pěrka. ' (lid.) .

tintili vahtilí (pořek.) = hlouposti,
.-nic- po tom, nesmysl - _

I tip <<typ»,-u. m., angl. =_pokyn
(při dostizích na, burse)

II tip, tip, citoslov. vystihující
slepičí hlas; “mint/lp... ., volání
na slepice;
»típati, o slepicích= pípati

__típa'vý [mě] = típající
típec ll časť. ti-, -pce, m., slepičí

nemoc; přenes. vzíti, strhnouti
-komu t. = zkrotit h0- (vulg.)

*tipek, „pm, ,m. = sti-pec, štipka;
"tízíek, m.. = tipec _(čech)

I tis,

tiplica, ž., hmyz
tlpmamsela atyp-zela» (Nez) || časť

typ- || -s_elka, ž., z franc. = pí—
sařka na. stroji

tiptip, v, II- tip- _
tiptop “typ->>, neskl. přid. jm. &.

příslov., angl. = dokonalý, »le
(nižší hovor.) 

tiráda arty-», ž.. z franc. = nabub—
řelá chvála (hovor.)

-tírati V třiti
til-et <<tyré»,stř. neskl franc. =

-spojovací- čárka. (víš- li ap.)
tirna, ž. = dílna na tření lnu
tironskó <tyrón-» noty = starořím—

ské těsnopisné znaky, podle pů—
vodce Tirona (1. p. Tiro)

-a || tisek, -ska, m. = kůň
se srstí šedou, červenou a bílou:

II tis, _,-u',m., strom
Tlsa <<—sa»,ž., řeka
tísek, v. 1 tis
tíseň, -sně, ž., souvisí s těsný =

tlačenice (Jil-„); t. vozů, keřů
(Vrch1.), zbraní (čech) = to, že
jsou natlačeny, těsně vedle se
be, přímý dotek; zprav. = ne
snáz, nedostatek: bytová, hmot
ná., peněžní... t.

tisíc, -e, 2. '.mn. pět, šest... tisíc ll
(jde to) do tisíců, tisíce -ců, zá—

_-klad.v číslov. (1000); po —;ciletech,
před pěti -ci lety, s —cemzlatých

." 5 tisíc zlatými; to je jako t.;
a jedna. = velmi rozdílné (lid.
& hovor.); v. látro; »tisíc vý
mluv... .= mnoho (lid. &hovor-.):
_tisícát'ý = tisící (lid.); po -cáté
(Neum.): . .

_tisiceronásobny' [M] = tisíc—
krát složený, větší, hojnější :.
tisícerý, druhová. číslov. (o tva—
rech v. čtverý); wceré díky =
velmi —m_nohé.vřelé; -ceré s_rdce
(čech) = velmi mnohé;
tisící, řad. číslov. k tisíc

tisícihlavý zástup = skládající se
z tisíce hlav, 1idí;--cikomnový,
o bankovce...; -ciletí, stř. = doba.
tisíce let,' milenium; -ciletý =
starý 1000let

tisícina z. = tisící část (www);
zdrob. -c1'/nka, -nek ž.
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*tisícitvárný = mající tisíc tvarů
(Břez—): '
-civěde'mí (čech); -cizlatovú ob
nos .

'tisícka, ž. = tisícovka (lid.)
tisíckrát, nik. -te, násob. příslov.

k tisíc; '
'tžsžcletý = tisíciletý (čelak.)

tisícovka, ž. = tisícikorundvá ban—
kovka...
tiskový, přid. k tisíc: t. obnos..

tisk, -u, m., 1. dějově = tištění
knihy...; 2. = tiskopis;
tiskaci stroj, papír... = na. tiš
tění; tiskárenský, přid. k tiskár
na, -ren, ž. = místnost, budova.,
kde se tisknou knihy...; zdrob.
-mička, -ček, ž.;
tiska/ř, -e, m. = kdo tiskne knihy

-řský [Jsk/y; -řs'wí] strój...
tiskati ]] někdy tis-" = utiskovat

(Jir.); slož. nedokon. s- ruku...
(literár.), obyč. tisknouti ; stís
kati se = tisknouti. se, krčiti
se (Svět.); u—= utiskovat (za
star.)

tiskátko, -tek, stř.-' = nástroj na
ruční tištění

tisknouti, -k1, -knuv, tištěn(í), o
knize ll jinak obyč. -knut(í)' =
tlačit: t. komu ruku, koho ' k
srdci, hlavu do dlaní ap.; t. se
ke komu, na koho, do popředí:
t. koho (zastan. Palac., So.) =
vtiskovat, utlačovat: stařeček tiš
těný na výměnku (Bezr.); tisk
nutých se zastati (Jir.); t. kni
hy... >= strojově přenášet písmo
na papír; lže jako když -ne, v.
lháti; tištěná kniha (ne psaná...);
slož. dok. do— knihu; na- knih
(mnoho); na- vzor, předlohu; o
článek... = uveřejnit; písmo.'.. se
otisklo = zobrazilo se jinde, než
bylo původně; od- koho, co =
odtlačit (zastal-., Jil-.); po- mno
ho papíru; po- ruku- = s
(šmil.); potištěný papír, někdy
s příhanou = bezcenný. 0 špatné
knize atp.; pro- papír = tiskem
protlačit; pře- knihu = znovu
otisknout; pře- nápis = novým
tiskem zakrýt; při. koho ke zdi:

při- koho k prsům = přivinout;
přl- koho = utlačit (Olbr.');
roz-: je to roztištěno = v tisku,
tiskne se, ale není dosud hotovo:
s- komu ruku, péro, kohoutek;
za- koho, dok. k utiskovati =
utlačit (kniž.): utisknut, -tí -tý
|| utištěfnú (Sez., Olbr.); v- co
(peníz...) komu do ruky; v- si co
do paměti = dobře si zapamato
vat; vy- koho odkud = vytlačit,
vypudit; vy- pečeť, knihu;
-tisko1>ati, slož. nedok. do- kni
hu; od- ,koho od“ náboženství
(Wint.); bře- knihu..: u- koho
= utlačovat; ve si co do paměti;
vy- koho odkud

tiskopis, -u, m. = tištěný formu
lář, něco tištěného

tiskovina, ž. = něco"tištěného
tiskový, přid. k tisk: t. referent,

-vá. chyba.... '

tísniti, rozk. tísni = uváděti do
tísně, tlačit, skličovat, o sta—
rostech...; t. se = tlačiti se, ne
míti dosti volného místa; slož.
dokon. s- se = stlačiti se; v.
stísněný; ' '
tieMvati, opak.; _
tisu-mý Dvě,- -1>ost] = tísnící,

skličující (dojem nedostatek, po
měry)

tisovec, -vce, m., strom; _
tisoví, stř. hromad. k II t_is =
tisy
mm;, přídfk 11 tis: 't. list

tiš, -i, z. = tišina., _zátiší (básn.):
_tžše, tišej'i, v. tichý;- .
tišina, ž. = tiché místo, zátiší

tlšltel [-lka], —e, m.. =“ kdo tiší

tišíti = činiti tiChým, mírnit, ohlá
cholit: t. koho, 'hádku...; děcko
se tiší- (Hen-m.) = utichá: slož.
dokon. u- dítě, či hněv; vítr se
utišil; z- = u-;
slož. nedokon.'útišo1>ati;

tišivý [-vě] = tišící, utišujícítižší, v. tichý
tištěna), mý, v. tisknouti;

tištěnioe' [] mica, ž.' = kartouno
vá. potištěná sukně ' (li-d.) '
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titán <<ty->>,-a, m. = obr, velikán
(podle bájeslovných řec. Titanů);
tna/n, -u. m., prvek; titanismus
-nyz-», -mu, m = odboj člověka
proti bohům, Bohu; titánsky'
[-sky ; —stvt]= obrovský, nadlid

._ský

titěra., ž. = hračka., drobné. věc.
cetka, treta; t., m. = titěrný
člověk;
tttěrka, -rek, ž.. zdrob. k tomu:
titěrný [mě,- dnostJ = malinký.
malicherný; -nost, 1. = vlastnost
někoho, něčeho titěmého, 2. =
titěrné věc

'titěřiti „' po kom (souvisí s titě
ra) = opičiti se

títi, tnu, tni, tněte, tal, ťala...
(ní k. tla), ťav, ťat, tětí || někdy
ve slož. -tnoutt, -tnu. -tni, 'Ltnuv,
-tnutí, -ťal, nik. -_tnul = uho
diti sekyrou..., seknout; t. ko
ho, přenes. = ostře odbýt, ne
milosrdně se ho dotknout (lid.
& hovor.);
t. se = nepříjemně se zmýlit,
„dáti si“ (t.); t. do živého =
dotknouti se choulostivé stránky,
jádra věci; _
slož 'dokon. natítt' || -tnoutt co =
títi do toho. ale neutít; odtttt ||
odetnouti co; poďttti || Pode
tnoutt strom; jako kdyby mi no—
hy podťal, o náhlé skleslostl;
pro- tepnu; pře- provaz...; pře
rozmluvu = přerušit; roz—.co; v.
gordický: s- komu hlavu || 5
kohoi 10- co; přestalo to ap.. ja—
ko když utne, jakoby uťal =
naráz; w- strom; vy- komu po
líček,; za- sekeru do čeho; za
pěst, zuby = sevřít, semknout;
za- zuby-bolestí, z nevole; vy
.slechnouti co... se zaťatýml .zu
by .=. s prudkou.. ale tajenou ne
volí; za- komu (žílu), přenes.
= rázně co překazit, způsobit
velkou ztrátu- (lid. a. -hovor.);
-tf/nat4', slož. nedokon. -M_-, pod
atd.; dokon. hromad. 'po- (Nera)
||..zprav. pos-hlavy...; zp'ře- pro
vazy, společenské svazky (Ju-.):

zu- " časť. :pozu- = utnouti s
hromad. význ.;
-ttná'vat'l, opak., slož. nedok. na—...

:'titlík, -u, m., z lat. = puntílc
(zast., Han)

; tltolstlcký [why] arty-“styc-» = ti-
tovský (Kopec.); tltovsky' [-sky]
= jsoucí v duchu titovštiny; ti—
to'všti/na, ž = Titova, politika.
v Jugóslavii ve službách impe—
rialismu

titr atytn, -ru, m., franc. = hlav—
ní, titulní list cenného papíru,
-„plá.šť“; tžt'ro'vatt = opatřiti tit—
rem,- číslovat

titul <<ty_-», -u || zastar. -e,„ m.,
z lat. _= název, nadpis. článku,
knihy, hodnost: t. školního rady
|| t. školní rada. ap.; =- právní
důvod: učiniti co, domáhati se
čeho z -lu, pod -lem čeho; výdaje
z titulu stěhování ap. = za stě—
hování (jen odbor.);
titulární [mě] = mající jen ti-
tul; -latura tetu->>,ž. = titulo
vání;
titulek, -lku, m., zdrob. k titul:
tttulkář, -e, m. = kdo dělá ti
tulky (novinář.);
titulní list = s titulem;
tttulovata' = oslovovat přísluš—
ným titulem; slož. dokon. o—
koho, co = osloviti titulem. dáti
titul, název;
tttulový: -vé slovo = v titulu:
-vá zář = z titulů (Jin)

*tltvorný vně; —nost] = titěrný,
pitvorný (Palac, šafař., čelak.);
tttvořítt se = pitvořitl se (Suš.)

Tivoli (Ty-», stř. neskl., italské
město, název letoviska, zahradni
ulice. čtvrti

I tíže || básnic. tíž, ž. = tíha; ohý
bati se pod -ží čeho; přidávati
tíže = zvětšovati těžkosti, zá.
rmutek (Rais); připsati co na.
_účtu k tíži; zemská. t. = pří
tažlivost, gravitace; příslov. stěží
|| “8 tíží (Heyd.), sttžl (Č.-Chod)

. = sotva, jen taktak; ,
ztíží = na, tíži, co do tíže: ká
men... z. 10 kg...

11 tíže, příslov., v. těžký
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tížiti = působiti tíži, tlačit: těžký
šat mě -ží; přenes. = být ob
tížný, nnoutit, skličovat: hněv
hlavu -ží (Vrchl.); -ží mě to:
t. kam = tíhnout (Suš.); netižiti
si co učinit = neobtěžovati si
(zastal-.); slož. dokon. ob- svě
domí zločinem; pře— koho,' se
prací = zahrnout přílišnou pra
cí; být prací přetížen || přetíže
ný pracovník; při- obžalovanému
=“ zhoršit jeho pOstavení; při
tížilo se mu = jeho nemec se
zhoršila; *u- = za- (Heyd.); vy—
co čím = vyrovnati tíži; z- ko
mu úkol = učiniti těžším; zw

.most nákladem; přenes. za- roz—
počet novými výdaji = zvětšit
jej; za- koho prací = zahrnout;
-těžo'vati, slož. nedokon. ob- ko
ho, se čím = znepokojovat, ne
příjemně zaneprázdňovat; neob
těžujte si (nik. se) k nám při
jít = nebudiž vám za' těžko,
račte k nám přijít (zdvořilé vý
zva): .p'ře- žáky; při- obžalova
nému; 3- si, v. tam; 'z- komu
práci = činit ji těžší, znesnad
ňovat; za- most...;
tíživatž, opakov. ,.

tíživý [—vě;--vost] = tížící, nepří
jemně doléhající

tížníce, v. těžnice;
'tížný = tíživý (Tčsnohlz')

t. j., zkratka slov to jest = totiž
tkací stav = na tkaní
tkadlec [tkadlemz; tkalcovkaL tkal

ce... (z tkadlce), m. = kdo tká.:
tkadlecwi, stř., obyč. tkalcov
ství; tkadleček, -čka, m., zdrob.
ke tkadlec (zastara)

tkalcovsti = provozovati tkalcov
ství;
tkalcovifna, ž. (lid. & hovor.) ||

tkalcovství, stř. = tkalcovské
řemeslo; tkalcovka, v. tkadlec:
tkalcomuz, -ven-, ž. = dílna, to
várna na. tkaní; zdrob. .-m',čka,
ž.; tkalcovský [-1>sky;403th =
týkající se tkaní;
tkalčík, -a, m., zdrob. ke tkad

'tkalčití -„= tkalcovatl

tkaloun, v. kaloun
tkáň -(nik. tka/ň), -ně, ž. = bu

něčné pletivo
tkanice, ž. = tkané. stužka na 'J—

vazování, ob'rubování atp.; zdrob.
máčka, -ček, ž.; mičkář [-řka],
-e, m. = výrobce, prodavač tka
niček; Mkářsbý [-stv£],' přid.
k tomu;
tkanina, ž. = co je utkáno, tkal
covský výrobek; '
tkanivo; stř. = látka na. tkaní.
z čeho se tká; přenes.: t. báSně
(Vrchl:); t. děje a činů (šmil.);
t. zmařených dnů (J. Gap.)

tkáňový, přid. ke tkáň
tkáti (ve slož. -tka.ti), tkám, tkán.

tkaní (ve slož. -tká.ní) = proplé
tati dvě... soustavy nití; přenes.

.- t. písně (Heyd.), auréolu v či
"5er (Vrchl.), proradné síti (R.
Svob.); slož. dokon._ do- co;
nap čeho, na— se (mnoho); 'o—
(čech) || zprav. obe- co; obyčej.
přenes. obe- pověstmi, pověstí...
-= opříst; pro- řeč cizími slo
vy...; roze- co = začíti to tkát,
ale nedotkat; se- co z čeho; 44
co, prostě dekou.; 'vo- co do če
ho; tká'vatt, opakov.; slož. nedo
kon. do- atd.

'tklivozvuký = tklivě znicí (čech)
tklivý kvě; wosa = dojímavý.

dojemný (tón, hlas, řeč...); t.
rým, rýmwí-li se slova stejně
znící,- ale různého významu

tknouti, tkni, -.tkněte, tkna, dotek
(zast.) || tknu'v, tknul || dotekl
(kniž.), dotkl, vytkl..., tknut(í)
|| dotčen(í), vy- ap.: t. se koho,
čeho = lehce zavadit, obyč. do
tknouti se; netkne se vás kulka
(Olbr.) = nezasáhne, netrefí;
tklo se ho to = zapůsobilo naň.
dojalo, ranilo, častěji dotklo; co
se tkne = týče (kniž.);
slož. do- se koho, čeho; do- se
nešetrně “koho, čí cti = nešetr
ně se zmínit, napadnouti či čest;
dotklo" se ho to, v. výše; 'cítiti
se čím dotčen; do- se čeho =
stručně- se zmínit o čem; v. do

--tčený; na- co nač = napíchnout
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(Holeč.); na- se nač = na— “(mnoho); 0- si nohu; od- koho
razit nač, přijít (Kub.); po- 'ode zdi; po- = pomoci tlačit;
se = klopýtnout, upadnout po- nepokoje... = učinit jim pří—
(zastar., Koll.); = utkati se, sra- trž; po-. nepříjemnou zprávu =
ziti se, dokon. k potýkati se
(zast.;) podo—co = připomenout,

pro- koho = probodnout (za
star., kniž., Tyl, Heyd., Vrchl.,
Bezr.); 06- co kam-= zarazit,
vbodnout, zapichnout; ve- po
libení v ústa (č.-Chod): ve—zrak
do koho (Jlr.); vy—hranice, me
ze = vyznačit; vynsi co za ži

zatajit neuveřejnit; po- hněv
. = nedat mu -;průchod pro—

co cedítkem: pro- se kam, kudy,
skrze zástup; při- koho ke zdi;
při- pečeť nač; s—vzduch; stla
čený vzduch: 5- ceny, výdaje =
snížit; u-.lásku (Ner.) = W:
0- co do čeho; vy- co z čeho,
nepřítele ze země;

.'-tláčeti, slož nedok do-- se =
vot_n_í cil = zvolit, určit, sta.
novit; vy'- komu chybu = ká.
ravě, vyčitavě připomenout: vy

dotlačovati se (Vr.); 'na- =- na
tlačovati (t.); s- (Herb.):
rtlačo'vati, slož. nedok. na- atd.

tčený cíl, -né hranice; za- co do k dokon. natlačlt; u- koho =
čeho, zač = zarazit, zastrčit 'UtiSkOVB-t:
(kniž.); za—uši (č.-Chod, sms.) tlačwatí, opakOv.
= zacpat; za- koho = z prav- tlačítko, -tek, stř. = tlačící knof
ni, policejni moci zadržet; lík, stiskatko
v. .týkati. tlačívati, v. tlačiti

tkvíti, -vi || -vějí, -věl = pevně se tlach, -u, často pomn'. -chy, m; =
držet, uchovávat: t. v paměti: tlachání; -chy machy, v. mach:
zrak tkví na čem = lpí, ulpivá., tlachal [-lka], -a, zdrob. achálek,
spočívá; t. na. omylu (Kos) = -lka, m. = kdo tlacha;
lpět; v tom tkví přednost atp., tlachawice, Mm, ž. = tlach (lid.
správ. záleží, je; slož. dokon. & hovor.);
u-: utkvělo mi to v paměti; tlachati = naplano mluvit, žva—
zrak utkví na, kom, na. čem = nit, plácat, pleskat; slož. dok.
spočine; v. utkvělý; roz-, vy- co; tlachávatí, opak.;
utkvwati, nedok. k utkvěti tlacharvý Mě; -vost] = r_ád tla

tla, 2., v. tlo chající; -vé řeči = tlachy (Jin-.)
tlačenice, ž. = mačkanice; vyzna- tlak, -u,' m. = tlačení: t. vody...

ti se v -ci (lid. & hovor.) = u- || vodni.. t.;'t. = nátlak: jed—
měti, ze všeho těžit; nat pod čim -kem; tlakoměr,
tlačenka, ž.“= tLačené maso, ba- m. = přístroj na měření tlaku.

_ chořice barometr; měrný, přid. k tomu;
tlačidlo, stř. = přístroj na tlačeni; tlakostroj, -e, m. = přístroj na

ttlač'itel, -e, m. = utlačovatel tlak; tlakový rozdíl
(Koll.) tlama, ž., odbor. = zvířecí ústa:

tlačiti, -čeni = tisknout, cpát, vulg. = ústa; t. moře (Čech);
mačkat,- strkat: t.- vino -z hroz
nů, vůz do kůlny, koho ke zdi:

tlamatý = s—velkoutlamou; -té
rostliny = s květy podobnými

t. knihy = tisknout -(zastar.): tlamě; tlamdčka, ž. (Neum. o
t. na péro; -či mě bota, jídlo v otvoru lulky), tlannka, ž., zdrob.
žaludku; t. se do D0předi, na k tlama
koho, ke komu; slzy se tlačí do tlampač, -e, m. = námluvči; v ra
oči = derou; podmětově: pupe- diu = zesilovač, amplion; voleb
ny už —či = počínají vyrážet. ' ni t.- = korteš; -čový, p_řid.k to
raší; slož. dokon. do- co, se mu:

kam; na- co do čeho; na.-' se 'tlampati, -pá-m= tlachat (Staš.)
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tlupa, ž. = chodidlo savců; = velká - podmětově: srdce tluče = bije;
noha (zhrub.); slavík -če = zpívá; tluče osm
tlamati, —pá.m|| -pu = šlapat; (hodin) = bije; s tlukoucžm
slož. dokon. o-; otlapaný trnož srdcem = se srdcem sil-ně bi
(Rais); 01/—cestu; . jícím (z obavy...);
tlapička, ž.“ (Neum.) || tlapka, ž., slož. dokon.- do-, 0 srdci = přes
zdrob; k tlapa; tati tlouci (při smrti); do- se
tlapka“ = capkatl; slož. dokon. kam = domoci'se tlučením ote
vy- cestu (č.-Chod); vření; do- koho ==- zbít (lid.);
tláp'nouti, -pl, -pnuv, -pnut(í) = na- kůru (při dělání píšťaly) =
šlápnouti- trochu o-; na“-čehojse (mnoho);

tlení, v. tlíti= - na- komu = nabít; sál je na
tlesk, citoslov. vystihující zvuk při tlučen = nabit (lidmi); o- 'stě

plesknutí ' rukama, placn'utí do nu.-.. (kolem dokola);' o- co ko
vody atp. || t.,-'--u, m. = tlesk- mu o hlavu (v rozhořče'ní);'od
nutí (Č.-Chod); ' omítku; zao-': klroupy ' -ly' obilí
tleskati, -ká.m: t. [rukama] = || potlouklo = kroupy sražlly
srážeti dlaně na. znamení po- obilí k zenu,“ vtlouk'ly. do- -ze
chvaly, radosti; déšť tleská. na mě; po— se = pohmoždlltť PTO—
okno = naráží a vzbuzuje zvuk; se (světem, životem) = uživiti
slož. dokon.- 'na- se A-(mnoho); se...; pře-: celé tělo Jako by
za. komu; bylo přetlučeno = „polámáno“

—tleskávatl, opakov.; slož. nedok. (New: pře- zimu... '=- “přestat.
po- = tleskat (Herb.); vydržet; pH- co = připevnit;
tlesk/nouti, -kl, -knuv, -knutí, roz- co; 8- bednu... = sbit;
dokon.; _kapky tleskly o zem 's- máslo = odstředit je ze
(Vr.); t. v dlaně"(So.); slož. smetany; s- práci = kvapně
dokon. za,—,- udělat (hovor-.); u- koření; u—
tleskot, —u,m. = tleskání, potlesk k0110 = ubit: W- -okna.' ško

.tlíti, tlejí || tlí, tlel, tlev,'tlen(í) lu, t. j. okna v ní: vy- z'včeho
= práchnivět, trouchnlvět, roz— kapitál... = vytěžit (lid.. & ho—
padati se, o' dřevě, o těl'e'v ze- vor.); z- koho = zbit; za,- co
mi; 0 ohm = doutnat; 'slož. do čeho, za- okna = zakrýt je
dokon. 3- (Vrchl.) ||- 2- (Slim.) bedněním;
|| obyč. zetlíti, *zetletí; ztlelýl, -tloukat£, slož. nedokon. 170- se
obyč. zetlel'ý = tlouci se, toulat, při- atd.

tlo, stř. || tla, ž., z něm. = strop k dokon. přitlouci: vy- lidi =
(nářeč.); shořetl do'tla = úpl- chodit po- nich a žebrat (lid. a
né (kniž.) hovor.); vy- hospody = choditi

tlouci, tluku, tlučeš..., tlukou, tluc z jedné do druhé (t.);' vy- klín
(lid. tlouct, tluču, '-čou, tluč), klínem, v. klín;
tluka. tlouk, tloukl, tlučen(í) = —tloukávati, opak, BIOŽ—nedok.
bušit, bít: t. na. dveře..., do 0—
dveři; t. na buben || buben; t. tlouček, -čku, m., zdrob. k *
koho; t. cukr.., = tlučením dro- tlouk, -u,' m. =načiní, palice na

.bit, rozmělňovat; t. špačky = tlučení, stlačování atp.
klímat .(l-i'd. a. hovor.); t. komu tloustnouti, -stl, -stnuv. -stnuti =
co do hlavy = pracně vštěpovat stávati se tlustý; slož. dokon.
(t.); t. prádlo = (tlučením) prát z-; ztloustlý; v.' obtloustlý, při
zastar., WinL); t. hubou = žvanit tloašť, -ě, m., ryba; Houšť, -i n.
(vulg.); t. se světem, t. se vše- -ě, ž. =. tloušťka (zast.. čech):
lijak... = nuzně se protloukat, přísloveč. ztloušti (Zastán) = na
být! živ; tloušťku:
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tloušttk, -a-, m. = tlustý člověk,
tl-usťoch (hovor.);
tloušťka, 2. = vlastnost někoho,
něčeho tlustého

tluč, -e, = hrubá drť
tlučec, -čce, m. = nlněra
tlučen(í), v. tlouci
tlučhuba, -bovi, m. = mluvka, žva

nil (vulg.); -bslcý [-bsky; —bstvl],
přid. k tomu

tlučka, ž., 1. = stoupa (hutn.);
2. = past-na. zvěř

tluk, -u, m. = tlukot (řid. básn.);
tlukač, -e, m. = kdo tluče ká.
men (Baar);
tlukadlo, -del, stř. = tlouk,
tlučka;
tlukot, -u, m. = tlučení, bušení;
t. srdce:
tlukouci, v. tlouci

tlum, '-u, m. = zástup, množství.
shluk, skupina (llter.): t. lidi
(Herrm), soudruhů, tyček (čech),
hraček (Nen) .

'tlumač || tulmač, -e, m. = tlu
močník (zast., W'ínt.); 'tlumačiti
= tlumočit (t.)

tlumený [mě,- -nost] = zdušený:
t. hlas; -ně mluvit;
tlumicí =- na tlumení; tlumič,
ae. m. = kdo, co tlumí; tlumidlo,

. stř. = dusítko
tlumiti, -men(í) =. mimlt, dusit.

potlačovat (hlas, nadšeni, ná
_řek, hněv, světlo, barvy...);
slož. dokon. při- = trochu z-:
u-, z-. |.| odch. s—,prostě dokon.:
v. ztlumený; u- (Martin.);
-tlumovatí, slož. nedok při- ap. ,
»tlumivati, opakov. .

tlumitko, stř., zdrob. k tlumidlo;
tlumivka, . ž. „=tlumič (odb.):
tlumivý kvě; -1)ost] = tlumicí

tlumoček, -čku, zdrob.- k tl-umok
tlumočitl co, z něm. =. překládat!

co do jazyka běžného poslucha
čům; přenes. t. či přání = “před
nést, vysloviti za. koho; slož. do
kon. pře- =co; tlumočivatt, opa

-kov.,
.tlumočnicky [-ct'v£], přid. k

,..,,tlumočntk [-wíce], -a, m. = kdo
tlumočí

rtlumok,
tlupa,

vzbouřenců,

-u, m. =*batoh, vak
ž. = skupina osob (pytláků.

zlodějů...), zvěře;
přenes. t. stromů (Čech), skal
(Krásnoh.); 'tluzyitz' se, = shlu
kovati .se, kupiti se (sms.)

tlusto—, kmen k tlustý ve slož.:
-hlamy' (četař, Palac.)

tlusťoch, -a, m. = tlustý člověk
(lid. a hovor.)

tlusto-kmemtý; -korý,- _kožec, -žce,
m., lid. o slonu, hrochu...; pře—

rnes. = člověk „s, tlustou kůži“
(han-l.); -leby'; Jistý; -'rohý;
—spz's,-u, m. =tlustý, objemný
spis (žertov.)

tlustoučký, -ťou'nký = velml tlustý
tlustoušek, -ška, m., zdrob. k tlus—

ťoch
tlustý [-tě] = tučný, o mase, o

člověkovi, o dobytčeti; = objem
ný (strom, kniham), vzíti co za
t. konec = ch0piti se nespráv;
ného prostředku (lid. & hovor.);
= silný (papir, kůže...): -té slo—
vo... = přiliš šťavnaté. silné, ob
hroublé (hovor.); -tě namazat
krajic, psát; '
2. stup. tlustší [-stěj1']

tma, ž. = nedostatek, opak světla,
temnost, temnota: t. jako v pytli,
že by ji mohl krájet; t. tonoucí
(lid.) = úplná,; za. tmy: ve tmě
|| ve tmách: je úplná. tma || je
úplně t. (příslovečné na otáz.
jak); byla (úplná,) tma || bylo

,(úplnč)_ t.; lid. 2. stup. tmějt
(tmějc...)* = více tma.; v. potmě
a svícen _

tmáň, -ně, ž. = temno, tma (bás—
\ nic., Heyd.,- Vrchl. &.j.)
tmář [-řka], -e, m. = kdo je pro—

ti uvědomění, zpátečník; tmá'ř—
ský [48104];_.-řst'ot], přid. ]: tOmu

tmavěji, -jši, v. tmavý
tmavětl, -věji = stávatise tmavý,

o vlasech, očích...; slož. dok. z-r
tvnav'iti = činit tmavým; t. se,
o hvozdu = tmavět (Svět.); slož.
dokon. vy- komu co = důrazně
řici, vyložit (nižší hovor.)

*tmavnouti, —vl, -vnuti = tmavěti
(Řez, Dr.)
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únava-, kmen k tmavý ve slož.:
-bare1mý = tmavě zbarvený;
-červený = červený do tmava;
-fialový, -hnědý, -lesy' = s tma
vými lesy (Rais, Tábor-.); -1rwdrý,
-rudý (Hál.); Jasný (Vrchl.);
-skvěl:ú (čech); šedivý (Ner.);
-šedy', Julasý, -zelený, -žlutý

tmavší, v. tmavý
tmavý Evě,- Jvosq = jako tma,

ne světlý (stín, šat, barva, noc.
růže); -vé vánoce = bez sněhu;
-vě červený...; 2. stup. tmavější
|| tmavší [máji]

tmel, -e || -u, m. = látka. na spo.
jování, zamazování, lepidlo; pře
nes. = pojítko: t. společnosti...:
t. mezi stranami (Staš.);
tmeliti co = spojovat... tmelem,
obyč. stmelovati: společnost se
-lí = sdružuje (Ner.);
slož. dokon. s-, za- co; stmelený
[most] ; slož. nedokon. stmele
oati

tmese atméze», ž., z řeč. = roz
tržení slova jiným slovem: pře
můj milý rozmarýne (píseň), m.
můj přemilý

*tměti, tmějí = tmíti se
tmíti se, tmějí, tměl, tmění = je

viti se temný: černé doly se tmě
ji (Bezr.); nejčast'. neosob. tmí
se ll stmívá. se = nastává'tma:
tmíti se před očima, o dělání
tmy z nevolnosti, z mdloby; první
tmění (čech); slož. dokon. 0- =
býti zastižen tmou; *po- = po
někud se zatemnit; pro- se; pro
tmčlý: chlumy -lé (Jin) = místy
setmělé; 'při- se (Svět.) || Se
se; neosob. setmí se || *3- se
|; 'z- se (č.—Chod); za. kde, o
člověku = býti zastižen tmou:
za- se,_o slunci..: zatmělo se mi
před očima: zatmění slunce ll
poza,—se = trochu se za- (Čech);
v. pozatmělý, zatmělý;
-tmwati. se, slož. nedok. pro- se
(Jir.); při- se (Klost.); 3- se =
tmíti se (běžné); *s- co (Břez.)
= zatemňovat

'tmoduch " tmomn, -a, m. = tmář
(Roll.) '

tmoucí, v. tma; tnonti, v. títi'
to, stř. ro'd ): ten; 1. přívlastkové:

to dítě ap.; 2'; zpodstat.: to je
pes... = to. do vidíš, vidíme....
je pes; být v tom = těhotná
(Vr., lid.); být' od toho, na to.
k tomu = k tomu úkolu...:
to a ono = ledacos, všelicos;
s tím, že... || '_aby...: přijítí
s tím, že... = s tím vzkazem
ap.; často v úřed. slohu: posí
lá. se s tím. aby = s tím po
dotčením_ připomenutím, rožka
zem ap.; bez toho nemohu být
|| beztoho, v. tam; být při tom
= při té' věci, přistoupit k tomu
|| příslov. přitom, ktomu = ještě,
nadto: být nenadaný a přitom.
ktomu malo pilný; mýliti se v
tom = v te věci Il příslov. vtom
přijít... = v té chvíli, v tom
okamžiku; v. mezíWm, potom,
zatim, zato;
čím dál, tím hůř || čím dál hůř.
v. čím:
3. neurč. podmět rozumějící se
ze souvislosti: bolí to (t. j.
rana, sevření...); láká mě to
ven (t. j. krásné počasí, pří
roda); zabilo to dva. lidi (t.
J'. smršť...); individuální podmět
jiný než střed. “(náladově, v'roz
mrzení...): žádný nic nedělá. jen
to pořád kuchtí (RMS);
4. citosl. vyjadřující mnohost de
je, vlastnosti: to prší! = mnoho,
velmi, silně; to jsme se nasmáli,
to jsem se najedl ap.; to jsem
zvědav = velmi 'zvědav; to -je
krása. II je to krása! = velká
krása; 5. citoslov. jen náladové:
to bych se na to “podíval || na
to bych se podíval!; I děti nám
to budou vyčítat. To aby se člo
Věk bál hlavu ze dveří. vystrčit
(Baar), s vedlejším významem
= tu, za takových okolností
ap.; to nesmusíš hned naříkat
= proto. nad tím nemusíš...;

—tobyste byl moc'.hodný'(Čap.);
G. přitakací (záporné) slovce ná
ladové: Nejsou prýí tam ryby. To
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jsou = ale ano, jsou; zesiluje slož. dokon. do—víno; na- skle
ano, ne: to ano, to ne; nici vína. || na- vína; na- film;
7. = a. to: ohlásil se mi sám, to na- se (mnoho); o—klíč, kliku
za vyzářených dnů (J'ir.); v. a. „ klíčem, klikou...; 0“- řeč =
to, toť, toto,. tož začít mluvit o něčem jiném; o

toaJeta, ž., z franc. toilette = ú- si nit okolo, kolem prstu; pře—
pravna, dámský úbor; vletni sto- nes. 0- si koho okolo, kolem prstu
lek.. = úplně podrobiti svému vlivu

toast <<toust, často to-ast» -u, m.. (lid. &.hovor-.); o- sedvořany =
angl. _= toplnka, přípitek obklopit (Palac.); o- se = obrá

tobě, v. ty . . _ titi se; o- se na kramfleku. pod
tobogan, —u, m., z indián. -ggan patku, v. kramflek: ob— = ob—

= skluzavka klODit: "'110—= trochu o-; pře—co
*tobolečník, -a, m. = tobolkář; (z jednoho sudu do druhého) =

tobolka,. -lek, z. = peněženka. přelít; přl- vína = více na.—;
pukavý plod; tobolkář, -e, m. = při- se ke komu = nepozoro
výrobce tobolek vaně se přiblížit: roz- koho,

toč, -e, m.. 1. = točení (tělocvič.); co =, uvéstl- do točivého po
= bramborové, jídlo (Baar) hybU; 8- víno ze sudu do

točenice, z,- 1. dějově = točení; - “““/í: 5- řeč nač = převést:
„motanina & t. (-Staš.); 2_ = něco s- se nalevo = při chůzi... se

točeného, stočeného. stužka, 0_ obrátit, zabočit, změniti směr:
zdoba... "' se kam (Čech); W" vše

točenka . točí/runa, -nek, ž.-.= to— CkO PÍVO: VY- S_e z čeho = vv
čenice l2l.(Čech, č.-Chod); točen— kroutit, WPPOStlt;-za- klikou...:

= baret (Jin) za" komu krk ll krkem = 28
kroutit; za— se kam II za-' kam
(Němc.) = zabočit; za- se s ko—
něm, s vozem; zatočila se mi
hlava,; za- s kým = rázně proti
komu vystoupit, zakročit (lid. &
hovor.):
-táčeti, -čejí, slož. nedokon.
do— k _dokon. dotočiti atd.;

točený [-ně], k točiti = stočený;
—-něse vyjadřovat = šroubovaně
(Mrs.)

točič, -e, m. = kdo, co točí;
točidélko, -dýlko, stř., zdrob. k
točidlo = točítko;

, toč'idlo, -del, stř. .= zařízení na
točení (odbor.) musiti se—0. = pilně, hbitě .pra—

točinka v. točenka covat (lid. a hovor.); o- se. ko—
točiti = působit aby něco teklo, lem koho = „obskakovat jej“

nalévati ze sudu: t. pivo, vino: -(t.); vy- = horlivě tančit: vy
t. co = obracet; t. slova. = V)“ se = vymlouvati se (lid- & ho—
táčeti se (Jir.); t. klikou = kru- vor.); točívatž, opakov.
hovitě pohybOVat; t. se, o cestě. točítko, -tek, stř., zdrob. k točidlo,
větru = kruhovité se zahýbat. dět. hračka,
měniti směr, obraceti se; t. se točitý
na. místě = obracetí se; t. se v
kole při tanci; t. se, 0 kole, 0

= točící se, o schodech
točivý t-vě; Fvostl = tOČÍCÍse, 0"

brusu... = dělat kruhový pohyb; táčeJici se (Pohyb, proud.._)
země se točí kolem slunce = tOčna, —čen,ž., 1., = točnice; 2. se—
pohybuje se v elipse; svět, hla- verní, jižní t- = S.. J'- koncový
va., všecko se se mnou točí, o bOd zemSké OSY, pól-: V. točný
závrati; řeč se točí kolem čeho točnice, „ž. = zařízení na otáčení
= týká. se čeho, řeč se točí jl- lokomotiv...
nam = přesunuje se na něco točnový, přid. k točna.: -vá kra.
jiného (Herb.;) ' .. jina., záře
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točný = mrštný, hbitý: byla toč—
na v kroku (Rais; jmenný tvar)

toga. ((to-“»,2., lat. = starořímský
svrchní šat mužský

tohuvabohu, stř. neskl., vlast. =
pustý & prázdný, pak = zma
tek, chaos (biblic. z hebr.)

toiletta, v. toaleta
I tok, -u, m. = proud (vody, ře

ky...); = část řeky: dolní, hor
ní t. řeky; přenes. t. řečí, slov,
života

II tok, -u. m. = tokání
III tok, toku., v. toque
Tokaj, -e, m., město v Maď.: t.

= tokajské víno neboli tokajšti—
na., ž.

tokanisko [[ tokaniště || tokovžštč,
stř. = místo, kde tetřev toků.;
tokat'i, o hlase tetřevovitých ptá.
ků; přenes. o milostném roz
toužení (lid. & hovor.); slož. do
kon. 702- se = dáti se do toká
ni; za- se = zabratí se, pohří—
žiti do tokání; zatoka/ný, i pře
nes.; tokávati, opakov.;
takový [—vě;-vost] = tokajicí

tokijský, přid. k Tokio
-ia, stř., japon. město

tokoviště, v. tokanlsko
tolar, Ju, m., z něm. = stříbrný

peníz v starší době; zdrob. tolá
rek, -rku, m.;
told/rom?= platící tolar

<<—kyjo>>,

toledánský, přid. k Toledo, stř.,
špaň. město: -ská. čepel (Č.
Chod) ,

toleranc, -e, m., z lat. = rozhuda
(1id.); -rance, z. = snášelivost;
-ranč'n£ = týkající se tolerance:
-ranční patent; Lrantnž [-ntnč;
mtmsu = snášelivý;
tolerovoti co = trpět, snášet

tolioe, ž., rostl.
tolije, ž., květina, parnasie
tolik (1., 4. p.), v ostatních p. -ka

(lid. i 1.-a 4. p. -ka), neurč. čís
lovka = tak mnoho: t. lidí při
šlo, od -ka. let, k -ka lidem, po
-ka letech, s -ka lidmi; příslo
večné = tak mnoho, velmí: t.
prosit, hněvat! se...;

' . stálo'to... t. a t., místo přesného
určení; 
toukalety' = tolik let trvající:
tolíkáty', řad. číslov."k tolik; po
tolikáté;
toldkery' (tvary v. pod čtverý),
druhová. číslov. k tollk = vysky
tujicí se v tak“ mnohých druzích;
tolikéž, 1. = také tolik (zestar.);
2. = rovněž (zastat, kniž.);
toliko, přislov. = jen (kniž.);
tolikrát, násob. příslov. = tak
často;
'tolik/ý = tak mnohý (Čelak.)

Tolstoj, -tého (ník. -toje), m.,
rus. příjm.; tolstojiajmus :x-zmus>>,
-mu, m. = názory L. N. Tolsté
ho; tolstojista ll časť. -jo1Jec,
-vce, m. = stoupenec L. N. Tol
stého a. jeho názorů; tolstojo'v
ský [-sky;. -st'ví] .= v.duchu L.
N. Tolstého ; .-jovština, ž. = tol
stojismus (hanl.) ; tolsto'vský
[—sky] = tolstojovský (říci.) '

Tom,. -a, m., angl. domácký tvar
k Thomas = Tomáš: strýček
Tom, v dět. povídkách ,

tomahavk, -u, m. = indián. váleč
ná, sekera; symb. války: vyko
pat (válečný) t. =- zahájit boj;
zakopat t. = zastavit boj

Toman, La, m., příjm., domácký
tvar k“ Tomáš; zdrob. Tománek,
—nka, m.

TOmáš, -e, m., muž. jm.; nevěřící
T., symb. nedůvěřivého člověka

“(podle apoštola Tomáše); zdrob.
Tomášek, —ška, m., též příjm.:
Tomášů, m. neskl., přijm. '

tomaba, stř. pomn. ][ řidč. tomaty
měkdy -má.-», ž. pomn., z franc.
& z angl. = rajská. jablíčka;
temata/vý, přid. k tomu

tombak, -u, m. = slitina mědi &
zinku; tombakovy' plech

tombola, ž., ital. = zábavná. věcná.
loterie; -lovy', přid. k tomu

Tomek, -mka. || Tomeš, -mše n.
-meše, Tomíček, -čka, zdrob. k
Tomík, -a, m., příjm., od pův.
domác. tvary k Tomáš

tomlsmus, v. thomismus
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Tolniš, -e, zdrob. -m/íšek, -ška, m.. tonsura. c-zú-», ž., lat. = vyholené
příjm., od pův. domén. tvary kruhovité místo na hlavě (u ka
k- Tomáš ' tol. kněží a, mnicho); tomu-reva

wmka, ž., tráva
tomkovský [-sky] = v duchu dějo

plsce .V- V. Tomka
Tomsa <<—sa,nik: —za»_ m., příjm..

vlast. domác. tvar k Tomáš
tón,"lu, m., z řeč. = hudební zvuk;

přenos. = způsob, ráz: t. řeči.
základni t. knihy; t. barvy =
-odstín;- udávat! t. ve společnosti

. = mít v ní rozhodující vliv
Tona, m. || T., ž., domác. tvary
--k Antonín i| Antonie
tonallt, —-u,m., hornina
tonalltá, ž., z franc. = vztah tó

nin k hlavní tónině; přenes.
' “smyslová t. (šel.) _
tonáž, -e, ž., z franc. tonnage =
“_"vodnivýtlak, hoanost lodi v tu
nách, lodní náklad

Tonča " neskl. 'Tonč'i, ž., domác.
tvary k Antonie; ,

'""Tbnda, m. || T., ž., domác. tvary
"“k Antonín _|| —nie; můj ty Tondo

(kolenatej)! = můj ty Bože!
(zhrub.);
Toníček, m'. || Tonička, ž., Toník,

Á-a. m., domác. tvary k Antonín
|| -nie'

tonika, .<<-ny-», ž. = soubor tónů,
celkový tónový ráz: t. harmonik
(Nez.)

tonikum (tóny-», stř. = sílivý lék
tónina, ž. =-hudební stupnice
Tonlnka, Tonka, ž., domác. tvary

k Antonie _
Tonouš, -e, zdrob. -šek, -ška, m..

,domác. tvary k Antonín
t0nouti, -nul, -nuv, -nutí = topiti

ase; 'přenes. t. v rozpacích = být
ve velkých rozpacích; t. v myš
lenkách =.být pohřížen do myš
lenek; vt. zpěvem (Heyd.), bla

ihém '(Herit.); obrysy tonuly v
mlze .= ' byly zahaleny mlhou
(So.);- pokoj tone v “světle = je
pln světla, velmi jasně osvětlen;
slož." dokon. ;u- v moři..: uto
nulý; vy-,—'a- = u—(bibl., Palac)

tónový, přid. k tón :5-vé rozpětí '

ný = majíci tonsuru (Ner.)
tonus ato-», 'm., lat. = napětí

svalstva (lékař.); přenes. cel
kový t. básně (šel.)

ťopák ll ťopa'n, -a, m. = krocan
(lid.) _

topas, -su a-su», m., drahý kámen;
topaso'vý, příd. k' tomu

*topátko, stř. = polínko (Rais)
topeniště, stř. = místo, kde se

topí, rozdělává oheň, pec
topící = jsoucí na topení
topický, z řeč. = místní; v. topi

kum
topič [-čka], -e, m. =

topičsk/ý baky; -stv£],
tomu

topikum, —ka.,stř., z řeč. = místní
jméno '

t0pinka, -nek, z. = Opečený, opra
žený chléb (s česnekem)

*topinka, ž. = slepička., kuřátko
(Rais), slabá. žena (lid.)

topírenský, přid. k_ topžma, -ren,
ž. = místnost, budova, kde se
vytápějí lokomotivy, výtopna

topiti, 1. = dělati teplo, zatápět:
t. v pokoji, v kamnech; t. oheň
(Jin) = dělat; t. uhlím...; slun—
ce -pí (lid., šmi1.) = hřeje; 2. =
ponořovatl do vody koho. co, aby
utonul(o); t. se = tonouti; pře
nes.: t. hrdla kvasem = zalévat
(Hál.); v noc se hory -pí (Krás
noh.) = ponořují se, zahalují;
t. se v slzách (Baar), = tonouti;
t. se v pivě... = mít hojnost
piva. (lid. a hovor.);
slož. dokon. do- se = dobře
vytopit, vyhřát; na- se v zimě
(mnoho); po— koho, co; po- se
pod vodu; pro- tolik a tolik =
dáti za topivo. spotřebovati to
piva; pře- = příliš'zatopit; je
přetopeno; přetopený pokoj; p.
chlap = plný ohně, síly (Gap..
hovor-.); roz- pec = rompállt:

-roz- máslo = rozpustit; u- koho
= usmrtiti topením; u- se =

kdo topí;
přid. k
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utonout; sr. lžíce; m se v
myšlenkách (Dyk) ='ponořitl se
do nich; u- rozum v pivě, ve
sklenici = v Opilosti ztratit ro—
zum (líd. a hovor.); táta se mu
utopil v podmáslí atp., o neman
želském dítěti (vulg.); 12:11-po
koj... = topením vyhřát; vyto
pený pokoj; 2- = u- (bibl.); z
co = schovat, utajit (lid. a
hovor—.); za,-, (v, kamnech) = roz
dělat oheň; za- co, o přívalu...
= zalít vodou; z'a- komu =“ za.
solit (lid. a hovor.); v. zatopený;
v. tápěti, potopovati;
topívatž, opak.

topivo, stř. = čím se topí
ťopka, '-pek, ž. = krůta—(lid.)
topný = k topení. topící
topograf, -a, m., z- řeč. =

písec; -fí.cký [-cky] =
pisný; Jie, ž. = místopis

topol, -u || zastar. -e, strom; to
poli, stř. hromad. = topoly,
řada -1ů (Koll.); doví, stř. = to
polí; Janka, ž. = topolóvá hůl
ka.; rostl.; Jový, přid. k topol

toponomastícký <<-styc-»= týkající
se toponomastiky; 'toponomastik
<-styk», -a, m., z řeč. = kdo se
opírá s tcponomastikou; fstíka,
ž. = badání o místních jménech

topor, -u, m. || topo'ro, stř. (lid..
Vr.) = dřevěna násada k se
keře, ke kladiva...

toporn'čtí, --nějí = stávati se to
-porný;' slož. dokon. z-J- ztopore
nělý úžasem (Č.-Chod) = ztr
nulý;
topomý [mší,- -nost] = jako to
por, malo pružný, nemotorný:
-né pohyby; t. spánek = tvrdý
(Č.-Chod); nohy se -ně natáhly
(čep.)

toporo, v. topor

místo
místo—

*topořiště, stř. = toporo, hůl
(Wlnt.)

topol-ití se = stávati se tuhý a
vztyčovati se; přenes. = vzdoro
vatí (Suš.); slož. z-; ztopořeny';
slož. nedokon. ,ztopořovati se =
topořiti. se 
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topůrek, -rku, m., zdrob. k topor
= malá. vojen. sekyrka; topůrko,
stř. =- malý topor

toque <<tok», m. neskl. || zčešť.
taka., ž., z franc. = malý žen.
klobouček, baret ,

tora. (tora, tóra», ž., hebrej, .= pět
knih Mojžíšových

torba, Z. = taška, vak; Syslí torby
= lícní vaky; zdrob. torbíčka, ž.

toreador e-dór»_ -a, m.-,_ze špaň.
= zápasník s býky || tor'er, -a,
m. (Nez.) ' '

torna, ž. = tornlstra (lid.)
to:-nada _<<-ná,_-»,stř., špaň. =

amer. větrná. smršť

tomistra <-nys—»,..ž, z něm. = vo.
jenský batoh, tlumok, torba

torpedo a-pé-», stř., z lat. = stře
la vypustěná. pod vodou ke zni
čení lodl; -doborec, -rce_ m. -=
loď -stíhajíci torpedovky; --'dovati
loď = střílet na ní torpédem:

sev.

-do'vka, ž. = “člun vystřelující
torpeda;' -do'vý člun

torso <<-ze»,ž., z lat. = kroucení
torso <<-zo»,stř., ital. = nedokon

čené umělecké, vědecké dílo; tor
so'vitý [-tě; -tost] = nedokonče

_ný_ neúplný

ton-tura c-tú—>>,ž., z franc. = mu
čení, muka, útrapy, úmorná, prá
ce .atp.;_ -m£ nástroje (Čap.) =
na mučení '

tořič, -e, m., rostl.
*tosi: cosi tos—i= něco, lecco
toť, z to-tí, 1. = to (ve větách

náladových): továrna, dělník, toť
přece něco zhola jiného (šimáč.);
2. slovce přítakací = ano, arciť.
pravda, zajisté, ovšem (lid.)z Ta.—
ké z Čech? Toť, toť (T. Nov.);
A taky česky hrali? Toť (Baar);
inu, toť budeš povídat (Jin) =
inu pravda..., nepovídej; Mají tu

lidé Pondělíčka rádi? I toť ma
jí *(Rais) = i ano, mají; toť se
-ví. = ano...

*totach,.--u, m. = prak na metá—
ní kamení (zast., Palac., Jir.)
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totallsatér || Jisátor, -Zisé_r <<-za.-,
-zá-, -zér», -a,_m., z franc. =
prostředkovatel sázek při dosti
zích 

totalita, ž.. z lat. = celistvost;
totalitní = usilující o totalitu;
totální [-ně,' -nost] = celistvý,
úplný, všechno zachvacující _(na
př. válka)

totem, -u, m., indian. = předmět
nábožen. úcty, odznak indián.
kmene, někdy považovaný za je

. ho náčelníka; totemismus <<-miz-»,
-mu, m. = totemo'vě zřízení, -VÝ
kult;
totemový, příd. k to_tem

'toten = tento, tenhle (nař.)
totě, v. -tě _
totiž, vysvětlovací slovce = to' jest
toto, 1. stř. rod k tento (toto dí

tě...), v. tam; 2. náladové slov
ce, vyjadřující podiv, překvape
ní, zklamaní: no toto (tohle, to
hleto)!; 3. = ne, ba ne, kdepak:
Sám nezabil ani kuře. Toto!
(Baar) || *: toto: Myslíte, že s
ním. mluvil? I toto (Vrch1.)

totožný I-ně; mostJ = úplně shod
ný, stejný, identický: t. s kým,
s čím; —nost osoby

*toťten = tento, tenhle (nař.)
toufar, -a., m., z něm. Taufer,

Tii - = novokřtěnec, pak podle
zaměstnaní = hrnčíř (zast.); T.,
příjm.; toufar, -u_ m. = majo
lika, .porCul'án (Herb.); toufaro
032= z toufaru (T. Nov.)

touha, ž, = snaha, úsilí uspokojit
nějakou hmotnou --nebo kulturní
potřebu, aniž máme zcela jasnou
představu cíle: t. po kom, po
čem; touhyplný Plně; -mst] =
vební toužící, toužebný (líter.)

*toucha, ž. = tušení, předtucha
(Suš.) , '

toucho (Vrch1.), zčešť. tuš, v. I tuš
toul, -u, m.—-= pouzdro na šípy,

.na. střelný prach, na brousek
toulačka., ž. = toulaní (Herb, lid.)
toulati se, -lá.ni = chodit bez cí

le: t. se světem. po světě; myš
lenky se -lají (čech, Herit) =
bloudí, =“zalétají pryč, .d'aleko;

slož. dokon. 71.0,-se (mnoho); po
se kde (Her-b.), prostě dokon.;
pro—celé dni (Jin) = toulaním
ztrávlt; roz— se = dáti se do
toulaní (Heyd.); roztouhmý; -né
myšlenky; za- se kam; zatoula
ný;
toulávati se, opakov.;
toulaví; kvě; -vost]' .= ztrávený
touláním: t. život; = rad, stále se
toulající, potulný: t. hoch; t. pě
vec (Vlě.); -vé myšlenky; -vé
světlo = bludlčka (lid.): -vá.
manie (J. čap.); míti“ -vé boty
Il boty z toulavého telete = rád
se toulat (lid.)

toulec, -lce, m., zdrob. k toul; =
ochranný obal květu (botan.)

*touliti se = tuliti se (Roll.,
Suš.); slož. dokon. 14—se = u
téci se (Koll.)

'toulka., -lek, ž. = toulání; = be—
Seda. (Jin)

touně, v. tůně; tournée,. v. turné
tourniquet, v. turniket
touš, -e, m., z něm. = eso (v kar

těch)
Toušeň, -šeně, ž., městys v Č.
touže, příslov., v. tuhý
toužebný vně; -'nost], přid. k

tužba = toužící, dychtící, žádos
tivý_ po čem toužíme (pohled,
přání...); _bně, s -bností co oče
kávat = s touhou

toužený = vytoužený: t. pokoj
(Herb.) '

Toužim, -ě || —i,ž., obec v č.
toužíti, -žen(í), 1. = míti touhu:

t. po kom, po čem, (zast.) za.
kým; t. dělat .selku (Svět.): pod
mětově: t. duchem k obloze
(Vrchl.), k světlu (Krásnoh.); 2.
t. na koho, nač || řldč. do če—
ho = těžce to nést, stěžovatí
sl (zastar.., Palac., 'čelak., Jil-.);
slož. dokon. do— se čeho = do—
sáhnout, po čem toužíme (Kras
noh.); na— se (mnoho); po- si

'postěžovati s'i (Jir.); pro- noc
-v touze ztrávit.. (Hal..); roz

, roztoužen = silně zatoužit;
roztouže'ný [—ně; masu = plný
touhy; 'v'y-; vytoužený = po

ĚĚIIll
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kom, po čem jsme toužili a koho,
co máme ap.; za- po kom, po
čem = pocítiti touhu; toužívatč,
o .

*toužlvý Evě; most) = toužící:
-vé oči (Bass); -vost = sklon
k toužení'(št.-M.)

tonžný [-ně; —nost] = toužebný
(básním)

tovar, -u, m., z tur. = výrobek.
zboží (zastarává);
továrenský, přid. k-továrna, -ren,
ž. = větší průmyslový podnik;
t. nač. na stroje..., nik. strojů..:
továmick/ý [-cky], přid. k továr
ník; pracovat po -micku; továr
nička, ž., zdrob. k továrna;
továrník [-nžce], -a, m.'= maji“—
tel továrny

tovarych,„-u, m. = nádenická prá- '
ce (nářečí., vHerb.); -chář, -e, m.
= nádeník (t.).

tovaryš [-ka], —e,m. = vyučený
řemeslník, pracující u mistra;
přenes. = druh, přítel (zast.);
továryš, -e, m., z rus. -rišč =
soudruh;
tovaryšiti = býti tovaryšem; t.
s kým = družně žít (Koll.); t.
se s kým, s čím = přáteliti se
(Krásnoh.); _
tovaryšský Pásky; -šst'ví], přid.
k tovaryš; -šstvo, stř. hromad.
= tovaryši; t. Ježíšovo=jesuité;
*tovařiš, -'e, m. = tovaryš (sta
roč., Jir.)

toxin a-xím), -u, m. = jed VY'CVO'
řený bakteriemi

*tož, příslov., 1. = totiž, a. to: prv
ní korál pustilz ruky, tož večer
nici (Vrchl.); 2. = tedy, proto.
tak: každý se něčeho dožaduje.
tož i já (Preiss.); tož takový
byl konec mé lásky (Mach.); co
se týče hodnoty vědecké, tož dě
jepisu politickému nemnoho lze
z něho čerpati (Vlč.); tož vi
díte, jak si rozumíme (Baar-);
tOž ať jl (oběť) přinese on (t;):
Povoz" čekal. Tož vyšli (Vr.):
nešel-li, tož zůstal... (So.); slovo
nářeč.,' hlav. m0r., pronikající do
jaz. spis.
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*tožný = totožný (Suš.)
t. r., zkratka = toho(to) roku
trabant, v. drabant
trabuko, stř.. ze špaň., druh dout

níku .
traga, v. trasa; -tráceti, v. tratiti
tracoun, m. = dracoun, v. tam
-trac0vatl, v. tratiti
tračník, -u, m. = tlusté střevo
trademark <<trejd-'»,m., angl. = o—

chranná známka
tradice €-dy-»_ ž., z lat. = lidové.

ústní podaní, to, co se jim za
chovává, pohádky.., stále se u
držující zvyk, zvyklost, udržo
vání souvislosti s minulostí;
tradicionalismus <<—zmus», -mu.
m. = zachovávání tradice, zření
k ní, smysl pro ni, pokračování
v ní, její studium; Jistícký
[—cky] <<-styc-» = v duchu tra
dicionalismu :
tradicionální [-ně; -nost] || časť.
tradiční = tradicí dochovaný, za
chovávaný_ udržovaný

tradovatl co = vykládat, před—
nášet (původ. tradičně, obvyk
lým. ustáleným způsobem); po
hádky se tradují = zachovávají
se tradicí

tradovati = rázně jít, rázovat
(lid.); z citoslov. tradá, vysti—
hujícího zvuk trubky

trafika, ž., z něm. = prodejna ta
báku; trafika/nt [—tka], -a,- m. =
prodavač v trafice. její majitel

tragant, -tový, v. dragant
traged [-dka] || nezčešť. -goed, -a,

m., z řeč. = tragický básník, he
rec; tragédie <-gédyje», ž. =
truchlohra; '
tragická [—gicky;-gičnost], přid.
k tragika: t. spor = který je
předmětem tragedie; -ká vina, =
záležející v neúchylném hlásání
přesvědčení, v slepé víře v prav
du, ve spravedlnost, v trpění za
vlastní chyby n. chyby před-ků:
t. skon, -ká smrt = nešťastný.
neblahý, vzbuzující hluboký sou
cit; .-gičnost, -i, ž. = tragický
ráz- '
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tragika, ž. = tragičnost,- tragic— traktýr, v. traktér
ký osud; trala, tralala, citoslov. veselosti
tragikomedie, ž. = divadelní hra.

“děj, výjev s živly tragickými a
komickými; -komtcký [-micky;
-mičnost] = tragický a zároveň
komický, „truchlosměšný“;
tragismus <<-zmus», -mu, m. =
tragičnost, tragika (šal.)

trachea, ž., _z lat. = průdušnice.
vzdušnice (odbor.)

trachom <<-chóm», -u, m., z řeč.,
nakažlivá oční choroba

*trachta, -tace, -tovati, v. trakta.
traktovati

trachyt, -u, m., z řeč., hornina:
trachytový, přid. k tomu

train.., v. trén...
trajda, 2. = povidalka, klepna.

běhna (lid. & hovor.); trajdati
= mnoho povidat, klepat, tou
lati se; -davý = trajdajíci

trakač (lid.) ll -ka'ř, -e, m.. z něm.
= ruční vozidlo s jedním kolem:
zdrob. -káček || -kářek, -řku, m.;
*trakařnik, -a, m. = kdo jezdí
jen s trakařem (šlejh.)

trakt, -u, m., z lat. tractus = sou
vislá. řada, pásmo (budov), od—
dil, část (domu); zažívací t. =
soubor zažívacích ústrojů

trakta || traktace, lid. též trachta. ||
-tace, ž., z lat. = hostina (lid.
& hovor.)

traktát, -u, m., z lat. = učené
středověké pojednání, hlav. ná
božen.: dnes často hanlivě =
nudné vědec. pojednání. nudný
vědec. spis; = státní smlouva
(odbor.); zdrob. -tátek, -tku, m.;
traktátový: -vá literatura

traktér || -t1';r, -a., m. = hostinský,
hostitel (zastar.); t., —u,m. =
hostinec (t., Zey.)

traktor, au, m., z lat. = stroj k
tahu; traktorista [—stka], m. =

-řidíč traktoru; traktorový, přid.
k tomu: -vá. stanice

trakt0vati || lid. trachtovat'i, z- lat.:
vt. koho = častovat (lid. a ho
-vor.')'|| =. nakladati s kým (ho

-'_vor.); t. co =,p0jednávat o čem,
ličiti co, podávat

'tralář, -e, m., z franc. = trelaž
trám, -u, m., z něm. = otesaný

kmen; symb; velikosti: žizeňI.-.
jako t. (hovor.)

tram, tra/mta, -tá, tramtatá, cito
slov. vystihující zvuk trubky

tramcový strop... = z tramců
tramec, trámeček, trámek, m.,

zdrob. k trám
tramin <<-min», —u,m., druh révy,

vina (pOdle tyrol. města. T., ital.
TermanO)

tramka, ž. = tramvaj (lid.)
trámoví, stř. hromad. = trámy:

trámový, přid. k trám
tramp <<tremp || tramp», -a, m.,

angl. = turista volně žijící v
přírodě; zdrob. trampik, -a. m.:
tramp'ing, -u, m. = trampováni;
trampka, ž._ 1. žen. protějšek
k tramp; 2. = trampská. bota,
obyč. pomn. -pky, -pek

trampolína <(-li->>,ž., z franc. =
pérový můstek, prkno na skákání

trampota, ž., často pomn. -ty =
trápení; trampotný = plný
trampot, strastiplný, obtížný,
těžký (Jir.); t. hřbet = obtížený
trampotami (HaL)

trampovatl = žit jako tramp,
trampsky; slož. dok. my se
(mnoho); za.- si (trochu, hodně);
trampo'vávati, opakov.

trampský Paky; -stvi], přid. k
tramp; trampstvo, stř. hromad.
= trampi (Hoffm.)

trampule, ž. = trampka 1. (hanl.)
tramta, tramtá, v. tram
*Tramtarie || Tran- <<—ryje'»,ž. =

zapadlé, neznámé místo; kraj,
země (lid.); jíti do T. = jit ně
kam pryč ap. (t.)

tramtatá., v. tram
tramvaj || nezčešť. tramway, —je,

ž., z angl. = pouliční dráha:
*-je'nka, ž. = tramvajový listek:
-jovy'.vůz, listek

trůn, -u_ m., z_něm. =
(odb., lid.)

rybí tuk
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trance <<trans», -cu <<-su» || zčešt'.
trans, -u, m., z franc. = hypno
tický stav, vytržení, extase

*traňk |; časť. trunk, tmňk, -u.
m., z něm. = nápoj (lid.)

trans, -u, m., v. trance
transakce, ž., z lat. = převod, vý

měna, ujednání, obchod...
transatlantický a-tyc-» || -tský =

zaatlantický, zámořský; 4%, -u
m. = zámořská loď

transbordér, -u, m., z franc. = za
řízení na přepravu přes řeku

transcendentální „ -dentm [mě,
-nost], z lat. = nadpřirozený,
nadsmyslný; -dentno“, 'stř. =
transcendentální oblast,_ jevy,
svet ' ' _ „_

transfer, -u, m., z lat. =. převod
" hodnot (odb.), odsun (obyvatel
' stva); Jerevan = přenést, pře
"pravit, přeložit, odsunout (pře

nášet...) '
transformace, ž., z lat. = přemě

na, přetvoření, převod, Jtvořo
vání; Jormační: -ní umění =
přetvořovací (Sez.); -formátor,
-u, m. = přeměňovatel, elektro
tech. přístroj ; dormismus
<<-zmus», -mu, m. = -formační
snahy; -formo17at13= přeměnit,
-tvořit (přetvářet...)

transfuse <<—fúze»,ž., z lat.
lití krve '

tranSgrese <<-se>>,ž., z lat. -ss-,
mořská t. = vylévání moře přes
souši (odb.): -gresiv <<-sív», -u,
m. = přechodník (sloves. tvar):
-gresi1mí význam, tvar

transit <<-zit»,-u, _m.,z ital. = prů
voz (zboží); -tiwm tety-», ' -Va,
stř., z lat. = přechodné slove
so; -tní obchod. clo; transito,
ital.: poslati zboží t. = průvozem

transkribovati, z lat. = přepiso
vat, přepsat (hlásky, slova, vě
ty, řeč)_ výstižněji než ustale
ným pravopisem;
transkri/pce,ž =v'ýstižnější pře
pis než obvyklým pravopisem

translace, ž., z lat. p=řek1ad, pře
nesení; -lač'n£ klíč

= pře

Translajtanie |l Janie (Ner. z han
týr.) <-tányje», ž. = Zalitavsko,
země uherské koruny v.-býv. Ra—
kousku; traznslajtanský, pří'd. k
tomu

translator [-'rka], —a,m., z lat. =
překladatel

transliterace, ž.. z lat. = přepis
nahrazující jen litery, písmena
jednoho pravopisu písmeny pra
vopisu druhého

translokaee ž., z lat. = přemístě
;,--kač'ní přid. k tomu

'transmlse <<-se», ž., z lat. = (řeme
nový) převod, převodní řemen

transmumee, ž., z lat. = přeměna
transparent, -u. m., z lat. = prů

svitný obraz, často v rámu, -ná.
nálepka; -rentn£ [mě] = prů
svitný, průhledný

transplantace,- ž., z lat. = přene—
sení tkáně

'transponovatl, z lat. = přenést,
přenášet, na př. hudební sklad—
bu do jiné tóniny '

transport, -u, m., z lat. = převoz.
přeprava, doprava, co se převáží,
dopravuje; -tér, —a, m. = pře—
pravce, dopravce; -tér, -u, m. =
přístroj na“přepravu, na posuno
vaní materiálu, zboží s jednoho
místa na druhé; —tní= přeprav
ní, dopravní; -to'va'ti = přepra
vovat, -vit, dopravovat, -vit'

tranSposice <<-zi-»,'ž. = transpono
vání

tra-nBSubstanciace, ž., z lat. = pře

podstatnění (chleba a vína při
mši)

transversala " -sálka <<--zá.-». ž. =
transversální dráha„ napříč úze
mím;
transversální [mě] <<-zá.l--», z lat.
= příční

Transylvanie a-ványje», ž. = Sed
mihradsko .

Trantárie, v. Tramtárie
*trap || trop, -u, m.,“z něm. = klus
trap, přid. jm., v. drap
'trápenec, -nce, m. = trápený člo

věk (PD.-Mor.) ' *
trapez, -u, m., 'z řeč. := lichoběž

ník; = v'lsut'éj'hrazda (Nar.)
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trapič [-ka], -e, m. = kdo trápí;
tra/pičsk/ý [—čsky; -čst'D-í], přid.
k tomu .

“trapista, m._ z franc. trapp- =
mnich řadu zvaného trapistsk/ý

't'rapitel [-ka], -e, m. “= trapič (říd.
kniž.); -telský, příd. k tomu

"&rápiti,netrap..., -pen(í) = působit
bolest, nesnáze..., rmoutit, sužo

'vat,' mučit; t. se'čím, trápení;
míti trápení s kým, s čím; slož.

na- se s kým, s čím
(mnoho); po- koho čím; u- koho,
se čím = zničit! trápením; v.
utrápený; z- koho = u-; v. ztrá

_pený; za- se (R. Svob.) = za
,rmoutiti se...; v. zatrápený;
:trápžvati, opak.

**traplivý Dvě; 40th = trapný
(Klicp., Erb., šmil., Preiss.. č.
Chod): traplivé lože (Erb.) ||
'tráplivý = trápící se (Koll.);
trapný [—ně; -nost] = působící
trápení, mučivý, skličující, velmi
nepříjemný: t. případ, -né ticho,
rozpaky; —něpůsobit ap.

';"trápota, ž. = trápení
travaý, v. drap .
-'trapu.le, 41 || dky, -lek, ž. pomn.,

z ital., druh karet (Jin, zast.)
“tl-ara.,trará, traram..., citoslov. vy

stihující zvuk trouby
trasa || řidč. „tv-aaa. <<—sa.»,ž., z

„franc. = vytčeni “směru dopravní
cesty; trasa/nt, -a, m. = vydatel
směnky; trasát, -a, .m. = smě
nečník; trasí'rka., -rek, ž. = tyč
na trasování; trasíro'vat'i (lid. a
hovor.) || traso'vati: t. směnku
= vydat; t. cestu... = vyměřovat
ji; slož. dokon. w

trust, m., _v.trust
trať, -ti || -tě, mn. -tí ll -tě, -tím,

-tích, „-t'mi || -těmi, ž. = větší
souvislý pás polí, luk...; = do
pravní cesta., linka (železniční,
autobusová...)

tram, trátá, tratatá..-., citoslov. =
,trara.

“trati = trvati (Čelak., stč.)
tratiknot, v, kratiknot
*tratina, ž. = tratící. se cesta

tratitl, tracen(í): t. na zboží (při
prodeji) " ztráceti = pozbývat,
míti ztrátu (ne výdělek), prodě
lávat; t. se, o člověku ll ztráceti
se = chřadnout_ pozbývati sil;
t. mysl (Kunět), obyč. ztráceti;
list za —tem se tratí (Vrchl.),
obyč. ztrácí, opadavá; “.
slož. dok. po-, vlast. = ztratit
(plod), pozbýt jej v prvních-mě
sících; sr. potrat; roz- se = po
jednom... odejít (Herb.); roz
se po světě = roztrousiti se
(Mah.); u— peníze = vydat; u
koho = popravit; vy- se odkud
= nepozorovaně odejít (lid. &
hovor.); vytrati se to z paměti
= vypadne, „vykouří se“; z- co,
prostě dokon. = vytrousit (peni—
ze...); opak k nabýti = přijít
oč, býti zbaven...: z—pamět, sa
mostanost, syna...; z- v obcho
dě.... na. čem = prodělat; z- hla
vu, v. hlava; ztratí se to (čas...)
= uteče, uběhne, uplyne; ztratí
se to = zmizí, nebude to vidět;
z- slovo za koho = přimluviti se
(lid. a hov.); nez- se ve světě =
dovésti si pomoci, uplatniti se
(t.); z- se = kliditi se (t.); za
koho, co, = zavrhnout, od-, pro
klít; v. zatracenec; tratwati,
opakem;
—tráceti, -ceji_ slož. dokon. poz—
všecko = ztratit (o několika.
mnoha. věcech); pozvy- se = ne
pozorovaně odejít (Herb) :

hodně mlýna (Rais) =
z mlýnského majetku;

nedokon. roz- se = po částech,
po jednom se rozcházet (Herb.);
u- (peníze); vy- se odkud; z- co
(penize, paměť...); z- se v dálce.
v mlhách... = mizet...;
-tracovati, slož. nedokon. po
(říd.); roz- se o čem (Suš.) =
zbytečně se šířit; za- koho, co;
slož. nedokon. ztrácí/vata“

ustivod, -u, m. = odvodňovací za.
řízení

tratmistr, -a, m. =
tratí

dozorce nad
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*tratol, -u,-m. (Vr., Těsnohl.) || ' ztrpčit; v. otrávený;-pro—- den..;
zprav. tratoh'ště ('tratořiště. = z- (čelak., T, Nov., č.-Chod);
'Wint.), stř.: t. krve = kal-už, přio- koho = trochu o-, iapře—
louže nes.; s—pokrm = zažít; nes-"co,

traťový, přid. ]: trať: t. dozorce, .přenes. = dobře to nepochopit;
lístek = z-; 031- okolí = spotřeb0vatí

tratuár, -u, m., lid. a. hovor, m. všecky jeho potraviny, vyjísti
trotoár, z franc. trottoir = chod
ník —

trauma., —matu;'stř., z řeč. = úraz;
'trauman; -a, m.: duševní t.
(Klíč.) = člověk duševně chorý;
traumatický <<-tyc-», přid. k
trauma: -cká. horečka “= při, z
úrazu

tráva, travou. mn. 2. atd. trav....
ž., rostl.; nebude dlouho šlapat
trávu (lid.) = brzo umře; ze—
lený jako t.; tabák jako t. =
slabý (lid. a hovor.); slyšeti
trávu růst = předpokládat víc,
než co je (lid. a hovor.):
*tmvařka, -řek, ž. = žena cho
dící na. tráVu (Svět.)

*tráven'ma, ž. = jed (Roll., _Herb.)
travel-sa <-za.>>,ž., z lat. = nosník
travertin <<-týn», -u, m., z franc.,

hornina; 4101717,přid. k tomu
travestie c-tyje>>, ž., z franc. =

karikující, zesměšňující napodo
bení uměleckého slovesného díla;
-stovati = zesměšnit, -ňovat

travěnka, ž. = travíčka (lid.)
travlč [-čka], -e, ž. = kdo tráví.

otravuje; t. studní, přenes. =
člověk šířící kolem sebe ne
důvěru, nespokojenost...

traviěka, ž., 1. zdrob. k tráva,; 2.
v. travič

travičský [-čsky; -čs'tvt], přid. k
travič

travina, *ž. = hospodářská tráva;
travinm? šelest (šel.)

tráviti, trav, 1. = chemicky zpra
covávat v těle potravu; žaludek
dobře tráví; víno... tráví = pod
poruje trávení; 2. t. život, léto v
horách, večery. četbou... = žít,
prožívat; 3. t. koho, co = jedem
ničit, otravovat; slož. dok. o
koho, se (jedem); přenes. o- koho
(řeči...) = znepokojit, zneklid
nit, rozrušit...; o- komu život =

(Palac.); vy- = všecko strávit;
-ví mi = dostanu hlad;. z- || 8
den... = prožít;
-travovat1', slož. nedokon. o- atd.;
trávívatí, opakov.

travka (Koll. tmu-), ž.
(lid.)

travnatý [-tě; -tost] = plný trávy
trávní, příd. k tráva

plachta, kosa):
trávm'ce, ž., druh jahody, plach

= travička

(semeno, .

ta na trávu; máčka; ž., rostl.:
trávník, -u,—m. = místo porost—
lé trávou;
trávntček, -čku, m., zdrob. k
trávník; již na, něm roste t.
(Erb.)- = je v hrobě; mikový:
-vé hry = na trávníku (sport);
trá'ímý = trávní (říd.); = trav—
natý (So.)

travopolní, přid.: t. hon = hon,
součást osevního postupu, kdy je
pole oseto travou, jetelotravní
směsí '

trávovitý [-tě_; -tost] ='_ podobnýr
trávě;
trávový [-vě] = jsoucí jako trá
va: -vá'zeleň; -vě zelený

'tražet, -u, m., z franc. = loď
(Ner.)

'trckem, příslov. = klusem...
(S.-TG)

trčeti, -čí = pevně vězet: !klíč
-či v zámku ap.; = strmět: ko
mín -čí do výšky...; = běžet
(obrozen., RK); t. kde, o člově
ku = vězet, zůstat. dlouho če
kat (lid. a hovor.); slož. dokon.
na- se kde (dlouho); trčí'vati,
opakov. _

trdélko || -d'ýlko, -lek, stř., zdrob.
k trdlo

trdllce ]] t'rl'ice, ž. = nástroj, v kte
rém se tře len, konopí; = kláda
(mučidlo)
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trdliště, stř. = misto, kde se trou a hovor.); -ná ruka. = strefná.
ryby (Baar)

train,. stř. =“ nástroj, kterým se trefovati, nedokon. k trefiti: slož.
tře, tluče, mčdlice, tlouk; =trd- nedok. s- se, k dok. strefiti se

liště || = n'emotora, troup, hlu- trojdmark, v. trademarkpak (zhrub.) . treláž, -e, ž, z franc. = mřižovi,
trdlovač'ka, ž. = trdlováni; tyčovi, tyče, tyč: zdrob. -žka,

trdlo'vati = tlouci trdlem; pře
nes. t. (se) = nemotorně, nepo
hodlně tancovat.. (zhrub.); slož.
dokon. na,-"se (mnoho): 'vy- se
= vytancovati se (Tyl)

trdýlko, v. trdélk'cr
tré, trého, stř. (stažením z troje)

= trojice, (kniž. .zast.): tré
osob..., dělitl se na. tré = na
3 díly. části _

trefa, ž., _z něm. = trefeni, zasa
-ženi do cíle, dobrá.;ána (lid.—&
hovor.);_ = výhra, jpřenes. =
štěstí, šťastný čin

treflti, z něm.: t. koho.. co (:do hla
vy...) = zasáhnout; t.-.do terče
=.zasáhnouti terč; v. kosa; tre

“fit kam = znáti cestu &.nezblou
_dit; t. co-' = dovést audělat...
(lid. a hovor.); malíř... ho trefil
= dobře vystihl jeho podobu
(t.); t. čemu na zub (_šmil.) =

_přijit na kloub (lid.) [[ t. hřebík
do hlavy (podle něm., ale hoj
né);_.trefila _ho mrtvice = ra.
nila (lid.); trefit na hodné

nho člověka-.= náhodou přijít
(lid. a. hovor.); t. se k čemu
= _nahoditi .se. (t.); to. se
mi -fi = hodi (t.); trefený: za
jíc t. do hlavy...; dobře trefený

_= vystižený, vypodobněný; slož.
dokon. 'na—koho = zastihnout;
nafrse k čemu; 'po- = stihnout;
potrefilo 'ho neštěstí (lid.), "po
trefený = koho něco stihlo, po—
,stižený (lid.);zrř13-se= přihoditi
se, státi (lid. a hovor.); s- se do
terče... = zasáhnout jej, trefit
(lid.); v. strefný; vyraz-: vyna
trefilo tě štěstí (Vr.) = po
tkalo (lid.); vyna—se ='dostaviti
se (zastar.); v. _trefovati

trefný [-ně; —nost] = výstižný.
přiléhavý (název, odpověď..., lid.

.-žek, ž.
tréma, ž., snad z tremolo = strach

před veřejným vystoupením; tré—
mista [—stka],m. = kdo trpí tré
mou

tremolo, přislov.. z ital. = tře—
savě; Jovan = zpivat, hratl tre—
molo; -lovaný vzdech = přerý
vany (č.-Chod); dom?, přid. k
tremola

trémovatl koho = působiti trému,
naháněti strach; slož. dokon. z

tremp, miny, -povati, mskú, v.
tramp... '

trén. -u, m., z franc. train = voza
tajstvo, '-ňák, -a, m; = voják
u trénu, vozatajnik (lid.)

trenáž, -e, ž., "zfranc. =trening;
-žsk/ý: -žská kazajka= na. tre
náž (č.-Chod)

trenčanský (podle slov.) " trenčín
ský, přid. k Trenčín

trenčkot, -u. m., z angl. = svrchní
kabát

trenér [-rka], -a, m. = (sportovni)
cvičitel; trenérský, přid. k tomu;
trening, -u, m. = výcvik;
trenky, -nek || trenýrky, -rek,
ž. pomn. = kalhoty na. trenováni,
cvičeni; trenovati se = cvičiti se
k závodům..: slož. dokon. vy

trepanace, ž., z lat. = trepano
vání; movati = vykružovat, vy
dlabávat, vykroužit... část leb
ky, kosti; slož. dokon. vy—

treperenda, ž. = klepna.
(lid. a hovor.)

trajda

trepka, -pek, ž. = domácí střevíc;
slepičí .t.- = kdo všecko poví
(Němc.); chodi' mu jazyk na
-kách = breptá (Čelak)

tresčí, přid. k treska, -sek, ž., ryba
tresor <<-zór», —u, m., z franc. =

dobře zajištěná. schránka na 115
tiny nebo na, peníze, pancéřová.
komora.
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trest, -u, m. "= potrestání, odplata
za provinění: t. zač; smrti
(provazem...), na. hrdle, na.-peně
zích; t. 'na. svobodě = t. odně
tím svobody; přesadit koho z
trestu; za. trest musiti co dělat
..; pod trestem co- zapovědět

= jako trestné
tresť, -ti, ž. = vytlačené. šťáva,

esence; přenes. = jádro, hlavní
myšlenky (řeči, spísu...)

trestanec [mka (Svět.) || -nkyně],
-nce, m. = kdo odpykává ve vě—
zení soudní trest; mecký oblek...

'trestatel, -e, m. = kdo trestá
trestati, -tám..., -tají || tresceš....

*tresce, trestej || netresci, tres
taje, -tán(í) = stíhati trestem,
-sty, odpláceti za, provinění: t.
koho tělesně, smrti, na“ hrdle; t.
koho zač, proč; slož. dokon. ina/
se koho (mnoho); po-, z-, prostě
dokon.; vy-: vytrestá tě to =
budeš za. to pykat,. budeš mít
ponaučení pro budoucnost;
trestávati, opak.

'trestek, m., zdrob. k trest (Roll.)
trestní, příd. k trest: t. právo, řád,

řízení, zákon, soud:
trestnice, ž. = ústav pro tres
tance; ucetnictvi, str. = trestní
zřízení;
trestný [mě,- -1wst] = hodný
trestu: t. čin, jednání; t. kop
(sport); —návýprava = za úče
lem trestu, potrestání;
trestuhod/ný [—ně,- -nost] = za—
sluhující trest '

treta, zdrob. tretka, -tek, ž. =
drobný předmět, bezcenné., ne
příliš cenná ozdůbka, titěra

trh, -u. m. = trhnutí (Mrš.);
zprav. = veřejná koupě a prodej:
trh na dobytek. na ovoce.., n ik.
t. ovoce...; t. prace = nabídky a
poptávky po práci; = tržiště:
dobytčí, zelný... t.; jít na. trh,
do trhu, z trhu; choditl se vším
na t., přenes. = všecko hned proě
zradit (lid. a. hovor.)

trhací prach... = na trhánt;.
trhačka, ž. = trhání, tahanice
(lid., Jir.); ' *.'.

trhák, -u, m. “= největšíť stolička
šelem " '

trhan, -a, m. = otrhaný člověk,
otra-pa; = dělník trhající skály,
železniční „dělník (Ner.);
trhanče, -čete, stř. = trhanovo
dítě (Ner.);
-nčík, -a, m., zdrob. k trhan.
(t.);
trhanec, -nce, m. = trhaný mouč
ník; t. mlžin = roztrhané mlhy.
cáry mlh (Mrš.);
trharnský [-sky; —stvt], přid. k
trhan; -st'vo, stř. hromad. =
trhani (Ner.)

trhaný [dně,- -7wst] =-ne nepřetr
žitý, přerušovaný, nesouvislý,
škubavý, roztrhaný: t. zvuk,
moučník; -ná řeč = přerývaná;
ozývati se -ně (t.); -ně vykřiko
vat' (Němc.), mluvit

trhati co“ = škubati; rváti; t. se—
bou = škubati, škubavě se po
hybovati; šaty... se trhají = dě-—
lají se v nich díry, třepí se...;
mraky se trhají =.souvislé mra
ky se rozkládají v řadu menších;
míti trhání = býti neklidný. míti
chuť někam jíti... (lid. a hovor-.);
slož. dokon. do- šaty = úplně do
nositi; na- čeho; a. ovoce; otrha
ný [-ně; most] = mající o
trhané, roz- šaty; sr. otrhanec;
od- co od čeho; po- všecko,“ hro
mad. prostě dokon.; p0-' “se (PPS-'
cí) = unavlti se pilnou prací,
hnáti se příliš do práce (lid.- &.
hovor.); pro- řepu... = vytrhati
zčásti, aby byla řidší; pře-,
roz- co; roztrhání: pracovatl až
do r. = velmi pilně. (lid. a. ho
vor.); s-- co s čeho; nedokon.
u- komu na cti = urážetl jej;
dokon. vy—co z čeho; z-, o d ch.
s- koně... = jízdou... .zničiti; z
koho = nemilosrdně zkritisovati
(zhrub.); v.—_ztrhaný; zpře-- =
hromad. pře-; zu- co = úplně
utrhati (Němc.). časť. pozutrho—
vati:
trhávatž, opakov.: slož. nedokon.
do... k dokon. dotrhati atd.;
v. trhnouti



trhavý 1562 triarchie

trhavý . Dvě; -vost] = trhaný: t. kovat k čemu; s- křik... = dáti
pohyb; —vétempo (č.-Chod); to- se do křiku; s- se, o větru, bouři,
čití se -vě hádce... = náhle nastat, přlhnatl

trhlina, z. = otvor vzniklý odtrže
ním od sebe, mezera, skulina; t.
v hnutí, politic. straně = rozpor,
nesoulad; zdrob. -nka, -nek, ž.

trhlý [—le; -lost] ' = roztržený,
prasklý: přenes. = potrhlý (říd.)

trhnouti, trhl, trhnuv, -tržen(í) ||
trhnutí rukou..., dok. k trhatl:
t. nohou.., sebou: t. něco =

“získat (lid. a hovor.);' na. pány
v krytém voze taky někdy- trhne
(Celak) = stane se jim ne
hoda; trhlo na. ně (Vaněk kdy
by tak něm -10 (Jir.); nouze
trhne (Herr—m.); t. se (od spo
lečnosti...) = odtrhnout, od—
dělltí se; -t. se po kom = vrh
nouti se, být mu podoben
(V:—Z);“'cesta se netrhla, lidmi,
povozy. průvod se netrhl, 0 ne
přetržitém proudu lidí, povozů.-..;
V. trhlý;
slož. dokon. ma- co = ne do
cela u-; od- koho, co; nemoci
se od- od knihy = nemoci
přestati číst; podmětově o voj
sku =“ odtáhnout; po- čím =
maličko -trhnout || papa-: přátel
ství se Opět o kus popotrhlo
(Baar); sr. potrhlý; pod—komu,
pod kým židli; pod- co = pod
škrtnout; přenes. = dát na to
důraz; pro- co; pře- co; přenes.
pře- řeč, mlčení, spaní = pře
rušit; pře- komu co- = překazit.
zabránit mu v tom (zhrub.); pře

.se'(pra.cí) = příliš mnoho pra.
covat (lid. a hovor.); při- k

- městu... = přitáhnout; roz— co:
pytel se s čím roztrhl. přenes.
= vyrojilo se toho mnoho (lid.
a' hovor.); sr. slaneček; s- co
s čeho; s- (co) s platu, se mzdy
'=-srazit; s- hráz, dům = zbořit:
s- na sebe- moc... = uchvátit
ji; s- koho do záhuby = uvrh
nout; s- posluchače k potlesku...
= uchvátit je, že tleskají; dáti
se s-"k čemu = neovládnouti se
a něco učinit, dáti 'Se vyprovo—

se, vzniknout; 5—si smích z ko
ho = ztropít (Svět.); 24—co,
prostě dokon.; u- hlavu. přenes.
o velkém trestu (lid., hovor.);
u- komu na mzdě; u—se na. koho
= osopiti se; u- si co od úst
= nedopřáti si, odepříti si; 1;
kam = vpadnout; try-“co z čeho;
vy- zub; sr. trn: vy- koho, se
z práce = vyrušit; (podmětově)
vy- na. pole, proti nepříteli =
vytáhnout; sr. vytržení; vz- koho
.na hruď (Krásnoh.), obyč. s-:
z- II s- učivo, látku = zdolat,
osvojiti si, probrat (hovor.); za

“(51) co v knize = zaškrtnout;
zs- komu co = překazit (zhrub.);
-t'rhomti, slož. nedokon. od-... k

'dokon. “odtrhnouti atd.; po- se—
bou (Jin), obyč. potrhávatl, tr—
hatl; pozu- co = všecko utrhat;
s— posluchače; strhující, řeč, řeč—
ník = uchvacující; za—do cizího

jazyka = někdy do něho pře
cházet, vyjadřovatl se jím ně
kdy při mluvení jiným jazykem

trhovec [Witz/ně), -vce, m. _" řldč.
trnovník [-m'ceL -a, m. = 'ob
chodník prodávající na tržišti:
trhwy', přid. k trh: -vá. smlouva.
-vé dni ' '

_ triallsmus c-zmus», -mu, m., z_lat.
= názor, _že se člověk skládá z
těla, z duše a z ducha; = roz
dělení moci mezi tři činitele,

_rozdělení státu na. tři části vol
ně .,spojené; disticha? <<-styc->>,
přid. k tomu '

triangl, -u, -m., z lat. = zaměřo
vací trojhran; = trojramenný
svícen; = bicí hudeb. nástroj;
triangulace, ž. = trlangulování;
—gulovati = měřiti s pomocí
trojúhelníkové sítě

trianonský; příd. k Trianon
<<-ryja-», -u, m.; zámek u Pa
říže: mírová. smlouva. -ská. .

trial-chic <<tr-yjarchyje>>, ž., z řeč.
= Vláda, tří
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trias, -su a-su», m... geologický ú
tvar; tňasový, přid. k tomu

tribadie a-dyje», ž.. || diam/us
<<-dyz—», -mu, m. = lesbická.
láska '

tribun <<—bún»,-a, m., z lat. = zá.
.stupce lidu v starém Římě; dnes
= ochránce, zastánce (hovor.); t.
myšlenek, hnutí = hlasatel;
tribuna <<_-bú-»,ž. =' řečniště,
podium pro hudebníky; volná. t-.
přenes. = místo, časopis, kde
lze volně hlásat názory; tribu
nál, -u, m. = soudní stolice

tribut <-bút», -u, m., z lat. = po
platek, daň, zvl. porobeného ná
roda; přenes. = holdi čest (ho—
vor.)

tric, v. trik
tricykl, -u', m., z lat. = trojkolka
tričko, -ček, stř., zdrob. k triko
triedr atrijédn), -u, m., z franc.,

druh dalekohledu
trienálka <tryje-»', -lek, z lat., ž.

= tříletý přídavek; tHawium
<<tryjényjum», —ia.,vstř. = tříletí

triér <<tryjér», —u,m., z franc., =
přístroj na. čištění obllního zrna

triftong, -u, m., z řeč. = troj
hláska. _

trigamie, ž., z lat. = trojženství
n. trojmužství'

trigonometrický [—ck4)], přid. k
trigonometrie, ž., z'řeč. = nauka
o měření trojúhelníků '

trichina, ž., z lat. = cizopasný
hlísť ve svalech, svalovec

trichotomie x-mije>>,ž.; z řeč. =
rbzčl'enění na tři části .

trik (č.-Chod trio), -u, m. z něm.
= lest, úskok " '

triko, stř., z franc. =' spodní prá.
dlo, živůtek z trikotu '

trikolora <<-ló-»;ž.. z franc. = troj
barevná. stuha, . ' 

trikot, ;u, m., z franc. = bavlně
ná. pletená látka.; -tin <-týn», -u,
m. = hedvábný trikot; -t1'nový,
-to'vý = z trikotinu, z trikotu

trilek || trylek, —lku,m., z ital. =
.rychlé opakování- dvou soused—
ních tónů, působící jako vl-nivý,
chvějivý tón: skřivánčí t. (čech);

trylky smíchu; třilkov'ati || tryl—
" = vyluzovati trylky
trilion', -u, m., z lat trill- = m1-

liOn bilionů; mtý, řad. 'číslov.
“k tomu '

trilobit, -a, m., z lat., nejstarší
korýš vyskytující se ve zkaxneně-
linách . '

trilogický [-cky], přid. k trilogie
a-gíje>>, ž., z řeč. = spojení tří
'tragedií, románů v jeden celek

trimetr, -u, m.,—“zřeč. = třístopý
verš " '

trinitář [-řka,] <<-ny->>,-e, 'm., z lat.
= mnich (jeptiška) řádu sv. Tre-
jice. zvaného trin'itářský '

trio <tryjo», -la, stř., z ital. =
skladba pro tři hlasy, 'pro tři
hudeb. nástroje ' ' '

triola. <tryjo-», ž. = trojzvuk ma-Ý
jící hodnotu dvou tónů ':téhož
druhu ' '

triolet, 11, m.; z franc. =, sloha..
jehož první dva verše se opakuji
na. konci, první uprostřed

trionál, —u_m;, lék
tripartico e-ty-», ž., z lat. =
. dělení na. tři části
tripl, v. tripr
triplán, —u,m. = letadlo se třemi

nosnými plochami .
triplika, ž., z lat; = odpověď na.

dupliku; -kát, -u, m. = třetí o—
pis, exemplář

tripodie a-dyje», ž., z lat. = troj-
stopí " “

tripr, -u, m., z něm. =
lid'. & hovor. tfipl

triptych, -u, m. || -chon, -chaQ,stř.,
z řeč. = trojdílný obraz, oltář—

'ap., trojdílné slovesné dílo
triptyk, -u, m. '= mezinárodní prů

kaz pro automobilisty '
tristich <<-stych»,' -u, m_. || Fchon,

-cha, stř., z řeč. = 'trojv'erší _
tristitia <<stýcija»,ž., lat. = .smu-í

tek: t.'z noci (č.-Chod)
Tristium Vindobona e—styjum» (od

'Machara) = (kniha) smutných:
zpěvů z Vídně (1. p. tristia., stř.
pomn. || -tie, ž. pomn. -tií)'

tritonka, ž.,' plž (podle řec. moř—
ského boha Tritona)

roz-

kapavka :»
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triumf <<tryjumf>>,-u, m., z lat. = znemožnit jím vývoj: z- koho =
vítězosláva, skvělé vítězství, -lý u- '(Vrchl.'); za—stromem = za
úspěch; důlní " zříd. -fál'ný [-ně; třást (Koll.); trmácžvati se, o
-nost] = vítězoslavný,' vítězný pakov.
(vjezd, průvod, oblouk...); -fátor, 'trměti: katafalk trmící jak v le—
—a,m. = triumfující vítěz; se voskovic = čnící... (Zey.)
-_fova,ti nad kým. nad Čím = trn," -u, m. = pichlavý výrůstek
skvěle (z)vítězlt, mít SkVělý na, rostlině; symb. nesnází, pro
úspěch ' tivnosti; vytrhnouti komu t. z

triumvirát, —u-,m.. z lat. = vláda nohy = pomoci mu z tísně; být
tří mužů . komu trnem v“ oku, v očích =

trivmllsovatí a-zo->>řeč... = dát. být mu nepohodlný, protivný;
dávat jí triviální, obhroublý ráz; to je mu trnem... = to nerad vi
slož. dokon. Z- ' dí, dráždí jej to; podle podoby

trivialita, ž.. z lat. = triviálnost: obratlový t. ap.
triviální E—ně;mostl: t. škola tmčí, stř. hromad. = trnky (Vr.)
(starší): na které se učilo "i" trní, stř. hromad. k tm = trnité
V111; t. výraz... = obhroublý, křoví; symb. neúrody, nesnází
sprostý; -ně.se vyjadřovat atp.: země t. a bodláčí ploditi

trivium th'ýVÍJUITD),-la„ Stř., lat. bude (bibl.): není růže bez t.
= tři vyučovací předměty na (pci-ek.) = nic není jen'příjem
středověkých školách: čtení, psa- né' míti se jako nahý v t. =
ní &.počítání na. obecné || grama- velmí zle (lid. & hovor.); sednou
tika. retorika & dialektika “3 ti si do t. v; sednou'ti; být jako
střední na t, = být neklidný, netrpěi

trkač, -e, m., vodní přístroj livý, nemíti stání'
trkati = píchat. dloubat rohy, 0 tmina, ž. = trní (Čelak.)

zvířatech; slož. dokon. do—se tmitý [-tě; -tost] : „plný trnů.
kam = dotloucí se..., dOJetí za tmí, přenes. -tá cesta. (životní-)
nepohodlí (Ner.); o- se mezi lid- __
mi... = obrousit se (lid., hrubší _ svjzelná' plná překážek útrap
hovor-.); zao-, prostě dokon.: krá- trnka, -nek, ž., diVOký keř. jeho
va ho potrkala; pro- se čím = plod; symb.: oči '(černé) jako
prokousati se (hrubší hovor..): tkai trpký jako t-í nářeč. trn
tfkávatiu opakov.; ka. = švestka a pomn. trnky =
trkavý [Joost] : trkající; —švestková.povidla:
trknouti,.-kl, -knuv„-knut(í), do- tmm, -e.' m- = Povidlový vdo—
kon k trkati; přenes.: to musí 19k. ROIŠČ.“id-): tmkový plod,

_každého trknout ap. = každý si koláč: 'Vé oči = černé jako trn
toho musí všimnout (lid. &hrub- k? (J"-) .
ší hovor.); chytrému napověz, 'trnokrytý, 0 růži = pokrytý tr
hloupého trkni, v..chytrý: t. o ny (Mácha.)
koho = zavadit, strčit do něho *trnopuk. Fu. 111-= doba rašení
(Jil-J; býti tfknutg = nachme— (Jir.); = květen (zast. lid., Jir.)
lený, přihlouplý (lid.) tmouti, -nul, -nuv, -nutí: trnou

trlice, v. trdlice mi zuby = vzbuzují pocit slabě
trmáceti, -cejí = unavovat, namá- tupé bolesti; t. strachem, nejis

hat; t. se s čím; zprav. t. se, totou... = chvěti se, třásti: slož.
trmácení = nepohodlně :lít, jet, dokon. o-: otrnulo mu = pře
cestovat a tím se unavovat; slož. stal tmout (strachem.), netrá
dokon. do- se kam; při-_se; s- pí ho to, přebolelo ho to || lid.
se = u- se (Ju-.); u- se, prostě . od- (Jir.); podmětově: 0- proti
dokon.; u- talenty (Nen) = ubit, : slovům (So.) = ztratit citlivost,
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nevšimatl si jich; s-;|| z-, pros- !
tě dokon., o noze...; z- úžasem...
|| za.. (Vr.); us- nad kým, nad
čím užasnout; us- na zasta
ralém stanovisku ap. = utkvít;
mluvnický tvar.... ustrnul stal
se neživý, takže si nejsme dobře
vědomi jeho původu; us- se nad
kým = smilovati se, slitovatl se;
v. ustrnulý, otrn0vati

*trnovitý = trnitý (PR.-Mor.)
trnovník, -u, m., z ruš. = akát
trnový, přid. k trn z trnů:

koruna
trnož, -e, m., původ. třínohá

stolička pod nohy, pak vůbec
podnožka, spodek stolu; tmožo

-vá

vý stůl = s trnožem (Olbr.)
trockismus <<-zmus», -mu. m. =

zrádcovský směr v bolševické
straně, jehož hlavním představite
lem byl Trockij; trockista, m.
stoupenec trockismu; trockistický
[-cky] <<-styc-»=. jsoucí... v du
chu trockismu _ * '

tročky, -ček, ž.. pomn., zdrob. k
troky .

trofej, -e, ž., z .lat. = vítězné zna.
mení, prapor... jako válečná ko
řist; přenes. lovecké. t. = úlo
vek ap.

trofický, z řeč. týkající se vý
živy, souvisící s ní,“živný

troglodyt, -a, m., z řeč. = člověk
na. nízkém kulturním stupni, byd
lící v jeskyních, jeskynní; —tský
[-tský]; bydliti -tsky v kaverně
= jako troglodyt (Majer.)

trocha, zdrob. troška., trošičku, -šin_
ka, ž. = malé množství: ta, tro
cha, troška... mouky ap., tu tro
chu...; na, troše papíru nezáleží
(Dyk); pamatovat na koho tro
chou mouky (Rais); bez trochy
zadostučlnění (Majer.); přijíti se
svou troškou, s troškou (do mlý
na), přenes. také něčím při
spět, pomoci, něco poznamenat
při debatě ap.; po troše, čast. po
trošce, po troškách = po malých
částech, částkách ; přísloveč.
trochu, trošku, trošičku, -š'inku:

je tam trochu, trošku... mouky
ap.; trochu... mnoho, málo, sla
bý, odpočívati;
v. trochet a trošek

trochej, -e, m., z:-řeč. dvousla
bičná stopa s délkou n; 5 při
zvukem na. 1. slabice a 5 krát
kosti, s nepřízvučností na 2. sla
bice; trochejský [-sky], příd. k
tomu

'trochet, -chte, m. = trocha, tro—
chu (říd. kniž., Č.-Chod): zdrob.
trochýtek, -tku, m. (lid., č.—
Chod)

"OJ-, kmen k trojí v hojných ži
vých slož., někdy || tří-, v. dále

Troja <<Tró-», -je, —ju, -jo, -jou, 3.,
6. -ji, ž., osadní jm. .

trojáček, —čku,m., zdrob. ]: troják,
'-u, m. = něco trojitého,- trojra
menný Svícen, pluh s třemi radli
cemi ap. .

*trojaký =_ trojí (nát)
Trojan [-nka.] <<Tró-»,-a, m. = 0

byvatel Troje; Trojanská kroni
,_ka, stč; památka
troj-archový „ třía/rchm2ý = obsa.

hující tři archy; -ba.revný, -ba.r
vý || tříbarevný, -barvý' = ma
jící trojí barvu; -boký || tříboký;
-bytostný (Vrchl.); -cestt, stř. =
místo, kde se sbíhají tři cesty
(Jir.); -ctfe'mé číslo || třt
skládající Se ze tří cifer, číslic;
—cípý (hvězda...);- -ctihodný
hodný trojí cti, o literár. historii
(Sez., žert. n. s hanl. odstínem)

trojčátko, stř., zdrob. k trojče:
trojčatový: -vé požehnání, na
dělení (o narození trojčat); trojče,
-čete, stř. = jedno'ze tří dětí zá
roveň narozených; přenes. o třech
srostlých houbách ap.

trojčlti = vyvádět, „bláznit“ (lid.
&. hovor.)

trojéčlenka, ž., početní úkon; -člen
ný || tříčlenný; -čtvrtn£ takt ll
tříčtvrtní; -denn£ || časť. tříden
ní; -dílný || třídílný; dohoda =
spolek tří států: —d0ktor= troj
násobný doktor (Č.-Chod)

*trojec, -jce, m. = trojúhelník (za
star., Čech)
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troječka,. ž., zdrob. k trojka
boj-hlásku,. ž. = tři samohlásky

tvořící jednu slabiku, triftong:
-hlasý sbor || tříhlasý; -hlavý ||
třihltwý; -hran, -u, m., měřické
těleso; -hnmný || třthramný;
-hvězdí, stř. = skupina tří hvězd
|| třthvězdí (čelak.)

trojí, druhová, číslov. k tři (o tva
rech v. dvojí);
trojice, ž. = tři osoby, předměty
tvořící celek; T. = křesťanský

.Bůh ve třech osobách; t'rojičnž
neděle, písně

trojiti = dělit na tré (zastar.); slož;
dokon.. roz-koho. se. (Palec.)';
trojitý [-tč,- -tost] = trojnásobný

boj-jediný Bůh = jediný ve třech
osobách; -né království = Char
vátsko, Dalmácie a. Slavonsko
-(Palac.')

trojka, ž. = číslice 3 i co jí ozna- .
čeno (pokoj...); = dobrá. známka
(je-li 1. známka výborná), dosta.

'tečná" (je-li 1. zn. velmi dobrá),
nedostatečná; = trojšpřežení;
trojka'ř, -e, m. = kdo dostává

trojky (známky); = kdo je za.
vřen na trojce (Nen)

troj-klaný nerv, list = rozeklaný.
rozdělený na tři díly; -kolka, ž.
= skolý ' vůz || třtkolý, -Zka;
-kř£dlý: —lábudova. .(Olb.'):'
Jatečná = s třemi laloky; -ustek,
-t.ku',mm. = tří lístky pohromadě;
přenes. = trojice přátel... --Zod'n£

'.chrám (T.. Nov.); -mě3£ční || tří—
měsíční; -m£stné číslo '

trojmo, příslov. = trojnásobně, “tro
'*jitě; podati žádost t. = -ve' třech

exemplářích; k tomu *trojmý', 0
bráně = trojitý (Dev.) - '

trOj-násob, příslov. = třikrát-tolik,
hojněji, trojité; -násobek, —bku,'
m. = trojnásobně větší číslo,
-n'é množství'f másob'iti ][ (Palac)
“násobné“ = třikrát zvětšovat-,

-slož.' dokon. z-; -násob'ný [mě]

= třikrát na sobě, třikrát slo
žený- větší..

trojníček, m., zdrob.' k'trojnžk, 
m., zprav. troníček, “troník, v.
tam

troj-nohý ll třin'ohý: -há. stolička.
neboli -nožka, ž.

*trojný = trojí, trojitý, trojnásob—
ný (zastat)

troj—patro'vý dům !| třipatrový;
—plamenný: -nná lampa. (Zey.),
-plošnžk, -u, m. = letadlo se 3:
nosnými plochami; -'ramenný;
-rozměm'ý [-ně,' -nost] = mající.:
3 rozměry (délku, šířku, výšku),
plastický " třtrozměm'ý. (Sez.):
-řádko'vý, -'řady'

trojský,- příd. k Troja.
troj-slabičny' ]] tříslabičný;

-spolek, -lku, 'm. = spolek tří
států; -spolkový; -spřežen£ || -ži,_
stř.; _sp'řežnípovoz'(J'ir.): -stěn,
-u, ní.: -stěnný; -stěžník, -u, m.
= loď se 3 stěžni'll třístěžnik;
-stopy' verš ][ třístopý'; -stra/m—
ný || třistramný; -St5u.p; ětáhový:
-vá šachová úloha'neboli -tažka,
ž. (Beneš.) " třžtahový, Jožka.,—
-taktový, o tempu ]Igtřítaktový:
-tř£dka, ž. = Htříd'nž škola;
-úhelnik, -a || -u, m., geometr.
obrazec; mew-št, stř.; -veslice IL
Hive—Slice, ž.; dvětvice, ž. = tři
větve rostoucí z jedné (Heyd.);
-vrcholý = s třemi vrcholy (Ner.);
-zub, —u. časť. -zubec, -bce, m.
= -zubé žezlo || třizub;.. ; -zubec;
též rostlina ; -zpěv; -zvon—-:
(Heyd.); -z'vuk, -u,.m. = sou—
zvuk tří tónů

trokar, -u', m., z franc. troicart =
lékařský nástroj k nabodávání
dutin

treky, trok, ž. pomn., z něm. =
necky (lid. & hovor.)

trolej, -e, m., z angl. = tyč s klad—
kou u vozu elektrické dráhy:
trolejbus, —su <-su», m. =. vůz

v s trolejem
troliti, Jiný, v. droliti
trombon <<-b6n», -u,- m., z ital. =

pozoun, mista. <<-ny-» m. =hráč—
na trombon

trombosa <<-bóza>>,ž., z řeč. = u
cpání cévy

trompeta, obyč. trumpeta, v. tam;
tron, v. trůn
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troníček,»-čku,—m.. zdrob. k troník, *trotl,\--a, m.. z: něm. = hlupak,
-u, m., pův. = trojak, pak -= nadávka, '
malý peníz vůbec, krejcar, halíř, trotoár, v. tratuér
vindra: nemít ani t. trouba, 2. mn.-trub, 3. tron-, 2.,

I *trop, v. trap
II trop, neskl. příd. jm., z franc.

= v koncích. bezradný, zničený.
„pryč" (lid. a nižší hovor.)

tropický [-cky] = jsoucí v tropech.
jako v tropech '

tropiti = dělat něco nepřístojné
ho: t. neplechu, ostudu, povyk;
t. si z koho žerty, posměch; slož.
dokon. na- mnoho škody;..; z

“výtržnost; tropí/van, opakov.
tropus, -pu, 'm., lat. = část (vlož

ka.) liturgického zpěvu: = zá.

stupka, užívání slova ve významu
jiného slova.

tropy (obyč. tró-», -pů, m. pomn.,
z řeč. = horké pásmo; v. tro
pický ,

trosečnický [v—cky;-ct'ví], příd. k
trosečník [-nice], -a-, m. = kdo
se zachrání při ztroskotání lodi:
přenes. (životní) t. = "člověk,
který ztroskotává. v životě, stíha

ný nezdarem neúspěchem, těžce
zkoušený . .

troska, -sek, ž. = 'zbytky něčeho
rozbitého, sesutého...: t. chrámu
(Čech), obyč. pomn. -sky,— -sky
hradu' = zřícenina; troska o člo
věku: = ubožák; literární t. =
nedokončené dílo,- torso -(Sez.)

troskotati = rozbíjet na, trosky:
troskotan'é sloupy (Koll., zastal-.);
slož. dok. 'roz- (Pa-l.) ." zprav.
jen: z- (se), o lodi"= roztříštiti
se; o člověku = mít neúspěch,
nezdar; úsilí ztroskotalo =: ne
zdařilo se;. nedokon. ztroskotá
vati (se)

troSky, -sek, v. troska;
zříceniny hradu v Č.

Trosky,

trošek, m. = trocha, troška (řid.);
t. mouky...= trošku; s troškem
obilí (Třebíz.); knihovnička s
troškem Dostojevského = s' ně
kolika spisy od D. (kniž.) '

trošičku, trošinlka, trošku,-v. trocha.
*troštovati, z něm. “= těšit (zast..

biblic.);'"t. se = kasati' se (lid.)

z něm., 1. hudební nástroj; hlás
ná. t., přenes. = kdo všecko vy—
zradí -(líd. a hovor.);-2. = rou
ra; podle podoby = stůčka (za
star., Wint., Jir.): 3. = část
kuchyňských kamen na pečení;
4. =Ihuba vysoké zvěře, jezevčí
brloh, nora (mysliv.); t., -bovi,
m. '= hlupák (nadávka.) "

troubadour || zčešť. tmbadur <<-dúr»,
-a, m. = provencalský středověký
pěvec výpravný; -rský [-rsky;
-rství], přid. k tomu

troubei, -e, m. || ž. = trubka k
dýmce, tryska

troubiti, trub = vydávati zvuky
troubou: t. na troubu...; t. pí
seň, večerku; přenes. t; (nač) =
čumět (vulg.); jelen -bí = řve
v_době říje (mysliv.); slož. dokon.
do- = skončiti troubení; na,- se
(mnoho); od- dvě hodiny (0 po
nocném); od- konec .manévrů:
Toz- co = rozhlásit (zhrub.); s
se v_hromadu = podletroubeni
se najít a, sejít (Jir.); s- co =
spískat (Wint.); vy- co = trou—
bením oznámit; přenes._ všecko
vy- = povědět (zhrub.);' za-,
prostě dokon.;
i-t'rubo'vati, lslož. nedokon7 do-,
roz-,- vy- = troubiti; vy- co
= rozhlašovat; troubtvati, opak.

troubovitý [—tě;-tost] = mající po
dobu trouby .

troud, —u, m. = snadno zápal-ná
'ústrojná látka; suchý jako t., ho
řet jako t.; běhat jako s -dem
= rychlé (Němc.);
*trouditi = truditi (čelak.);
troud'ník, '-u_' m. = schránka. na
troud (v starší době); troudný
= chytlavý jako troud (Puchm..
Theer); = trudný (Wint.);
troudo'vatětž, -tějí' = měniti se
v troud; slož. dokon. :::-,
troudovy', přid. k troud;
t., 'houba. v. hubka

' choroš
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tronfalý [-Ze;.-lost] =-smělý, opo- trpaslí (Ner.) || dick/ý (Arb.) =
vážlivý; . trpasličí; _
troufati, z něm. -= mít naději, trpaslíček, -čka, m., zdrob; k
domnívati ,se, myslit: -fá.m. trpaslík;
že bude hezky-_ (m.); ' t. si trpasličí, přid. k trpaslík: t. 1113..
= mít odvahu, být opovážlivý. V8. postava..: přenes. = malič—
smělý: t. si co udělat, tvrdit...: ký; -llěí klásky _(Vrchl.); -1ici
troufávatž, opakov.; politika = mallcherná, bezvý
trouf'nout'i si, dokon„ = dodati znamná. (So.);
si odvahy, nabýtl smělosti (jen trpaslík [-l1'lce], —a, m., vlast.
lid. a hovor.) = člověk na tři' pěsti, pidimu—

trouch, -u, m. (Vr.) || trouchel žik; přenes. dušemi t. = ne—
(Klost.) || časť. troucheň, -chně, vyspělý člověk, nedochůdče (v.

= rozložené ústrojné. látky, Vlč.) ,
lžesní prsť, , *trpčeti.' -čeji = stávati se, býti
ftrwchněti, -nějí ll časť. _tjrouch- trpký, mrzutý (Suš.)
niběti -vějí = měniti se .v trou- trpčiti = činiti trpkým: t. komu žl
cheň; slož. dokon. zk; ztrouchni- vot (ším, R. Svob.), obyč. ztrp—
vělý [-;le -lost]- ' čovati; slož. dokon. *0- = ztrp
trouchwímna, ž. =troucheň (lid.-) . čit (Havlíč.); 'roz- koho = bo
trouchnivy' [mě; masu = z'trouch— lestně, nešetrně se dotknout, způ
nivělý || trouchovttý [-tě; -tost] sobit mu trpkost; být roztrpčen
(Vr.) ' na koho, proč; roztrpče'ný [—ně;

troup, -a m. = hlupák; troupov- -n08t] = mající trpkost v srdci;
ský || troupsky' baky; -stv4] = roztrpčení,. k roz- se; z- komu
hlupácký život; -trpčovati, slož. .nedokon.

trousitl, trus troušen(í) = po ma,- roz—,z"
lých částech sypat, rozhazovat; trpělivý I-vě; -vost] = bez odmlou—
přenes. t. (si) rozumy = vtíravě, vání, z dobroty, z porozumění

"často zbytečně, nesprávně něco mnoho trpící, snášející; -vě, s
vykládat; podmětově t. = vy- —vostí co snášet; míti s kým
\pouštěti 'trus; t. se = přicházet, -vost; v. brniti a zbrojlti
vy-, chodit po jednom; slož. do- trpělka, ž. = chocholouš (lid.)
kon. na- co kde, kam; ,po- co trpěti, '-pí, -pěn(í) || -pení (v. dá
čím; roz-. co; roz- se, o rodině le), 1. (předmětově) t. křivdu.

—'= ro'zejítl se na. různá. místa škodu, zimu, hlad, protivenství,
(Drn.); u- Co = nesměle, nená- nedostatek... = nedobrovolně sná
padně říci (lid. & hovor.); v- po- šet; t. co (komu) = dovolovati
známky do hovoru = říci (Re-» to, nebrániti se proti tomu'(ne
neš. ) ; w—co z kapsy; vy- se od- bránit komu v čem); 2. (podmě
kud —= po jednom odejít, vy- tově) nemocný trpí = má. bolesti-,
tratiti se; vy- se z paměti =_ vy- t. čím, nedostatkem, čí hrubostí...
padnout; = strádat, mít bolest z čeho;
slož. nedokon. roztrušovati —ne- obchod, vyučování tím trpí =
příznivé zpravy... = rozšiřo- je mu to na závadu, —naškodu;

._vati || *roztroušeti (Sab.); . spis trpí některými vadami; t'.
.trousívati, opakov. pro či,; za čí vínu; slož. dokon.

*trouti, -truji = otravovat (Hal, do- = zemřít; od- všecko = VY',
čelak., nářečí.) 'odnést (Rais); po.- si nač (lid..

trouvér || tru-,' -a, m.. -z franc. hovor.)' =.- mít v- čem zálibu:
trouvěre = středověký potulný pro- co =“vy- celé (Ner.); pře—
pěvec severofrancouzský; -rský co = vy-; 8- (z-) co = snést;
[-rsky; drstvíJ, přid. k tomu ' s- co komu = dovolit mu to:
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nestrpím, aby se to stalo ap.:
strpení urážky; v. strpení; u
škodu, úraz, porážku; kraj utrpěl
povodní ap.; utrpění ztráty...;
v. utrpení; vy- muka, mnoho bo
lestí; trpívati, opak.

trpíte! [-lka], -e, m. = kdo trpí;
Jaký Plsky; -lstvt]: -lský výraz,
úsměv

trpknouti, -kl, -knuv, -knutí =
stávatí se trpký; slož. dokon.
z-, o ovoci; v. ztrpklý; za-, o
člověku = z pocitu křivdy, ne
spravedllvosti státi se roztrpčený;
v. zatrpkiý

trpkobolný = prozrazující, vzbuzu
jící trpký, krutý bol: -ný úsměv,
-ná, vzpomínka. (lmiž.)

trpký [trpce; trpkost1 (souvisí s
trnouti), o chuti, tme-11 jazyk;
přenes. = nepříjemný, nepříjem
ně, bolestně se dotýkající, plný
útrap: -ká výčitka, -ké slovo,
-ký život, osud; -ký člověk =
zatrpklý (Herb.); trpkost ovoce.
výčitky...; t. (v duši...) = pocit
trpkosti_ nespravedlivosti, křiv
dy; 2. stup. trpět ll t-rpčejší
[Jeji]

trpněbolný vně; —nost] = trpko—
bolný

trpný [-ně; mostJ = ne činný. ne
účastnící se, jen přihlížející
]: něčemu, nevýbojný, pasiv
ní (člověk, odpor); t. rod sloves
ný (mluvn.) proti činnému

trs || 'tyrs (čech), —u,m., z lat.
thyrsus = chumáč (květů...):
zdrob. trsek, -sku, m.; T., -ska,
m., přijm.: 'trsl, stř. = zelné
hlávky (Baar, chod.)

'trty: na t. = na padrť ((Jap.)
trubač, -e, m. = kdo troubí na

troubu; -čský [-čsky; -čst1ň],
příd. k tomu

trubadur, v. troubadour
trubec, -bce, m. = včelí samec:

Dřenes. = lenoch, sobec, přiživ
ník (lid-. a hovor.); trubčí dílo

trubice, ž.. zdrob. k trouba = rour
ka: pomn. = dýchací cesty:
zdrob. trubička, -ček, ž.; smeta—
nová... t., cukroví, podle tvaru

*trubiroh, -a, m., slov. = hlupák,
klacek (Koll., Jir.)

trubka, ž., zdrob. k trouba;
tmbkovitý = podobný trubce

-trubovnti, v. troubiti
truc, -u, m., z něm. = vzdor (Iid.);

dělati co z -cu, komu co na t.,
t. na t.; býti t. žida = nad žida;
t'rucovatl = vzdorovat; slož. do
kon. na—se (mnoho); vy- si co;
za- si;
trucomltý [-tě; -tost] = vzdoro—
vltý

trucky, ž. pomn., zdrob. k troky
trud, -u, m., původ. = práce, ná.

maha, nesnáze. strádání (kniž.):
t. kondic (Čech), bylo s tím dosti
trudu (Jin) ap.; řidč. přenes.
= smutek, zármutek (t.);
tmditi = trápit, namáhat (kniž.):
t. se pokusem nastíniti... (Arb.);
přenes. = rmoutit, zarmucovat.
zasmušovat (t.): netrudila se
svou bezmoci (T. Nov.); za- tvář,
za- se = zarmoutiti, zasmušíti
(Wint.); tmdívati, opakov.

trudník, —a, m., clzopasný roztoč
trudno-, kmen k trudný ve slož.:

-barvý názor (Durd.) = pesimis
tický; -myslný [—'ně; -nost] =
melancholický

trudný [—nn; -ně; —nost] = těž—
ký, nesnadný, smutný, zarmou
cený (kniž.); trudno povídat
(Mach.) = smutno, žalno; večer
minul -ně = smutně, ve smutné
náladě (Jir.); -ně sešlý palác
(č.-Chod) = uboze, hrozně; 2.
stup. mější [měji]

trudovatětl, -tějí = stávati se tru—
dovatý;
trudovaty' || milý [-tě; -tost] =
plný mad'arů. uhrů, uhrovitý

trudový, z rus.: -vá strana (polit.)
= strana práce

truhla, -hel, ž., z něm. = podlouhlá
skříň, bedna (na. šaty, na mouku
...); = rakev;
'ruhláma, ž. = truhlářská díl

na; —lářHuml, -e, m. = výrobce
truhel, nábytku; Juřina, ž. ==
truhlářství (lid. a hovor.); tm—
hla'řitl = býti truhlářem (t.);
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-lářsky' [-sky; -st'ví], příd. k tru- trumanovec, —vce,m. = stoupenec
hlář imperialistické politiky amer.

truhlice || časť. Jička, -ček, ž.,
zdrob. k truhla;
tmhliček, -čku, m., zdrob. k
truhlík, -u, m. = bednička; t.,
-a, m. = hlupák (lid. a hovor.)

'truchleti, -lejí = truchliti (řídč.
kniž.); slož. dokon. *0- = ze
smutněti; 'otmchlelý: -lé srdce
(Čelak) ; 'z- (Puchm.) ;
truchliti = býti truchlý. smutný;
truchlící pozůstalí (po nebožtí
kovi); slož. dokon. na,- se (mno
ho); roz- koho, se = rozesmut
nit; tmchlívati, opakov.;
'truchli'vec, -vce, m. = truchlivý
člověk;
truchlivětz', -vějí = stávati se
truchlivý (řídké); slož. dokon.
po- (Čelak.);
truchlivý [-vě; -vost], 1. = truch—
lící: t. nad hříchy (Vrch1.); obyč.
2. = působící smutek, zarmucu
jící, smutný (čas. zpráva, pří
hoda)

truchlo, v. truchlý
truhle—, kmen k truchlý ve slož.:

-bolný = smutný a bolestný
(básn.); -dějný = působící smu
tek (Krásnoh.); -hra., ž. = diva
delní hra s nešťastným koncem.
tragedie (říd.); -J'emny'= smutně
dojímající (Ner.); -něžný (čech);
-rouška, ešek, ž. = smuteční šat
(Mácha); -sladky' (čelak., čech):
-směšný = smutný a směšný.
tragikomický (říd.); -věstwý' =
věštící neštěstí, smutek (Krás

'noh.); din-ba = smuteční vrba
(Mácha); -zpěv = truchlivý zpěv
(Krásnoh.); -z'vuk, -u', m. (Če
lak.); -zvuky' (Vrchl.)

truchlý [-lo; Je; -lost] = smutný,
zarmoucený (básnic.); -lá vrba =
smuteční (Jir.): v chrámě —lo
(Erb.) = je smutno; vypadati -1e

pres. Trumana
trumarina. <<-rýna»,ž., z ital. trom

ba marina, starý hudeb. nástroj
(Jir.)

trumbela. || -bera, m. = trulant
trumeau <<trymó».stř. neskl., franc.

= stojací zrcadlo
trumf, -u, m., z něm. = vůdčí bar

va v kartách, která přebíjí: vy
nésti... t. || -fa (život.); dát ko—
mu t. || -fa = předstihnout jej,
přetrumfnout (lid. a hovor.);
mít v ruce všecky -fy, přenos.
= být ve výhodě (t.); vyhodit
poslední trumf, přenes. = uvést
nejpádnčjší důvod, námitku (t.):
zdrob. trumfíček, -čku, m.;
tmmf'nouti, -fl, -fnuv, -fnut(í),
dokon. k trumfovati; slož. dokon.
od- komu (Ner.); Dřenes. = smě
le odpovědět; pře- koho = před
stihnout (lid. & hovor.);
tmmfovati = vynásšetl trumfy,
přenes. = řízně odpovídat (lid.
a hovor.); slož. dokon. 'vy- =
vyzvednout všechny trumfy;
trumfový, přid. k trumf: -vé
eso ap.

trumpeta, ž., z něm. = hudeb.
trubka (líd.); t., m. = hlupák;
trumpetista a-tys->>, m. = hráč
na trubku;
tmmpetr, -a, m. (Č.-Chod) =
trum ta, .

trůn (Heyd., Čech trón), -u, m..
z lat. = vladařský... stolec

trunčiti, z trunk = pit (lid. a
hovor.); slož. dokon. na- se; na
trunčeny' (Gap.)

trůnec, -nce, m.,
(Koll.)

trůniti = sedět na trůně; přenes.
v jeho tváři -ni1 klid (Vrchl.);
slož. dokon. za:, 0 úsměvu

' -(Klost.)
"'trunk ][ -ňk', v. traňk

zdrob. k trůn

truji, v. trouti
trula, -lovi ll -lant, -a || -Zda, -ldo

vi, m. = bloud(ek), hlupák (lid.
a hovor.); -ltmtsk/ý baky; -ství],
přid. k tomu

trůnní síň = kde je trůn; t. řeč
_ vladařova; t. posloupnost
*trůnovati = trůniti (Koll.)
trůnov'itý [-tě; -tost] = podobný

trůnu: -tá. tribuna (Arb.)
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trůnOvý, přid. k trůn: -vé stupně
(sm.)

trup, -u, m. = tělo bez hlavy a
bez končetin, dřík; lodní t. ap.
= spodek lodi

trupa, ž., z něm. = hlouček, sku
pina (hovor.); = oddíl vojska.

trupel, -ple, m. = větší kus něčeho
(zastar.), nepálené. cihla (lid.);
tmpelnatět'i, -tějí' = stávati se
trupelnatý; slož. dok. z-,
trupelnatý = kouskovitý, drobí
vý, drolivý

trus, -u, m. = lejno
trůska || tru-, -sek, ž. = struska.

škvár; přenes. trusky pozemské
ho života (Tyl); truska = hmyzí
larva

truskavcc, -vce, m., 1. = rdesno
ptačí, 2. druh jahod

*trusobradý = s řídkými vousy
na bradě (Čelak.)

trust ((trast, obyč. trust», -u, m..
angl. = kapitalistic. průmysl
nické sdružení, kartel

-trušovati, v. trousiti
*trutiny, ž. pomn. = jed (Martin.,

nár.)
truvér, v. trouvér
trvncí sloveso = vyjadřující děj

trvající nějakou dobu
*trvácnost, -i, ž. = trvalost (ša

fař., ze slov.)
trvalý [-le; -lost] = trvající, stá—

lý, pevný (mír, pobyt, památ
ka...); -le se kde usadit ap. ||
natrvalo

trvám, 1. os. přít. č. od trvatl =
trvám na svém mínění; na ba
žanty tu, trvám. taky nemá =
jsem přesvědčen, že... (Ra.);
klesá v příslovce = podle mého
pevného mínění, _myslím (proto
se zprav. neodděluje čárkou):
lze trvám zjistit (Sez.); dostaly
se mi do rukou, trvám, že pro
střednictvím... (Jir.; s čárkou
před trvám, protože je to samo
statné příslov.)

trvanlivý kvě,- most) = co vytr
vá, stálý, pevný, o látce...

trvati, -vání = býti stále, nepře-i
stávat: bouřka, bitva„ stávka...

'99

trvá; trvá to chvíli, dlouho... =
děje se to, provádí chvílí, uply
ne chvíle, než se to skončí. než
se to udělá ap.; t. na svém míně
ní, návrhu... = stát na něm, ne
upouštět od něho; t. na svém
[mínění]; t. na modlitbách =
dlíti;
slož. dokon. "do- = vy-; po-, 0
nedokon. budoucnosti: potrvá to
dlouho = bude trvat; pře- ko
ho, co = přežít, přečkat; se- ||
vy- v boji ap. do konce = zůstat;
trvávatz', opak.; slož. nedokon.
"do- (Ner.) = trvatl

'trychtýř, -e, m., z něm. =
levka. (lid.); přenes.
granátu (váleč.); —řom'tý
-tost] = podobný trychtýři

trylek, v. trilek; trymó, v. trumeau
trypel, -plu, m. = čisticí prášek

ze skořápek rozsivek
trysk, -u, m., 1. = rychlý cval,

nejrychlejší běh koně; 2. t. vo
dy = tryskání (kniž., (í.-Chod
...). sr. vodotrysk

tryska (místy nús-), ž., 1. z trést
ka, vlast. zdrob. k tresť ve vý—
znamu třtina = troubel (Mrš.;

ná—

= díra po
[-tě;

nářeč.);
2. souvisí s tryskati = dýza.
hubice

tryskati (Suš. t'ry's-, Břez. t. se)
= v proudech prýštit, stříkat
(větš. knlž.): t. slinou (Č.-Chod):
přenes. láska. tryská z hloubi
srdce ap.: slož. dokon. vy—, 0
paprscích (Čech);
tryskávati, opakov.

trysklý = vytrysklý v(říd. liter.);
trysknoutí, -skl, -sknuv, -sknutí,
dokon. k tryskati; vody z hlubin
tryskly (Vrchl.): trysknou blesky
(t.); krev tryskla (Břez.);
slož. dokon. od—; vll-, o slzách
z očí, o vodě. o krvi;
-tryskovati, slož. nedok.
kam; od—= odletovat; vy

tryskový, příd. k trysk: t. motor,
-vé letadlo '

trýzel, -e, m., rostl.; též = ohnice
_trýzeň, -zně, ž. = trýznění, trá

pení, .muka

lido—
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tryzna, ž. = pohřební smuteční praskat, vybuchovat ;» přenes.
slavnost ' třáskati se hrdinstvím = chvás—

'tryznltel ll t'rú- [-lka], -e, m. =
kdo trýzni; trýzwlti koho = trá
pit, sužovat, mučit; slož. do
kon. na- se koho (mnoho); u—
koho = trýzněnim umuěit; 2
(s—) koho, prostě dokon.; trýz
nlvati, opak.;
trýznívý [—vě;-vost] = mučivý...

'trzub (str-), -u, m., vlast. troj
zub (sr. trnož) = ostrev (ve
vých. nář.); přenes. = trnový
věnec na plotě, aby se nemohlo
přes něj přelizat (Herb.)

tržba, ž. = trženi, co se strží;
tržebni řád, politika

tržiště, stř. = místo, kde je trh
tržlti = přijimat peníze za, pro

dané zboží; t. za den tolik a
tolik; přenes. = sklízet: t. vděk
(Krásnoh.); slož. dokon. s-, u
tolik a tolik peněz; přenes, u
si poranění, výprask; častěji u
sl ostudu, kus ostudy = způso
bitl si (lid. & hovor.); trživati,
opakov. -.

tržně, stř. = poplatek z trhu;
tržní, přid. k trh: t. cena, plo
dina;
tržnice, ž. = mistnost, budova
pro trh

tržný: -ná. rána = způsobena
trhnutím, natržením

t. ř., v. řečený
“třapcOvitý, třapec, třapeček, v.

střapec
třas || třes, -u. m. = třesení;

třas v listí (čech); strach a t.
na něho padly (Baar); tltánský
t. = otřes (KráSnoh.); třes ru—
ky ap. = chorobné třeseni (lék.);
třasák, -a, m.. tanec

třasavka, -vek, ž. = třesavka:
třasavý [-vě; wosq = třaslavý
(Ner., Krásnoh) || třesa'vý stín
(Sez.), -vé písmo (šimač) -vé
osyky (So.). rty (Herit.)

třáseň, -sně, ž., obyč. pomn. třásně,
-sní = ozdobně roztřepený okraj,
třepení; třásně křídel (Čech)

třask = třesk; t'řaskati || řldě.
třá- = vydávatl zvuk třask.

tatl se (Ner.);
třaskam'na, ž. = třaskavé. lát—
ka; třaskavka, -vek,-ž. = třas
kavá kapsle ; třaskavý [—vě;
masu = třaskajici, vybuchující;
třask'nouti, -kl, -knuv, dok. k
třaskati: dveře třaskly (Č.
Chod); koš třaskne na zem
(Puchm.); t. komu ve tvář
(Krásnoh.); slož. dokon. za—dve
ře = práskn-utím zavřít (č.
Chod);
třaskot, -u, m. = třaskánl

třaslavý || třes- (Jin) [-vě; -vost]
= třesouci se (hlas, ruka, des—
ka...); -vě pravil (Rais) = tře
soucím hlasem

třásně, v. třáseň: třasně, v. třasný
třásnění, stř. = třásně;

třásm'čka, ž., zdrob. k třáseň;
-čky listů (Majer,); -čky dějin—
ných dnů = útržky, zlomky
(liter.)

třásniti = třepitl; přenes. t. se,
o proudu = tříštiti se (čep);
slož. dokon. o- sukno = naděiati
třásni kolem něho (T. Nov.);
otřásněný = s třásněmi (Čech):
třásnitý || třásňovitý (Hlad)
[-tě; -tost] = roztřepený, jako
třásně;
třásňový šátek (T. Nov.) =
s třásněmi

'třasný [-ně; -nost] = třaslavý
(říd. kniž.): t. hlas, -né rysy
(Čech); -ně pohybovati rtoma. (t.)

třasořitka, ž, = konipas; *-řitný,
o člověku = třesoucí se (šrám.);
—nětempo při chůzi = třaslavá.
chůze (č.—Chod)

třesovisko, -sek, stř. = houpavá
bažina.

třásti, třasu... třas(te), trasa.
-souc ][ časť. třesu, třes, třesa.
třás, třásl, třesen(í) = třepat,
lomcovat, rozechvívat: t. kým.
čím: třese jím (lid. s nim) zi
ma; t. ovoce (se stromu) =
třesenim dostávati se stromu; t.
se zimou, strachem, -chy ap.
= chvěti se. třepat; země se



třeba

třese; všecko se před ním třese
[strachem], o přísném člověku,
o zloději ap.; sr. kůl; t. se nač,
na maso = mít, jíst velmi rád
(lid. & hovor.); t. se na každý
krejcar = být chtivý výdělku
(t.); t. se o koho, oč = mít oba
vy; v. třesoucí;
slož. dokon. na,- peřinu (aby byla
kypřejší); na—polámaného (lid.);
na— čeho (mnoho, trochu); o
ovoce; o- vírou več. základy stá.
tu ap. = podlamit, podvrátlt; o
se zimou...; přenes. jen se 0- =
nic si nedělatl z neštěstí, pokárá
ní... (lid. a hovor.); po— komu
rukou; po- hlavou nad kým, nad

1573 *třepaslík

dejme tomu, nezáleží na tom
kdo; přijdi třeba pozdě, jen při
jdí = nezáleží na, tom, kdy při—
jdeš, přljdl, kdy chceš; t. je
nemocen, t. je to pravda = moz
ná., není vyloučeno, snad;
třeba(s) " třebaže, podřad. spoj
ka připouštěcí = 1 když, ač—
koli: třeba je mlád, má. zku
šenosti; třebas neumějí (mra
venci) takovou řeč jako lidé,
přece si rozumějí (Němc.); pa
měť měl, třebaže byl již muž
vysokého věku (Jlr.); nespr.
s podmiň. způs. m. s oznamov.:
třeba by byl mlád.., m. třeba je
mlád, n. s min. časem m. s přít.:

čím, projev podivu, pochybova
ní; pro- slámu; pro- se jízdou;
roz— se zimou; roz- se jízdou
= třesením při ní se unavit;
být roztřesen |! celý roztřese
ný; roztřesené věty díků = dr
kotavě pronesené (Vr.); 3- II se
0voce; přenes. s- se sebe sta.
rosti... = zbavltl se jich; vy
co z čeho; vy- z koho duši rych
lou... jízdou, o nepříjemném na.
třásání; vy- co z rukávu = vy
sypat, rychle říci, udělat (lid.
a hovor.); za- kým, čím; za

třeba byl mlád, m. t. je
třebas, v. třeba
'třebatl = střebatl (Heyd.)
třebaže, v. třeba
Třebíč, -e, m.. mor. město; třebíč

ský, přid. k tomu
Třebíz, -e, ž., ves v č.; odtud

příjm. Třebízský, m.
Třebom, -mě " -m1, z., ves
Třeboň, -ně, ž., město v Č.; tře—

boňský, příd. k tomu;
Třebouň, -ně, ves

Třebovle, ž. jedn., ves v č.
třecí plocha... = kde se něco tře

se; (odb.); přenes. = otázka, jev
-třásatí, slož. nedokon. 'na- co, atd., na. kterou, na který jsou
se; přenes. na- se = pyšně různé názory
se chovat (lid. a hovor.); a
ovoce || vírou več; po- hlavou
nad kým; pře- otázku... = roz
bírat ji, uvažovat o ní, deba

třemdava, ž., rostl.
třemen ll někdy střemen || zastar.

(Jin) třmen, -u || '-e, m. = pod
pora, pro nohy jezdce v sedle

tovat; "roz-,- s- || se- co s če- třeň, -ně, m. = hloubek (hub)
hO; vai-; třenák ll —ňák (lid.), -u, m., ne—
-třásávati, opak., slož. nedok. boli třemamí zub, stolička
710—atd- tření, v. tříti; třenice, z. = tření:

třeba., 1. = potřeba, potřebí (ale vln t. (Vrchl.); zprav. přenes. =
neshoda, potyčka, spor-_

třenovní, v. třenak
třen(ý), v. tříti
'třepačka, ž., t. na. mouchy = plá

cačka (čelak.)
třepanina, ž. = pazdeří (odpadá.

vající při třepění lnu)
'třepaslík,

(Wint.)

chápe se za příslov.): je, bylo
t. čeho (peněz, většího počtu
dělníků, něčeho jiného...); to
(4. p.) bylo t. vidět, správ.
měli jste to vidět!, to stálo za.
podívání; v. netřeba;
2. třeba || třebas, příslov. = po
dle potřeby, chceš-li, chcete-ll:
půjdu s vámi, přinesu to... třeba -a., m_ =
hned; ať to udělá t. Karel =

trpaslík
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třepati, -pu || -pá.m. třep || .-pe;l.
—paje, —pán(í) = prudce třást:
pták -pe křídly ap.; t. koho za
V185? = tahat, škubat (Jir.);
t. koho = pomlouvat (lid.);
t. se zimou, strachy...; slož do
kon. na- co = natřást; 0- =
otřást; v. otřepaný; pro- co;
'prot'řepaný = otřepaný (Ner.);
s- || se— co s čeho; vy- co z če
ho; za- kým, čím; v. třepnouti;
třepávati, opak.; slož. nedokon.
na—, o-, pro-; pře- koho = po
mlouvat (Jir.); vy

třepení, stř. = třásně; přenes. t.
mraků

třepenitka, -tek,r ž., houba:
'třepenitý = roztřepený

třepet (Čech) " časť. třepot, -u,
m. = třepetání

'třepetáček, -čka, m. = pohyblivý
člověk, „světoběžník“ (Winter)

třepetatí || řidč. třepo- (Mah.).
zesílené třepati: t. křídly; t. se;
o večernici = mihotati se (Baar) ;
slož. dokon. za— křídly; za- se.
o večerníci (Jir.); třepetávatí,
opakov.

třepetavý [—'Dě_;-vost] = třepeta
jící se, mihotavý, vlnivý, vla.
jící: t. let, prapor ((Jap.), -vé
vážky (Staš.) ap. || třepota/vý

třepetný (čech) || třepotný (Ner.,
Heyd., HaL) = třepetající se.
třepetavý (básnic.)

třopiti tkanivo... = rozrušovat je.
uvolňovat; přenes.: voda třepí
se v tisíce nitek (Baar) = roz
lévá. v malé praménky; polnlce
hlasně třepí = třepotavě zní
(Vrchl.); t. píseň = trylkovat
(t.); děj se třepí = tříští (Nov.);
sr.. třepení; slož. dokon. rroz
co; roz- lebku = roztříštit (Če
lak.); 's- prapor = roz- (čech);
třepívati, opak.;
třepivý = třepící se

třepnonti, -pl, -pnutí, dok. k tře
pati: t. křídlem (HaL) = zatře
petat: t. koho = klepnout, uho
dit (So., Č.-Chod); kulka, nado
ba, třepne = _klepne. narazí
(Vr.); t. si s kým = podati si

třešeň

plácavě ruce (Baar); slož. dok.
7%- = roztřást; roz- se = roz—
stříknouti- se, o dešťové kapce
(Vr.)

třepot, v. třepet; třepotati, v. tře—
petati: třepota'vý, v. třepetavý,
třepot'ný, v. třepetný

třes, v. třas ;
třesa'vka, ž. = chorobné třescní;
třesavý, v. třasavý;
třesena), v. třásti

třesk, citoslovce vystihující ra
chotiv—ýzvuk při úderu ap.; v.
třesk; třesk, -u, m. = třesknutí:
t. sklenic (Mach.), hromu_ zbraní
(Vrchl.), bitevní (Čech);
třeskati = třískat; t. rukama =
pleskat (Wint.);
třesku/vý zvuk (Ner.);
třesknouti, -kl, -knuv, -k'nutí,
dokon., o výstřelu, o hromu =
bouchnout, zarachotit;
třesk/ný [mě] = třaskající. ra—
chotivý, hlučný (kniž.); t. pád
(čech), buben (Hlad.). jek (Ma
jer.), potlesk. -né. hudba hro
mů (Ne:-.);
třeskot, -u, m. = třesk, třeskaní;
třeskutý [-tě; -tost] = působící
třeskot, třeskný, hlučný: t. hla
hol bubnů (Wint.), -té polnlce
(Staš.); -tý hlas (č.-Chod);
obyč. přenes. -tý mraz = tuhý
(když sníh praští pod nohama
& praskají šindelové střechy);
podob. -tá zima;
třesky plesky, v. plesk

třeslavý, v. třaslavý ;
třeslice, ž., tráva; přenes. = sla—
boch (Slád.);
*třesný = třasný (Koll.. Net-.);
třesot, -u, m. = třesení (kniž.);
třesoucí, od třásti: t. hlas =
chvějící se, třaslavý " třesoucí
se strom ap.
'třesutý = třesoucí se (zastal-.,
Heyd.)

třešeň (lid. stř-), -šně, ž. = třeš
ňový strOm || časť. třešně, ž.,
strom i ovoce; zdrob. třešnička,
-ček, ž.; .
třešňovec, -_vce,„-.m.-= třešňová
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bublanina; -ňovka, ž. = třešňová
šťáva, kořalka;
třešňový sad, strom, -vé dřevo

Třešť, -tě, ž., mor. město
'třeštěnec, -nce, m. = ztřeštěnec

(Koll.); -nstvž, stř. = ztřeště
nost (Koll.)

'třeštěti, -tějí: '.každá žilka v něm
-těla = hrala (Koll.)

třeštidlo, stř. = ztřeštěnec, blá
zínek (lid. & hovor.) || třešttlek,
—lka, m. (Klicp.)

třeštiti, o člověku = bláznit; hla
va mi třeští z hluku... = brni;
t. oči = poulit, upřeně hledět
(Č.-Chod. Vr.), obyč. Jen vy—
třeštit; slož. dokon. 1m- oči =
vypoulit, upřeně se zahledět ;
vytřeštěný [mě] : -né oči ; oči
-ně těkaly (c.-cmd);
nedokon. vytřešťovati;
třešttvatz', opakov.;
třeštivý [-vě; -vost] = třiskavý,
o zvuku (Wint.); -vá. hlava, =
třešticí (Herb.); —vározkoš (Sez.)
= bláznivá; -vé nadšeníikm'žJ;
-vost = ztřeštěnost (Koll.)

třešťský, přid. k Třešť
třeťík, -a., m. = vojín třetího plu
' ku (lid. a hovor.)
třetí, řad. číslov. k tři; t. stav =

měšťanstvo, buržoasie
třetice, ž.: do t. všeho dobrého

ap. = po třetí, třikrát
třetihorní, přid. k třetihory.: t.

útvar, člověk;
třetihor'y, -hor, ž. pomn., geolo
gic. útvar, terciér

třetina, ž. = třetí část; zdrob.
-nka, -nek, ž. "

'třetířadý důvod = velmi podřad
ný (Praž.)

třezalka, ž., rostl.
tři, tří (nik.- třech), třem, třech,

třemi, základ. číslov. (3); pra.
covat, jisti za tři = mnoho (lid.
a hovor.); v. dva, čtyři, král'

tří- ve slož., často " Moj-.- -aktov
ka, ž. = divadelní hra o třech
aktech; -arch01>y'|| troj-; -bare'o
m7. -ba'r'vý ll troj

tříbiti, třib = čistit, obyč. t. řeč.
sloh = uhlazovat. zbavovat ka
zů, zušlechťovat; t. pojmy =
přesně vymezovat; rozum se tří
bí = zjemňuje, bystří; slož. do
kon. 'pro-, vy- (žertov. vystří
thi); v. vytříbený; '
třtbt'vatt, opak.

tříboký „ troj
třicateronásobný [mě] = třicet

krát na. sobě, složený, větší,
hojnější;
třicaterý, druhová. čislov. k tři
cet (o tvarech v. čtverý)

třicátník [-m'.ce], -a., m. =
je 30 let;
třicátý, řad. číslov. k třicet: -tá.
léta 19. st. ap. = léta. 1830—1839

třicet, v ostat. pádech -ceti || -cíti,
základ. čislov. (30); třicetide'nm,

komu

třicetiletý ap. || třicíti- = trva—
jící třicet dní, mající třicet let;
třiceti/na || míti/na, ž. = třicátý
díl (l/so); třtcetnik || -cítntk, -u,
m., stará. mince, půltolar; třicet
krát, nik. -te, násobné přislfw.

tříeiforný n. mi ][ troj
třicítldenní, -I.etý, třida/na, v. tři

cet
třicítka, ž. = číslice 30 a co jí

označeno (pokoj...); též = 30 let,
o stáří: táhne mi t. apod.

třicítník, v. třicet
tříč, -e, m. (život.) = kdo tře; t.

bídy (č.-Chod) ll neživot. = ná
stroj na. tření; T., -e, ž., ves v Č.

tří-členný || Moj-; -čtm'tečnt [[
%thth takt

třída, ž.: 1. t. obyvatelstva, spole
čenská = vrstva, mající týž vztah
k výrobním prostředkům; dělnic
ká., buržoasní... t.; 2. t. ve škole,
školní = skupina žáků téhož vy
učovacího stupně, jejich učebna;
t. živočichů ap. = skupina řadů
(odb.); 3. t. v měStě = široká,
výstavná ulice; Slovesná t. =
slovesa se stejným časováním;
zboží první třídy ap. = prvniho
stupně, první hodnoty; t. ve
vlaku = oddělení podle výpravy

:*tříďas, -a, in. = třídní (student.)
třídenní || troj--= trvající 3 dni
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třídicí = na třídění (odb.);
třídit! [-čka], -e, m., život. =
kdo třídí; neživ. třidič. = zaří
zení na. třídění

třídílný || troj- = mající tři díly
třídíme., -ren, z. = místnost na

třídění
třidltel || tří- [-lka], -e, m. =

třidič
třídlti, třiď. -děn(í) = dělit na

třídy, řadlt,. seskupovat... po
dle druhu, jakosti, vlastnosti, ob—
sahu...: t. zboží, knihy, sbírky,
slova, vojens. koně ap.; třídění
duchů = dělení lidí na skupiny,
na tábory podle různého mínění,
smýšlení;
slož. dokon. pře- = znovu, jinak
roz- (šal.); 'roz- || kniž. u-;
-třiďovati, slož. nedokon. roz-,
lir-,' třídívati, opakov.

*třídka, z. = střídka (Arb., lid.);
někdy = malá. třída

třídně, v. třídní
třídní [mě,- -nost], příd. k třída

1., 2.: t. otázka = týkající se
společenské třídy; t. boj = mezi
společ. třídami; t. uvědomění =
vědomí třídní příslušnosti; -ně
uvědomělý; -nost = třídní ráz;
= třídní uvědomělost (šal.);
třídní, -ho, m. = třídní učitel,
profesor; v. tříďas;
třídnický, příd. k třídník: -ké
práce... = spojené S třídnictvím;
-m'ctví, stř. = správa třídy;
třídník, -u, m. = třídní kniha.
(zast.); t., -a, m. = kaplan, vi
kář (t.)

tří-hlas!? ll Moj-; _bla/vý || Moj-;
-hodi'nný || -hodinovy'; Jin-anna?
|| Moj-,— -h'vězdí || troj—; —kolka,
-kolý !! troj

Třl_ krále, Tří králů..,
'tříkrál, -e. m. =, chlapec cho
dící na Tři krále koledovat
(Ner.) ;tříkrálový = konaný..._na
Tři krale ""-královský (Nera)

třikrát, nik. —te,násob. příslov.:
, ':tný “=.trojitý (Suš.)
tří-Ietí,-_stř, = doba tří let; Jatka,

ž. = _plán na 8 léta; Jem-=o

v. král:

starý 8 léta;
léta

třímati, -mám, z pol. = pevně dr—
žet prapor, vládní otěže... (kniz)

třímázový = měřící tři mazy'
třimccítma = třiadvacet (zastal-.);

—mý = třiadvacátý (t.)
tří-měsíční || Moj-,- —mínutový ho

vor...
třináct [nářeč -nást], zastal-. -cte,

v ostat. pádech -ti, základ. čís—
lov. (13);
třinácterý, druhová číslov. k tři
náct (o tvarech sr. čtverý);
-cteronásobný [mě] = třináct—
krát na sobě, složený, větší, hoj
nější;
třináctidenní, -letý atd.;
tří/náctina, ž. = třináctý díl
(1/13); třináctka., ž. = číslice 13
a. co jí označeno (pokoj...), 13
osob...; třináctkrát, nik_ -te,
násobné příslov. k 13;
řad. číslov. k 13; jmenné tvary
jako u dvanáctý

třinecký, příd. k Třinec
tří-nedělní; '-noh, -u, m. = tří—

nožka (Koll.); _mhy', možka |;
Moj-,— -patrovú, -pokojový |;
vraj—,- -p'rocentm' úrok...; -ra
men'ný " Moj-; -'ročí, stř. = do
ba tří roků: -roční = starý 3
roky; drahý klobouk; wanna-ný
|| vraj-; -sáhový

třísolnatý = hojný na tříslo;
tříselny', přid. ]: tříslo, v. tam

*tříseň, —sně,ž. = třáseň
třísk, citoslov. = třesk
tříska, -sek, ž. = odštěpek, štěpi

-letý plán = na. 3

na; rozbít, rozsekat... co na
-ky; symb. hubenosti, vychrt
losti: hubený, tenký, suchý ja
ko t.; symb. hojnosti: peněz ja
ko třísek = šupek (lid. a ho
vor.)

třískati = bouchat, tlouci: t.
dveřmi, na dveře, t. koho ru
kou,“ holí ap.-; slož. dokon. do
koho' = "zbit (nářeč.); na- komu
= nabít mu '(lid. a hovor.);- bylo
tam natřískáno =' nablto (t.);

-'ro.o-'. co '= rozbít na kusy; u
v sobě všecko'='ubít, utlumit
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(Vr.); vy- okna; vy- zvěř = vy
střílet, vybít (Vr.; lid. a ho
vor.) ; vy- komu 00 = vyčíst
(lid.) ; vy- živobytí = vytloucl
(Herrm.); a- koho = zbít; třis—
kávati, opak.;
tříslmouti, -kl, -knuv, -knut(í),
dok.; t. čím = uhodlt, praštit

třísla, v. tříslo
tříslablčný ll troj- = mající 3 sla.

biky
tříslo, -sel, stř., 1. = kůra na vy—

dělávání kůže: 2. pomn. —la =
krajina. v podbřišku neboli tří
selná

třísloupcový || -sloupečný tisk =
ve třech sloupcích

tříslovina, ž. = látka. v třísle 1.:
tříslový, přid. k tříslo 1.: -vá.
červeň

tříSniti, rozk. (nepo)třísni = po
stříkávat, špinit: slinou sl t.
bradu (Jir.); t. ruce krví (R.
Svob.); struhy třísníly trávu
i květy (Rals); halena třísní
se olejem (šrám.); časť. slož.
dokon. pop kohO, co || řidč. za,-;
's- = po- (Slád.); slož. nedokon.
potřisňovati; tHsní'vati, opakov.

třistaletý = starý 300 let
třistěžník, v. trojstěžník
'třístíčka || tříštička, ž.. zdrob. k

tříska
tří-atom? || Hoj-; -strcmný || "oj-;

-stý, řadová číslov. k 300
'tříška, -šek, ž., zdrob. k tříska,

z tříst'ka (lid., Němc.)
tříšť, -tě, ž.,'souvísí s třískatl...

= něco roztříštěného, drť; pře
nes. t. nadějí zklamaných (Čech)
= hrstka, trosky; t. myšlenek,
myšlenkové. == neuspořádaně
myšlenky; t. slov = slova hro
maděná. bez pevné souvislosti

tříštička, v. třístička
tříštitel, -e, m. = kdo tříští (šel.)
tříštiti, netříštl ap., řidč. netřišť,

—štěn(í) = rozbíjet; přenes. t.
síly, hlasy, myšlenky =—-rozpty
lovat, opak k soustřeďovat; vo
da se tříští o skálu = rozstři
kuje; snaha se tříští o nepocho
pení = naráží na ně; slož. do

kon. roz- co: slož. nedokon. 'roz
tříšťovati (říd.); tříštívatí., opa
kov.;
tříštivy' = tříštící

tříšťka, -šték, ž., zdrob. k tříska
třítahový, -tažka, ž., v. troj-;

třítaktový || troj
ti-íti, tru, třes.... trou || třu...,

třou, tři, třete, tra. trouc. třev,
třel, třen(í) = drhnoutl co čím.
oč, jemně drobit, drtit (mák,
máslo, koření, barvy, len...); t.
nohu o nohu, tělo ručníkem; t.
si čelo = mnout; mlhy se trou
po zemi (Ner.) = vlekou; ryby
se tr0u = oplozují se;
slož. dok. do- = dokončíti tření;
do se kam = dostati se (opo
vržl.); na- co čím = namazat;
na- koho, komu = porazit jej
(ve hře), zbit (zhrub.); o- co, o
sl pot s čela, o- se o zeď; pře
nes. o- se o koho = nešetmě
se ho dotknout (slovy): po- co
čím = pomazat; po- nepřítele
= na hlavu porazit. po- koho
ve hře, při debatě (hovor.);
pro- si očí; pře- co (znovu);
při- se ke komu = úskočně
vychytrale. drze se dostat;
rozo-u co; se- co s čeho; u
00 = třením očistit; u- máslo...
= dobře rozetřít; u- ústa, pře
nes. = nepořídlt (zhrub.); ve
mast do pokožky; ve- se ke ko
mu, kam = směle, drze se do—
stati; ve- se v čí přízeň (Vr.);
vy- co = vyčistit; vy- barvy
= třením vypotřebovat; vy- ko
mu zrak = oklamat ho (zhrub.);
za- co = zamazat, zakrýt nár
těrem;
-tíratí, slož. nedokon. do- na
koho = naléhat, útočit; na,-,
k dokou. natřítl; na- (si) to =
utíkat (lid. a hovor.); o-, zlo—,
pro-...; v- co do čeho. se kam;
vtírá se myšlenka, podezření... =
neodbytně vyvstává, vzniká;
-t£rávati, opak., slož. nedok.
".a—...

třítisící, řadová číslov. k 3000
tříveslice, ž. = trojvesllce
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tříznb, -zubý || troj- tublčka., ž., zdrob. k tuba
třmen, v. třemen; třrn/inek, —nku, tucet, -ctu, m., z něm. = dvanáct

m., zdrob. k tomu; podle podoby kusú...; kupovat, prodávati co
= ušní kůstka na -cty; jde, je jich mandel,

*třměti || třmtti, třměl = čniti: třináct do tuctu, na. tucet = je
třmí ostrých zubův hranice jich dost, mají malou cenu (lid.
(Mar.); na. svobodě třmí & kypí a hovor.); člověk, jakých prá
z jezer proud (Krásnoh) = vě 12 vejde se do tuctu (šmil.)
prýští (?); s bázní třměla., co = obyčejný. průměrný; tuctový
odpoví (Stars.) = byla, netrpělivé, [“vě; -1J08t], přenes. = obyčej—
netrpělivě očekávala, chvěla se; ný, běžný, všední, o zboží, ()
třměla rozčilením (t.); třmíce výrobcích, o knize
chtivou nedočkavostí (Olbr.) = 'tuča, 2., z ruš. = mračno (RK.,
hoříce, chvějíce se Koll.)

třpyt, -u, m. = třpytění, lesk; tuček, -čku, m., nerest
třpytavý = třpytivý (Č.-Chod): 'tůček, -čku, m. = kolečko (jako
*třpytčti se || -titž se = blyštětl ruční vozidla)
se, lesknouti; slož. dokon. za- se; tučenka, ž. = poukázka na tuk
třpytivati se, opakov.; tůčka, 1, 1. = tyč u děla; 2.
třpytivý [-vě; -vost] = třpytící pomn. tučky = pikle, pletichy,
se, lesklý; nástrahy (Palac, šmil.); = vy—
t'řpytka, -tek, ž. = blyskač; táčky (šemb., šmil.)
třpytnouti se, -tl, -tnuv, -tnutí. tučňák, -a, m., pták; = tlust'och
dokon. = zatřpy'titi se, o slze (žertov., (E.-Chod)
(básnic.); tučněti, -něji = stávatl se tučný;
třpytný [mo] = třpytivý (bás- slož. dokon. z-;
níc.); slunečno &. třpytno (Ku- tučnice, ž. = bachořice: rostl.;
nětic.) tučntk, -u, m., rostl.

třtina, ž., tráva; symb. bázně, tě- tučnolistý = s tučnými listy
lesné slabosti; cukrová. t., tráva tučný [mě,- -nost], 1. = mající
obsahujici cukr; třtinový cukr tuk, tlustý; t, mužík, druh ne—

tss(t), citoslov. odporu: tss, ,co tě třesku; T. čtvrtek, v. čtvrtek;
bere! = co tě nemá, (č.—Chod) 2. = silný: -né písmo; -ně co

tu, příslov. = na. tomto místě, vytisknout; 3. = hojný, boha.
zde; = pak, potom: tu teprv li- tý, „mastný“: t. účet, honorář,
toval, vzpamatoval se ap.; tu -né dědictví (lid. a hovor.)
máš..., v. míti 8.: tu-tu = zde— tudíž, příslov. = z té příčiny, pro—
tam, onde: tu byly knihy, tu to, tedy (jen kniž.)
obrazy ap. ll = brzy-brzy, jednou 'tudle = tuhle (lid.)
- po druhé: tu to, tu ono schá- tudor, -a, m., jeden typ auta ze
zelo (Staš.); tu i tam = zde i 'škodových závodů
tam || tu a tam = někde, někdy tudy, přislov. = tim místem, tou

tú (tutú, tútú, tút..,-.), citoslov. cestou; t. na to! (Vanč., lid. &
vystihující zvuk trubky, trouby: hovor.) = takhle se..to musí u
tutú, volání na. slepice dělat, takhle to uděláme; = te—

tuba, ž.. z lat. = roura., trubička., dy, tudíž (Vrchl., knlž.):
rourkovitá nádobka na, pasty ap. tudyhle, tudyto = tudy přl pří—

tuberúk [-mčka], -a, m. = tuber- mém ukazování, timto místem.
kulósní člověk (zhrub.); zdrob. na. tomto místě
—ráček, -čka, m. (Čap.); tuf, -u, m., z franc., hornina
tuberkule, -lí, ž. pomn. || -kulósa tuh, v. tuhý
<<-lóza>>,ž., z lat. = souchotl- tuha„ ž., nerost; = touha., tužba
ny; 468714bacil (Břez.; ojediň.)
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tuhle, příslov., 1. = tu, zde při
přímém ukazování; 2. = onehdy
(lid. a hovor.)

tuhnouti, -hl, -hnuv, -hnutí = stá
vati se tuhý; přenes. krev tuh
ne v žilách (leknutím ap.) ;
slož. dokon. pří-, neosob. při
tuhlo... = nastala větší zima;
14- || časť. z-, prostě dokon.:
tvář utuhla (Vr.) ; máslo...
ztuhne; slož. nedokon. přítuho
vatí; neosob. přituhuje... || mráz
-huje (Herb.)

tuhový, přid. k tuha
tuhý Muze; tuhost ,- jmenné tva

ry *tuh...] = pevně soudržný.
pevný, tvrdý, houževnatý, ne
podajný: -há látka. —hé maso,
těsto.., t. mráz = silný, krutý;
t. boj, odpor = houževnatý; t.
život = pevný, nezmarný; -há
práce = těžká, namáhavá; -há
prosba = neodbytná (Palac.):
-há tvář jako z mramoru (Zey.)
= ztrnulá; t. katolík... = ne—
ústupný._kovaný; tuze (lid. často
tuze). původ. = pevnem, pak =
velmi, příliš: t. krásný, drahý,
málo..., t. oč státi... (lid. a ho
vor.); jde do tuha || do tuhého
= začíná býti zle. nebezpečno;
začalo to z tuha (Rais) || ztuha
= prudce ap.;
2. stup. tužší [tužejí || touže
(Erb.). touž (lid.)]

ťuhýk, -a, m., pták _
tucha, ž. = předtucha, tušení

(básnic., kniž.): t. jara (Vrchl.)
ap.: dohad a tucha (Nov.)

-tnchati, v. tuchnouti
tuchnouti, -chl, -chnuv, -nutí, 1.

= kaziti se a zavánět, o mase,
mouce; 2. jen kniž. = slábnout;

"přání tuchne (šmi1.) = umlká;
květy tuchnou = vadnou (čech),
netuchnoucí trampoty (Mrs.) =
nepřestávající; časť. slož. dokon.
po—,0 hlase = zmlknout (Jir.);
o hvězdách = pohasnout (Čelak.);
o významu slova = oslabiti se,
zatemniti se; potuchlý význam
slova; -lé občanské ctnosti (Vlč.)
= oslabené; -z- = zkaziti se vlh

kem..., načichnout, zasmrádnout;
ztuchlý, o másle, obilí...;
-tuchatí, slož. nedokon. po-; u—,
0 nepokojích, pomluvách... =
slábnouti, přestávati; o smíchu
(Vrba); neutuchající potlesk.
nadšení

*tuchoplný = plný tuch (Durd.)
Tuchoraz, -e, ž., ves v Č.
Tuchyně, ž. jedn., ves v Č.
tuismus <<tujiz-», -mu, m., z lat.

(tu = ty) = altrui5mus
tuk, -u, m. = mastnota
tuk (ťuk mla...), citoslov. vysti

hující zvuk při klepnutí: & na
okénko ťuk, ťuk. ťuk (Erb.):
'ťuk, -u, m, = ťuknutí (čech);
'ťukačka, ž. = ťukáni krejcary
(Herb)

tukan, -a. m., pták
ťnkati = dělati ťuk, klepat; ť. prs

tem... na okno...; slož. dokon.
do-, 0 číších = doznít po klep
nutí (Rais); na.— se (mnoho):
od- telegram; roz- několik va
jec; 'vy- co na. psacím stroji,
melodii na klavíru; za- na ok
no...; za- 11 koho = zeptatl se.
jak nějaká věc stojí, přimluviti
se (hovor.); slož. nedok. *přítu
kovatí si (Jil—.)= přiťukávati si;
ťukávatí, opakov.: slož. nedok.
na-, při- si, vy—,
ťuknouti, -kl, -knuv, -knut(í),
dokon.: ť. na okno; ť. koho
= ťuknutím upozornit; t'. si =
klepnouti sklenicemi o sebe, při
píti si; ťuknutý = mdlého roz
umu, „praštěný pytlem", napilý
(lid. & hovor.); slož. dokon. na
vajíčko = naklepnout; pří- ko
mu, si na zdraví; roz- vajíčko
= rozklepnout

tlukot, -u, m. = ťukání
tukovina, ž. = látka obsahující

tuk;
tukový, přid. k tuk

tulácký [-cky; -ct'ví], přid. k tu
lák; —ctvo,stř. hromad. = tuláci
(Ner.); _
tulačití = býti tulákem, toulati
se; tulačící běláSek (šim.); véč
né tulačeni (Kosm.);



tulej 1580 tupw

tulák [-Začka], -a, m. = kdo se
toulá.

tulej, -e, ž., z franc. = hrot kopí.
trubkovité. část hrotu oštěpu k
nasazení na dřevo, pánvice. ve
které se otáčí čep dveří; zdrob.
tulejka, ž.; též = touiec na brou
sek, rourka, do které se nasa.
zuje lišeň

tuleň, -ně, m., ssavec; tuleM tuk
...; t. kožešina neboli tulentce, ž.

tulich, —u, m., z něm. = dýka
(zastat)

'tulip, .n, m. || -pa, ž. (čech) ]]
zprav. tulipán, -u, m., květina;
t., -a, m. = ťulpas; zdrob. tuli
pánek, -nku, život. -nka, m..;
tulipánový, přid. k tulipán

tuiiti se, -len(i): t. se ke komu =
něžně se tisknout, vinout;
slož. dokon. při- se = přivinouti
se; s- se (odchyl. z- se) =
svinouti se; 'u- se k čemu =
utéci se (Mrš.); 'o—meč v pochvu
= zastrčiti do ní (Krásnoh.);
*za. se (t., Ilerrm.); slož. nedo
kon. přitulovatt (se); tulivatt se,
opakov.,
tuli'vý'= rád se tulicí; = útulný
(Těsnohl.)

tulmač, v. tlumač
-tulovati se, v. toulati se a tuliti
ťuipa. (Herb.) || obyč. tulpas, -a.,

m., z něm. Tólpel = hlupec
'ťulnlum, stř. neskl. = ťulpas

(zhrub.)
Tůma, -movi, m., příjm. od pův.

domác. tvar k Tomáš
*tuman, -u, m., z ruš. =

černý mrak (Zey.)
'tumáš, -máte, z tu máš, máte.

v. míti
tumba, ž., lat. = náhrobek. hrob:

tumbov'ý, přid. k tomu
'tnml, -u, m., z něm. = chvat,

shon (lid.); tumlovati se = po
spichati s prací (t.)

tumpach, -u. m. = tombak (lid.);
tumpachovatětí, -těji = stávati
se tumpachový;
býti z čeho... tumpachový, vlast.
= červený. rudý. pak = zara
žený, zmatený (t.)

mlha.,

tumult, -u, m., z lat. = poplach,
povyk, vzpoura; —ltuósw£ c—ózní)
[mě,- -M8t] = hlučný, s povy
kem

tůň, v. tůně
tuna, ž., z něm. = 1000 kg
Tůna, -novi, m., přijm., z Tóna,

od pův. domác. tvar k Antonin
tuňák, -a., m., ryba
'tunčice, ž., z něm. Tonne = sud,

bečka na měření (zast., Jin)
tundra, -der, ž., z ruš. a tam z

finš. = studená. bažinatá step
tunel, -u, m., z angl. = umělý

otvor v hoře... pro dopravu;
Jovitý = podobný tunelu; -lový,
přid. k tunel

tůně || tůň, -ně (lid. touně, So.),
ž. = vodní hlubina, prohlubeň:
éterná tůň = vesmír (Vrchl.);
tůně slanečků (Jin) = tunčice

tunika veny-», ž., z lat., pův. =
starořímský spodni oděv, nyni
= ozdobný přehoz přes sukni

Tunis <—nys», -su <<—su>>,m. || mis
ko, stř., africký stát; tuniský

tůňka, ž., Zdl'Ob. k tůně
'tunkabona, ž. = tonkové boby.

semena. jihoamer. stromu, která
se dávala pro vůni do tabatě—
rek; vtipy z „tunkabonské uni
versity" v starých Humoristic.
listech = ze školy, „šňupácké
Vtipy"

tuuový, Příd. k tuna.
tup, -a...., v. tupý
'tupák, -u, m. = tupý nůž (lid.);

t., -a., m. = tupec || tupant (Ho—
1eč.)

tupec, -pce, m. = tupý, nechápa
vý člověk; = tupitel (Suš.)

'tupet, -u, m. = nakadeřeně vla
sy nad čelem. vlásenka zakrý
vajici jen vrchol hlavy (zast.,
J in)

tupěti, -pějí = stávati se tupý
1., 2.: slož. dokon. 0- = státi
se necitlivý; v. otupělý; z- =
státi se tupý, o noži... || = ne
citlivý, nechápavý; ztupělý; -lé
smysly (Sez.); slož. nedokon.
otupo'vat'i = stávali se otupělý
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tuplč [-čka] || tupltel [-lka], -e, tálni pokrývka hlavy; movitý
. = kdo tupi = podobný turbanu

tupiti = činiti tupým: nůž se turbina e—bí-zo,ž., z lat. = stroj
-pí || přenes. t. koho = hanět:
slož. dokon. o-, časť. z- břitva;
byl jako ztupen těžkOu ranou
do hlavy = omráčen, otupělý
(Rais) II po- koho, 'a- (Slád.)
= pohanět, z-;
-tupo'vati, slož. nedokon. o- (v.
tupnouti), z-_,-po- koho = tuplt
(zastan),
'tupi'vy' = hanlivý, potupný

"ťnpka, -pek, ž. = chumáč
ťupkati = capkatl (říd.)
'tupl, neskl. příd. jm., z něm. =

dvojitý; tupldk, -u, m. = dvou
litrová sklenice; tuplovaný [mé]
= dvojitý, dvojnásobný. podraže
ný; tuplovatí = zdvojovat, -jit:
t. boty = podrazit; tuplo'vka, ž.
= podrážka (veskrze lid.)

'tupnouti, -pl, -pnuv, -pnuti =
stávati se tupý (Pujm.); slož.
nedok. otupovati

'tupný = potupný (čech)
tmm-, kmen k tupý ve slož.:

-hlavec, -vce, m. = tupohlaVÝ
člověk: -hlavý = s tupou hlavou;
-hranný = s tupými hranami;
dnos'ý; -úhlý

'tuptík, -u, m. = důlčík
tupý í-pč; most; jm tvary 'tup

1. = ne ostrý; t. úhel =
větší než pravý, ale menší než
přímý; 2. = nechápavý, nemyslí
cí (člověk, hlava); -pé oči = ne
výrazné, necitlivě; -pá. bolest =
jako po úderu tupým předmě
tem; -pá odevzdanost (Olbr.) =
neprotivící se, resignovaná; 2.
stup. tupějši [-pěji]

tur, -a, m., kopytnatec: symb. sl
ly...: Silný, pracovat jako t. (ho
vor.)

tura. (tú-», ž., z franc. = pěší ces
ta po kraji, po horách || lid.“ a
hovor. = námaha; v. turista

turba, ž. = turec. mausoleum
(Ner.) '

turbace || zastar. -c£ (Havlič.), ž..
z lat. = rušení, výtržnost

turban, -u, m., z tureč. = orien

na vyrábění síly
'turbovati, z lat. = znepokojovat

(zastat, Koll.)
turbnlací, ž., :! lat. = turbace

(Ner.); turbulentmí [mě] =
hlučný, bouřlivý

turcoň, -ně, m. = kravský zvonec
(Havl., Mrs.)

Turčín, -a, m. = Turek (zastar.);
Turčisko, stř. = Turek (zhrub.)

turčltl, -čen(í) = činiti Turkem,
dávati turecký ráz; t. se, časť.
poturčovati se = nabývati turec.
rázu, přijímat! turec. způsoby...,
slož. dokon. po- koho, se, sr.
poturčenec || 'z- (Krásnoh.);
slož. nedokon. poturčovati

Turecko, stř., země. stát; turecký
[—ck'y], příd. k Turek; -ká ka—
pela = dechový orkestr s bicí
mi nástroji (hudeb.); -ká mu
zika = hlučná. (lld.); -ký pořá
dek, -ké poměry, zpravy, hos—
podářství, přenes. = nepořádek.
nezdravé, „divoké" poměry...

Tureč, -rče. ž.. ves
turečtina., ž. = turecký jazyk
Turek [-rk1/ně], -rka, m., národní

jm., příjm.; turek, -rka, m. =
dýně (lid.); symb. zdraví: chla
pec jako t., zdravý jako t.

tur! cterf, obyč. turf», -u, m.,
angl., pův. = trávník, pak = zá.
vodní dráha, dostihová.

*tui-ice, ž. pomn., turičný, sloven.
= svatodušni svátky, svatodušni
(Jin)

turista [-tka], m. = kdo dělá tury,
pěstuje turistiku; turistický
[-cky] ruch, -ká. košile..: -tíka
<<-ty-»,ž. = pěší cestování

turko-, kmen k Turek ve slož.:
-bijce, m. = kdo bije, hubí Tur
ky (Krásnoh.); díl, -a, m. =
turkomll; -log, -a, m. = znalec
turecké kultury; mil, -a || -milec,
-lce, m. = přítel Turků, turecké
kultury..: -tatarsky' jazyk ne
boli -tatarština, ž. = jazyk větve
uraloaltajské
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tui-kus, v. tyrkys
Turkyně, v. Turek; turkyně, ž. =

kukuřice (mor.); turkyntsko, stř.
= turkyňové, kukuřičné pole,
strniště (Herb., Mrš.); turkyňo
vý, přid. k turkyně

'ťurma, ž., rus. = vězení
turmalín <<-lin», -u, m., z franc.,

nerost; mom), přid. ]: tomu
turnaj, -e, m., z něm. = rytířský

zápas; přenes. řečnický t.
turné, stř. neskl., z franc. = okruž

ní cesta. umělecká

turnér, -a || -néř, -e, m., z něm.
= člen německého tělocvičného
spolku; mer-ský, přid. k tomu

turniket <<-ny-»,-u, m., z franc. =
zařízení na počítání vcházejících
osob, otáčivé. hvězdice v prů
chodu

turuus, -nu || hovor.
m., lat.

-n_usu <<-su»,
= pořadí, postup

turnýra., ž., z franc. = obrat.
obratnost (společenská), honzik;
společenská t. = společenská
smetánka (Č.-Chod)

turooký = s očima jako tur (v
překl. z Homéra)

Tuř, —e,ž., ves v Č.
tui-í, přid. k tur: t. roh; t. hlas,

přenes. = silný, mocný
Tui-ice, ž. jedn., ves v Č.
tui-in, -u, m. = krmné. řepa; Svalb—

zdravý jako t.
tuskulum, -a., stř., z lat. = útulné

sídlo (podle starořim. města. zva
ného Tusculum, Ciceronova útul
ku)

I tuš, -e, ž.. z něm. die Tusche =
černá. barva

II tuš, -e, ž., z něm. die Douche,
Du- a to z franc. = sprcha
(hovor.) .

III tuš, -e, m., z něm. der Tusch
a. to z franc. = slavnostní trou
bení, fanfára (lid. a. hovor.)

tušení, stř. = předtucha, potucha:
nemít ani t. o čem; zdrob. tu
šentčko, stř. (Kos.)

tuším, 1. os. od tušiti, klesá v pří
slov. = podle mého tušení, do

mněni (proto se neodděluje čár—
kou): je tuším doma; je to tuším
správné

tušiti, -šen(i) = v-yclťovat, před
vídat bezděčně, domnívatl se:
t. co; t., že se něco stane; tušiti
komu, si = dávat naději, trou
fatí si (zastan, Kos.);
slož. dokon. od- komu = odpově
dět (kniž.); od- si = povzdech
nouti si (č.-Chod); *po- = za
(Jir., Holeč.) || 'u- (šal.); vy—
co = vycítit; za,-, prostě dokon.
(nové kniž.); -tušo'vati, slož. ne
dok. vy- = vycit'ovat (šimáč.);
u- (šal.); tušívati, opakov.:
tuši'vý = tušicí (Durd., Vrchl.,
Humber.)

tušovati, 1. k I tuš =
tuší; slož. dokon. za— co = za.
krýti tuší; přenes. za- co =
ututlat (hovor.);
2. k II tuš: t. koho, se = sprcho
vat; slož. dokon. vy

kresliti

tušový, přid. k I tuš: -vé. kresba
tůt, v. tú
tutela <<túté-», ž., lat. = opatrov

nictví, poručnictví
*tuten, tuta... = tento, tenhle (nař.,

Jir., Němc.)
mu!, v. -tě; "tutějšt =

zdejší (Suš.)
tuti, v. tutti
tutlati = tajit, obyč. něco špatně

ho, nedovoleného; tutlaný smích

tu J'soucí,

(Baar), -ná zpronevěra...; slož.
dokon. u- co; tutlá'vati, opakov.:
slož. nedokon. u—, *za—

*tuťmák, -a, m. sloo.ven = po0
tutelný člověk, poťouchlík (Jin)

tuto, přislov. = tuhle (řid., Erb.)
tntor (tú-», -a, m., lat. = opatrov

ník, poručník
tutti, zčešť. tuti, stř. neskl., z

ital. = „všichni...“; v kartách =
odpor proti resupra; u č.-Choda
2. mn. tutů

tutti frutti a-tw, stř. neskl., ital.
= „všechno ovoce", směs, všeho
chuť

tutů, tútú, v. tú
tuze, v. tuhý
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tuzemec, -mce, m. = domácí člo
věk, domorodec; -msko, stř. =
naše země; v -msku = u nás,
doma; -mský = domací, domo
rodý

tusér, v. douceur
tužba, -žeb, ž. = touha, přání;

tužebník, -u, m., rostl.
tnžený, v. tužiti
tužiti = „činiti tuhým", upevňo

vat, posilovat..: paže tuž, vlasti
služ (sokol. heslo); obyč. otu
žovati; mysl tuží křídla (Heyd.);
t. se, zprav. přenes. = přičiňova
ti se, horlivě pracovat.., 'tuže'ný
v půtkách (Havlíč.) = otužilý,
„ostřílený“; slož. dokon. o— tě
lo, se (chůzí, cvičením...) = po
sílit zdraví, získat odolnost, zba
vit choulostivostl; v. otužilec;
při- šroub = silněji připevnit:
přitužilo = přituhlo (Herb.); u
= upevnit, utvrdit (přátelství...);
z- = upevnit, utvrdit, zostřit: z
čí vazbu (čech); z- se v reka
(Krásnoh.); wz- = upevnit, ze
sílit (odb.),
-tužovati, slož. nedokon. o—, z
(Sez.) ap.; tuživati, opak0v.

tužka, —žek,ž. = tuhová tyčinka
(v obalu) na psaní;
tužká'ma, -ren, ž. = továrna na
tužky; -kař, -e, m. = dělník
v tužkárně; tužkový výkres

tužlík, -u, m. = dlabací dláto
"tužný = toužebný (Ner.); 2. stup.

tužnější [měji] (t.)
-tužovati, v. tužiti
tužší, v. tuhý
tužtlčka, -ček, ž., zdrob. k tužka
tvar, -u, m. = podoba, forma (tě

la, ruky, llstu...); tvar jména.
slovesa. = skloňovací, časovací
podoba; *tvarebný [-ně; —nost]
= plastický (Durd.)

*tvárlivý = tvárný
tvárněti, —nějí= stávati se tvár

ný; slož. dok. z
tvárný [-ně; mostJ, 1 = čemu lze

dávat různý tvar, co lze přetvá
řet, na př. hmota, látka; 2. =
ztvárňující, sloužící ke ztvárňo
vání, tvořivý, tvůrčí; t. prostře

dek; t. pud (Nov.); -ná inspirace
(Sez.)

*tvarodatný = tvořící tvar, tvárný
2. (Durd.)

tvaroh, -u, m., mléčný výrobek:
symb. bledosti, chabosti; v. tva
růžek; —hový koláč... = s tva
rohem

tvarosloví, stř. = nauka o tvarech
ohebných slov (mluvn.), morfo
logie; -slmmý, příd. k tomu

tvarový, přid. k tvar: t. rozdíl =
v tvaru; -vá psychologie = obí
rající se s tvary, s útvary

I'tvarozkumný = zkoumající tvar

tvarůžek, -žku, m., zdrob. k tva
roh, jen náladově: to je dobrý
t.! ap.; jinak = syreček 2. (ná.
řeč.); tvarůžká'ř [-ka], —e,m. =
výrobce, prodavač tvarůžků:
dřský [-řsky- -řst'ví], příd. k to—

tvář-u 2. jedn., 1. 4. mn. -ře, ž. =
levá n. pravá. část obličeje, líce,
často = celý obličej, tu zprav.
jedn. tvář; smutná, veselá... t.
= smutný.., obličej, výraz v o
bličeji; sr. Slabikář; v potu tvá.
ře Il zast. tváří; básnická, lidská
t. = tvářnost; symb. osoby: vi
dět koho, mluvití s kým tváří v
tvář = viděti zblízka, přímo
s ním mluvit; odvážiti se před
koho [předstoupiti] tváří v tvář
(č.-Chod); postaviti dva lidi tvá
ři v tvář = přímo proti sobě,
konfrontovati je; přenes. hledět
bídě.... smrti tváří v tvář = za
koušet krutou bídu, být ve vel
kém nebezpečí smrti;
němá t. = němé stvoření, zvíře

-tvářeti, v. tvářiti se a tvořiti
tvářička, -ček, -'řinka, -nek, ž.,

zdrob. k tvář
tvář-ití so, -ření = mít výraz v

tváří, v obličeji: t. se vážně.
upřímně, veSele, kysele...; slož.
prostě dokon. za- se;
tvářívati se, opakov.:
v. utvářiti, znetvářlti

*tvářka, -řek. ž., zdrob. k tvář
(Němc., Hey.)
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tvářnost, -i, ž. = celkové. podoba,
ráz: věc má, jinou t., nabyla 11—
né -ti

tvor, -a, m. || *tvora., ž. (Koll.) =
stvoření, bytost; prachu t. =
člověk (čelak.)

tvorba, ž. = tvoření, jeho výsle
dek, dílo, díla

tvorčí, v. tvůrčí
tvorebný, přid. k tvorba.: t. zákon

= zákon tvoření (Bal.)
tvoreček, -čka, m., zdrob. k tvor
'tvorný = tvořivý (Koll., Palac.)
tvou-stvo, stř. hromad. = tvorové
tvořidlo, -del, stř. = forma
*tvoí-itei, -e, m. = tvůrce (zast.)
tvořiti, tvořím, tvoření, 1. podmě

tově = konat práci, z které vzni
kají trvalé Společenské hodnoty;
umělec, vědec... tvoří = umělec
ky, vědecky pracuje; 2. tvořit!
co, umělecké. vědecké dílo, nová
slova... = pracovatí tak, že něco
vznikne; t. si správný úsudek.
představy; několik děl, zemí...
tvoří celek = dělá, dává. dohro
mady; řeka tvoří oblouk = dělá.
o., zahýbá se v oblouku ap.:
někdy nevhod.: t. výjimku m.
být výjimkou; spis tvoří pokra
čovaní předcházejícícho, m. je
pokračováním ;
slož. dok. na- nových slov- (mno
ho); nedok. po- co = dělat ne
stvůrně; p. řeč = nestvůrně mě
nit, komolit; v. dále zpo-; ne
dok. po- se po kom = pitvořitl
se; dok. pře- co = úplně přemě
nit: s- = utvořit, o Bohu: Bůh
-ři1 svět, člověka; v. stvoření;
u- = udělat, založit: u- spo
lek.... u- si úsudek; *us- = s
(Macha); oy- vědecké, umělec.
dílo; vy- školu, o umělci, vědci
= vychovati .i žáky; vytvořily
se zvláštní poměry ap. = vznikly,
vyvinuly se; zne- koho, co =
pokazit přirozenou podobu, zo
hyzdit; zpo-, dokon. k po-;
-tvdřeti, -řejí, slož. nedokon. do—
co = dokončovat tvoření; pře
co = jinak tvořit, přetvořovat:
pře- se = přetvařovati se, v.

tvářiti; u- se. o poměrech... =
vyvíjeti se; vy- díia...;
-tvořovati, slož. nedokon. do
básnické krásno (Durd.); do
se svého zítřka (Sal.) = pro
pracovávati se k lepší budouc
nosti; zne— koho, co; zpo- co:
tvořivou, opakov.

'tvořiště, stř. = místo, kde se ně
co tvoří, základ, z kterého se
něco vyvíjí (Palac)

tvořítko, stř., zdrob. k tvořidlo
tvořívati, v. tvořiti;

tvořivý [—vě; masu = tvořící.
tvůrčí

tvrd'áčok, -čku, m., zdrob. k
torďák, -u, m. (lid. a hovor.) ||
tov-ďas, -u, n. život. -a, m.
(vulg.) = tvrdý klobouk; zdrob.
tvrďásek, m.

tvrdicí věta., způsob = oznamo
vací (zastav.)

tvrditi, trvzení(í), 1. = činiti tvr
dým, upevňovat: t. trůny (Koll.);
plameny v ledy t. (Ner.); basa
-dí muziku = je základem celé
muziky (lid.); obyč. jen ve slož.;
2. = ujišťovat, ubezpečovat, vy
dávati za pravdu; t. co; t., že...:
tvrzení, stř. = ujišťování...;
slož. dok. do- co = udělat horší,
než to je. dáti tomu .,korunu“
(lid. a hovor.); do- komu co =
dosvědčit, potvrdit; po- co =
dosvědčit, osvědčiti správnost,
pravdivost čeho || 8- co; u- hrad
by = upevnit (Jir.); u- přá.
telství...; u- se ve víře, v pře
svědčení; z- = učiniti tvrdým;
za- koho proti komu = učiniti
tvrdým, nespravedlivým, zarpu
tilým: to ji zatvrdiio proti mu
ži (So.) ap.; za- své srdce, se
proti komu = Stati se tvrdým-.
-tvrzovati, slož. nedokon. d0-,
po-, 3-, u—, za-,- tvrdívati, opak.

tvrdka, -dek, ž., rostlinný plod
tvrdnouti, tvrdi, -dnuv, -dnutí

stávatl se tvrdý. o chlebě...;
být hloupý (vulg.); t. kde =
dlouho musiti čekat (t.); slož.
dokon. mz-, sr. natvrdlý; 'c- =
z-; u-, 0 rysech v obličeji = z

II
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(Martin); z-, prostě dokon., o ZPOdSt- WM, tveho, 111—ll tvá,
chlebě...; přenes. o rysech v časť. tvoje, ž. = tvůj manžel,
obličeji = zhrubět; atm-dm tvá manželka (lid.)
chléb, -le rysy; za- = trochu z- hůrce [-Tkyně], m. = kdo tvoří,
(0 chlebě...), státi se tvrdý, za- vytvoří něco, původce; o Bohu
tvrzelý (o člověku) = stvořitel (nábož)

tvrdo-, kmen k tvrdý ve 5101; tvůrčí ll zastar. tvorčž (Puchm..
-asámý, o kresbě (č.-Chod) = Palac., čelak., Vrchl.) = tvoří
nakreslená "tvrdými" čarami; cí trvalé lidské hodnoty, tVOřÍVýl
-hlavec, -vce, m. = tvrdohlavý tvůrčí duch, nadání, myšlenka.
člověk; -hlavý [-vě; -vost] = jiskra,
mající tvrdou hlavu, svéhlavý, 'tVůPek, -rka, m., zdrob. k tvor
umíněný, neústupný, nepovolný; ty, 2. tebe, 3. tobě || tl. 4. tě ll
-hubý kůň; přenes. o člwěku = tebe, G. tobě, 7. tebou, mn. vy,
pallčatý (Vr.); Lšijntk, -a, m. vás, vám, vámi. zájm. 2. osoby;
= tvrdošíjný člověk (Durd.): klade se podobně jako já. v.
-š£jný [-ně; -nost] = kdo je tvr- tam: ty ty!. pohrůžka. napo
dé šíje, tvrdohlavý; též o vě- menutí
cech: t. odpor = tuhý; -ná. ne- 'tyůtr thjátn, -u, m., z něm. =
moc = těžko hojitelná divadlo (vulg.): přenes. = „di—

tvrdý [-dě; -do; -dost] = ne měk- V8d10". podívaná., scény, pohor
ký, vzdorující rozdělování, lámá- šení (t.)

tyč, -e, ž. = bidlo, žerď; zdrob.
tyčinka, -nek, ž.: t. na “rty,
slaná. t.; t. květu, jeho část; t.
v sítnici = čivný konec zrakové
buňky

tyčiti ll někdy tý- = stavět. dá.

ní, rýpání... (chléb, kámen, pa
pír, kov, kost, země...); t. jako
kost, kámen; t. spánek; -dá.
hlava, přenes. = nechápavě...,
neústupná; -dá voda = obsahu
jíci mnoho rozpuštěných nerost
ných látek; jedna —dá.= plzeň- vat...
ská. (nižší hovor.); t. člověk =
otužilý, přenes. = nemilosrdný.
nelítostný; -dé srdce, člověk
-dého srdce; t. ke komu; být! t.
na. stroj (lid.) = nešetřit ho: =
tuhý, krutý, nelítostný, přísný,
drsný: t. boj, osud, trest, -dá.
podmínka; = ne jemný, ne lahod
ný: -dé víno; -dé souhlásky (d,
t, n...), proti měkkým (ď, ť. ň),
pravopisně = po kterých se píše
y; -dě spát; je tvrdo = tvrdá„
umrzlá země; vejce natvrdo;
2. stup. tvrdší [tvrdějt]

tvrz, -e, ž. (souvisí s tvrdý) =
„tvrdé", opevněné místo, pev
nost

tvnení, stř., v. tvrdlti
tvrziště, stř. = místo. na kterém

stojí tvrz (A. Sedl., So.)
tvrzka, -zek, ž. zdrob. k tvrz

(J lr.)
tv'ůj, tvá. || tvoje... (tvary jako 11

můj), přívlast. zájm. 2. osoby;

kolmo jako tyč, vzpřimo
vat.: t. tvrdou hlavu (Čech);
hrozná myšlenka mu hlavu týčí
(t.); tyčilo jl hrdé vědomí (Jin)
= dodávalo síly; t. typy (Nov.)
= vytyčovat; hrad se tyčí = vy
píná,; časť. ve slož.;
slož. dokon. 'na- se = vz— se
(Martin., č.-Chod); 'povz- =
trochu se vz- (Krásnoh.) :
1:11- hranice = viditelně vyzna—
čit; vy- si cíl-, program = sta
noviti si; vy- se: vod spousta
se v horu vytyčí (Cech) =- vze
dme jako hora; o člověku =
vz- se (t.); oz- prapor... = po—
stavit; vz- hlavu = vzpřímit;
vz- se;
-tyčo'vati, slož. nedokon. try-, 'vz

tyčka, -ček, ž., zdrob. k tyč; =
dlouhý. vysoký člověk (lid. a
hovor.);
tyčkovatt cestu = vyznačovatl
tyčkaml; slož. dokon. tvy-,
tyčkoví, stř. hromad. = tyčky;
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tyčkovina, ž. = slabé stromky,
tyčkové dříví;
tyčkový plot = z tyček

tyčkr(d)le, -lete, stř. = špačela
hračka

tyčoví, stř. hromad. = tyče;
tyčový, přid. k tyč: -vé železo,

-dne, 3., 6. -dnu [] -dni,
mn. -dny, -dnů. —dnům, -dnech,
-dny, m. || zastar. kniž. téhodne,
v témdni, v témdnu, v tých
dnech, (Ner.) před témdním,
vlast. = týž den příští, doba
sedmi dní; pracovat t. = šest
všedních dnů; mn. dva... týdny
|! dvě... neděle;
týdeniček, -čku, m., zdrob. k
týdeník, -u, m. = časopis vy
cházející jednou za týden;
týdenní = trvající týden, na t.,
za týden (dovolená, plat...)

tydlam, citoslov., kterým se volá.
na perličky (KOSm.)

tydly, tydlytydly, citoslov. vysti
hující hra.ni = fldli; zpodst. to
tydlytydly (Rais)

týdně, příslov.: jednou... t.
týden; list vychází t. =
týden

tyf || tyfus, -fu. m.. z lat.,.na
kažlivá. choroba, hlavnička; ty
fový bacil

tyglíček, -čku, m., zdrob. k tyglik,

= za
každý

-u, m., z něm. = kelímek
tygr [-řice], -a, m., z řeč., koč

kovitá. šelma; tygrovaný = pru
hovaný, žíhaný (lid.); tygrovice,
ž. = tygři kožešina; tygrovka,
ž. = čepice z tygrovice;
tygře, -te, stř. = tygří mládě
(č.-Chod);
tygři, přid. k tygr; tygřice, v.
tygr; tygři/na, ž. = tygrovina

'tyk, -u, m. = styk (Durd.)
*tykač, -e, m. = ukazováček (Č.—

Chod)
tykadla, -del, stř. = citový ústroj

hlavně hmyzu; přenos. jemná.
tykadla... = jemná. pozorovací
schopnost (hovor.); -dlo1ritý [-tě;
-tost] = podobný tykadlům, o
knirech (Č.-Chod); -dlov:ú článek

tykati, -ká.ní: t. komu = říkat
mu tY; slož. dokon. po- si;
tykávati si, opak0v_

týkati, nedokon. ke tknouti: t. se
koho, čeho = vztahovati se na
koho, nač; co se týká., týče toho
= v té věci, stran té věci; pokud
se týče, v neobratném úřed. slo
hu = anebo, respektive; t. se
= dotýkati se (řid. 1iter.); slož.
nedokon. do- se koho, čeho, k
dotknouti se = vzkládati ruku...;
přenes. = vztahovati se; v. do—
týkaný; 120- se s kým = zápa
siti; podo- co = připomínat, po
znamenávat; pro- maso slaninou
= prostrkávat, „špikovatf'; roura
protýkala místnost (Č.-Chod) =
šla místnosti; s- se, o území... =
hraničit; s- se s kým = schá—
zet, setkávati se společensky; 1)—
co do čeho = vrývat (Krásnoh.);
1m- chyby = karavě připomínat;
za- zločince:
-týkávati, slož. nedok. s- se s
kým, 'vy- co komu ap.

'tykavec, -vce, m. = člověk kaž—
dému tykající (Č.-Chod)

tykev, -kve, ž., rostl., jeji plod,
lid. dýně, turek

“tykot, -u, m. = tikot (Nel-.)
tykvice, ž., vlast. zdrob. k tykev,

jiná. rostl. než tykev;
tykvový, přid. k tykev

tykyta, ž. = dykyta
tyl, v. til
týl, -u ][ -a, m., 1. = zadní část

hlavy, šije, vaz; 2. = pozadi
(Heyd.); vpadnout nepříteli do
týlu = do zad: t. armady = (1
zemi za bojištěm, zázemí, etapa

Tylda, ž., domác. tvar k Matyl
da, Klementina

týle, stř., v. tele
týlní, přid. k týl 1.: t. kost
*týlo, stř. = týl 1. (Tyl)
tylový, v. til
týlový, přid. k týl 2. = jsoucí v

týlu armády
tým, v. team
týmě, v. témě ,
tymián, -u, m., z řec. thy-, rostl.

& koření z ni; v. dymián
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tympanon, -u, m., řec. = polo- tyl-an [—nka], -a, m., z řeč. = sa.
kruhový n. trojúhelníkový pro- movládce, krutovládce, despota:
stor nad oknem n. nade dveřmi přenes. = krutý, nelitostný člo
s plastickou výzdobou věk; zdrob. tyránek, -nka.. m.;

tympany, v. timpán tyranie a-nyje», ž. = samovlá
týn, -u. m., z germ. (sr. něm.

Zaun) = ohrada, hradba (stč.):
dochováno 1. v míst. jm. Týn,
-a, Karlův Týn..., v příjm. Týn:
v názvu praž. kostela Týn ||
Týnský chrám; sr. zdrob. Tý
nec, -nce, m. a. odvoz. Týnice,
ž. jedn., Týniště, stř.; 2. bá

da, krutovláda, tyranství, kru
tost...;
tyranisovati <-nyzo—» koho =
tyransky s nim nakládat;
*tyramftz' = tyranisovat ; slož.
dok. z- (šm.); '
tyranský baky; -stvi] = neli
tostný, krutý

snic.: nebes týn (sm.), hvězd— tými = trýznit. trápit: slož- do
ný týn (čech) = nebeská. klen
ba, obloha; 3. u Koli. = tyčka

Týna„ ž., domác. tvar ke Klemen
tina; dále Tynda, ž.

Týnec, Týnice, v. týn
Týninka, -nek, ž., zdrob. k Týna.
Týniště, v. týn

kon. na- se (mnoho) koho (2.
DJ: po- (trochu) koho (4. p.);
u- = utrápit, týráním zničit;
z—koho = ztrýznit;
týrá'vati, opakov.,
týravý [—*vě;-vost] = týrající:
-vé myšlenky, -vá. zvědavost (Č.

ttýnlti = vypinati se, :) VýšináCh tyrkys, někdy -kts i| (Jin) tur
(č.-Chod); stč. = ohrazovat

Týnka,. -nek, ž., zdrob. k Týna
kus, -su, <-su», m., nerost;
—so'vý, přid. k tomu

Týnský chrám, v. týn Tyrolák [-lačka] (lid. & hovor.) ll
Týny, ž. neskl., zdrob. Týmynka,

ž., důvěr. tvary k Týna
typ, -u, m., z řeč. = druh, ráz.

vzor: t. lidí, pisma...; t. učence
ap. = pravý učenec, takový.
jako učenci bývaji, vzor učen

Tyrohm blanka || -lka], -a., m.
= obyvatel Tyrol; tyrolka, ž.,
druh slepice;
Tyrolsko, stř. || Tyroly, -l, -lům,
-lich, -1y, pomn., země;
tyrolský [-sky], přid. k Tyroly:
tyrolština, ž. = tyrolské nářečí

ce: tit./177307617['ka; -pičnost] tyl-s, v. trs
= mající vlastnosti typu, pří tyrsus, v. thyrsus
značný, příkladný, rázovitý; tyrtnjovský : v duchu starořec.
2. stup. typičtější [-ji] ;
typisace <<-za-»,ž. = typisováni:
-sačm schopnost = s. vytvářeti
typy; -sačni sila. (Sez.); typiso
'vat'i <<-zo->>= shrnout, -novat v

básníka Tyrtaia.
týřetl || týřiti = trouchnivět.

práchnivět, stávati Se vetchý;
slož. dokon. z-,- ztýřelý

typ, roztřídit, -třiďovat, upravit, týti, Wii. tyl, 13171“= tučněti.
-vovat podle typu, převádět na
typy;
'typistka, ž. = pisařka na stroji

typo-, kmen k typ ve slož.: —graf,

tloustnout (souvisí s otaviti se):
jen přenes. t. z koho. z čeho.
z cizích mozolů = těžit. kořis
tit; sr. o(b)tylý, vytylý, ztylý

-a. m.,“z řeč. = sazeč, knihtis— *tytýž, příslov. (z tétéž) = opět
kař: -yrafický i-ckyl = knihtis
kařský; -grafte, z, = knihtiskař—

a opět, častěji, časem, někdy
(zastav., šafař., Palac., Čech)

ství; -log, -a., m. = kdo se obirá. týž || tentýž, táž || tatáž, totéž,
s typologii; -logický [-cky],
přid. k -logie q—gyje», 2. = na
uka. o typech

zájm. = totožný s tim, 0 kom,
o čem byla řeč, koho, co jsme
viděli, slyšeli, máme na mysli:
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udělám totéž co ty; dopustiti se
téže chyby jako dříve; zesíl.
jeden a týž; n e s p r. týž m.
zájm. osob. n. m. ten: Vyšla
nová kniha od XY; v téže se liči,

u, 12, hláska, písmeno
u, předlož. s 2. p.,

1. ve význ. míst. = blízko koho,
čeho: stát u koho, ulice u di
vadla, dům u řeky..: bydllt u
koho v jeho domě, bytě; u
nás = v naší rodině, v našem
městě, kraji, statě; míti co 11se
be = při sobě, doma: vyjadřu
je součást něčeho: límec u ka
bátu, rukáv u košile, ucho u
hrnce... [původ. význ. je od (sr.
u-) a proniká ve spoj. koupit!
co u koho, vlast. = od koho];
2. vyjadřuje průvodné okolnosti:
sedět, vyprávěti co- u oběda..
u večeře, u piva.... = když oběd
váme...;
3. místo v, ve, v. tam; 11 příle
žitosti čeho = při... (řid. kniž.);
4. u připojeni čeho co poslat
ap. (v úřed. slohu), nečes.
m. poslati co (zároveň) s čím:
u připojení účtu, m. podle při
loženého účtu; poslat vyjádření
u vrácení spisů = poslatl... se
všemi spisy, zároveň vrátit vše
chny spisy

u-, slovesné. předpona, 1. od pův.
u— znamená. a) od, pryč: utéci.
uskočit, unést (sr. únos). utrh
nout, useknout, uříznout ap.;
b) prosté vykonání děje (význam
prostě vidový): učinit, udělat,
upěci, uvařit, uvidět, uslyšet...:
o) vykonání děje s odstínem
„unavit, zničit tím“: uběhati se,
upracovat, umučit, utýrat ap.;
2. místo v-, v. tam

(1, cltoslov. = au, ou
ubabraný, v. babrati se; ubáti se,

v. báti se; Uhra. v. Obce
ubečený uplakaný (zhrub.)

U

jak...., m. v ní, v té; dále je
nespr. podmětové týž, kde nejde
o totožnost: XY se narodil..
týž studoval.., m. studoval

t. zv., zkratka = tak zvaný

ubodnltl, -ňovati, v. bedniti
'nbezděčiti = donutit (Palac.)
ubezpečit,-l, -čo'vat'i, v. bezpečitl
uběhaný, v. běhati
uběhlý, -hnouti, v. běhnouti
úběl. -e || -u, m., druh sádrovce,

alabastr; symb. bělosti; 'úbélný
[[úbčlový [-vě; masu = z úbělu;
přenes. = jako z úbělu, úplně
bílý, bělostný, o tvářích, rukou...

úběžné body ležící v nekoneč—
nu (odb., Břez)

'nbídněný = zbědovaný, ubohý
(Č.-Chod)

ubíhatl, v. -bíhatl
ubíjeti, v. bijetl; ubíjlvý [»vě; most)

= ubíjející, o pocitu (Mx-š.)
ubikace, ž., z lat. = obydlí, obyt

né místnosti, na př. vojen.
ubíratl, v. -bírati
ublát-ití, v. blátiti
nbledlý, v. blednouti
ublížitl, ubližovatí, v. blížit!
'ůboč, -e, ž. = úbočí (Heyd.);

'úboček, -čku, m.: kluk jako ú.
= silný, cvalík (Herrm.);
úbočí, stř. || -č'i'n.a, ž. (Zey.) =
stráň, svah

nbohouěký = velmi ubohý;
ubohý [uboze; ubohostJ, 1. =
nebohý, nešťastný; 2. = špatný,
bídný, nepodařený...; 2. stupeň
ubožejší [“."] || *ubožší (Krásnoh.,
Major.)

'úbolný = bolný (Nera)
úbor, -u. m., květenství; plesový,

slavnostní... ú. = šat. toaleta;
úborek, -rku, m.: chlapec, člo—
věk jako ú. = zavalitý, hezký
(lid.) || ú., -rka, m. = zavalitý
člověk (t.);
'úbo'má, -né, ž.. z ruš. = šatna
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ubožácký boky),
= ubohý (říd.);
ubožáček [-žačka], -čka, m..
zdrob. k ubožák [-žačka || '-žka
(šmil.)], -a, m. = ubohý člověk:

přid. ]: ubožák

ubnžátko, —tek, stř. = velký
UbOŽák:
'ubožec, -žce, m. = ubožák
(Wint.)

ub0žejší, ubožší, v. ubohý
'úbrana, ž. = uchránění (Němc.);

= zdařilá obrana (vojen.)
ubrati, v. bráti
ubrblaný = stále brblající, ubručený
ubrečenec, -nce, m. = ubrečený

člověk, hlavně dítě, brečak;
ubrečen'ý = stále brečící

ubroukaný = stále broukající
ubrousek, -sku, m., vlast. zdrob.

k ubrus = šátek na chránění
šatů při jídle ap.; nedávati si
u. před ústa atp.. v. servít

ubrus, -u, m. = stolni prostěradlo
ubystřovati, v. bystřitl
úbytek, -tku, m. = ubývání, u

bytí (příjmů, obyvatelstva...)
úbytě, ž. pomn. " '-tí, stř. (Němc.)

= souchotiny
ubýti, -budu..., v. býti = zmenšiti

se co do počtu: jeden žák... ubyl
(propadnutím, dobrovolným od
chodem, smrti); 0 zmenšení množ
ství, neosob.: ubylo vody, sta
rosti...; přenes. však tě neubude
= nic ti to neuškodí (lid. a ho
vor.); aspoň neubude (t.). zdrá
há-li se někdo vzíti si něco:
ubývati, nedokon.

úbytí, stř., v. úbytě
ubytovací komise = mající na sta

rosti ubytování; u. výlohy =
za ubytování; ubytovatel [-lka],
-e, m. = kdo se stará o ubyto—
vání;
ubytovati, v. byt

ubývati, v. ubýti
ucopknný, v. capatí
ucelený [-ně,- —nost] = tvořící ce

lek, úplný. na, př. obraz, umě
lecké dílo; Jiti, Jovan, v. celití

ucloumaný [mě] = unavený clou
máním

ucouraný, v. courati

ucpňvka, -vek, ž. =
ucpúva

ucrknouti, v. crk
úcta, z. = uctívání, uctění, pocta,

čest: ú. ]: rodičům, k zákonům
...; mít, chovat úctu ke komu.
k čemu, chovati se s úctou ke
komu; ma ú.!, pozdrav; s úctou,
se vší úctou, v úctě oddaný...,
v závěru dopisů

uctívatel [-1ka], -e. m. = kdo uctí—
vá (knlž.); watt, v. ctíti

uctivý ["Uě; -vost] = mající, pro—
zrazující úctu, svědčící o ní.
plynoucí z ní, zdvořilý (člověk,
pozdrav, siovo...); mít koho v
-vosti

úctyhodný [-ně; -nost] = hodný úcty
'ůctypiný = plný úcty (Čech)
'ucuiovati se = upejpati se (Dr.)
účast, -i, z. = spolupráce, součin

nost, přispění, podíl: ú. v čem,
při čem; brát ú. v čem.... ne—
čes. m. mít ú., účastniti se; ú.

čím se něco

na schůzi = přítomnost členů,
posluchačů, návštěva; mít ú. s
kým = porozumění, soucit;
'účastek, -tku, m., z ruš. =
úsek;
účastenství, stř. = soucit, po—
rozumění, zájem, pozornost;
účastník [míceL -a, m. = kdo
má. účast: ú. schůze, sjezdu;
účastni“ ee čeho, při čem, nik.
na. čem = mít účast; slož. do
kon. 8- || 2- se; býti zúčastněn
čeho, při čem, v čem; (z)účast—
něný; .
slož. nedok. súčast'ňovatí se i| z-;
účastnívatt se, opakov.

účastný [-sten; —stna...; -stně;
-stnost] = mající účast, účast
nící se: být účasten čeho; -stně
prožitý = s účastí (kniž.);
-stnost na čem = účast (Koll.)

'učba, ž. = učení, vyučování
učebna, -ben, z. = vyučovací míst

nost; učební = souvisící s uče—
ním: u. osnovy, rozvrh, povin
nost, úvazek, předmět || učebný
předmět = potřebný k učení; -ná.
látka; učebnice, z. = kniha na
učení: učebnicový, na př. ráz
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učednický baky; -ct1rí], přid. k za dodané zboží...; jde to na můj
učedník [-nlce], -a, m. = kdo ú. atp. = na, mé útraty; rozmoci
se učí řemeslu, žák, vychovanec
vynikajícího umělce, odborníka;
Kristovi učedníci = apoštolé;
učednlkovati Lutroví = být jeho
učedníkem (Vlč.)

účel, 2., 3., 6. -u (odch. 2. -e, 3..
6. -i ), m. = něco zamýšleného,
nepřímá příčina činnosti, cíl: ú.
cesty..: věnovati co na dobrý ú.,
k dobrému -lu; dělatí co za ně—
jakým účelem; za účelem oslavy.
zbyteč. m. na oslavu; k tomu
účelu něco pořídit... = za tím
účelem, k tomu cíli, „konci“

nčeliště, v. učiliště
učelivý || učenlivý kvě; -vost] =

rád, snadno se učící
účelný [-ně; -nost] = sledující

„účel, vyhovující mu; 2. stup.
účelnější [měji]

účelosloví, stř. = teleologie; -slov
ný = teleologický

účelový, přid. k účel: ú. pad =
vyjadřující účel

učeň [učniceL -čně, m. = učedník
(původ. mor.)

učenec, —nce,m. = učený člověk;
učenecký [—cky; -ct'ví], příd. k
tomu

učení, stř., 1. dějově, k učiti a u.
se, v. tam; 2. konkrétně = učeb—
ná. látka. učivo; = učebné kni
hy; = soubor názorů o přírodě,
o lidské společnosti ap.: u. Chel
čického, Marxovo...; vysoké u.
= učiliště (o vys. školách)

učenlivý, v. učellvý
učený [—ně; -nost]: u. člověk =

mající velké odborné vědomosti,
vynikající vědec; -ná. přednáška...
= i formou vědecká,; -nost, ]. =
vlastnost učeného člověka; 2. =
učený poznatek...

účes, -u, m. = způsob učesaní hlaf
vy, frisura || *učesek, —sku, m.
(Mrs.), *účeska, ž. (Sez.)

účet, -čtu, m. = vypočítání toho,
co máme platit, dostati za do—
dané zboží, za vykonanou práci;
ú. zaplatit, zapravit, vyr0vnat,
uhradit; dát komu ú. nač; 'ú.

se na účet někoho druhého, ne
čes. m. na ujmu druhého; ne—
vyřízené účty s kým ap. = ne—
srovnaný spor, -ná věc (hovor.);
uzavřít účty = dokončit účto
vání;
účetní doklad, položka, kniha,
znalec; ú., -ho, m. ú., 2 =
účetní úředník || úřednice: účet
nický [-cky; -ct'ví] = týkající
Se účtování; -ctví, stř. = vedení
účtů, nauka o něm

učiliště (nik. uče-). stř.,
= škola, vzdělávací ústav

účin, -u, m. = působení: ú. slov
ap. (kniž.); účinek, -nku, m., 1.
= čin, skutek (zastar.): po -ku
zlá, rada. (přísl.); 2. = následek

z ruš.

(zast.); 3. = učinění, způsobení
dějem, vlastnosti nebo jinak,
účin, vliv

učiněný, v. činiti; ve význ. zmoc
ňovacim = velký, úplný (o li
dech); u. anděl, —né dobrotisko
aD-i = úplný, hotový (o věcech):
u. zazrak...

účinkovati, 1. = mít účinek, pů
sobit, o léku, napomenutí...; ú.
na koho, nač; 2. = hrát, vystu—
povat, býti činný, o herci...

ůčinlivý [-vě; -'vost], zprav. jen o
člověku = ochotně a účinně po
mahající

účinný [-nně; -nnost] = mající
účin, účinek, působivý: u. lék,
vliv; -nná pomoc, láska = pro—
jevující se skutkem, skutky; po
dob. -nné přátelství; účinně slo
veso, v. faktitivum; -nně po
mahat

učírna, -ren, ž. = učebna
učitel [-lka], -e, m. = kdo učí;

učitelák, -u, m. = učitelský
ústav (hovor-.); učitelová, ž.:
pani u. = žena učitele; učitelo
vat'l = být učitelem, působit jako
učitel; učitelský ústav, stav...:
učitelský, -kého, m. = učitel
(zastal—„-Jir.); učitelství, stř. =
učitelské povolání; -lst'vo, stř.
hromad. = učitelé
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učiti na tě a té škole, v tě a té
třídě = být učitelem, vyučovat;
u. koho čemu (lid. a hovor. co),
u. koho hrát... = cvičit jej
v čem, poskytovat mu znalost
čeho, dovednost v čem;
učiti -se, učení: u. se na, hous
le (t. j. hrát); u. se (dok. na
učiti se) koho, co znáti, hrubý
german. m. poznávat (po—
znat); v. učení, učený;
slož. dokon. do- (se) = úplně
(se) naučit; na,-, prostě do
kon.; *ob- = na.-; od- koho
čemu = způsobit, že to nedělá.,
odvykne tomu || odna-,- od- co za
koho = splnit za, něj učebný
úkol; po- koho o čem = vyložit,
osvětlit, dát návod; poučení, stř.
= výklad, vysvětlení, návod:
(dobře...) poučený odbornik
(Bez.) = dobře věci znalý, ln
formovaný; *pona- koho = po-:
ponaučení, stř. = poučení, po
kyn; pře- se = příliš mnoho se
na-; člověk se nikdy nepřeučí
(přísl.); pří,- se čemu = na— se
mimoděk, pozorováním...; vy- se
řemeslu = docela se na.-; za
koho do čeho = dát mu základní
poznatky, vědomosti.., '
-učovati, slož. nedokon. do-, od—,
po—, pana-, při-, za.- k dok. do
učití...; - = učiti;
učívati, opakov.

'učitýlek, -1ka, m., zdrob. k učitel
(hanl.)

učivo, stř. = učebná látka
učmoudlý He; -lost] = začazený
učnlce, ž., v. učeň
učňovský [-sky; -st1ň], přid. k

učeň
*učný = učený, poučný (Roll.)
učondlý (Ner.) = začazený
—uč0vati, v. učiti
účtárenský, příd. k účtárna, -ren,

ž. = účetní místnost
účtenka, -nek, ž. = lístek s účtem
ůčtovací doklad = potřebný k

účtování; účtovatel, -e, m. = kdo
účtuje účtovati = dělat účty;

= počítat; (1. se
světem = připravovati se na smrt

' udava'tel, -e, m. =

(Hemn.); slož. dokon. 8—s kým
= vyrovnati s ním účty; přenes.
= vypořádati se, rozejíti se; s
se světem; 12:11-co =. podat o
tOm účet; 2—co = účetně vyří
dit; za- co = pojmouti do účtu.
započítat

'učnřovati se = usmívati se (Hex-b.,
nářeč)

úd, -u, m., 1. = část těla, tělesný
ústroj; 2. život. úd, -da, mn.
-dové, m. = člen (zastan)

údaj (starší ur), -e, m. = udalost
(zastal-.); = udání, zpráva, data.
(osobní...); “údajný [mě] = po
dle údaje, -jů, domnělý, „udán—
livý"; malba -ně ze 6. stol.
(Koll.. ze slov.), v č. zříd., po
dle něm. angeblich

událost, fi, ž. = co se udá., příběh,
příhoda; zdrob. 'událůstka, -stek,
ž. (Pujm.)

udání, stř., k udatl, v. dáti
ndánlivý (někdy mian-) [-vě;

wosa = udaný, podle udání,
domnělý (s10vo nové, dosud jen
v neobratném novinář. & úřed.
jazyce); -vě m. podle udání, prý:
bydlí -vě tam a tam; děje se
mu -vě křivda atp.

*údar, —u, m. = dar; = úder
(šmil.); 'údamik, -a, m., údar
ný, z ruš. = úderník, uderný

'udata, -tovi, m. = udatný člověk
(č.-Chod)

'udatenský = udatný, hrdinský
(Holeč.); -mtv£, stř. = udat
nost (zastan)

udatl, v. dáti
udáti se, dokon. k díti se (říd.

kniž.); zprav. jen událo se to
= stalo se to; neudálo se mi
cítlti (Holeč., archaist.) = nikdy
jsem nepocítil

udatný [dně,- -nost] =
Chrabrý

ndavač [-čka], -e, m. = kdo udá.
vá trestně, policejně, denunciant;
udavačský [-čsky; -čst'ví], přid.
k tomu

statečný,

udavač, moc
nitel (zastan)
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*udavek, -vku, m. || udmška, ž. =
údaj (Palac)

údeček, -čku, m., zdrob. ]: úd
*údech, -u, m. = udýchání (Č.

Chod)
úder, -u, m. = udeření, uhození,

úhoz, rána; *úde'rec, -rce, m. =
úder: poličky a, úderce (č.-Chod);
úderka, -rek_ ž. = údernická
pracovní skupina;
údernlce, ž., v.. úderník;
údernický Deky; -ctvf], příd. k
úderník: ú. výkon; pracovat
-cky; -ctví = údernlcké hnutí:
údemík [miceL -a, m. = úder
ný vojín; = pracovník, dělník,
dosahující mimořádných výkonů
a strhující jiné ke zvýšeným vý
konům;
úderný oddíl = připravený k
úderu, k prudkému útoku, útoč
ný; ú. hudební nástroj = bicí

udořltl = uhodit, praštit: u. na
koho (aby...) = uhodlt, rázně
dokročit; udeří desátá... [ho
dina] = odbije, nastane; -ří ho
dina návratu = přijde, nastane:
udeřil hrOm || udeřilo; udeřila
velká zima = náhle nastala; u.
se přes kapSu = „prastltl se“
(lid. a hovor.)

*udesátatl' = udělati (Svět.)
úděl, -u, m. = co bylo uděleno,

přiděleno, území přidělené za
feudalismu členu panovnické
rodiny; (životní) u. = přidělený
úkol, osud

udělání, stř., k udělatl: je to jako
2 u., s uděláním = jako by to
někdo úmyslně. vědomě udělal.
jako naschvál

'údělek, -lku, m. = udělaná, vy
konaná práce, dílo (šal.)

údělný. příd. k úděl = mající úděl:
ú. kníže '

udělovací listina = L o udělení;
-vatel [-lka], -e, m. = kdo udě
lí, uděluje; wati, v. děliti

'úděs, -u, m. = děs, hrůza, strach
(říd. kniž.); '
'úděsný = děsný, hrozný, strašný

uděšený [-ně; -nost], v. děsitl
ndlce, ž. = háček na chytání ryb

nebo také prut se šňůrou
udič, -e, m. = kdo udí
ndička, ž., zdrob. k udlce
udidlo, -del, stř., součástka uzdy,

vkládaná dobytčetl do huby
udíleč [-čka], -e, m. = kdo udílí

(Sez.); udíleti, v. dělitl
udírati, v. dříti
udírna, —ren,

uzení
udltl, uzen(í): u. maso = kouřem

konservovat; v. uzené, -ný;
slož. dok. do-, pro-, u-, vyg- “za.
= vy- (Klost.); udívati, opakov.

údiv, -u, m. = silný podiv, úžas:
budit ú.; nevycházetl z údivu:
stát před čím v údivu; k své
mu údivu shledat, že...;
udiven || udivený [-ně; -nost] =
naplněn, jat || jatý údivem: byl

ž. = místnost na

jsem udiven, když... || celý udi
vený; udlveně se tvářit;
údivu/ý [-ně] = vzbuzující ůdlv
(Ner.);
ud/lvovcti (se), v. divitl

"udlý = uzený (Wint., zastat)
'ůdoba, ž. = podoba, tvar (zast..

na př. u Ner.)
údobí, stř. = období (říd.)
ůdobný [dně,- —nost]= mající tvar:

-né železo (odb.); -né hřebíky
= mající zvláštní tvar, ne běžné
(odb.); = vhodný, schopný... (za
star.); -nost tvarů = půvabnost
(Schulz)

udobi—lti, -řo'vati, v. dobřltl

údol, -u, m. || (u Koll.) ž. = údo
li (llter.)

*udolati koho, co = zdolat. pře
konat (liter.); nedokon. udolá
vatí;
'udolavý = zdolávající (šlejh.)

údolí, stř. = protáhlé snížené
místo, dolina i| údolina, ž.
(Klost.); přenes. údolí stínu,
smrti = smrtelná nemoc (bibl.):
plačtivé ú. = svět; zdrob. údo
líčka, stř.; údolní přehrada; ú.
vesnice (Vr.) = v údolí



udomácnělý 1593 uhlař

udOmácnělý = zdomácnělý, stalý uháněti, v. háněti
se domácím; mně", v. domác- uhasínatl, v. hasnouti
něti; nhíšeti. uhašovati. v. hasiti
udomácniti = učiniti domácím, uhel, 2. jedn., 1., 4. mn. -hle ][
zavésti doma., ochočit; u. se =
udomácněti; .-cňovati, nedok.

údrobeček, m. (Heyd.), zdrob. k
*údrobek, -bku, m. = co se
udrobí

údržba., ž. = udržování provozu...
(0db.);
údržbář [—řka], -e, m. = kdo
pečuje o údržbu; údržbářský
[-sky; -ství], přid. k tomu: -ská.
služba

udržovací náklad = na udržování;
-vatel [-lka], -e. m. = kdo udr
žuje, uhrazuje náklad..: -va.ti,
v. držeti

udřený [—'ně] =
& hovor.)

udnšovati, v. dusitl
udýchaný, k udýchati se; přenes.

-ná. honba za čím (Sez.) = pře—
kotná; -ný (legionář) =
se přihlásil velmi pozdě (hovor.,
legion.)

'udychtěný = udýchaný (zastat-.)
uf, zříd. úf, újfff (Baar), citoslov.

vystihující pocit únavy, bolestí:

upracovaný (lid.

uf, já se zadusim (Klicp.);
*ufati, -fá.ní = řikat uf (Arb.)

ufňukanec, -nce, m. = ufňukané
dítě ][ u/ňukánek, -nka, m.
(Hal.); ufňukany' [mě,- vnosq =
fňukavý

Ugrofin, -a, m. = příslušník vět
ve, k níž patří Maďaři, Finové
& Estonci; ugrofinský: -ké ja
zyky

nh, citoslov. studu.
(Klost, Jin)

uhádnouti, -dl, -dnuv, —dnut(i) =
usouditi z domyslu, domysliti se,
vytušit, uhodnout; nedok. 'uha

bolesti ap.

delvan příčínu, tajný úmysl,
pravdu... (liter. , Nov., Vr.,
Vanč.) ; = odhadovat

uhajovatl, v. hájit!
'úhana, ž. = úhona., pohana (Suš.,

Kos., Klášter.)

zříd. —hlu, -hly (So.). m. =
kus uhlí; černý jako u. ; oč!
sviti jako dva -hle (Nemo.)

úhel, -hlu, m., 1. měřický útvar;
v. kosý, ostrý, pravý. přímý.
tupý; přenes. zorný ú. = hle
disko, stanovisko. zřetel: 2. =
roh domu... (zastar.)

uhelka, ž. = pečárka,
uhelna, ž. = kůlna na. uhlí, uhel—

né doly
uhelnatětl_ -těji = měniti se v

uhel; slož. dokon. z-,- zuhelna
tělý; uhelnatý = obsahující uhlí

= pomůcka na měření
0., ž. jedn., čes

uhelnice, ž.
pravého úhlu;
ves

uholníček, -čka, m., 1. pták; 2.
u., -čku, zdrob. k uhelnik, -u,
m. = kůlna, nádoba na uhlí

úhelník, -u, m., 1. = úhelný ká.—
men; 2. = rýsovací pomůcka

uhelný, přid. k uhel (uhlí): u. prů
mysl, prach, -ná. pánev, daň;
—né prázdniny (pro nedostatek
uhlí, aby se ušetřilo uhlí);
Uhelný trh, praž. náměstí;
černý = jako uhel (R. Svob.)

uhelný [—ně], přid. k úhel: ú.
kámen = k. v úhlu, v rohu do
mu. nárožní, základni (zastar.);
přenes. ú. kámen literatury... =
základni dilo; ú. význam = zá.—
kladni

—ně

Uher [-rka], -hra., m., 1. národ.
jm., Maďar; 2. přijm. (paní...
Uhrová),
uher, -hru, m., kožní vyrážka,
maďar; uherka, -rek, 'ž. = nej—
levnější cigareta za star. Rakou
ska.; třešně; Uhersko, stř., země,
stát; též městys v č.; uherský,
přid. k Uher, Uhry; v. měsíc

uhlák, -u. m. = vůz, nádoba na
uhlí

uhlař, -e, m. = uhelný těžař, ob—
chodnik ve velkém 
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úhlavní nepřítel = hlavní, 'zapři- úbor, -u, m. = pole na čas ne—
séhlý, nesmiřitelný, o(d)pověd- vzdělávané; pole leží -rem; pře—
ný; ú. smělost = hlavní (č.- nes. = nepěstěný obor vědní
Chod); ú. změna = pronikavé. ap.; úhomž planina. (Tilsch.);
(zast.) úhorovatž = hospodařiti úhoro

uhlazený [-ně; -nost], k hladitl; vě; přenes. = zahálet (Herrm.);
přenes. = vytříbený (sloh, ja- únorový, přid. k úhor: -vé hos
zyk), jemný (o chování), jem— podářství = při kterém se ne
ně se chovající (člověk) obávají pole ležet úhorem

uhlazovatl, v. hladiti úhoř, -e, m., ryba; symb. hlad—
úhledný l-ně; -nost] = mající kosti, mrštnosti, úskočnosti:

pěkný vzhled, úpravný hladký, mrštný jako ú.; kroutiti
uhlí, stř. (od pův. hromad. k u— se jako ú_ (Vr.); proklouznouti

hel), 1. hnědé & kamenné u. = jako ú_ (Dyk); úhořem (= je,
zuhelnatěté rostlinné zbytky, to
pivo; 2. dřevěné u. = dřevo vy
pálené na uhlík

uhlíček, -čku, m., zdrob. k uhlík,
—u,m., zdrob. k uhel; uhlík, bez
zdrobň. význ., prvek; uhlíkmnlty'
=.jako uhlík(y), o očích (Č.
Chod), uhlíkový: -vá. lampa.

uhlíř [-'řka], -e, m. = výrobce
dřevěného uhlí, prodavač uhlí:
uhlířský [—řst'ví],příd. k tomu

uhlobaron, -a, m. = majitel uhel
ných dolů (hanl.); = zloděj uhlí
(váleč)

uhlodnouti, v. hlodnoutl
"uhlokop, -a, m. = horník v uhel—

ném dole
uhlokresbn, ž. = kresba. uhlem
úhloměr, —_u,m. = přístroj na mě

ření úhlů;
úhlopříčka Il 'PHčna, -ček || -čen,
ž. = příčka spojující dva ne
sousední vrcholy mnohoúhelníka;
_"P'Mčný[dně] = jsoucí ve směru
úhlopříčky

uhlový ('ú—), přid. k uhel: —vá
kresba

'ůhnětek, -tku, m. = Výčitka(Suš.);
uhnětený, uhnětlý, v. hnístl

uhnilý, uhní'vati, v. hníti
uhodnouti, —dl.,-dnuv, -dnut(í) _=

uhádnout: u. co: 'u. koho (Zev)
= u., že je to on, poznat jej;
v. uhádnoutl, uhadovatl

*úhon, -u, m. =: uhnaná" vada..
* -'-'ne'moc (šmil.') '
úhona, ž. _=_ujma na. ctí, na po
““věsti, ' mravní vada,-' kaz; ' =“ ú

raz (říd.); sr. bezúhonný _

ko ú.) se vymrštit (Jir.);
úhořík, -a, m. = mladý úhoř,
montée (z franc.); úhoři maso

úhořiti = nechávat pole úhorem
ůhořovltý [-tě; -tost] : -té ryby

= příbuzné s úhořem; přenes.
= jako úhoři: -té tělo; -tě se
kroutit ap.

úhošť, -tě, ž., obec v Č.
. = uhození, úder

ůhrabečnlce, ž. = síto na. úhrab
-č'nžk, -u, m. neboli —č'ný

koš = na úhrabky
úhrabek, -bku, obyčej. pomn. -ky,

m. = obilní odpadky, uraženě
klásky shrabané na mlatě

uhrabOvati, v. hrabati
úhrada, ž. = uhrazení, zaplaceni,

peníze na, zaplacení; v. kovový
uhradltelný = co lze uhradit
nhrančlvý [—vě;-vost] = schopný

uhranout, o očích, o pohledu
uhranonti, -nul. -nuv, -nut(í) =

u'řknouti
uhrazovati, v. hraditi
úhrn, -u, m. = součet. suma (pe

něz), soubor, celek; úhrnem to
likia tolik "' zastar. úhmek,
-nku, m.: do úhrnku vzato
(šmil.), úhrnkem = úhrnem:
úhmečný = paušální; úhmková

-"koupě = k. všeho zboží (ob
chod.); úhrnný = celkový: -nná
suma ' '

uhrovatý || dvítý = plný uhrů
Uhry, Uher, pomn., země. stát
uhů, citoslóv. vystihující soví h0u—
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uhýbavý [-vě; -vost] = vyhýbavý: nchřadlý = zesláblý, sešlý (Palac,
-vá. odpověď; -vá. přání (Ho.) = (E.-Chod)
nedost určitá, uchvaceti, -c_ovati, mající, viz

ůhybka, ž. = uhýbání, uhnutí chvátiti
(Tilsch.) 'úchvala. ž.. z pol. = usneseni.

ucháč, -e, m. = hrnec s (velkými) rozhodnuti (Suš., Palac)
uchy, krajáč, houba,; 'úchvat, -u, m. = záchvat: v -tu
uchatý = mající (velká.) ucha horlivosti (Palac.); = uchváce—

uchazeč ['čkal, _e' m. = kdo se ní, nadšení (Tilsch., Čap.); =
ucházi o něco; ucházející, -zeti, vzplanutí (šlejh.)
v. choditi uchvátaný [-ně; masu = unavený“

'úchcapek (lid. ou-), -pku, m., chvatem: vracívala se -ná (R.
obyčej, pomn, -pky = úsměšek. Svob.); —ně= s chvatem, chvat-r
posměšek; dělati si z koho -pky ně (šrám., Vr.)

uchechtnonti se, v. chechtnouti uchvatitel [-lka], -e, m. = kdo
ucho, stř., 1. = sluchový ústroj,

boltec; mn. (od pův. dvoj.) uši,
-ší, -šim, -ších -šima- 2. = dr

žadlo u nádobky—atp.; mn. ucha,uch uchům..
přenes. dát komu za ucho, uši =
dát mu pohlavek; zapsatl si co
za. uši = dobře zapamatovat (lid.
a. hovor.); mít za ušima = být
vychytralý (t.); nastrkovat všu
de ucho, uši, o zvědavém (t.);
míti tenké uši = dobře slyšet,
poslouchat (t.); slyšeti co na.
vlastní uši = sám přímo slyšet.
ne od druhého; poslouchati co
jedním uchem, na půl ucha. =
bez zájmu, nepozomě (lid. & ho
vor.); otloukat komu co o uši
= stále připomínat (t.); oslí uši
= odchlípené rohy listů knihy
(t.); podle podoby u. jehly:
ucho na. vojně = nováček (hanl.)

'ůchop, -u, m. = uchopení (Suš.)
*uchotěšný = těšící ucho, lahod

ný (Koll.)
'úchova, ž. = uchování, záchrana

(Gap.) .
'uchovatel [-Zka.], -e, m. = kdo

uchová, uchovává.

uchomný, v. choditi
'ůchrana, ž. = ochrana, zá- (ob

rozen.)
'uchronie <<-nyje»,ž. = co se ne

hodí do žádné doby: většina
Hálkových povídek je nejen u
topie, nýbrž i u. (ša1., umělé)

uchvátí: u. moci, trůnu; u. že—
ny (Sez.); -telský [-sky; -st'ví],
příd. k tomu

úchvatný [mě,- -nost] = uchva—
cující

úchylek, -lku, m. = ostrůvek na.
ulici; = úchylka (Holeč.)

úchylka, -lek, ž. = uchýlení, od
chylka (od Pravidla, od směru);
úchylkář [—řka], -e, m. = kdo.
se dopouští úchylek (od marxis—
mu); -kářský [-sky; -st'ví], přid.
k tomu

úchylný [-ně; —nost] = uchylu—
jící se, ne normální, o lidech

uchylovatl, v. chýliti
ujařmitel, -e, m. = kdo ujetí-mí;

uja'řmiti = porobit; nedok. ujař—
movatí

ujasňovati, v. jasn'iti
'njati (m. ujmouti), v. jmouti
ujčena, ž.. souvisí s ujec = neteř

(č.-Chod); ujčina, ž. = teta.
(Koll.)

ujec, -jce. m. = matčin bratr,.
strýc (zastal-.)

ůjeď, -di, ž. = masitá návnada.
na. zvěř (mysliv.)

*ujedlnitl koho = odloučit od 0-
statních, isolovat (Palac)

ůjediště, stř. = místo s újedí
ujednání, mávatí, v. jednati
újedník, -a, m. = „kdo ujídá ji—

ným“, velký jedlík (o dítěti),
příživník; škůdce (lid. a hovor.)

i ujetí, stř., 14. jmoutjna, jeti..
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újezd, -u, m., 1. = statek, panství;
dochováno jako název polních
tratí a jako jm. místní Újezd,
-a; 2. = menší území než okres;
újezdář [—řka], —e,m. = újezd
ní tajemník; újezdní město =
okresní (z ruš.); ú. měšť. škola
= obvodová, okresní (za 1. re
publiky); ú. tajemník = mající
na péči újezd 2.

ujídati, v. jidati
njíknouti, -kl = (za)jíknouti, o

rehkovi (nez.)
ujimání, stř., 1. dějově, v. jíma—

ti; 2. konkrétně = bolesti v bří
še, kolika; ujímati, v. jímati

ujistiti, ujišťovati, v. jistiti
ujko, m. = ujec (slovem, Jin)
ujma Il ú-, ž. = „ujmutí“, zmen

šení: u. v jídle; = zkrácení,
škoda: mít, trpět ujmu; být
na čí ujmu, na újmu čeho ('ni—
kolí čemu):
učiniti co... o své újmě (není z
„o svém umě") = z vlastního
popudu, sám od sebe, bez vy—
bídnutí, bez požádání, bez do
volení, svémocně, na svou odpo
vědnost; v. úkor

ukájeti, v. kájeti;
*ukájívý [-vě; -vost] = konejšivý
(č.-Chod)

*ukancelářovatl sc = ubíti se pro,
cí v kanceláři (Beneš.)

úkaz, -u, m., 1. = jev, hlav. přl
rodní; 2. (někdy ur) = vládní,
vojenský rozkaz, Výnos (Zey..
Vanč.; podle rus.)

ukazadlo, stř. (zast.) Hobyč. -za.tel,
-e, m. = co ukazuje, seznam
slov, rejstřík;
ukázati, v. kázati

ukázka. (lid. ukážka), -zek, z. =
úryvek, výňatek ze slovesné prú
ce, z řeči na ukázku: kniha, zbo
ží na ukázku = na prohlédnutí;
je pěkná... ukázka na obilí =
ukazuje se, je naděje. že bude
obilí pěkné (lid.); ukázkový se
šit, -vé číslo = na ukázku

ukázněný [-mě; most) = podro
bující se kázni. zvyklý jí, discl
plinovaný; v. kaznítl

*ůkazný buě; -nost] = projevu
jící se, zjevný (Palac.); -ně =
zjevně (t.); čeliti k -nostl (Če—
lak.) = abychom se ukázali, pro.
jevili

ukazovací zájmeno = kterým se
ukazuje; u. význam; -va.č, -e.
m. = ukazadlo;
ukazováček, -čku, m., vlast.
zdrob. k ukazovák, zprav. bez
tohoto odstínu = prst vedle
palce

ukazOvadlo, stř. = hůl, tyč na uka—
zování

ukazovák, -a, m. =
ukazovati, v. kázati;
ukazovátko, stř., zdrob. k ukazo
vadlo

ukúžka, v. ukázka.

ukazováček :

úklad, -u, r_n., obyčej. pornu. -dy
= nástrahy, léčky, pikle: ú. o
život...; ú. strojit, připravovat

ukládací = na ukládání, uložení:
u. cenný papír;
ukladač || ukládač [—čka], -e, m.
= kdo ukládá (peníze, uhlí, vá.
penec ve vápence);
ukládačka, ž. = ukládací cenný
papír:
ukladatel [-Ika], -e, m. = ukla
dač peněz;
ukládati, v. klást!

úkladník, —a, m. = úkladný člo
věk, strojící úklady;
úkladný [—ně; -nost]: ú. vrah
= který strojí své oběti úklady
směřující k vraždě; -ná. vraždu.:
—nězavraždit

uklúněti, v. kloniti; *uklánivý: -vé
díky = s úklonou, -nami (Č.
Chod)

úklej, -e. ž., ryba
úklid, -u, m., 1. = klid. pokoj

(Palac, Mrs.), 2. obyč. = uklí
zení, po

uklidniti, -d'ň0'vat'i, v. klidniti
'ůklidný, přid. k úklid = uklizený
'ůklik, -u, m. = oklika, zatáčka

(Suš.)
uklízeč " uklí- [-čka], -e. m. =

kdo uklízí, po-; uknzeti, v. kli
diti
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úklon, -u, m. = úklona- (So.. ukracovati, v, krátiti
Herrm., Čech); = svah (říd.); ukrádati, v. krásti
úklonu, ž. = uklonění, poklona ůkradem (Gap.) || úkradí (Čech,
(Hlad, Vrchl.); = svah (PEL- PoiL) || úkradfm (č.-Chod). pří
Mor.); úklonek, -nku, m. = 11- slov. = úkradkem
klona (Jir.); = svah (říd.); 'Ukradina., 2.: zboží z -ny = kra
úkionka, ž., zdrob. k úklona: dené (žertov. válec.)
*mkář, -e, m. = kdo se stále úkradkem [! úk'radkou (Mrs.,
ukiání (PM.-Mor.) Herb.), příslov. = kradi

ukňnnraný [-ně; most1 = stále ukradnoutl, v. krasti
kňourající “úlu-name, příslov. = kradí, úkrad

úkoj, -e, m. = ukojení, ukájení kem (Herrm.);
(kniž. odbor.); ukojiv'ý (Prez.) 'úkradmý (Procház.) -|| -dný
|| úkojný = ukojující (knlž.) (Hlad) = kradmý, prchavý

ukojovati, v. kojiti *ukradomky, přislov, = kradl
úkol, -u, m., 1. = uložená. prá.

ce, úloha; 2. pracovat úkolem,
v -1u = být placen ne na den,
nýbrž za. přidělenou práci, akor
dem:
úkolář [-řka], —e,m. = kdo pe
čuje o plnění pracovnich úkolů

ukolébavka || lid. JL (Nemo),
-vek, ž. = píseň na ukolébání
dítěte; -bavý || -bavkooý nápěv...

úkolovati, -luji: ú. praci = roz—
vrhovat ji na. jednotlivé úkoly:
slož. dokon. z

ůkolový, přid. k úkol
úkon, -u, m. = konání,

funkce
ukonaný, v. konati
ukonejěovati, v. konejšiti
úkonný [—nně; -7most], přid. !:

úkon = mající úkon, funkční
úkor, -u, m. = pokoření, poha

na., potupa: bránit koho proti
-ru kacířství (Palac, zastar.):
nyní jen na úkor, původ. = na
potupu, ale často = na škodu.
na ujmu: obohacovati se na ú.
jiných; na (i. uměleckosti (Sal.)
ap.; úkomý = pokořující, po
tupný (Suš.)

úkos, -u, m., zprav. přísloveč. 'ú
kosem hledět na koho ap. =
se strany, šikmo, přenes. =
nedůvěřivě, pohrdavě [] 'úkosno
(Presl); k tomu přid. 'úkosný
pohled (říd. kniž.)

'ukrácetl, nedok. k ukrátiti =
ukracovati, krátiti: u. si cestu
(Sab.)

činnost,

(Né—mc.,Heyd.)
'ůkraj, -e, m. = kraj, obvod (za

star.)
ukrájeti, v. krájeti
*úkrají, stř. = úkraj
Ukrajina, ž., sovětská svaz0vá. re

publika;
Ukrajince [—nka], -nce, m. = oby—
vatel Ukrajiny; ukrajinofil [-lka],
-a, m. = přítel Ukrajinců; ukra
jinský [-sky; -ství], přid. k
Ukrajina; ukrajinština, ž. =
ukrajinský jazyk

ukrajovnti, v. krájetl; ukrčovati se,
v. krčiti; ukrocovati, v. krotiti

úkroj, -e, m. = ukrojení; úkrojek,
-jku, m. = skrojek

úkrok, -u, m. = krok stranou, zá
krok (tělocvič)

úlu-op (lid. ou-), -u, m. = vodo—
vé. polévka; úkropec (Baar, č.
Chod) || obyč. -pek, zdrob. me
ček, ve rčení být, sedět... jako
(1. = velmi skromně (lid. a ho
vor.)

'ukrosnati se v posteli =
lití se; nedok. -s'ná'vati se

*úkrOv, -u, m. = úkryt (Krásnoh)

usad

ukrutanánský, ukrutánský [-sky]
= velmi ukrutný 2.;
ukmtemtví, stř. = ukrutnost
(zastar.);
ukrutnický [-cky; -ctví], příd. k
ukrutník [miceL -a, m. = ukrut
ný člověk;
ukrutný [-ně; -nost], 1. = krutý,
nelítostný, nemilosrdný; 2. ve
význ. zveličovacím = strašný,
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velmi, strašně velký,
(hlad, bolest, radost...)

úkryt, -u, m. = ukrytí, místo na
ukrytí

ukryvač [-čka] || -vatel [-lka.], -e,
m. = kdo ukrývá.; ukrývali, v.
krývati; *-vavý [mě; Joost] =
tajnůstkářský (Palac)

*ukřivďovanec, -nce, m. = komu
se křivdí (Suš.); dvati, v. křiv
dlti

ukřivovati, v. křivitl
ukřižovati, v. křižovati
ukusovati, v. kousati
*úkvap, -u, m. = ukvapení (Kos)
ukvapenec, -nce, m. = ukvapený

člověk (říd.);
ukvapem, stř. = unáhlení, kvap
né rozhodnutí; ukvapený [-ně;
-nost] = unáhlený, příliš kvap
ný, nerozvážný, -vá.žený;
ukvapáti se, -po'va,tl se, v. kvapiti

úl, -u (zast. -e), m. = obydlí

hrozný

včel, včelník; symb. hemžení,
množství, hluku: je tu jako v
úlu, v úle

ulakomiti Se (nač) = chtít mnoho
získat, mít

ulamovati, v. lámati
ulán, atp., v. hulán
*ulávěti = loviti (Suš.)
uléhati, v. léhati;

*uléhavý [-vě; -vost]: u. snih =
uléhající, zůstávající ležet (Vr.):
-vá bolest = doléhajicí_ citelná
(č.-Chod)

nlehčeně si oddychnoutl = s u—
lehčením (Vr.); ulehčiti, -čovatl,
v. lehčiti

ůlehle, ž. = ulehlé pole, úhor
(zast., lid., Jir., Herb.)

ulehlý = co ulehne, sedlý (sníh.
—lé„ticho (Vr.) =
-lý člověk = za

země); přenes.
úplné, mrazivé;
valltý (Rais)

nlejvácký [-cky; -ctv£], přid. k
'ulejvák, -a., m. = kdo „se ulej
vá“ (lid. a hovor.); máma, ž. =
služba umožňující ulejvání; maté
_se, v. lévati

úlek, -u, m. = leknutí. lek
ulekanec, -nce, m. = ulekaný člo

Věk:.

uleka/ný buě; —nost]= polekaný,
ustrašený; často hanlivě o báz—
livci, opatrníkovi

ulétlý, ulétnoutl, uletovati, v. lét
nouti

úleva., ž. = ulehčení (od školní
docházky, v práci, v bolesti);
daňové -vy; úlevák, -a, m. =
žák mající delší úlevu (starší
lid.)

nlévati, v. lévati
ulevlti = polevit, zmírnitl se, o

bolesti, zimě...; neosob. -vilo se
mu = je mu lépe, ulehčilo se
mu; ulevovati, nedokon.

úlevný [mě] = přinášející ulehče—
ní (kniž.): ú. klid (Svob.), smích
(Sez.). výdech (Klič.); -ně si
oddechnout (čap.), protáhnoutl
se

ulevovati, v. uleviti
uleželý, v. ležeti
ulhanec, -nce, m. = ulhaný člo

věk; ulhaný [-ně; -nostJ = ma
jící tu vlastnost, že často, ze
zvyku lže

ulice, ž. = prostor mezi dvěma
řadami domů; vystrčit.,.. koho
na -ci, přenes. = zbavit pří-
střeší, místa; podob. octnoutt
se na -ci = být bez přístřeší,
bez místa; prodávat, čepovat pi—
vo, víno přes ulici = pro spo
třebu doma, ne v hostinci, v ob
chodě

*uličička, -ček, ž. = zcela malé,
ulička; '
ulička, -ček, ž., zdrob. k ulice:
uliční řád; u. dveře (Herb.) =
vedoucí na ulici ][ uličná okna
(Rais):
uličnice, ž._ v. uličník;
uličnlck'ý [-cky; -ct'v£], přid. ]:
uličnlk [miceL -a, m. = člověk,
obyč. dítě běhající po ulici, roz—
pustilec, darebák; mikovatí =
chovati se uličnicky

'úlika, ž. = uhlazenost, vkusnost
(Suš.)

úlisník [—m'ce], -a, m. = úlisný“
člověk; -'
úlisný [-ně; most) = lísající se..
lichotný, neupřímný '
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úliště, stř. = místo, kde jsou úly
(Holeč.)

ullta., ž. = hlemýždi skořápka
úlitba, ž. = obětováni nápoje bo

hům
ulitý [-tost], od ulíti, v. líti; ka

bát jako u. = který velmi dobře
padne (lid. & hovor.); -tost fo
rem = přesnost, dokonalost
(Vrchl.)

ulívati, v. lévati
ulízanec, -nce, m. || ullzánek, -nka,

m. (Vanč.) = ulízaný člověk;
ullzaný, v. lízati

ulizovati, v. II lízati
'úloh, -u, m. = řád (Suš.)
úloha, ž. = co se uloží, úkol:

školní, domácí, divadelní ú.; v.
hráti; úlohář [-řka], -e, m. =
kdo skládá, řeší šachové úlohy

úlom, -u, m. = úlomek (Suš.);
úlomeček, -čku, m., zdrob. k
úlomek, -mku, m. = ulomený
kus; úlomkový = v kouscích: -vá
čokoláda, -vé železo

úlovek, —vku,m. = co ulovíme, lo
vecké kořist

uložení, stř., v. ložiti: u. dítěte
k spánku, peněz...; z čího ulo—
žení = na čí rozkaz

ůložka, ž., zdrob. k úloha
úložné, stř. = poplatek za uložení.

uschování
ulpívati, v. lpětl
ulster <<-str», —u, m = dlouhý

svrchník (podle irského kraje
Ulsteru)

ultima Thule, v. Thule
ultimatum <<-tymá-»,-ta, stř., z lat.

= poslední výzva k přijetí po
žadavků s hrozbou, že jinak do
jde k válce; = vůbec důrazné

.vy-mahání požadavků
ultimo (“ty-»,. stř., z ital. = po

slední den _měsíce: peníze k
-mu; v kartách u. = sedmička
n. palcát dělaný na konci hry;
ultimový obchod '

ultra-, lat.,“ ve slož. = nad běž
nou, přirozenou, rozumnou mí
ru: U-čech,- m; = přepjatý Č.;
“fialový paprsek = za fialovým
pruhem vidma; -ma1*i'n,-_u,m. =

lazurova modř; -marinový [Jvě];
montán, -a, m., z ultra montes
(= za horami, t. j. za Alpami) =
krajně katolický; -montán'n£ směr
neboli -montanismus <<-nyz-»,-mu.
m. || -montánstvž, stř.; -pokro
kář, -e, m. = přepjatý pokro
kař (hanl.); Jaký [-sky; -řstvn,
příd. k tomu

nm, -u, m. (kniž,), 1. = rozum:
2. = umění, dovednost (Roll.)

'nma, ž. = umění (Koll.); zdrob.
umka, ž. (obroz.)

umáčeti, v. máčeti
*umaliti (amd-, Jir.) „ dovoli =

zmenšit || zmenšovat (zastan,
šatů.)

umazanec, —nce, m. = umazaný
člověk (lid. a hovor.)

nmdlení, stř. = únava, vyčerpáni:
pracovati do u.; umdlený [-ně;
most) = unavený, vyčerpaný;
-ně co říkat

umdlévati || umdll-, v. I, II mdliti
*umdlý = umdlený (RK., Jung-m.,

delal-:.)
'umělcovati = být umělcem (Kos)
'umělčí, přid. k umělec
umělec [-lkyně], -lce, m. = kdo

pěstuje umění, umělecky tvoří;
přenes. = kdo něco dělá velmi
obratně, dovedně (lid. a hovor.):
uměleckoprůmyslový, příd. k u
mělecký průmysl: —váškola;
umělecký [-cky; -kost] = ma—
jící pečet' umění, v duchu umění
(dílo...), týkající se umění (VÝ
stava, sbírka), směřující k němu
(snahy, výchova), vlastní uměl
cům

umělkovaný || vyumělko'vaný [-'nč:
-nost] = umělý, nepřirozený;
umělkovati co = uměle měnit
(Vrchl.); u. hlasem = nepřiro
zeně mluvit (Zey.)

umělost, v. umělý
umělůstka, ž. = umělá drobnost;

*-stkářstv£, stř. = .dělaní umě
lůstek, pohrávání si s nimi (šel.)

umělý [-le; -lost] = ne přirozený.
.ne přírodní, napodobený \(hed
báví,.. hnojivo, květina, barvivo.
víno...); -lost,—1. =“: znalost:- -lost
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světlo & neumělost tma. (přísl.);
2. obyč. = umělý ráz. -1á. po
vaha.; konkret. = umělá. věc.
ozdoba...: -losti v románě (Sez.);
zpěv bez -lostí (Rais)

uměna, 2., 1. = umění (knlž.); 2.
= musa (obraz.)

umění, stř., k uměti = znalost,
dovednost; černé u. = čarování,
knihtisk; = poznání vyjadřované
v obrazech; uměnfčko, stř., zdrob.
k tomu (žal., hanl.); umění
m'ilo'lmý = milovný umění

úměr, -u, m. = správný poměr
(obrozen.); úměra., z. = rovnost
dvou poměrů; úměrný [-ně;
-nost] = jsoucí v náležitém po
měru k čemu, proporcionální:
plat ú. práci ap. _

'uměřenost, -i, ž. = pochopení
pravé míry 9. řádu; = soulad

'uměstiti = umístiti (šalař)
uměti, umějí = znát, vědět, do

vésti: u. co dobře..., t. j. dělat
|| = znáti nazpaměť; u. mlu

vit...— u. česky... [mluvit];
umívati, opakov.

'umílený, sr. mílíti = milý: -né
bezpečí (čelak.); -ný úsměv
(Staš.)

umilovaný, v. milovati
umíněnec, -nce, m. = umíněný

člověk (lid. a hovor.);
umíněny' [-ně; masu = kdo trvá.
na tom, co si umíní, svěhlavý.
„paličatý“ :
umíniti sl, v. míniti

uminOutl si co = umínit (Baar, lid.)
nmiňovati, v. mlniti
nmíráček, -čku, m. = zvonek, kte

rým se oznamuje úmrtí
umíratl, -rávati, v. mříti
umírnčný [-ně; -'n08t] =

ne výstřední, ne krajní
'umířltl = smířiti (Palac.)
umístiti, umisťovati, v. mistitl
umívatl, v. uměti; umka, v. uma
umknouti, v. mknouti
umlčovatl, v: mlčeti
umlený, umlety', v. mlítl; přenes.

umlený = otřelý, ošuntělý (Jin)
'úmlk, -u, m. = umlknutí, mlče

ní (Hál., PM.-Mor.)

mírný.

umlkati, -knoutž, v. mllmouti
umlouvati, v. mluviti
úmluva, 2. = co se umluví, ujed—

nání, dohoda; ú. s kým, mezi
kým; úmluvce, m. = kdo sjed—
nává, sjedná. úmluvu

'nmluvltý [—tost]= podle úmluvy,
smluvený (Metel.); řeč vzniká,
-tostí celého národa. (Palac.) =
tichou dohodou

*úmluvný = hovorný, přívětivý
(Jin, slovem.)

'umnice, ž. = logika (Mar.)
umný [-ně; -nost] = rozumový

(šafař.); = dovedný, obratný
(kniž.)

umocniti, v. mocnlti; umocňovatel,
-e, m. = kdo, co umocňuje: u.
díla, (šel.), -vati, v. mocnitl

nmodlený, v. modllti se
umoklý, v. moknoutl
umolousaný, -sati, v. molousatl
'umolouzcný = umolousaný (Rals)
úmor, -u, m., 1. = co moří (lidl),

strašná. metla: ú. lidstva (Ner.);
= umoření, smrt, úpad: být (ne—
mocen), ležet na. ú. (lid.), zahy
nout hořkým úmorem (Krásnoh.);
tělo v ú. zblčovati (Krásnoh.);
obyč. pracovat... do úmoru; 2.
ú. dluhu = umořování, amorti
sace; úmorný [—ně;masu = mo
řící, únavný, vysilující (práce,
vedro...)

*umorousaný [most] = morouso—
vltý (šal.)

úmor0vý, přid. k úmor 2.: -vá
splátka

úmoří, stř. = oblast. z které moře
sbírá. vodu

umořltelný dluh = který lze u
mořit

nmořovací splátka... = na. umořo—
vání; watel, -e, m. = kdo umo—
řuje; maté, v. mořitl

umoudřltl se = zmoudřetl, „do
stati rozum“; nedok. .-řova.tí se

umouněnec, -nce, m. = umouněný
člověk; umouněný [-ně; -nost],v.
mounltl = ušpiněný, umolousaný

'umovábný = vábící um,
(šmll.)

rozum
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umožniti = učinit možným (pod- umývaci = jsoucí na umývání
porou, přímluvou): u. komu co, u. umyvač [-čka], -e, m. = kdo u
pokračovat v čem, aby mohl stu
dovat...; -ňovatž, nedokon.

"umprnm, m. = (pražská) umě
leckoprůmyslová škola (student.);
-mák, -a, m. = její žák (t.)

nmravnlti koho, se = učinit mrav
ným; —ňovatel [-lka], —e, m. =
kdo umravňuje; —ňovati, nedok.
k umravniti; často opovržl. =
dávat mravně. naučení

umrazovati, v. mraziti
umrlčí, přid. k umrlec: u. komora,

roucho...: ú. červotoč, brouk, je
hož zvuky ve dřevě se zovou ú.
hodinky

umrlec, -lce, m. = umrlý, mrtvý
člověk;
umrlý = zemřelý, mrtvý; pře
nes. -lá sláva, = zaniklá (Olbr.)

umrněný = pošpiněný, umazaný.
špatný (lid. a. hovor.)

úmrtí, stř. = umření, smrt;
úmrtné, -ho, stř. = úmrtní pau
šál, pohřebné; -tní den = den
úmrtí; -tní lože = na, kterém
někdo umře: -tní oznámení =
o úmrtí; -tnost, -i, ž. = poměrný
počet úmrtí, mortalita; -tný
boj (Ner.) = zápas se smrtí

*umrtvělý = umrtvený (Ner.);
umrtvovati, v. mrtviti

umrzlý, v. mrznouti
'umučencc, -nce, m. = mučedník

'(Krásnoh.);
umučení, v. mučiti;
umučeny' [-ně], k umučiti; pře
nes. = utrýzněný, utrápený; -ně
se tvářit = velmi smutně, ztrá
peně, trpitelsky

'nmýcený, o šatech = usmýkaný.
utahaný, ušpiněný, zničený, zmý
cený (lid.)

nmykati, v. I mykati
úmysl, -u, m. = co máme v mysli,

na mysli, Co zamýšlíme, záměr,
předsevzetí: mít, pojmout' ú.;
míti co v -lu; v. zaječí;
z úmysla, v. zúmysla;
úmyslný [-'ně; -mst] = zamýš
lený, záměrný, zúmyslný
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mývá; umyvadlo, -del, stř. = na
doba na. umývání; umýváma,
-ren, ž. = místnost na. umývání;
umývati, v. mýti

unáhlený [mě,- -nost] = ukvapený,
přenáhlený; Jiti, dovati, v. náh
lití

unanlmismus a-nymizmus». -mu.
m., zlat. = idealistic. názor 0 du
chovní jednotě světa; -mita, z =
jednomyslnost

unašeti, v. nositi; 'u'náš'wý (Durd.,
říd. kniž.) = unášející, strhu
jící, úchvatný (řečník, báseň.)

únava, z. = unavení: (1. po práci,
z práce; pracovati... do -vy

unavený [-ně; -nost] = vyčerpaný,
zemdlený

*unavitelný = kdo, co se může
unaviti (Klicp.)

unaviti = vyčerpat, zeslabit. o-;
být unaven

ůnavný [-ně; —nost] = působící
únavu, unavující, vysilující

unavovati, v. unaviti
unce, ž., z lat., stará váha., dva

lokte (č.-Chod)

unciála, || -Zka, ž., z lat. = velké
písmeno: Jm: pismo = se sa
mými velkými písmeny

unfair <<-fér»,z angl., opak k fair
(hovor.)

ungelt, —u, m., z něm. = dávka
ze zboží dovezeného do města
(zastar.): 0., stará. celnice v
Praze

Unhošť, —tě, ž., město v č.
uniat [-tka] <-nyjat», -a, m. =

člen sjednocené řeckokatolické
církve; uniatský, příd. k tomu

'uničnjíci = ničivý (Č.-Chod)

unie <<únyje>>_,ž., z lat. = jednota.
. spolek, Svaz

unifikace <<—ny-»,ž., z lat. = uni
fikovaní; -kační činnost, mini—
sterstvo; -ko'vati = sjednotit,
sjednocovat
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uniforma <<-ny-»,-rem, ž., lat. = bzi-», ž., nejstarší typ vysoké
stejnokroj; uniformita, ž. = školy; -sitán [-nka], -a, m. =
stejnost tvaru, podoby; uniform
ni [mě] = stejný tvarem, podo
bou; uniformovati co = dáti, dá.
vati čemu stejnou podobu, stejný
ráz; uniformovaný, těž = nosící
uniformu; slož. dok. z

únik, —u,m. = uniknuti, útěk: ú.
ze skutečnosti = její pomíjeni.
nedbáni; v rozhlase = fading

unikát <<-ny-», -u, m., z lat. =
jediný dochovaný kus, exemplář
(knihy atp.)

nnikati, v. nikati
unikátní <<-ny-»= jedinečný
'nnikavý = unikající, prchaVÝ

(čap., šal.); -vé oěi (Tilsch.)
= nedívající se přímo

uniknouti, v. niknouti
únikový, přid. k únik: -vé sklony

= k úniku ze skutečnosti; -va
literatura, činnost = sloužící
k úniku; v. útěkový

unikum <<-ny->>,-ka, stř., lat. =
něco jedinečného, velká. vzácnost

unionismus a-nyjonyzmus», -mu.
lat. = úsilí o sjednocení; Por/lata
(mys-», m. = jeho stoupenec;
-wistický [-ky] c-styc-» = v du
chu unionismu; -nistický sjezd
= s. unionistů

unisono <<-nyzóno»,z ital. = jedno
hlasně (hudeb.); jinak = jed
nomyslně (hovor.)

unitář <<-ny-»,-e, m., z lat. = člen
evang. cirkve nevěřící v Trojici

nniversalismus e-nyvemalimusm
-mu, m., z lat. = 1. idealistlc.
názor pokládající vesmír (= uni
versum) za samostatnou bytost;
2. = buržoas. etický směr zaklá
dající mravnost na společnosti
(rodině, národu...); -salista, m.
= stoupenec universalismu;
-salita, 2. = unlversálnost; uni
versální || zříd. -sálný vně;
-nost] = všestranný, o vědomos
tech...; -ni prostředek... = na.
všechno možné; -ni dědic = je
diný

'universí e-ny-zim ž., z lat. (za
star., Wint.) || běžně universita

universitní posluchač; -sz'm4 stu
dium, budova...

únor, -a, m. =
únorový den

únos, -u, m. = uneseni (ženy,
dítěte); únosce || (Pal.) unositel,
m. = kdo spáchá. únos;
úmsny' [most] = nosný (od
bor.); = co lze unést, zdolat...;
v. neúnosný

'únoží, stř. = místo u nohou, úpatí
(Erb.)

unožiti = zvednout nohu na stra
nu (tělocviě.); stoj únožmo

unuděný [—ně;most], v. nuditi
unylý [-le; -lost], vlast. = una

vený, mdlý, přenes. = smutný,
teskný, roztoužený

uondaný [—ně; mosn =
(lid. a hovor.);
uondatz', -dám = unavit (t.)

úpad (lid. oupad), -u, m.: ú. sně
hu (Raís. lid.) = množství na
padaného sněhu; ú. stráně (Vr.)
= sráz; = úval (Jir.); = úpadek
(říd. kniž._ Krásnoh., Proch.);
nejčast'. pracovat... do úpadu =
až padneme, do úplně únavy, do
úmoru; přisloveě. úpadem: jde
to ú. (Rais) = rychle postupuje,
o nemoci; ú. vraziti do světnice
(Čelak) = naraz, hřmotně

'upadově = těžce (šlejh.)
úpadce, m. = kdo ohlásí úpadek
úpadek, -dku, m. = pád, velký

pokles, silné zhoršení stavu (ná
roda. jazyka, vzdělanosti, mra
vů...); ve smyslu obchod. ú. =
pád, zhroucení, konkurs

úpadem, v. úpad
úpadkový, přid. k úpadek = jsoucí

v úpadku: ú. jazyk, -vě měšťan
stvo; -vá. doba = d. úpadku; -vé
umění

úpal, , = žár; sluneční ú.
= úžeh; 'úpalči'vy' lesk (Há1.)
=“ pálící; 'úpalný den = parný:
-né vedro (Staž.)

upalovati, v. palitl
úpatí, stř. = nejspodnější

hory...

2. měsíc v roce;

znavený

část



upatlaný 1603 uplynulý

npatlaný, -lati, v. patla člověk = nepřístupný, chladný.
upatý, v. upjatý chladně zdrželivý; podob. -té
upažiti = svěsit paže (tělocvič.):

upažovat, nedok.
upejpati se (*upý-), -pá.m se, —pání

= zdráhati se, ostýchati se (lid.
a hovor.); mam; [-vě; -vost] =
ostýchavý, zdráhající se

upevniti, -ňo'vati, v. pevniti
úpění, v. úpěti
úpěnlivý kvě; mosq = úpějící,

žalostný (pláč); -va prosba... =
velmi snažná.

upětí (pozornosti...), v. pnouti
úpěti, -pějí, -pění = sténat, ho

řekovat, žalostně naříkat (kniž.):
(1. po kom (Vrchl.); o větru =
skučet; ú. v porobě, pod tíhou
čeho, v žaláři = velice trpět;
slož. dokon. na- se (mnoho);
vz- (básnic.) || aa)-, prostě do
kou.;
úpívati, opakov.

upiat, -a..., v. pnouti, uptatý, v.
upjatý

Úpice, ž. jedn., město v č.
upíchnutý nač (žal.) = všímající

si jen toho (hovor.)
upíjeti, v. píjeti
upínací prace = spojena s upíná.—

ním předmětu do obráběcího
stroje;
upínat'i, v. pnouti; upinav'ý, 0
rostl. = popínavý

upír, -a, m., druh netopýra, zva
ný americký; podle pověry =
noční příšera upíjející krev; pře
nes. o člověku = nemilosrdný
vykořisťovatel, vydřiduch

upíratl, v. příti
úpis, -u, m. = upsání, písemný

závazek; úpisce, m. = kdo upl
suje, upíše

upisovací lhůta, kurs = na, při
uplsování; motel, -e, m. = kdo
uplsuje; matt, v. psáti;
upisovna, -ven, ž. = místo na
upísování (půjček...)

"ůpivý = žalostný (Scheinpfl.)
upjat, -a..., neurč. \zp. upjati, v.

pnouti
upjatý (řídč. upatý, upiatý) [-tě;

—tost]: u. zrak... = upřený; u.

_'uplívatl si =

chování; -tě se chovat
uplácetl, v. platiti
uplakance, -nce, m. = uplakaný

člověk (hanl.) || uplakánek, -nka,
m. (mírnější);
uplakan'ý [mě] = kdo mnoho
plakal: -né dítě, oči; -ný den =
deštivý; vypadat -ně

úplata, 2. = zaplacení, úhrada (jen
odbor.); úplatce, m. = kdo koná
úplatu

úplatečck, -čku, m., zdrob. k
úplatek, -tku, m., původ. = plat,
mzda, odměna. dnes = peníze na
podplacení; -tkář, -e, m. = kdo
dava úplatky; -tkaření (Herb.)
= —tkařství; -tkářský [-sky;
-stv£], přid. k úplatkář

uplatnlti = přivést k platnosti (vě
domosti...); -t'ňovati, nedok.

úplatný [mě; -nost], příd., 1. k ú
plata: -né výkony; —ně = za
úplatu (jen odbor.); 2. souvisí
s úplatek = přijímající úplatky,
dávající se podplácet

úplavice, ž., nakažlivá střevní cho
roba, dysenterie; přenes. = sta—
rá rakous. dvoukorunová. ban
kovka (valeč.)

úplaz, -u, m. = sráz, smyk na
dříví

'úplet, -u, m. = upletení (Palac.);
= spleť (Heyd.)

odplivovatl si
(Němc.);
uplivnouti, v. plivnouti

'úplň, -ně, ž. = plnost, hojnost
(Hal,)

úplněk, -ňku, m. -= plný měsíc:
tvář jako 11. = plná., široká;
úpl/ňkový obličej = jako úpl
něk (Trév.) '

úplný [mě,— -nost] = čemu nic
nechybí, celý (výbava, zařízení
...); ú. měsíc (Ma.) = úplněk;
ú. zmatek = velký, ve všem; ú.
blazen... = učiněný“ (lid. a ho
vor.); podob. ú. blázinec (t.);
-ně nový... = docela, zcela; do
dati co pro -nost

uplynulý rok... = minulý



uplývati 1604 *upřímý

nplývatl, v. plývati
'ůpný [mě] = žalostný (Koll.)
'upocenec, -nce, m. = upocený

člověk; upocený = kdo se upotí
upoklonkovati se, v. poklon
upokojitl = učinit pokojným, u

klidnit, utišit, uchlácholit;
-jo'vat1, nedokon.

'úpol, —u, m. = zápas (Heyd..
Těsnohl.)

úpolín, -u, m., rostl.
úpolník, -a, m. = polní vrabec; =

zápasník (říd. kniž.)
upomcnouti, upomínati, v. -pome

nouti
upomínka, -nek, 2., 1. = upome

nutí (k zaplacení...); 2. = vzpo
mínka, památka; u. na koho,
nač; dáti co... -kou, v. -ku (nik.
upomínky ve význ. paměti);
—nkový předmět (Vrba) = na
vzpomínku, na památku

ůpona (Krásnoh.) || obyč. -nka,
-nek, ž. = výhonek rostliny k
zachycení; -nkový (čech) ll anko
vitý, o rostlinách = s úponka
mi, popínavý; -nkovltá bytost
(Sez.) = která se musí k ně
komu upnout, nesamostatná

úpor (lid. oupor), -u, m. = vzdor,
odpor: ú. proti pravdě (Suš.);
= místo, kde se opírá slunce,
trávník (lid.); = nížinný baži
natý les (odb.); rostl.; úporný
Vně; mostJ = vzdorný (čelak.);
-né očl = upřeně, -ná pozornost
= napjatá (č.-Chod); nejčasť. ú.
= tuhý (boj), vytrvalý, houžev
natý; -né ticho = stálé (Čap.);
-ně bojovat, přemýšlet

uposlechnouti, v. slechnouti
uposloucbatl se, v. slouchati
upotřebltelný [most] = čeho lze

upotřebiti
upotřebitl čeho || lid. a hovor. co

= vykonati tím potřebu, užít
k úkonu (nástroje, papíru...); u.
slova..., nespr. m. užít; mít
proč upotřebení, nečes. m. mo
ci čeho upotřeblt;
nedokon. upotřebovatt (říd.)

upouštětl, v. pouštěti
'upovšeclmíti = zobecnit (Palac.)

'upozaditi, -děn(í) = zatlačiti do
pozadí, odstrčlt (neústrojné)

upozornitl koho na koho, nač =
obrátit naň, na to jeho pozor
nost; -ňovati, nedokon.

upracovaný, v. pracovati
úprava, ž. = upravení, upravo

vání (šatu, vlasů, jídla, diva
delního kusu, textu...); ú. škol
ní úlohy... = vnější ráz (pís—
mo...); úpravna, ž. = místnost
na upravování, šatna; úpravny'
[-ně; -nost] = pěkně upravený,
zařízený (šat, byt...)

upravovatel [-lka], -e, m. = kdo
upravuje, upraví; -'va.ti, v. pra
viti

uprázdniti, -p1'ázdňovat'i, v. prázd—
nití

uprchlický [-cky; -ctvž], přid. k
uprchlík [-Zice], -a, m. = kdo
uprchne

úprk, -u, m.- = prudký běh, ú
těk: ú. na dvě strany (č.-Chod);
dáti se na ú. (t.); = útok (Pa
lac.); = závod (Chaloup.); obyč.
jen přísloveč. úprkem běžet, le
tět, hnáti se... = prudce, horem
pádem

*uprostraniti čemu = dát průchod
(Palac., Suš.); _Mvati, nedokon.

_uprostřed, příslov. = v prostředku,
ve středu, prostřed; předlož. s
2. p.: u. města...

uprošovatl, v. prositi
upřádati, v. přisti
upříl-išený [-ně; —nost] = zveliče

ný, přehnaný; -ně = přehnaně
(co líčiti ap.); -ně se zmenšit.
zvětšit..., chyb. m. příliš;
upříh'šitz' co = „učinit příliš
ným“, zveličlt, přehnat, pře
pnout; upřilz'šovati „ upří-, ne
dokon.

upřímný [-ně; -nost] || podle nej
častější výslovnosti upřímný =
přímý, v jednání, v řeči, ne fa
lešný, opravdový, nezáludný, be
zelstný; u. v jednání, ke komu:
u. člověk, zájem, dík

*upřímý [-mo] = přímý, upřím
ný (zast., Palac., Suš., šmil.)



upýpati se

upýpati se, v. upejpatl se;
*upýpa'vka, ž. = upejpavé děvče
(Koll.)

urá, v. hurá.
uračiti se, v. ráčiti
úradu, ž., 1. = raděni (s kým):

dáti se do -dy (šmil.), bez -dy
dáti odpověď (Palac.); chodit
v -du (Hal.); 2. = na čem se
uradime, usnesení, rozhodnuti:
zapůsobit na či —du (Vr.) ||
úradek, -dku, m.: -dky boží pro
zřetelnosti (t.)

uragan || -gá'n, -u, m., z indiánš.
= vichřice, hurikán; přenes. zkář
zy u. (Čech)

Ural, -u, m., sovět. pohoří, země
uraloaltajské jazyky = ugrofinské

a. turkotatarské
uralský, přid. k Ural
uran, -u, m., z řeč., kov; U., oběž

nice; Urania a-ránij, -nie. ž.,
musa; mie, ž., divadlo v Praze;
uraWismus <<-nyz-», -mu, m. =
mužská. homosexualita;
uranový, přid. k uran: -va ruda

úraz, -u, m. = nehoda, poranění:
utrpěti ú., přijíti k -zu, vyváz
nouti bez -zu, zemříti od -zu;
úrazovku, -vek, ž. || řidč. -zo'ima,
-ven, ž. = úrazová. nemocnice;
úrazovost, -i, ž. = počet úrazů;
úrazový, přid. k úraz: -vé pojiš
těni, -vá nemocnice

'uraženecký = urážlivý 1.
urážeti, v. rážeti;

urážka, -žek, ž. = uražení, dotče
ní něčí cti: u. (na cti);
urážlivý Evě; dvostL 1. o člo
věku = který se snadno urazí.
cítí dotčen; 2. o slově, Výro
ku... = urážející; -vé mluvit,
chovati se;
*uráž'ný = urážlivý 2. (HaL)

Urban, -a, m., z lat., křest. jm. i
přijm., zdrob. -bánek, -nka, m.;
urbanismus <<-nyz-», —mu, m., 1.
= stavba měst; 2. = literární,
umělecký zájem 0 města; urba
nita, ž. = „městské\chová.ni“,
zdvořilost, uhlazenost; urbánní
= (městský) uhlazený, zdvořilý

urbariální, z lat. = poddanský

1605 *urlaub

urbář, -e, m., z lat. = městská.
kniha obsahujici soupis poli, luk
atd. a jejich majitel-ů

urbura, ž., z lat. = královský dů
chod, desátek z dolů (Palac.,
Jin)

určení, stř., 1. dějově k určitl; 2.
v mluvn. = slovo, výraz určující
jiné slovo, jiný výraz;
určený den... = ustanovený; ně
kdy zbyteč.: mistnost -ná k če—
mu, m. mistnost k čemu

*určitel, -e, m. = kdo určuje, po
řadatel (Palac), '-Zný [dnost]
= co lze určit (Mar., Palac)

určití = stanovit, zjistit (cenu,
plat, den...); slož. dokon. před
koho k čemu = předem, napřed
ustanovit, predestinovat; před
určený; mí, stř.; v. určovati

určitý [-tě; —tost] = určený, sta
novený (den, směr, lhůta, hodí
na, heslo...); -tá. zpráva = přes
ná., přesně určující, stanovující;
u. slovesný tvar = vyjadřující
osobu, čas, rod...; -ta číslovka,
-té zájmeno = s přesným vý
znamem (tři..., proti mnoho.
ten..., proti nějaký): často ne
vhod. m. nějaký, některý,
jistý: věnovat nač u. obnos;
určití lidé myslí, -ti živočichové
žiji...; -tě přijít, m. jistě, na
jisto; řici co s —tostí m. s jisto
tou

určovací = na. určení; -vatel, -e.
m. = kdo určuje (Břez.)

určovati, nedok. k určití; slož.
nedok. před:- = předem určovati

*urda, ž. = smetana z žinčice, ne
sbíraná, žinčice (Roll., Oibr.)

urgence, ž., z lat. = naléhání, ná.
tlak, upomínání, -nka; urgo'uati
co = naléhavě vymáhat, upomí
nat; slož. dokon. na.- se čeho
(mnoho)'; vzu- co

Uriňš <<-ryjáš», —e, m., služebník
biblického krále Davida; symb.
zrazeného muže vydaného na
smrt; sm: list = který odevzdá.

*urlaub, -u, m., něm. = dovolená.



urna 1606 úřad

urna., uren, ž., lat. = popelnice;
= schránka na hlasovací lístky,
osudí; zdrob. urm'č'ka, -ček, ž.

*urobotovaný = upracovaný (Kosm.)
úročiti, zprav slož. dokon. z- vklad

třemi... procenty = dáti z něho
3 procenta úroků; nedokon. zúro
čovatž

úročky, »kú, m. pomn. =
měty (lid.); v. úrok

Úročnice, ž. jedn., ves v č.
úročník, -u, m., rostl.
úroda, ž. (lid. někdy pomn. -dy)

= co se (za rok) urodí; ú. ví
na...; úrodwý [most] = přiná
šející úrodu (rok, půda); pře
nes. = plodný (doba, myšlenka,
učení...); 2, stup. mější

úrok, -u, m., souvisící s říci. rok.
1. = plat splatný v určené době
(zastar., Jir.); 2. často pomn.
úroky = náhrada za. půjčení pe
něz n. výnos z uložených peněz;
3. často pomn. = uřknutí (lid.);
sr. úročky;
úrokovati, zprav. slož. dokon. z
= (z)úročiti; úrokový počet, -vá
míra...

pří

urolog, -a, m., z řeč. = lékař mo—
čových chorob; »g'le <<-gyje», ž.
= nauka o moči a močových
chorobách

'úrost, —u,m. = urostlost (Č.
Chod)

urostlý [-le; -lost] = pěkně vy
rostlý

urousaný, v. rousati se
úroveň, -vně, ž. = hladina, výše.

průměr, niveau: životní, kultur
ní ú.; výroba... je na světové
úrovni ap. = vyrovná se světové
výrobě; pod. být pod světovou
úrovní, povznésti co na světovou
ú.; práce vyniká nad ú. = je
nadprůměrná; práce je pod úrov
ní = podprůměrná

'urovnalý [-lost] = urovnaný (T.
Nov.)

'uroz'onec, -nce, m., 1. = dítě
(Marek); 2. = urozený muž
(Palac.); *urozenstvo, stř. hro
mad. = urození lidé, tvorové
(Čelak.) ;

urozený [-ně; 41080 = pochá—
zející ze šlechtického rodu; u.
pán, —ná,paní, vaše -nost..., star
ší tituly

'urputiti se v kacířství (Palac)
= stávati se urputný, zatvrzo
vati se;
urputnický boky; -ctvž], příd. k
urputník [miceL -a, m. = ur
putný člověk; urputný [mě,
-'nost] = zarputilý, zarytý, za.
vilý, neústupný

Uršula, 2. = Voršila;
uršulmka, -nek, ž. = jeptiška z,
řádu sv. Uršuly

'úrubek, -bku, m. = zlomek, frag
ment (Suš.)

*ůrupný = zarputilý (Suš.)
'urvisko, stř.. z pol.: skalné u. =

urvaná. skala (Holeč.)
urychlení, stř., k urychliti, v. rych

liti; poslat něco s -ním = urych
leně, spěšné;
urychlený Plně; ma.—n]: u. po
stup; -ně pracovat; urychlovatel,
-e, m. = kdo urychluje (šal.);
matt, v. rychliti

'urýšen(ý) = unaven(ý) spěchem
(zast., Wint.)

'úryv, -u, m. = úryvek (šlejh.)
'urývaný [mě] = přerývaný (Jin)
úryvek, -vku, m. = kousek, část,

zlomek, Výňatek slovesného díla;
úryvky pláče (č.-Chod) = jed
notlivé části přerývaného pláče:
úryvkovitý [-tě; -tost] = jsoucí
v úryvcích

úřad, -u, m. = jednotka, orgán
spravy, moci; spravovat, zastá
vat, vésti ú.; = místnost, budo
va úřadu; přenes. (život.) =
úředník, člen obecního úřadu
(lid., Herb.);
úřadu (lid. ou-), -dovi, m. =
úředník (s mírnou příhanou);
úřadeček, -čku, m. (Ner.), zdrob.
k úřádek, -dku, m., zdrob. k úřad;
'ú'řadníček, -čka, m. (Ner., Arb.,
Jir.), zdrob. k 'ú'řadník, -a, m.
= úředník;
úřadovna, -ven, ž. = úřední
místnost; úřadovati = vykoná
vat úřad



úřední 1607 uskladniti

úřední [-ně], přid. k úřad: (1. den,
byt, cena, řeč, cesta, lékař, ta
jemství...;
úřednický [-cky; -ct'vi], přid. k
úředník; anictvo, stř. hromad. =
úředníci;
úředník [»niceL
zastává. úřad

uřehtaný, v. řeht
uřeknouti, v. říci
úřezek, -zku, m. = uřezaný kou

sek, odřezek; = pantofel uříz
nutý z boty (lid.; často au,-);
ú., -zka, m. = menší zavalitý
člověk, výrostek (lid. ou-)

uřezovatl, v. řezati
uřítltl se, -cen(í) = uhřáti se, za

potit řícením, během, spěchem:
být uřice'n || celý uřicený

uřknoutí, -řkl, -řknut(í) koho, co
= pohledem (původ. zaříkává—
ním) způsobit nevolnost, zarazit

-a, m. = kdo

růst, vývoj, zdar, učarovat ve
zlém smyslu

uřvanec, -nce, m. = uřvané dítě;
uřvaný = ukřičený, stále, často
křlčící (zhrub.)

'ůsadba, ž., z ruš. = stavení
usance ayzánsem ž., z franc. =

zvyklost; usa/nění azan-», přid.
k tomu

'usatOniti = usotoniti (Tilsch.)

usazenina, ž. = co se usadí, sed
llna

usazovatl, v. sázeti
'uSebraný [-ně; -nost] = soustře

děný; *usebrati se = soustřediti
se

úseč, -e, ž. = úsek (kruhu...);
úsečka, -ček, ž. = část přímky;
úsečný [mě; most] = „(jako)
useknutý“, velmi stručný, zhuš
těný, koncisní, řízný

usedavý [duel,- -vost]: u. pláč =
při kterém srdce usedá., srdce
rvoucí, žalostlvý; -vě plakat, na.
říkat

nsedlický boky; -ctv£], _přid. k
usedlik, -a, m. = občan, měšťan
dlouho, déle někde usedlý, sta
rousedlík (Vr.)

uSedlina., 2. = sedlina

usedlost, -i, ž., 1. podst. k usedlý;
2. = selské hospodářství

mdlý [1-16; —lost] = usazený:
přenes. = vyrovnaný, klidný,
nevznětllvý; 2. stup. usedlejšl
Hil

úsek, —u,m. = („useknutá“) část
něčeho, plochy, cesty, fronty...:
vědní ú.

useň, -sně, ž. = vydělané. kůže
(odb.); v. usňový

uschlý, v. schnouti
'uschopnětí, -něji = státi se schop

ný ll “niti = učiniti schopným:
»ňovatz' = činiti schopným: to
ho -ňuje, aby... (Sez.)

úschova, ž. = uschování: dáti, přl
jmouti co do -vy; úschova/vatel
[-lka], -e, m. || úschovce, m. =
kdo dává, dá do úschovy:
úschovna, —ven,ž. = místnost na
uschování; úschovně, -ho, stř.
= poplatek za uschování

úsilí, stř. = usilování: ú. oč, ú.
domoci se... čeho; úsilný vně;
-nost], 1. = obtížný, nesnadný,
namáhavý (zastan, Palac.); ú.
pochod (vojen.); 2. = usilovný:
-ná. snaha; -ně proslti za koho
(Jin)

usilovati oč = snažiti se oč;
slož. dokon. na,— se (mnoho):
usilovávati, opakov.

usllovný (odch. ú
[»-ně,- mostJ =
snažný

usínatl, nedok. ]: usnouti; ustnávati,
opak;
usímwý tón = ospalý (Mrs.)

usjednotiti, v. jednotlti
uskakovati, v. skočitl
úskala, ž. (zastat) || zprav. úskalí,

stř. || úskabima, ž. (zast.) = vy
čnívající skála; přenes. vyhnouti
se, obeploutl ap. úskalí = nena
razit, vyhnouti se nebezpečí, od
poru.... překonat potíže

uskládati, v. klásti
uskladnit! || novější -do'vati = u

ložiti do skladu; -d'ňovati, ne
dokon.

podle úsilí)
usilující, pilný,



úskočník 1608 úspěch,

úskočník [miceL m. = úskoč
ný člověk (Třebíz);
úskočný [mě,- -'nost] = lstivý,
obmyslný

I úskok, -u, m. = skok stranou;
přenes. = lest, obmysl

II "úskok, -a, m. = zběh (Koll.,
Palac.)

'uskromnělý = kdo se uskrovní;
'uskromn'íti se, -m'ň.o'vati(Preiss,)
= uskrovníti se, -vňovatí

uskrovniti se (v čem) = spokojiti
se s málem, omezítí se; 47ňovat£
se, nedokon.

uskřínouti = uskřípnout, uštípnout
(lékař.)

uskutečnítelný = co lze uskuteč
niti; uskutečnití = učiniti skut
kem, provést, realisovat: -čňovati,
nedokon.

usláblý, v. slábnouti
uslůdlý = zasládlý, o ovoci (Sez.);

prožitek u. ve vzpomínce (t.)
úslwí, stř. = slovní obrat, rčení,

fráze
úsluha, ž. = skutek z pozorností,

z vděčnosti
úslužný [mě; -nost] = ochotný

k úsluze
uslzený [-ně; -nost] = mající oči

plné slz; -né víno = víno zvané
lacrimae Christi (Ner.)

*úsměch, -u, m., 1. = úsměv
(Koll.); 2. = posměšek (šmíl.,
Těsnohl)

nsměrniti koho, co = dát komu,
čemu směr, pokyny, rady, stej
ný, jednotný ráz; %ovatž, ne.—
dokon.

úsměšek, —šku, m. = posměšek;
úsměšný [-ně; -nost] = posměš
ný: -ná ostrost (Jin)

úsměv, -u_ m. || 'úSměvek (Pfl.
Mor.) = usmání; usměvavý ||
řidč. usmí— Míč; -vost] = rád,
často se usmívající || (kniž.)
úsměvný [—ně; -nost]

usmíření, ve rčení na usmířenou
= na usmíření; usmířití, usmí
řovatž, v. mířiti

uSmívatí se, v. smáti se; usmívavý,
v. úsměv

uSmlouvati, v. mluviti

usmolenec, -nce, m. = usmolený
člověk; usmolený, v. smoliti

usmrcovati, V. smrtiti
namrkanoc, -nce (zhrub.) || (mir

nější) _ká'nek, -nka, m. = usmr—
kaný člověk;
usmrka/ný = stále smrkající ;.
přenes. (zhrub.) = nezkušený...

usmrtiti, v. smrtiti
'úsmrtný nápoj = smrtÍCÍ (Suš.);

-ná úloha (ve válce) = povin—
nost usmrcovati (Ner.)

nemýkati, v. smýkatí
nemyslití si, v. mysliti
*usnábiti = uspat (Rais, nářečy
usnadnltl, -dňovati, v. snadníti
usnášoti se, v. nositi
usnesení, nik. -5em, stř. = na.

čem se usneseme, rozhodnuti,
ustanovení; usnésti se, v. nésha

naučný, k usníti, v. II sníti
nanouti, -snu, -snul_ -snuv, -snu

tí = upadnouti do spánku;_ věc
usnula. = nemluví se o ní. ne—
projednává. se, zapomnělo se na,
ní; v. usínat!

usň0vý, přid. k useň
úsoba, ž. = vlastní já (říd. kniž.);

= bytost (Mrš.); = osobnost.
(Nov.); = typická. osoba, před-
stavující řadu lidí, typ (šal.):
usobiti se = na sobě samém se
založit (Palac.);
'úsobnost, -i, ž. = ústrojenství—

usotoniti = unavít, utrápít (lid.)
nsoustavníti, -ňovati, v. soustava.
nBoužený, v. soužití
'uSpanlivý [-vě] = uspávající (Jin)
ucpaný, v. spáti
uspávací prášek, prostředek = na.

uspání; uspa'vač [-čka], odch.
-pá-, -e, m. = kdo uspává:
u. dítek (Sova); -čky, o vilách.
(Krásnoh.); uspávaná, ve spojení
na uspáva/nou = na uspání
(Martin); *uspá'vafnka, ž. =
ukolébavka (Kosm.); uspávatí,
v. spáti; uspáva'uý = uspávajíci

ůSpěch, _-u, m. = zdar, štěstí v
práci, v podnikání, dosažení cíle:
mít ú., dosáhnout, dobýt -chu:
vykonati co s -chem; úsilí bylo
korunováno -chem



uspěchaný 1609 ústecký

uspěchaný, v. spěchati
úspěšný Ewě; most) =

úspěch. zdařilý
uspěšovatí, v. spíšiti
napětí, v. spěti
uspíšiti, uspišo'vati, v. spíšiti

mající

uspokojiti, —_7'o'uat'i,v. spokojiti;
uSpokojivý Evě,- -vost] = uspo
kojující

úspora, Z., 1. = uSpoření (času.
plynu...), 2. = co se uspoří:
úsporný [-ně; -nost] = přináše
jící úsporu, hospodárný

napořádati, v. pořadati
usrknouti, -kovati, v. srknouti
ústa, úst, stř. pomn., 1. = otvor v

obličeji; a) jako ústroj na přijí
máni potravy: jíst plnými ústy;
nemíti co [vzíti, dátiJ do úst
= nemit! co jíst; jídlo mi roste
v -stech = mám nechuť k němu;
utrhnouti, -hovati si (jídlo) od
úst = nedopřáti si, -přá.vati si.
aby se dostalo na jiné: přenes.
= vůbec šetřit; přenes. žiti z
ruky do ú. = žití den ze dne.
nuzně, jen se protloukat;
'b) část mluvídel, nástroj řeči;
přijíti do lidských úst, v." jíti;
lže, až se mu od úst kouří, v.
kouřiti; mluviti. říci co jen na
'půl úst = málo mluvit (šmil.),
nesrozumitelně říci (lid. a ho
vor.); zacpat komu ú. = uml
čet jej, přinutit, aby o něčem
nemluvil (t.); neviděti si do
úst, o prostořekém (t.); po
slouchati co s otevřenými ústy
= s údivem, překvapen (t.);
vzít komu co z úst = říci dříve
právě to, co jsme chtěli říci sa
mi; mluvit, jako by nám ústa
(vulg. hubu) zašil " jako by nám
ú. zamrzla = nerad (lid. a ho
vor.); čím srdce přeplněno, tím
ú. přetékaji = o tom se rádo
mluvi; národ mluví ústy veli
kých lidí ap. = velicí lidé mlu—
ví za národ, v jeho duchu;
2. = rty: políbit koho na ú. ap.

ustájití dobytek (odb.) = chovat
v stáji, nevypouštěti ven

ustáliti, rozk. -stal = učiniti stá.
lýlm u. co; u. se: slovo se -1110
v jistém významu; u. se na čem
= rozhodnouti se pro to; usta
lovati, nedokon.

ustalý, (Němc.) ustálí! || ustatý =
unavený (lid.)

ustálý (ustátý) = co se ustojí.
usazený; v. ustalý

ustání, stř., k ustáti, ustanu, v.
II státi; bez u. = bez přestání,
stále

ustanovení, mý, v. stanoviti;
'usta/rwzňtel [-ka], -e, m. = kdo
ustanoví, zakladatel (Palac)

ustanovovací dekret... = kterým
se ustanovuje; -vo11ati, v. sta
noviti

ustaralý (Třeb.) [] zprav. -raný
[-ně; -nost] = mající plno sta
rostí, utrápený starostmi

ustatý, v. ustalý; ustátý, v. ustálý
ústav, -u, m. = zařízení k nějaké

mu účelu, příslušná. budova, in
stitut, instituce: výchovný, kul
turní, léčebný, pohřební... ú.

úStava, ž. = souhrn základních
ustanovení většího společenství,
hlavně státu, konstituce;
ústa/vdaka? [y-cky; -ctv£], příd. k
ústavák, -a, m. = stoupenec
ústavy v st. Rakousku (s hanl.
odstínem)

ustávati, v. II státi
ustavičný [dně,- -nost] = neustá

vající, neustálý, stálý, trvalý, ne
přetržitý

ustaviti, v. staviti
ústavní [-'ně,- -nost], přid., 1. k

ústav: ú. majetek, zařízení; 2.
k ústava: ú. listina, výbor, soud,
pravo; -ně = podle ústavy;
-nost = jednáni... podle ústavy

'ústavný = ustavičný (šafař.)
ústavodárný sněm, -né shromáž

dění = připravující ústavu
ustavovatl, v. stavovati
'ůstavověl'ec, -rce, m. = ústavak

(Ner.); 'měrmj = věrný ústavě
(Brát)

ustavující schůze spolku... = na
které se spolek ustavuje

ústecký, přid. k Ústí



ústečka. 1610 ustýlaii

ústečka, stř., pomn.. zdrob. k ústa
'ustejněný oblek = stejnokroj (č.—

Chod) _
ústenka, ž. = část ochranného za.

řízení proti otravným plynům
ústí, stř. = otvor (hlavně, pece,

dolu); ú. řeky = ta. část, kde se
vlévá do jiné, do moře; 0.,
města v Č. _

ústiti = vlévati se: Vltava -tí do
Labe ap.; jedna ulice ústí do
druhé, na náměstí = přechází;
slož. dokon. 17- (kniž.); alej
vústila do mlází (Neum.); w— =
vlíti se; ulice vyústí = skončí,
má konec; slož. nedok. vústovatt,
vyúsťovati; ústtvatt, opak.

ústka, ústek, stř. pomn., zdrob. k
ústa

ústní [-ně; mostL příd. k ústa:
dutina ú.; ú. vodička = na vy
plachování úst; ú. napomenutí =
slovy, řečí (ne písemné); podob.
ú. zkouška, slib, jednání...; ú.
podaní, v. podání; -ně co slíbit...;
|| 'úst'ný (Holeč.)

'ústrach, —u,m. = děs
ústraní, stř. = místo stranou, sou

kromí; *ústra/nný pohled = na
stranu (Č.-Chod)

ustrašenec, —nce,m. = ustrašený
člověk (hanl.); -šenecký boky;
-ctví] = vlastní ustrašencům;
-šený [mě,- -nost] = poděšený.
u-, plný strachu

'ústrašný = děsivý (šleth
ústret ][ -ta li -ty, ve rčení na

ústret, 17 12. jit... (čech, Heyd.)
|| 1; ústretu (Suš.) || nejčasť. kniž.
v ústrety (Koll. v ústřety) =
vstříc, naproti

ústrk, -u, m., často pomn. -ky =
odstrkováni, křivda

ustrnoutl (se), v. tmouti;
ustmuly' [-le; -lost] = co ustrne:
u. tvar mluvnický...; -lé stano
visko = zastaralé, nehledící k Vý
voji; u. člověk = užaslý

ústí-oj, -e, m., 1. = ustrojení, o
děv, šat; 2. = úd, orgán;
ustrojenec || ú-, -nce, m. = ži
vočich, rostlina;

ústrojmtvž, stř. = ústrojí; Jen
stvo, stř. hromad. = ustrojenci;
ústrojí, stř. hromad. = soubor
ústrojů || nehromad. = organis
mus;
'ustrojity' = ústrojný (Pai.);
ústrojný [-ně; - nosu, 1, =
dobře ustrojený, vy- (Suš.); 2.
obyč. = jsoucí rostlinného n.
živočišného původu, organický; =
shodující se s „ústrojím“, se slo
žením, se strukturou: ú. vztah
k práci (ve shodě se socialis
mem); -né slovo (ve shodě se
strukturou jazyka)

ustrojovati, v. strojiti
ústředí, stř. = ..co je v středu“,

hlavní středisko
'ustředltl = soustřediti (šal.)
ústředna, -den, z = ústřední kan

celář, ústředí, centrála; ústřední
= soustřeďující, kde se soustře—
ďuje ap., hlavni, centrální (sprá
va, úřad, topení);
most, -i, ž. = soustřeďování,
centralisace (Palac)

ústřel, -u, m. = bolesti v kříži,
„houser“; ústřelný: -né kořeni
(Jir.) = proti ústřelu (lid.)

ústřety, v. ústret
ústřice, ž., mlž
nstřihovatl, v. stříhati
ústřižek, -žku, m. = co se ustřihne
ústup, -u, m. = ustoupení, couv

nutí; ú. před nepřítelem; =
místo, kam možno ustoupit, útu
lek (Puchm.)

ústupek, —pku, m. = ustoupení,
povolení v něčem; dělat komu
-pky; ústupká'ř, -e, m. = kdo
dělá. ústupky (s hanl. odstínem);
dřsk'ý [-řsky; -řstv£], přid. k to
mu (t.)

ústupný Plně; masu =
ustupující, povolný

ustupovati, v. stoupiti
ústupový Dvě; duostL přid. k ú

stup: -vá. politika = p. ústupu.
ustupování, dělání ústupků
(Gottw.)

nstydatl, ustydlý, v. stydnouti
ustýlati, v. stláti

ochotně



usuálni 1611 ušubrati

usuální (nik. usuelni) <<-zu-»= 11 'ušitý '= kdo něco slyšel na
jsoucí v usu, obvyklý, běžný vlastní ušl, o svědcích (Vym.,

úsudek, _dku_ m__ 1_-= rozsudek Těsnohl.; umělé podle očitý)
(zastar., Suš.); 2. = co usoudí
me, soud, mínění; = soud vy
vozený z_jiných soudů (odb.): ú.
0 kom, o čem; úsudkov'ý počet
= založený na úsudku

'usudllvý = schopný usuzovati.,
rozvážný

usnpaný, v. supati
usurpace azur-», ž., z lat. = u

chvácení; 1215307, -a, m. = u
chvatitel, samozvanec; -pátorsky'
[-sky; -st'ví] = uchvatitelský;
usumovati moc, trůn = uchvá—
tit, zmocnitl se

usus aúzus>>,usu, m., z lat. = oby
čej, zvyk

usuzovati, v. souditi
usvadlý, -d'nouti, v. vadnouti
usvědčovatl, v. svědčiti
usvínlti, v. svině
úsvit, -u, m. =

ú. nové doby ap. =
znamení, začátek

uSychati, v. schnouti
uSýpati, v. sypati
ušůč, -e. m. = ušák; ušáček, -čku

" -čka, m., zdrob. k ušák, -u II
-a; ušák, -a, m. = ušatý člověk,
-té zvíře, hlav. zajíc (lid. a ho
vor.); lid. též = škvor || ušák,
-u, m. = hrnec s velkými uchy

ušan, —a,m., savec

ušatec, -tce, m. = ušatý člověk.
zajíc, osel (lid. &.hovor.);
ušatěti, -tějí = dostávati
ké uši;
ušatý = mající velké uši, velká
ucha.; u. hoch, sova -tá, -tá. ná.
doba

ušeň, -šně, ž., plž
uši, v. ucho
ušíč'ko, stř., houba

svítání; přenes.
známky,

vel—

ušípané, -ho, stř. = vepřový do
bytek, vepř (lid.)

'uširyvný, o řeči (Lier) = roz
rývající sluch

ušisko, stř. = velké ucho (zhrub.)
ušlšmaný, v. šlšmati
1 ušitý, v. šíti

ůškleb, -u (kniž.), obyč. úškle
bek, —bku. m. = pošklebek:
úšklebný [vně,- —nost] = 5 po
šklebkem, šklebící se, o úsmě
vu, o tváři... (kniž)

uškleb0vatl se, v. škleb
ušklíbati se = šklebiti se;

-bmuti se, -b1, -bnutí, dokon.
= zaškleblti se

ůško || časť. ouško, -šek, stř.,
zdrob. k ucho

uškubovatl, v. škubati
ušlapovatl, v. šlapatí
ušlechtilý [-le; -lost] = (povaho

vě) jemný, šlechetný (člověk,
povaha, chování, smýšlení); u.
druh ovoce... = šlechtěný

ušlý [-le], 1. = co ujde. uniklý
(zlsk); 2. = unavený chůzí; Vý—
padat ušle

ušmudlaný, k ušmudlati, v. šmudla
ušní, příd. k ucho: u. maz, bubí

nek, lékař
ušoun, -a, m., poloopice
ušplněnec, -nce, m. = ušpiněný

člověk (lid. & hovor—.);
ušpiněný, v. špinlti

ušt, -u, m. = cípek, lalok rost
linného listu (odbor.)

uštědřlti komu, co = dát, darovat;
-řovatl, nedokon.

'uštěpačník, -a, m. = uštěpačný
č10věk;
uštěpač-ný || někdy ušti- [-ně;
-nost] = štiplavý, „kousavý"
(člověk, řeč)

úštěpek || úštžpek, -pku, m. = od
štěpek (Sez.); obyč. přenes. =
pošklebek, štiplavé, kOusavé slo
vo; úštipkář, -e, m. = kdo si
dělá úštěpky z druhých (Herb.)

uštípnoutl, uštipovati, v. štípnout!
'úštlpný = úštěpačný (Wint.)
uštlřovati, v. štiřitl se
uštknouti, -kl, -knuv, -knut(í) ko—

ho = uštípnout (o hadu)
uštvaný [—'ně; -nost] =

uštve, koho lidé uštvou
nšubrati, v. šubrati

kdo se



*utahanina.

'utahanina, ž. = mrzák ap. (vo
jen. váleč.); = slátanina (zhrub.)

utahovati, v. tahati
*utajenost, -i, ž. = tajemnost

(Nela)
'ntájeti, -její = utajovat, tajit

(Hák)
*útají, stř. = úkryt (šlejh.)
ntajovati, v. tajiti
utápěti, v. tápěti; uťat(ý), v. títi
utéci, v. téci
'utečenec, -nce, m. = uprchlík

(Zey., Vr. & j.)
útek, -tku, m. = příze, do které

se vetkává jiná; přenes. pavoučí
ú. = pavučina (Hál)

utensilic <<-'zílije», —lií, ž. pomn..
z lat. = potřeby, pomůcky

utento, příslov. zastupující v lid.
mluvě sloveso, v. II tento: člověk
se po těch schodech u. = unaví
(Ner.); z toho utentovati se =
unaviti se

úterek, -rka„ m. = úterý;
úterkový || obyčej. úterní, přid.
k úterek || k úterý = jsoucí...
v úterý, na úterý...

úterý, původ. m. (= druhý, totiž
den), dnes zprav. stř. = druhý
den v týdnu; obyč. jen 1., 4. p.:
je, máme ú., v ú.; jiné tvary od
úterek: do úterka ap.

útes, -u, m. = skála. vyčnívající
z moře n. v něm skrytá, brad
lo; útesek, -sku, m., 1. zdrob.
k útes, 2. = odpadek při tesání

útěcha, ž. = utěšení, potěšení: (1.
v zármutku; nalézti, míti v čem

útěk, -u, m. = utíkání, utečení.
prchání; obrátit nepřítele, děti
se na. ú.; ú. od čeho, od, z pří
tomnosti;
*útěkový: -vá. literatura = slou—
žící útěku, úniku z přítomností;
-vá. zavazadla = přichystaná. pro
útěk

'útěr, -u, m. = utírání (Rais)
utěradlo, _del, stř. = čím se utírá;

utěrač [-čka], -e, m. = kdo utí
rá; utěrák, -u, m. = utěradio:
utěrátko, stř., zdrob. k útěradlo:
u. na. péra

1612 útlak

utěrka, ž. = utěradlo
utěsňovati, v. těsniti
utěšený buě; -nost] = potěšitel—

ný, krásný, milý, radostný (roz
voj ap.)

utěšitel [-lka], -e, m. =_ kdo utěší,
utěšil, utěšuje

utěšivý (Herz-m.) || —šli'vý(Preiss,
(E.-Chod, Halas) || útěšný' (kniž.)
= poskytující útěchu

utěšovati, v. těšiti
útěžck, m., ve rčení choditi s 12—

těžkem = býti těhotná
utichati, -chnout'i, v. tichnouti
utíkati, v. téci
utilitarismns a-ty-zmus», -mu, m.,

z lat. = prospěchářské názory,
prospěchářství; -ta1—ista || —tář,
-e, m. = zastánce utilitarismu,
prospěchář; -támí || -tářský
[-tářsky; -tářst'ví] = prospěchář
ský

utínati, v. títi; utírati, v. tříti
útisk, —u,m. = utiskování: trpět,

snášet ú.
utiskati, v. tisknouti
utiskovatel, -e, m. = kdo vtiskuje;

matt, v. tisknouti
'útiš, -e, ž. = ticho (Slád.)
ntišcní, -šovat£, v. tišiti
utištěný, v. tisknouti
utíti, v. títi
I utkati, v. tkáti
II utkati koho = potkati (zast.):

u. se s kým = sraziti se vojen
sky, sportovně, slovně; utkáni
dvou závodníků;
utkávati se, nedokon.

útkový, příd. k útek
utkvělý [-le; -lost] = co utkví: u

úsměv (Hál.); -lá. představa.
myšlenka = stále tonoucí na
mysli, fixní;
utkvwati, v. tkvíti

'utlačenec, -nce, m. = utlačený
člověk (šm.)

'utiačitel, -e, m. = utiskovatel
(Palac.)

'útiačný = ,.utlačující“, tísnivý:
-né ticho (Čep,)

utlačovatel [-lka], -e, m. = kdo u
tlačuje; -čo'va,ti, v. tlačiti

útlak, -u, m. = utlačování, útisk



*út-linký 1613 útržek

"útlinký (Tyl -ou-) = velmi útlý
útlo-, kmen k útlý ve slož.: -boky'

[-bokost] = s útlýml boky; -cit,
-u, m. = jemnoclt; '-citý (Kos,)
|| obyčej. -c'itný [-ně,—-nost] =
jemnocitný

útloučký = velmí útlý
utloulmtl, v. tlouci
útlounký = velmi útlý
útlum, -u, m. = utlumení (odbor.)
útlý [-le; -lost] = štíhlý, tenký,

slabý: Dřenes. útlé dětství, mlá
dí = rané (kdy jsme útlí); 2.
stup. útlejší [-ji]

útočiště, stř. = místo, kam se u
tíkáme, člověk, ke kterému se
utíkáme

útočiti na koho = podnikat vo
jenský útok; přenes. = napa
dat. dorážet; vzpomínky útočí
na srdce (So.) = obměkčují
srdce, mají vliv na city; slož.
dokon. zil-; útočtvati, opakov.

útočivý = útočný (šimáč.);
útočník, —a,m. = útočný člověk;
útočný [Jně; —nost] = útočící.
napadající (člověk, řeč)

útok, -u, m. = vojenské napadení
koho, hnaní na koho; ú. učinit,
podniknout, útokem hnát na ko
ho, vzít co; ú. bodákem; přenes.
ú. ve sportu; ú. na. či čest, jmě—
no, na. koho = napadení cti, ne
šetrné dotčení

utonulý, v. tonouti
utopenec, -nce, m. = kdo se utopí
utopický [—ptcky; -pičnost], příd.

k utopie = neuskutéčnitelný, ne
splnitelný, fantastický;
utopie <<-plje»_ž. = něco krás

-ného, ale nemožného, nespínltel
né přání (podle názvu knihy
Utopia od Angličana T. Mora,
znamenajícího vymyšlené země);
utopismus ox-zmus», -mu, m. =
blouznivé, fantastické úsilí;
utopista, m. = Llouznivec, sní
lek, fantasta

útor, -u, m. = spodní obruba na
doby (kde se náloba tře), drážka

'utracenec, —nce, m. = kd: byl
utracen, popraven (Třebíz)

utráceti, v.» tratitl

utrakvlsmus a-zmus», -mu, m., z
lat. -quis— = příjímání pod 0
bojí způsobou; = dvojjazyč—
nost, obojetnost; -kvtsta, m. =
kdo přijímá. pod obojí, kališ
nik; -kfv'istický [-ky] <<-styc-» =
podobojí, dvojjazyčný

útrapa, ž., obyčej. pomn.
trápení, soužení, strasti

utrápený, [-ně; -nost], zpříd. příč.
od utrápiti = zničený, usoužený;
vypadat -ně

útrapný = působící útrapy (kniž.)
útrata, ž. = utraceni, utrácení,

vydání, náklad; 12.,m. = člověk
mnoho utrácející (lid. & hovor.);
útratný, 1. = mnoho utrácející;
2. = nákladný: -né pohostinství

"Fy =

(kniž.)
utrejch, -u, m. [[ někdy utry'ch,

z něm. Huttenrauch = otrušík;
-chář, -e, m. = travič utrejchem
(Schulz)

'útrh, -u, m. = útržek (šlejh.)
utrhač [-čka (Vanč.)], -e. m. =

kdo utrhá. (na cti); zdrob. utrhá
ček, -čka, m. (J'ir.); utrhačný
[mě; -nost] = utrhající (na. cti)
|| řidč. utrhačský [-sky]; utrhač
ství, stř. = utrhání na, cti (J ir.);
utrhavý = utrhačný (Wint.)

utrhovati, v. trhati
utrmácený, v. trmáceti se
útroba, ž., obyčej pomn.

vnitřnosti
utrpení, v. trpěti
útrpný [-ně; mostJ, 1. -né právo

_by =

= mučení, tortura; 2. = mající
útrpnost, soucltný; ú. člověk
(Kunět.); časť. ú. úsměv, —né
slovo; -ně se usmát; -nost s kým
= soucit

'utrum: je u. = konec; mít u. =
mít něco překaženo (hovor.)

utrušomti, v. trousiti
'utrvalltí = účlniti trvalým (Koll.)
utrých, v. utrejch
útržek, —žku,m., 1. = utržený kou

sek; 2. = utrhání na cti, výtky
ap. (Rais, Vlč.), původ. útržka,
ž.: "út'ržkovitý [-tě; -tost] =
ltusý, neúplný;- 'úiržkový ka
lendář = na utrhování



*utržlivý 1614 uvědomiti

'utržllvý = utrhačný (Jin)
utřid'ovati, v. třídití
utřinos, -a,. m. = „kdo si utírá

nos“, holobrádek (zhrub.); svatý
U. = nekňuba (t.)

"ůtuha, ž. = utužení (č.-Chod)
utuhlý, v. tuhnouti
utuchati, utuchlý, v. tuchnouti
útulek, -lku, m. = místo. kam se

můžeme uchýliti: ú. pro děti,
přestárlé ; útulna, -len. ž. =
útulek; turístic. ú. = chata;
útulný ['no; -ně; -nost] = pří
tulný, laskavý... (zast., Palac.,
Suš.); obyč. = příjemný, vlíd—
ný (byt, pokoj); je tu -no

'utušitel, -e, m. = kdo utuší, vy
(šal.); -šiti, -šovati, v. tušiti

'utužilý = pevný, o síle (Ner.).
o náručí (Krásnoh.)

útvar, -u, m., 1. = tvar (čech):
2. obyč. = něco utvořeného, slo
žení, sklad, celek. jednotka jís
tým způsobem složená, formace:
společenský, hospodářský... ú.:
ú. v měřic. = obrazec, těleso: ú.
vápencový, silurský... (geolog)
= složení půdy, časové období
ve vývoji země

utvářetl, v. tvořiti
'utvářltl, odch. 1. m. utvořitl,

2. m. utvářeti, v. tvořiti
"ůtvor, -u, m. = výtvor
*útvrd, -u, m. = utvrzení (Suš.)
utvrzovati, v. tvrditl
'ůvada, ž. = vadnutí (Kosm.)
uvadatl, v. vadnouti
uvaděč || uvá- [-čka], -e, m. =

kdo uvádí; uváděn, v. vodíti
uvadlý, v. vadnouti
úvaha, ž. = uvážení, uvažování,

vážné pojednání; dát komu co
na, úvahu; stojí to za -hu; brát,
vzítl co v -hu, nečes. m. míti
co na. zřeteli, přihlížet, přihléd
nout k čemu; přichází to v -hU.
nečes. m. rozhoduje to, má to
význam || někdo, něco přichází
v -hu, m. týče se ho to, běží o
něj, o to

úval, -u, m. = široké údolí
uváletl, uvalovati, v. váleti, valltí
'ůvaz, -u, m. = úvazek, podvazek

úvazek, -zku, m. = k čemu se za
vážeme. co nám bylo uloženo. po.
vlnnost, na, př. pracovní, učebný,
školní 13. = učitelská vyučovací
povinnost týdenní...; ú. lásky =
svazek (čech); ú. kořenů = sva
zek, spleť (Krásnoh.); ú. u cepu
= řemínek na uvázání (Svět.);
13-= obvazek (Těsnohl.)

uvázlý, v. váznouti
uvazovatl, v. vázati
uvážiti, v. vážiti
uvážená, ž., ve rčení na uváženou:

dát komu co na u. = na uváže—
ní; je to na u. = musí se o tom
uvažovat; uváženy', v. vážiti

uvážllvý [-'vě; Aman = uvažující,
rozvážný „ *úvažný (Schulz)

*uvažovatel, -e, m. = kdo uvažuje
(Holeč.); Jvat'í., v. vážiti

uvedení, v. vésti
uvelebiti se, v. velebiti
uveřejniti článek... = učinit ve

řejným, veřejně přístupným, vy
tisknout, dáti do novin: -jňovati,
nedok.

uvědomělý [-le; -lost] = kdo si
uvědomí, na. př. svůj čes. pů
vod, probudilý (člověk, čech...);
= Co si uvědomíme, uvědoměný:
u. úsměv (Jlr.); -lá zoufalost
(Nex-.); -1é vlastenectví, -lá sna
ha... (běžně); -le se hlásit k ná
rodu; 2. stup. Jejši [Jeji]

uvědomění (nik. -mení], stř., 1.
u. koho o čem = zpravení; 2. u.
= stav, kdy jsme uvědomělí,
probudilost, na př. národní u.;
s uvědoměním se hlásiti k čes.
národností (Svět.) = uvědoměle

uvědOměný [-ně], 1. k uvědomiti
koho o čem: žák o tom uvědo
měný atp.; 2. k uvědomiti si
(říd.); -ná přítomnost (Karás.);
-ná distinkce (č.-Chod); -ně u
ctívati (R. Svob.) = uvědoměle

uvědomití, rozk. -dom, (-doměme.
-domte). -mil, -miv, -měn(í), nik.
-men(í), v. tam: u. koho o čem
= podat mu zprávu. zpravit jej;
u. koho, se, na př. národně =
učinit uvědomělým, probudllým,
probudit jej, se; u. si co (nik.



úvěr 1615 uzavřený

čeho) = přivésti do vědomí, uvést
na. mysl, na pamět;
uvědomovati, nedokon.: u. koho
o čem, koho národně, u. si co

úvěr (zast úvěrek), = ..u—
věření, důvěra věřitelemk dluž
níkovi", poskytnutí zápůjčky,
kredit; povolit komu ú., dát
komu zboží na ú.; úvěrce, m. =
kdo paskytuje úvěr;
úvěru/í banka...; ú. soustava, zří
zení neboli úvěrn'lctvi, stř.;
úvěrový zákon, -vá, schopnost...

uvěřití, v. věřiti
'úvěřiti = brát na úvěr (Jin)
uvíjeti, v. víti
'uvisnouti, -sl = spadnout, svěsiti

se a zůstat viseti (Wint., Něm.,
zast.)

uvítací proslov... = na uvítání;
uvítaná, ž. = uvítání; na -nou

uvíznouti, v. váznouti
'úvlačný [mě] = mírně svážný

(Němc.)
uvlečen(ý), v. vlěci
uvnitř, 1. příslov. = ve vnitřku,

ne venku; 2. předlož. s 2. p.: u
knihy... = ve vnitřku knihy

úvod, -u, m. = uvedení (km):
vcházeti bez -du (Krásnoh.); ú.
do mluvnice ap. = obecnější, zá
kladní poznatky mluvnické; u.
knihy = obecnější část před
vlastním obsahem knihy; ú.
šestinedělky = její uvedení do
chrámu k požehnání, hostina po
něm || úvodky, m. pomn. (Herb)

úvodí, stř. = povodí
'nvoditel, -e, m. = kdo uvádí ně

co někam; -d'iti, v. voditi
úvodky, m. pomn., v. úvod
úvodní || "ú'vodný (Holeč.) ["-ně;

'-nost], přid. k úvod: ú. slovo,
kapitola... = uvozující, tvořící
úvod; ú. hostina = po úvodu
šestinedělky; ú. znamínka = uvo
zovací (Ner.); -ně pravitl = úvo
dem (t.); samá. -nost = samé
úvodní články (t.);
úvodnice, ž. = žena jdoucí k ú
vodu; = vyšívaná. plachta, v kte
ré se nese dítě k úvodu:

úvodník, -u, m. = úvodní, první
článek v novinách; úvodníkd'ř, 
m. = pisatel úvodníku

úvodný, v. úvodní
uvolnití = učinit volným: u

cestu, vchod, zboží k prodeji;
šroub se uvolnil = povolil, ne
ní tak pevný; místo se uvolní
= uprázdní; uvolnilo se mi =
stal jsem se volnější, ulevilo se
mi; u- kraji = ulevit (Jir.); u
krok = zvolnit (Herb.); mravy
se uvolnily, kázeň se uvolnila.
= staly se... volnější; uvolněný
[-nost]: u- šroub, -né mravy;
uvolňovati, nedok.

úvoz. -u, m. = úzká hluboká cesta
uvozhřený = vozhřivý (Vanč.)
uvozovací znaménko neboli -vka, ž.,

obyč. pomn. -vky = kterým se
uvozuje řeč... („ “); maté, v.
voditi

úvozový, přid. k úvoz: -vá. cesta =
úvozem

úvrať, -ti. ž. = souvrať
uvrhovatí, v. vrhnouti
uvykati, -klý, Janouti, v. -vykati
'uvzdychánck, -nka, m. = uvzdy

chaný člověk (Hal.);
uvzdychaný botě; -nost] = stále
vzdychající

'uvzhledniti co, nečes. m. při
hlížet, míti zření k čemu

uvzlykaný = stále vzlykající, utrá—
pený vzlykáním

"uvzteklen = rozvzteklen (šram.)
úzadí, stř. = místo vzadu, za kým.

zázemí (kniž.)
uzaklínati, v. klnouti
uzikoniti co = prohlásiti

kon; Mati, nedokon.
uzamčena), -mklý, mknouti,

kati, v. mknouti, I mykati
uzardělý [-Ze; -lost] = začervenalý
uzávěr, -u, m. || uzávěra, zdrob.

-'rka, ž. = uzavření; = zavírací
zařízení, závoru; účetní -rka =
dokončení účetních prací, zpra
cování účetních položek

uzavírací zařízení... = na uzavře
ní; drati, v. -vříti

uzavorkovatl, v. závora
uzavřený, uzavřiti, v. -vříti

za zá.

-my_



úzce 1616 uzlina

úzce. v. úzký
nzda, ž. = postroj na hlavu tahou—

na; symb. omezení...: u. nutnosti
(Nez.); držet koho, jazyk... na
uzdě = krotit, mírnit, mírniti se
v řeči; povolit uzdu = dopřát
volnost;
uzdáma, ž. = dílna. na uzdy;
uzdař [] -dář, -e, m. = výrobce
uzd;
uzdička, ž., zdrob. k uzda;
uzditi koně = davat mu uzdu;
uzděný uzdou (J'ir.); slož. dok.
za- koně uzdou (Holeč.)

'uzdrahnouti se, -hl-, vlast. prostě
dokon. ke zdráhati se; přenes.:
trest uzdráhl jen na pokutu =
záležel jen v pokutě (Preiss)

'uzdravětl, -vějí = uzdraviti se;
uzdraviti, uzdravovati, v. zdraviti

uzel, uzlu (odch. -le), m., 1. =
co vznikne přeložením a provle
čením konců niti, šátku... za
účelem svázání, nebo jen přelo
žením a provlečením vazadla; u
dělat u., zavázat, uvazovat! co
na u.; 2. = svázané věci, nůše,
ranec; 3. námořní míra; 4. =
kde se něco sbíhá, soustřeďuje.
křižovatka: .horský. železniční.
dopravní u.;
uzelný = uzlovatý (Vr.)

území, stř. = země, oblast; zdrob.
územičko, stř. (šmil.)

uzemitl, -men(í), -měn(i) = uzem
níti (říd.); nedokon. uzemovati

územní, příd. k území
uzemniti, -mněn(í) = spojit (ve

dení) se zemí; uzemňovati,
nedok.

uzemovatl, v. uzemiti
uzenáč, -e, m., druh uzeniny, uze

ná. ryba
uzenář [-řka], -e. m. = výrobce,

prodavač uzeného zboží; -řský
[-řsky; -řst'óí], příd. k tOmu

uzené, -ho, stř. = uzené maso;
uzen'lce, ž., druh uzeniny; mina,
2. = uzené zboží; uzenka, -nek,
ž. = uzený párek; ankář, -e, m.
= prodavač uzenek;
uzený, v. uditi: u. vtip = starý
(lid. a hov.)

uzílek, -lku, m., zdrob. k uzel
užívaný, v. zívati
"ůzkobiti s časem = šetřit (u če

cha v „profesorské“ češtině);
nářeč. ú. se = omezovati se

úzko-, kmen k úzký ve slož.:
-hrdly' = s úzkým hrdlem; -ka1
hot/ník, -a, m. (Holeč) = kdo
nosí úzké kalhoty; -kolejná drá—
ha neboli -kolejka, ž.; -lebý člo—
věk neboli Jebec, -bce. m.; Jistý;
—prsý [-se; -sost]; přenes. =
úzkostlivý, malicherný, málo u—
znalý: -sý člověk, -sé výtky ap.

úzkost, -tl, ž., 1. = vlastnost
něčeho úzkého; 2. obyč. přenes.
= tíseň, sklíčenost, strach; smr
telná ú. = strach ze smrti, jako
před smrtí

ůzkostllvěti, -vějí = stávati se
úzkostlivý; slož. dokon. z-; svě—
domí zúzkostlivělo (Vr.);
úzkostlivý [-vě; -vost] = kraj
ně pozorný, šetrný (v řeči, v jed
nání). krajně pečlivý. svědomitý;
zúzkostněný (Krásnoh.) || mezi;
(šlejh.) = plný úzkostí;
úzkostněti, -nějí = stávati se úz—
kostný; slož. dokon. z- (Majer)

úzkostný [-.ně; —nost] = plynoucí
z úzkosti, projevující, působící
úzkost: ú. zrak (Jin), hněv (č.
Chod), -ná nejistota (Trýb),
-né ticho (Kosm.); -ně zalkat
(Břez)

úzký [úzce, úzko, úzkost, v. tam]
= ne široký (pruh, vchod. otvor,
cesta, ulice, kalhoty...); = ome
zený: ú. obor, obzor; = těsný,
blízký: -ká. souvislost, -ké vzta
hy; být v úzkých = v tísni, v ne
snázích, na rozpacích (lid. a ho
vor.); sr. úžiti; úzce souviset; je
mi úzko = mám, cítím úzkost.
sklíčenost...; 2. stup. užší níže,
nik. úžejiJ

uzlíček, -čku, m., zdrob. k uzlík;
uzličkovžtý || -čko'vý = s uzlíčky

uzlík, -u, m., zdrob. k uzel (říd.)
uzlina (nervů, nervová). ž. = spleť

vláken a. buněk, ganglie (lékař.)
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uzlovatina, ž. = uzlina. (Trév.);
uzlovatý [[ -vit'ý = plný uzlů;
-vitý. též = jako uzel;
uzlovina, ž. = něco zauzleného;
přenes. = záhada (říd. kniž.);
uzlovitý, v. uzlovatý;
uzlový, přid. k uzel: —vépostavení
= ústřední, důležité jako uzel
drah, spojů ap.

uzmouti, v. vzíti
uznalý [-Ze; -lost] = uznávající

práci, ochotu..., povděčný; -lost
= ;vlastnost uznalého člověka:
= uznání (Rais)

uznaně nejlepší, nejtěžší... = nej
'lepší..., jak se obecně uznává.,
podle obecného uznání, mínění
(podle něm. anerkannt, no
vé, říd.)

uznání, stř.,
u. chyby,
vlastního u. = podle usouzení,
rozhodnutí; čestné u. = projev
uznání zásluh...

uznávací poplatek =

k uznati, v. znáti:
viny...- podle svého.

za uznání ;
u. řízení = kterým se uznává;
Juan, v. znáti

uzoučký, uzounký = velmi úzký
uzpůsobiti, v. působiti
uzrálý, v. zráti
'uzřejmiti = ozřejmit, ujasnit (Č.

Chod)
už, příslov., v. již
úžas, -u, m. = silný podiv: ú. nad

čím
užásati, v. žásati;

užasínati = žasnout (Vinař.);
užaslý [—le] = velmi udivený.
ohromený; 2. stup. užaslejší
(Sum.); užasnouti, v. žasnouti

úžasný [me] = budící úžas, strašný
'užasovati = děsit (Ham.)
'uždibovati = Ulamovati ždibky

(Olbr.)
ůže, v. úzký
úžeh, -u, m. = užehnutí, úpal

v <<vé»,hláska, písmeno
v (někdy u) || ve, předlož. se 4. a

p.; 1. se 4. p., a) ve význ.
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úžeji, v. úzký
úžina, ž. = zúžené místo,

průliv; = zúžení
proudu při mluvení

užínati, v. žíti, žnu
úžinový, přid. k úžina: -vé sou

hlásky = článkované za, úžiny
užil-ati, v. žráti; užíravg? = sžíraVý

(Tyl)
užitečný [—ně;-nost] = přinášející

užitek, prospěšný
užitek, -tku, m. = prospěch, zisk.

Výdělek: u. z čeho, z koho; být
k -tku; nést, přinášet, dávat u.

užíti, užiji, v. I žíti [[ 'užíti, užnu.
v. II žíti

úžiti, rozk. slož. z-už = dělat úz
kým': ú. se = stávati se úzký,
užší; boty se mu ouží (šimáč.:
ou- lid. m. ú-) = je v úzkých

úzký
vzduchového

(lid.); odtud být v úzkých, v.
úzký; slož. dokon. z- (zastar.
s-); nedokon. zužovat'i; úžívati,
opakov.

užitkový [most] = jsoucí k užitku.
k potřebě, čeho nějak užíváme
(předmět, nerost, dobytek, voda,
dříví...);
užitkovost, -i, ž. = soubor vlast
ností, kterými něco slouží lidem
k ukájení životních potřeb: u.
dobytka...

užitný [-ně; -nost] = dávající uži—
tek, užitkový (odbor. marxistic.):
u. předmět, -ná. hodnota

uživatel [-lka], -e, m. = kdo ně
čeho užívá; užívati, v. I žíti

úžívatí, v. úžiti .
úživný [imost] =

uživit (odbor.)
úžlabí, stř. = úžlabina (zastan.

Vrchi.); ú. listu = paždí (odb.),
úžlabina, ž. = nízko položené
úzké místo, jako žleb

sch0pný (se)

užovka. (zast. ú-), -vek, ž., had
užuž, v. již

místním (kam?)z usednout v
křeslo, zabočit v ulici, letět v
jinou krajinu, pomáhat komu
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v plášť, hledět v dolíček... (jen
kniž., básnic., jinak zprav. do
s 2. p.); dále v ustálených vaz
bách, hlavně přenes.: bíti se
v prsa, složit ruce v klín || do
klína; proměnit, změnit v ko
ho, več: věřit, doufat v koho,
več; upadnout v zapomenutí ;
hrát v karty, v šachy; uvázati
se več apod.; b) ve význ. časo
vém (kdy?): ve středu, v so
botu..., v pět hodin, v pravý čas
II se 6. p.: v horku, ve dne, v
noci, ve válce, v míru (= za
míru, když je mír), dvakrát v
týdnu, v roce, ve dvou dnech
= za dva dni atp.; c) přísloveč
ně: v souhlas. v pozdrav (kniž.),
zprav. na...; začíti co... ve jmé—
no Boží || ve jménu Božím; mlá
tit ve čtveřici...; hrát v karty
ve _tři...; obrátit oči v sloup;
— 2. s 6. p., a) místně (kde?):
v městě, v Brně, v lavici, ve vo
dě...; b) časově, v. 1. b); c) pří
slovečně: v dobrém, ve zlém, v
dobrotě, být v (ne)právu;
— u: u vytržení; v. srovnání;
jinak zprav. jen kniž. básnic.:
u víře; u věži, u tichu (Má), u
vědomí; vyzníti písně u verše
(Hál.) apod.

v-, předpona s týmiž významy ja—
ko původ. předlož. v se 4. p.
a do s 2. p., a) Slovesná: vjet,
vkročit, vhodit, vpadnout, vsa
dit; 2. ve jmenných slož.: vchod,
vpád...

v., zkratka = viz
'vab || váb (Hál.), -u, m. = půvab

(obrozen.)
vabič || obyč. vábič [-čka], -e, m.

= kdo vábí, vábitel, vábník
'vabidlo || ván -del, stř. = pro

středek na vábení
vábitel [-lka], -e, m. = kdo vábí.

vábič, vábník
vábití, vab = lákat, přitahovat;

slož. dokon. od- koho od čeho;
přž- koho; u- = při-. z- (říd.
kniž.); vy- koho kam; z-, prostě
dokon.; -vabo»vatí, slož. nedokon.

při-, 2—
opak.

'váblvo, stř. = co vábí (Herit.):
vábivý [-vě; -'vost] = vábný, lá
kavý

vábnice, zdrob. míčku, ž. = ná
stroj na vábení;
vábník, La, m. = vábitel, Vábič;
vábmj [-ně; -nost] = vábící, vá
bivý. lákavý

Vacek, -cka, m., příjm. z Václav;
v., lid. jídlo (Kunětic)

Vác(e)slav, -a. m. (zastan) || Vá
clav [-va], -a, m., křest. jm.;
zdrob. -vek [avkaL -vka., m.;
václavka, -vek. ž., hruška, slíva.
houba, Václavská husa;
václavsky', příd. k (sv.) Václav:
-ké posvícení, -ká husa

'vacůn, -u, m. = pletenec vlasů
(staročes., Jin)

váček, -čku, m., zdrob. k vak
vačice, ž., savec, kožešina z něho;

vačico'vý kožich...
váčkovitý = podobný váčku
vada, ž. = chyba, nedostatek, kaz,

defekt
vida, 2. = svár, hádka, roztržka..

rozmíška (knlž. a 1id.); nebeská
v. = bouře (Vrchl.)

wade mecum || vademecwm (cvá
mékum», stř. neskl., lat. (vlast.
„pojď se mnou“) = příručka,
rukovět'; = jídlo na, cestu (čech)

vaditi, (lid.) vazen(í) || vaděn(í)
= překážet; to nevadí, též =
to nic nedělá, to nic není: v.
oč, nedokon. k zavaditi (Vanč.):
v. se s kým = vytýkat mu chy
by..._ peskovat, plísnit jej.
„hubovat naň“: jsem vaděna a
bita (Kosm.); slož. dokon. 'o
o koho, oč = zavadit; roz- ko
ho, se = ukončit vádu. smí
řit (šmil.); = znesvářit; roz—
vaděný = rozkmotřený, svářící

koho (říd.) ; vábí/van,

se (Jil-., čech, Kopeč.); s- se
(zastara) = pohádati se; vy—
koho = vyprostit, vyplatit (za
star.); vy- se s kým = vyplís—
nit ho; za- o koho, oč = do
tknouti se, i přenes. (narazit v
řeči...); ani neza- o kavárnu =
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vůbec do ní nechodit; za- sta- váha, vahou || časť. váhou, mn.
tek = zastavit (zast., Palac.): váhy, vah, vahám... || Váh atd.,
v. zavazeti a zavazovati; ž., 1. = kolík někdo, něco váži.
vadžvati (se), opak.

mdium wádyjum», -día, stř., lat.
= záruka, záloha, zástava

vadivý [mě; wosa = rád, často
se vadící

vadnonti, —dl, -dnuv, -dnutí =
ztráceti svěžest, o květinách, o
trávě: přenes. o lásce, o člově
ku; slož. dokon. '0- = poněkud
zvadnout; po—, prostě dokon.;
o dobré vůli (J'ir.); povadlý
květ; s- (zastan, Mácha, čech...),
us, (Wint., Mácha || pou- Arb.)
|| nejčast'. u-, z-, uvadl'ý, zvadlý;
přen. zvadlý obličej ap.;
-va,dat1', || -'vá- (T. No., Mach.),
slož. nedokon. o-, ::O-, s—,ne:-, ::
= vadnout (kniž.); do- = být
před úplným zvadnutím; přenes.
= chřadnout (Rais)

vadný [mě; —nost] = mající vadu
'vádrle, -te, stř., z něm. = vějíř

(zastara, nářeč.)
'vafle, zdrob. -l13čka, ž., z něm.

= oplatka, něco jí podobného
'vafnrok, -u, m., z něm. = vo

jenský kabátec (za Rakouska)
vngabund, -a, m., z lat. = tulák,

pobuda; -dský Pásky; -dstv£],
přid. k tomu; -dstvo, stř. hro
mad. = vagabundl

vagace, v. vakace
vagant, -a, m., z lat.

student středověký;
k tomu

vagína e-gý-xo, ž., lat. =
obal žen. rodidel

vagní ll Mgr-, z lat. = těkavý, ne
jasný, povrchní

vagon <<1id. & hovor. -gón», -u,
m., z angl. = železniční vůz:
zdrob. mak, -nku, m.;
vagonka, ž. = továrna na vagony;
-vá kolonie, v. kolonie;
vagonovati slož. dokon. na- co -—
naložiti do vagonu, -nů; w
složlti z vagonu, -nů (podle něm.,
odbor.;)
vagonový náklad

= potulný
-tský, příd.

pochva.

102.

tíže: hrubá, čistá v.; 2. = jed
notka vážení, závaží: váhy a
míry; 3. často pomn. váhy =
nástroj na. vážení;
na váhách = být nerozhodný.
kolísat; to nepadá na. váhu =
to nemá význam; v. 4.; podle
podoby váha, váhy = zařízení
na. čerpání, vážení vody, zaři
zení k tahu; 4. = význam, dů
ležitost: mít váhu: přikládati
čemu, klást nač velkou... váhu:
v. výše 3. a lehký; 5. = ob
vyklá míra, -lé tempo: dal si
nejdříve Svou -hu a potom vy
kračoval (Svět.); jít, dělat
všecko, pracovat... svou -hou
(lid.); 6. cvik; 7. Váhy, sou
hvězdí; v. vážka,

vahadlo, -de1, stř. = páka vah.
čerpadla„ vozové váhy...

Vahala || Vai-, m., příjm.;
řeč. v. = váhavý člověk

přenes. být

z ná

váhatl, —hání = ,.pohybovatl se
jako váhy“, kolísat, nemoci se
rozhodnout; (ne)v. (šafař. v. se)
co učinit; jednat bez lváhání;
slož. dokon. zzz-,- váháváti, opa
kov.

váhavec, -vce, m. = váhavý člo
věk; váha'vý [-vě; -vost] = vá
hající, nerozhodný, zdlouhavý
(člověk, krok, chůze); v. v jed
nání...; v. k pomstě (čelak.)

"váhnouti (se), -hl = nakláněti
(se), převažovati se (Křel.); slož.
dok. pře- co = převrhnout (Ra.);
z- se = nakloniti se

váhový, přid. k váha: v. růst =
do váhy, na. váze (odb.)

váhy, Váhy, v. váha
Vach, -a, Vácha, Vachek, -chka..

m., příjm. z Václav
'vachrlatý || vo-, z něm. = nejis

tý, špatný... (lid.)
'vajda, m. = cikánský náčelník

(Jin, slovens.)
vaječina, ž. (nářeč., S.-Tů.) || va

ječník, -u, m. = smažená. vejce:
vaječník, též = samičí pohlavní
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žláza; = vejčitá. ozdoba ve stavi- valcíř [JřkaL -e, m. = dělník ve
telstvi ; válcovně;
vaječný, přid. k vejce: v. pokrm, válcovatl = rovnat, upravovat vál
-ná skořápka cem; válcovaný, o cestě; slož.

'vajglař, -e, m. = kdo sbírá. o- “kon-_ “f“ WU z'í
válcovlty = podobný válci; -téharky (hantýr.)

vajíčko, -ček, stř., zdrob. k vejce;
= samičí pohlavní buňka. (odb.)

'vajksle, ž., z něm. = višně (lid.);
-lovka, ž. = vajkslová hůl, ko
řalka; -lový = Višňový

vak, -u, m. = pytel, brašna, tlu
mok: cestovni, pošt0vni v.

vakace ]] vagace, -c " -cí, ž. po
množ., z lat. = prázdniny (za
starává)

vakance, ž., z lat. = uprázdnční
(úřadu, místa); vaku/nim = u
prázdněný, volný, nezadaný;
vakát, -u, m. (z lat. 3. os. jedn.
č. vaccat) = prázdná stránka
(knihtiskař)

vakuum <<vá-»_-kua, stř.. z lat.
= prázdný prostor, prázdnota,

I val, -u, m. (souvisí s valiti se)
= proud (Zey.); vrahů val (Slád.)
= proud, zástup; zprav. jen při
sloveč. valem = proudem; krev
v. běží (píseň); v. se šíralo
(Baar) = rychle; v. se pozdra
vovat = rychle se u- (Jir.); v.
ležeti = stále (Rais)

II val, -u, m., z něm. = násep.
hradba; přenes. val oblaků
(Vrchl.) _

vál, -u, m. = prkno na. válení
těsta, zařízení na. válení prádla.
náčiní na válení půdy; v. válec.
válek

Vala, m., přijm. z Valentin
'váladlo, stř. = prkénko s ruko

jetí na válení prádla. (lid., Jin)
Valach [ValaškaL -a, m., národ.,

kmenové jm.; valach = pastýř,
vykleštěný hřebec, přenes. = le
noch (zhrub.); Valášek, -ška, m.,
zdrob. k Valach, v. k valach;
valašku, ž. = hůl se sekerkou;
Valašsko, stř. = valašský kraj;
valašský [-sky], přid. k Valach:
v. kroj, nářečí...

ruce (Tyl); válcovna, -ven, ž. =
mistnost, “budova na válcování;
válcový, přid. k válec: v. mlýn;
= válcovitý

valčík, -u, m., z něm., tanec; -kovy'
krok, -vá melodie

válčiti = vést válku: v. s kým.
proti komu; slož. dokon. do- =
přestat válčitl; na- se (mnoho);
válčlvatl, opak.;
válčlvý = rád válčící (Palac.)

*valdhorna, ž., z něm. = lesní roh
(lld.); mista e-nys-», m. = hráč
na lesní roh

valdštejn || -štýtn, —a,m., z něm..
rodové jm.; valdštejnský || -štýn
ský palác...

vale, lat. = buď zdráv, s Bohem:
dát komu, čemu v. = rozloučlti
se, opustit, zanechat

válec, -lce. m. = oblé těleso (vlast.
zdrob. k vál); váleček, -čku, m.,
zdrob. k válec, válek;
válečkovitý = podobný válečku

válečnický [-cky], přid. k válečník;
-ctvl, stř. = válečné umění-,
válečník, -a, m. = kdo válčí:
válečný [r'něL přid. k válka. (stroj,
plán, stav, rada, škola, územi.
zajatec, právo, náhrada, zra
da...); -ná léta = ztrávená ve
válce

válek, -lku, m., zdrob. k vál =
nástroj na. válení těsta.., na hla
zení, leštění

valem, v. I val
'válenka, obyč. pomn. -nky, -nek.

2., z ruš. =“ plstěná bota
Valenta, m., přijm.; z Valentin

[-na] a-tým), -a, m., z lat., křest.
jm.

valený, v. valiti; -ná. klenba =
válcovitá; válený, v. valiti

valér, v. valeur
Valeš, -lše [] -leše. m., přijm. z

Valentin
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váleti, -1ejí, opět. k valiti: v. sudy
; v. prádlo, těsto, pole = vá.

lem, válkem třít, stlačovat, rov
nat; v. se po zemi...; v. se
smíchy = hlučně se smát; v. se
(za pecí, doma) = být nečinný
(lid. a hovor.); za pecí válen-ý
(Nemo.) = válející se, povaleč;
slož. dokon. (s opětov. význa
mem) do—co kam; na- nudlí...:
o— koho v blátě (Herb.); roz
těsto; u- pole; 11- šaty = po—
valováním pomačkat; 1m- chléb,
z- prádlo; válí'vatž, opakov.

valeur || zěešt'. -lé'r, -u, m., fran.
= hodnota; v malíř. = odstín
barvy, barevný tón

valcha, ž., z něm. = vroubkované.
deska. na. praní, stoupa na suk
no; valchář, -e, m. = kdo val
chuje; valchovati = prát atp. na
valše, valchou; slož. dokon u-,
vy-, „';-; přenes. vy-, z- koho,
komu kůži, hřbet, zada = po
muchlat, zbit (lid.)

Vali, ž. neskl., domac. tvar k Va
lerie || Vali/nku; u Ner. domác.
tvar k Valburga

valibuk, -a, m. = „kdo valí buk“,
silák (lid.)

Valihrach, -a, m., příjm.;
zdívký v. = kulihrach

Valinka, v. Vall
'valinou, příslov. = valem (Slád.)
Vališ, -e, m., příjm. z Valentin
valit! = posunovat, postrkovat,

převracet něco oblého; v. oči,
časť. vyvalovat, přenes. = diviti
se (lid. a hovor.); v. se = hr
nouti se, proudit, hrozivě se
blížit, o vodě, krvi, davu, bou
ři, neštěstí; o člověku = „hr
nouti se“ (zhrub.);
slož. dok. do- co; na- komu mno
ho učení, práce = uložit (lid. a ho
vor.); na- se = opíti se (zhrub.);
navalilo se sněhu, práce = na
hrnulo; od- co; po- koho (na
zem), strom... = porazit; pod
se = spodem se svaiit (čap.);
pro- se = puknout & vytéci, o
vředu; přenes. o nepříjemně věci

. = prozraditi se, vyjít najevo;

z pře

pře- koho, co, se na druhou
stranu; pře- se, o bouři, válce
= přehnati se; při- co k čemu;
při- se, o vodě...; Toz- = roz
bourat, zbořit; s- co s čeho,
koho, se na zem; s- na koho
vinu = přesunout; u- na koho.
na sebe starosti, podezření, po—
vinnost, odpovědnost = naložit
naň, uložit mu; 173- se kam
(Wint., (í.-Chod) = vecpati se;
vy- co z čeho, kam; vy- oči
= udiveně se podívat (lid. &
hovor.); vy- se, o kouři, vodě
= vyhrnouti se; za- koho prací:
malovati, slož. nedokon. na,-...
k dokon. navaliti...; po- se =
být nečinný; pře- co v ústech,
na. jazyku, přenes. = rozpako—
vati se to říci (lid. a hovor.);
pře—se na posteli;
valívatž, opak.; v. váleti

válívat'i, v. váleti
válka, -lek. ž., z něm. = boj mezi

kmeny, národy, státy, vojna: vy
povědět, vést válku; v. oč, s kým,
proti komu, čemu

'valkovati = valchovati (Koll.)
valňák, -u, m. = nízký rovný ná

kladní vůz (lid. a. hovor-.);
valniček, -čku, m., zdrob. k valník,
-u, m. = valňák

valně, v. valný;
valnice, ž. = valná. schůze, hro—
mada., plenárka;
'valniště, stř. = .,valné" místo:
v. hříbů = kde se jich najde
mnoho (Kol-m.) »

valný [mě] = „valící se", čet—
ný: -né davy (Čech); v. houf,
voj = hlavní (Jir._, zast.); v.
sněm = obecný, za, přítomnosti
všech členů; podob. -né shro—
máždění, -ná schůze, hromada:
valný vůz = valník (Mar.); ne
mít valný význam = velký; po
dob. nemít -nou chuť, z valné
míry...,_'valná. část, většina; ne
jsa. valně míry (Jin) = v dobré
náladě; = rozlehlý (Čech); viz
nevalný; valně se dařit (Jin)
= deře; obyč. jen po záporu:
nedaří se mu -ně, není mi -ně



valor 1622 vantroky

valor, -u, m., lat. = hodnota; vandro'lmi, -niho || -1mík [miceL
-risace <<-za-»,ž. = valorlsovám; —a.m. = kdo chodí vandrem, tu
-risovati co a-zo-» = dáti tomu lak
skutečnou, pravou hodnotu vánek, -nku, m. = mírný, příjem—

Valouch, —a,m., přijm. z Valentin ný větřik
valoun, -u, m. = oválný kámen;

v. zlata = hrouda; zdrob. mak,
-nku, m.

Valoušek, m., zdrob. k Valouch
valuta ox-lú- || -lu-», 2., z lat. =

měna, hodnota; dám || +M ||
-tový, přid. k tomu

vamberský, nik. -rkský, přid. k
Vamberk, -a, m., město v Č.

'vampola, ž. = sochor (lid., Knap)
vampýr,--a, m. = upír, vlkodlak
van, -u, m. = vanuti, vání, vánek

(kníž., básním)
vana, ž., z lat. = nádoba na kou

páni
Váňa, -nj, Vaňata..., Vamčura, m.,

příjm. 2 Václav
Vandal, -a, m., kmenové jméno:

vandal = člověk surově, bar
barsky ničící (umělecké před
měty...); vandalismus <<-liz-».
-mu, m. = barbarské, surové ni
čení; vandalský Esky; _stth: V.
kmen, jazyk; přenes. v. ples
(čech) = bohopustá zábava; v.
způsob... = surový

*vandle, zdrob. vwndlička, ž. ||
vandlik, -u. m., z něm. = vana,
necky (lid.)

vandr, -u, m., z něm. = cesty to
varyšů na zkušenou; = chození
po žebrotě, toulka (lid. a ho
vor.); jit na v., -rem. být na
-ru; vandrák, -a, m. = vandrov
ník;
vandro'vatí = chodit vandrem.
toulatl se; přenes. = být pro
puštěn z místa (líd.); v. do ko
ho = dorážet naň slovy, popuzo
vat (t.); vandrovalo to do koše...
= hodil jsem to... (lid. a hovor.);
slož. dokon. 'na- se (mnoho); po-,
0 nedokon. budoucnosti; při- =
přijít vandrem; přenes: = při
stěhovati se (hanl.); z- svět =
vandrem schodít; za- (si) do ko
ho = vyjeti si naň, napadnout
jej; vandrovávati, opakov.;

Vaněk, -ňka, m., příjm. 2 Václav;
poraditl se s Vaňkem = utéci.
ujet, zmizet (lid. a hovor.)

vánice, ž. = sněhová metellce
Vaníček, -čka, m., přijm. z Váňa
vanička, ž., zdrob. k vana.
vanilka <<-ny1-», ž., z lat., rostl..

kořeni z ni; -ko'vý krém, -vá
zmrzlina

vánoce, -noc, -cům, -cich, -ceml
|| -ci, ž. pomn. (Vá- z něm.
Weíh-, -noce překladem něm.
-nachten) = výroční svátky na
oslavu Kristova narození; čer
ně v. = bez sněhu, bílé v. =
se sněhem; vánočka, -ček, ž. =
vánoční pečivo; vánoční doba,
stromek, pisně...

*vanot, -u, m). = vánek “(NebJ.
Suš., Há1.)

vanoutl, -nul, -nuv, -nut(í) = Vát.
foukat, o větru, 0 vůni: přenes.
píseň vane (čech) = nese se.
OZÝvá se; stromy vane ruch
(Vrchl.); vane z něho láska, zlo
ba...; slož. dokon. *na-: navane
sněhu (neosob.) = nafouká se
mnoho sněhu (Slád.); o-: vůně.
chlad... ho ovanu1(a); po-, 0 ne
dokon. budoucnosti: až povane
vitr...; 'pod— co = ovanouti co
zdola; pro- svět vůní = naplnit
(Heyd.); zášť provane jí duši
(Baar); pěkně to provanulo =
protáhlo, vitr, čerstvý vzduch
projel; pře- přes co, o vůní
(Krásnoh.); převanulo to (Jlr.)
= minulo, přešlo; pří- koho
(Mácha) = přlvát; roz- co
(kniž.); s—se rtů, o zpěvu (čech);
try-, o vůni, lásce, kouzlu, pů
vabu, smutku = vyprchat; za-,
0 větru = trochu, na. chvíli za
toukat; o písni (Krásnoh.)

vanový, přid. k vana,: -vá koupel
vantlll, v. tintlli
vantroky, pomn., z něm. = dře—

věný vodni žlab. koryto, necky



Vaňura ] 623 varovatel

Vaňura, m., přijm. z Váňa
Vanýsek, -ska, m., přijm. z Václav

n. z Ivan
vápenatěti, -těji = stávati se vápe

natý; plíce -těji = v jejich cho
robných ložiscích se ukládaji
sloučeniny vápna; slož. dok. z-;
zvdpenatělý

vápenec, -nce, m., nerost; 46001)
= z vápence (skály)

vápenice, ž. = vápenná pec; Vá
penice, ž. jedn., vsi v Č., pomn.,
ves na M.; vápenik, -a, m. = kdo
páli, prodává vápno; vápenitý =
obsahujíci vápno (půda);
vápenka, ž. = vápenice;
vápenný prach = z vápna; -nná

“vejce = naložená ve vápně; -nná
voda = v které je rozpuštěno
vápno

vápinko, stř., zdrob. k vápno
(Herb.)

vápník, -u, m., prvek, calcium
vápno, -pen, stř. = vypálený vá

penec
var, -u, m. = vaření, vření; bod

varu; ranni v. (Čech) = hor
ko; = horké vřídlo, v. Karlovy
Vary; dostati se, přijiti do -ru
= začiti se vařit; přenes. =
„rozehřátí se", rozzlobiti se

varhanář, -e. m. = stavitel var
han; -řský [-'ř8ky; -'řstvž], přid.
k tomu

varhánek, -nku, obyč. pomn. draky
= sřasená. ozdoba (lid.)

varhaněti, -něji = stávat! se řas
natý; slož. dok. z-; zvarhanělý

varhanický Doky; -ctvi], přid. k
varhawik, -a, m. = hráč na. v_ar
hany

varhaniti = skládati do řas, „do
varhánků“, o listech knihy...;
smích varhaní pleť (kniž.); V.
se, o vráskách (Baar); slož. dok.
z-; z- se, o čele (Jin)

varhánkovati = varhaniti;
= sřasený (Tilsch.)

varhánky, 1. m. pomn., v. varhá
nek; 2. ž. pomn., zdrob. k var
hany = foukací harmonika, (lid.)

-kom'tý

varhanní, přid. ]: varhany: v. kon
cert, skladba

varhany, -n, -nům || -nám, -—nách
|| -nech, -nami ll -ny, m. || 2.
pomn. z lat. organa, hudební
nástroj

vari, z got., citoslov. (od pův.
rozk. zp.) = (táhni, -něte, jdi,
jděte) pryč! || někdy zvlášt.-ni
tvar množ. varte (Havl., šmil.):
nářeč. celé sloveso vav—ití: varíš
= jdeš, jdi pryč (Herb.)

varia cváryju, stř. pomn., lat. =
rozmanité věci, směs;
variabilita waryja-», ž. = pro—
měnlivost, schopnost měniti se:
—biln£= proměnlivý; -bilní ka
pitál = za. který kupuje majitel
výrobních prostředků pracovní
sílu (v marxistic. ekon.);
variace, ž. = střídání, změna,
obměna, proměna; variační po
čet; varia/nt, -u, m. || -ta, ž., z
lat. = obměna plánu.., odchylka,
jiné čtení, různočteni

varieta vryje-», ž., z lat. = od—
ruda

varieté, stř., z franc. = varietní
divadlo = s pestrým programem
artistickým

variola, ž., z lat. = neštovice:
chyb. m. varianta

'varírovati, z něm. = kolísati (niž
ší hovor.)

variti, v. vari
varito, v. varyto
várka, -rek, ž. = jedno vaření

(piva...)
varle, -lete, stř. = samčí pohlav

ní žláza
v-armistr, -a, m. = dohližitel při

vaření (piva...)
= místnost. budova na

vaření (piva...); vami siň =
varna; varm'ce, ž. = kotel na
vaření (vojen.); vamxý, přid. k
var: -né napětí (Vr.) = napětí
až k varu, k výbuchu; —nélůže
= kotel (Ner.)

var0vatel, -e, m. =
(Svět., Preiss)

varna, ž.

kdo varuje



“varovati 1624 vášeň

varovati, z něm. = dávat vý
strahu, vystříhat: v. koho před
kým, čím, aby ne...; v. se ko
ho, čeho = vystříhati se, chrá
nítl se; slož. dok. do- se koho =
dohlídati se (Němc.); 14- se če
ho (chyby...) = vystříci se, vy
hnouti se; řidč. u- koho, co =
uchránit; u- kraj před vzbou
řením (Vr.); vy— se čeho = u—
se; 'za- = dát výstrahu (Vr.);
varovávati, opakov.

varovný [-ně; -nost] =
ný (hlas...); -ně co říci

*varta, ž., z něm. = stráž, hlíd
ka (lid.)

výstraž

vartovati, z něm. = hlídati (lid.)l
varte, v. vari
Vary (Karlovy), v. Karlovy
varyto (vari-), stř., z lat. = do

mnělý staroč. hudební nástroj
podobný harfě (RK.)

vařák, -u, m. = hrnec na. vaření
(č.-Chod)

vai-buchta, ž. = knedlík (Holeč.);
v., m. = nehybný, neobratný,
člověk, kmotr (zhrub.)

vařečka, -ček, ž., zdrob. k vařeka
(-řejka, lid., Mrš.) = měchačka.

vařenka, ž. = vařená kořalka...
vařený = uvařený; v. péci
vařící (se), v. vařiti
vařič, -e_ m. = kdo vaří, přístroj

na vaření; pani vařičová = že
na vařiče

val-ití = činit, aby něco vřelo:
v. vodu; připravovat a vařit
(pivo, oběd...); v. z vody =
žít chudě, skromně; nevařiti s
kým = nebýtl s nim zadobře,
„nepéci“ (lid. a “hovor.); vše
cko v něm vaří = vře, bouří se
(č.-Chod); krev vaří v žilách,
rovněž o pobouření (Herb.); v.
se, o vodě, obědě...; věc se -ří
= jedná. se o ní, „peče se“ (lid.
& hovor.); v. jisti; vařící se vo
da = ohřívající se ll vařící =
vřící, ve varu;
slož. dokon. do- co; 'na- čeho
(mnoho); na- komu = „nadro
“bit"
se, o mase... =

(t.); na- se (mnoho); na
vařením na

být; o- co = uvařit na povrchu.
neúplně; 'od— co = udělat od
var z čeho, s-, u-; 90- co = ne
chat přes to přejít var; pro
co = dobře u-; pro—= nehospo—
dámým vařením ztratit; pře- co
= znova svařlt; 'roz— co = u—
vařitl tak, že se to rozpadá;
krev byla. rozvařena (Ner.) = sll
ně rozprouděna; rozvařené moře
= rozbouřené (Hál.); s- mléko
= u-; s- dva kovy = za žáru
spojit; “u,-, prostě dokon.: vy—
prádlo = vařením vyčistit; vy-'
se, o vodě... = vařením vy
prchat; za- co do mléka = při
datl za varu mléka; za- ovoce
= vařením konservovat; za- co
= způsobit něco nepříjemného
(lid. &.hovor.); za- se, o nápravě
= horkem se příliš rozpálit;
mářeti, slož. nedokon. do- atd.;
-va'řovati, slož. nedok. do— atd.;
vy- prádlo...; vy- = vařit pro
jiné ; vařívatc', opakov.

vařivo, stř. = co se hodí na. va
ření; = vařené jidlo (Svět.);
vařivy' = co se dobře uvaří
(hrách...) || va/řbivý

vás, v. ty
vasal cz:—zah,-a, m., z něm. =

man, leník, šlechtic, panovník na
jiném nějak závislý, jinému pod
daný; Jaký Esky,- -lstvi], přid.
k tomu: -lský stát

vaselin <-zelín», -u, m. ||
vaselina, ž., z franc.,
mový, přid. k tomu

váš, vaše atd. (jako náš), při—
vlastň. zájm. k vy; mn. vaši =
vaše rodina; u vašich = u va
šeho domu...; podob. k vašim,
před vaše atd.

Váša., —ši, Vašák, -a, Vašata, Va

časť.
mazadlo :

šátko, Vašatý, m., příjm. z
Václav

Vašek, -ška, m., domác. tvar k
Václav, příjm.; symb. přílišné
ho dobráka (hanl.)

vášeň, —šně, 2. = silné, prudké
trvalé hnutí mysli. náružlvost,
silná záliba



Vašíček 1625 vazák

Vašíček, -čka, m., zdrob. k Vašík,
-a, m., domác. tvar 1: Václav;
Vašina„ m., příjm. z Váša;
Vašků., m. neskloň., příjm. z
Vašek

'vášníplný (Ner.) = plný vášní,
vášni

vášnivec ['-vka (č.-Chod)], -vce,
m. = vášnivý člověk;
vášnivý [-vě; -vost] = mající
vášeň, s vášní něco konající (člo—
věk, sběratel...), s vášní konaný
(hra...), z vášně plynoucí (řeč)

Vašnost, zprav. jen 5. p. -stl, 2
Vaše milosti, starší uctivé oslo
vení; vašnosta, -stovi || vašnost
pán, —a,m., uctivý starší titul;
vaš'nosti'n, -a..., přivlast. přid.
jm. k vašnosta

Vašuta, m., příjm. z Váša
vata, ž., z něm. = zpracovaná ba

vlna; přenes. (hovor.) = výplň
z nouze, nečasový článek v novi
nách, diváci sedící zadarmo v di
vadle atp.

vatelín <—lín>>.
pláty

váti, věji, vál, vát, vání = vanout,
foukat, o větru; v. obilí = čis—
tit (na stroji nebo házením 10

-u, m. = bavlněné

patou); slož. dokon. *na-: vítr
navál sněhu (mnoho, trochu) ;
navátý sníh; oci-; odvátý sníh;
přenes. -té naděje (J. čep-);
*pod- co = zavát pod co;
pro—; pře-: větřík převěje tvář
(Němc.); při-,- roz-; rozvátý pí—
sek, přenes. -té naděje; s-: vítr
svál sníh; přenes. s- sen (čech)
= poslat; holek tu sváto (Ner.)
= shromážděno; vy—obilí = vy
čistit; za- cesty sněhem = za

'sypat; zavátá stopa; poza- =
trochu za- (Krásnoh., \čech);
-víva,ti, slož. nedok. o-: vítr oví
vá tváře; chlad nás -vá (Ne!-.);
na- závěje, o větru (Jir.); od
co (Čelak.); po—= váti, vlát (li
terár.); pod-; pro- oheň = pro
fukovat (Koll.); vítr -vá lesem
(podmětově) ll (předmětové)
kraj (Herb.); mezi kopím pro
vívaly praporce (Jir.); při-, 0

zpěvu (Jiz-.) = nésti se; s- co
(Krásnoh.); gar: větřík -vá; šum.
klasů -vá (Tom.); přenes. duší.
touha -vá (čech)

vatička, ž., zdrob. k vata
Vatikán <-ty-», -u, m. = pahorek.

a papežské sídlo v Římě; symb.
= papežství; vatikánský ; Vari-
kánské Město, papežský stát

vatovati = vycpávat vatou; -va/ný
= vycpaný vatou;
vatovna, -ven, 2. = dílna na va
tu (So.)'
vatový, přid. k vata: -vá pod—
šívka; -vá vločka = hebká jako
vata ((Jap.)

'vatm (Jir. vní—),ž., sloven. =
oheň, hlavně pastevců na ho—
rách; vatřžti (Koll.) = plápolat:
v. oheň = rozdělávat (t.)

vatýrka, -rek, ž. = vatované, suk-v
ně (lid.); vatýrovat'l = vatovat.
(t.); slož. dok. vy

vaudeville <<vódvil», —11u,m., franc.
= hra, se zpěvy; Justa, m. =
spisovatel vaudevillů

Vaverka, Vávra, Vam-ačka, V611—
rouch, Vavrouš, Vavroušek, Vav
ruška, m., Vávrů, m. neskl., pří-
jmení z Vavřinec

vavřín, -u, m., z lat., keř, strom.
jeho plod jako koření (bobek);
symb. vítězství, slávy; Vavřímec,
-nce,_ m., křest. jm., příjm.:
vavřínový, přid. k vavřín: v.
háj, věnec, olej

vaz, -u, m 1. = vázání:

obratle, lid. = krk; zlomit v.;
3. = pojivo, vazivo uspořádané
v pruhy (lékař.); 4. strom

váza, ž., z lat. = ozdobná nádoba
(na květiny) 

(kravata. ..) ;vázací = na vázání
vazač [-čka.], -e, m. = kdo váže,
vázací stroj

vazáček, m., zdrob. k vazák
vazačka, ž., v. vazač
vazadlo, -de1, stř. = prostředek na,

vázání
vazák, -u, m. = silný řetěz na vá



vázané 1626 váznouti

vázané, -ho, stř. = dárek k na—
rozeninám, ke jmeninám (lid.);
vázáni, stř., v. vázati: = vazadlo
(u lyží...)

vázanka, -nek, ž. =
vázání

vázaný [-ně; —nost]: -ná kniha =
svázaná; -ná mluva = veršo
vaná; -né hospodářství = říze
né, ne volné; -né kandidátní lís
tiny = závazné, které nelze mě
nit; -nost hospodářství, kandi
dát. listin; pouta. básnické -nosti
(šal.)

vázati, váži || -žu (k:niž. v přenes.

kravata na

významu víži), važ, váže, -žíc,
vázal, -zav. —zán(í) = spojovat,
dávati dohromady: v. obilí do
snopů, květiny do kytice, knihu,
povřísla_ kravatu...; = poutat:
v. komu ruce, nohy; přenes. ne
mocný je vázán na lůžko; strach
mu váže ústa (Vrchl.); o přátel
ství, o lásce.., v. vížiti; to víže
děti k matce zemi (Krásnoh.):
váže mě čestné slovo, slib, být
vázán čestným slovem; v. se na
koho = příliš se naň ohlížet.
dbát jeho přání...;
slož. dokon. do- co; ma- nit...
= prodloužit jinou nití; na
čeho (mnoho, trochu); na— na
koho, na čí řeč = vyjíti z něho.
z ní ve své řeči; na— známost...
= zapříst, podle něm., ale běžně;
o- || zříd. ob- co kolem čeho;
od- psa... = odepnout; po- co
= shora 0-_ za,-; pO—Obilí = Vše—
chno s-; pod—bradu šátkem =
uvázat jej pod bradu; pod- koni
ocas = zahnout konec a svá
zat; pod- cévu = zavázat, aby
nekrvácela (lékař.); pod- jazyk
(abychom nemohli mluvit); pod
činnost, obchod = ochromit, ztí
žit, znemožnit; pře- co = zno
vu, lépe zavázat; při- koho, co
ke komu, k čemu; roz- uzel, (za
vázanou) zástěru...; přenes. roz
smlouvu = zrušit; roz- (jazyk,
ústa) = dáti Se do řeči, když
jsme předtím nemluvili, málo

mluvili, často vyzradit něco Il
jazyk, ústa se mu rozvázal(a):
&- koho, co; s- ruče, přenes. =
oddat; míti svázané ruce, pře
nes. = nemoci volně jednat; u
koho k čemu, za nohy..., si šátek
na krk; u- si starost, koho na
krk = vzít na sebe starost,
vziti si koho na starost, koho
za ženu, za muže (han1.); u- se
v majetek, v dědictví, v úřad
(kniž.) = ujmouti se ho; vy
knihu; vy- z čeho = zprostit,
vykoupit; za.- co = spojit; za
ránu = o-; za- koho k mlčení...
|| za- koho, že něco udělá =
dát mu závazek, uložiti za. povin
nost; za- se = vzít na sebe zá
vazek, povinnost: za- si koho
čím = něco proň udělat, takže
je nám zavázán; být komu zač
zavázán = být mu povinen díky
zač:
mazovatc', slož. nedokon. do
atd_ k dokon. dovázati...;
vázávati, opakov.

vazba, -zeb, ž. = vázání knih, o
bal jím vzniklý; = spojování
kamenů, trámy na střeše, krov;
= vězení: uvalit na koho -bu,
dáti, uvrhnout koho do -by, být
ve -bě, vyjít, propustit koho
z -by; = pouta (Jin, H»á.1.);=
mluvnické spojení několika slov,
na př. spojení jména se slove
sem: přát komu, třásti stromem
...; vyšinutí z -by;
vazební, přid. k tomu

vázička, -ček, ž., zdrob. k váza
vazivo, stř. = pojivo tkáně; mluv

nické v. = spojení, spojováni
slov

vazký [-kost] = vlhkavý, navlhlý,
lepkavý: -ká půda...

váznonti, -zl, -znuv, -znutí = u
stávat, pře-, nepokračovat, ne
rozvíjeti se: hovor, obchod, do
prava... vázne; na domě vázne
dluh = lpí, je; slovo jí vázne
na jazyku = zůstává (Čech); žák
vázne v čem = je slabý; slož.
dokon. uváznouti || uvíz- = zů
stat vězet, stát, o vozu v blátě.



vazný 1627 vážný

o lodi na mělčině...; u- za no— čin; vy- co = vyrovnat na váze;
hu... = chytit se, o ptáku; u- přenes. vy- co čím = nahradit,
v paměti, na mysli = utkvět; kompensovat; vy- látku, děj od
'z- = u- (Wint.) kud; z- koho, co = zjistit váhu:

vazný = co váže: v. trám přenes. z- co = uvážit (Krás
-vazova,ti, v. vaditl, vázati noh.); zne- cit lásky (Čech) ap..
vazovitý = (silný) jako vaz 2., o dokon. k nevážlti si = projevit

rukou (Č.-Chow:
vazový, příd. k vaz 2.: -vá jam
ka (Vrba); k vaz 4.: -vé dřevo

váženka, -nek, ž. = vážní lístek
vážený, k vážiti, 1. v. cukr

navážený, od-; 2. v. člověk
požívající vážnosti; v. pán,
pane, na adrese, v dopise
ctěný; můj v. předchůdce, pro

II.<||||

tivnik... (v uctivé řeči)
-vážeti, v. voziti
važič [-čka], -e, m. = kdo váží:

"'važitel, —e,m. = kdo uvažuje.
badatel (šafařJ

vážitl, važ, 1. podmětově = mít
váhu, býti těžký; přenes. jeho
slovo váží mnoho = má váhu.
význam; 2. v. koho, co = zjiš
ťovati či váhu; v. vodu (ze stud
ně) = čerpat; v. děj, povídku
z vesnického života; v. cestu
kam = pokládat ji za nutnou.
nelitovat jí; v. slov:; = vhodně.
s rozvahou vybírat; v. co = oce
ňovat, vážitl si (Hál., šmil.,
Jin) || zprav. v. si koho, čeho =
oceňovat, mít ve vážnosti:
slož. dok. do- co; na- čeho; na
se (mnoho); na- se, o prkně...
= nakloniti se (lid.); od- co =
na- část z celku; odchyl. od
co m. z- to (celé); od- význam...
= ocenit, vystihnout (Ertl); od—
se čeho = dodati si k tomu od
vahy, vzchopiti se, vzmužit; p'o-:
považ (si), co se mi stalo =
uvaž, hleď; pro- = při vážení
ztratit; pře- co = znovu z—:Dře—
nes. pře- koho, co = přGVÝšit
významem; pře- se = nachýlit
na jednu stranu; 'roz- co = zvá
žit jednotlivé části celku; pře
nes. roz- si co = podrobněji uvá
žit, rozmyslit; 14-co = podrobit
úvaze, promysllt; uvažte, že.. =
přihlédněte (k tomu); uvážení:

nevážnost, neocenit náležitě, zleh
čit;
-va.žovati, slož. nedokon. do
= doplňovat na. plnou váhu:
od- co, se čeho; 'na—co = od-;
na- se; po- koho, co za koho,
zač = pokládat; odch. po- se
čím, jako co; po- si koho, co
= vážiti si (lid.); pře- co =
znova vážit; podmětově pře- =
mít převahu; pře- se = naklá
něti se na jednu stranu; roz- co,
přenes. roz- si co; u- 0 kom, o
čem = přemýšlet; uvažuje se o
návrhu, nik. návrh se uvažuje.
je uvažován; chyb. též uvažo
vati co, m. o čem; u- život, jaký
je, m. smířiti se s životem, brát
jej (tak), jaký je; u- tak, jinak

= usuzovat; 0111—co; dokon.
zau- o čem... (kniž.); nedokon.
zne- koho, co, k dokon. znevážiti—
|| 'zne- si čeho (So.);
váží/vata opakov.

vážka, ž., zdrob. k váha; hmyz:
pomn. vážky, zdrob. kváhy: vážit
něco na. lékárnických (zlatých)
-kách, přenes. = úzkostlivě o ně
čem uvažovat

vážné, -ho, stř. =
vážení

vážněti, -nějí = stávati se vážný
(o člověka); slož. dokon. z

vážní, příd. k váha: v. miska; v.
domek neboli vážníce, ž.

'vážnOmyslnost, -l, ž.: s -stí (Koll.)
= s vážnou myslí

vážný [dně,- -nost] = (mnoho) vá
žící, zprav. přenes. = důležitý,
významný (věc...); = nebezpeč
ný, hrozivý (doba, choroba); v.
člověk = nemilujici veselí, zá
bavu, svědomitý, starostlivý, o
pravdový, vyrovnaný; kniha, váž
ného obsahu = ne zábavného.
poučného; -ně o čem přemýšlet.

poplatek za



-važovati 1628 vděk

ap.; -nost doby; mít -no_st, po
žívat -nosti = být vážen;
vážný, -něho, m. = dozorce u
váhy

-važovati, v. vážiti
vbíhati, v. -bihati; vbíjetl, v. biti
vboden, v. bůsti; vbrzku, v. brzký
vcelku, v. celek
vciťovati se, v. cítiti
včas, příslov. = dokud je ještě

čas, ve stanovené době, ne pozdě;
viz zavčas; včasný [-ně; -nost]
= dějící se, (vy)k0n8.ný včas

včela, ž., hmyz; symb. pracovitosti;
včela-ř, -e, m. = pěstitel včel:
včelařiti = být včelařem; —řský
[—řsky; uřstv'iJ, přid. ke včelař;
včelí roj, med, vosk;
včel/íčka, -ček, ž., zdrob. k včela;
včelžn, -a, || -Z'nik, -u, m. =
kůlna s úly;
včelka, -lek, ž., zdrob. ke včela:
*'včel'ní roj (Vaňor.);
včelstvo, stř. hromad. = včely

včera, příslov. = předešlého dne;
přenes. = v minulosti; od vče
ra || od(e) včira (lid., So.,
Herrm.);
včerejšek, -ška, m. = včerejší
den;
včerejší = co bylo včera; být
v. = blahový (vulg.); hledat v.
den, o marném hledání (lid. &
hovor.)

včetmo (ojediň.) || obyč. včetně =
v to počítaje. -jic, inklusive; 1.
příslov.: od pondělka v. do ne
děle ap.; 2. předl. s 2. p., někdy
se 4.: cena v. daně z obratu, ce
na v. obal atp., nečes. m. ce—
na i s daní, s obalem

*včil, válka.., příslov. = nyní, teď
(náš., Herb.)

"včírek, m. = včerejšek (Krásnoh.)
*vdaj, -e, m. = vdavání (nař.,

Herb )

vdaná dcera, od vdáti
vdáti (ve slož. —vdati), vdám.

vdal, vdán, vdaní: v. dceru =
dáti ji za.manželku; v. se =
vstoupiti do manželství;
slož. dok. pro- dceru =r vdáti:

pro- se = vdáti se; při- se kam,
do rodiny = dostati se sňatkem;
w- = vdáti (z domu);
vdávati, nedok.; slož. nedok.
pro-, při- 3/

vdavadlo, stř. = chuť na vdá.
vání (lid. a hovor.); sedlo na
ni, posedlo ji v.; vdávalka, ž. =
žena chtivá. vdavek;
vdávatž, v. vdáti;
vdavekchtivý [-'vě; -vost] = chti
vý vdavek, toužící po vdavkách:
odavky, -vek, ž. pomn. = vdaní

vdech, -u, m. = vdechnutí
vdechnouti, -cho'vati, v. dechnouti;

-chova,c£ přístroj = na vdecho
vání, inhalování

vděčitl komu = děkovat (čech,
Heyd.); v. komu zač = být mu
vděčen (říd. kniž.); v. komu, če
mu co (vznik...), nečes. m.
býti vděčen, povinen vděčnosti ||
často bez význ. vděčnosti: jev
vděčí svůj vznik ap. m. jev po
vstal, vznikl, byl způsoben; v.
se = zavděčovati se (č.-Chod):
zprav. jen slož. dokon. od- se
komu čím zač = projeviti dík,
vděčnost; za- se komu čím =
učinit komu co vhod, zavděk,
zavázatl si jej k vděčnosti;
—vděčovati se, slož. nedokon. od
se, za» se

vděčný [-čen; -čně; -čnost] zač ko
mu = cítící se zavázán díky &
projevující je; vděčný syn, syn
je vděčný " býti zač vděčen;
vděčný úkol, -čná. prace = kte
rý, -rá přinese užitek, prospěch,
z kterého, -rě budeme mít ra
dost; -čně II s -čností něco při
jmout; projevit... -čnost

vděk, -u, m. H *vděka, ž. (Roll.),
1. = vděčnost; 2. v. komu uči
nit = zavděčitl se (zastar.);
v. zavděk; 3. = půvab, krása.
vnada (kniž., básn.); 4. příslov.:
přišlo mu to v. = vhod (zastar.);
přijmouti co v. = zavděk (t.);
5. předlož. s 3. p„ nečes. jako
dík(y), v. tam; vděkuplngz =
plný vděku, vděků, půvabný
(knlž., básním)



*Vděkyně 1629 vedvé

'Vděkyně, ž. = Gracie (Koll.)
vdmychnouti, v. dmýchati
vdoieček, -čku, m., zdrob. ke vdo

lek; -čn£k, -u, m. = pánev na
vdolky;
vdolek (lid. dolek), -lku, m. =
plochý koláč, placka,

vdova., ž. = žena, které umře
muž; v. po živém = svobodná.
matka (lid., Vr.); sr. Slaměný;
vdovec, -vce, m. = muž, kterému
zemře žena; v. Slaměný; vdovec—
ký, přid. ke vdovec: v. stav
(obrazně v. chléb, Herrm.) neboli
vdovecti, stř.; vdoveček, -čka,
m., zdrob. ke vdovec (čelak.);
vdoví = vdovský; vdoch (Koll.)
][ zprav. vdovička, ž., zdrob. ke
vdova; vdovm groš, přenes. =
dar, příspěvek člověka chudého;
"vdovití = býti vdovou (Suš.);
vdovský, příd. ke vdova: v. stav
neboli vdovství, stř. || vdovstvo
(Jin)

*vdun, -u, m. = vdutí, vdechnu
tí; *vdunouti = vdechnouti
(Suš.)

'vdychati, -chám = vdechovati
ve, předl., viz v
véba, ž., z něm. =

(lid. a hovor.)
jemné plátno

vece = pravil (zastar.); od pův.
aorist slovesa věcěti (ve-), v.
větiti; otvece... (RK.), odvece

'(Klicp.) = odpověděl
več, v. co
večer (lid. -č£'r), 1. podst. jm., -a.

m. = doba od západu slunce do
noci; dobrý v.!, pozdrav; od rá
na do -ra = celý den; k veče
ru || lid. kveče'rou, kvíčerou;
s večerem = navečer (zast.);
v. štědrý a navečer, vpodvečer,
zvečera;
2. časové příslov. = ve večer
ní době, za večera;
'večerek, -rka, m. = netopýr
(lid., Bezr.);
večerka, ž. = večerní troubení
vojen., čepobití; večerní doba.
klekání, zábava...; škola; v. hvěz
da neboli vešel-nice, ž.; též rostl.;

večerní noviny neboli večerník,
-u, m.

večeřadlo, -de1, stř. = večerní jí
delna

večeře, ž. = večerní jídlo; snědl
by ho po -ři = je silný proti
němu (lid. a hovor.); v. Páně
= svátost přijímání;
večeřeti, -ř(ej)í, večeř, -ře(je) =
jíst večeři (podmětově); v. co
(předmět.) = mít k večeři; slož.
dokon. na- se = najisti se večer;
110- s kým; večeřívatí, opak.

večírek, -rku, m., vlast. zdrob. k
večer = večerní zábava

večka, -ček, ž., zdrob. k veka
vedení, stř., k vésti, 1. dějově: v.

knih...; 2. konkrét. = zařízení
na vedení: elektrické... v.; v.
strany... = vůdci, vůdčí osoby.
předsednictvo

vedeta, ž., z ital. -tta = vojen.
hlídka

vedle (zastar. vedlé), 1. přislov.
místa = v sousedství, nablízkuz'
bydlit hned v.; v. v pokoji..:
2. předl. s 2. p.: v. nás, radni
ce... = v blízkosti...; = okolo.
kolem: jít v. divadla; = podle
ve smyslu zřetelovém: v. záko—
na (zastar.); = mimo, kromě:
vedle toho...

vedlejšek, -ška, m. = sousední
místo, místnost, sousedství: je
to slyšet z -ška;
vedlejší = jsoucí vedle (dům, sou
sed...); přenes. = ne hlavní, ne
podstatný, nedůležitý: v. _znak,
věc, okolnost, postava v romá
ně...; v. zavod... = pobočný.
filiální; v. kolej, úmysly = po
stranní

vedoucí, přid. k vésti: cesta v. tam
a tam; v. úředník; zpodstat. v.,
-cího, m. = kdo vede, vedoucí
osoba, úředník...

vedro, -der, stř. =
parno

vedi-iny, -řin, ž. pomn. =
no na školách za vedra

vedvé, vedvž, v. dvé

veliké horko,

prázd



vegetace 1630 velebníček

vegetace, ž., z lat. = růst rostlin
stva, rostlinstvo; -tačn£ podmín
ky; -tarián [mica] <<-ryjá.n», -a,
m. = kdo jí jen rostlinnou stra
vu; -tari(aní)smus, -mu (<-nyz-»,
m. = požívání jen rostlinné stra
vy; -tariánský [-sky,- -st'ví] ||
-társký, -tářský, přid. k tomu;
-tati'vn4 e-týv-» ústroje, nervová
soustava;
vegetovatí = živořit

vehemence, ž., z lat. = prudkost,
důraznost, pádnost, síla; -mentm
[-ně,- masu = prudký, důrazný,
pádný (útok, důvod...)

vehikl, -u || -e (č.-Chod), m., z
lat. = vozidlo (jen hovor.; čas
to hanL)

vejce, -ce, -ci, -cem, nik. -cete,
-ceti, -cetem, mn. vejce, vajec,
vejcím..., stř. = vajíčko s obaly
(slepičí...): podobný jako v. vej
ci = úplně podobný; býti z di
vokých vajec = být prudký, di
voký (lid.); sednouti si do vajec,
přenes. = dostati se do nepří
jemného, nemilého postavení (ši
máč., lid.); v. Kolumbovo vejce;
v. vajíčko

vejcovec, -vce, m. = vaječník
(stavit.);
vejcovitý = vejčitý (zastar.);
vejcovka, -vek, ž. = vejcovitá.
čára, ozdoba;
vejcovod, -u, m. = vývodní cesta
vajíček z těla

vejčitý [-tě; -tost] = podobný
vejci

'vejl, -u, m., z lat. n. z něm. =
závoj jeptišek (zast., Jir.);
vejlovati = obřadně zahalovati zá.
vojem jeptišku, přijímati do řá
du (t.)

'vejmluva, ž., mník [MicaL m.
(Ju-.) || (Vr.) 1M- = výměnek,
-nkář [-nká.řka] (nař.)

*vejpich, -u, m. = kopeček (nař.,
šmil.)

*vejpůl(ky), příslov. = v půli, na
půlky (lid., Jir., Holeč.)

'vejřeviště, stř., lid. m. výhřeviště
= vývařiště (Šlejh) 

vejřiti (m. 'Dý-) = hledět jako
výr, upřeně hledět (lid. a hovor.)

vejšplechty (m. tvý-), m. pomn. =
plané povídání (lid. zhrub.)

*veka., ž., z něm. = podlouhlý
chléb, houska (lid.)

“veksl, -u, m., z něm. = změna,
výměna, směnka, výhybka (lid.);
v. handl; = cesta zvěře (mys
liv.); vekslovati = měnit, stří—
dat (lid.); slož. dok. vy—,:- =
vyměnit, z

vol-, ve slož. = vele-, v. velmistr...
velára, ž. = velárni hláska;

velámí, přid. k velum =
patroVÝ

Velatice, -ic, pomn., ves na M. „
Vela, ves v Č., 2 os. jm. Velata

zado

velbloud (lid. vembloud) [-d1'ce
(Neum.)], -a, m., z germ., ko—
pytnatec; nadávka; v. cediti &
komár;
-dá'ř, -e, m. = obchodník s -dy,
honák -dů; -di srst, mládě

'velboháč, -e, m. = velildr b.
(čečh)

velce, příslov. = velice (Slád.)
'velduchý = jsoucí velkého ducha

(obrozen.)
*vele, příslov. = velmi (RK.)
vole-, kmen zaniklého příd. jm.

velí (= veliký) ve slož. přid.
jm. = velmi, ve slož. podst. jm.
= velký..., v. dále; často jsou.
to slož. individuální

veleba, ž.- = velebnost; = vele—
bení (Suš., Rais, Ner.);
velebe'ný = chválený, slavený,
proslulý;
velebitel [-lka], -e, m. = kdo ve
lebí;
velebiti = velmi chválit (koho.
staré časy...); slož. dokon. na
se (mnoho); u- .koho, se kde =
pohodlně (se) usadit; z- co = při—
vést k rozkvětu, povznést; *za—
= pochválit (Baar);
slož. nedok. zvelebovati;
velebívati, opak.

velebníček, -čka., m. " '-nik, -a,.
m. = velebný pán



velebný 1631 veliký

velebný [%; -nost] = zasluhu
jící velebení, úctyhodný, vzne—
šený, úchvatný (kmet, pohled,
krása, horstvo...); v. pán, lid.
titul ř.-katol. kněze; -ně se V?
pínat

velo-ctěný, titulové přid. na adre
sách; dílna = obrovska dílna
(šim.); -dílo = veliké, důležité,
základní dílo; -duch = velký
duch, genius; důležitý = velmi
důležitý (kniž.); důstojný, v ka
tol. církvi titul děkana a vikáře.
u evangelíků superintendenta;
—ho'ra= hora nad 2500m; -chrám
= dóm;
-kněz, -e, m. =
-kměžský Esky; -stv£], příd. k
tomu; -knězstvo, stř. hromad.
(Suš.); *-město, stř. = velké
město; -moudrý (Ner.); '011, -a,
m., nejdokonalejší opice; -památ
MŽ; mastý'ř = arcipastýř; 1753811
= píseň písní; -říše = velmoc

veleslavínský jazyk = z doby Da—
niele A. z Veleslavína; -ká. doba

veleslavný, starší titul úřadů; -ná.
Praha (Koll.)

veleti, -lí = dávat rozkazy (vo
jens.); v. vojsku; = ukládat:
povinnost, potřeba to velí; vrch
ní -1ení = velitelství; slož. do
kon. na- se (mnoho); zao-, za
= dat povel; velívati, opak.

Veletice, v. Velatice
velo-toč, -e, m., cvik; -tok = vel—

ká řeka vlévající se do moře;
-trh, často pomn. -t'rhy = vý
stavní trh; -t'ržn£ palác...; tucet
= 12 tuctů; -učený (Jir.); -vážený,
na adresách. v dopisech; -17íta.ny'
návrh...; -zasloužily'; -zrada =
zrada proti státu, národu; -zrád
ce, m. = kdo se dopustí vele
zrady; -zrádný čin, -ná. řeč

velice, v. veliký; V., 2. jedn., ves
v Č.

'veličajzný = velmi velký, obrov
ský (nař., Herb.)

'veličenský: —ká.krása ženy (Vrchl.)
= velebna, vznešená, majestátní;
-nská důstojnost (Čap.);

nejvyšší kněz;

veličenství, stř. = velikost (Krás
noh.) || -nstvo, stř. = majestát,
titul panovníka

veličina, ž. = početní hodnota:
přenes. = významná. osobnost

veličiti = činit velikým, zvětšo
vat: v. něčí poklesky (Palac),
obyč. zvelíčovati; v. se, o očích
= rozšlřovati se (Tré.); slož. do
kon. 2- co = zvětšit, o chrá
mu (Koll.); obyč. přenes. = pře
pnout, přehnat, na př. zpravy,
zásluhy; slož. nedokon. zveli
čovatí 00 = zvětšovat (Koll.);
přenes. = přepínat, přehánět

velikán, -a, m., z ruš. = velký
človek, obr; = vynikající osob
nost: -ni dějin; přenes. horští
-ni = vysoké hory

velikanánský || časť. velikánský =
ohromně velký (cit.)

velikáš, -e, m. = velikán (Č.—
Chod); = kdo trpí velikáš
stvím : -káš8ký [—sky], na, př.
-ká. politika; -kášst'v£, stř. =
chorobné domnění vlastní veli
kosti, megalomanie

'velikoduší, stř. = velkodušnost
(Palac.) ; -dušný = velkodušný
(obrozen. )

velikonoce || velko-, -noc, ž. pomn.
(nař. moc, ž. jedn.), z pův. ve
lika noc = „veliká. noc", jarní
církevní svátky; velťi)konočm
doba...

veliký || velký [velice; -likost ||
-lkost (říd.)] = vysoký (člověk.
sloup, strom.. .), objemný, roz
lehlý, rozsáhlý (kámen, město.
moře...); = mající nevhodně, ne
přiměřeně značné rozměry, volný
(klobouk, kabát, šaty, rukavice.
boty...); = mnohý, hojný. bohatý,
vydatný. značný (příjem. výdělek,
peníze); = silný, prudký (mráz,
zima, vedro); = namáhavý, prac
ný (výkon, dílo, práce); -ka chyba
= hrubá; = vynikající, zname
nitý, slavný (muž. spisovatel):
v. piják, kuřák = silný; -ká
čest, slava = neobyčejná., zvlášt
ní; -ká. ztrata = citelné; -cí přá.
telé = velmi dobří ap.; míti -ká.



velin 1632 velour

léta = býti starý (Jir.); V. pá
tek, v. pátek; velcí mali (bez
čárky mezi oběma slovy) = velcí
i mali, všichni;
velice se namáhat, hněvat...; v.
se to líbí..., v. pěl-mý, špatný..:
velik05t splsovatele...;
2. stup. větši; přislov. vicre), v.
tam

velin, —u, m. || velinový papir. z
franc. = jemně hlazený

velitel [-Zka.], -e, m. = kdo velí:
žertov. -telka kozy (Č.-Chod);
-lský Plsky; -lství], přid. k to
mu; -lský stan...; -lský tón =
rozkazovačný; -lstvo, stř. hro
mad. = velitelé

velká, ž. = velká (hrubá, hlavni)
mše

'velkněz, -e, m. = velekněz
(Heyd._ Hál)

velko-, kmen k velký ve slož.:
-agrárnický [—ctvi], přid. ]: vel
ký agrárnik (Gottw.);
-dušný [mě; -nost] = velko
myslný; -huby' [—bě;-bost], pře
nes. = mnohomluvný (zhrub.);
-kamenik = majitel velkých lomů
(č.-Chod.); Jon/lže [-kněžna], ti
tul členů rus. carského dvora;
-knížecí [JmižectvíL přid. k to
mu; -kupec (Jir.); -kupeclcý
(Pf1.-Mor.); depý [mě,- -post],
z ruš. : nádherný, báječný,
úchvatný; Jistý = s velkými
listy; -město = město velké (roz
sahem) a s rušným životem ob
chodním.. ., společenským, kul
turním ; -městský [-sky] život,
ruch; po -městsku (Jir.) ;
-měšťák, -a, m. = obyvatel vel—
koměsta (často hanl.); -meziříč
ský, přid. k Velké Meziříčí; -mo
ravský, k Velká Morava; -možný
pán, -ná pani = urozený, -ná
(Jin, zastal-.); —myslný [-ně,'
-nost] = mající „velkou mysl",
velké, správné porozumění, ne
malicherný, velkodušný, štědrý
(člověk, dar, pomoc...); moc, v.
velikonoce; -obchod = obchod
ve velkém; -obchod'nžk; manský

[-sky], přid. k velký pán, obyč..
ve význ. podobnosti: -ský život
= nákladný; -ské choutky = ne
mirné, přepjaté; -ské gesto. na.
př. 0 příliš štědrém daru: 2.
stup. Mtější [nič] (So.):
-polský, přid. k Velká Polska;
-pře'uor řádu (Svět.); -pn1mysl,
-průmyslnik;- Velkoms, velko—
mský; 43/817plán

*velkost, -1, ž., v. veliký
velko—statek, -statkář, -statkářský

[-řsky]; -řstvo, stř. hromad. =
velkostatkáři; -tvdrný [mostlr
-ný proud = mohutný (Krásn.);
-nost = velkorysost (šlejh.);
mévoda [-dkyně], panovnický ti
tul ; vvévodský, Jvé'vodst'ví; 4717
roba = výroba ve velkém; dví—
robni; -závod

velký, v. veliký
velmi, příslov. = velice: v. dob—

rý, mnoho, dobře...; v. se mi tam
líbi...

vel-mistr [-ryně] = náčelník řádu
..; -místryně cikánek; přenes.

-mistr čes. filologie, o Gebauerovi—
(Flajšh.); —mistrovský [-sky;
-st'v4]; -moc = veleřiše, titul
čelných evropských států; sed
má -moc = tisk, noviny; -mo
censký [-sky; -st'ví], přid. k to-
mu: -ské postavení; -mož, -e,
m. = člen předni šlechty, moc
ný, vlivný člověk (finanční -mož.
...); -mož ducha (Hál.) = veli—
kán; -moženský' o sídle (Pfl.
Mor.); *-možný [most] (Mar.,
Mah.) = velkomožný; vtipná
-nost (Ner.); -možstv£ lásky
(Dav.)

velociped, -u, m., z lat. = dvoj-
kolka, „kolo" uváděné do po
hybu šlapáním; -dista [-džstka]
<<-dys-», m. = jezdec na velo—
cipedu; -distický <-dystyc-».
přid. k tomu

velodrom; -u. m. = závodní drá—
ha pro velocipedisty

velonr ll zčešt'. velur, -Zú1', -u, m.,.
z_franc. = plyš na klobouky;
arový = z veluru



vel-ryba, 1633 vepi'

vel-ryba, ž., mořský savec;
-rybář, -e, m. = lovec velryb;
-rybi tuk...; vaslanec, -nce, m.
= vyslanec v některých státech;
-vyslaneck/ý [-ctví], přid. k tomu

velum (rve->>,-1a, stř., lat. = pře
vislá. část zadního patra.

velur || -Alúr, v. velour
veins, -sa <<-sa>>,m. = 2 esa v

očku, očko samo
vembloud, v. velbloud
vemeno, -na, stř. = mléčný ústroj

savců;
*vémě, vemene, stř. = vemeno,
Wě;
veminko, stř., zdrob. k tomu

vemlouvavý || vmlou- [-vě,- -vost]
= vemlouvajici se (říci. kniž.):
-vá. radost (Hal,)

vemu, v. vziti
ven, příslov. (na otázku kam) =

z vnitřku (z místnosti, z bytu,
z města...) pryč: jít ven = z
místnosti na. Chodbu..., též = na
procházku, do společnosti, na
stranu, na. záchod; jet ven =
na venek, venkov, na letní být,
do hor, do ciziny; vyvésti koho
ven (z místnosti na chodbu, na
ulici); ven s ním! = vyhoď(te)
ho; jen s tim ven! = jen to řek
ni, řekněte (hovor.); v. barva;
všickni v.! = vyjděte všickni
ven; dostat koho, co ven, často
m. konkret. sloves = přimět
koho, aby šel ven, vytáhnouti
co, vyčistit (skvrnu) atp.;
ven a ven = veskrze, vesměs,
venkoncem (říd. kniž.)

veň, v. on
vena. <<vé-»,ž., lat. = žila
Véna, m., domác. tvar ]: Václav
'venčiti, souvisí s venek: v. se =

jít ven (nař.); slož. dokon. vy
psa = vyvést jej ven (1id.); vy—
se = jít na malou stranu (lid.)

Venda, m., domác. tvar 1: Václav
venek, -nku, m. = místo mimo

byt, dům: přijíti z venku = z
ulice, 2 města, z procházky; =
venkov: jet na venek, přijetí z
venku ]] přislov. navenek = jen
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před lidmi: n. milý, D. se sná
šeti s kým dobře ap.; zvenku
= z vnější strany, zvenčí

venerický, z lat. = pohlavní, o
nemoci; venerolog, -a, m. = lé
kař venerických nemocí

venkoncem, přislov. = zcela, na—
prosto, veskrze (lid. a říd. kniž.)

venkov, -a, m., opak ]: město =
kraj mimo město, vesnice; *z
-va = zvenčí (Ner.);
venkovan [-nka], -na, mn. -né,
m. = obyvatel venkova; "vánek,
-nka, m., zdrob. ]: tomu;
dvanstvi, stř. = venkovslď původ,
-ské způsoby...;
venkovni = vnější (okno, dvé
ře.'..); = venkovský (čep., o
jed.):
venkovský [-sk/_u]= jsoucí... zven
kova, na -vě (hoch, lid, vzduch...);
šatiti se... -sky || po -sku;
venkovštěti, -štějí = stavati se
venkovský, nabývat venkovské
ho rázu; slož. dokon. z-,- zven
kovštělý: -lá. honorace (čep.)

venku, přislov. (na otázku kde) =
mimo mistnost, byt, dům, na.
venkově; býti z čeho v. =
dostati se z čeho, přestáti to...
(lid. a hovor.)

Venouš, -e, zdrob. —šek, -ška., m..
domác. tvar k Véna

ventil <<-tyl>>,-u, m., z lat. = za
řízení na vypouštěni & zavíráni
tekutin, vzduchu; ventilace, ž.
= větrání; -Začnžzařízení;
—lát01',-u, m. = zařízení na vět
1' :

ventilek, -lku, m., zdrob. !: ven
til; ventilovati = větrati; pře
nes. v. co = přetřásati

Venuše, ž., z lat. Venus = římská.
bohyně lásky; symb. krásné že
ny; planeta, Krasopani, jitřenka
i večernice

*venýř, -e, m., z něm, = zárubeň,
futro (zastan, Jir.)

vepř, -e, m., savec, odb. = kanec,
svině, podsvinče; jinak -= vy—
kleštěný kanec;
vepřiček, -čka, m., zdrob kvepřik,
-a, m., zdrob. k vepř;



vepsati 1634 verš

vepřín, -a, m. = chlév pro vepře; verismus <<-zmus»,-mu, z lat., m.
vepřová, -vé, ž. = vepřové ma— = krajní realismus v umění;
so. -vá. pečeně; veristick/ý <<-styc-» [-cky] =
vepřovice, ž. = vepřová. kůže, jsoucí v duchu verismu
nepálené cihla; dvicov'ý = 2
vepřovic; vepřová/na, zdrob. _nka,
z. = vepřové maso;
vepřový, příd. k vepř: v. doby
tek...

vepsati, v. psáti; ve psí, v. psí
veraikon q-jikómv, -u, m., z lat. =

pravý obraz (Kristův)
veranda, ž., ze špaň. = otevřený

_n. zasklený přístavek u bytu.
besídka, loubí; zdrob. -dička, ž.

verbalismus d-zmus», -mu, m., z
lat. = nadměrné opisování po
jmů, užívání přívlastků..., jazy—
ková. nevěcnost, mnohomluvnost:
v. románských jazyků = opisný
ráz (Vrch1.);
verbalista, m. = kdo si -libuje
ve verbalismu; Metrický [-cky]
c-styc-» = v duchu verbalismu;
verbální || řidč. -ny' [rné] = slo
vesný (mluvn.); -ní nota = ústní

verbéna, ž., květina, čes. sporýš
verbež, -e, ž. = luza, chátra, če

ládka, havěť (lid. & hovor.)
verbíř [-řka], -e, m., z něm. =

najimač vojáků; Jaký [-řsky;
-řství], příd. k tomu; verbovati
= najímat na vojnu; přenes. v.
do politické strany... = lákat
(hovor.); verbovávati, opakov.

verbum, -ba, stř., lat. = slovo, v
mluvn. = sloveso; zavolati si
koho ad verbum audiendum =
„na slovíčko“, o mírné domluvě

'vercajk, -u, m., z něm. Werk
zeug = řemeslnické nářadí (lid.)

verdikt <<-dykt», -u, m., z lat. =
rozsudek, výrok

'vergilinský (Nov.) || vergilovský
= jsoucí v duchu Vergllově

*vergl, -u, m., z něm. = flašinet
(lid.)

verifikace, ž., z lat. = ověřování,
-ření; -kační komise... = ově
řovací; -kátor, -a, m. = ověřo—
vatel; —kovat'i.= ověřit, -řovat.
potvrditi správnost

*veritůbl, neskl. přid. jm., z franc.
= pravý, skutečný (nižší hovor.)

"'verk, -u, m., z něm. = závod,
továrna (Mart.), stroj v hodin
kách atp. (lid.)

verndlovka, —vek, ž., puška (podle
puškaře Werndla)

vernisáž ceny-», -e, ž., z franc.
= slavnostní otevření výstavy

vel-emil, -u, m., lék
Veronika <<-ny-», ž., žen. jm.; v.

= rozrazil (lid.)
verpánek, -nku, m., z něm. = šev

covská stolička
Versailles, neskl. || zčešť. pomn.

Versaje, -aj, -ajům, -ajích, -aji
Il -ajemi, franc. město; versail
leský <<-sajský», příd. k tomu

versála || -lka, ž., neboli versální
písmeno <<—zá.l-»,z lat. = ma
juskule

verse ax—ze»,ž., z lat. = znění zprá
vy, textu, různočtení, varianta

'versírovaný <<-zí-»v čem, z něm.
= zběhlý (lid. &.hovor.)

versta, ž., ruská. délková. mira
(1'6 km)

versus <<-zus»,lat. = proti: Slavie.
v. Sparta atp.

verš, -e, m., z lat. versus = ryt
mický řádek; v. spánku = chvil
ka (lid. a. hovor.): přidati si ještě
jeden v. = ještě chvilku spát;
odespati si první v. ap.; tahat
verše = chrápat (Rais); zdrob.
veršík, -u, veršíček, -čku, m.
veršotepec, -pce, m. = veršovec
(hanl.);
veršovaný = složený ve verších;
veršovatel, -e, m. = kdo veršuje;
veršovati = skládat verše; slož.
dokon. na- se (mnoho); z—co =
děti do veršů, složit ve verších;
veršovávati, opak.;
veršovec, -vce, m. =
šuje;
*veršovný = veršovaný (Wint.);
veršový, přid. k verš (technika,
úprava)

kdo ver—



*verštat 1635 veslo

'verštat || veřtat, -u, m., z něm.
= dílna. (lid.)

verthelmka. <<-taj-», ž. = pokladna
(podle vynálezce Wertheima)

vertikála <<-ty->>,ž. = svislice;
-kální [mě] = svislý

Veruna, zdrob. -nka, ž., domac.
tvar k Veronika;
verunka, -nek, ž. = slunéčko
(lid.)

verva, ž., z franc. = nadšení, roz
ohnění, zápal; venm/í [[ řidč.
„mý ["ně; “no-n] = nadšený.
rozohněný...

veržina, mica, ž. = viržina, -nka
(lid.)

veřej(e), ž. = křídlo dveří; pomn.
-je, -jí, též = zárubeň, futro

veřejnoprávní, přid. k veřejné
pravo

veřejnost, -i, ž., 1. vlastnost ně
koho, něčeho veřejného: v. soud
ního přelíčení...;
2. = všechny vrstvy obyvatel
stva: předstoupit před v., vy
stoupit na v.; oznámiti co -nosti,
v zájmu -nosti

veřejný [-ně,- most, v. tam], přid.
k veřeje, jen přenes. = zapsaný
v obchod. rejstříku (společnost,
-čník); = ne tajný, obecně při
stupný (soudní líčení), obecně
známý (tajemství), ne soukromý.
obecně přístupný (sad, knihovna,
cesta); v. projev = před veřej
ností; v. zajem, —né mínění =
z., m. veřejnosti, obecný, -né;
-ně co prohlásit, učinit...

veřtat, v. verštat
I 'ves, zájm., nečes. m. veš

(čech; asi vlivem RK.)
II ves, vsi, 2. = vesnice, osada,

dědina; ves ode vsi (Palac) ||
ode vsi ke vsi = od jedné vsi
k druhé;
Vesce, 2., stará. zdrobnělina k ves.
míst. jm.;
Vesec, -sce, m., z vesce, ž., míst.
jm

veselá„ ž.: přijíti s -lou = 5 ve
selou myslí, náladou

veselí, stř. = veselení, veselost:
svatební v. = svatba; veselice,
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ž., ze slovin. = veselá. slavnost;
V., 2. jedn., ves; vesel/íčko, stř..
zdrob. k veselí

veselitl se, rozk. vesel se = být
veselý, oddávat! se veselí; slož.
dokon. na- se (mnoho, dosti);
ob-, roe- koho čím = přivésti
do veselosti...; *z- ulici sluncem
(R. Svob.); z- koho, se (říd.
kniž.) = roz-; kuchyně zveselila
= stala se veselou (Tilsch.);
*za- se, prostě dokon. (šlejh.):
meselo'vatí, slož. nedokon. ob-,
roz- ; vesel/tmm se, opak.

veselka, ž. = svatba (lid.)
veSeloherní, příd. k veselohra: v,

večer, ráz, prvky;
veselohra, -her, ž. =
hra. s veselým obsahem

veselost, v. veselý
'veselounký = velmi veselý (Tyl.

Holeě.)

divadelní

veselý [-l, -Za.. . ,—-le; —10; -lost]
= ne smutný, mající radost.
milující, zábavu (člověk), pro
zrazující radost, veselí (pohled.
úsměv), působící radost, veselí
(kousek, hudba, zprava), světlý,
slunečný. vzdušný (pokoj): být
vesel (kniž.) || veselý, o člověku,
ale pokoj... je veselý; je tam -10
(= -lost) || -le zpívat... (jak?):
začíti... zvesela = vesele, nik.
tvářiti se z vesela. zvesela, m. -le;
2. stup. veselejší [Jeji]

vesílko, stř., zdrob. k veslo
veskrz(e), příslov. = docela, ú

plně, šmahem, vesměs: víz pro
moknouti a chybný; meskrz, v.
naskrz

veský, příd. k ves, pův. vesský
(Třebíz, So.) = vesnický (liter.)

veslař [—'řka], m. = kdo vesluje.
veslařský sportovec; -ři, ptačí če
leď; -řský [-'řsloy; -řství], přid.
k tomu

veslice, ž. = loď, člun s vesly
veslo, -sel, stř. = lopatkovitý ná

stroj na pohánění člunu; podle
podoby = noha husy n. labutě,
ptačí křídlo (mysliv.); symb.
správy a. moci: vládní v., sedět
u vesla, být při vesle '



veslovací 1636 vésti

veslovací noha u veslařů (ptáků)
= na veslování, plování;
veslovatl = pohybovat veslem;
přenes. o ptačím letu (Němc.), 0
měsíci (Ner.); slož. dokon. na—
se (mnoho); za- si (trochu);
veslovávati, opakov.

veslovitý = podobný veslu: -tá.
noha

*vesměrný [most] = vesmírný
(knlž.)

vOSměs, příslov. = všechno, vši—
chni..., šmahem, veskrze: v. dob
ré zboží ap.; žadatelé byli v.
přijati

veSmír, -u, m. || alter.) všehomíra,
(říd.) 3. p. všemumíru (Nera),
6. všemíru (t.), všemmíru
(Klost, Vrchl.), 7. všehomírem
(Arb.) = celý svět, kosmos, svě
tový prostor; ves'm/í'mý= jsoucí
ve vesmíru: -ná. slunce (šak),
marnost (Sea) [] -'rový zakon
(Sez.)

veena, ž.. z ruš. (stč. vesno, stř.)
= jaro

'veSňan, -a, m. = vesničan (Wint.)
veSnice, ž. = ves; španělská v. =

něco naprosto neznámého (ho
vor.);
vesnický [-cky] lid, život, kroj;
vesničana [—nka], -a, m. = oby
vatel vesnice; vesničansk'ý, přid.
k vesničan: -ské verše = jakoby
psané vesničanem (Tauf., podle
Majakovského) ;
vesnička, -ček, ž., zdrob. k ves
nice

venpod, 1. příslov. = na spodní
straně, dole; 2. předl. s 2. p.:
v. stolu...

veSpol “(šlejh.) || zprav. vespolek,
příslov. = společně, spolu s ji—
nými, navzajem: milovati se, ru
čit, pomáhati si... v.; 'vespolí,
stř. = vespolnost (šlejh.);
vespolný [-ně,- -nost] || *vSpolný
(Krásnoh) = vzájemný

vesský, v. veský
vesta, ž., z něm. = spodní šat bez

rukávů; stará. v. = dávno, obec
ně známá. věc (lid. a hovor.)

v. zá—

zachovávat panenství
veStálčí, přid. k vestálka:

vazek =
(Č.-Chod);
vestálka, -lek, ž. = kněžka sta—
rořím. bohyně Vesty

Vestec, -tce, m., vsi v Č.; z pův.
vesce, ž. = vesnička, v. II ves

vésti, vedu, veď, veda, ved, -dši.
-dl, -den(í) = provázet. ukazo
vati cestu: v. dítě (za ruku) do
školy, někomu hosta, koho ne
znamou krajinou...; jít kam, ku
dy nás oči vedou = nazdařbůh:
co tě vede! = co ti napadá., kde
pak! (lid. a hovor.); v. vodu
kudy.... v. komu ruku při psaní
= řídit; v. vojsko, úřad, spo
lek, stát = být v čele, řídit, spra
vovat; v. boj = svádět; v.
knihy, protokol, záznamy... =
psat, mít na starosti; v. při
= příti se (soudně); v. divné
řeči = pronášet; stále v. svou
= opakovat! stále totéž, ned'ati
si něco vymluvit; sr. slovo; v.
prostý, skromný,“ nákladný žl
vot = žít prosté..:
podmětově o cestě... = míti
směr, jít; kam to vede?, vede
to k nepřátelství ap. = smě
řuje, má. to za následek;
v. se s kým za. ruku...; neosob.
v. se = dařiti se, míti se; vede
se mi dobře..., jak se ti vede?:
v. si přítele = přivadětl si:
v. si správné... = počínati si,
chovati se:
v. vedení, vedoucí;
slož. dokon. do- koho kam; do
co (udělat...) = dokázati to, u—
mět, býti sto, schopen to udě
lat; 'na- koho k čemu, na—koho.
aby... = přemluvit ho, aby to
udělal; od- dítě do školy ap.,
vodu 5 pole; od- půjčené kni
hy = vratit; od—hotovou práci
= odevzdat; od- koho (na voj
nu), k pěchotě... = prohlásiti
za schopného k vojenské službě:
odvedlo mě to od hlavní práce
= odtrhlo, oddalilo; gro-, povedu
.. o nedokon. budoucnosti = bu

du vésti: povedu té, obchod...;



vésti 1637 veškeren

po— se = zdařit (o pokusu...).
uroditi se dobře (0 žitě...); v.
povedený;
pod- koho, přenes. = oklamat,
ošidit; pro- koho po městě... =
vést jej městem a. ukázat mu je:
pro- svůj úmysl, svou vůli, vol
bu, divadelní kus, skladbu, čin
... = vykonat, zahrát, spáchat;
pře- koho přes lávku, přes hra
nice; pře- koho na svou stranu
= získat jej; před- komu co.
koně... = přivést a. ukázat; před
výjev... = ukázat, jak se udál
ap.; před—koho na. policii, k sou
du (k výslechu..:.); při- koho
kam, ke komu; přl- komu po
moc, posilu; při- koho k rozumu
= vzpamatovat. způsobit, aby se
vzpamatoval; při- dílo ke konci
= dokončit je; při- koho na.
mizinu = připravit o všechno;
při- "koho na: myšlenku = vnuk
nout mu ji; při- komu co na
mysl, na pamět; při- to daleko
= dómocl se majetku, postavení
(lid. & hovor.); roz- vodu po
louce; roz- přátele, milence,
manžely = způsobit. že se zne
přátelí, rozejdou; dáti se roz-, o
manželích; roz- co = podrobněji
vyložit;
s- vodu s pole, koho se schodů;
s- koho dohromady = přičinitl
se o to, aby se poznali, spřáte
lili; s- koho (k čemu) = přl
mět, přemluvit; s- dívku =
přemluvit ]: souloží; s— co =
dovést. dokázat; nes- s kým.
s čím nic = nepořídit; s- co na
koho = svalit vinu se sebe na.
něj; s- boj, bitvu, dok. k vésti;
u- koho kam; u- co ve zná
most = rozšířitl to, postarati se,
aby to bylo známo; u- co v čin
nost, v život = vzbuditi činnost.
uskutečnit, provést; u— co na
pravou míru, v. míra. 2.; u- ko
mU, si co na paměť; u—něčí mí
nění = připomenout; u- koho za.
příklad, koho za. svědka = ozna
čit;
'Uy koho odkud; vy- koho z

pochybností, z_ klamu, z bludu;
vy- co z čeho = udělat (lid.
&.hovor.); tys to vyvedl! = dob
ře, špatně (ironic.) udělal, pro
vedl; vy— se, o ptačích mláďa
tech = vyletět z hnízda, v. april;
vy- se, o dítěti = po- se (Jir.):
3- co = udělat, ironic. = „zří
dit", zkazit, zničit (lid.); z- se.
o obilí = po- se (Němc.); v.
zvedený;
za- koho kam; za- do domu vo
du, plyn, elektřinu = zařídit:
za- novotu, knihu na škole...;
za.- pořádek; zavedlo by nás to
daleko = oddálilo od vlastního
předmětu;
v. voditi

vestibul <-sty-», -u, m., z lat. =
dvorana, hala. (nádražní, diva
delní...)

vestička, ž., zdrob. k vesta;
vestavný = podobný vestě
(DrD-)

I *veš (ve veš-keren, -kerý). ž., stř.
vše, mn. vši (ve vši—ohni), ž.,
stř. vše, 2. jedn. všeho, vší....
zájm. = celý, každý; dochová—
no jen částečně;
a) ode všeho zlého, ke všemu to
mu, při všem neštěstí, se vším
majetkem...; nade vši pochybnost
|| zprav. nade všechnu, všecku,
veškeru; ve vší slušnosti, pocti
vosti; vší silou, mocí ll veške—
rou; mn. všech lidí, všem li
dem... nebo zpodstat. všech...
(běž); řid. kniž. 1., 4. mn. vše
dary... (Vrchl.) || obyč. všechny,
všecky; na Vše(chny) svaté;
b) zpodstat. stř. vše, v. tam

II veš, 2. jedn., 1., 4. mn. vši, vší,
vším, vešmi, ž.. cizopasný hmyz;
symb. drzosti..., lenosti (zhrub.):
dotěrný..., líný jako veš; sr. ko—
žich; lid. veš = mšice, čmelík,
plod lopuchy, dvojzubce; zdrob.
veška, -šek, ž.

*vešken = veškeren (zastar.,
veškeren, -ra., -ro, mn. -ři, -ry.

-ra., 4. jedn. veškeren, -ru, -ro.
mn. -ry, -ra. || Veškerý, -rá... 2.
jedn. atd. jen veškerého, -rému,

Suš.)



veštička 1638 vézti

mn. -rých, -rým.., = I veš, vše- vetšeti, -šejí = stávati se vetchý:
chen: veškeren || -rý majetek; slož. dokon. z II 'po- (čech):
s veškerou úctou (závěr dopi- zvetšelý = chatrný, řídký
sů) atp.; veverák, -a, m. = veveří samec
veškerenstva, stř. = vesmír, pří- (lid.);

.roda, lidstvo (obraz., Kosm., veverčátko, -tek, stř. zdrob. k
' Holeč.) veverče, -čete, stř. = veverčí

veštička., ž., zdrob. k II veš, veška mládě
veta, z něm., 1. ve rčení: v. po

kom, po čem = je s ním, s tím
konec; 2. veta za vetu (obraz..
Slád.) = odveta za zlý skutek

veterán [-nka], -a, m., z lat. =
vysloužilý .voják, vysloužilec;
přenes. = starý zasloužilý pra—
covník, účastník, straník; -nka
dílny (č.-Chod) = nejstarší děl
nice; mský brusky; mstvíJ, příd.
k tomu: -nský spolek; -nština,
ž. = veteránské počínání, jen
vzpomínání, nezasahování do ži

_vota
veterinární, z lat. = zvěrolékař

ský; mdř, —e,m. = zvěrolékař;
-nářský [mářsky; -nářstv£],
'příd. k tomu

veteš, -e || "-šim (čech),'ž. = sta
rá, nepotřebné. věc, staré, nepo—
třebné věci;
*vetešetž, o obleku (Herrm.) =
vetšeti; '
vetešm'cký [-ctvi], přid. k veteš
ník [více], -a, m. = kdo obcho
dee s Veteší

vetchý [—tchost]: v. kmet (knižJ
= starý, stařičký;

'(stářím, opotřebováním)
ný, nepevný, řídký, o látce, o
platném; 2. stup. vetšejší

*vetiti se = jen taktak žít (nář.):
slož. dokon. z- se = zmoci se,
uzdravitl se (Herb.)

veto, -ta, stř. (někdy neskl.). z
lat. (vlast. = zapovídám) = od
por, zákaz: podat, říci v.;

-vetovat4 = podat, -dá.vat veto
(Vach.)

vetřelec [-Zkyně], —lce, m. = kdo
se někam vetře; decký boky;
-ctv£], příd. k tomu;
*vetřelý = kdo se vetře (Durd.)

vetšejší, v. vetchý

veverčí, přid. k veverka.: v.
hnizdo...;
veverč'ina, ž. = kožešina. Ze sibiř
ské veverky;
veverka, -rek, ž., hlodavec; symb.
čilosti: čiperné, jako v. (Němc.);
veveří, příd. = veverčí; veveřice,
-'ř4čka, ž. = veverka, (kniž., lid.)

vevnitř, příslov. = uvnitř
vévoda [rdkyně] (umělé vojvoda,

voje-, nespr. vývo-), m., z voje
voda = „vůdce vojska.“, vyšší
šlechtický titul;
vévodití (umělé vojevod'iti) =
„být věvodou", přenes. v. komu,
nad kým = vyčnívat, vypínati
se: kostel, hora. -dí celému kraji;
dub -dí kraji (čech);
vévodský, příd. k vévoda: v. ti—
tul, -ská. hodnost...; přenes. -ská
paní = vznešená (Klič.); -dství,
stř. = vévodova. země

voxace, ž., z lat. = týrání, utisko
vaní; vexativ'ní <<-týv-» [mě] |;
-toržcký [-ky]: v. opatření, Vý
klad = utlskující, šlkanující, v
něčí neprospěch

vexl atp., v. veksl
*vezde, příslov. = všude (říd. kniž.,

na př. Klost.); vzniklo chybným
čtením staroč. vešde, vežde, psa,
ného -ves-, vez-; vezdejší = co
je zde, na tomto světě, pozem
ský; místo původ. vešdejší, vež
(-dajší) = každodenní

*vezdy, příslov. = vždy (kniž.); V
veždy

vezír, -a, m., z arab. = vysoký
turec. úředník

vezmu, v. vzíti
vezti, vezu, -zen(í), nik. -žen(í)—

— dopravovat vozidlem; v. se—
= jet; přenes. (lid. a. hovor.)
= bez zásluhy mít prospěch,
výhodu, něco získat;



*veždy

slož. dokon. do- co komu, ko
ho kam: 'na— co || čeho (mno
ho, trochu); od- co kam; po-,
0 nedokon. budoucnosti = bu
du vézti; pro- zboží přes hra—
nice; pro—se = trochu, dlouho.
příjemně se vézti; pře— co přes
co; při—co ke kOmu, na trh...;
roz- zboží po městě; 8- obilí do
stodoly, pozvané hosty; sp koho
= vzít jej na. vůz; s- se (s
kým) = být vzat na vůz; pře
nes. = bez zásluhy něco získat
„; s- se, o noze ap. = sklouz

nout, ujet; svezlo se to naň, na
jeho hlavu = odnesl. to, přičtlo
se mu to; u— co = býti s to
vézt; vys- koho za město, zboží
za. hranice; za- koho kam; za
jámu = vyplnit navezenou hli
nou ap.;
—vážeti, -žejí, slož. nedok. do.—,
vuz-, od-..- R dokon. dovézti, na
vézti...; -'vážívati, opak., slož.
nedok. do- atd.;
v. vozlti

*veždy, příslov. = vždy (Koll.)
vě, citosl. = hyj
věc, 2. jedn., 1., 4. mn. -cl, -cí,

-cem, -cech. -cmí, ž. = opak k
slovo, to, co se slovem označuje,
předmět...; = předmět jednání,
porady, obsah, jádro toho, oč jde:
záleží mi na věci, mluvit ]: věci
ap.; = jev, výjev, příhoda, pří
pad, okolnost... (divná, záhad—
ná... věc); = práce, kniha.
poznatek (nová, špatná... věc);
= odbor...: znáti svou věc; = co
se nás týče, povinnost, zá'
ležitost: to je má, tvá, jeho...
věc; plésti se do cizích věcí;
poslední věci člověka; stavební,
tiskové... věci; ministerstvo věcí
zahraničních; to je divná, neslý
chaná, nová, složitá... věc || to
je divně, neslýchané...;
= to, o'čem byla řeč, co máme
na mysli: mluví se mnoho o....
ale ta věc je pochybná;
zdrob. věcička, -ček, ž., nejčast'.
= drobný předmět, drobnost

1639 vědec

*věcnatý = věcný (obroz.);
věcný [-ně; -nost] = týkající se
věci, vztahující se na ní, k věci
náležitý, podstatný, reálný (vý
klad, zpráva, debata, poznám—
ka, jednání, ukazatel, kata—
log...); věcná loterie = v kte
ré se vyhrávají věci, předměty:
věcný Význam slova = myšlen
kový; -ně odpovědět; -ně je to
správné; -nost návrhu, jednání;
historická -nost románu... =
správnost, věrnost

'věčitý = věčný (Koll., Vrchl.)
věčno, stř. = věčnost (Vrchl.):

*věč'nokvětý = věčně, stále kve
toucí (Koll.); '
věčnost, v. věčný;
'věčnověký = dávný

věčný [-ně; -nost], přid. k věk =
trvající věky, na věky, celý ži
vot, do smrti, nehynoucí, nepo
míjející (život, mír, blaženost.
radost, sláva, láska, přátelství...);
-né světlo v chrámě = stále ho
řící; trVat... na -né věky; = stálý,
neustálý, trvající... celý rok; v.
sníh, -né bláto, spory...; = vel
ký: -ný hřích, -ná škoda; na
-nou oplátku, nečekáme-li zapla
cení, vrácení; -né město = Řím;
věčně trvat = na věky; -ně tvůj
= do smrti; nic netrvá -ně =
na věky; -ně o čem mluvit =
stále, do omrzení;
trvá to -nost = velmi dlouho;
-nost = onen svět: odebrati se
na. -nost; už je dávno na -nosti
(Němc.)

*věd, -u, m. = vědění (Suš.)
I věda., přechod., v. věděti
II věda, ž. = odborně zkoumání,

poznávání, souhrn odborných vě
domostí, poznatků

'včdárko, stř., zdrob. k vědro (nař.,
Ra.)

*vědátor [-rka], -a, m. = vědec
(jen hovor., často posměš.; slo
vo hybridní, s latin. koncovkou)

vědec [vědkyněL -dce, m. = kdo
se obírá s vědou; vědecký. [-ky ;
-kost], příd. k tomu: v. pracov
ník, poznatek, způsob, -ká práce.



vědérko 1640 vědro

metoda, literatura..: -kost meto- *vědochti'vý[-vě; .vost] = vědy
dy; vědectvo, stř. hromad. = chtlvý (Sab.)
vědci (Palac.)

vědérko, stř., zdrob. k vědro;
vědami, přid. k Vědro: v. sud

vědění, v. věděti
věděti, vím, víš... vědí, věz, věz

te, věda, —douc, -děl, -děv, -dě
ní = mít vědomost toho, znát to,
čemu se naučíme, co uslyšíme...:
v. co ze zkušenosti, z vyprávění,
z knih...; v. co dobře. přesně, v.
mnoho, málo...; v., že je to tak,
že odešel...; v., co udělat, co
mám dělat, jak to udělat...; v.
něco 0 kom = v., čím, kdo je.
co dělá..: v. 0 kom, že...; v. o
čem = mít o t0m vědomost; v.
co na koho = v. o něm, že něco
provedl; nev. si s kým. s čím
rady ani pomoci = nemoci si s
kým, s čím poradit, pomoci:
nev. se pamatovat, nečes. m.
nepamatovati se, nemoci se upa—
matovat ; nev. si vysvětlit
(Erb.), zprav. neumět, nedo
vést; nev. o sobě = být v bez
vědomí; to se ví, to víš, víte =
ano, ovšem; sr. kdoví-;
slož. dok. do- " doz- se = nabýt
vědomosti (z vyprávění, z čet
by); do- se 0 kom, o čem, co
0 kom, Co od koho, z novin, do
se, že...; po-, v. tam; z- co =
do- se: z-, že...; vyz- co od koho,
na kom = do- se za řeči, vyptá— “
váním... || *p'řez- (J'ir., Svět.);
dvidati, slož. nedok. do- || *doz—
se; po-, v. pověděti; z- co = do
se; z- || vyz- na. kom = hleděti
se od něho něco dovědět;
widávati, opakov., slož. nedok.
do- se atp.; v. zvědati

vědma. (-ďma, Bezr.), ž. = věšt
kyně, kouzelnice, čarodějnice
(kniž.); vědmo, stř. = kouzla.
hadačstvi, čarodějnictví (Jin, za.
star.); = znamení (Suš.)

vědní || “ný, přid. k věda: v.
obor; -né hledisko = vědní, vě
decké (šel.)

'vědolibný =
Iak.);

milující vědy (Če

vědom, -a...: býti si v. viny... =
mít vědomí viny, že jsme vinni
|| vědomý: člověk v. si povinností
atp.; 2. -má chyba... = které
jsme si vědomi; je mi vědoma =
známo (zastar.); v. vědomě, vě
domost

*vědomec, -mce, m., 1. = znalec
(zast.); 2. = hadač, člověk lé
čící dobytek (Jin, ze slovenš.);
vědomectvo, stř. = věda (obraz.)

vědomě, příslov. k vědom(ý): v.
co učinit= jsouce si toho vědomi

vědomí, stř. = lidské duševno,
vyšší stupeň duševna než u živo—
čichů; učiniti co s čím vě
domím, bez čího vědomí = uči—
niti to, co někdo ví, neví. s je
ho souhlasem. bez jeho souhla
su; stalo se to... s mým vědo
mím, bez mého vědomí; dát ko
mu co na v. = na vědomost,
uvést ve známost, dát mu to
vědět, uvědomit jej o tom;
brát, vzíti co na. vědomí = u
kládat, uložiti to do mysli, do
paměti, uvědomovati si, _mit;
v. viny, povinnosti = pocit, cí
tění, vědomost, že jsme vinni,
že máme povinnost; být při
(plném) v. = při (plných) smys
lech; pozbýt, nabýt v.

“vědomky, příslov. = vědomě
(Herrm.); zprav. jen zápor. ne
vědomky;
*vědomnik, -a, m. = vědomec 2.:
vědoma, v. vědom

vědomost, 2. jedn., 1., 4. mn. -sti,
-stí, -stem, -stech, -stmi, ž., 1.
= vědění, znalost: odborné -sti
ap.; v.. o čem = zpráva (Jin,
zast.); 2. = vědomí: dát komu
co na v. (zastarává), podob. brát,
vzít co na. v.

vědomý, v. vědom
vědosloví, stř. = vědecké základy,

metodologie (kniž.); -'slovny',přid.
k tomu

vědro, -der, stř. = dřevěná. ná—
doba na tekutiny; stará. tekutá
míra: včdrový sud



vědychtivý 1641 věnovací

vědychtivý Dvě; -1)ost] = chtivý věkovitý = trvající věky, prastarý:
věd(y) v. dub (šmll.); -tá alej (Klič.).

vědýrko, stř. = vědérko věž (Jin)
věhlas, -u, m. = důmysl: v. bys— *věkovládný = věčně vládnoucí

tré hlavy (čech); = proslulost, (Tyl)
sláva učence, filosofa; věhlasný věkový [-vě], přid. k věk: v. stu
[-ně; —nost] = proslulý, slavný peň (Gap.), 'Vá- hranice...; "Vě

'věch, —u,m. (Krásnoh.) ll ž. (Hál.) obyč. věkem: -vě starší
= vích věko-vzdomý (Zey.) = vzdorující

věchet, -chtu, m. = vích; věchtoví, věkům; %ízný (RZ) || -žízný
stř. hromad. = věchty (Herrm.);
věchýtek, -tku, m., zdrob. k vě
chet; symb. slabosti, stáří

vějačka (Stali) || včječka || vžječ
ka (Mar.), ž. = lopata na. čistě.
ní obilí (lid.)

*vějavka, ž., sněhová v. = fuja
vice, chumelenice (Jin)

věječka., v. vějačka
vějlco || zdrob. vějička, -ček, ž.

= proutek pomazaný lepem na
chytání ptáků; sednout komu.
chytiti se na, -čku, přenes. =
dáti se oklamat, „sednout na
lep“; vějička, též = vějačka

vějíř, -e, m. = nástroj na ovívá
ní obličeje; zdrob. vějířek, -řku,
m-: (podle podoby) tetřeví vě
jíř = tatrč ; vějířky vrásek
(Sez.), tykadel (Mach.) ; vějí
řek, květenství; vějířovitý [-tě;
-tost] = podobný vějířl (list...)

věk, —u, m. = delší doba, obdo
bí: starý, střední, nový v. || sta
rověk...; lidský v. = průměrná
doba, kterou trvá lidský život:
bude mít! dlouhý v. = bude
dlouho žít; = stáří: je v mém
věku, stejného věku..., dětský,
mužný, zákonitý věk; na věky
věků = na věčnost; věčně věků
= na věčnost, přenes. = ne
ustále

Věka-, kmen k věk ve slož.: —byt
ný = věčně trvající (obroz.);
-pa.mátný = od věků památný;
-sla/vný = od věků slavný: -slav
ný den (KrásnohJ, císař (Staš.);
-snubný věnec (čelak.) = snou
bící s věky, s nesmrtelnosti:
-šedý = stářím šedý (Kosm.);
“věčný = věčný: —né přátelství
(č.-Chod); || měký (Palac)

(Třebíz, Čech) = věčně žijící.
věčný

*věkuvzdorný =- věkovzdorný
(Krásnoh.)

'věncovati = věnčiti (celek.)
věncoví, stř. hromad. = věnce;

věncovitý [-tě; -tost] = podob
ný věnci

věnčlti koho, co = zdobit věncem;
přenes. řeka věnčená pohořím
(Kunět.) = řeka, kolem které je
pohoří; slož. dokon. o-,- slož.
nedokon. ověnčovati;
věnčžty' [-tě; —tost] = věncovitý
(odb.):
věnčí'vati, opak. k věnčiti

věnec, -nce, m. = ozdobný kruh
uvitý z květů...; chodit pod -cem
= být pannou (šmil.); ztratit
v., věneček = pozbýt panenství
(lid.): podle podoby: v. fíků, hor,
lesů, borů, básní...; zdrob. věne
ček, -čku, m.; (taneční) věne—
ček; v. vousů (pod nosem):
smažené cukrové —čky;
věnečkář [-'řka], -e ][ -č'ník [-nícc],
-a., m. = kdo vije a prodává
věnce

'věník, -u, m. = větvička s květy,
s ovocem (lid., ProcházJ, kytka
z listí (Jin), zástěra z listí (bibl.)

věnný, přid. k věno: v. dar = dar
jako věno (V:-.); -nné peníze
(Herb.); -nné město královské.
právo

věno, stř. = majetek, který dostá
vá dcera (syn) do manželství,
do života.: dát, dostat věno;
dát, dostati co věnem

věnov—acílistina = o věnování;
věnovatel [-Ika], -e, m. = kdo
věnuje;
věnovati, vlast. = dát věnem,



Věra. 1642 věřlti

přenes. = darovat, obětovat, dá- věrtel, -e, m., z něm. Viertel =
vati darem (městu svou knihov- čtvrtina míry. čtvrt korce
nu, peníze na nadaci, své síly věru, příslov. = „věř(te)", opravdu,
vlasti...); v. se komu = vzíti sl dojista: je ho v. škoda, mít v.
jej na starost, pečovat oň...; v. pravdu, v. krásný...; v. nevím...;
se studiu, vědecké práci... = od— ba v. = ba opravdu ll ironic. =
dati se, oddávati se; věnovávati,
opakov.

Věra, ž.. z ruš., žen. jm. II do
mác. tvar k Veronika

-věrati, v. vřítí
*věrduňk, -u, m., z něm. = čtvrt—

ka, čtvrtina, čtvrtliberka (zast.)
*věrec, -rce, m. = věřící (Suš.):

zprav. jen nevěrec, v. tam; 'vč
recký = podle vyznání (Č.-Chod)

věren, v. věrný
Věrka, ž., zdrob. k Věra
věrnost, -i, ž., v. věrný; věrnostní,

přid. k tomu: v. přídavek (hor
nický) = za věrnost, za věrné
plnění úkolů

věrný [-ren,- -rně; -nost] = za
chovávající slib, závazek, ne
zrádný, oddaný (muž, žena, slu—
žebník, srdce, láska); v. sobě.
příteli...; v. svým zásadám = za
chovávající je; věrný člověk.
být věrný (příteli...) || být vě
ren... svým zásadám; = správ
ný, výstižný (překlad, podoba,
obraz); -ná. pravda = úplná.
svatá; -ně sloužit, co vylíčit...;
-nost manželská, přátelská, histo
rická.

věra-, kmen k víra ve slož.: -da.tný
= dávající, posilující víru (šmil.);
-hodný [-'ně; -nost] = hodnověr
ný; -jamý [-ně], z ruš. = prav
děpodobný; Jemný L—ně;most]
= nevěrný, zrádný; -lomnost ||
t-zomstvi (Holeč.), Jom—stvo(Kol-l.)

věroučný, přid. k věrouka <<-ro-u-»,
ž. = výklad církevního učení,
dogmatika

*věrovati (se) = řikat na mou
věru, zapřisahati se (Wint.);
kupecké věrování a ženský pláč
na korce se neměří (přísl.)

věrověst || -zvěst, -a, m. = hlasa
tel viry, apoštol; městský, _ké
poslání !| -zvěstský fanatismus
(Klíč.)

kdepak!; viz na mou věru
Věrunka, Věruška, ž., zdrob. k

Věra,
'věřicí list = pověřovací (zast.,

Jir.); věřící, -ciho, m. = kdo
věří, člen cirkve

věřitel [-Zka], -e, m. = kdo půjčí
peníze; -lskú, přid. k tomu

věř-ití: v. komu = mít viru ): ně
mu, důvěřovat mu, že mluví
pravdu, jedná, správně; v. čemu
(zprávě...) = důvěřovat, poklá
dati za pravdivé; v. v Boha, n i k.
na Boha = v., že je, existuje-,
v. v mladého umělce ap. = v.
v jeho schopnosti, že se vypra
cuje...; v. več (v zachlazení...).
nik. nač (jen lid.) = věřit, že
se vyskytuje; v. svému zraku,
sluchu, svým očím = spoléhat
na své zrakové, sluchové počitky;
nevěřit, nechtít věřlti svému zra—
ku, sluchu, o velkém překvapeni;
věřit, že je to pravda, že někdo
něco dobře vykoná. ap.;
slož. dok. do- || dá.-, v. důvěřiti:
o- co = zjistiti správnost; po
koho čím = svěřit mu vykonaní
toho, zmocnit jej k tomu;
pro- = o-; pro- kandidáta, člena
komunist. strany = prozkoumat
jeho činnost, život..., potvrdit je
ho kandidátství, členství; *prone—
= zpronevěřit, v. tam; s- komu
koho, 00 = s důvěrou dat v opa
trování, říci; s- komu úkol =
s důvěrou mu jej dat, uložit; s
se komu s čím = důvěrně říci;
u- komu, čemu, v koho, več,
prostě dokon. || 'za- (Vr.); u
komu zboži = dát na úvěr (Jir.,
Olbr.); zmene—, v. tam;
-věřovati, slož. nedokon. dů- ][
do-, v. důvěřiti; o- co; po—koho
čim; pro— kandidáty, členy stra—
ny; s- komu co, se komu;
věřífvatz', opak.



věřivý 1643 'větratí

věřivý [—vě; —vost] = důvěřivý
(říd., kniž.): v. úsměv, -vá. duše
(šal.); naivní -vost (Masar.)

věsiti, rozk. věs (nař. věš), -šen(í)
= činit, aby někdo, něco vi
sel(o): v. uši, o psu, v. clonu
(Herrm.), v. lampu (Hál.); v.
hlavu = klonit, sklánět, obyčej.
věšet; přenes. v. hlavu starost
mi, ze smutku... = býti smuten.
sklíčen, stísněn. bezradný, bez
mocný; slož. dokon. na- co
na koho, nač = po-; na- čeho
(mnoho); o- koho, co čim = ko
lem po-, na.-; v. oběsiti; ob
koho, co čím = navěsit kolem
koho, čeho; po— co, prostě do
kon.; v. bulik, krk; po- se komu
na paty = stale jej následovat,
dolízat -('lid.); po- koho = obě—
sit;
Me— co přes co; pře— co = po
jinam, jinak; při- co k čemu;
vroz- co = 'po— na. různá. místa;
.s- hlavu, křídla. = sklonit; vy
prapory z oken; za- co = při
pevnit pověšením; za—se do ko
ho = obejmout jednou rukou
jeho ruku;
věsivati, opak.; v. věšeti

'věst, -i, ž., z ruš. = zpráva
(Han., Nebes., Hál)

*věsť, -tě, m. = posel (HáJ.)
věstitel [-lka.], -e, m. = kdo věsti,

věští (Herit.);
*věstiti = zvěstovat, věštit (Suš..
Čech, Heyd., Vaňor.)

věstník (n i k. —štn.ík),-u, m., z ruš.
= oznamovatel, bulletin, název
časopisů

*věstný = věšticí (HaL)
'věstový, -vého, m., z ruš. = vo

jenský posel
věšadlo, -del, zdrob. -šátko, stř.

|| obyč. věšák, -u, m. = nářadi
na. věšení

věšeti, -šejí, opětov. k věsiti; slož.
dokon. na- co || čeho (mnoho)
nač; dok. hromadné z—= oběsit;
slož. nedokon. navěšovatt, k do
Zkon. navěsiti;
'věšivati, opak.

věštba, -šteb. ž. = věštění, výrok
věštce. věštkyně;
*věštebwý = věštecký (šlejh.)

věštec [věštkyvě ll (liter.) věštka
(Suš.), věštice (Koll.)], -tce, m.
= kdo věští; věštecký [—cky]
(dar, duch)

věští = věštecký (zast.);
věštice, v. věštec;
věštírna, -ren, ž. =
se věští;
věštitž co = předpovídat;
věštívati, opak.

věštka, věštkyně, v. věštec;
věštný = věštecký (básním)

věta, ž. (souvisí s větiti), 1.
vyjádření myšlenky slovy; 2.
nejmenší hudební útvar

větérec, -rCe, m., zdrob. k vítr
(ojediň., Heyd.) || větérek (kniž.),
-rku, m.

větev, -tve, 2. = odnož stonku,
ratolest, haluz, sněť; přenes. ja.—
zyková, v., v. rodu; suchá v..
symb. zániku; zdrob. větévka,
-vek, ž.; větevmtý strom = bo—
hatý na větve

větička, ž., zdrob. k věta
větiti = pravit, říkat (Staš., nář.);

zprav. jen slož. dokon. od- komu
co = odpovědět; slož. nedokon.
*odvětovati (Suš., Němc.);
větivati, opakov. (Staš.)

*větka, -tek, ž., zdrob. k větev
(most.) .

větný, přid. k věta: v. celek, vý
znam, -ná. část

větosled, -u, m. = pořádek vět v
souvětí (Gebauer); -slov£, stř. =
nauka o větě; -slovný [-slovně],
přid. k tomu

větrací jáma... = na. větrání;
větrák, -u, m. = větrací zařízení;
větratelný = co lze větrat (od
bot.)

větrati, 1. předmětové; v. byt...
= Vpouštěti do něho čistý vzduch;
v. peřiny = dát je na čerstVÝ
vzduch; 2. podmětově: skála -rá.
= drobí se, rozpadává; pivo...
větrá ]] vyvětrává. = vyčichává:
slož. dokon. 0- = z- (Staš.);
ovětralý = ošlehaný větrem

místo, kde

IlII.



větrňák 1644 větýrek

(Holeč.); pro- co; přenes. pro
co = „posvititi si na to“; roz
= z- (Ner.); vy- byt...; pod
mět. o pivě, skále ; vyvětraly' ;
zu, prostě dokon., o skále, pi
vě...; zvětralý; větrávati opak.;
*větravý: -vé působení vět =
jako od větru, mrazivé (Svob.)

větrňák, -u, m. = větrný mlýn:
*větmatý = s hojnými větry
(Ner.); přenes. v. osud (t.) =
neklidný, bouřlivý

'větrní = větrací (čap.);
větmiček, -čku, m., zdrob. k
větrnžk, -u, m. = větrňák, větrná
korouhvička, větrák; = nos vy
soké zvěře (mysliv., Vr.)

větrný [-no], přid. k vítr: v. den.
-né počasí = kdy je vítr; v. kraj
= kde jsou často větry; v. zá.
van (č.—Chod)= z. větru; v. mlýn
= poháněný větrem; v. sníh =
navátý větrem (Vr.);
přenes. v. krok = rychlý
(Mach.); boj proti -ným mlý
nům = proti tomu, co nikdo
neřekl (hovor.); sr. (pod vítr)
mluviti do větru; -né úvahy
(Tilsch.); větrné zámky || řidč.
hrady = krásné naděje, často
marné, vzdušné zámky; je -no

větu-, kmen k vítr ve slož.:
-k'ř£dlý (Koll.) = s křídly rych
lými jako vítr:
Jam, -u, m. = lesni pás na o
chranu polí proti větrům;
-měr, -u, m. = přístroj na mě
ření směru větru

větroň, -ně, m. = bezmotorové le—
tadlo

větro-nohý = s nohama rychlýma
jako vítr (Nebes., Čelak.);
-plach [—plaška (říd.)], -a, m.
= „člověk do větru“, zbrklý,
lehkomyslný, fanfaron; “plachý
člověk... (Ner.) || -pla.šný' (Kos.);
-plavba, ž. = vzduchoplavba, le
tectví (zastar.); -plavec, -vce, m.
(čech)

větrovka, ž. = vzduchovka (puš
ka); = kazajka do větru;
větrový, přid. k vítr: -vé bon
bony

větry, v. vítr
větřák, -u, m., 1. = větrňák

(Herb.), 2. = kazajka do větru
*větřice, ž. = vichřice, litice, o

válce (Jir.); v. v hlavě = ne—
moc větrem způsobená. (t., lid.)

větříček, -čku, m., zdrob. k větřik,
-u, m., zdrob. k vitr

větřiti = (po větru) čenichat, ci
tit: pes větři (zvěř); koně větří
medvěda (Olbr.); v. nebezpečí,
o lidech = cítit, tušit (lid. &.
hovor.); v. se, o sukni = vlát
(Preiss.); slož. dokon. na,- koho
= ucítit, o zvěři (Vr.); roz
vzduch = rozviřit (So.); roz
mysl = zneklidnit (šmil.); roz
větřený, o očích = davší se do
větřeni (šrám.); z- koho, co =
ucitit; z- se = zbrknouti se;
v. zvětřilý; za- = začít větřit,
tušit (So.);
větřivat'i, opakov.

'větřivý = větrný (šrám.)
větší, v. veliký
většina, ž. = větší část celku, ma

jorita; býti zvolen... velkou ap.
většinou; přislov. většinou II po—
větší/ně = z větší části, miry;
většinový navrh = n. většiny;
-vé strany

většiti = činit Větším, zvětšovat
(Pala-m.); slož. dokon. z-; slož.
nedokon. zvětšovati

větvlce, ž. = větev, větévka (kniž..
Jir., Heyd., Holv.);
větvička, -ček, ž., zdrob. k vě
tev;
včtvina, ž. =

větviti = dělit ve větve, obyč.
rozvětvovat: větvíci se koleje
(kniž.); jemně větvené iniciálky
(Sez.); slož. dokon. 102- se; roz
větvený; vy- stromy = vyřezat
větve (odb.); ''z—= roz- (Hál.);
větvovatfi, o ptácích = skákat
po větvích, odpočívat na nich
(mysliv.); slož. nedok. od- se =
oddělovati se (o železnič. kole
jich); roz- se, vy-; slož. nedok.
rozvětvovat'i se

větvovi, stř. hromad. = větve
větýrek, -rka, m. = větérek

větev (Sléd.)
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věž, v. věděti
vězeň, -zně, m. = kdo je vězněn;

vězení, stř., 1. = trest odnětím
svobody, trestní vazba; 2. = mís
to k jeho, k jejímu vykonání:
odsoudit, dát, uvrhnout koho
do v.; vězeňský řád. -ká strava

-ká. budova; -ké zřízení ne
boli 'vězeňství, stř.

vězeti, -zí = být, zůstat někde
dlouho, uváznout, trčet (o člo
věku); povoz, forman... vězí =
uvízl, nemůže 5 místa; v. v dlu—
zích = tonout; kde to vězí? =
co je toho příčinou?; za, tím ně
co vězí = je, tají se, skrývá;
vězívatí, opakov.

*věziti koho =
Wint., zastat)

vězívati, v. vězeti

vězniti (Palac-:.,

věznice, ž.. = vězeňská budova.
pro vězně, kde je vězení;
věznítel [—Zka], -e, m. = kdo
vězní;
vězni“ koho = držet ve věze
ní; slož. dokon. ur,- věznivati,
opakov.

věž, -e, ž. = část stavby značně
ji převyšující, samostatná stav
ba věžovitá, na př. vyhlídková;
šachová. figurka; symbol veli
kosti: vysoký jako v.; lež jako
v. (lid.);
věžatý = s četnými věžemi;
věžička, -ček, ž., zdrob. k věž

'věžiti co = vztyčovat, vypinat
(Koll.); = kupitl do výše: v.
spousty polemických článků
(Čech); oblaka se věží (lid.);
klenba se věží = vypíná, (Suš.);
slož. dok.“vy- = vystavět (čech)

*věžitý = podobný věži, věžatý
(Krásnoh., Ner.)

věžka, -žek, ž., zdrob. k věž, zprav.
jen v šachu

věžní, přid. k věž: v. hlídač, ho
diny;
věžnik, -a, m. = věžní hlídač,
hlásný || něžný, -ného, m.;
věžovitý [-tě,—-tost] = podobný
věži; = s věží (Jir.);
věžový: -vá. stavba...

vháněti, v. háněti

vházcti, vhazovati, v. házeti
vhled, -u, m. = „vhlédnutí", po

hled do něčeho a. pochopení toho:
v. do společenského dění, do vý
voje jazyka... (kniž.)

vhnědo, v. hnědý
vhod, příslov.: je mi to v. = milé.

vítané, rád. to vidím, slyším;
přišlo mi to v. = hodilo se mi
to, bylo mně...; přijít komu v.
(něčím) = zavděčiti se mu;
vhodný [-ně; -mst] = hodící se,
přiměřený (dar, způsob, oblek,
příležitost, chvíle, doba)

'vhrdlolež, -lži, ž. = lež v hrdlo,
nestydaté. (Wint.); sr. hrdlo

vcházeti, v. choditi
vchod, -u, m. = místo. kudy se

vchází; přenes. = úvod (Geb.)
vchodě, příslov., v. chodě
via <cvíja>>,ž., lat. = cesta: na

adresách a v jízdních řádech
viadukt <<vija-», -u_ m., z lat. =

železniční most přes hlubinu
via facti wijá faktý>>,lat. = „ces

tou skutku“, ve skutečnosti: v.
1. to je, se to stalo; provésti co
v. f. = bez něčího souhlasu, bez
schválení

viatikum <<vijaty—»,-ka, stř., lat.
= příspěvek na cestu, cestovné,
potrava na“ cestu, proviant; =
poslední pomazání (Č.-Chod)

vibrace, ž., z lat. = chvění, vlně
ní, kmitání; v-ibrační pohyb, teo
rie; vibro'oati = chvěti se, kmi
tat, vlnit

víc(e), jmenný stř. tvar od větší;
1. číslovka, 2. stup. k mnoho:
mít v. než druhý; v. lidí (než je
den) v. vidi (přísl.); platí to o
více případech než jen o tomto
ap.; nečes. m. několik (ne
rozumí-li se „víc než jeden, dva...
než ty...“): bylo tam víc(e) lidí,
mluviti s v. lidmi, míti víc vzác
ných knih ap. || lid. vícero,
2. příslov., a.) = větší měrou...
(2. stup. k velice, velmí): víc
než to líbí se mi ono: víc a víc
se líbit = stále víc;
b) po záporu víc(e), nikdy v.,
lid. víc(e)!crát = již nikdy od
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té doby, chvíle..., nikdy jindy,
příště, nadále, později (není
nespr.): neshledali se v živo
tě nikdy víc (Vrchl.); nevrátí
se více (Slád.); to vše zmizelo
&. nevrátí se více (Jir.); bledé
jeho líce neusmály se nikdy ví
ce (Má.); nepřišla vícekrát (So.);
vícekráte nehrál (Rais) ; víckrát
nevstane (Vr.); v. tam s tebou
nepůjdu, to neudělám...;
více méně je to nepravda ap. =
do značné míry, vlastně;
v. navíc

více-, z lat., ve slož. = místo-,
ve význ. zástupnictví, náměst
nictví: admirál; -kam.clé'ř;-kon
sul

více- ve slož. 1. přídavných: -ar
chový, -ba/rmmý, -boky', -c'lfemý,
—člewny', _denni, díl/ný, -hlas1],
-hhw'ý...; správ.“ jen při srovná
ní (v. více): -členný než troj
členný ap.; většinou však mimo
srovnání, nečes. m. několika.
členný...; 2. podstatných, hlavně:
máklad, -práce = náklad, práce
větší než smluvený, -ná, mimo—
řádný, -dná, navíc, práce přes
čas; tvoření nečes., ale ujímá
se v odbor. mluvě pro stručnost

viceadmirál, v. více—
více-archový, -bazrevný, -boký,

wifemý, -členný, -denní, dílný,
4110817, -hla'vý, v. více—

vice-kancléř, -homl, v. více
víc(e)krát, násob. příslov.: v. než

jednou atd.; sr. více
více méně, v. víc(e)
více-náklad, —práce, v. více
vicepresident, -a, m. = náměstek

presidenta
vícero, v. více
viceředitel = zástupce ředitele
víceslabičný (než jednoslabičný...)
více versa <<-zá.>>,lat. = naopak
vicinálka, ž. = Možnálm',dráha, z

lat. = místní, ne hlavní, lokálka
víckrát, v. vícekrát
vičenec, -nce, m., rostl.
víčko, -ček, stř., zdrob. k víko;

oční v. = ochranná klapka

vid, -u, m. = vidění: básnický v.
života (šal.); = předvídání, tu
šení (Vrchl.); = zrak (čech),
vidina (Ner.); pestrý v. duhy
(čech) = ráz; hrozný v. = vze
zření (t.); v. očí = Výraz (Č.
Chod); v. v poetice = figura;
kovový vid (nerostu) = ráz;
není po něm ani vidu ani sle
chu = není ho ani viděti ani
o něm slyšeti (běž.); slovesný v.
= (ne)dokonavost, okamžitost,
trvání, opětování, opakování dě
je, spojování s předponami

viď, mn. viďte, citoslov. z původ.
vědě (= vím) = že ano, není-liž
pravda?: je to tak, viď(te)?:
viď(te), že přijde? ap.

vida, -douc..., přech. od viděti:
ustrnulé vida, citoslov. = hle,
hleďme, hled'te; v., jak mu to
jde ap.; v. ho (4. p.) || v., Svo
boda! (Vr.)

vídati, opět. k viděti: v. koho, v.
se s kým; vídávati, opak.;
módati, slož. do- se, po-..., v. vě—
děti

vide, lat. = viz; zkratka v.
Vídeň, -dně. ž., ves, město; Víde

ňam. [mkaL -a II (lid. a. hovor.)
u-ňák [-ňačka], -a, m. = obyvatel
Vídně, rodák z ní

videnda, ž., z lat.: dáti spis k -dě
(Mach.) = ke schválení; sr. vidi

vídeňský (lid. mský). příd. k Ví
deň; V. les, pohoří

*viděk, -u, m.. ze slov. vidiek =
župa, kraj, venkov (Jin)

vidění, stř.. k viděti (dějově); =
sen, zjevení: jako ve (kniž. u)
vidění; v. Jiřík

viděti, -dí, viz(te), vida, -douc,
-děv, -děl, -děn(í) = míti zrak,
schopnost vnímati zrakem: v.
dobře...; v. dobře..., na př. v
divadle = nemíti žádnou překáž
ku při zrakovém vnímání; v. ko
ho, co (dobře...) = vnímati zra
kem, zřít; v. koho jít (nik.
jdoucího)..., jak, že jde; co na
něm, na tom vidíš [pěkného.
zvláštníhoJ? = proč se ti líbí?:
nevidím na něm, na tom nic
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[zvláštního] = nelíbí se mi; vi
dět všechno růžově || černě =
chápatl to, představovati si to
příznivě ll nepříznivě; v. koho
v duchu = vybaviti si jeho ob
raz; v. se v duchu jinde = být
v myšlenkách jinde, představo—
vati si, že jsme jinde; nev. si
na rozum (Němc.) = mluvit,
jednat pošetile (lid. & hovor.):
v. v kom přítele... = považovati
za přítele;
v. komu do kapsy = vědět, co
má. (t.); v. komu do duše =
znát jej dobře, jeho myšlenky
..; v. koho rád = rád se s ním

setkat, sejít; (ne)v. se s kým =
(ne)setkati se; vidím to rád, rád
vidím, že..., když... = není mi
to proti mySIi, je mi to vítáno;
dělat komu, co mu na očích vi
díme = dělat mu pomyšlení, ve
všem vyhovovat; neviděti celý
rok ani krejcar(u) = nic nevy
dělat; co je tu vidět?, nik. k
vidění; je vidět horu..., sr. bý
ti 12.; '
nechat, dáti se rád vidět (jen
lid.) = rád se ukázat, okázale
vystupovat;
Bohu se vidělo = zlíbilo, Bůh
usoudil (lmiž. zastar.);
vidím se nucen(a) prohlásit...
podle něm., m. jsem nucen, mu
sim;
v. vide. & vidění;
slož. dokon. u- koho co = spa
třit; uvidíme, co se dá dělat
= poznáme; to se uvidí = po—
zná. se, ukáže; zá-, v. tam;
vidžvati, opak. (říd.);
v. vídati

vidi <<vídý>>,zkratka v., lat. = „vi
děl jsem". četl, schvalují;
vidimace <<-dy-»,ž., z lat. = vi
dimování, vidování; _mačni klau
sule; vid/lmovati = vidovat, ově
řit, potvrdit (správnost spisu)

vidina, 2. = co vidime, předsta
vujeme si jen v duchu. v mysli,
výplod fantasie, přelud; Minný,
o krásnu = přeludový (Durd.)

vignetta.

viditelný [-no; mě,- -nost] = co
možno vidět, patrný: -ně zna.
mení; hvězda -ná. pouhým zra
kem; je -no, -né, že..., nečes.

vidívatl, v. viděti
vidlák, -a, m. = srnec, jelen s pa

rohy vidlicovitě zakončenými; =
strom s vidlicovitým kmenem

vidlan, -u, m., květenství
l“vidlatý = vidlicovitý (Jin)
vidle, -í, ž. pomn. (ojediň. u

Vrchl. ž. jedn.) = nářadí prsto—
vitě vybíhající:
vidlice, ž. jedn. = něco rozekla
ného na! konci na dvě části;
vidlicovitý = jsoucí na. způsob
vidlice. vidličky;
vidučka, ž., zdrob. k vidlice;
též stolní náčiní;
vidličnat'ý = vidlicovitý

vidno, stř. = pás duhových bar
rev ve světelných paprscích;
= vidění (Suš.); = vidina (Čech,
Zey.); 'vidmový, příd. k tomu

vidný [mo] = viditelný (Koll.,
Nebes., čech); je vidno = je
vidět, je světlo (nář.); do vidna
sedávat (nař., Němc.) = do
světla, do rána; jak vidno, z to
ho je v. (kniž.), obyč. jak vi
dět, z toho je vidět

'vidomec, -mce, m. = člověk vi
doucí, který vidí (šal.);
*'vidomý [-mě; _most] = zřejmý,
patrný (Palach —most církve
(Suš.) = viditelnost; zprav. jen
zápor. nevidomý, v. tam

vidovací doložka = ověřovací;
vidovati <<vi-»= označiti slovem
vidi na znamení souhlasu, schvá
lení, podepsat, ověřit. -řovat

vidový, přid. k vid v mluvnic. vý
znamu: -vý význam

viďte, v. viď
vigilie <<-gýlije>>,ž., z lat. = bdě—

ní, hlídka (Jir._ zastat), noční
(jitřní) pobožnost, předvečer vel—
kého dne, Svatvečer

vignetta, meta " zčešt'. viněta, ž.,
z franc. = nálepka na lahví....
ozdoba na. titulním l-istě..., v zá.
hlaví knihy...; zdrob. Wtka,
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ž.; přenes. v. originality ap. =
známka, ráz

vigwam (wi-, Slád.), -u, m., z in
diánš. = stan severoamer. Indiá
nů; přenes. = trampská. chata.

vich, -u, m. = snopek slámy, há.
jička, znameni prodeje piva, vi
na; v. věch(a), višek

'vicher, -chru, m. = vichr (Koll.);
“Mácha/m? = jako vichr: má
zpráva (Svob.);
vichor, -u, m. = vichr

vichr, -u, m. = prudlú, bouřlivý
vitr; 'Moh'mý, přid. !: tomu;
*vichrový vzdech (Krásnoh) =
lkáni vichru

vichřice, ž. = vichr;
'vichříčnatý = kde jsou vich—
řice (Ho.); vichřičný [mě] =
jako za vichřice (Chal.); -né ná
silí = prudké (Vr.)

vichříti = bouřit, buracet jako
vichřice (kniž.); polnice se vichří
(Theer); slož. dokon. roz- =
rozviřit; z- ves = zviřlt (Vr.);
z- smyslnost (t.); za. ocasem.
o kohoutovi (Mrs.) = prudce
zatřepetat; = vrhnouti se bouř
livě (Čech); slož. nedok. roz-Mch
'řo'vati;
vichřivý [-vě; -vost] = bouřlivý
(čech), zuřivý (Knap)

vljadlo, stř. ][ -ják, -u, m., zdrob.
-jáček, -čku, m. = naviják, mo
tovidlo

vijan, -u, m., květenství
vije, vije, citosl. = hyj
viječka, v. vějačka
-vijeti, v. Viti; vijo = vije
vlka | vike'v, -kve, ž., luštěnina.

picnina; Věka, m. || ž., domác.
tvar k Viktor || -ra

vikariát <—ryját»,-u, m., z lat. =
úřad n. okrsek vikáře; = ná.
hrada; -tni úřad...;
vikárka, ž. = vikářovo obydlí;
Na -ce, hospůdka na Hradča
nech;
vikář, -e, m. = zástupce (faráře,
biskupa...); -'řsky' [—řstoi], přid.
k tomu

víkend, v. week-end
vikev, v. víka

viklati, -lá.m... -laji || -lu... -lou.
-lej || -li, -ia1, —lav, -lan(i) =
pohybovat, lomcovat něčim (stro
mem, zubem...), aby se to uvol
nilo, vyvrátilo; v. se, o zubu...
= být uvolněn, hýbatl se; slož.
dokon. o- co = viklánim dokola
uvolnit; roz— = rozhýbat; roz
stat (Herb.) = rozvrátit; roz—
viklaný = uvolněný, rozkřápa
ný; 'vy- co = víklánim uvolnit,
vyvrátit; z- koho, se v přesvěd
čeni, ve víře, v názorech = vnuk
nout pochybnosti, učinit nepev
ným, nerozhodným, otřást pře
svědčenim...; zm- čím = zahýbat,
-lomcovat; viklávati, opak.;
viklavý [-vě; -vost] = viklajicí
se, uvolněný

Viklet ll někdy Wiklef, -lif, -a,
m., angl. náboženský reformátor;
váklefwmus <-zmus>>, -mu, m. ||
-fství, stř. = náboženské hnutí
v duchu Viklefově; viklefísta
[-tka], m. = jeho stoupenec

*viklkamaše, ž., z něm. =
vačka (lid.)

víko, stř. = poklop; v. víčko
'viks, -u, m., z něm. = mazadlo,

leštidlo (lid.); přenes. = vý
prask (t.); ve -su = v plné pa—
rádě (L);
*thlajva/nt, -u, m., z něm. =
voskované plátno (lid.); _
vikso'vatt' = leštit (lid.); slož.
dokon. *na-, v'y- boty, podlahu;
z- koho = napráskat mu;
Mksovávati, opak.

Viktor, -a, m., z lat., křest. jm.
|| Viktora, Viktorie <<-tóryje».
zdrob. Viktorka, žen. křest. jm.:
viktoria, ž., rostl.

ovino

viktnálie a—lije», -lii, ž. pomn., z
lat. = potraviny; -áDní obchod
= s potravinami

vikviště, vikvoviště, stř. = vikvo
vé pole; 'v'ikvový, přid. k vikev

vikýř, -e, m., z něm. = otvor ve
střeše, ve štítě, poklop; -řový,
přid. k tomu

vila, ž., z lat. villa = lepší obyt
ný dům, hlav. pro jednu rodinu
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víla, vil, vílám..., ž. =
vá. krásná. žena

vilař, -e, m. = majitel vily, kdo
ji obývá (hovor.)

vilečka, -ček, ž., zdrob. k vila
Vilém || (lid.) Jim, -a, m., z něm.,

křest. jm., přijm.: Viléma || Vi
lemína, žen. kř. jm.

Vilímek, -mka, zdrob. k Vilém
"'vílin, přid. přivlast. k Víla.:

stopa. (Krásnohor.)
vilka, -1ek, ž., zdrob. k vila
villeggiatura. <<-džatú-», podle ital.

|| mlllegiatura <<-žija.tú-»_ podle
franc., . = skupina vil

Vilma, —mička, ž., domác. tvary k
Viléma

pohádko

-na.

vilník [miceL -a, m. = vilný
člověk;
vilný [—ně; vnosu = chlípný.
smilný

vilový_ přid. k vile.: v. ráz, -vá.
čtvrť

vina, ž. = původství nepříjem
nosti, chyby, zla, to, že jsme
toho příčinou, že jsme to způ
sobili: je to má... v. = já, jsem
to způsobil, jsem toho původ—
cem, příčinou; stalo se to mou,
jeho.., vinou; mít vinu na. čem;
dávat, klást komu co za vinu
|| dávat komu z čeho vinu; být
bez viny; být na. vině = vinen
(lid.)

vinárenský [-sky; -stv£],
vinárna: -ská. místnost..:
vinárna, -ren. ž. = prodej vína..
místnost k němu; —micky' [mk/y;
—ctf0i],přid. k vinárník;
-rm'čka, -ček, ž., zdrob. ]: vinár
na,; vi/námík [r-MceJ, -a, m. =
majitel vinárny, výčepník vína

vinař [-řka.], -e, m. = pěstitel,
piják vina;
m'nařiti = být vinařem;
vž'rwřský [-řsky; -ř3t'vi], přid. k
vinař

Vinca, -ci, -covl || -cek [-cka],
-cka, m., domác. tvary k Vincenc
[-c1',e], -e, m., křest. jm., z lat.

*vincetle, ž., obyč. pomn. -le, -lí,
z něm. Windzettel = (větrové)
bonbony (lid.)

přid. k
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vindikaco <<—dy-»,ž., z lat. = při—
vlastňování, osobováni; -ko'va,ti
co komu = přisuzovat; -kova.ti
si = osobovatl si

vindra, ž., z něm. Wiener (= ví
deňský peníz). ve rčení: nemít.
nedostat ani vindry, nestát ani
za. -ru = ani groš(e). za groš

vínečko, -ček, stř._ zdrob. k víno
(cit.)

vínek, -nku, m. = věneček (za
star.); zprav. přenes. dát křtěn
ci co do vínku = dárek do ži
vota; dáti co spolku... do vínku
= do začátku činnosti

vinen, v. II vinný
viněta, Wnětka, v. vigneta.
vinice, ž. = vinohrad; symb. v.

Páně = církev; Mičnýl || dní
domek (na vinici), -né právo...

vlniti koho z čeho = dávat mu
vinu; v. koho zločinem (Palac.):
slož. dokon. ob- koho z čeho =
nařknout jej z viny;'obviněný,
-ného, m. = obviněný člověk;
'od- koho = zbavit viny (Svět.);
pro- se na kom || proti komu.
čemu, čím, v čem = dopustiti
se viny; provinění, stř. = pře—
čin, delikt; *vy- se = zbaviti se
viny (Svět.); *z.- (KolL) || běž.
za- co = svon vinou způsobit;
-viňo'vati, slož. nedok. ob-, pro
se, za—; WMA,—ati, opak.

*vinklář, -e, m., z něm. = pokout
ní písař;
vinklařiti ll Mnklovat'l = být
vinklářem

vínko, -nek, stř.. zdrob. k víno
(cit-):
'Wnko'vati = pít vínko (Baar)

vínkový, přid. k vínek: v. peníz
= do vínku (J'ir.)

vinkulace, ž., z lat. = vinkulová
ní; Jam úvěr; dávati vklad...
= vázati disposiční právo s ním
nějakou podmínkou (heslem...);
vi/nkulova/ný vklad, -ná. knížka....

*vinní = I vinný (Ner.)
vinník [vinniceL -a.. m. =

člověk
I vinný, příd. k víno: v. keř. most,

-nná. réva...

vinný
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II vinný [vinem vi'rma...], přid. k
vina: v. čím || řidč. na čem || v
čem (Palac) '" tomu (v písni)

víno, stř. = vinná, réva, napoj z
ní; mluví z něho v. = je na
pilý (lid. a hovor.); nalít ko—
mu čistého vína, přenes., podle
něm. = říci mu pravdu; = o
vocná. šťáva: jablečné, rybízové

. v.; husí v. = voda (lid. a ho
vor.); pálené v. = kořalka (t.);
divoké, psí v., rostl.

vino-, kmen ]: víno ve slož.: -bra,
wi, stř. = sbírání, česání zra
lých hroznů; -dus (|| vi'nodus),
-a, m. = piják vína, (zastar.):
-hrad, m. = vinice; v. králov
ský; -hra,dní, přid. k -hrad;
-hradn£k [-m'ce], -a, m. = ma
jitel vinohradu; -hradský, přid.
k Vinohrady; -mol (|| Mno-), -a,
m. = -dus (Č.-Chod); mal, -a ii
makak, -a, m. = kde pálí ko—
řalku z vína, kořalečnik; -palna,
ž. = palírna (vína); -rodý kraj
= kde se daří víno

vinouti, viň, -nul, —nuv, -nut(í)
= točit, kroutit co kolem ně
čeho, víti: v. nit okolo prstu,
na cívku...; réva, chmel se vine
okolo tyčky; v. se ke komu =
tuliti se; potok, pěšina, řeka
se vine údolím = teče, jde kli
katé; slož. dokon. do— co (do
konce); na- co nač; 0- (si) eo
kolem čeho || 'ob- (Krásnoh.);
přenes. 0- si koho okolo prstu
= úplně podrobiti svému vlivu;
od- co s čeho; pro- co čím =
proplést (Čech); pře- dítě =
znovu, lépe za-; při- koho k pr
sům = přitisknout; roz—co =
rozmotat, -točit; roz- se k boji,
o vojsku = rozestoupiti se...;
roz- myšlenku = podrobněji pro
pracovat, vyložit; roz- se, o de—
batě = rozpřísti se, o boji =
rozpoutati se; s- co = sto
čit; u- panáka (čap.); vy- se
komu z náručí = vyprostiti
se; vy- se z čeho = povstat,
vzniknout; vy— se v mladíka,
v dobrého pracovníka... = vy—

víra

růst, dospět, vyspět; vy- hor
livou činnost, -vé úsilí, sílu.
moc, píli = oddati se horlivé
činnosti, vydati ze sebe horlivé
úsilí...; za—dítě do peřinky; za
se, o květu = stočiti se;
-vinovati, slož. nedokon. do-,
no)-, od- atd. k dokon. dovinouti
atd. ll
míjeti, slož. nedokon. clo-, na—

jako od Víti, v. tam; s- se
bolestí...;
—vžj£'uati,
se apod.

-vin0v-ati, v. vinouti
-viňovati, v. viniti
vinovice, ž., čes. nazev koňaku;

vlnový [-17ě], příd. k víno: -vě
červený = jako víno (říd.)

opak., slož. nedok. s—

'vinš, -e, m., z něm. = přání
(lid.); vinšovati = přáti (t.)

*vint, -u, m., z něm. = šroub,
závit (lid.)

'vintovka, ž., rus. = vojenská. puš
ka

viola <cvijo-», ž., lat., 1. hudební
nástroj; 2. = fialka (basu.)

violentní, z lat. = násilný, prudký
'violeť, -ti, ž. = fialová. barva
violista [v-stkaJ, m. = hráč na

violu
violka, ž., zdrob. k viola
violoncellista [-stka.] wijo-če->>, m.

= hráč na violoncello;
mloloncello, -lla, stř., z ital., hu
deb. smyčcový nástroj

vír, -u, m. = prudké točení do—
kola, víření: vodní, vzdušný...
v.; přenes. vír myšlenek, po
chybností... = množství myšle—
nek... rychle se střídajících; vír
života, událostí, revoluce =
prudký, rušný koloběh, spád,
vývoj; být jako ve víru = ne
vědět, kde nám hlava stoji

víra, 7. věron (zast.) || vírou, mn.
věr, vírám atd., ž., 1. = věření,
důvěra: víra v koho, več; V- V
sebe = sebedůvěra; mít víru
v koho...; došel, došlo to víry
= bylo mu, tomu uvěřeno; dá
vat, přikládati čemu víru; nebýt
hoden víry; 2. = náboženství;
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články víry; dáti se, přestoupit dokon. *p0-; povířený účes
na jinou víru; 3. = věrnost (Preiss) = rozcuchaný; roz
(zast., Jir.); slíbiti co na svou vodu; přenes. roz- otázku... =
čest a viru [] pod cti a věrou

-vírati, v. vřítí, -vřiti
virement <<virmán>>, stř. neskl.,

franc. = přesun (v diplomatic
ké službě, v rozpočtu)

virgulář, -e, m., z lat. = prout
kař (zast.); ví?-gule, ž. = prut,
proutek; = háček, klička, čárka
v pismě; virgulo'uatí = označit
virguli, zaškrtnout, -távat

virillsta || vlrilník, -a, m., z lat.
= kdo má. vi'rvllníhlas = spoje
ný s jistou hodností, poplatnosti

virmán, v. virement
vímý, přid. k vír = kde je vir,

viřivý, vířící: -ná. tůň (Staš.),
změť (Vrchl.), závrať (Čech);
mírový: smečka -vých děti =
zviřený prach (Ner.)

vírský, přid. k míst. jménu Vír:
-ká, přehrada

virtuální [mě] =
ný

virtuos <<-ós»[-ska], -sa <-za», m.,
z franc. n. z ital. = hudební
mistr, umělec: klavírní... v.; pře
nes. v. slova...; -sita a-zi-», ž.
= virtuosnost, mistrovství; -sní
[v-sně; -smst] <<-zni»= mistrov
ský, velmi dovedný, hravý

virulence, ž., z lat. = jedovatost,
otravnost; mtm = prudce nakaž
livý, jedovatý

virus, -su <<-su»,m., z lat. virus.
-ri, stř., choroboplodný zárodek,
nakažlivina. (lék.)

'virvar || -'vár, -u, m., z něm. =
zmatek

viržina ]] obyč. viržinka, -nek, ž. ||
400, stř., doutník, pův. z viržin
ského (virgin-) tabáku; -ká'ř, -e,
m. = kuřák viržinek

vířiti, viř = působit vír || (pod
mětově) = točiti se jako ve víru:
v. prach; přenes. = znepokojo
vat, zneklidňovat (hovor.) || vo
da víří; serafinů sbor víří
(Čech);
(t.); hlava mu víří rozkoší (t.):
buben víří = hřmotně zní; slož.

myšlený, mož—
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láska víří jako meteor'

dát podnět k jejímu živému pře
třásaní; roz- mysli, vášně = roz
bouřit; roz- veřejný život, hla
dinu veřejného života = zneklid
nit, zčeřit; z- prach; přenes. z
duši (čech); za-, 0 bubnu, pře
nes. za- šumem, o honbě (Krás
noh.);
wiřovati (odch. —víř-), slož.
nedokon. roz-, z-; 'za- = vířit
(šlejh.); Mří'vatč, opakov.

vířivý [—vě; duost] = vířící, jako
ve viru, bouřnýr (proud, tanec,
myšlenky...); valíti se -vě, o ča.
su (Ner.)

'vlřtle (viř-), ž., z něm. =
ka. (lid.)

vis, —u,m. = visení, cvik;
visací || zřid. visecí (lampa, zá
mek...) = na zavěšeni:
visatec, -tce, m. = co visí, v ří—
kance: visí, visí visatec... =
hruška, žalud

vis-a-vis <<vizaví», franc., 1. při
slov. = tváří v tvář, naproti; 2.
stř. neskl. = protějšek

visáž <-zá.ž», -e, ž., franc. = obli
čej, tvář, vzezření

uzen

vise <—ze»,ž., z lat. = vidění, zje
vení

vlsecí, v. visací;
viselec, -lce, m. = kdo visi, obě—
šenec

vlselský, přid. k Visla.
viseti, -sí, -seni = býti zavěšen,

upevněn mimo těžiště: obraz vi
si na stěně, klobouk na věšáku,
odsouzenec na šibenici...: šaty
visí na kom = jsou příliš vel
ké; skála visí nad vodou = je
převislé.; přenes. život visí na
vlásku, na nitce = je ve velkém
nebezpečí; v. (zrakem) komu na
rtech, na. ústech, na čich rtech...
= čekati dychtivě odpověď; v.
na kom = mít jej velmi rád,
být mu oddán; visí to ve
vzduchu = chystá. se to, při
pravuje; ať visím, není-li to
pravda, silně ujišťování (lid. a
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hovor.); viset u kupce... = být zdrob. višnička, nař. pěšinka,
mu dlužen (lld.); ž.; 'DŽŠ'ňO'D'í,stř. hromad. =
slož. dokon. od— na kom, na
čem, od koho, od čeho, nečes.
m. zá- na kom. na. čem = býti zá.
vislý: v. souviseti; visžvati, opak.

víslonář [-řka] <<-zijo-», -e, m. =
kdo mívá. vidění, blouznivec,
snílek; Jaký [-řskxy; -řství],
přid. k tomu

visírka <<—zír-»,ž., z něm. = za—
měřovací přímka, zařízení na
zaměřování vzdálenosti, okénko
ve dveřích; vísírovatž <<-zí-» =
zaměřovat vzdálenost

visita a-zi-», ž., z franc. = návště
va (lid., zastarává); lékařská v.
= prohlídka (hovor.) ; vísitace,
2. = prohlídka, pře- farnosti,
církev. sboru; -tač'n/í slavnost;
-ní síň lékaře (Ner.) = ordinač
ní;
muka, -tek, ž. = navštívenka;
—tkovýformát, -vá podobizna;
visitooati || lid. -t:úrovati koho,
co = prohlížet, vyšetřovat; slož.
dokon. z

víska., ž. = whisky (v amer. češ.)
víska., ž., zdrob. k II ves
*vískati komu ve vlasech... = hle—

dat mu vši (nař.) || = hrabatl
se ve vlasech

vlslanský = viselský (zast.)
vls maior <<má.jor»,lat. = vyšší moc
viemut (starší) || vizmut, -u, m.,

z lat., prvek; -tový, přid. k tomu
visuální, nik. -eln£ <<-zu-»,z lat.

= zrakový
visum <<vízum>>,-sa„ stř., lat. = „vi

děno", ověření cestovního pasu
visutý (nik. tvy-) = zavěšený, při

věšený; v. most; —tělůžko (č.
Chod), -té klepadlo (Jin), -tá
síť (Mrš.); = visící: v. hedváb
lůžka (čech), -té obočí (Němc.).
peízy (Č.-Chod); = visací (zá.
mek, Jir.); -tá. zahrada = na
klenutí nebo na terase, na stře
še (jako by visela)

víšek, -šku, m., zdrob. k vích
višeň, -šně, ž., strom || višně, ž..

jeho plod (lid. v obojím význ.
višeň n. višně); symb. červenosti;

višně; višňoúce, ž. = višňová
kořalka; _m, ž. = Višňové dře—
vo; Juka, -vek. ž. = višňová hůl,
kořalka; višňový list..., -vá, bar
va.; = červený: v. rtík (Arb.).
'Vé rty (Vrchl.)_ -Vé hedvábí
(Majer.)

Vít, —a,m., muž. jm.; domác. tvar
Víťa, -ti, m.

'vítací řeč = uvítací
vitalismus <<-zmus»,-mu, m., z lat.

= idealistic. nauka, že je zákla
dem dění život; dieta [-stka],
m. = její stoupenec; dita., ž. =
průměrná životní doba; = chuť.
schopnOSt k životu, životní síla;
vitální [mě] = životní (podmín—
ky, zájem)

vitamin <<-mín>>,-u, m., z lat. =
látka, v potravinách nezbytná pro
lidskou výživu; masa a-nóza», ž.
= dostatek vitaminů

vítaný, k vítati: v. host = milý;
-ná zpráva., návštěva

vítatl koho = vyjadřovat radost
z jeho příchodu, radostně po—
zdravovat; vítej(te), buď(te) nám
...vítán = vítám(e) tě, vás; v.
koho ze, od slova Božího = v.
při návratu z kostela. (lid.); v.
co, příležitost, udalost... = býti
čemu rád. býti spokojen, že něco
nastano...;
slož. prostě dokon. při-, 14- ko—
ho; za- ke komu, kam = při
jíti, o vzácném hostu; přenes.
o jaru...; oitávati, opak.

vítěz [někdy -zka || *-žka (Jir.)],
-e, m. = kdo zvítězí, přemožitel;
v. nad kým, nad čím;
'vítězitel [-lka], -e, m. = vítěz;
vítězní. nad kým, čím = úplně
přemáhat, porážet; slož. dokon.
z-; Mtězivati, opak.;
vítězivý = vítězný (liter.);
Vítězka, žen. jm. = Vítězslava;
Mtězný [-ně]: v. boj, zápas =
korunovaný vítězstvím; v. jásot,
oblouk, -ná. brána = na oslavu
vítězství;
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vítězosláva, ž. = oslava vítěz
ství, slava z vítězství; -slavny'
= s vítězoslávou;
Vítězslav [-va,], -a, m., křest.
jm., překlad něm. Siegfried, lat.
Vincentius, Victor;
vitězství, stř. = přemožení ne
přítele v bitvě, někoho v zápa
se, úspěch; dobýti v.

víti, viji, vij, vije, -jíc, Viv, vil,
vit(í) = plésti: v. věnec, kytič—
ku; = ovinovat (Mach.); slož.
dokon. do—co; 'na- věnců (mno
ho); o- co čím (Rais), obyč.
ovinout; po— dítě = porodit:
pře- co = znovu. jinak u-; *M
= přivinout (Mrš.), = přilepit
(Rais); 702- se, o květu, o pou—
pěti = rozvinouti se; poroz- se
= trochu (více) se roz-; poroz
v'ilý (Čech) || -tý (Ner.); 8—v
kytici (Staš.) = splést; u- kyt
ku, věneček, prostě dokon.; za
hlavu šátkem = zavinout, o—,za
halit (Erb., Jir.); zavitá. záhada
(č.-Chod) = zahalená., temná;
v. zavilý, zaviti, zavitý;
za/po- = zavinout (Svět.),
míjet/i, -její, slož. nedok. do- co;
*na-, o-, od-, po-, roz-, s-, vy- se,
za- = navinovat, o- atd., v. vi
nouti; přenes. od- co s kužele
vzpomínek (čech) = vybírati ze
vzpomínek; 1770- se údolím =
vinouti se skrze ně (kniž.); pro
se při tanci (Jir.); u- věnce
(R. Svobod.), obyč. víti

vítod, -u, m., rostl. || výtod (šmi1.)
Vitouch, -a, přijm., domác. tvar

k Vít; Vitoušek, -ška, m„ zdrob.
k tomu

vítr, větru... 5. větře, m. = proud.
proudění vzduchu; je tu za. vět
rem = ticho, klidno; kam vítr, tam
plášť (přísl.), o nestálém člově—
ku; obraceti se po větru, přenes.
=měnitisvé přesvědčení, mínění
(hovor.); z úředních míst... va
ne jiný vítr = úřed. místa mají
jiné názory, stanovisko; být ve
větru = pryč (1id.); mluvit do
větru = naprázdno, marně; fouk
nouti starosti do větru (ěmil.)

= nedbat jich; pomn. větry, pře
nes. = žaludeční plyny (lid.)

vitrina. <<-rýna.», ž., z lat. = skle—
něná. (zasklená) skříň; zdrob.
mica, ž.

vitriol <<—ryjol», —u, m., z lat. =
kyselina sírová (lid.); -lka, ž.
= továrna na vitriol

Vítů, m. neskl., příjm. z Vít
vivaco <<-váče», ital. = živě (hu

deb.), -cžssimo vasi-» = velmř
živě

vivarium <<-varyjum»,-ria, stř., lat.
= zařízení na. umělé chování ži—
vočichů

vivat, lat. = ať žije!
'viveurství <<-vér->>,stř.,

= poživačnost (Sez.)
vivisekce, 2., z lat. = pitva živých

živočichů (k vědec. účelům);
-sekčn£ pokus (č.-Chod)

viz, v. viděti; vizaví, v. vis-á-vis
vizírka, vizirovati, v. visírka
vizita, v. visita
vizmnt, v. vismut
vizuální, vízum, v. visuální, visum

z franc.

"viZuna ll val-, ž. = vyzablík [dice]
(nař., Slád.)

'vížiti = vázat, poutat (o vzpo
mínkách...); v. vázati

vížka, -žek, ž., zdrob. k věž
vje, vjé, citosl. = vije
vjedno, příslov. = v jeden celek,

dohromady
vjem || někdy vněm (sr. vnímati),

-u, m. = obraz ve vědomí něče
ho vnímaného smysly

vjezd, -u, m., 1—= vjetí; 2- =
místo na vjetí

vjímati, v. vnímati
vjížděti, v. jezditi
vjo, vjó, citoslov. = vije
vkapovati, v. kapati
vklad, -u, m., 1. = peníze uložené

v peněžním ústavě n. vložené do
podniku; 2. = konečný zápis do
zem. desk; vkladatel [-lka], -e,
m. = kdo vloží vklad; vkládati,
v. klásti; vkladní knížka. = do
které se zapisují vklady; *vklad
nik, -a, m. = vkladatel (Č.-Chod)

vkleče, přislov. = kleče, klečmo
vklíniti, vkli/ňovati, v. klíníti
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'vkořeněnost, -i, ž. = zakořenění
(Palac.); vkořeňo'vati, v. kořeniti

vkraěeti, vkročovati, v. kráčeti,
kroěiti

*vkreslovati, v. kresliti
vkus, -u, m., z ruš. = dobrý smysl

pro krásna, krasocit. krasochuť:
vkusný [-ně,- mostJ = se vku
sem upravený.... prozrazující
vkus (oblek, výzdoba...)

vláček, m., zdrob. k vlak
vláčen (lid. vláč'it'i, Herb.), -čejí,

opět. k vléci: v. šaty po zemi...;
v. koho po soudech, v novinách
= smýkat, pronásledovat žalo
bami, články v novinách; v. se
po světě = trmáceti se; v. pole

' (branou) = srovnávat; slož. dok.
rdo- pole; dokon. *o- pole = u
" nedok. "'o-, ob- = objímat; dok.
130-pole || nedok. po- = povlékat,
'potahovat; roz(vlé.četi) výklad
(Ertl) = rozvlékat; dokon. u
pole; za- obilí = vláčením za
hrnout;
--'vZačovat'i, slož. nedokon. 'o—,
"ob- = objímat; 'p'ro-: provla'
čované šaty (J ir.) = provlékané;
“pro- se = protahovati se (t.);
za- obilí;
vláčívati, opakov.

vláčiha, ž., obyě. pomn. -hy
svlak na tažení pluhu po cestě

vláčiti, v. vláčeti; caw krok =
pomalý (Blaster.)

vláčka, ž. = vláčení pole (Mar.,
lid.); = chorobný povlak na víně

vláčněti, -něji = stávati se vláčný;
slož. dokon. z-; přenes. = zjih
nout (Jir.);
vláčn'iti co = činit vláčným;
vláčný buě; -nost] (souvisí s
vláčeti) = podajný, pružný, o
hebný, hebký, o těstu, o pohy
bu, o těle...; v. krok = pomalý
(1id.);
—vlačo'vatž, v. vláčeti

vláda, ž., 1. = vládnutí statu:
mít vládu ve svých rukou; =
vládnutí údy: nemít vládu v
rukou, v nohou; vrátila, se mu
vláda do údů; = ovládání (se
be): hněv bez vlády málo vadí

(příslov.); vlada nad sebou; 2. =
sbor vládnoucí statu

Vláďa, -di. m., domác. tvar k Vla—
dimír, Vladislav

vladař [-řka], -e, m. = kdo vládne,
panovník, jeho zástupce; vlada:
řiti = být vladařem, vládnout..:
v. na statku = hospodařit (Rais)
[[ 'vladaříčkovati (hani.; So.);
vladařský [-řsky; -'řství], příd.
k vladař

-vládati, v. vladnouti
vládce [-dkyně], m. = vladař;

"vládči, příd. k vládce = vladař
ský (čech)

Vladek, -dka || —džk, -a, m., do
mác. tvary k Vladimír, Vladislav

vladislavský sál, -ka gotika (podle
krále Vladislava)

vládní [-m!], příd. k vláda.: v.
moc, vliv, list, strana, smýšlení

vládnouti [[ (zastan, čech) vlásti,
1. = mít výkonnou moc ve sta
tě a. vykonávat ji: v. nad kým,
nad čím, komu, čemu; 2. v. svým
jměním = mít je, rozhodovat o
něm; v. údy = mocí jimi po
hybovat, užívat jich; v. slovem,
pérem, štětcem = uměti dobře,
obratně mluvit, psát, malovat;
vládne ticho, mír... = je trvalé;
žena vládne v rodině = rozhoduje
(lid. a. hovor.); slož. dokon. o
koho, co = nabýt nad ním, tím
vlády, Opanovat, přemoci; pře—
= nabýt převahy; z- koho, co =
zmoci, přemoci: za- = nastat,
rozhostiti se, o klidu, tichu,
mlčení...;
-vlád<_zti, slož. nedokon. o- koho,
se; 0- cizí jazyky = dobře je
umět: podob. o— látku, svůj
obor..., svět je ovládán zákony
(čap.); pře—= mít převahu; za
= nastávat; = vládnout (šlejh.)

vládycký || vla-, *vládyčí (Palac),
příd. k vladyka; vladycká. tvář,
ve významu podobnosti (Vach.);
-ctví, stř. = vladycký stav

vládychtivec, -vce, m. = vládychti
vý člověk (hovor.);
vláda/chtivý [-vě; mostJ
vlády, moci, panovaěný

= chtivý



*vládyka 1655 vlastencovatl'.

“vladyka (zast.) || vla-, m., nižší
stupeň staroč. šlechty; = vla
dykova dcera (Jir.)

vláhu, vláhou || řidč. vla-, ž. =
vlhkost, mírné mokro, tichý déšť

vlahnouti, -hl, -hnuv, -hnutí, o o
čích = vlhnout (Slád.); slož. do
kon. 0- = ovlažltl se (Jin)

vláhojemný = vsakující vláhu, hy
groskopický (odb.)

*vláhový: -vá pobožnost (Baar) =
za vláhu

vlahý [-ho] = mající vláhu (půda
...); -hé zraky (čech) = vlhké,
zaslzené; -há noc = příjemně
teplá, vlažná; je -ho; -ho v o
čích, při slzeni (Rais)

Vlach [Vlachyně (zastan) || Vlaš
km], -a, m. = Ital; vlaška, ž.,
druh slepice; Vlachy, Vlach, Vla
šich, pomn. = Italie (zastan)

vlaječku, -ček, ž., zdrob. k
vlajka, -jek, ž. = prapor na. žer
di; v. žerď;
vlajkový, přid. k vlajka: -vá lát
ka, -vé právo

'vlajný = vlající (Dav.)
vlak, -u, m. = řada železničních

vozů tvořících celek
vlák, -u, m. || vláka, ž., obyč.

pomn. -ky = vlačiha (Herb.)
vlákénko, stř., zdrob. k vlákno
vlákenný, přid. k vlákno: v. prach
vláknitý [-tě; -tost] = obsahují

ci vlákna, tenký jako vlákno
vlákno, -ken, stř. = nitkovitá sou

část tkamiva, něco podobného
(rostlinného n. v lid. těle)

vlakopis, -u, m. = zápisy o jízdě
vlaku

vlakový, přid. k vlak: -Vá pošta,
-vý zloděj...

vlakvedoucí, -ciho [] dvůdce, m. =
kdo vede. řídí vlak

vlákýnko, stř. = vlákénko
Vlám, v. Flám
Vlára, ž. || Vlář, -e, ž., ves;

Vlárský " řidč. Vlářský průsmyk
vlas, -u, m. = rohovitý výtvor po

kožky, chlup na hlavě, na klo
bouku, na tkanině atp.;
rváti si vlasy (ze zármutku. ze
zoufalství); vjeti si do vlasů.

býti si ve —sech (rukou, ruka-
ma.), přenes. = ,.chytnoutl se..
být v sobě“ (lid. a hovor.);
je to přitaženo za. vlasy = ne
patří to k tomu, sem. nesouvisí
to s tim (hovor.);
látka má pěkný vlas = vlasový
povrch;
přislov. navlas stejný... = úplně,.
docela

vlasáč, -e, || -sák, -a., m. = vlasa-
tý člověk; -sař, -e, m. = ob
chodník s vlasy a se sit'kami;
vlasatice, ž. = kometa, nebeské
těleso s ohonem; vlasatý, 1. = s
hojnými vlasy; 2. = s hlavou
bez pokrývky, prostovlasý (lid.)

vláščitý = tenký, úzký jako vlá
sek

vlasec, -sce, m. = rybářské vlák—
no;
vláseček, -čku,
sek. vlas;
vlásečnice, ž.
pilára;
vlásek, -sku, m., zdrob. k vlas:
ani o vlásek lepši, neustoupit....
= ani o trošičku, o kousek, o
Chloupek; .v. křiviti .

vlásenka, -nek, ž. = umělé vlasy.
paruka.; -kář [-'řka], -e, m. =
výrobce vlásenek; -kářský [—kář-n
stvn, přid. k tomu

m. zdrob. ]; vlá-

= jemná céva, ka.-

vlasina, ž.: koňská v. (Baar) ||
vlá- (Jin), ž. = žině

vlasísko, stř. = vlas (zveličelé,.
zhrub.)

vláskovitý, vláskový = vlásčitý
vlaský, z vlašský, o ořechu (lid.)
vláSnice || obyč. zdrob. máčka.,

-ček, ž. = jehlice do vlasů
vlasový, přid. k vlas: v. míšek, líc

kůže, látky; -vé rozhraní = r..
o vlas, maličho (R. Svob.); -vá.
čára = tenká. jako vlas

vlast, -i, ž. = otcovské., rodné, ze
mě, otčina

Vlasta, žen. jm.; Vlasta, m., do
mác. tvar k Vlastislav, Vlastimil

vlastencovati (So.) || časť. vlas
tenčiti = počinati si, vystupo
vat vlastenecky (s hanl. odstí
nem): slož. dokon. za- si (Baar);



vlastenský 1656 vlažiti

vlastenec [-nka], -nce, m. = mi— vlastník [míceL -a, m. = ma.
lovník vlasti; -cký [-cky; -ct'ví], jitel, majetník (právu.)
přid. k tomu; vlastniti sobě pravo = osobovatl
*vlastenečkovati = vlastenčit sl (Palac.); v. co = být vlastní
(KOSJ _ kem, mít: slož. dok. přl- si co

Vlastenilký ['Skíl: “811751= rodný = osobiti si; 17:11-co = zbavit
(kraj... Mádla). vlastenecký (za- vlastnictví, expropriovat; —vlast
stan); -StVí = VISStGDGCtVÍ(Ob' ňovati, slož. nedokon. při- si, 123/
roz.)

vlasti, v. vladnoutl
Vlastíček, m.. zdrob. k Vlastík;

Vlastička, ž., zdrob. k Vlasta;
Vlastík, -a, m., domác. tvar k
Vlastislav

vlastlmil, -a, m. = vlastenec (za
star.); V., křest. jm.; vlastimi—
levný = vlastenecký (zastar.)

vlastivěda, ž. = soubor vědomosti
o vlasti; "-vědec, -dce, m. = kdo
se obírá, s vlastivědou; měďný
spolek, -né snahy...

vlastizrada, ž. = velezrada;
-zrddce [-dkynč], m. = kdo se
dopustí vlastizrady;
-zrádný [—ně]čin, -né Bmýšlení

vlastní [—ně], zesílené můj, tvůj
..., jeho..., svůj = můj atd., ne
cizí: v. otec, bratr...; bydlit ve
svém -nim domě, míti svůj vlast
ní vůz...; napsati co v. rukou; v.
rozum, vůle, síla, uznání; v.
chvála = sebechvála; v. obžaloba
(čech) = sebeobžaloba; přijmout
koho za, vlastniho [Syna.„k vlast
ni lidé ho nepoznali = jemu
nejbližší, domácí, příbuzní; v.
přátelé ho zradili = nejbližší.
nejlepší...; to je člověku v. =
vrozeno, patří k jeho vlastnos
tem; v. význam slova. = pravý.
původní, ne odvozený, přenese
ný; v. tvůrce něčeho = pravý,
skutečný, opravdový; podob. v.
příčina...; v mluvnic. v. jména
= označující jedince, nikoli druh
(Jan, Brno, čechy...);
-ně = ve skutečnosti, vskutku:
není to -ně tak, pravda..., je to
-ně omyl, kdo to -ně je? atp.

vlastnický, přid. k vlastník: v. po
měr, -ké právo; mio-tw, stř. =
majetek;

vlastnoruční [mě] list, podpis =
psaný vlastní rukou; -ně se
podepsat || vlastní rukou

vlastnost, -ti, -tí, —tem,-tech, -tmi,
ž. = vlastní, podstatný rys; =
vlastnictví (zast.)

vláčení, stř. hromad. = vlasiny, ži
ně; přenes. v. bříz = tenké vět
vičky (šlejh.)

Vlašim, -e " -i, ž., město v Č.
Vlaška, v., v. Vlach;

vlašský = italský; v. jazyk ne
boli vlaština

vlaštOvčí, přid. k vlaštovice (hníz
do...);
vlaštovice ][ zprav. vlaštovka (lid.
l -šťov-), -vek, ž., pták;
“míči let = vlašťovčí (Theer);
máčka, ž., zdrob. k vlaštovice,
-vka

vláti, vlají || vlám, vlaj, vlál, vlá—
ní, rozevlaný (sram) || -vlát(ý)
= volně se pohybovat, vznášet,
třepetat, o plášti, stuze, vlasech,
šátku, praporu...; přenes. o roz—
koši, vzpomínkách, přání (čech);
vlající prapor; vlaní křídel
(čech); slož. dokon. pře- nebe
čím = potáhnout (šrám.) ;
roz(e)-: rozvlaté vousy (So.) =
větrem rozcuchané; podob. roze
vlátý účes; za-, prostě dokon.;
vlávati, opakov.;
*vlavy' = vlající (Slád., So.)

vlažička, ž., zdrob. k vláha
vlažiti = dávat vláhu (literát),

obyč. zavlažovat, s-; v. nit =
slinit (Pujm.); slož. dokon. o-,
s- rty = omočit, s-; roz-: nábo
žen. rozvlažení = obrození (li
terár.); s- hrdlo (Čech) = napi
ti se; s- mysl (Ner.) = osvěžit:
za- co = dat vláhu; za- hrdlo
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(Jin) = s-; za- v pokoji, v kam
= trochu zatopit; -vlažo—

vati, slož. nedok. o-, 3-, za:-; roz
se, o mysli = rozehřávati se
(Jin)

'vlážka, ž., zdrob. k vláha
vlažněti, -nějí = stávati se vlažný

2.; slož. dokon. z- (Majer.);
zvlažnění lyrické atmosféry (šal.) ;
vlažný [—no; mě; most), 1. =
„mající vláhu“, mírně teplý:
-ná voda; -ná noc || vlahá; je
-no; 2. = ne horlivý, lhostejný,
indiferentní: v. katolík.., -né
chování; národní -nost

-vlažovati, v. vlažitl
vlčák, -a, m., odruda psa
vlčátko, -tek, stř., zdrob. k vlče,

-čete, stř. = vlčí mládě
vlčeti, -čejí = stávati se divoký

jako Vlk, divočet (Baar); slož.
dokon. z-,- v. zvlčelý

vlčí, přid. k vlk: v. hlava...; v.
jáma, mlha; vlčice, v. vlk;
vlčí/na, ž. = vlčí zápach, kože—
šina,

vlčiti koho = divočit; slož. dokon.
z-; z- se, o mravech (Vlček) ][
z- = z- se, zvlčet; v. zvlčilec

"vlčura, ž. = vlčí kožešina, kožich
z ní (Havlíč)

vléci (lid. vllct), vleku, vlečeš...
vlekou, vlec (nik. vleču, vleč),
vlek, -kši, vlekl, vlečen(í) || ve
slož. také -vléknouti (navléknou
ti, s-...), -v1éknu... -vlékni.
-vlékna, -viéknuv, -v1ék.l, -vle—
čen(í) || lid. a hovor. vllknout'i
= táhnout, smýkat: vléci co po
zemi, za sebou...; sotva nohy v.
(slabostí...) = sotva jít; v. se
= táhnouti se, dlouho trvat, po
malu plynout, 0 dni, čase, jed
nání, sporu...; v. se s kým. s
čím = s námahou vléci;
slož. dokon. do- koho, se kam;
na. co nač, na- nit do jehly =
strčit; na- se = mnoho, teple
se obléci; přenes. na—co = na
strojiti; od- koho, co kam; zao-,
1. o trvání v budoucnosti = bu
du... vléci: spor, nemoc se dlouho
povleče; 2. po- co čím = potáh—

nouti to, dáti na to povlak;
pod— co pod co; pro- co čím:
pro— se úzkým otvorem, skrze
úzký o.; pře- koho, se = obléci
mu, si jiné šaty; pře- se za
koho, zač = přestrojiti se; při
koho, co; roz- co = rozvláčně
vyložit; roz- se, o rozprávce
= protáhnouti se (č.-Chod); v.
rozvleklý; s- (se sebe) šaty || 5
koho, se ze šatů, s—koho, se do
kůže, do naha; přenes. s- koho
do naha, i z košile... = úplně 0
brat, okrást, o všecko připra
vit (lid. a hovor.); vys- = úplně—
svléci; 14-co = utáhnout, unést:
vy- koho, co z čeho; přenes. vy
se z povinnosti, ze slibu, z ne
milé aféry = „vykroutiti se",
dostati se...; za—koho, co kam;
v. vláčeti &.vlékati

vlečka, -ček, ž., 1. = prodloužená
zadní část ženského šatu (vle
koucí se po zemi); 2. = přípoj
ka na 'hlavní železniční trať;
vlečkový = s vlečkou, o šatech.

vleč'ňák, -u, m. = vlečný vůz, pluh;
vlečnlk, -u, m. = vlečný člun,
-ná loď ; vlečný, 1. = na vlečení
(lano, loď, parník); 2. = vleče
ný, tažený (vůz...); -né roucho
(Ner.) = s vlečkou

vlek, -u, m. = vlečení, vláčení,
smyk; dostati se do čího vleku.
být v čím vleku = podlehnout
úplně jeho vlivu. moci, být ú
plně pod jeho vlivem

vlékati ll *vle- (čech), opět. k vléci
= vléci, vláčet (říd. kniž.): v.
koho za sebou (Zey.); cit je
vléká do vysoka (čech); plavec.
vléká břímě (t.); slož. nedokon.
na- atd. k dokon. navléci, v.
vléci || (lid. & hovor.) -vlžkati:
na.-, od-, zao—,pře-, s—...
vlékávati, opakov.

vleklý = vlekoucí se, zdlouhavý
(spor, choroba); 2. stup. -lejši
[Jeji]

*vlekonoš, -e, m. = nosič vlečky
(Čech)

vlétnouti, v. létnouti
vlévati, v. lévati
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wlevo, přísl. = nalevo; v. od če— 'vlínavý [-vě; -vost] = lezavý.
ho, nik. čeho vlezný, o zimě (Vr.); = dotěr—

svlézatí || vll-, v. lézati ný (Beneš.)
"vlezlý || vlez'ný člověk = dolíza— vlípnoutl, v. lípnouti

vý, dotěrný (lid.); -ná. zima = vlítnouti, v. létnouti
lezavá, (t.) vliv, -u, m. = působení, účinek:

'vleže, v. leže
-vlhs, ž., pták
avlhčejší, —čí, v. vlhký
-vlhčiti = činit vlhkým: v. (si)

rty, prsty; v. se, o očích smí
chem (Herb.) = vlhnout; slož.
dokon. na- co, si prsty; o- se
leskem (Preiss) = zvlhnout:
slož. nedokon. mlhčovati;
vlhčívati, opakov.

—vlhko, stř. = vlhké počasí, vlh
kost; za -ka, ve -ku; vlhko, pří
slov., v. vlhký;
vlhkoměr, -u, m. = přístroj na
měření vlhkosti;
vlhkost, -kota, v. vlhký

--vlhký [-hko; -hce; -hkost || (6.
Chod) —hkota] = mírně mokrý
(vzduch, sníh, byt, Lsůl, cukr,
zeď, ústa, vlasy, zrak...); v. rok
= ve kterém často prší; meč
krví v. (Vrchl.); -hce se lesk—
nouti; -hce zelený (Olbr.); je
tu -hko
2. stup. vlhčejší || vlhčí, přísl.
vlhčejz'

rvlhnouti, -hl, -hnuv, -hnutí = stá
vati se vlhký; slož. dokon. na
= nasálmout vlhkostí; 0- = z
na povrchu: pro- = z- skrz na
skrz; 702- = vlhkostí se rozpad
nout; z—,prostě dokon.; za- =
na-; zpřídav. mvlhlý, o—,pro-,
roz- (Ner.), z-, za—; v. provlho—
vatí &. zvlhati

'vlibný (šmi1.) = příjemný
"vlídněti, -nějí = stávati se vlíd

ný; slož. dokon. z-;
vlídný -[-'ně; mostJ ke komu =
laskavý, přívětivý, milý; 2. stup.
vlídnější [mějl]

--vlichocovati se, v. lichotíti;
*vl'lchot'ný = chtíci se zalichotit
(č.-Chod)

-vlíka.ti ('na- ) v. vlékati
--vlíknouti, -k1 = vléci (lid.); mlík

noutz', v. vléci

v. na koho, nač; mít v., nik.
vykonávat; být pOd čím vlivem,
podléhati čímu vlivu; jeho, mým

. vlivem se tam dostal;
vlivný [-ně; -nost] = mající vliv
(člověk, místo) " *vlívuplný (Č.
Chod, Nov.)

vlízati, v. lézati
vlk [vlčíceL -a, m., šelma; symb.

dravosti, hltavosti: hladový jako
v.: řeč (my) o vlku a. vlk za
humny (přísl-.), o něčím nenadá
lém příchodu; po uhersku vlka
volati = utíkat (Palac.); pře
nes. vlk = planý, nežádoucí vý
honek, opruzenina (lld.);
vlk, vlček, hračka: sr. klepací

vlko-, kmen k vl-k ve slož.: -dav,
-a, m.., řeznický pes (Jir.);
-dlak, -a, m. = bájeslovná. by
tost přeměňující se ve vlka

vlna, ž., 1. = ovčí srst; = jemné
chmýří některých rostlin; podle
podoby dřevité., skelná. v.: 2. =
výstupek na vodní hladině, vze
dmutá. část hladiny; přenes. te
pelná, zvuková... v.. v. na D0
hybujícím se obilím; v. ňader,
rtů (čech), vášní (Staš.);
vlňáček, -čku, m., zdrob. k
vlňálc, -u, m. = Vlněný šátek
(lid.);
vlnař, -e, m. = výrobce vlně
ného zboží;
vlnaty' [-tě; -tost] = s hojnou
vln0u; sklon k -tosti (čap.);
'vlna'vý = vlnící se (Čelak.):
vlněný = z vlny

víniti = dělat vlny 2.: vítr vlní
vodu, voda, vzduch, obilí... se
vlní...; rty, prsa. se vlní = chvě
jí se. mírně pohybují (liter.);
kraj se vlní = místy se mírně
vyvyšuje; slož. dokon. roz— co
= uvésti do vlnění; hovor se
rozvlnil = rozproudil (Klicp.);
rozvlněn blaženosti (Svob.) =



vlnitý 1659 vnějšek

rozechvěn; z-, prostě dokon.;
přenes. z- oheň citu (Krásnoh)
= vzbouřit; z—city = rozvířit
(Sez.); zvlněmji (vzduch, papír,
kraj...);
-vlňovatl, slož. nedok. roz-, z-;
vlnlvati, opak.

vlnitý [-tě; -tost] = zvlněný, o
plechu (Dur-d.) ap.; -té rosq
liny = s hustým chmýřím;
vlnlvat'i, v. vlniti;
vlnivý [-vě; -vost] =
o tůní (Vaňor.); = zvlněný, o
kopcích (So.); -vá. rovina (Ho
leč.); -vost pohybů (Sez.)

vlnící se,

vlnka, l-nek, ž., zdrob. k vlna,
nejčasť. 2.

'vlnný = vlnivý: v. pohyb (Čech)
vlnobití, stř. = silný pohyb vln,

příboj; přenes. časů v. (čech) ==
neklidná, bouřlivá, doba

vlnovitý = jsoucí jako vlna, vlny;
= zvlněný (Čech);
vlnovka, -vek, ž. =
vlnový = vlnitý

vloček, -čku, m. (SD.) || časť.
vločka, -ček, ž. = chumaček, klk:
sněhové, ovesné, mýdlové -ky;
vločkovltý : podobný vločkam;
vločkovy' sníh = padající ve
vločkách (Vr.); vločnaty' písek
(šlejh.) = tvořící vločky

vloha, často pomn. -hy, ž. =
vrozené anatomickofysiologické
zvláštnosti, příznivě napomáha
jící vývoji schopností

vlochyně, ž., rostl., jinak židovská
třešně '

vlom, -u, m. = vlomení se do ně
čeho, do bitevní čáry, pronik—
nutí hluboko do ní

vloni, v. loni
*vloudilec, -lce, m. = kdo se vlou

dí (Suš.)
vloupati se, -pá.m || -pu. -pej. “Pa"

je = násilně a, loupežné vnik
nouti: v. se do obchodu..., ke
komu

vložka, -žek, ž. =

vlnová. čára;

co se vkládá.
vloží, “něco vloženého, papír... v
knize, isolační, topná... v., vlo—
žené slovo, -ná. věta.., hudeb.
vložka...

vložný = na. vložení, vkládací
Vltava, ž., řeka v č.; vltavl'n, -u,

m., skiovitá hmota, polodraho
kam; vltavotýnský, přid. k Týn
nad Vltavou; vltavský kraj ne—
boli Vlta/vsko, stř.

vluzovati, v. louditi
vlys, -u, m., z něm. Fries, z.

franc. frise? = ozdobný pás ve.
stavit.

vmetek, -tku, m., v. embolus
Vmetnouti, v. metnouti
vmezeřený = jsoucí mezi

(jen odb.)
vměstnati, mávali, v. městnati
vměšovat! se, v. mísiti
vmlouvavý, v. vemlouvavý

něčím-.

'vnad, -u, m. = vnada (Erb.);
vnada, ž., 1. = vnadidlo (za-
star-.); 2 = půvab, krása, pů
vabný tvar tělesný, hlav. ženský;—
vnadidlo, stř. = čím vnadíme..
lákáme, nástraha; vnadlště, stř.
= místo, kam se klade vnadidlo
(mysliv.);
vnadlti, -děn(í) ]] -zen(í) = chy—
tat na vnadidlo, Pákat, vábit,
„dělat chuť"; slož. dokon. na—
koho; slož. nedokon. navnaďovatt
|| dvnazovatl;
vnadný [-ně,- -nost] =

_ ný || 'vnaduplný (Zey.)
vníšeti, v. nositi
vně, 1. příslov. = venku (zastar.);

= na vnější straně; 2. předlož.
s 2. p.: v. domu, města = mimo
dům...

vnějšek, -ška, m. = vnější strana;
vnější [-šně,' —šnost] = jsoucí
vně, obrácený ven; v. strana,
okno, dvéře...; = netýkající se
podstaty věci, zevní: v. důvod,
příčina, znak, úprava úlohy...;
v. svět = existující mimo naše
vědomí; -šně co popsat, určit..:
nevhod. -šně namazat, zavřít
okna... m; zevně; -šnost něčeho
= vnější ráz [[ -šnost = vnější
věc, okolnost;
vnějškov'ý kvě; —vost] = lpící
na. povrchu: v; popis (Sez.), -vá
napínavost (šal.); v. svět =
vnější (t.); -vě i vnitřně (Klíč.)

půvab—
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vněm, -u, m.. v. vjem
'vněšný [-ně; -nost] = vnější (za

stal-., (E.-Chod, Holeč.)
vnikati, -klý, —knouti, v. nikati,

niknouti

vnímati || vjímatz', z ruš. = posti
hovati smysly (slova, hudbu,
krásu...);
vnímavý [-vě; -vost] = snadno
vnímající, schopný vnímati;
'vnímnoutí, -ml, -mnut(i),- dok.
ke vnímati (ojediň.)

vnitei'ní || -ny' [—ně; -nost] = tý
kající se člověkova nitra, vnitř
ní (liter.); 2. stup. vn/iternější
(šal., šlejh.)

vnitro, stř. = nitro, vnitřek (za
star.); jen: ministerstvo -ra =
vnitřních věci

vnitro-_ kmen ]: vnitro ve slož.:
-oí'rkevní = v nitru, uvnitř cír
kve: —evropský; -politíck'y', přid.
k vnitřní politika; atv-anicka) =
“platný uvnitř strany: -cký cen
tralis-mus ap.; neem/I, stř. =
vnitřní část země; uzemni „ —zem
ský; -zření, stř. (Sez.) = intro
spekce, v. tam

vnitř, přislov. = uvnitř (zastar.);
vnitřek, -řku, m. = vnitřní část
něčeho;
vnitřní [-ně], opak k vnější =
jsoucí uvnitř (okno, dvěře...); v.
nemoci = postihující vnitřek tě
la; v. hlas, radost, věc... = jdou
-ci z nitra, v nitru, týkající se
nitra; v. věc, záležitost státu...
= týkající se jen jeho samého,
nikoli státu jiného, vztahů k ji
ným státům; v. důvod = týka
jící se podstaty věci;
vnitřnosti, ž. pomn. = vnitřní
ústroji- —

vniveč (nik. -—vec), z pův. v-ni—
ve-č (sr. za-č...) = v nic: v n.
přijít = býti zničen; v n. co
obrátit = zničit

*vnočiti = vrazit, vpadnout (sta.
roč., RK); 1). se v hloub =
vnořiti se (Heyd.)

vnončátko, -tek, stř., zdrob. ke
vnouče, -čete, stř. = vnuk, vnuč

ka; vnouček, -čka, m., zdrob. ke
vnuk

*vnov, vnově, příslov. = znova
(zast.)

vnuk [-vnučka] , -a_ m. = syn
[dcera] syna n. dcery

vnukati, nedok. k vnuknouti, -kl,
-knuv, -knut(í): vnuknouti komu
co (myšlenku...) = přivést mu
to na, mysl, uvést jej na. to;
-nutí, stř. = popud..., inspirace:
vnitřní, tvůrčí, boží -knuti

vnukovský, přid. k vnuk: v. poměr
neboli -ství, stř.

*vociferace, ž., z lat. =
láteřeni (Klost.)

voda, z., 1., tekutý nerost (slou
čenina. vodíku s kyslíkem); vel
ká. v. = veliký proud vody, po
vodeň; po vodě = po proudu ||
proti vodě = proti proudu; do
prava... po vodě = lodi...; po
iěvka, vino... jako voda = řid
ká, -ké, špatná... (lid. &.hovor.);
přenes., symb.: hrnouti se jako
velká voda (lid. a. hovor.); růst
jako z vody = bujně; spát jako
na vodě = mit lehké spaní, stále
se probouzet (t.); nevydělati si
ani na vodu = nic, vydělat vel
mi málo (lid.); držeti se nad
vodou = jen taktak vytloukati
živobytí (lid. a hovor.); vylíčiti
co z první vody (Vanč.) = zhru
ba; podob. miti co hotovo z prv
ni vody (lid. & hovor.); udělati
co z jedné vody na čisto = rych
le, povrchně (t.); v. vařití; ani
vody komu nepodati = nevážiti
si ho (t.); tichá. v. = člověk
zdánlivě tichý, mírný (hani.);
teče mu voda do bot = je v
úzkých (lid. a hovor.); pustit
koho, co k -dě = nechat, ne
všimati si (vulg.); dělat vodu
= pyšniti se (t.); sr. hnáti, lovi
ti, mlýn, moře;
2. = jiná tekutina.: kolínská. vo
da, v. na. vlasy...

vodácký [-cky; -ctvi], přid. k
vodák, -a, m. = vodni, vodáren
ský zaměstnanec, vodni sporto
vec

křičeni,
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vodárenský, přid. k vodárna, -ren,
ž. = vodojem

vodař, -e, m. = kdo rád pije vodu
(lid.)

*voděnka, ž. = vodička (nař.)
vodič, -e, mn. -i, m. = kdo n. co

vodí, vodivý předmět (v. tepla...)
vodička, -ček_ ž., zdrob. ]: voda
vodík, -u, m., prvek; -kovy', přid.

k tomu
voditi, vozen(i) || -děn(í), v. dále.

opět. k vésti: v. dítě do školy,
koho městem.., zprav. jen o o
sobách (nik. v. nákladný život,
knihy..., vodí se mi dobře...); v.

—vázeti, -zejí, slož. nedokon. pro
" dopro- || zastar. spro- koho =
být mu průvodcem, jít, jeti s
ním; dopro- na housle... koho,
zpěv ap.; dopro— vydání spisů,
obrazy úvodem...; 'za.. = kla
mat (Koll.);
—váz£vat£, opakov.; slož. nedok.
dopro-;
-vozovat'l, slož. nedokon. do- co,
do—, že... = dokazovat; na- no
vou dobu = uvádět, začínat
(šal.): na- činnost..., k dokon.
navoditl; od- slovo; pro- řemeslo

. = vykonavat; n- = uvádět;
vy- co z čeho, k dokon. vyvoditi

kom za nos = klam“ (mnm-); vodítko, -tek, stř. — zač, na čem
příč. a podst. jm. voděn(i); slož.
(ne)dokon. do- co (-vozen) =
dokazovat, -kázat (zastar.); do
kOn, od- co z čeho (-vozen) =
vy-; od- slovo z praslovanštlny
= stanovit jeho původ; odvo

někoho, něco vodíme, otěže
(čech); = co nás vede, čím se
řídíme (při práci, v jednání)

vodivý [—vost] = schopný Snadno
vodit, převádět (elektřinu, teplo)

.zen(ý), v. odvozenina; na. co vodka, ž., vlast. zdrob. ]: voda,
'(-vozen || -voděn) = dat k čemu likér
návod, podnět, zavést, způsobit vodnatelnost, -i, ž. = chorobné
(odbor., kniž.): na—činnost; na hromadění vody v těle
“dolem (SW-)= WWW:? || “0029“ vodnatěti, -tějí = stávatl se vod
ný, o činnosti, 0 úkonu...; do—
kon. po- koho městem... (-vo
děn); dok. pro— koho = prová
zet, -vést (zastal-.); dopro-, do
kon. 1: doprovázen, v. níže: spro
koho = dopro- (zastat-.); spro—
koho se světa = usmrtit; vypro
koho = jíti s ním kus cesty;
při- neštěstí... = způsobit; ne

natý; slož. dokon. z-;
vodnatý = s hojnými vodami
(kraj), šťavnatý (ovoce), obsa
hující mnoho vody, vodou zře
děný (mléko, víno); -té slzy (R.
Svob.)

vodné, -ho, stř. = poplatek za
vodu

dok. 3_ koho = svádět (zastar.); vodní, příd. k voda: v. tok, síla,
nedok. u- 00 = uvádět (zastar.);
neuvoď nás v pokušení (v Otče
náši); dokon. vy- poučku 2 při
kladů = od-, vybrat ji z nich.
podle nich stanovit;
vodívatž, opak.;
-váděti, -dějí, slož. nedokon, do-,

hladina, rostlina, kolo, doprava.
dráha, hospodářství, družstvo.
léčba; vodnice, ž., rostl.; vodník,
-a, m. = bájeslovná vodní by
tost;
vodný roztok = ve vodě; -ná zá
topa (Jit.)

přenes., v. tam; nd- koho k če- vodo-, kmen k voda ve slož.:
mu, od- ]: vojsku atd., k dokon.
navésti...; na—duševní stavy =
působit (Sez.); u— hosty, koho
v úřad, příklad; vy- pěkně
kousky II jen vy—; dokon. navy
se; nedokon. zd- zprudka na ko
ho = obořovati se (Svět.);

-cestnzý, přid.. k vodní cesta;
-jasný = jasný jako voda
(Kop.); -jem, -u, m. = nádrž
na zásobování vodou; -léčba, ž.
= léčení vodou; -léčebný ústav;
-měr, -u, m. = přístroj na. mě
ření spadlé vody; Měrka, ž..
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hmyz; -met, -u, m. = vodo
trysk; -mil, -a„ m. = kdo mi
luje vodu; brouk; -m'í,lný = mi
lující vodu; -pád, -u, m. = pád,
padání vody do hlubiny; přenes.
slovní -pá.d = příval slov; zdrob.
-pádek, -dku, m.; mis, -u, m. =
popis vodstva; -p48ný, přid. k
tomu; -rovný [—ně; -nost] =
rovnoběžný s vodní hladinou;
-1n'á1m£, přid. k vodni právo;
-teč, -e, ž. = strouha (Baar—):
—technický, přid. k vodni tech
nika; -těsný = nepropouštějici
vodu, nepromokavý (jen odb.):
-tisk, m. = vodní značka.; -tok,
—u, m. = vodoteč (Klost.);
-trysk, -u, m. = zařizení meta
jicí vodu do Výše

vodověti, -věji = stávati se vodo
.vý, o očích (Scheinpf.)

vodovod, -u, 111.= zařízení na při
vod vody; -vodné, stř. = popla
tek za užívání vodovodu; modni
roura '

vodový, přid. k voda: -va polévka
= z vody; -vá barva = která, se
rozdělává. s vodou; —vé oči =
nevýrazné (lid. a hovor.)

vodr, v. odr
vodstvo, stř. hromad. = vody (ře

ky, potoky...,)
vódvil, v. vaudeville
vochle, ž., z něm. = nástroj na

česání lnu; zdrob. vochlžce, dič—
ka, ž.; vochlice, rostl.; vochlo'vati
= česat na vochli; přenes. v.
koho =“mačkat, bít (lid.); slož.
dokon. z

vochrlatý, v. vachrlatý
voice band <<vojsbend>>,angl. = re

citaCe doprovázená. jazzem
voj, -e. m. = oddil vojska na po

chodu
vojacký [-cky; -ckost,- —ct'vi] =

vojenský (hanl.); -cká vlada. ==
vojensky rázná. (t.); -cky řízně
(Vr.); -ckost (Arb.) || -ctví =
vojácký duch, -ké smýšlení;
vojáček, -čka, m., zdrob. k vo
ják; hráti si na -čky; přenes. =
klást přílišný důraz na ' vojen
ství;

vojač'isko, stř. = statný voják ||,
= vojak (zhrub.);
*vojač'iti = vojančiti (Slad.);
vojačka, -ček (Jin, Trýb) „ vo
janda, ž. = milenka, žena vo—
jáka, vojen. nevěstka;
voják, -a, m. = kdo slouži ve
vojsku; přenes. = kdo obětavě
a za těžkých okolnosti něco ko—
na: v. hnutí, myšlenky...;
vojákovati = vojančiti;
vojančimz, ž. = vojenská služba.
(lid. a hovor.); voja/nčiti = slou—
žit jako voják;
vojamda, v. výše;
vojanský = vojenský (lid.)

vojenský, přid. k vojna (život,
stav, tabor, píseň, služba, hud
ba...); -ské zřízeni neboli -:ien8tvil
" -jenstvo (Palac), stř.; 2. stup..
vojenštějši

*vojevod, -a, m. = vojevůdce
(Heyd.); vojevoda, -diti, v. vé
voda

vojevůdce, m. = velitel vojska:
přid. -vůdcovský [-sky; -stv£]

vojín [vojínkaL -a, m. = voják;
= prostý voják (vojen.)

vojna, -jen, ž., 1. = válka; 2. =
služba ve vojsku; stará. v. =
starý voják (lid. a hovor.);
zdrob. vojnička, ž.

vojsbend, v. voice band
vojska, ž. (zast., Jin) || zprav.

vojsko, 6. -sku || (zastan) -ště.
stř. = branná moc státu; "voj
skový = vojenský (Jin, odbor.)

Vojta, m., ž., domác. tvar k
Vojtěch [—těška], -a, m., křest.
jm., přijm.;
vojtěška, ž., jetel; Vojtíšek, -ška,
m., zdrob. k Vojtěch

vojvoda, v. vévoda
vokabulář, -e, m., z lat. = slov—

ník (zast.)
vokál, -u, m., z lat. = samohlás—

ka; vokálžcký || voka- [-cky] =
samohláskový;
vokalisace <<-za-», ž.: v. jerů
změna v e...; v. předložek
změna k v ke, 5 v se...; vokalis
mus <<-zmus»,-mu, m. = nauka
o vokálech;
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vokalista, m. = chrámový zpě
vák:
vokální hudba = zpěv s dopro
vodem

vokativ <<-týv», -u, m., z lat. =
5. pád; -ti1m£ význam...

'vokotrč, příslov. (z v oko trč)
naopak, proti (Koa, arch.)

vol nevol = volky nevolky (zast..
Wint.)

volač, -e, m. = volatý holub
volak, -a_ m. = čeledín u volů
volán, -u, m., z franc., 1. = kar

nýr, v. tam; 2. = volant; zdrob.
volánek, -nku, m., k volán 1.

volant, -u || volán, -u, m., z franc.
= řídicí kolo motorového vozidla.

volapiik, -u, m., umělý mezina
rodní jazyk

volař, -e, m. = obchodník s ho
vězím dobytkem; = volák

volatl = hlasitě, do dálky mlu
vit, hlasitě !: sobě zvát: v. co.
koho, na. koho, za kým; v. o
pomoc = hlasitě prosit; v. ko—
ho k pořádku (při schůzi) =
napomenout, aby mluvil k věci

; v. koho k soudu, před soud
= obsílat; to volá. o pOmstu =
musí být pomstěno; kabát volá,
po novém = je chatrný, musí se
nahradit novým (lid. a hovor.);
volá. se po nové vládě... = ozý
vají se hlasy; Prokůpek by se
taky pěkně volal (Rais) = P.
by také pěkně znělo, bylo by
hezké jméno; do nebe volající
hřích, křivda = těžlcý...;
slož. dokon. do- = dokončit vo
lání (ojediň.); do- se koho, čí
pomoci = přivolat; do- se práva
= domoci se; přenes. do- se
koho, čeho = uvést, připome
nouti koho, co jako svědka, Svě
dectví, na podporu svého mí
nění, na důkaz, na dotvrzeni
něčeho; 'na- se (mnoho); od
koho od prace; přenes. od- koho
z místa... = zrušit jeho ustano—
vení na ně; být odvolán z to
hoto světa. (na věčnost) = ze—
mřít; od- výrok... = prohlásíti

za, neplatný, p., že od něho u
stupujeme; od- se (z romudku)
k vyšší instanci = žádat vyšší
instanci za. zrušení rozsudku;
od- se na koho, nač = do- se
koho, čeho; po- koho k sobě, k
soudu... = požádat, aby přišel,
obeslat; po- koho za profesora...
= navrhnout, ustanovit; v. povo
laný;
pro- komu zdar, slávu, koho
králem || za krále = zvolati
,.sláva!“, prohlásit králem; pro
voláwí, stř.: p. slávy..: = výzva,
proklamace; před- koho k sou
du, před soud; předvolání, stř.
= obsílka; při- koho = voláním
přivabit;
w-, prostě dok. = hlasitě zvolat
(Klicp., Jir.); vy- slávu = pro—
(J'ir.); vy- cenu = hlasitě, ve
řejně oznámit (běžné); vy- lás
ku za zákon = prohlásit (Hál.);
— vy- koho odkud = voláním,
vyslovením jména, pak i jinak
(kývnutím, potleskem) způsobit.
aby vyšel, přivolat odněkud k
sobě: vy- koho ze schůze..:
vy- kývnutím rukou (Vr.); vy
herce, autora; vy- žáka = vy
slovením jména vyzvat k od
povídání; — vy- mrtvého z hro
bu (Mik.) = způsobit, aby vstal
z hrobu, ožil; podob. vy- koho
k novému žití (Zey.) [[ jen vy
koho (Jir.); přenes. vy- co v
život = uvést v život; vy- si
v paměti (Svob.) = připama
tovat, vybavit; vy- duchy = pří-,
způsobit, aby se objevili; přc
nes. vy- (zlé) duchy = způsobiti
si nesnáze, svízele; — (bez od
stínu volání) vy- Spor, hádku,
dojem, nepokoj, nespokojenost,
nevoli... = podnítit, vzbudit,
způsobit (v novější době časté,
ne bez vlivu něm. a franc., zna/č—
ně otřelé, zploštělé);
z- = vykřiknout; zm- na ko
ho = z-; za. (si) koho = vy
zvat, aby přišel;
volávatt, opak.; slož. nedok. do
se koho atd. k dokon. dovolati
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se; 120-k soudu...; po- = volat, tu = zříci se ho (Suš., zast.);
pokřikovat (č.-Chod); vy- = 130- šroub... = popustlt; po—
vykřikovat...: vy- zvláštní vyda- schůzi, přístup kam... = dovo
ní; vy- koho ven...; vy- dojem, lit; mít povolení k čemu; po—
nepokoje..., v. vyvolati (v něčem) = ustoupit; po- v u—

volátko, -tek, stř., zdrob. k vole; čení = ochabnout; pod- se ko—
volatý = mající vole mu, čemu = podříditi se; podo

volavčí péro..., příd. k volavka; si co = do- si (hovor.); při
volavec, -vce, m. = volavý pták; k čemu = s-; s- k čemu, dáti
volavka, -vek, ž., pták; přenes. k čemu svolení = připustitl to,
= co „přivolá", přiláká. další
věci, vábidlo (hovor.); volavý
[-vě]: v. pták = vabící voláním
jiné; -vě umístěný (kniž) =
vábivě

volba, -leb, ž. = volení: v. před
sedy... || v. koho za -du...

vole, podle moře (zast.) || -lete,
stř. = zvětšená. štítná. žláza (u
člověka), -ný jícen (u ptáků)

volební [—nost], příd. k volba: v.
povinnost, schůze, pravo, řád,
číslo; -nost = volitelnost

voleč'ek, -čka, m., zdrob. k volek
volejbal, v. volleyball
volek, -lka, m., zdrob. k vůl
volen, v. voliti, volný;

volená, ž. = volenka. (Rais);
*volenec, -nce, m. = volitel (Pa
lac.); = vyvolenec (Heyd.);
volenka, ž. = tanec, při kterém
si tanečnice volí tanečníka;
volený, k voliti: v. zástupce...
= zvolený, ustanovený volbou

volí, příd. k vůl = volský (říd.)
volič [—čka], -e, m. = kde volí;

-čský (seznam, schůze); -čstvo,
stř. hromad. = voličové

voliéra <<-lijé—»,ž., z franc. = velF
ká klec pro ptáky

volitel, -e, m. = (v nepřímém vo
lebním právu) volič zvolený k
přímé volbě; volitelný [most] =
kdo může být volen

voliti = vybírati ze dvou, z ně
kolika osob, věcí: v. starostu...
v. koho za předsedu, za 13051311—
ce..., v. menší zlo; v. předmět,
látku k uměleckému dílu; slož.
dokon. clo-, v. tam;_na- členů...
— mnoho z—: na- se (mn0h0):

nabažitl se čeho (lid.); od—
vykonat volbu; od_- (se) svěIllll

dovolit; 14- se co činit = dobro—
volně se zavázat; vy- (si) koho,
co = vybrat; z- koho, co, prostě
dokon.;
-volovatž, slož. nedokon. do-,
po—; 8- co = po- (Palac., za
star.) || 5- k čemu; 'W— (Olbr.);
vollvatl, opakov.

volky nevolky, příslov. = chtěj ne—
chtěj, rád nerad

volleyball ((voliból, obyč. volejbal»,
zčešť. volejbal, -u, m., z angl. =
míčová. hra, odbíjená,; -lovy': -vě
hříště...

*volňas, -a, m.. zdrob. -ňásek,
-ska., m. = volný lístek (vulg.)

volní, přid. k vůle = týkající se
vůle, mající vůli apod.: v. mo
hutnost, bytost, stránka; v. ob—
last = oblast vůle (Nov.); v.
projev = projev vůle

volno, k volný, příslov. a. podst..
jm. stř.: dnes je volno, mám
volno; volno! = je volno, vstupte

volno-, kmen k volný ve slož.:
-běžka, ž. = zařízení 11 veloci—
pedu k jízdě bez šlapání; *-mysl—
mik, -a, m. (čech) || myšlenkář
[-řka], -e, m. = stoupenec vol
ného myšlení; -řský [-řsky;
-řstvl], příd. k tomu

volnost, v. volný
volný [=*-len; -lno,- dně; -lnost],.

přid. k vůle ve význ. svoboda,.
volnost... || k voliti = volený,
volitelný, nenařízený, ponechaný
na vůli: v. předmět (ve škole):
-ně uvážení; = nevázaný zvlast-
ními podmínkami, povinnostmi...,
svobodný (člověk, obchod, pobyt,
soutěž); = nevážící se ustále—
nými pravidly, zakony, zvyky:
—nýverš, -ná. láska, -ně mravy;
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-né myšleni; -né výtisky = vý- Vondra. || Vondráček, -čka, Von
tisky autorské a pro reklamu; drák, -a, -'rouš, -e, m., domác.
-ný lístek do divadla... = ne- tvary k Ondřej, příjm. (s lid.
placený; -ný vstup; byl volen Vo- m. 0-)
uposlechnouti (Němc.) = svol- voněti, -nějí, přivoň, vonící = vy—
ný, ochotný; volný den = prázd—
ný; -né misto = uprázdněné, ne
obsazené;
-ně rozhodovat, pohybovatí se;
jít -ně = zvolna; -nost obcho—
du, slova...; 2. stup. volnější
[měji]

volontér, -a, m., z franc. = za
městnanec z ochoty; -rsky'
[—rství], přid. k tomu

volooký = s „volskýma“
velkýma (v překl. z řeč.)

'voloušek, -ška, m., zdrob. k vůl
(Baar)

*volovatý = volatý (Wint.)
Volovice, ž. = volská. kůže; 'WM,

ž. = volské maso; přenes. = vel
“ká. hloupost (zhrub.)

volský [-sky], přid. k vůl:
maso...

volt, -u, m. = jednotka elektro
motorlcké síly

voltairián <<-teryjá.n», -a, m. , =
stoupenec franc. filosofa Voltaire,
(1. p. -re); -ánský: -ké smýšlení
neboli -ánstvi, stř.

voluntarlsmus <<-zmus>>,-mu, m.,
z lat. = idealistic. názor pokláda
jici vůli za hlavní mohutnost:
arista, m. = jeho stoupenec;
-ristický [-cky] <<-styc-»= v du
chu voluntarismu

voluptoir <<-toár», -u. m., z franc.
= letohrádek (So.)

Volyň, -ně, ž., sovět. územi; dně,
ž., město v č.;
volyňský, přid. k Volyň i —ně;
Volyňsko, stř. = kraj kolem Vo
lyně, Volyň

volžský, přid. k Volha
voňavku, -vek, ž. =

očima.

-ské

voňavá, von
ná. látka, tekutina; -vkárna, ž.
= továrna na voňavky; -vkář
[mkářkaL -e. m. = "výrobce.
prodavač voňavek; -vkářský
.[-stv£], přid. k tomu;
voňavý Dvě; -vost] = vonný

dávat vůni; voni to čím = vy
dává to vůni jako co; vonět k
čemu = čichat; práce... mu ne
voni = nelíbí se mu, je odpor
ná. (lid. a. hovor.); slož. dokon.
na)- koho, se, co = postřikat
voňavkou (m. zaniklého mocnin)
II na- se k čemu (mnoho); 0- =
ztratit vůni (šrám.); pro-: pro
voněný vzduch (Vr.) = napl
něný vůni; při- k čemu; *vy
smutek z hlavy (Čech) = vo
něnim vypudit; za-, prostě do
kon. = vydat vůni;
-váněti, slož. nedok. *pro-: vůně
prováněla pokojem (Tilsch.) =
vanula; př'L k čemu (Herrm.):
za- = vonět, obyč. = mírně
páchnout; slož. nedokon. navo
ňovati, k dokon. navoněti (od
navonlti, v. výše); vonivatt', opa
kov.

vanička, ž. = kytka zý-vonného
kvítí (Jin, Baar, Herb., lid.)

*vonidlo || mino, stř. || mina, ž.
(Nemo.) = vonná látka

voulkati = onikati (podle lid. voni)
vonný = vydávající vůni
vor, -u. m. = svazek kmenů, klád

dopravovaných po vodě, plť
'voračky (z orač-), -ček, ž. poinn.

= ostatková. slavnost, zábava
(nářeč)

*voradby, ž. pomn. = oddavky
(nářečí., Vr.)

vorař,- -e, m. = kdo řídí vor,
pltnik; vorařiti = být vorařem;
vora'řsky' Esky; -ství], přid. k
vorař

'vorblčka, ž. =
Vr.)

vorok, —rku,m., zdrob. k-vor
Voršila, ž., žen. jm., z lat. Ursula:
_voršilka, -1ek, ž. = uršulinka
*voršouf, —u, m., z něm. Wurf—

schaufel = lopata (Jin, nař.)
vorvaň, -ně, m., kytovec; má tuk._..

zástrčka (nářeč..
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vosa, ž., hmyz; vosí hnízdo...; pře
nes., sr. hnízdo

vosk, -u, m. = výměšek, hlavně
včelí; já. jsem vosk? = já nic
neznamenám, mne se neptáte?
atp. (lid. a hovor.);
voskář [-řka], -e, m. = výrobce.
prodavač vosku

'voskOvač, -e, m. =
je (Ner.);
voskovatí co = napouštět, ma—
zat voskem; slož. dokon. na.-;
12111-podlahu;
voskovávati, opak.

voskovico, ž. = vosková, svíce;

kdo vosku

voskov'ina, ž. = vosková hmota;
voskový [-vě; -vost] = z vosku;
-vé tváře... = žluté jako vosk;
-vě žlutý (Majer.)

'voškrda, ž., lid. m. oškrd; staré
-dy, 0 hodinách (Wim-) ll -da,
m., nadávka

voštěný = voskový (zast.)
voští, stř. hromad. = voštiny;

*voští = voskový (Kadl.); voš
tina, ž. = prázdná. plástev vče
lího a vosího díla; voštinaty' =
plný voštin;
voštinka, -nek, ž., zdrob. k voš
tina;
voštinovátý = podobný voštině

votant [-tka], -a, m., z lat. = kdo
hlasuje, soudce přisedající v se—
natě

'votlpera, ž., nadávka. (Jin)
votivní <<-týv-»,z lat. = zaslíbený

(chrám, deska, mše)
-ta., stř., z lat. =

projev: v. (ne)důvěry, minorit—
ní v.; v. separatum x-rá-x' =
zvláštní votum

vous (lid. a hovor. fous), -u, m.
= chlup na skráních, na horním
rtu, na bradě || hromad. = vou
sy; mluvitl... do vousů = tiše,
nezřetelně (lid. & hovor.); usmí
vati se pod vous (SD.) = ne
znatelně, tajně (D; na fous
klapnouti = úplně (Vr.); sr. jíti;
podle podoby v. = osina, rost
linné chmýří... (lid.)

votum <<vó-»,

vousáč, -e, m. =
vousatěti, —tějí =
sy; slož. dok. 2-;
vousatý = s hojnými vousy, za
rostlý vousy

vousok, -sku, m., zdrob. k vous;
vousi'na, ž. = osina (Jir.);

vousatý muž;
dostávat vou

vousisko, stř., obyč. pomn. -ka
= vousy (zhrub.);
vousový věneček = v. vouSů
(Rais)

vozataj, -e, m. = vozka (zastar.):
-jník, -a, m. = vozatajský vojín;
-:isk:úoddíl u vojska. neboli -jstvo,
stř. = dopravní oddíl, trén

vozba, ž. = vožení (řid.); = sve
zení (Koll.); = vozidla: útočná
v. = tanky, obrněná auta (voj.):
vazební, přid. k tomu: v. služba
(odbor.)

'vozembouch, -a. m. = kdo sebou
bouchne často na zem, upadne
únavou (i předstíranou, válec.).
při lyžování... (lid. a, hovor.)

vozher (nik. oz-), —u,m. = nosní
hlen; vozhřivka, ž., nemoc koní;
vozhřivý = mající vozher, uvoz
hřený; = mající vozhřlvku

voziě, -e, m. = kdo vozí
vozíček, -čku, m., zdrob. k vozík,

vůz
vozidlo, -del, stř. =

pravní prostředek
vozík, -u, m., zdrob. k vůz
vozitl, vožen(í), „opět. k vézti: v.

zboží...; v. se, o noze, = klouzat.
ujíždět; o noze v botě, je-li vol—
ná.; v. se po kom = .,sekýrovat"
ho; sr. les; slož. dokon. na- atd.
(s význ. opětovacím) k dokon.
navézti; po- koho, se (trochu,
mnoho, přijemně); roz- ;
vozívatí', opakov.;
Juážet'i, -žejí, slož. nedokon. do
atd. k dokon. dovézti; -vážívati,
opakov., slož. nedok. do- ap.

vozicí, do—

vozka, m. = kdo řídí vozidlo, ko
čí, vozataj

vozmo, příslov. = vozem (říd.)
'vozné, -ého, stř. = poplatek za.

vezeni (Havlíč.)
voznice, ž. = lejta: = vozová.cesta

(Svět., Staš.)
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*vozný = vozový (Heyd)
—vozovati, v. voditi
vozovka, ž. = vozová, jízdní cesta;

= továrna, kůlna na vozy
vozový, přid. k vůz: v. náklad =

na voze (čap.); -va součástka =
s. vozu; -vá. cesta. = pro vozy;
—vá.hradba = z vozů

Vožice, ž., jedn., Mladá. V., město
vpňd, -u, m. = vpadnutí
vpadlý, příč. od vpadnouti, o očích

= jsoucí hluboko v očních důl
cích

vpeříti, v. II peřiti
vpich, -u, m. = vpichnutí; vpicho

vatž, v. píchnouti
vpíjetí se, v. píjeti
vpís, -u, m. = vepsání, zápis "

vpisek, -sku, m. (Suš.); vpiso
vatč, v. psáti

vplácetl, v. platiti
vplat, -u, m. = vplacení, co se

vplatí; vplatba, ž. = vplacení:
vplátce, m. = kdo vplací; vpla
tanka, ž. = poštovní šek (ves
měs odb.)

vplétati, V. plétati
vpllžovati se, v. plížiti
vplouvatl, v. plavati
vplyv, -u, m. = vliv (zastar.)
vpočltatelný = co lze vpočítat (do

služby...)
vpodvečer, příslov.

večer
vpoklonkovati se, v. poklon

= k večeru, na—

*v polo, příslov. = polo, napolo
(Ner.)

*vposled = naposled, nakonec
(kniž., čech, Vrchl., Vanč., Olbr.)

vpolou, v. polou
'v povzdálí || vpovzdál'i, přísl. =

opodál
vpravdě, příslov. = opravdu
vpravo = napravo; v. od čeho.

n l k. čeho
vpravovatí, v. praviti
vprostřed, příslov. = v prostředku
vpřed, příslov. (na otáz. kam) =

dopředu; vpředu (na otáz. kde)
= na předním místě. napřed

*vpuSt—ní,příd. = na vpouštění
vr, v'rr, vm, citoslov. vystihující

vrčení

v. r., zkratka = vlastní rukou
vrabčák, -a, m. = vrabec (damác.);

vrabčátko, -tek, stř.. zdrob. k
vrabče, -čete, stř. = vrabčí mlá
dě;
vrabčí, příd. k vrabec;
-a, m., zdrob. k vrabec;
vrabec [zříd. —bčice], —bce, m.,
pták; v. cvrlikati; vrabeček,
-čka, -a, m., zdrob. k tomu

vracetl, —ceji,opět. k vrátiti; slož.
nedok. na—atd.; z- = vrhnout;
z- stromy = kácet (Svět.); z
se naznak (Vr.); dokon. hromad.

vrabčik,

zpře-; vracífvati se, opakov.:
vraco'vati = vraceti (zast.,
Jungm., Koll., čelak.); slož. ne
dokon. od- ap. (kniž. zastan)

vrah [-hyně], -a, m. = pachatel
vraždy, vražedník; = nepřítel
(RK., podle ruš.); *vrahoun,
-a, m. = vrah (hanl., Vanč.)

vrak, -u, m., z něm. = trosky lodi
vrána, vranou || vránou, mn. vrá

ny, vran, vranám..., ž., pták;
bíla vrána, přenes. = vzácný,
ojedinělý jev

'vrangati = žebrati (nař., Herb.)
'vranoc, -nce, m. = vraník
vrňně, -nčte, stř. = vraní mládě
vraní, přid. k vrána: v. péro...;

vraník, -a, m. = vraný kůň
vranka, ž., 1. = vrana kobyla, 2.

ryba, jinak pulec
vraný (ník. -wn:ú)= černý (jako

vrána)
vrap, -u, m. || vrapa, ž. = řasa.

záhyb (na šatech), plissé; zdrob.
vrápek, -pku, m. [[ vrápka, -pek,
ž.;
'vrapiti = krčit; slož. dokon.
na—nos (č.-Chod);
wápka, ž., v. výše;
mapovaný = nabíraný, sřasený;
vrapovatz' = řásnit

'vrásčetl, -čejí = dostávat vrás—
ky, stávati se vrásčitý (Neum.)

vrasčiti || wá- = vraštit (říd.);
slož. dokon. s-,
wáščiti se = stavati se vrásčitý;
slož. dokon. z- se

vrásčitý [-tě,' -tost] =
sek

plný vrá
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vrásečka, ž., zdrob. k
wáska, -sek, ž. rýha mezi zá.
hyby kůže

*vraskatl = dostávat vrásky, vrás
kovatět (Zahn-ad.)

vráskovatětl, -tějí stavati
vrásčitý; slož. dok. z-;
*wáskov'itý = vrásčitý (Kosm.);
wáskový [-vč] = svrašťující se:
-vě svírat (Vr.) tak, že se
tvoří vrásky, záhyby

vrásnitl Be = vlnitl se, o kraji;
slož. dokon. z-; másněný kraj
= zvlněný (Čap.)

vrástička, ž., zdrob. k
(šrám.)

evraščený, v. vraščiti
*vráščeti, -čejí = dostávat vrásky;

slož. dok. po
'vraščltl || *wá- = vraštlt; vra—

se, o čele (Č.-Chod); slož. do
kon. s-; svrašče'ny' (So.)

waštlti čelo... || *'v'rá- (Preiss,
Vrchl.) = dělat na něm vrásky:
čelo se vraští dělají se na

se

vráska

něm vrásky;
slož. dokon. nd- (č.-Chod), po
(Preiss.), obyč. s— čelo...; ne
dokon. mnašťovatfi; maštívati,
opak.

vrata, stř. pomn. otvor pro pO
vozy, to, čím se tento otvor za.
vírá; v. kráva, železný

Vráťa, -ti, m., domác. tvar k Vra
tislav 

vratco || vrátce, příslov., v. vratký
'vrátce, stř. pomn., zdrob. k vrata

*vratek, -tku, m. vrácená pe
něžní částka, daň (odb.)

vrateň || časť. vrtí-, -tně, ž.
křídlo vrat.

vratič || vrátyč, -e, m., rostl. , „
vratidlo, stř. válec tkalcovské-;

ho stavu. na kterém je navinuta'
osnova;
deli .

Vratislav [410,1, -a, m., křest. jm.:
V., -vě || -v1, 2., město

'mtitelný = co lze vrátit.(odb.)š
vrátiti, vrať; vrácen(í); v. komu

(půjčené) peníze dáti, zpět,i

kolo na. svislém hří-g :
- 'vrátká., -kě, ž.

vratná

splatit; v. komu co i s úroky.
přenes. = pomstíti se (lid. a ho
vor.); v. knihu = dát, poslati
zpět; v. komu zdravi = uzdra
vit jej; v. koho = poslat jej
zpět; v; se z cesty... = přijít.
přijeti zpět; mladost nikdy se
nevrátí = nepřijde znova; sr.
kolej; v. se k původnímu ná
vrhu... = opustit jiné, obnovit
jej ap.; v. se k jisté věci = zno—
vu o ní promluvit...; nemóc se
vrátila znova se dostavila.
propukla; klid... se vrátil = o
pět zavládl;
slož. dokon. na- se vrátiti
se; od- obličej od koho = oto
čit pryč; od- neštěstí = zabra—
nit mu; od- se od koho, přenes.
= přestat mu být nakloněn; pod
klid... = zničit, podkopat; pře—
co = obrátit vzhůru, překotit,
přenes. = úplně změnlti (slova.
pom“ěry); pře- celý byt... = celý
*jej prohledat || změnit jej; roz
komu hlavu = rozpoltit (zastat—.,
Jir.); roz- obec, stát... = uvésti
do nepořádku, rozložit; vy- strom
.. — vytrhnout, vyrvat; vy
povoz převrhnout; vy- pokrm
= vyvrhnout; vy- město = roz
bořit; přenes. vy- čí tvrzení, ná,
mitky... = dokázat jejich lichost;
z- vůz, poměry = pře—; z- lid-10
= vy-; z- hlavu (dozadu) na
klonit; z- se do peřin (Svět.) “=
převaliti se; z- očí (t.) = obrátit

' v “sloup; z- si nohu = vyvrtnout
(NěmC.); z- čí úmysl = překa
zit, zamezit; za- dobytek (
škody) = zahnat; '
v. vracetí

vrátka, -tek, _stř. pomn., zdrob. k
vrata; zadní v. (dvířka), přenes.
= možnost ustoupit, vyzouti se
z čeho...; v. kozí

opilost (Quis):
„„vrátký ]] vratký [-tce; -tkost] =

'nachylný k převracení, ne pev
ný (krok, úmysl...), lichý, pla—
ný (důvod)

vratná., ž., v. vrátný



.vrátnice 1669 vrhnOuti

vrátnice, ž. 1. = vráteň (Vr.); 2. !vrbice (R. Svob.), vrbička,
= budka. světnice vrátného; 3. vrbka, ž., zdrob. k vrba; nepo—
žila- zdravit u vrbiček = nepřijíti se
vráínik, -u, m., část žaludku; =
obratník (Čech)

'vratno, příslov. = zpět (RK.,
Suš.);
*vratný = vracející se k původ
nímu stavu, opakující se (říd.
odbor.)

vrátný [máL -ného, m. = hlídač
vrat, vchodu

vrátyč, v. vratič
vrávorati = potáceti se; slož. do

kon. do- (se) kam = dopotácetí
se, vrávoravě dojít; od- od sto
lu (Arb.); při- se. vy- se; za
= zapotáceti se; vrávorávati,
opakov.;
vrávoravá [—vě;-vost] = potácivý

vráz, příslov., v. ráz
vražda, vražd, ž. = úmyslné za

bití člověka; přenes. na. př. po
litícká, v. = zničení, ubití;
vražedkyně, -dnice, v. dále;
vražedlný = vražedný (zast.,
Krásnoh. : Vrchl.) ;
vražednictvi, stř. = vražedné,
zhoubné počínání (Sez.);
vražedník [-dnice;“ '-dkyně], —a.
m. = vrah;
vražedný [mě; -1wst], přid. k
vražda: v. úmysl, čin, nástroj,
boj, válka;
vražditz' = dopouštěti se vraždy;
přenes. = ničit, ubíjet; slož.
dokon. po- = hromadně pobít:
vy- celou rodinu = vraždou vy
hubit; 'z- = za- (Mácha); za-,
prostě dokon.; nedokon. vyvraž
ďovat'i; vraždtvati, opakov.:
*vražd'ný = vražedný

'vraždohra, ž. = tragedie (mail.)
vrážeti, v. rážeti
'vraží = vražedný (Heyd.);

*vražitž = nevražiti (Heyd.):
*vražný = nevraživý (Palac. )

vrba, ž., strom; růst jako v. ==
rychle; sr. straka; udělati su
chou vrbu = postaviti se na ru
ce, na hlavu s nohama vzhůru:
vrbi || vrbovi, stř. hromad. =
vrby, vrbový porostf

poklonit, nezalichotiti se (hovor.);
vrbina, ž. = vrbový porost;
rostl.; zdrob. mica, ž.; vrbíště
|| vrboviště, stř. = místo, kde
rostou vrby;
vrbka, vrboví, vrboviště, v. výše;
vrbovka, ž. = vrbová hůl; rostl.;

.vrbovy', přid. k vrba: v. prut...
vrcl, vrhu, vržeš... = vrhnouti (za—

star.)
vrčeti, -či = vydávati zvuk vr, o

psu, kolovrátku apod.; přenes.
= bručet, „hubovat“ (lid. a ho
vor.); slož. dokon. za-J—vrčívati,
opakov.; slož. nedok. *po— =
vrčet (Rais);
17755922[“Už] = (rád, často) vrčící

'vrdlouhář [-řka], -e, m. = kdo
vrdlouže, drzý lhář '(nářeč.):
-hati, v. hrdlouhati;
-havý = ulhaný (nár.)

vrh, -u, m. = vrženi, vrhnutí, ho
zeni (diskem, koulí, kostkami...);
vrhací přístroj = na vrhání;
vrhač, -e, m. = kdo, co vrhá,
čím se vrhá

vrhati, opět. k vrhnouti; slož. ned.
opo- kým, čím (kniž) = opovr
hovat; *s- = svrhovat (Krás
noh.); z- se več = měniti se k
horšímu '
vrhávati, opak.;
se (Třebíz)

'vrhcáb, -u, m., z něm. Wurfzabel
= kámen, kostka na hraní; po

slož. nedok. z

množ. _by = hra v kOstky
(stč., Jir.) .

*vrhlice, ž. = nádoba na .mléko;
'vrhlik, -u, m. = květináč (Ner.
Vr.)

vrhnouti, -hnuv, -hl, vržen(i) =
hodit, mrštit: v. co kam: v. na
koho, nač pohled = rychle se
podívat; v. světlo nač, divné
světlo na koho, sr. světlo; v.
podezření na. koho = uvalit; v.
stín = způsobit jej; přenes. v.
stín na koho = ukázat jej v
nepříznivém světle; v. mladé (o
zvířatech) = porodit; v. posily



vrch 1670 vrchol"

rychle poslat;
prudce

proti nepříteli =
se na. kolena =

kleknout- v. se do boje ap. =
nadšeně, odhodlaně se pustit;
v. se na. koho = přepadnout
jej, obořiti se, i přenes.;
v. se po kom = být po kom,
mít jeho podobu, vlastnosti (lid.,
Svět.);
vrhnouti, vrhnut(í) = zvraceti;
slož. dokon. ma- co || na.-, aby...
= učinit návrh; 0- zeď maltou
(Nor.) = omítnout; od- = odho
dit; po- co = pOhodit (Krás
noh.); po- kým, čím (zast., Tře- _
biz., T. Nov. || obyčej. opo—
= pohrdnout; být, žít v opo
vržení; po- koho, co = pokálet
při vrhnutí: pod- co (dítě, spis)
= podstrčiti za pravé, pravý; pod
kopí = připravit k ráně (zast.,
Jir.); pře- co = převrátit; roz
práci = rozdělit; s- koho, co =
shodit; s- vládu, panovníka s
trůnu = násilně odstranit; w
koho do vězení = vsadit; u—
koho do bídy. do neštěstí... =
přivést; u- potupu, hanu na
koho; vy- co = vyhodit; vy
smce... = vykuchat; vy- jídlo
= zvrátit; z— co = pře-; z
jídlo = vy-; 2- se = změniti
se k horšímu, zkaziti se; z- se,
o člověku = mravně nízko kles—
nout; z- se v renegáta... (Krás
noh.) = státi se renegátem; 2
se več, o dobré myšlence apod.
= (při provádění) se proměnit
več; v. zvrhlec; za—koho, co =
prohlásiti za špatného, za. špat
né.... zamítnout, od-, zříci se;
whovati, slož. nedok. na- koho,
co; od—; 'po- (Klicp.) || opo
kým, pře-, s-, mp, zm, k dokon,
navrhnouti... ;
v. vrhati

vrch, -u, m. = horní část něčeho
(stromu, střechy...'); -= menší
hora, kopec; = vrchol: v. hrů
zy (Heyd.); mít hlavu trochu
pod vrchem (Němc.) = báti se;

vysmáti se komu na vrch hlavy(Svět.) = v;elice

vrch = převaha: mít, (po)držet
v., nabýt vrchu; srazit komu v.
= odstranit, ponížit (šmil.);
předložkově: vrch stolu zased—
nout = v čelo (Němc.); ruce
vrch! = vzhůru (podle ruš.);
sr. dovrchu, navrch(u), svrchu

vrchlík, -u, m. = stříška u man
sardy, nad zvonem, vrchní pra
žec u plavidla; kulový v. = část
koule

'vrchmoc. -i, ž., podle něm. =
svrchovanost (Suš., Dud.)

'vrchnáček, -čku, m., zdrob. k
vrchňák; = víčkodýmky (Němc.);
'v'rch'ňák, -u, m. = poklička.
skrojek chleba, příkrov (lid.)

'vrchňas, -a, m. = vrchní číšník
(zhrub., Vanč.)

vrchní = jsoucí... navrchu; =
jsoucí... nad někým, nad něčím
ve smyslu nadřízenosti: v. soud.
velitel, rada. (titul), lékař, do
zor...; vrchní, -niho, m., 1. =
vrchní číšník; 2. v starší době
= správce panství || vrchn/lic,.
-a., m. (Rais); paní vrchní || paní
vrchňovd = žena vrchního 2.:
2. stup. vrchnější

vrchno-, kmen k vrchní ve slož. :
—pa/nský= vrchnostenský (zast.);

-. momčevzský soud = poručenský;
—radovský, příd. k vrchní rada
(č.-Chod)

vrchnost, 2. jedn., 1., 4. mn. —ti,.
-tí, -tem, -tech, -tmi, ž. = šlech
tický majitel panství; —stenský
(úřad, úředník, služba...); '-stin,
-a...: -na moc = m. vrchnosti
(Svět.)

vrchňová, v. vrchní
vrchol, -u || zast. -e, m. = vrchni..

nejvyšší část stromu, hory;
= nejvyšší stupeň, míra (mo
ci, štěstí, blaha, slávy, nadšení.
umění.-..); dostouplt vrcholu, být
na -lu slávy..: v. v'měřictví =

průsečík stran; zdrob. vrcholek,
-1ku, m.;
vrcholila, -u, m. = kuželka v zá—

:bradlí,:yknof1ík tyče. sloupku;
květenství



vrcholitl 1671 vrstvlti

vrcholiti = dosahovat vrcholu: vroubeček, -bek, m., zdrob. .ke
hvězda -lí; = dosahovat nej- vrub; mít u koho vroubek = ne
vyššího stupně, 0 moci, o sna
hách...; slož. dok. 'do- se (Krás—
noh.) || obyč. fam-; slož. nedokon.
vyvrcholwati

vrcholný [mě] = dosahující vrcho
lu, nejvyššího stupně, dovršující
něco: má štěstí, dílo, má. část
programu || vrcholový úhel

vrchovatý [-tě]_= až do vrchu na
plněný, docela plný: v. talíř, -tá.
mísa, míra; v. klín darů (Vrchl.);
v. čas (šimáč.) = svrchovaný:
-tě naměřit; přenes. -tě co po
znat (Rais), splnit = plnou mě
rou, úplně

vrchovina, ž. hromad. = vrchy,
vršky

vrchoviště, stř. = prameniště: =
rašelina ve vysokých polohách;
= kopec (Mar.)

'vrchovitý = podobný vrchu (Ner.);
v. písek = tvořící vrch (t.); -té
pohoří = s hojnými vršky (Sv.)

'vrchpanství, stř. = svrchovanost
(Palac)

'vrchtitý = vrchovatý (Wint.)
vrk, čast'. vrkú, citoslovce vysti

hující holubí hlas; 'm'kati = vy
dávati zvuk vrk; v. (jako holub)
= zamilovaně _si počínat, mlu—
vit (lid. a hovor.), = nesměle
se chovat k ženě (R. Svob.);
slož. dokon. za-; vrkávati, opak.;
vrktw'ý = vrkající

vrkoč, -e, m. = pletenec vlasů, cop;
pečivo (nářeč., Němc.): zdrob.
vrkoček, -čku, m.

vrkot, -u, m. = vrká.ní
v'rkú, v. vrk

vrkůček, m. = vrkoček
vmětl, -ní = vydávati zvuk vr. po

broukávat, slabě plakat, hlav.
o dětech; slož. dokon. zn.-;
mivati, opak,;
mivý [-vě; —vost] = podobný
vmění; -vě co opakovat (č.
Chod)

vročoní, stř. = datování;
vročiti událost... = určit její
rok, datovat ji

co nepříjemného mu způsobit a.
„míti to u něho schováno"; spo
čítat komu vroubky (Baar)

vroubiti, 1. dokon. k roubitl. v. tam;
2. nedok. (nové): v. šaty = ob
rubovat, lemovat; stromy vrou
blly hřbitov (Jir.); slož. dok. 0
= obroubiti, olemovati; nedok.
o'vrubovati

vroubkovaný = mající vroubky;
watt = dělat vroubky

vroucí = co vře, vařící, zprav. pře
nes. = vřelý, upřímný, srdečný
(cit, dík, láska, touha...) || Vříd.
vroucn'ý, běžné -c'ně, -cnost: -cně
koho milovat, děkovat, přátl si;
vroucněti, -nějí = stávati se
vroucím; slož. dokon. z-; zvrouc
nělý = plný vroucnosti

*vronkatl = vrkat (Mrš.)
vrozený [mě,- —nost] = od naro

zení, od přírody daný, o vlast
nostech

'vrstevec, —vce, m. = vrstevník
(Pal.)

vrstevnatý [-tě,- —tost] = tvořící
vrstvy, složený z nich; —tostlid
ského srdce (kniž.)

vrstevnice, ž., 1. = čára. v stejné
výšce; 2. sr. vrstevník;
wstevnický, přid. k vrstevník:
v. vztah; -ká. kritika (šal.);
vrstevník [-nice], -a, m., 1. =
příslušník stejné společen. vrstvy
(Pa.-Mor., Hell.); 2. obyč. =
člověk stejného věku, stáří

'vratevný = jsoucí ze stejné vrst
vy

vrstva, —tev, ž. = řada předmětů
(cihel, kamenů, obilí...) polože
ných vedle sebe, hmota nane
sená na jinou, ležící... na jiné
(v. prachu, tuku, leštidla, sněhu,
horniny...); společenská. v. =
složka; různé vrstvy slov = řa
dy slov vzniklých v různé době.
za různých podmínek ap.; zdrob.
vrstvička, ž.

vrstvltl = dělat vrstvy, klást ve
vrstvách; v. co nač = nana
šet (Sez.); prach se vrství (Vr.)



'vrš(e)*

: tvoří se z něho vrstva; listi
se vrství (So.); hory byly
vrstveny (Čap) = skládaly se
z vrstev: slož. dokon. na- co;
702- .= rozdělit ve vrstvy; spo
lečenské rozvrstvení; ;. = na
(H&l.);
vrstvovati = dělat vrstvy obilí
(Knap); slož. nedokon. roz

vrš(e) ll-'vrž (Baar), —e,2. = prou
těný košík na chytání ryb, ptáků

vršek, -šku, m., zdrob. k vrch =
kopeček, vrchní část; vršíček,
-čku, m.,_ zdrob. k wšík, -u, m.
(Ner.), zdrob. k vrch

'vršina, ž. = vrch, k0pec (Arb„
šimáč.)

vršiti = dělat vrch, tvořit kope
ček, kupit; v. hromádku, o krt
kovi (Neum.); kupa písku .se
vrší _(Baar); v. bolest na bolest
(Vanč.) = přidávati stále nové
bolesti; v. jmění = hromadit
(Vr.); sedátka se vrší nad se
bou (Ner.) = jsou jedno nad
druhým; rok se vrší (Vr.) =
končí; budoucnost se vrší
(Neum) = tvoří se; sláva se
vrší (Jungm) = vrcholí; slož.
dokon. do— 50. rok svého života
= dokončit; do- neštěstí... =
zvětšit, přivést na nejvyšší mí
ru; do- se = dosíci největší mí—
ry, vyvrcholit, uplynout; na- co
nač = nasypat; na— tolik bře
men na koho (T. Nov.) = nalo
žit; pře-: pokoření bylo převrše
no (č.-Chod) = přesáhlo míru;
W-J
dvršomzti, slož. nedokon. tio-, na-,
o- míru chvály (Baar) = do

*vršitý [-tě] = hornatý (Puchm.);
= vrch0vatý (Ner.)

vrškovitý = podobný vršku, .o stře
še (Klost.); = jdoucí do vršku,
o ulici (Ner.) .

vrt, -u, m. = vrtnuti, vrtání (stud—
ní);
vrtací = na vrtání;
wtácký. [-ck'y; -ctví], přid. k
vrták, -a = nemotorný, nešikov

'- ný (zhrub.)

1672 _vrtětí

vrtač, -e, m. = kdo vrtá;
vrtáček, -čku, m. =_ vývrtka; vv.,

_ , zdrob. k vrták, -a;
vrtačiti = počínati si vrtácky;
slož. dokon. z—= státi se vrtá
kem. popletou (Dyk, Či.-Chod,
Ol.br.) || z—koho = Poplést (lid
a hovor.);
vrtačka, -ček, ž. " vrtadlo, -del,
stř. = vrtací nástroj;
vrták, -a, m. = popleta, nešika,
nemotora (zhrub.); tanec (Něm.):
v., -u, m. = vrtačka;
"vrtanec, -nce, m. = koláč s dí

'rou uprostřed (lid., Sum.)
vrtati = hloubit otvor; vrtá mu

to v hlavě || hlavou " (Němc.)
mozkem = nedá mu to pokoj.
stále na to myslí (lid. a hovor.);
v. do koho = šťourat, domlou
vat mu ap. (t.); sr. grešle,
koleno; orta/ný: -né dřevo, pře
nes. = vrták (zhrub.); slož. do
kon. na- díru = začít vrtat;
pro- prkno; při- co; přenes. při
koho k práci = „zapřáhnout“
ho do ní (lid. & hovor.); 'roz
desku; přenes. všecko roz- = za—
čít & nedodělat; u- koho k če
mu = při—; ve— se do země
(Ner.); vy- otvor; za- co do če
ho; červ se zavrtal do stromu:
přenes. za- se do práce = horli
vě se pustit, ponořit (lid. a ho
vor.); vrtávati, opak.; slož. ne
dokon. na- atd.;
vrtavý pohled (Herb.) = proni
kaVÝ; -vá poznámka = kousavá
(Herit.)

vrtba, -teb, ž. = vrtání (odb.)
vrtěti, -ti, itěn(í) = obracet, krou

tit, točit: v. ocasem, o psovi:
v. hlavou nad čím, máme-li o
tom pochybnosti, je-li nám to
divné, nejasné; v. _sebou II se
= otáčeti se, být neposedný; v.
máslo = stloukat (lid.); musíš
Se mnou, vrt se jak 1711?(šmil.)
= třeba se ošíváš, třeba ti to
není vhod; slož. dokon. na- se
(mnoho), na-tolik a tolik másla
= natlouci; *po- hlavOu = za—
(Němc.); s- máslo = stlouci



vrtidlo 1673 vrzatl

(Baar); za- hlavou, sebou, se, "vrtošiti = míti vrtochy; slož.
prostě dokon.; wtívati, opakov. —dokon. za- si (Majer.); vrtošivý

vrtldlo, stř." = nástroj na vrcení, [-vě; duost] = mající vrtochy
otáčení, tlouk; = kdo se vrtí. vrtule, ž. = šroubovitá. lopatka;
neposeda (lid.) moucha; 'm'tulivy' = šroubovitý,

vrtichvost, -a, m. = člověk, kte- pohybující se jako vrtule: -vé.
rý musí u všeho být, Dochleb—
ník, patolízal (hanl.)

vrtll, -a, m., zdrob. vrtžlek, -lka,
m. = kdo se pořád vrtí, nepo
seda (lid. a hovor.);
'v'rtiti = vrtět; v. sebou (Jir.):
vrtí'vati, v. vrtěti;
vrtívý =- stále se vrtící,
sedný (Wint., Rais)

'vrtkati koho = zviklávat (Svět.):
v. se v čem = kolísat (Palac,
Suš.); slož. dokon. 'z- = zviklat
(Sez.);
vrtkavý [-vě; wosa = kolísaVý.
vratký, nejistý: v. duch (čech),
-vá. doba (Vr.), -vé štěstí; v. v
lásce... || "vrtký = nestálý
(Koll., šmilr.)

vrtnouti, -tl, -tnuv, -tnut(í), sou
visí s vrtěti: v. se (Herb.) II se
bou (Vr.) = otočiti se || obyč. v.
se kam = (po)hnouti se, obrá.
titi se, uchýliti se (lid. a hovor.):
nevím, kam se v., kam bych
Se vrtl; kam se já. vrtla. tam
byl v patách (Němc.); slož. do
kon. pod- si nohu = zhmoždit
v kloubu; přenes. podvrtnutí pa—
měti (Holeč.) = klopýtnutí. se
lhání; vy- si ruku, nohu (lid.
vyvrknouti) = vykloubit; z- ko
mu nohu (Herrm.) = podrazit;
z- se, o noze (při špatném šláp
nutí...) = přetočiti se v kloubu;

nepo

z- co = zvrátit, znemožnit, zka
zit

vrtohlavec, —vce, m. = vrtohlavý
člověk;
--hla'věti, -vějí = stávati se vrto
hlavý (Svět.); slož. dokon. z-;
vrtohlavy' [dvě—,-JvostJ: tasem
nice -vá., hlíst; = s'tlžený moto
licí, o ovcích, přenes. o lidech
= mající jakoby závrať, komu
se točí hlava,

vrtoch, -u, m. = rozmar, chvilko—
vá. nalada:

chůze (č.-Chod); vrtulník, -u,
m. = vrtulové letadlo; vrtulový,
příd. ]: vrtule: -vě letadlo

vrub, -u, m. (souvisí s rubati) =
zářez, výstupek (jím vzniklý):
na čí vrub = účet (Jir.; dlu
hy se zaznamenávaly vruby):
připsati co na či v. = jemu k
tíži; jednat na vlastní V. = na
vlastní odpovědnost; vrub na
vrub znát = zevrubně (Herrm.);
v. vroubeček, -bek '

*vrubovati co = opatřovat vruby:
slož. dok. z

vryp, iu, m. = vrýpnutí;
paměti (č.-Chod) = vtisknutí;
= barva nerostného prášku po

most) ll Wil/Mý
,- -nost] = vrývající se, pro

nikavý, (kniž), o hlase, o pláči:
-vá. _p0msts. (R. Svob.) = vrýva—
jíci se do duše; -vá. práce času
(Vr.) = zanechávající hluboké
stopy; -ně co opakovat (Beneš.)

vrz, citoslov. vystihující skřípnutí,
zvuk vznikající třením, na př.
při otvírání, zavírání, při otáče
ní kola, při chůzi po sněhu ap.;
mz, -u, m., v přísloveč. výraze
jedním vrzem odejít, přijít =
při jednom otevření a, zavření
dveří, najednou; přenes. vyří
diti co j. v. (Vr.) = najednou

vrzatl, vrži || vrzám, vrzej, vrzaje,
vrzán(í) = vydávati zvuk vrz.
skřípat, o dveřích, 0 kole, 0 sně
hu, o vyschlých' botách, o cvrč
kovi...; v. dveřmi = dveřmi pů
sobit vrzání; v. se stále = stá
le otvírati a zavírati, chodit ven
a zpět ap. (lid.); v. na housle
= špatně hrat (lid. a. hovor.):
vrže to ve spolku, ve straně...
= „skřípe“; slož. dokon. roz
co = rozviklat; romztmý, o



vrzátko

posteli, o židli...; přenes. = ne
SVůj, mrzutý (lid. a. hovor.); vy
teplo = otvíráním vypustit (lid.,
Pujm.); z- co = zpackat, zvr
zaný = zpackaný (zhrub.); zur,
prostě dokon.; vrzávatí, opakov.:
v. vrznoutl

vrzátko, stř. '= co vrže (Jir.);
vrzavý [-vě; —vost] = vrzající.
skřípavý

vrznouti, -zl, -znuv, -znut(í), do
kon. k vrzatl; slož. dokon. z- co
= zvrzati; zvrznutý = zvrzaný;
vrzot, -u, m. = vrzání

vrž, ž., v. vrš(e)
'vržděti = vrzat (nář., Herb..

Mach.)
'vržeň, -žně, m. = prkno na hra

ní v kostky (zast., Jlr.)
vřaďovati, v. řadlti
vřava, ž. = silný hluk, povyk
vřazovati, v. řadlti
vřeckatý, o houbách = mající

vřecka, míšky s výtrusy; vřecko,
stř., sr. slov. vrece, zdrob. -cko,
stř. = pytel, kapsa '

vřed, -u, m., zánětlivý pochod v
kůži; vředovitý = plný vředů

'vřelec, -lce, m. = bouřlivák
(Herb.);
vřelý [-le; -lost] = co vřelo,
vře, horký, vařící (voda, polev—
ka...); přenes. = vroucí, upřím
ný. srdečný (cit, dík, srdce, slo—
vo, účast, láska...); -le děkovat
ap.

vření, stř., v. vříti
vřes, -u, m., rostl.;

vřesiště (Ner.) ll vřesoviště, stř.
= místo porostlé vřesem;
vřesitý = podobný vřesu (Heyd.)

vřesk || vřeskot, -u. m. = vřís
kání; *vřesknouti, —sk1= Vřísk
nout

'Vřesný = vřesový (Ner.);
vřesoviště, v. vřes;
vřesový, přid. .k vřes: v. květ,
-vá. barva. 

vřešťák, -a, m. = kdo-často vřeští,
o-dítětl '(zhrub.); = zajíc (mys
llv.);. vřešea/n, -a., m., opice.

1674 vřítí

vřeštěti, -ti = ječet, vřískat; slož.
dokon.,- na— se (mnoho); roz
se = dáti se do vřeštění; za-,
prostě dokon.;
'v'řeštiti = vřeštět
vřeštivatí, opak.;
vřeštivý [-vč; -vost] =
vřískavý

vřešťoun. -a, m. = vřešťák
vřeténko, stř., zdrob. k vřeteno
vřetenář, -e, m. = výrobce vřeten:

vřeteník, -u, m., část soustruhu:
vřeténko, stř., zdrob. k vřeteno:
vřetenky ll -novky, ž. pomn. =
vřetenové hodiny

vřeteno, stř., součást kolovratu;
vřetenovky, v. vřetenky

vřetenuška, ž., motýl
vřez, -u, m. = zářez
vřídek, m., zdrob. ke vřed
vřídelní, přid. k vřidlo: v. kámen;

delo, -de1, stř. (souvisí s vřítí.
vy-věrati) = vyvěrající pramen.
v odbor. mluvě jen horký

vřískati = ječet, vřeštět; Míská
vati, Opakem;

(č.-Chod) :

J'ečiVÝ,

vHskavý [-vě; -vost] = vřešti
VÝ. ječíW;
vřísknoutz', -skl, -sknuv, -sknut(í)
= zavřeštět, zaječet; slož. do
kon. vy-, za,-;
vřískot, -u, m. = vřískání

vřítí, vru, vřeš... vrou (lid. vřu,
vřou), vřl, vřete, vřev, vřel, vře
ní = být ve varu, vařiti se;
přenes. vře to v něm = je roz
hněván, rozhořčen, pobouřen
(lid. & hovor.); v lidu to vře;
sr. nevrlý; srdce vře po pravdě
(Palac) = prahne; vřící voda,
obyč. vařící; vřelý, v. tam; vře
ní, stř., přenes. = neklid, po
bouření; slož. dokon. do-, 0 vodě
= d'ovařiti se; dov'řelá sopka.:
na- =- navařiti. se (o mase),; =
načichnout: čím hrnecek navře.
tím pot0m zapáchá. (přísl.); vy-,
0 vodě = při vření vytéci; o lá
vě = vytéci, vychrliti se; Zii-,
prostě dokon.;
v. vyvěrati, zanevříti



-vříti 1675 vstoupltl

—vřítl, -vru, -vřeš... -vrou " -vřu Vsacko, Vsatsko, stř. = Vsetín
-vřou, -vři, -vřete. -vřev, -vřel, sko (t.)

-vřen(í) || lid. -vřet(í), -vřit(í), vsahovati, v. sáhnouti
jen ve slož.: do- dveře... = úplně vsákati, -klý, vsak-mian, v. sák
zavřít; ote- dvéře = oddálit je nouti
od zárubně; poote— = trochu Vsntsan, Vsatsko, vsatský, v. Vsa
ote-; ote- pokoj... = ote- jeho can
dvéře; ote- oči = vyhrnout víč- vsázka, ž. = co je vsazena (do
ka; přenes. ote- komu oči = u- kosile...)
pozornit ho na skutečnost, na
to, co mu ucházela, čeho si ne
všímal; oteě komu srdce = svě:
řiti se mu; ote- se, o ráně =
obnoviti se; při- dveře..., oči =
trochu zavřít, ne docela; při
komu, si prst = přiskřípnout;
roze— vrata, knihu, náruč = do—
kořán otevřít; se- koho, co =
stisknout, smáčknout; se
ce (žalem...); za- dvéře... = při
razlt je k zárubní; za
= za- jeho dvéře, vrata; za.- kni
hu do stolu = uschovat v za
vřeném stole; za- koho do vě
zení .= uvěznit; za- před kým
dvéře, přenes. = nevpustit jej:
za- oči = přikrýt je Víčky; za—
oči na věky = zemřít; voda se
nad ním zavřela = Spojila se.
když klesl pod ni; uza—láhev =
zandat její otvor, zazátkovat ji;
uzavřena láhev; uzavřená společ
nost = která. mezi sebe každého
nepřipustí; -ná místnost = do
které nemá každý přístup; u
smlouvu, mír, přátelství = ujed
nat, s-; v. účet; u- založiti co
= usnésti se na založení, roz
hodnouti se založit (Havlíč.):
-vírati, slož. nedokon. do-, ot
atd.; za.- dvéře...; za- oči před
skutečností = nedbat jí; za
knihu.... za- se = končit (zast.,
Jir.); uza- smlouvu..,. || uza-,
že... = vyvozovati závěr; dokon.
hromad. poot- || zot- || pozat
všecky dvéře...; minimu, opa—
kov., slož. nedokon. ot.. atd.

vsacan || Vsatsan [mm], -a, m. =
obyvatel Vsacka. rodák z něho.
Vsetíňan (lid. a hovor.); vsac
ký “ vsatský = vsetínský (t.);

vsazovatl, v. saditi
'vsažitý (Suš.), vsažný [-ně; dnosn

(Palac.) = účinný, působivý
vsedatl, v. sedatl
vsedě, příslov. z přechod.

-díc...: udělati co v.
vsítlti míč = vkopnout, vhodit do

sítě, do branky; odtud v. bran
ku = dát (sport.)

vskakovatl, v. skočiti
vskrytu, v. skryt
vskutku, v. skutek
vsled, příslov. = naposled (VrchL)
'vsoben, -a..., -biti, v. sobiti
"v sotvách se potáceti = být na

smrt nemocen, mezi životem a.
smrtí (Č.-Chod)

vsouvati, v. sunouti
vspolný, v. vespol
vstalý = kdo vstane: z mrtvých v.

Kristus (nábožen.); = nastalý,
o bouři (Dav.)

vstáti (ze vz-státi), vstanu, vstal.

sedě.

vstání = zdvihnouti se, stoup
nouti si (od stolu, z lavice...);
v. [z postele], 1. = nemusiti
stále ležet v nemoci, 2. = být
vzhůru; už nevstal = umřel; v.
z mrtvých; v. o vlasech = zje
žiti se; v. vstalý; slož. povstati
= stoupnouti si; přenes. =
vzniknout, vyvinouti se, vzbouři
ti se; povstání, stř. přenes. =
vzpoura; přivstati si. = vstáti
dříve než obyčejně; vyvstats'
= ukázati se, objevit, o potu.
nebezpečí...
vstávati, opět.: slož. nedok. po-,
w.

vstavka, -vek, ž. = vsuvka (Ertl)
vstoje, příslov., z přechod. stoje,

stojíc...: spáti v.
vstoupltl, v. stouplti



vstřel 1676 všeho všudy

vstřel, -u, m. = vstřelení, místo, (běž) všeho, všemu, ovšem,
kudy střela vnikne do těla vším: všeho nechat, o všem pře

vstříc, příslov. = v ústrety, na- 'mýšlet...; podle všeho = podle
proti: jít, jet komu v.; přenes. vší pravděpodobnosti, nejspíše
vyjít komu V- = snažiti se mu vše-, kmen nebo střed. tvar od
vyhověti, být mu nápomocen;
vyjít v. požadavkům = hledět
jim vyhovět (snad podle něm.,
ale běžné); jít v. hanbě (Staž.)
= řítiti se do hanby; slyšeti...
slovo v., nečes. m. slyšet vlíd
né slovo;
vstřícný list = stojící proti dru—
hému (odb.); v. plán = doplňu
jící, rozvádějící stanovený plán

vstřik, —u, m. = vstříknutí; -ko
vatt, v. stříkati

vstup, -u, m. = vstoupení, přístup;
přenes. = úvod (říd.);
vstupenka, -nek, ž. =
lístek;
vstupné, -ho, stř. = poplatek za

vstupní

vstup, přístup; vstupní kapitola
= úvodní; v. kniha autora =
první (Nov.);
vstupovatž, v. stoupiti

vsunovati, v. sunouti
vsut, -a..., v. souti;

*vsutek, -tku, m. = vsuvka
(SUŠ.);
vsuti, -t'y', v. souti

vsuvka, ž. = co je vsuto, vložka;
vsuvmj || -nt = co se vsouvá

vš || vša, všá, citoslov., kterým se
zahání drůbež

všade Il časť. všude || všudy || všu
dy, příslov. ze zájm. kmene vš-.
sr. veš = na všech místech, na
všechna místa

však, 1. spoj. = avšak, v. tam;
2. citosl. = uvidíš, uvidíte, po—
čkej...: však on přijdel; však na
pány v krytém voze také někdy
trhne (čelak.): však to přestane;
Ale natrápili se vás, Viďte? No
však = no ba (Be.):

. -tě; '
všaký, 1. = každý (zast., Pa
lac.); 2. = všelijaký (Roll.)

v. šanc
vše, zpodstat. stř. od zájm. I *veš:

1., 4. to je vše, dáti “vše... =
všechno, všecko (říd. kniž.) ||

veš ve slož. často individual., na
př.: -ba7'vy' [] -barevný = mající
všecky barvy; -boříct (Čech)

všecek, -cka, -cko, mn. všicci (říd.)
|| všici (Bezr-.), všecky, -cka, 4.
jedn. ž. všecku. (ostatní tvary
od 1 'veš, všeho...) = všechen:
v. majetek, všecky starosti...:
všecek šťasten; v. zesinati (Rub)

.ap. = celý; o všecko pryč, v.
pryč:
zesíl. všec'ičko, všecinko

všecken, -ckna, -ckno, mn. -ckni.
-ckny, -ckna, 4. jedn. ž. -cknu
(ostat tvary od 1 "veš, všeho
...) = všecek, všechen (zast.
kniž.)

všedněti, -nějí = stávati se všední;
slož. dok. *o- || ze:-;

nedokon. 'o-všedňovati, slož.
II ze

všední [-ně; -nost]: v. den = ne
sváteční, ne nedělní; v. šaty =
na všední den; = každodenní.
obyčejný, běžný, nezajímavý
(jev, život...)

*všednodenní = jsoucí... ve všední
den (Nei-.)

všedňoučký = zcela všední (Her
ben)

všeevropský = týkající se celé
Evropy, vyskytující se v celé
Evropě

'všehodárce, m. = dárce všeho
(Čech)

*všehochtlvý = chtivý všeho (Ma—
jet.)

všehochuť, ž. = všecko možné,
směs, pela-mele

vše -hoj£c£ (Heyd.), -hojtvý (šmil.)
*všehokoření, stř. = všecko mož

né kořeni (Herit.)
všehomíra..., v. vesmír; -mt'mý =

vesmírný (Hal,)
všeho všudy '" všehovšudy, příslov.

= celkem. dohromady: byl jsem
tam v. dvakrat



všechen 1677 všivácký

všechen, —chna; -chno, mn. vši- na všechny Němce; —obča/nsk/ý=
chni, všechny, -chna, všeho... = kosmopolitický (zast.):
I veš: všechen kraj (Rais) ap. -obec'ný [-ně; -nost], 1 = jsoucí
= celý; všichni známí... .. pro všecky, všech lidí, obecný,

*všekrút, násobné příslov.: jeden- veřejný (501111135, spokojenost,
krát za v. (Palac)

všelék, m. = lék na všecko, uni—
versálni

všelico(s) (lid. všeho-co), všeličeho
. (jako co. čeho...). neurč. zajm.

= ledaco, leccos
všelidský = týkající se všech lidí;

v. cit, -ská láska; Jidskost, ž.
|| Jidst'vi, stř.; -lidst'vo, stř. =
všichni lidé (Krásnoh.)'

všelijak (lid. Jie-), příslov. = vše
lijakým způsobem: v. to lze dě
lat...: míti se v., udělati co v.
= nepříliš dobře, povrchně;
všelijaká (lid. -lis_-, Herb.) =
různý, rozmanitý; je to s ním
-ké = nepříliš dobré

všellkam, -kde, -kdo, kudy (lid.
všeho-) = ledakam, 1eckam(s).
leckde, leckdo...

“všelikteraký = všelijaký (zast.,
Palac., Wint.)

všeliký = všechen, každý (zast.);
= všelijaký (Neum.); = jsoucí
všech druhů: -ké obchody...

všellsco, -lisjak, -lisjaký, Jiskam,
Jiskde, disketa, Jiskudy = vše
lico, všelijak... (lid.)

vše-Zítostný (Čech) = mající lí
tost se všemi; -máti (Koll.) =
máti všech; mírný (čelak.) =
vesmírný; —mocný || -mohoucí
= mohoucí všecko (udělat....);
—mocný vládce... = neomezený;
-mohoucně vládnout = neomeze
ně (Herb.); mocnost (Kosm.) ||
obyč. -mohouomst, ž.;
-možný [mě] = jaký je vůbec
možný: -mož.ný způsob, -ná
péče..: -ně se přičinit; 2. stup.
možmějši [-jů]: co nejvšemož
něji (č.-Chod, ojediň.)

'všemstvo, stř. = veškerenstvo
(Masar.)

vše—národwí slavnost, strana...
mučný—_ encykIOpedický(zast.);
-německý '[-ctv£] = vztahující se

:,cí si,

nemocnice, hlasovací právo); -ně
známý = obecně; 2. = povšechný
(přehled, pojem, zprava...); mlu
vit o čem jen -ně; -nost výkla
du... " -nost = veškerenstva
(zast., Arb.);
'-obecmzstka, z. = obecna myš—
lenka (čelak.); -obsáhlý || Lob
sahujicí (Zey.) || '-obsažný (Pa
lac., Suš.) = vše obsahující, za
hrnující; *-platný (šmil., Durd.)
= obecně platný; “rodící země
(Vrchl.); -slo'va'nskýjazyk = pro
všechny Slovany; -ké hnutí ne
boli -slovanství, stř.; -sokolský
slet; -stranný [%ně; -7most] =
po všech stránkách (znalec, roz
voj, vzdělání, činnost...); -nná
láska (Herit.) = láska všech li
dí; -nně vzdělaný; -světový =
týkající se celého světa, vysky
tující se na celém světě;
-tečka |! *-teč'ník (Svět.) ["-tečnžce
(šmil.)], m. = všetečný člověk;
-tečny' [-ně; -nost] = „všeho se
dotýkajíci“, zvědavý; -uměl, -a,
|| časť. -umělec, m. = kdo všechno
umí (často hanl.); Južitečny' =
'obecně užitečný (podnik, druž
stvo); -věd, -a, II '-věda (Herit.),
m. = kdo všecko vi (často hanl.);
-fvědoucí [-cně; -cnost] =všechno
vědoucí; "védský [mědsky] =
vševědoucí (Tilsch.); dvidouci;
“vládnoucí (Ner., Herb.) ||
mládný = nade vším, všude
vládnoucí; -žWný (čech)

všímati si koho. čeho = bedlivě
pozorovat; všímávati si, opak.:
všímavý Miš,- vvosn = všímají

pozorný;
všimnout'i 812,-ml,
tí, dokon. ke všímati;
kon. po- si čeho

všíři, příslov. = na šířku, do šířky
všivácký [-oky; -ct'ví], přid. ke vši

vak = darebácký;

-mnuv, -mnu
slož. do
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všivák, -a, m. = „zavšivený člo- 'vtipec, -pce, m., zdrob. ke vtip
věk“, darebák, nadávka; všiváma, (sm.) || Wtžpeček, -čku, Wii
ž. = zavšivená místnost ap., pře- pak, -pku, m.
nes. = všiváctvi (vulg.); vtípiti se, v. dovtípiti se
všivina, ž. = darebáctví (t.);
všivý [-vě; wostJ = plný vši, za
všivený; přenes. = bídný, nepří
jemný, zpropadený, o životě, o
práci... (vulg.)

vštěpovatl, v. štipiti
všude, v. všade
všudy, v. všade; loď se vším všu—

dy se potopila (Jin) atp. = celá;
u všech všudy [ďasů] = k ďasu,
hrome...; v. všudy;
všudybyl, -a, m. = kdo všude
byl, všude je (lid. & hovor.):
všudypřítomný E-ně; -nost] =
všude jsoucí. o Bohu (nabož.);
jinak s hanl. odstínem

vtahovati, v. tahati
vtažný = na. vtahování,

se (odbor.)
'vté, příslov. = vtom, v. to
vtékatl, v. téci
vteřina, ž. = 60. díl minuty.

sekunda; dnka, -nek, ž., zdrob.
k tOmu; -nový = ukazující vte
řiny: -vá ručička

vtěleny, od vtěliti = zosobněny,
učiněný: -ná dobrota..., o člově—
ku svrchované dobrém

vtěliti co do knih = zapsat; v. se
= vzít na, sebe tělesnou podobu.
státi se člověkem: vtělení Pána
Ježíše; pře- se. o dušich =
vstoupiti do jiného těla; při
území ke státu = připojit; ne

vtahující

dokon. vtělovati (se); slož. do
kon. pře-, při

vtěsnati, v. těsnati
vtip, —u, m., 1. = důvtip, vtip

nost: brousiti si na kom, na
čem v. = vtipně si ho dobírat
(lid. a hovor.); 2. = bystrý
směšný postřeh, jemně zesměš
ňujíci, kousavý, bystré,... slovní
hříčka; dělat vtipy na. koho.
nač

vtipálek, -lka, m. = vtipkář
vtipů:-na, -ren, ž. = místnost,

kde se dělají vtipy (Klíč., níž.
hovor.)

'vtipkal, -a, (Ner.) || vtipkář, -e.
m. = kdo dělá. vtipy 2., vtip
kuje; -řský [-řsky; Jawa, přid.
k tomu;
vtipkovati = dělat vtipy 2.: slož.
dok. na- se (mnoho); za. si
(trochu); vtipkovávati, opakov.

vtipný [-ně; -nost] = schopný
bystře... vyjadřovat, postihovat
lidi, věci (člověk); = bystře...
vyjadřující, postihující (nápad.
myšlenka); najisti se vtipné kaše
= být vtipný (lid. a hovor.)

vtírati, v. tříti; mi?-avg? [-'vě;
-vost] = vtírající se, dotěrný

vtiSk, -u, m. = vtisknutí (ozdo
by...); vtiskati, Joovat'i, v. tisk
nouti '

vtlaěovati, v. tlačiti
vtloukati, v. tlouci
vtok, -u, m. = vtečení,

(řeky do moře...),
= vliv (obrozen.)

vtom, v. to; 'vtomný (Suš.) ||
'vto'my' (Krat.) = imanentni

vtrušovatl, v. trousiti
vtýkati, v. tknouti, téci
vůbec, příslov., z původ. v-obec,

původ. = obecně, všeobecně (za,
star.);' = úplně, naprosto, po
všech stránkách: v. nic nevědět;
není mi to v. známo; v. špatný...;
= vlastně: Co tu v. chceš?

*vučeti = bzučeti (Čelak.)
vůči, z původ. v-oči, 1. příslov.

= zřetelně, patrně (zast., MU):
2. předlož. s 3. p. = proti: v.
tobě starší; otužilý v. zimě; v.
tomu, němu něco mít; = k:

“povolný, povinnost, závazek, od
por... v. komu, čemu; chovati
se v. komu šetrně...; = vzhle
dem k: je to v. komu nešetrné
apod. [pokladá se jako předl.
veskrze za nespr., ale je velmi
časté; vadi jeho přílišná otře
lost, nevýraznost; té by se od—
pomohlo užíváním jen o oso—
bách, hlavně ve význ. vzhledem,

vtékani
jeho místo:
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se zřením, nik. ve význ. k a
proti]; .
vůčihledě, příslov. = očividně:
v. chřadnout, lepšitl se...

vůdce [vůdkyněL 5. p. -ce, ník.
-če, m. = kdo vede: v. lidu...;
vůdcovský [-sky], přid. ]: tomu;
—káhodnost neboli manství, stř.:
2. stup. 'mldco'vštějši

vůdčí = vedoucí (zjev, úloha,
myšlenka, hvězda), v. list, auto.
mobilisty = povolení k řízení
auta

vůdkyně, v. vůdce
'vuklíčka, -ček, ž. = kadeř (Jin,

slov.)
vůkol, z původ. v-okol, 1. příslov.

= dokola (říd.); 2. předlož. s
2. p. = okolo, kolem (liter.) ||
'vůkolem (Slá.d.);
*mzkolečně, příslov. =
(Herb., nář.);
'vůkou, stř. = okolí (lid., Má
cha, Ner., Svět., Rais);
"vůkolní = okolní (t.)

vůl, vola, m. = vykleštěný býk;
přenes. = hlupák (vulg.)

vůle, ž., 1. = volnost, volný pro
stor (lid.); dáti oři vůli (Krás—
noh.); 2. = stránka duševna, pro
jevující se uvědomělou zaměře
nosti lidského jednání;
= chtění: v. k čemu, v. něco pro
vésti; je to jeho v. = jeho roz
hodnutí; mít, provésti svou vůli,
záleží to na jeho vůli, dělati co
podle své vůle, proti své, čí vůli;
nemohu při nejlepší vůli; uči
niti co z dobré vůle; míti s kým
dobrou vůli = žít ve shodě.
v přátelství; udělati co o své
vůli = dobrovolně; dat komu co
na vůli = na jeho rozhodnutí;
poslední vůle = p. pořízení,
rozhodnutí o majetku po smrti;
do vůle || dovůle se najíst, vy
spat... = dosyta, k plné spoko

v okolí

(zast.)
k libosti: udělám

komu k vůli
= na přání,
ti to k vůli
|| často k vůli kOmu s pojetím
předložkovým, lépe tedy kvůli:

kvůli tobě jsem tam šel, to u
dělal atd.; lid. a hovor. = pro,
skrze, s význ. příčinným, úče
lovým (též o věcech): kvůli to
bě, tomu být potrestán, kvůli
tomu jíti kam ap.; — být komu
po vůli H povah: = podrobitl se
jeho vůli, vyhovět mu

vulgar-Isaac '<<-za-», z. = vulgar—iso
vání;
vulgarismus <<-zmus>>,-mu, z lat.
= vulgární slovo, výraz;
vulgarisovati a-zo—»co = dávati
čemu vulgární ráz; v. materialis
mus = skreslovat, zplošťovat:
vulgární [-ně; masu = Sprostý,
hrubý, nízký (Výraz, slovo...); =
skreslený, zploštělý: v. mate
rialismus

Vulgáta, ž., lat. = latinský pře
klad Písma, uznaný katol. cír
kví za kanonický

vulgo, lat. = obecně, jak se ří
ká.. přezdívkou: Novák, v. Ko
řínek

Vulkán, -a, m. = římský bůh
ohně; v., -u, m. = sopka;
vulkanický [-cky] <<-nyc-»= so
pečný; mismus <<-zmus»,-mu, m.
= sopečné jevy, nauka o nich;
-nologie, ž. = nauka o sopkách

vůně, ž. = libé čichové počitky
podnícené výpary éterických o—
lejů; v. čeho, z čeho, po čem;
vydávat vůni;
'vůninosný = vonný (Heyd.)

vuřt, -u, m., z něm, Wurst = sa
lám (lid.); v., -a, m. (život. II
neživ.) = uzeníce (t.); býti dob
rý do vuřtů = nestáti za nic
(vulg.); je mi to vuřt = jedno
(t.); zdrob. vuřtik, -a [] -u, ouř—
tíček, -čka || -čku, m.; v. buřt

*vuřtlovati co, z něm. = odbývat,
packat (zhrub.)

*vúsmý (m. ml.-) = osmý (nař.,
R. Svob.)

vúsťovati, v. ústiti
vůz, vozu, m. = vozidlo, obyč.

čtyřkolé; jet na -ze ll vozem:
sr. ja, pěšky; Velký, Malý v..
souhvězdí; 'vůzek, -zku. m. =
vozík na uhlí (Sok.-Tů.)



V. V. 1680 vybraná.

v. v., v. výslužba
vy, zájm., v. ty
vy)-, slovesné. předpona, znamená.

1. pohyb z vnitřku ven n. na
horu: vyjetí, -letěti, -skočiti.
-táhnouti...; 2. plnost děje: vy
běhati se (dosyta..), vymrznout
(hodně)...; vyhubit... = úplně
zhubit...; 3. získání, dosažení, na
bytí: vyprosit = prošením do
síci, vyběhati co atp.

vybalovati, v. baliti
vybarvený, —vo'vatž,v. barviti
Výbava, ž. = vybavení dcery, sy

na šatstvem, prádlem, nábyt
kem...; *výbavce, m. = osvobo
ditel (Suš.); výbavička, ž., zdrob.
k výbava: dětská -vička

vybaviti, v. baviti
výbavné, -ho, stř. = příspěvek na

výbavu
vybavovací, přid. k vybavovati: v.

schopnost = schopnost vybavo
vati; vybavovat/i, v. baviti

výběh, -u, m. = vyběhnutí, vy
bíhání, místo k němu, výhon 1'.

vyběhaný, -h'nout'i. v. běhati, běh
nouti

výběr, -u, m. = vybrání, vybírá.
ní, to, co vybereme; přirozer
ný v.; v. v čem; zboží na v.,
podle -ru

vyběrač [-čka], -e, m. = kdo VY
bírá. (daně, dopisy...); vyběrač
ný || 'vybě'ravy' = kdo příliš vy—
bírá. není se vším spokojen:
'vyběravec, -vce, m. = vyběraVý
člověk

výběrčí, -čího, m. = vyběrač
výběrný = na vybírání (šmil.);

-ná politika = p. výběru
výběrový, příd. k výběr: -vý čini

tel; -vé osivo... = vybrané, šlech
těné; -vá. soustava vyučovací =

. při které lze voliti předměty
výběžek, -žku, m. =_ úzký pruh,

cíp něčeho vybíhající. sahající
k něčemu jinému,. do něčeho ji
ného, výčnělek

'vybídavý = vybízivý: -vý pohled
(č.-Chod)

vybídka, édek, ž. = vybídnutí

vybídnouti, -dl, -dnuv, -dnut(í) =
vyzvati (koho) k práci, ke ko
naní povinnosti..., působiti na
koho, aby něco vykonal; v. vy
bízeti

vybíhati, v. -bíhati
vybíjeti, v. -bíjeti
vybiračný = vyběračný; mm, v.

-bírati; -ra'vy' = vyběračný
vybízeti, -zejí, nedok. k vybíd—

nouti; vybízívati, opak.
vyhledati, -dlý, v. blednouti
'vyblejsknouti, -skl-, -sknuv, sknu

t(í) = vyfotografovat (lid.)
vybleptnoutl, v. blept
*výblesk, -u, m. = výbuch: v. ra

dosti (Ner.)
vybočovati, v. bočiti
výboj, -e, m., 1. = vybití (elek

třiny); 2. = boj o získání ci—
zího území; spolek na v. a od
boj; -jce || -:iník, -a, m. = kdo
podniká výboj 2.: -;íný [-jně:
-jnost] = dobyvačný (duch, val
ka, politika)

vybombardovaný || 'vybombova/ný
= zničený bombardováním; v.
člověk = čí byt, dům je zničen
bombardováním

výbor, -u, m., 1. '= vybrání, vy
brané části ze spisů, z korespon
dence...; 2. = vybrané, zvolené
osoby k správě, k zastupování;
lid. v., -ra., mn. -ři, m. = člen
výboru (Herb)

výborná, -né, z. = výborná. znám
ka na vysvědčení; výborný [mě,
most] = „Vybraný“, znamenitý,
velmi dobrý, dokonalý;
výborovka, -vek, ž. = výborová
schůze (hovor.), -r01ma, -ven. ž.
= místnost pro výbor;
"výbor.—nm,stř. = členství ve VÝ
boru (Svět.);
výborový, přid. k výbor: -vá
schůze

vyboulenina [[ Jim, ž. = něco vy—
bouleného

vybraná, z.: dat komu na -nou =
na vybrání, aby si vybral
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vybraný [-'ně; -'nost], 1. = kdo.
co byl(o) vybrán(o), v. bráti;
2. přenes. = vytříbený, vybrou
šený, jemný: v. vkus, -ná. mlu
va; -ně mluvit

vybroušený [rně,- masa, zpříd.
příč. k vybrousiti, v. brousiti: v.
nůž..: přenes. = vytříbený, u
hlazený (jazyk, chování)

Výbrus, -u, m. = vybroušení; v.
jazyka (Sez.) = vytříbení; gnó
mický v. jazyka (Nov.) = pro
tkání gnómickými úslovími; =
hornina, nerost vybroušený v
deštičku n. na prášek (odb.)

vybrušovati, v. brousiti
vybřednouti, -břždat'i, v. břísti
výbuch, -u, m. = vybuchnutí; pře

nes. = prudld', náhlý, neoče
kávaný projev (hněvu, radosti,
nespokojenosti...) ;
vybuchovati, v. buchnouti

'vybujnělý = vybujelý, bujný
výbušina || časť. -šm"na, ž. = vý

bušná látka;
výbuška, -šek, ž. = výbušné. roz
nětka; -šmna, v. výše;
výbušný [-ně; vnostl: v. motor
= poháněný výbuchy; -ná látka.
= způsobující výbuch, vybuchu—
jící; přenes. = velmi vznětlivý.
o člověku

'výbytek, -tku, m. = úspěch (ša—
fař.)

vybytí, stř., k vybýti, 1. v. syna..
dcery; 2. = výbava (Němc.)

vybýtl, -budu, -buď, -byl, —byv.
-byt(i), 1. v. syna, dceru = dát
mu. jí věno, Výbavu; vybytý syn,
-tá. dcera; v. vybyti; 2. v. koho
= vyhnat, zapudit (zast., Suš.);
3. podmětové = zbýti: všecky po
dělil &.ještě vybylo (lid.);
výbý'vati, nedokon.

vyceňovati, v. ceniti; vyclťovati,
' v. cítiti; vyclívati, v. clíti
'vycpanina, ž. = vycpané zvíře,

-ný pták, nadávka (Kop.);
vycpavač [-čka], -e, m. =
vycpává (Dtáky, zvířata):
vycpávati, v. cpáti;
vycpávka, ž. = čím se vycpává.

výcvlčištč, stř. = místo výcviku

kdo

výcvik, -u, m. = vycvičení
vycvikovaný, avati, v. cvikati a. cvi

kovati
výčas, -u, m. || —85,stř. = příliv

a odliv (odbor.)
vyčasltl se, v. časiti se
výčep, -u, m. = čepování nápojů.

místnost, kde se čepuje; výčepek,
-pku, m. = zbytek při čepování
(čech); výčepní stůl, místnost,
právo; výčepmcký [-cký,- -ct'v£],
přid. k výčepnik [v-MceJ, -a, m.
= kdo čepuje

výčesek, -sku, m. = co se vyčeše
výčet, -čtu, m. = vypočtení, vy

počítání
vyčíhnoutl, vyčiho'vati, v. číhnoutl
vyčichlý, v. čichnouti
vyčiňovati, v. činiti
vyčísati, v. čísati
vyčísliti, -slen(í) = vyjádřiti čí

slem; -sZovati, nedokon.
vyčísnouti, v. čísnouti
vyčlšťovati, v. člstiti
vyčítati, v. čítati; vyčitavý [-vě;

wosa = vyčítajíci (pohled, slo
vo...)

výčitka, -tek, ž. = vyčitání, vý
tka; činit komu -tky, dělati si
-tky = vyčítati (si)

vyčkati, v. čekatl; vyčkávací sta
novisko = při kterém vyčkáváme;
vyčkávavý Evě; -'vost] = vyčká
vající: -vé mlčení; -vá upjatost
(Majer.); zahleděti se -vě; -vost
příštích věcí = čekání (Major.)

výčnčlek, -lku, m. = co vyčnívá..
výběžek, vyvýšenina i| 'výčněli
na, ž. (Vr.) II 'vy- (So.);
vyčnělý = vyčnívající; přenes.
= Výrazně se odlišující: nejvy
čnělejší jedinec (Praž.)

vyčnívatl, v. čníti
vyčouhlec, m. (Třebíz.) = vý

čouhlý člověk, v. čouhati
vyčtcný, v. čísti
*vyčnhnouti, -hl = vykouknouti.

objeviti se (Ner.);
vyčuhovati, v. čouhati

výdaj || řidč. výdej, -e, m. = pe
něžní vydání, výloha; výdajný
ll -dejný: -né jmění = na výda—
je; výdajový deník, příkaz...



vydání 1682 výduť

vydání, stř., 1. v. rozkazu.., v.
dáti; 2. první..., lidové..., biblio
filské v. knihy = podoba, úpra
va, v. které kniha vyjde; člověk
ze starého v. = starosvětský.
konservativni (hovor.); 3. = vý
daj, výloha; 4. v. dcery, v. II
vydati

I vydati, v. dáti
II vydati, -dá.m... dceru = vdati;

v. se = vdáti se; inz/dávati, opa
kov.

vydatný [—ně,mosq = co mnoho
vydá, hojný (zisk, pomoc, pod
pora, činnost...); -na strava =
silná, výživné.

'vydávač || -da-, -e, m. =
(Jin)

vydavatel [-lka], -e, m. = kdo vy
dává, vydá. (směnku, listinu, spis,
časopis); Jaký Plsky; -lstv4],
přid. k tomu; Jstvo, stř. = vy
davatelé;
vydávati, v. dáti a II vydati

výdech, -u, m. = vydechnutí;
vydecho'vati, v. dechnouti;
výdechový proud = při výdechu

výdej, -e, m., 1. = výdaj; 2. = vy
dávání zboži, potravin, listků...;
výdejna, -jen, ž. = místnost, kde
se něco vydává.; -jný, v. výdaj

vydejřiti se (Č.-Chod -dý-) = pro
brati se ze spánku (nař., Vr.)

'vydesátčiti pole = zaplatiti z ně—
ho desátek (Herb.)

faktor

vyděděnec, -nce, m. = vyděděný
syn...;l přenes. = vyhoštěnec,
psanec

vydělnný, dávati, v. dělati
výděleček, -čku, m., zdrob. k vý

dělek;
výdělečný [—ně], přid. ]: výdělek
= usilující o Výdělek: v. podnik,
-ná. činnost; -ně činný

výdělek, -lku, m. = co vyděláme
prací: v. z čeho, na čem; jiti za
—lkem;
-lkář, —e,m. = kdo si hledi jen
výdělku; -lkářský [-sky ; -stv£],
přid. k tomu;
výdělkmrý: —vádaň = z výdělku

vyděraě [-čka], -e, m. = kdo vydi
rá; wačný [-ně; —nost] = vydi
rajici; ďačský Esky; -8tví], přid.
k vyděrač

"výděs, -u, m. = vyděšení (Krás
noh., Heyd.); *výděsný (Krás—
noh.) = děsný

vyděšený, .v. děsiti
vydirati, v. drati a dřiti; -ravý =

vyděračný (Vlč.)
vydobýti, -bý'vati, v. dobýti
vydojovati, v. dojíti
*vydoupnaiý strom (čech) = doup

natý, dutý; *-zmatěti || mně“
= státi se doupnatý, dutý (t.)

"'vydoutlý = vykotlaný, o stromě
(Ner.)

vydra [lid. vydřiceJ, -der, z, šel
ma; vyd'ra'ř || -rá'ř, -e, m. = kdo
chytá vydry, pes vycvičený k
lovu vyder

'vydráždivý = vydražd'ujici (ša1.)
vydražďovati, v. drážditi
vydražitel, -e, m. = kdo koupi v

dražbě; -ž0'vati, v. dražiti
vydrobovati, v. drobiti
vydrolovati, v. droliti
vydrovice || mka, -vek, ž. = čepi

ce z vydřiny
výdrž, -e, ž. = vydrženi (cvik)
vydržovací (náklad, přispěvek) =

na vydržování; -žovatel [-lka],
-e, m. = kdo vydržuje; -žovati,
v. držeti

vydří, přid. k vydra: v. maso..:
vydřice, v. vydra

vydřiduch, -a ]| (Rais) 'vydřigroš,
-e, m. = vyděrač, vysavač;
-dušský [-šsk'y; -šstv£], přid. k
vydřiduch

vydřina, ž. = vydří maso, kožešina
výdumek, -mku „ -nek, -nku, m.

= pouch; 'výdumka, ž. = vojen
ská čepice, ,.vydumaná“, vy—
myšlená (podle ruš., žert)

'Výdušný = vzdušný, na větrání
((Jap.)

výduť, -ti, ž. “ vydutina, zdrob.
mka, ž. = vybouleni, vyboule
nina; vydutý = obrácený k nám
dutou stranou (talíř, misa, klen
ba...)



vydychovati 1683 vyhraněný

vydychovati, v. dýchati
vydýřlti, v. vydejřiti
vyfařiti = vyřaditi z farnosti
vyfiknutý = nastrojený (lid.)
výfuk, -u, m. = vyfouknutí, vy

fukování, otvor na vyfukování;
vyfukovati, v. fouknouti;
výfukový, příd. k výfuk: v. plyn,
-vá roura

vyháknouti, v. hákovati
vyháněti, v. háněti
vyhaslý [v-le; -lost] = co vyhasne:

v. oheň; = nemající lesk, svit:
v. zrak

'vyházka, ž. = vyhazování (šmi1.)
vyhazov, -u, m. = vyhození (lid.

& hovor.): dostati, dáti komu v.;
umlčet koho -vem (Dyk); matž,
v. házeti

Výheň, -hně, ž. = kovářsky oheň:
= vedro

výherní, příd. k výhra.: v. plán
vyhládnouti, -hladovělý, v. I hlád

nouti, hladověti
'vyhlášenec, -nce, m. = vyhlášený

člověkv(Svět.); vyhlášený, v. hlá
siti; vyhláška, -šek, 2. = veřejné
oznámení; vyhlašovati, v. hlásiti

vyhlazovati, v. hladiti
výhled, -u, m. = pohled ven, roz—

hled (z okna, s hory...); přenes.
v. do budoucnosti, na. mír (nik.
míru).. = naděje

vyhlédatl, v. hlédati
vyhledávací řízení soudní = kte

rým se vyhledává., zjišťuje trest
nost;' dávati, v. hledatl

vyhlédnutý || -hlíd- = co si vyhléd—
neme, vybraný

vyhlídati, v. hlédati
vyhlídka, -dek, z., 1. = výhled:

2. = naděje; -dkový (vůz, okno.
věž)

vyhlížeti, v. -hlížeti
vyhloubenina, ž. = vyhloubené

místo; vyhlubovadlo, stř., v.
bagr; —hlubovat'i, v. hloubitl

vyhnálov (někdy -V. podle vlast.
jmen míst.), -a, m. = vzdálené.
zastrčené místo, vystrkov (lid.)

vyhnance [mkyněL -nce, m. =
kdo byl vyhnán, vypuzen (z
vlasti), exulant; vyhnanství, stř.

= dobrovolný n. nucený pobyt
mimo vlast

vyhniiý, -hníva.ti, v. hníti
vyhnojovati, v. hnojiti
vyhnutí, stř., v. hnoutl
výhoda, ž. = příznivá okolnost.

stránka: mít -du, -dy; dát, po—
skytnout komu -du, -dy; být ve
-dě; je s -dou učiniti co = je
výhodné; výhodný [-ně; —nost]
= poskytující výhodu, -dy, příz
nivý

vyhojitelný = co lze vyhojit
vyholovati, v. holiti
výhon, -u, m., 1. = vyhánění (do

bytka na. pastvu); = místo, kam
se vyhání; 2. = co „vyžene".
vypuěí, ratolest, větev parohu.
obyč. zdrob. výhonek, -nku, m.

výhor, -u, m. = vyhořelé, vy
prahlé místo, suchopár;
vyhořelý, -'řo1>ati, v. hořeti

výhont, -u, m. = vyhoštění (Suš.);
zprav. jen dáti v. čemu = opustit,
zanechat (kniž.): dát v. zemi
(Koll.), školním síním (Klicp.),
dumám (Čech); dát v. literatuře
(Vlč.) = přestat psáti

*vyllostčnec ]] zprav. -štěnec, -nce.
m. = kdo byl vyhoštěn; -šťo
vati, v. hostiti

vyhotovitel, -e, m. = kdo vyho
toví; -to'vovatí, v. hotoviti

*výhovor, -u, m. = výslovnost
(šafař., Suš.)

vyhovovati, v. hověti
výhoz, -u, m.: býti na -zu (V kar

tách) = míti vyhazovati, vynášeti
výhra, —her, ž. = co vyhráme;

přenes. = veliké štěstí (lid. &
hovor.)

vyhrabovati, v. hrabati
výhrada, ž. = vyhrazení, vymínění,

co si vyhradíme; schváliti co s
-dou (, že...); výhradní || iný
botě; -nost] = vyhrazený (právo,
prodej, výroba...); -ný obdiv
(Č.-Chod) = jen obdiv (s odstí
nem nekritičnosti); -ně co vy
rábět, prodávat, mít na skladě...,
poněkud otřele m. jen, pouze

vyhraněný, vyhránět'i, vyhrano
vati, v. hraniti



vyhrazovati 1684 vých07.

vyhrazovati, v. hraditi
vyhrklý, -knouti, —h7'ko'vati, \.

hrkati
vyhrnovati, v. hrnouti
vyhrocovati, nedok. k vyhrotiti;

vyhrotitel [-lka], -e, m. = kdo
vyhrotí (šal.);
vyhrotžti, -cen(í): v. co = udělat
tomu hrot; obyč. přenes. v. řeč.
výklad proti komu = namiřít ji,
dát jí osten proti komu

vyhrožovatí, v. hroziti
vyhrůžka " výhmžka, -žek, ž. =

vyhrožování, hrozba; *whnlžnik,
-a, m. (Krásnoh) = vyhrožujici
člOVěk:
vyhrůžný || výhruž- [-ně; —nost]

<

= obsahující vyhrůžku (dopis,
chováni)

výhřevný [most] = dobře zahří
vajíci

výhřez, -u. m. = vyhřeznutí;
vyhřezatž, -zá'vati, nedokon. k
vyhřeznouti, -zl, -znuv, —znutí =
vytlačiti se z těla., o střevech...;
vyhřezlý = co vyhřezne

vyhřívati, v. hřivati
vyhublý [-le; -lost] =

zhubne, hubený
“vyhudlý = hubený (Kos)
vyhupovati, v. houpnouti
výhybka, -bek, 2. = zařízení k

vyhýbání vozidel na kolejích;
-kář, -e, m. = zřízenec zaměst
naný u výhybky

*výhy-nek, -nku, m. = místo vy
ieželé od sněhu (Svět.)

vyhynulý = kdo, co Whyne
vychabnouti, v. chabnouti
vycházeti, v. choditi; vycházka,

-zek, ž. = procházka., výlet (do
přírody); v._ do knihovny... =
procházka za účelem prohlídky:
mit -zku = volno;
vycházkový oblek = na vycházky

vychládati, vychladlý, v. chlad
noutl, vychlazovati, v. chladiti

vychlípený, v. chlipěti
vychloubač, -e, m. = kdo se vy

chloubá; -bačny' [mě,- -nost] ||
-bavý [mě; ma.—n]= rád se vy—
chloubajici, chlubivý;- -bati se,
v. chlubit! se

kdo, co

'výchluba, z. = vychloubání (Suš.)
východ, -u, m. = vyjití (slunce.

měsíce); = místo, kudy se vy
chází (z domu...); = východiště
2. (Kunět.); = zakončení: přid.
jména. trojího -du; = světová
strana, kde vycházi slunce, ze
mě na. ni; "-ďan (Suš.) ll '-dčan
(Roll.), -a, m. = obyvatel vý
chodu

východisko || -diště, stř., 1. =
místo, z kterého se vychází;
přenes. = hledisko, z kterého
vycházíme; 2. = možnost, způsob
dostati se z obtížného postaveni,
odpomoc: v. z čeho

východní [-ně] = co je na výcho
dě, z -du, týká. se -du... (stra
na, země, jazyky, církev. otáz
ka, náboženství...); -ně od čeho,
nik. čeho; -dnický [—dm'.cwi],
přid. k -dnik, -a, m. = milovník
Východu, -dniho světa, -dni kul
tury...

východo-, kmen k východ ve slož.:
-český, přid. k východní čechy
= ležící ve východních Čechách.
ap.; -e1n'opský, -moravský, -slo—
venský atp.

výchova, 2. = vychováni, —váváni,
působení na. rozumový, citový a
mravní rozvoj lidský; v. rozumu,
vůle; národní, školská, soukro—
má... v.

vychovanec [-nka], -nce, m. = kdo
byl někým vychován, odchovanec,
žák; v. své doby (Jin) = odcho
vanec. syn

vychovatel [-Zka], -e, m. = kdo vy
chovává; -teZ'na, -len, ž. = vý
chovný ústav; -telský [-Zsky;
-lstvi]: -ský úkon, -ská činnost...

vychovávací ústav (řid.) = vý
chovný; .vávati, v. chovati

výchovné, stř. = příspěvek na Vý
chovu; .
výchmmý, přid. k výchova: v.
ústav, směr, -ná metoda...

výchoz, -u, m. = východ (zast..
odb.); výchozí = vycházející
(Zey.); v. stanovisko = z kte—
rého vycházíme (kniž.)



*vychraptělý 1685 vykládací

*vychraptčlý hlas = chraptiVý.
chraplavý (Ner.)

vychrouněný, v. chrouněti
vychrtlec, —tlce [] časť. -tl£k, -a.

m. = vychrtlý člověk;
vychrtlý [»-le; -lost] = velmi vy
hublý, vyzáblý

vychtěný, v. chtíti
vychudlý = hubený, vyzáblý (říd.)
vychvaceti, -covat1'„ v. chvátiti
'výchvalný = honosivý (Havlíč)
vychvalovatel, -e, m. = kdo vy—

chvaluje (Palac.); Juan, v. chvá
liti

výchvěj, -e (šel.) || časť. -cth,
-u, m. = kmit

výchylka., —lek, ž. = vychýlení:
vychylovati, v. chýliti

vychytralý [-le; -lost] = lstivě.
úskočně chytrý, chytrácký

vyjádřití, v. jádřiti
vyjadřovací prostředek = kterým

se vyjadřujeme, výrazový; v.
věta = oznamovací (zast.); m4,
v. jádřiti

vyjasňovati, v. jasniti
vyjedený, V. jisti
"vyjednaný lotr (Vrchl.) =

tálený (lid.)
vyjednavač [! matel [-lka], -e, m.

= kdo vyjednává; mávati, v.
jednati

vyjeknouti, -ko'va.t'i,v. jeknouti
vyjetý, v. jeti
výjev, -u, m. = výstup, scéna
vyjevenec, -nce, m. = vyjevený

člověk (zhrub.);
vyjevewi, stř.: stál jako u vyje
vení (Erb.) || ve vyu = ve vytr
žení (mysli);
vyjevený [-ně; masu: být, stát
jako v. = „celý pryč“, býti silně
překvapen, nemoci se vzpamato
vat; -ně se tvářit;
vyjevovati, v. jeviti

'výjevový, přid. k výjev: -vá směs
= směs výjevů

výjezd, -u, m. = vyjetí, místo,
kudy se vyjíždí; *-zda, ž. = vá
lečný nájezd (Jir.); -zdní sta
nice = z které se vyjíždí

vyježděný, v. jezdit!

vyku

vyjídati, 'v. jídati
vyjímaje, časť. -jíc ][ vyjma, řidč.

vyjmouc, ustrnulé přechod. s
významem předložek se 4. p.
(nik. s 2) = kromě, mimo:
týče se to všech, nikoho nevy
jímajíc; kázala. dětem, vyjmouc
Adélku (Němc.) atp.

vyjímati, v. jímati
výjimečný [-'nč; most) = vysky

tující se jako výjimka, tvořící
výjimku, ne pravidelný, řídký
(stav, _zákon, soud, jev, ustano
vení, postavení...); -ně co dovo
lit = jako výjimku, výjimkou:
-ně se “vyskytovat = velmi zříd
ka., ojediněle

výjimka, -mek, 2., 1. = co je vy
ňato (z pravidla, ze zákona...).
řídká odchylka; 2. = vynětí z
čeho: všichni bez -ky = nikdo
není vyňat; -kou co dovolit...
= jako Výjimku, výjimečně; s
tou výjimkou, že... ap. || před
ložkové s -kou koho, čeho, obyč.
kromě koho, čeho, mimo koho,
co, vyjma...

vyjížděti, v. jezditl; vyjížďka,
-děk. 2 = vyjetí. cesta. koňmo.
povozem

vyjma, -mouc, v. vyjímaje
vyjmluva., Janík [-1mice], v. vej

mluva.

'vyjnkaný = vyděšený (praž. lid.)
výkal, —u,m., obyč. pomn. -ly =

lejno, stolice, nečistota, od
padky; Jiště, stř. = místo, kam
se dávají výkaly

vykatl komu = říkat vy; opak.
vykávati

výkaz, -u m. = soupiS, seznam
_(příjmů, vydání...); osobní v. =
údaje, data

vykazovati, v. kázati
výklad, -u. m., 1. = vyložení, u

kázání zboží ve výkladní skříni,
výkladní skříň, výkladce; 2. =
vysvětlení, -lování, objasnění.
-ňováni (slova, zákona...)

vykládací = na, vykládání (karty)



vykladač 1686 vykřičník

vykladač D—čkaJ || -datel [-lka],
-e, m. kdo vykládá (zboží.
slova, učení, karty...); -dačský ||
-datelský; -čsk'é, -lské umění ne—
boli -dačsw4 „ -datelst1ň, stř.

vykládaný, v. klásti;
vykladatel, -Zský [-Istv4], v. vy
kladač;
vykládati, v. klástl

výkladce, -dce, m.
skříň, výklad

výkladiště, stř. = rampa na vy
kládání zboží

výkladka, ž. = vykládání (železnič
ních vozů, zboží) '

výkladní skříň skříň, zařízení
na vykládání, ukazování zboží.
obrazů..., výkladce, Výloha

vyklánětl, v. kloniti
vyklápětl, v. klopiti
'výklen, -u, m. || obyčej. výkle

nek, -nku, m. = vyklenutý otvor;
-nko'vttý = podobný výklenku

vyklenutý, v. klenouti

výkladní

'výklestek, —tku, m. = vysekané
místo v lese (Wint)

vykleštěnec, -nce, m. = kleště
nec; -šťo'vati, v. klestiti

vyklízetí„v. kllditl; vyklizovaci pro
dej = úplný výprodej (obchodn.);
-klizovati, v. klidltí

vykloňovati, v. klonltl
'vyklouz, -a, m., ve rčení páter

V. = bývalý seminarista n. kněz
(žert, hanl.)

výkmih, -u, m. výšvih (cvik);
= vymrštění na hlavu (č.-Chod)

vykolejitl Se, nečes. m. vyšl—
nouti se (z kolejí)

vykomplimentovati, v. kompliment
výkon, -u, m. = něco vykonané

ho (čin, úloha, úkol, cvik, hra...)
vykonavač ll časť. —vatel [-lka],

-e, m. = kdo vykonává., provádí
výkonné, -ho, stř. = poplatek za

výkon;
výkonný [-nnost]: v. hudebník
= který také hraje; -nná moc
= moc vykonávat, provádět usne
sení, zákony; podob. -nný vý
bor; -nný dělník... schopný
dobrého Výkonu;.

\

výkonový, příd. k výkon:
norma stanovící výkon

výkop, -u, m., 1. = první vykop
nutí míče; 2. = vykopávání sta.
rožitností, co se vykope

vykopavač [-čka.] || mate! [-lka],
-e, m. = kdo vykopává; vyko
pávka, —vek_ ž. vyk0pávání
(základů domu, starožitností), co
se vykope

Vykořeňovatí, v. kořeniti
vykořisťovací = sloužící vykořisťo

vání (hospodářství, podnik); —'va.

-vá.

tel [—lka], -e, m. = kdo vyko
řisťuje; —vatelsky' cíl (Neum.).
řád; -va.ti, v. kořistiti

vykostitl, v. kostiti
vykotlaný, V. kotlati
*vykoukaný (šmil.) = vykutálený
'vykoupcnec, -nce, m. = vykou—

pený člověk; mení, stř., -pen:ú,
v. koupiti

vykouzlovati, v. kouzlovati
vykračovati si, v. kráčeti
vykradač [-čka], -e, m. = kdo VY—

krádá; v. aut...; wkrádati, v.
krástl

vykrajovati, v. krájeti
výkres, -u, m. něco vykresle

ného, nakresleného
výkrm, -u, m. = vykrmování; vy

krmívat'l, -krmovati, v. krmití
výkroj, -e, m. = vykrajování, ně

co vykrojeného; výkmjek, -jku.
m. = něco vykrojeného; = V??
střih (Vr.); vykrajovatí, v. kro
jiti

výkrok, -u, m. vykročení
výkmp, —u, 111. vykropení;

kropo'vatí, v. kropiti
vykrucovati, v. kroutlti
výkrut, -u, m. = vykroucení, cvik;

= vykrucování se, výmluva (Ma,
jer., Stal—í.)

vykružovati, v. kroužiti

„y

vykřičený = mající špatnou pověst:
v. dům nevěstinec

vykřičník, -u, m. znaménko
zvolání (!); přenes. = výstraha..
výstražnost: v. mementa. (Sez.):
událost je -kem



výkřik 1687 výložky

výkřik, -u, m. = vykřllmutí: v.
bolesti, zoufalství..., bolestný.
zoufalý v.; vykřikovati, v. křičeti

vykřísati, v. křesatl
'vykřivený = zahnutý (Klost.)
vyknkovatl, v. koukati
výkup, —u,m. = vykoupení (pů

dy. obilí, z roboty...)
vyknpitel [-Zka (Dr.)] -e, m. =

kdo vykoupí, Spasitel; —Iský
plsky,- -lst'ví], přid. k tomu

výkupné, stř. = peníze... za výkup;
výkupní, přid. k výkup: v. cena

vykupovatl, v. kouplti
vykuřovati, v. kouřiti
vykusovatl, V. kousati
'výkuš, -e, m. = víkýř (Č.-Chod)
vykutálenec, -nce, m. = vykutále

ný dareba (most); daný =
protřelý, „čistý, pěkný" (lid. &
hovor.)

'výkvak, -u, m. = žvast (Kos.)
vykvartýrovati koho = vystěhovat

(lid.)
vykvašovati, v. kvaslti
vykvetati, v. -kvétati; vykvetl/ý, v.

kvésti
výkvět, -u, m. = „co vykvete“.

jen přenes.: v. národa, umění...
= nejlepší část, dílo, díla...

vykvikovati, v. kvik
vykvitnouti, v. kvitnouti
vykynulý, v. kynouti
vykysalý, v. kysati
výkyv, -u, m. = vykývnutí (ky

vadla, jehly); přenes. v. z du
ševní rovnováhy = vyšinutí; V.
při volbách doleva, doprava ap.
= menší změna, -ny;
vykyvovati, v. kývati

vykýžený, v. kýžený
'vylačnělý = lačný (Herrm.)
vylaďovati, v. laditi; vylamovati,

v. lámati; vyléčovati, v. léčiti
vylevaati, V. lepitl
výlet, -u, m. = vylétnutí, vyletě

ní (ptáčete z hnízda, včel z čes
na); přenes. = cesta pro zaba
vu, osvěžení: podniknout, uspo
řádat... v. na hory, do hor...;
výletiště, stř.
lety, výletní

=- místo pro vý

výletní,
vylétlý, v. létnouti

přid. !: výlet: v. místo,
oblek...; —tn£k[-tmlce], -a, m. =
účastník výletu

vylétnouti, wletwatl, v. létnouti
Výlev, -u, m. = vylití (krve do

mozku...); = výlevka (Č.-Chod):
přenes. = projev: v. citu, citový,
básnický, vášnivý v.; vylévati, v.
lévatl; výlevka || výlivka, -vek,
ž. = nádoba pod kohoutkem u
vodovodu

vylézati, vylezlý, v. lézati, lézti
vyleželý, v. ležeti
vylhaný = co je vylháno, neprav—

divý, lživý
*vylhavač, -e, m. = kdo vylhává.

(Pek)
vyličovati, v. 1 ličiti
vylidniti = zbavit 'lidu, obyva

telstva; město je jako vylidněné
= llduprázdné; -dňovati, nedok.

vylíhlý = co se vylíhne
vylínalý, o zvířatech =

na, v. línati
'vylinulý [-le] =

-le povzdechnouti =
(šlejh.)

vylitý = co se vyleje

co vylí

co se vyline;
mimoděk

'výliv, -u, m.: v. náměstí = vy
prázdnění (Č.-Chod)

vylívati, v. lévati
výlivka, ž., V. výlev
vylízati, v. lézti, lízati; -li.zovati,

v. lízati
'vyloděnec, -nce, m. = ztroskotanec

(Čelak.); vylodili, —den(í) = vy
ložíti z lodi; -diti se =' vystou
piti z lodi na břeh ; nedokon.
—ďovatl

výloha, ž., 1. = výdaj; 2.
kladní skříň

vyloupnonti, v. loupnouti
výlov, -u, m. = vylovení (ryb

níka...); vylovo'vati, v. lovitii
vyložený = co vyložíme (vý

stavní předměty, zboží, karty...);

=vý

v. podvod... = zjevný, zřejmý.
patrný (hovor.)

výložky, pomn. m. || ž. = barev—
né proužky na vojenském límci,
rukávu



výlučný 1688 výmok

-1iost], přid. k Vý—
luka.: v. význam. má věta = vy
lučovací (zastar.); v. jev, ráz =
výjimečný; Společenská. -nost
(Olbr.) = (úmyslná) odloučenost

výlučný [-ně;

od ostatních vrstev; -ně = jen,
pouze, čistě" '

vylučovací význam, věta = něco
vylučující; -vat1', v. louěiti

vyluhovati, v. lóužiti
výluka, ž. = vyloučení (z církve);

= hromadné propuštění dělnictva
výlupek, -pku, m. = něco vyloup

nutého; přenes. v. všech dare
báků ap. = nejhorší z nich

vylnpovati, v. loupati, loupiti
vyluskovatí, v. lousknouti
vyluzovati, v. louditi
vymahatel [-Ika], —e. m. = kdo

vymáhá; -telný = co lze vymá—
hat; vymáhatž, v. moci

"vymaněnec, -nce, “m. (Palac) =
kdo je vymaněn, osvobozen;
vymaniti koho, co z čeho = vy
prostit, osvobodit; -ňo'va,t'í,nedok.

vymašťovatí, v. mastiti
výmaz, -u, m., 1. = vymazání zá.

pisu; 2. = vymazání mastí...;
= pád do sněhu (lyžař. hant.);
výmazné, -ho, stř. = plat od Vý
mazu 1.; výmáznouti, v. máznouti

vymeno, stř. = vemeno (řid. kniž.)
vymetač [-čka], -e, m. = kdo vy—

metá.
vymezovati, v. mezlti
výmě, vymene, stř. = vemeno
výměna, ž., 1. = vyměněni, vymě—

ňováni čeho zač; v. látek; do
stati co -nou; v. = výhybka
(želez.); 2. = co si vyminí rol
ník přl odstoupení statku syno—
vi, dceři, výměnek; žít na »ně;
= byt výměnkáře;
výměnek, -nku, m. || mica, ž.
(Herb., Těsnohl.) = výměna 2.:
*výměničnž= výměnkářský (J ir.) ;
výměn/tk [vniceL -a, m. || čast.

'výměnkář [-řka], —e,m. = kdo.
je na výměnku; přenes. politic
ký -ká.ř (Bráf); -nkařiti = žít na
výměnku (Holeč.) ; mkářský
[-řsky]: -řská světnička; žít -řsky

výměnný [—'rmost] obchod = vý
měnou, na výměnu l.; -nná. služ
ba = obstarávajici výměnu

vyměňovati, v. měniti
výměr, —u, m. = vyměření (daní

...); v. pojmu... = vymezení, de—
finice; úřední, tajný... v. = roz
hodnutí; výměra, ž. = rozsah.
rozloha (plochy, pozemku); -rek,
-rku, m. = paušál

vyměřovatl, v. měřitl
výměsek ll -šek, -sku || -šku, m.

= co vznikne vyměšovanim; vy
měšovací ústroj = na vyměšo
vání; -'vati, v. mísiti

výmět, -u, m. = výkal, brak (Odb.)
vymílatl, v. mlíti
vymínati, v. mnouti
výmineěný [-ně,' -nost] = výji

mečný
výminek, -nku, m. = výměna 2.,

výměnek
vymíniti, v. míniti
výminka, -nek, ž., 1. = výjimka

(zastar.); 2. = co si vymínime:
přijmouti... co s jistou -nkou, s
tou -nkou, že..., bez -nky;
-kář [—kářka] = výměnkář (lid.)

vymiňovati, v. míniti
vymírati, v. mřiti
vymítati ďábly = vypuzovati (bi

blic.)
vymizelý = co vymizí
vymknouti, -knutí, v. mknouti
vymlacovati, v. mlátiti
výmladek, _dku, m. = výhonek
výmlat, -u, m. = mlácení (obilí),

co se vymlátí; -tek, -tku, m. =
co se vymlátí (Erb.); -t'i.ště,
stř. = místo výmlatu

vymlouvatí, v. mluviti
výmluva, ž. = vymlouvání, o- se

be, Vytáčka.: = výminka. (Palac.);
výmluvný [-ně; -nost] = umějicí
mluvit hbitě, rychle, hlavně pak
působivě, přesvědčivě;
přenesu. -ný pohled... = prozra

zující smýšlení, souhlasný...výmok, —u, = výmol.
(Němc.:) vymokatí, -klý,
nouti

rokle
v. mok—
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výmol, -u. m. = místo v_ymletévo- vynáší, chlubil; -čský [-čsky;
dou, rokle, prohlubina; výmo- -čst'ví], přid. k tomu; vynášeti,
Zovitý !| *výmolný = plný Vý- v. nositi;
molů vynášivy' [mě; -vost] = vypínavý,

vymoženost, -i, z. = co si vymů
žeme, úspěch spojený s výhodou.
výsledek pokroku (techniky...)

*výmrda, 2. = octová omáčka s
rozstrouhaným křenem (čes., lid.)

*výmrsk, -u, m. = vymrštění (Č.
Chod); vymrskovati, vymršťovati,
v. mrskati, mrštiti

vymrzlý = kdo, co vymrzne
vymřelý, v. mřiti
vymstívatl se, v. mstíti
vymučovati, v._mučiti
vymycovati, v. mýtiti
výmyk, -u, m. =

-švihnutí (cvik);
vymykati, vymyko'vati, v. I my
kati

výmysl, —u, m. = něco vymyšle
ného; -slek, m. = nálezek (Pal.,
zast.)

vymyšlený [most] = co si vymys
líme; -nost = výmysl (Vi-.);
vymýšletž, v. mysliti; vymýšlí.
vý = vymýšlející; 2. stup. 'vy
mýšlivějši (Ner.)

vymývati, v. mýti
vynadati, v. dáti
vynahrazovati, v. hraditi
vynacházeti se, v. choditi
vynakládati, v. klásti
vyňal, -a..., V. jmouti .
vynález, -u, m. = nález.-objev

(stroje atp.)
vynalézatl, v. lézati;

vynalézavý [-'vě; -vost] = schop
ný vynalézat, mající zálibu ve
vynalézání '

vynálezce [-zkyně], m.
nalezne, vynalézá;
*wnálezectm, stř. = činnost zá

vyhoupnuti.

= kdo vy

ležejíci ve vynalézání, schopnost
vynalézat;
*vynálezek, -zku, m. = nálezek
(Palac.);
vynálezkynč, v. vynálezce

vynasnažiti se, -žovatfl, v. snažil
vynašeč [-čka], -e, m. = kdo co

vynáší, prozrazuje;. = kdo se

chlubivý; spěti na své dráze -vě
(Šlejh.) = výš. a výš

vynáška, ž. = vynášení hlíny...;
jsem na -šce (v kartách) = je
na mně řada vynášet, jsem na
Výhozu

vyňat, -a;..,
Výňatek || vaj-, -tku, m. =

vyňato z knihy, z řeči...
vyndati, -dám, -dal, co = vytáh

nout, vyjmout (z kapsy...); v.
koho = propustit z místa (lid.):
vyndávati, nedok.

vynechávka, ž. = vynechání, něco
vynechaného

vynesení, stř., v. nésti, 1. dějově:
2. konkrétně = Výnos 1.

vynětí, v. jmouti ,
vynikající = znamenitý;

vynikati, v. nikati;
*wm'kly' = vzniklý (Palac.); =
vynikající (ojediň.); vyniknoutá,
v. niknouti

vynímati, v. jímati
vynořovati se, v. nořiti
výnos, -u, m., '1. = úřední vyne

sení, rozhodnuti, nález, nařízení;
2. = co Vynese hospodářství, pod
nik..., užitek, zisk;
výnosný [dně; -nost] =
výnos 2.;
výnosový, přid.
částka,

vynucený, -covatí, v. nutiti
'vyobcovanec, -nce, m. = kdo byl

vyobcován (Suš.): watt, v. obco
vati

vyobrazení,
ziti

vyozdobovati, v. zdobiti
vypačovati, v. páčiti
výpad, -u, m. = útočné vypadnutí;

v. v novinách... = napadení; v.
v šermu... = zápasnický postoj;
výpadní brána = b. k výpadu

výpalky, m. pomn. = zbytky při
pálení lihu... (Herb.)

v. jmouti
Co je

dávající

k výnos: -vá

-ziti, —zova„t'i,v. obra
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výpalné, -ného, stř. = plat za. 11
puštění od vypálení; přenes. v.
politic. straně.... = Výhoda. za
souhlas, za. 'ustoupeni od odporu
(hanl.)

vypalovač, -e, m. = kdo vypaluje
prskavky...; Jovan, v. pálitl

výpar, -u, m., obyč. pomn. -ry =
, co vznikne vypařovánim
vyparovatl, v. párati
vypartikovatl, -kovávati, v. partika
.vypařovati, v. pařlti
vypásatl, v. I pásati;

oypasený, v. pásti
vypékati, v-. pékati
vypichovati, v. píchnouti
vypínač ll “M", —e, m. = zařízení

na vypínání, vypětí elektrického
proudu, motoru; '
vypinati, v. pínati: vypinavý ['Vě;
-vost] = vypínajíci se, vyvyšu
jící se

vypírati, v. prátl .
výpis, -u, m. = vypsání z něčeho.

co si vypíšeme; výpisek, -sku, m.
= co si vypíšeme

vypiskovatl, v. piskati
vypisovač || -vatel, -e, m. = kdo

vypisuje; mati, v. psáti
vypjat(ý), v. pnouti
vyplaceně, v. franko; vypláceti,

v. platiti
Výplach, -u, m. = vypláchnutí
vypláchnouti, vyplachovati, v. plách

nouti
.výplašek, -šku, m., obyč. pomn.

-šky = splašky, pomyje; = po
sledni dešťové kapky (Herb.)

vyplašovatl, v. plášiti
výplata, ž. = vyplácení; výplatce,

m. = kdo Vyplácí; -tna, ž. =
místo. kde se vyplácí; -tni lhůtaa,
den, listina; -tfn£k, -a, m. = vý
platce

vyplavenina, ž. = co bylo vyplavena
'vyplavělý = vybledlý (šmil.)
výplavky, m. pomn. = druhé vin

né hrozny
vypláznouti, -zl,' -znuv, -znut(í):

v. jazyk = vysunouti z úst; v.
penize = vyklopit (vulg.);
vyplazo'vati jazyk, nedokon.

vypouzeti

výplet; -u, m. = vypleteni
vyplet, -a...., -t£, v. II plíti
vyplétati, v. plétati
vyplivovati, v. plivnouti
výplň, -ně, ž. || výplněk, -ňku, m.

= co něco vyplňuje
vyplnitelný = co lze vyplnit; vy

plňovati, v. plniti
výplod, -u, m. || -dek, —dku (Č.

Chod) = plod, výtvor lidského
ducha, chorého mozku... (často
s přihanou)

vyplouvatl, v. plavati
vyplývati, v. plývati
vypnulina, ž. = vypjaté místo, o

prsou (č.-Chod); = návrší (Vr.),
pahorkatina.

vypocovatl, v. potitl
výpočet, -čtu, m. = vypočtení, vý

sledek toho
vypočístl, v. čísti;

vypočítatelný || -č£- = co lze vy- .
počítat; wpočitavý [—vě; -vost]
= dbající při všem svého pro
Spěchu, zisku

vypodobniti koho, co = vystihnout
jeho podobu, vyobrazit; -bňovat4
nedok.

*vypoduškovati = vyčalounit
—vypointovatl, v. pointa
vypojlti, -jovati, v. II pojiti
vypoklonkovati, v. poklon
vypomáhatl, v. pomoci
výpomoc, -l. ž. = dočasná pomoc;

poslat, přijmout koho na v.;
-cný dělník, učitel... = na vý

výpon_ -u, m. = vypětí (cvik); v.
síly (Durd.)

vyposmívati se, v. smátl se
*výpot, -u, m. = výpotek; výpote

ček, -čku, m., zdrob. k výpotek;
přenes. (html.) = „vypocené“.
s námahou Vthořené dilo (šal.);
výpotek, -tku, m. = co se vypotí

*vypouchlý = vypouklý (Č.-Chod)
vypoukllna, ž. = něco vypouklé

ho: zdrob. -li'nka„ ž.;
vypouklý [-le; —lost]= obrácený
k nám oblou stranou (čelo...)

vypouštětl, v. pouštěti
vypouzetl, v. puditl
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výpověď, -dí, ž., 1. v. u soudu... =
co vypovíme, řekneme; 2. v.
smlouvy, členství... = vypovědění,
oznámení, že smlouvu více ne
uznáváme, že přestáváme býti
členem; v. z bytu = v. nájemní
smlouvy: dát komu v.; vklad...
na v.; láska... na. v. = chvilko—
vá, nestálá (hovor.)

vypověděnec || časť. -'Dězenec, -nce,
m. = kdo je vypověděn, -vězen

vypověditelný [most] = co lze vy
p0vědět

vývaědní,
lhůta

vypovězenec, v. vypověděnec
vypovídací dekret = o vypovědě—

ní; v. věta = oznamovací (Ertl);
-dat1'„ v. pověděti

vyprahlý || -p'ráh
vyschlý: v. žízní;
hrdlo; v. prahnouti

přid. k výpověď: v.

[-le; -lost] =
-lá země, -lé

výprask, —u,m. = vypraskání, na—_
bití; -skový: -vá exekuce (Ner.)

vyprašovák, -u, m. = klepáč na
šaty; -'va.ti, v. prášiti

výprava, 2. = vypravování, vylíčení
(obroz.) = výbava (T. Nov.);
válečná v. = tažení; polární...
v. = výzkumný let, má cesta;
v. dětí do školy..., v. vlaku,
zboží... = vypravení, 'schystání
všeho potřebného, příprava k od
jezdu, k odeslání; v. divadelního
kusu = vnější vypravení, u—pro
jeviště, kulisy, oděv, tance...

výpravce || -včí [JvkyněL m. =
kdo vypravuje vlak, poštu...

vypravěč || vyprá— [-čka], -e, m.
= kdo vypravuje (událost...).
vypravovatel ; wěčský [-sky ;
-ství] (talent, nadání, umění...);
vyprávěti, v. pravlti

výpravka, -vek, ž. = terčík, kte
rým dává výpravčí znamení k
odjezdu vlaku; = výpravna;
doky/ně, v. výpravce;
amu, -ven, ž. = místnost, budo
va, na vypravování, odesílání spi
sů...; -'lmé, stř. = poplatek 'za
vypravení; Mi úředník, lhůta;
-vný [-ně; -vnost], 1., = mající

ráz vyprávění, epický (sloh, bá—
seň...); 2. -vný kus, film = bo
hatě vypravený pro jeviště...

vypravovací = výpravný 1. (říd.):
-vovatel [-lka,], -e, m. = vypra
věč; 410mm, v. praviti

vyprazdňovati, v. prázdniti
vyprchalý = co vyprchá
vyprodaný, v. dáti
výprodej, -e, m. = úplný rozprodej
'výprosce, m. = prosebník za ko—

ho: v. k smrti odsouzených (žal.)
vyprošovati, v. proslti
vyprošťovati, v. prostiti
vyprovázeti, modni, v. voditi
vypršelý = prošlý. uplynulý. o

lhůtě.... v. pršetl
vypryšťovati, v. prýštiti
vypřahati, -přáhnouti, v. -přahatí
výpřež, -e, ž. = vypřaženi
vypsaný, v. psáti
vyptavač, -e, m. = kdo se vyptává;

—ptá'vatise, v. ptáti se
vypnčeiý = co vypučí, v. pučeti
výpůjčka, ž. = vypůjčení; -jčkový

(fond, splátka); -jční listina;
rjčovatel [-Zka], -e, m. = kdo si
vypůjčuje; -jčovati, v. půjčiti

vypukllna, ž. = něco vypouklěho;
vypuklý [-le; -lost] = náhle na.
stalý (nepokoj, bouře); = vy
pouklý

vypulovati, v. pouliti
výpust, -ti, ž. [] řidč. -u, m. = za

řízení na vypouštění vody atp.;
výpustka, 2. = vynechání slova
..., elipsa

vypuzovati, v. pudiťi
výr (lid. vejr), -a, m., soví rod;

koukat jako v. = upřeně, za
mračeně, vejřit (lid. a hovor.):
kýho výra! = kýho ďasa, čerta

vyráběti, v. robiti; vyrabitel [-lka],
-e, m. = výrobce

vyráčiti se, v. ráčiti
výraz, -u, m.. 1. v. obličeje. oka.

v obličeji... = rysy, tahy, v
nichž se něco zračí (smutek...);
2. v. citu, hněvu... = projev;
dát v. citu... = projevitl cit;
(slovní) .v. = vyjádření, slovo;
v mluvnic. též = spojeni slov—tvo



výraziva 1692 výří

řících významovou jednotku (na
př. předložkový V.); početní v.
= celek

výrazivo, stř. hromad. = souhrn
výrazů, výrazových prostředků,
slovní zásoba; výrazivý [-vě;
“vostJ = bohatý na výrazivo
(šal.); = výrazově vyspělý, pruž
ný, o jazyce

výrazný [mé,- -'nost], 1.
jící zřetelný výraz 1.,
rázovitý (pohled, hlava,
oko...); 2.
o řeči, o výslovnosti; 2.
mějši [máji]

výrazOvý' [-'uě], příd. k výraz: v.
prostředek... = vyjadřovací; -vě
= po stránce výrazové;
výrazuplný' [»ně; —nost]
Jir.) = výrazný 1.

výtažek, -ž.ku, m.
přední žitná mouka.

vyražení,
= zábava (lid. .a hovor.)

Vyrážeti, v. rážeti

= ma.

(Ner. ,

vyrážka, ž. = osutina na kůži, na
sliznici '

výtažku, v. výrazek; výražkooý =

výroba, ž. = vyrábění, lidská práce ,
zaměřená k opatření hmotných
životních potřeb; výrobačka, ž.
= žačka Výrobáku (stud.); Vý
robák, -u, m. = ženský výrobní
spolek v Praze (stud.);
výrobce [fbkýně], m = kdo .vy
rábí;
výrobek, -bku_ m. = vyrobený
předmět; výrobna, ž. = místnost,
budova, kde se vyrábí;
výrobní cena, činnost, družstvo,
podmínky; v. síly, V. síla; v. vzta
hy (poměry), v. vztah;
výrobnost, -i, ž. = výrobní schop
nost, produktivita. || stav výroby

výročí, stř. = den, kdy se dovršuje
rok od úmrtí, sňatku...; výroční
["—ně]: v. den = výročí; v. slav

. nost = 5. výročí; v. trh = jednou
za rok; v. zpráva = za. rok...; -ně
= v den výročí (Ner.);
*výročnice, ž. = výročí, -ční den

význačný. „
tvář, .

= zřetelný, důrazný.
stup. '

|| výražka, ž. =:

stř.., v. raziti, konkrétně.

vyrojovati se, v. rojiti se
výrok, -u, m. = co někdo řekne;

= rozhodnutí, rozsudek; = pří
sudek (mluvnic.); výrokový =
přísudkový

výron, -u, m. = vyřinutí, vylití
(krve do mozku); přenes. v. fan
tasie = výtvor, výplod

výrostek, -tka, m. =
chlapec, mladík;
wrostlý = kdo, co vyroste

výrovka " -1ma, ž. = čihadlo s vý

odrostlý

rem
“Vyrovnací || Www! řízení... =

za. účelem vyrovnání; vyrovná
ní, stř., v. rovnati; -vnávati, v.
rovnati

vyrovnaný [-ně,- -nost], k vyrov
natí: -ná. váha; přenes. v. člo
Věk = s pevnými zásadami.
klidný, rozvážný: podob. má po
vaha

vyroZumívati, v. rozuměti
vyrudlý [-le; -lost] = vybledlý; \

rudnouti
vyrůstati, v. růsti
výrůstek, -stku, m. = vyvýšenina
' tkáně
vyrypovati, v. rýpnouti
"vy'rývati, v. rýti
výřad, -u, m.: v. zvěře (po'ho

ně) = vystavení, seskupení (mys
llv.)

vyřaďovací " řidč. -řazovac£ = slou
žící vyřaďování; -řaďova,t'_i || -řa
zovatt', v. řaditi '

výřečník', -a, m. = výřečný člověk
(na., Tilsch.);
výřečný buě,- -nost] = výmluv
ný; Lnost, někdy též = výslov
nost

výřez -u, m. = vyříznutí, něco
vyříznutého, vyříznutý kus masa
ocásek, strom

vyřezávací = na. vyřezávání;
-zwva.č[-čka], -e, m. = kdo n. co
vyřezává; -záva/ný- = Vzdobený
vyřezáváním; -závati, v. řezati

výřezek, -zku, m. = něco vyříz
nutého

vyřezovati, v. řezati
Výří, přid. k výr



vyřídllka 1693 výslech

vyřídilka. || někdy -'ří-, ž. = vý- vysílaný, -s'ilovat'i, v. síliti
mluvná ústa, výmluvnost (lid.) vysívati, v. síti

vyřinovati, v. řinouti vyskakovatl, v. skákati
výřiti, v. vejřiti výskal, -a, m. = kdo rád výská,
vyřizovatl, v. říditi hýřil, v přísl. co nachoval Stýs
vyřknouti, -řkl, -řčen „ -řknut = kal, to utratil V.

vyslovit, vyhlásit (rozsudek...)
výsada., ž., 1. = větev parohu; =

zvláštní právo, privilej (v tříd.
společ);
výsadec -dce, m. = výsada (pa
rohu);
výsadek, -dku, m. = výběžek
(šafař., Palac.); = vysazení voj
ska, mužstva, desant;
výsadkář, -e, m. = parašutista:
-kářský [-kářstvl], přid. k tomu:
výsadkový, přid. k výsadek: -vé
vojsko;
výsadní přid. k výsada: v pravo,
listina, postavení

vysávací, vysavač, vysávati, v. vy
ssávací...

'vysazený, v. saditi; přenes. = vy—
sedlý (Palac.); = výsadní (t.);'
vysázeti, -sazovati, v. sázeti

výseč, -e, ž. = vyseknutá část kruhu
výsad, -u, m. = vysednutí (cvik);

vysedati, v. sedati; vysedlina, ž.
= vysedlé místo, hrbol(ek);
výsedlý = vystupující, vyčníva
jící: -lé lícní kosti

výsek, -u, m., 1. v. masa... = vy
sekávání; 2. = (vyseknuta) část
něčeho: v. kruhu; v, nebe (Dyk),
moře (Maja-.)—

vysemeniti Se = pozbýti semena
(odbor.); nedok. dňovati se

výsev, -u, m. = vysévání, vysetí:
vysévati, v. síti

výsevok, —vku, m. || '-vka, ž.
(Herb) ='= co se vyseje; = vy
střelení sekaného kovu, kamínků
s hradu na útočníka (zastara, J in) .

výsevní, přid. k výsev: v. plocha
vyselnlý, v. schnouti
vysílací (stanice...) = z čeho se

vysílá., na vysílání, v. přístroj
neboli vysílač !| časť. vysi-, -e,
m.; v. stanice neboli vysílačka,
ž.; vysilatel, -e, 'm. = kdo \'y
síla; vysllati, v. sílati

výskatl (sl) = radostí, jásavě kři
čet, vykřikovat; slož. dokon. na.
se (mnoho); pro- celou noc:
roz- se = děti se do výskání;
za- si prostě dokon.; -výskovatž,
slož. nedokon. 1170—= výskat
(Jil-., zastar.); vý-;
výskávati, opakov.

výskavý [-vě; -vost] = výskající:
—váradost = projevovaná výská
ním (Olbr.)

výsknouti, -kl, -knut(í), dok. k výs—
kati; slož. dokon. do- až kam
(Hál.); vaz-, za- si

*vyskobltl = opatřit, upevniti sko
baml (čap.)

výskok, -u, m, = vyskočeni
výskot, —u,m. = výskám
—vyskovati, v. výskati
výskyt, -u, m. = vyskýtání, vy

skytování (nerostů...); = zjev
(Koll.); vyskytnouti se, -tovat1'.,
v. skytnoutl

vyslanec [v-nkýněJ, -nce, m. = vy
slaný, člověk, diplomat pověřený
zastupováním statu; mec-ký úřad;
-ká budova neboli mectví, stř.

*výsled, -u, m. || zprav. -de7c, -dku,
m. = co z čeho vyplyne, vzejde:
v. práce, zkoušky, počítání, vo
leb...;
*výsledkovatí = usuzovat (Pa.
lac.); -dkový: -vá. věta;
výsledm'ce, ž. = výsledná sila
(odb.); -dnice vlivů, poměrů... =
výsledek;
výsledný = z něčeho vyplýva

konečný (dojem. stav, úči
nek); -dné souvětí = vyjadřující
výsledek

výslech, -u, m. = vyslechnutí, vy
slýchání (svědků, obviněného. ..) :
křížový v. = řada otázek „kři

, na přeskáčku, úmyslně ne
soustavných; = vyslyšení (Suš.)



vysléchatí 1694 vysokost

vysléchatl, -sle-, vyslechnouti, v. = teplem, žárem vyschnouti,
slechnouti okorati ;

'vyslepičiti komu co = povědět. wsmahovati, nedok. ; v. hrdla
prozradit (vulg.)

výslibek, -bku, m. =
'vyslípati komu co =

čítat (Suš.);
výslžpek, -pku, m. || vyslípka, ž.

slib (Roll.)
vytýkat, W

= výtka, výčitka (Suš.);
vyslžpnoutž, dok. k vyslípati
(šmil., Herrm.); = prozraditi
(Č.-Chod) 

vysloužilec, -lce, m. = vysloužilý
vojín; přenes. duševní -lci (Ner.);
vžilý = kdo vyslouží

'výslova, ž. (šafař.) = výslovnost
vyslovený [-ně]: -ná myšlenka..:

-ný straník... = zjevný, rozhod
ný; -ně stranický... = zjevně

vyslovitelný = co lze vyslovit;
těžko- v.; wm, v. sloviti

výslovnost, -i, z. = vyslovování
hlásek, slov;
výslovný [mě] = zřetelně, jasně
vyslovený, řečený (rozkaz, přá.
ní, žádost)

vyslovovati, v. sloviti
'výsluha, ž. = výslužka;

vysluhovati, v. sloužiti
'výsluň, -ně, ž. (Slád.) || zprav.

výsluní, stř. = místo na. slunci,
slunné; přenes. v. života. = po
hoda; být na v. slávy, přízně.
lásky... = těšiti se velké slávě-i...;
oýslunný = slunný

výslužba, ž. = stav po činné služ
bě, odpočinek, pense; ve —bě.
zkratka. v. v.

výslužka, -žek, ž. = „co si vy
sloužíme“, dárek z jídel na hosti
ně

výSIužné, -ho, stř. = plat ve Vý—
službě, odpočivné, pense; -Mk,
-a, m. = penslsta. (říci.)

vyslýchati, v. slýchati
'vyslyšitelně se zamilovat (Hav

líč.) = tak, že můžeme být vy
slyšení

vysmahati, nedok. k vysmahnouti;
vysmahlý = kdo, co vysmahne;
vysmahnouti, -hl, -hnuv,- -hnutí

= vysušovat (Vr.)
vysmažovati, v. smažit!
vySmeknouti, v. smeknouti
výsměch, -u, m. = vysmání, vy

smívání, posměch;
'výsměchář, -e, m. = kdo si dě
lá. z něčeho, z někoho výsměch

výSmčšek„ -šku, m. = výsměch
(kniž.);
výsměšný [-'ně; mostJ = po
směšný

vysměvač [-čka], -e, m. = kdo se
vysmívá; zdrob. máček, -čka,
m.; vysměvačný || (So.) výsměvný
[-ně; -nost] = vysmívající se

vysmívati se, v. smáti se;
vysmívavý [Jvě; uvost] = vysmě
vačný (Arb., Dur. a. j.)

vySmradltl, —smrádnouti, v. smrad
vysmrkatl se, -knouti, v. II smrkap

ti a smrknouti
Vysmýknoutl, -kl, -knut(í) =

vléci, vytrhnout, vyškubnout;
vysmykovati, nedok.

vysněný, v. I sníti
vynace, v. vysoký
vysočina, ž. = pahorkatina; zdrob.

-nka, ž.

vy

vysoká., ž. = vysoká. zvěř (srnci.
jeleni...)

vysokanánský, -kánsky' = velmi
vysoký (cit.)

vysoko, 1. příslov.: být, sedět, le
tět, viset... v.; 2. stř. podst.
(kniž.): do -ka = do výšky
(čech); ve —ku (Vr.); z _ka
= z výšky " příslov. zvysoka..
v. tam '

vysokoblahorodí, stř., starší uctivé
oslovení: Vaše V.

vysokomýtský, přid. k Vysoké
Mýto

vysokonohý = mající vysoké nohy
vysokopecní-, -e, m. = tavič ve vy—'

soké peci
vysokoproudý, přid. k vysoký

proud
'vysokorodý = urozený (R. Svob.)
vysokost, v. vysoký



vysokoškolák 1695 vystoupeni

vysokoškolák [-lačka], m. = po
sluchač vysoké školy; -školský,
přid. k vysoká. škola: -ský stu
dent, řád.

vysokotlaký = zařízený na. vyso
ký tlak (kotel)

vysoký [-sok0,- -soce; —sokost] =
mající rozměry ve směru svis—
lém: jak v. je ten strom?; strom
v. 10 m ap.; = mající poměrně
značné rozměry ve směru svis
lém, .opak k nízký (strom, dům.
člověk, hora...); = velký, znač—
ný (věk, stáří); v. tón; -ká
škola = universita, technika. .. ;
= významný, vlivný (úřad, po
stavení); -ká politika = ne drob
ná, týkající se životních zájmů
státních; někdy posměš. = kte
ré nerozumí nezasvěcenec; -ký
sloh = knižní, učený...; '-ká
zvěř, v. vysoká;
vysoce cenný, nadaný, důležitý...
= velmi; v. vysoko;
-kost, i mn. = výšina (knlž.):
z -kosti (Erb.); k -kostem spětl
(Slád.); v. vyšší

vysolov-ati, v. soliti
Výsost, -i, ž. = vysokost, výši—

na: sláva na -stech (bibl.); =
výška: muž slušné -sti (Palac.);
mravní V. (Suš.) = vznešenost.
důstojnost; císařská V. = veli
čenstvo, majestát; v. národa; na
v. důležitý... = neobyčejně, vel
mi, vysoce;
výsostný [mě;- nostJ, příd. k
Výsost: v. práh budoucnosti = no
dostupný (Krásnoh.); zprav. -ná
práva = příslušející hlavě stá
tu; též -ná práva národní; —ně
promluvit (sál.) = velebně, ma
jestátně; -nost uměleckéhodíla (t.)

'výsota || vy-, ž. = výšina (říd.
kniž.)

vysoušeti, v. sušiti
vysouvati, v. souti a sunouti
výSpa, ž., 2 pol. = ostrov- (knlž.)

= břeh vysunutý do vody
vyspalý, v. spáti
vyspělý [-le; Jost-] = dospělý, vy

zrálý, dokonalý (muž, umění...)

vyspívatl, v. spěti
vyspraviti, -vovati, v. praviti
vysrkovati, v. srk
vyssávací [] vysá- přístroj neboli

vyssavač " vysa- -e. m.; —vaě
lidu... = kdo jej vysává., vyko
řisťuje; vyssá'vati || vysel-, v. ssáti
Il sáti

vystačovatl, v. stačiti
vystálý, v. I státi
vystání, stř. k vystáti, v. I státi:

není to k v. || je to k neva/stává,
german. m. to nelze, není
možná vystát, snést, vydržet

výstava, ž. = vystavení. -vování
výrobků, strojů, zboží, umělec
kých, literárních... děl, výsledků
různých oborů práce k snadněj
šímu poznání...; = výklad (Pa
lac.); = výtka (Puchm.); zdrob.
Duka, -vek, ž.; = ráz dříví (Mar.)

výstavba, 2. = (vy)tvoření, (vy)bu
dování, zařizování...: v. státu, so
cialismu; nespr. v. domu... m.
stavba, stavění

výstavec, -vce (Herb.) || mak, -vku,
m. = strom ponechaný na pasece

výstaviště, stř. = místo, kde je
výstava

výstavní, přid. k výstava: v. ruch.
pavilon, loterie, vlak...; v. kus
= hodící se na výstavu;
wnictví, stř. = pořádání Výstav,
péče o ně

výstavný [-ně; -nost] = ,.jako na
výstavu", stavebně úhledný
(dům, město)

vystavovací právo = právo vysta
vovat; dva/vatel [-Zka], -e, m. =
kdo vystavuje; dvovati, v. staviti

výstelka, ž. = kryt tělesných dutin
vystěliovalec [-lkyně], -lce, m. =

kdo se vystěhuje, emigrant;
decký [-lect'u>i], přid. k tomu

vystihnouti, -ho'vat'i, v. stíhnouti
výstižný [mě,- -nost] = dobře.vy

stihující
vystoupení—, stř., k vystoupiti,- 1.

v. na horu, ze spolku...; 2. pěk—
ně... v. = způsoby, chování, vy
stupovám



vystouplý 1696 vysvítati

vystouplý, v. stoupnouti
výstraha, ž. = vystříhání (před

někým, před něčím), varování.
varovné napomenutí; dát komu
-hu; učinit co na -hu, pro -hu,
k -ze

vystraš0vati, v. strašiti
výstražný plně,- -nost] = jsoucí

na výstrahu (výstřel, příklad,
znamení, tabulka, trest...)

vystrkov (V.), -a, m. = vyhnálov
(lid. a. hovor.)

vystrkovati, v. strkati
"vystrmělý = strmící (šlejh.)
vystrnadlti, -děn(í) = vystrčit, vy

pudit (lid. a hovor.); nedok.
-ďovati

'vystrnulý = vyčnívající (šlejh.)
výstroj, -e, m. || ž. = vystrojení.

odění šatstvem, vybavení stroje
různými součástkami; vystrojo—
vati, v. strojiti

'výstředek, -dku, m. = výstřed
n05t (Bran)

výstřední [-'ně; www] = vyboču—
jící z obvyklých mezi, z pravé
míry, krajní, divoký (člověk, čin,
chování, móda...); -ně se chovati;
-nost chování...; -nost = vý
střední čin, v. chování;
výstřednžk [miceL -a, m. = vý
střední člověk;
výstředný kruh = nemající s ji
ným(i) společný střed

Výstřel, -u, m. = vystřelení, Jena
rána;
výstřelek, -lku, m. = něco vybo
čujícího z obvyklých mezí, vý
střednost; v., -lka, m. = výros
tek (Koll., Palac. podle bible);
vystřelovati, v. střeliti

'výstřeší, _stř. = přečnívající část
střechy (Baar)

*výstřežný = čeho se máme vý
stříhati (čelak.)

vystříbi-iti, v. tříbiti
výstřih, -u, m. = vystřižení, vy

střižené. část šatu, prádla.
vystříhati, V. střici a. stříhati
vystřihovati, v. stříhati ' .
vystřikovati, v. stříknouti
vystřízlívělý, wěti, v. střízlivětí

výstřižek, -žku, m. =
kus novin...

vystřižený

výstup, -u, m. = vystoupení, vy—
stupování na horu...;' v. kandi
dáta učitelství = vyučování na
zkoušku; v, na, jevišti = Výjev,
scéna; v. mimo jeviště = ne
chutný výjev, -ná scéna;
výstupek, -pku, m. = co vystu
puje (ze skály...); výstupiště,
stř. = výstupní perou; výstupní
stanice = kde se vystupuje; -ní
zkouška = veřejné vystoupení
absolventů

vystupňovaný, matt, v. stupňovací
vystupování, stř. k vystupovati, 1.

v. na hory, z církve...; 2. = vy—
stoupení 2., -vati, v. stoupiti

vystydlý, v. stydnouti
vystýlati, v. stlatí
vysunovati, v. sunouti
vysušovací přístroj = na vysušo—

vání, neboli -'va,č, -e, m., madlo,
stř.; Jvati, v. sušiti

vysutý, v. souti; sr. visutý
výsuvkm -vek, 2. = vysutí (hlásky);

výsuvný = na vysouvání (žeb
řík); -né e = vysouvající se,
pohybné, na př. pes-psa (Bezn)

vysuzovati, v. souditi
vysvěcovati, v. světiti
vysvědčení, stř. = osvědčení, po—

tvrzení některých věcí, prospě
chu...: školní, lékařské v., v. za
chovalosti...

vySvětlená, ž., jen ve spojení na
-nou = na vysvětlení;
vysvětlen/í, Jiti, v. světliti se;
vysvětlitelný = co se dá. vysvět—
lit: těžko -litelný jev; je -1itel
no, obyč. lze, můžeme si... vy—
světlit;
vysvětlivka, -vek, ž. = poznámka
na vysvětlení; “Ji/vost, -i, 2.
(Sal.) = snaha vše vysvětlit;
vysvětlovatel [-Zka], -e, m. = kdo
vysvětluje (Třebíz., Klicp.); -lo

, vati, v. světliti se
vysvítati, —svitnouti, v. svítati'
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vysvoboditel [-lka], -e, m. = kdo vyšívací jehla, rám, stroj = na
vysvobodí; -boditi, -zen(í) = o- vyšívání; vyší/nač ll -ší- [-čka.], -e,
svoboditi; -d1ti koho z čeho: -bo- = kdo vyšívá; -čský [-čství],
zovati, nedokon. přid. k tomu;

vysychati, v. schnouti
vysypaná, ž., v. sypati
I výš(e), příslov., v. vysoký
II výše, ž = výška; přenes. mrav

ní... v. = dokonalost, vyspělost;
být, stát na výši doby = ne
opožďovati se za. ní;
v. navýš, zvýší

Vyšehrad (lid. Vyšo-), -u, m., část
Prahy; vyšehradský, přid. k to
mu

vyšeptalý = slabý (hlas); =
kotlaný (lid.)

vyšetřovací vazba, výbor = na. v_v—
šetřování; '-vanec [—vanka], -nce,
m. = kdo je vyšetřován; -vatt,
sr. šetřiti

výšin, -u, m. = vyšinutí (cvik);
v. z větné vazby = vychýlení,
vybočení, anakolut

výšina, ž. = vysoké místo, vrch:
výšin'ná rovina = náhorní (šlejh.)

vyšinovati, v. šinouti;
výšinulec, -lce, m. = kdo se vy
šine (Vaněk, (:.-Chod)

výšití = činit vysokým, vyšším.
zvedati do výše: příroda výší
stromy (Heyd.); čerchov se výší
nad námi (Baar); trpaslík se
výší (Heyd.) = vytahuje se, aby
byl vyšší; obyč. jen slož. dokon.
po- k'oho = jmenovat, ustanovit
na vyšší místo; po- koho za. dok
tora = prohlásit; podmětově
po- (v úřadě) = být povýšen:
být povýšen nad něco = povzne
sen (často hanl.); povýšený [vně,

vy

-'rwst]: p. úředník... || člověk p.
nad co = povznešený; -ně si po—
čínati; v. povýšenec;
pře- koho, co = předstihnout;
vy- co (Koll., Holeč.) = učinit
vyšším; z- co = vy-; 2- ceny,
platy, daně, dojem, či důvěru.
odvahu = zvětšit, zesílit;
-vyšovatž, slož. nedok. zao-, pře-;

“vy- se nad koho = vypínati se;
z- platy...
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vyšívání, stř., k vyšívati, v. šití;
= vyšitá ozdoba, výšivka

výšivka, -vek, ž. = vyšívání, vyší
vaná. práce; -kový, přid. k tomu

výška, -šek, ž. = vysokost, výše.
rozměry ve svislém směru: v.
věže...; v měřic. = vzdálenost
vrcholu od protější strany, stě—
ny; v. tónu, hlasu; ve výšce =
ve vysoké poloze, vysoko nad
námi...; z výšky = z vysoké po
lohy_

výškleb, -u, m. || časť. -bek,
m. = výsměch pošklebek;
výšklebný úmysl... = vyjadřující
výsměch (Herrm.);
vyšklebovati se, v. škleb

vyšklíbati Se = šklíbitl se, vyškle—

-bku,

bovati
Vyškov, -a, m., město na. M.; -van

[-vanka.] || lid. a hovor. -vák
[mačkaL -a, m. = obyvatel Vyš
kova, rodák z něho; vyškovský
okres, rodák... '

výškový, příd. k výška.: v. rozdíl
= ve výšce

výškrab, —u,m. = vyškrábnutí, vy
škrabání (lékař.); -bek, -bku.
m. = vyškrabané těsto z díže,
pečivo z něho; lid. & hovor. =
poslední dítě; výškrabovati, v.
škrabati

vyškrtovati_ v. škrt
vyškvářeti, -škvařovati, v. škvařiti
výšlap, -u, m. = vycházka, výlet

(vulg.);
vyšla/pami, -povati, v. šlapati

výšleh, -u, m. = vyšlehování,
—hnutí (kniž.); vyšlehlý, -hova,ti,
v. šlehnouti '

vyšněbrodský, v. vyšní
*vyšní || —ný= vyšší, horní (zast.),

jen v míst. jm. Vyšný, -ného.
m., vsi v Č., Vyšwi Brod, nyní
Vyšší B.; vyšňobrodský || (zast.)
vyšněbrodský, příd. k tomu

vyšňořiti, -řovatí, v. šňořiti
výšplechty, v. vejšplechty



vyšší

vyšší [výšle)], 2. stup. k vysoký;
přenes. vyšší společenské vrstvy
= výše postavené, ,.lepší", vlád
noucí n. jim přisluhující (v třídní
společnosti); podob. v. společnost;
v. zajmy... = ne osobní, nýbrž
zájmy celku, společnosti

'vyštčrbiti pochybit, pobloudit
(Palac., Suš.); nedokon. -bovati

vyštipovati, v. štipati
vyšťuchovati, v. šťouch
vyšumělý = co vyšumí;

*vyšumo'vati prohledat (šum.)
výšvih, -u, m. = vyšvihnutí (cvik):

v. k literatuře (č.-Chod); vyšvi—
hovati, v. švihati

vytáčeti, v. točiti; vytáč'i'vý [dvě,
-vost]: -vá, odpověď s vytáč
kami, vyhýbavé.:
wtáčka, -ček, ž. = vytáčení, vý
mluva

výtah, -u, m.; 1. v. z účtu, z mat
riky... = výpis; v. z řeči, ze spi
su... zhuštěný obsah; 2. = vy
tahovadlo, zdviž

'vytáhlec, m. vytahlý člověk
(Nar.) || -hlžk, -a, m. (č.-Chod);
wtáhlý [-Ze; —lost]= vysoký &
hubený, o člověku

vytahovací = na vytahování;
vytahováček, -čku, m., zdrob.
k vytahovák;
-vadlo, -de1, stř. = vytahovací
zařízení;
mák, -u, m. = nástroj na vy
tahování; Lucík, -a, m. = kdo
se vytahuje, vypíná, chlubí
(Vanč., nez.)
vytahovati, v tahati

výtahový, přid. k výtah 2.
výtápěcí zařízení = na vytápění;

-pěti, v. topitl
vyťnt(ý), v. títi
výtažek, -žku, m. = co se získá

z něčeho parou, tlakem, tresť
vytčen(í), mý, v. tknouti
výtečná, —né,ž. = výtečná znám

ka na vysvědčení (lepší než vý
borna); mick'ý Pracky; -nžctm'],
příd. k mik [-nice], -a, m.
výtečný, vynikající člověk (často .
ironie.),

1698 výt0čka

zna—

prospěch
= slič—

výteč'ný [-ně; -nost], 1.
menitý, výborný; v.
(lepší než výborný); 2.
ný (Palac, zastar.)

vytékati, v. téci
vytentočkovati se, -tovati se = vy

konat .,potřebu“ (lid.)
vytepavač, -e, m. = kdo vytepává
výběr, -u, m. = vytřeni, co se

vytře; vytěrač [-čka], -e, m. =
kdo vytírá: vytěradlo, -del,
zdrob. -rátko, -tek, stř. = před—
mět, zařízení na vytírání;
výtěrek, -rku, m. = co odpadne
při vytírání, pazdeří

vytěsniti koho = vytlačit, vypudit;
-sňovati, nedok.

vytětí, v. títi
, -e, ž. (Vr.)

—žku, m.
užitek, zisk:
výtěžnost, -i, ž.: v. masa, sádla.
loje = množství, které je možno.
nutno vytěžit, získat (z živé váhy)

výti, vyji, vyj, vyl, vytí, o naříka
vém psím... hlase; kdo chce s
vlky býti, musí s nimi v. (přísl.)
= musí se jim (špatnému okolí)
přizpůsobiti; slož. prostě dokon.
za- ,- -výva.ti, slož. nedokon. zao-,
za- = výti (šlejh.)

vytínati, v. titi .
vytírnti, v. třiti; vytí'rka, ž. =

sukno na chomoutě formanské
ho podsedniho koně (J'ir.)

výtisk, -u, m. vytištěný exem
plář něčeho; vytiskovatz', vytiš
těný, v. tisknouti

výtka, -tek, ž. = vytčení chyby.
projev nespokojenosti, pokárání;
po výtce || povýtce, příslov.
hlavně, především (říd. kniž.)

výtlaček, -čku, m. = co se vytlačí
(z vinných hroznů...)

vytlačovati, v. tlačlti
vytloukač, -e, m. kdo vytlouká

(okna); -ka.t'í, v. tlouci
vytmaviti, v. tmavěti

ll obyč. výtě
co vytěžime,

výtočka., ž. = vytáčka, výmluva
(Němc.); = kovová. vložka v hla—
vě kola.
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výtod, v. vítod
výtok, -u, m. = vytékání, jeho

místo; -kový: -vá roura
výton, —u, m. || -toň, —ně, ž. =

náplavka
výtop, -u, (Jin) !! časť. -pek, -pku,

m. = pokáráni, důtka (lid.)
výtopna, -pen, 2. = topírna; 177137

[-pnost] = co lze dobře vytopít
(pokoj...)

„vytoužený, v. toužiti
vytráeetl, v. tratíti
*vytrčelý = trčící (šlejh.)
vytrhovatl, v. trhati
*výtruba, ž. = vytrubování;

vytrubovati, v. troubiti
výtrus, -u !| -sek, -sku, m. = roz

množovací tělísko tajnosnubných
rostlin; -3ný, v. tajnosnubný

vytrušovati, v. trousiti
vytrvalec, -ICe, m. = vytrvalý člo

věk; "'vytrvalect'ví, stř. = vy
trvalost; vytrvalý [-le; —lost]=
kdo vytrvá. v něčem, stálý, hou
ževnatý; = trvalý (Mah)

výtrysk, -u, m. = vytrysknuti,
—sková.ní:-sky slunečních paprsků
(Řez.); = co vytryskne: v. srdce
(č.-Chod);
vytrysklý, -k0vati, v. trysknouti

*výtržek, -žku, m. = výtržnost
(Palac.)

*vytrženec, -nce, m. = kdo je u
vytržení, blouznivec (Sab, č.—
Chod)

vytržení, stř., 1. v. zubu, koho z
práce..., v. trhnouti; 2. v. (mysli)
= opojení, nadšení;. ve v. ]]
(kniž.) u v.; náboženské v. =
nadšení, blouznění; *wtržený =
jsoucí (jako) u vytržení (Pfleger
Mor.); -né zahledění (Vr.)

*výtržka, ž. = vytrhování, přeru
šeni, -šováni (Svět.)

výtržně, v. dále výtržný;
výtržník [—nice], -a, m. = kdo
působí výtržnost, výtržný člověk;
výtržnost, -i, ž. = rušení klidu.
nepřístojnost; výtržný [mě] =
působící výtržnost; -ně oděný
= nápadně, výstředně (Č.-Chod)

vytřasadlo, -del, stř., obyč. pomn.
-dla = zařízení na. vytřásání (slá—
my...); -třásatí, v. třásti;
*vý'třaska, ž. = vytřesená sláma.
(lid.), přenes. (hanl.) o tanečním
mistrovi (Jin)

vytřelý = protřelý (Němc.),
tříbený (Palac, Erb.)

vytřeštěný, -šťova.ti, v. třeštiti
vytříbený E—ně;-nost] = uhlaze

ný, zjemnělý, zbystřený: v.
vkus, úsudek, rozum. sloh

vytnšovati, v. tušiti & tušovati
výtvar, -u, m. = výtvor (zastar.):

-rnický [wu/toky; -mictví], příd.
k -rník [wíceL -a, m. = Vý
tvarný umělec;
-mý [—mě]: -rný umělec (proti
slovesnému) = malíř, grafik, so
chař, architekt, řezbář; -rné
umění '

*vytvařeě [—čka], -e, m. = kdo vv
tváří; vytvářeti, v. tvořiti;
'vytvářítel [-lka; -lkyně (Pa
1ac.)] || vytvařo'vatel, -e, m. (če—

vy

lak.) = kdo vytváří, tvůrce
výtvor, -u, m. = co je vytvořeno.

dílo
vytvořovati, v. tvořiti
vytyčkovati, v. tyčka; -čovatí, v.

tyčítl
vytýkaeí ]] -ka'uý [-1Jě] = vytýka

jící (význam, slovo); -kavě =
vyčítavě (Jin), -kati, v. týkati

*vytylý = otylý, tlustý. o obličeji
(Č.-Chod). o pavouku (Krásnoh.)

*výučba, ž. = vyučováni (říd. kniž.)
vyučená, ž. = vyučení, jen ve

spoj. za -nou: dát komu za. -nou
= prohlásit jej za vyučeného
(řemeslu); přenes. = vytrestat
jej; dostat za. -nou = být vy—
trestán; vyučenec, -nce, m. =
kdo se vyučí

výučné, -ho, stř. = plat za. vyuče
ní; přenes. v. za umění (Beneš.)
= trpké zkušenosti;
výuční || mý list = o vyučení

vyučovací plan, osnova. = podle
které(ho) se vyučuje; v. jazyk
= v kterém se vyučuje; —vatel,
-e, m. = kdo vyučuje; -vatelský,



*výuka,

přid. k tomu; —skéumění neboli
watelsttň, stř.:
-vatž, v. učiti

*výuka., ž. = vyučování (říd.)
vynmělkovaný, v. umělkovaný
vynpomínati, v. -pomenouti
vyúsťovati, v. ústltl
využitelný = koho.

užít
využitkovati koho (4. p.), co Il časť.

koho (2. p.), čeho = využít;
—tkováva,t'l, nedok.

využívati, v. I žití
vyváděti, v. voditi
*vyvaJeně se podívat (Ner.) = s

vyvalenýma očima; vyváleti, vy
valovatž, v.'váleti

čeho lze vy

'vývandr, -u, m. = odchod (Nex-..
z hant.)

vyvanulý = co vyvane
vyvářeti, v. vařiti
vývařisko (šal.) || -řiště, stř. =

místo pod jezem, kde se voda
„vaří", válí, kde tryská ze země;
přenes. v. myšlenek (Tré.)

vyvářka, ž. = vyvaření, vyvařo
váni (pradla...)

vyvařovati, v. vařiti;
vyvařovna, -ven, ž. =
kde se vyvaruje

vyvazen(í), -zovati, v. vaditi, vázati
vyvažeč, -e. m. = kdo vyváží
vývažek, -žku, m. = čím se vyva

žuje
vyvážeti, v. voziti; vyvážka, ž. =

vyvážení, co se vyveze
vyvažomti, v. vážiti
vyvdati, vyvdávat'i., v. vdáti
vyvěrati || řidč. vyv'irati, vlast. ne

dok. k vyvřítí = pramenil:
vývěs, -u, m. = vyvěšování, -šení

praporu... (řidč.); vývěsek, —sku,
m., neboli vývěswý arch = vyšlý
právě z tiskacího stroje; = vý
věsný štít; = plakát || -ska, ž.;
umi tabulka... = vyvěšena, na vy
věšení

vyvěšovati, v. věsiti
vyvětralý, v. větrací
vyvětvitl, -vovat4', v. větviti
vývěva, ž. = přístroj na zřeďování

vzduchu

místnost,

1700 vývrh

'vyvěžený = čnící jako věž (čech)
vyvíjetl, v. víti a vinouti
vývin, -u, m. = vývoj; vyvinovati,

-'n.utý, v. vinouti
vyvírati, v. vyvěrati
vyvlastniti, -ňovati, v. vlastniti
vyvlékati, -knout'i, v. vlékati, vléci
vývod, -u, m. = výklad, co z ně

čeho vyvodíme, závěr; = trubiCe
(v lid. tělo); v. rodu = rodopis

vývodu, v. vévoda
*vývodce, m. = kdo vyvede, za

chránce: v. z rozpaků (Durd.)
vývodní svědek = s. žalovanéstrany
vývoj, -e_ m. = vyvíjení (se), Vý

vin, rozvoj;
*vývojeslovi, stř. = nauka 0 W
voji; *-slovny', přid. k tomu;
vývojka, ž. = vyvíjecí fotogra
fická lázeň;
vývojný [-ně; -nost] (ša1., Sez.)
|| obyč. vývojový [—vě], přid. k
vývoj: v. zákon, -vá. teorie..:
-nost = vývojový raz (šal.)

vyvolací cena = za. kterou se vy
volává. vydražovaná, věc; vyvola
vač [-čka] || vyvolavatel [-lka] [[
vyvolá—, -e, m. = kdo vyvolává;
dávati, v. volati

vyvolená, ž. (v. jeho srdce...) ||
-n'ý, -ného, m. = vyvolená žena
|| -ný muž neboli vyvolenec
[-nkyně], -nce, m.; *-lenstvi,
stř. = to, že jsme vyvolenci
(Krásnoh.)

vývoz, -u, m. = vyvážení (za hra
nice); vývozce, m. = kdo vy—
váží; vývoziště, stř. = místo, od—
kud se vyváží; vývozné, -ho, stř.
= vývozní clo; -zn£ zboží, clo.
povolení...

vyvozovati, v. vodlti
vyvraceti, -covati, v. vraceti
vývrat, -u, m. || vým-at, -ti n. -tě,

ž. = vyvracený strom
vyvražďovatl, v. vraždit!
vyvrbiti se odkud = „vylézti z

vrbí“, náhle se objevit (lid. a.
hovor.n); v. se hrdým slovem
(Krásnoh) = ozvati se náhle

vývrh, -u, m. = vyvrhnuté vnitř
nosti zvěře



vyvrhel 17.01 *výzrada

vyvrhel, -hele Il -hela, m. = člo—
věk vyvržený (ze společnosti),
bídák '

vyvrhovati, v. vrhati
vyvrcholitel [-Zka], -e, m. = v kom

něco vyvrcholí, kdo něco přivede
na vrchol dokonalosti: v. románu
(Sez.); -choliti, -cholo'vati, v.
vrcholiti

vyvrknouti, v. vrtnouti
=*vyvršený = dovršený (SOR.-Tůma)
vývrt, -u, m. = vyvrtání, vyvrtaný

otvor; výwtka, ž. = nástroj na
vytahování zátek; = šroubovitý
pohyb letadla

vyvřelina, ž. = vyvřelá. hornina;
v_i/vřelý, v. vřítí

vyvstalý = co vyvstane (nebezpečí
...), v. vstáti; -lé lícní kosti
(J ir.) = vyvstávajic'i, vystupuji
cí; vyvstávati, v. vstáti

vyvyskovati, v. výskati
vyvýšenec, -nce, m. = povýšenec;

vyvýšenina, ž. = vyvýšené místo;
Vývýšenost, -i. ž. = Výsost
(Jir.); vyvyšovati, v. výšiti

*vyvzpomenutelný = nač si lze
vzpomenout (Řez)

vyza, ž., ryba.
vyzáblý [-le; -Zost] = úplně vy- 

hublý
vyzařovati, v. zářitl_
výzbroj, -e, ž. = potřeby zbroj

ní, strojové; = potřeby vůbec:
cestovní v. (čech), vědecká...;
vyzbrojovati, v. zbrojiti

vyzdívati, v. zdíti
výzdoba, ž. = vyzdobení;

bo'vatž, v. zdobiti
vyzdo—

vyzdravěti, -vějí = uzdravlti se
(říd.)

vyzdvihovati, v. zdvíhati
*výzev, -zevu, m. = výpary, pára

(2 pol., Jungm., Krásnoh.)
vyzí, přid. k vyza: v. maso, kli;

vyzina, ž. = vyzí maso, klí
vyzírati, v. zříti

'vyzkoušeti, v. kusiti
výzkum, -u, m. = zkoumání, ba—

dání, výsledek zkoumání; -mný
(let, cesta, výprava, stanice...)
= za účelem výzkumu

' vyznavač [—čka]

vyzkusiti, v. kusiti;
*výzkušený = vyzkoušený, zku
šený (Ner.)

vyzlacovati, v. zlatiti
význačný [-'ně; -nost] = vyzna

čující (koho, co), rázovltý (rys.
vlastnost...), vynikající; 2. stup.
—čnějš£ [=čněji)

vyznačovati, v. značiti
"význak, -u, m. = znak (šafař.,

Durd., Holeč., Novák)
význam, -u, m. = smysl, myšlen

kový obsah (slova...); = důleži
tost (člověka, hnutí);
významný [-ně; -nost] = mající
význam, důležitý, význačný; v.
pohled, úsměv = vyjadřující
(ne)souhlaS, podiv...; -ně se
usmát... = na vyjádření (ne)sou
hlasu...

významosloví, stř. = nauka o VÝ
znamu slov; —slo'vný,přid. k to
mu:
významový [-vě1: v. odstín, roz
díl = ve významu (slova); -vé
písmo (Geb.) = vystihující vý
znam slova, nikoli jeho znění;
-vě = po stránce významové, co
do významu;
'významuplný = výrazný (Ner.)

vyznání, stř., 1. v. (z) hříchů....
sr. znáti; 2. v. víry, náboženské...
v. = náboženství, víra, konfese:
životní v. = životní zásady, ná
zory, kredo

|| '—'va,tel [-lka],
-e, m. = kdo vyznává: v. víry.
pravdy, krásy...; -čská církev v
Německu = nezávislá na státu.
přidržující se starého vyznání;
vyznávati, v. znáti

vyznívatl, v. zníti
vyzouvati, v. zouti
vyzpěvovati, vyzpiva/ný, v.
vypovídati, v. povědět!
'výzpyt, -u. m. = výzkum (zast.);

na -tu (Krásnoh.) = na číhané,
tajně; "-tný dopis (Herit.) =
kterým chceme něco vyzvědět

'výzrada, ž. = zrada (obrozen.);
vyzraditi, v. raditi

zpívati



vyzrálý

vyzrálý [-le; Jost) = zralý, vy
spělý

vyzrazovati, v. raditi
výztuha || výztuž, -e, ž. = vyztu

žení; vyztužiti, -žovati, v. tužiti;
výztužný = vyztužující, na vy
ztužení

výzva, -zev, ž. = vyzvání; = po
volání do zbraně, mužstvo po—
volané do zbraně

vyzváněti, v. zvoniti
vyzvědač [-čka], -e, m. = kdo vy

zvídá., špehoun; -čny' = vyzví—
davý (R. Svob.): -čaloý [-čství],
přid. k vyzvědač

výzvčdčík, -a, m. = vojín výzvěd—
né služby

Vyzvěděti, v. věděti
výzvědný = jsoucí na výzvědy (od

díl, služba...);
výzvědy, m. pomn. = vyzvídání:
jít, poslat koho na v.

vyzvídatí, v. věděti: '-da.vý [-vě;
-vost] = vyzvídající; -vě začít
(J ir.) = s úmyslem vyzvídat

*výzvuk, -u, m. = výkřik (sms..
šlejh.)

vyzývací = obsahující výzvu (ři
zení, žaloba, zápas); vyzývatč,
v. zývati; —vavý [-17č; —vost] =
„vyzývající k pokárání...", ne
stoudně smělý, drzý

vyžadovati, v. žádat!
vyžat(ý), v. 11 žíti
vyždimovati, v. ždímati
výžch, -u, m. = vypálení (odb.);

vyžehovati, v. žehnouti
vyžeňovati, v. ženití
vyžilec, -lce, m. = vyžilý člověk;

vyžily' [-le; -lost] = kdo se vy
žije (v. I žíti), o člověku; = uka
zující na vyžilost, o tváří

vyžínati, v. II žítl
vyžírač || -ži—,-e, m. = kdo vyžírá

(stát...), kořistník (zhrub.): v'y
žíratž, v. žráti; vyžírka, ž.
žírání, žranice ]] někdy m. — vy
žírač (t.)

výživa, ž. = vyživování
vyživatl se, v. I žití

1702 vzat

výživné, stř. =
živu;
výživný [—vnost] = dávající hoj
nou, vydatnou výživu

vyživovací = na. vyživování
spěvek, náklad); Jvati,

výžlabník, —u,m. = nástroj na dě
lání žlábku (odb.)

vyžlátko, -tek, stř., zdrob. k vyšle,

příspěvek na VÝ—

(Dři—
v. živiti

-lete, stř., původ. = mládě
mysliveckého psa; přenes. =
mladá dívka (hovor.)

vz, předlož. se 4. p. = na, docho—
vala se v příslov. vzdali, vzhůru.
a s odsutým v- v příslov. zdéli,
zvýší...

vz-, slovesné, předpona, znamená
1. pohyb vzhůruz- vzejití, vzklí
čiti, vzletětí...; často bez v-.
zvednouti...; 2. = na.: vznést
prosbu na koho, vzkázat komu.
(vlast. říci na. koho, ke komu,
komu); 3. = od, vy: vzdát! se.
odevzdat; 4. prosté dokonaní dě
je: vzkřiknouti...

*vzácnětl, -nčjí = stávati se vzácný:
vzácný (zast., Jir. -ctný) [mě;—
-nost] = velmi řídký (případ...)..
velmi cenný (nerost, památkam),
vážený, Vítaný (host...); -nost.
zprav. =vzácná. věc, -ný případ;
2. stup. vzácnější [-něji]

vzad, příslov., jen čelem v. = če
lem dozadu (tělocvič.); vzadu,
příslov. = na zadním místě, za.
někým, za něčím; v. za, kým, za.
čím; v. ve voze..., nik. v. vozu:
mít oči v. = viděti za sebe..
všecko vidět (lid. a hovor.)

vzájemný [-ně; -nost] = obou—
stranný, obapolný, vespolný'
(vztah, láska, přátelství, dopisy,
ochota...); -nč si pomáhat, se
milovat, doplňovat...; -nost po
měru...; slovanská. -nost = vzá-
jemný poměr, -né styky, —népo
znávání

v zápětí || vzápětí, příslov. = hned,.
blízko za kým, za čím

vzatý, v.vzat, -a. .., vzíti



vzatek 1703 vzdor

vzatek (Palac. vzd-), -tku, m. =
něco vzatého, kořist, loupež (Pa
lac., Jir., Tilsch.), úplatek (Pa
lac., říd. kniž.); v kartách =
zdvih

vzbouřence, -nce, m. = kdo se
vzbouří, povstalec; Jenž, stř. =
povstání, vzpoura

vzbouzeti, vzbuzovati, v. buditi
*vzdál (RK) „ vzdáli || zdáli, pří

slov. = na dálku (kniž.);
*vzdále, ž. = dálka (Koll.)

vzdálený [-ně; —nost]: místo -né
od nás tolik a tolik (s určením
míry) = ležící od nás tak a tak
daleko ll -né místo... (bez urče
ní) = ležící daleko od nás..., ne
blízké; přenes. -ný příbuzný =
ne blízký; -ná podoba = nepa
trná; -ně příbuzný; -nost koho,
čeho od koho, čeho = prostorová
délka

vzdali, příslov., v. vzdál
vzdáliti Se, vzdal = nc daleko, ne

na dlouho odejít (z bytu, z do
mu, z místa pobytu.... od koho);
jak je to vzdáleno? ap. = jak
je to daleko?; to je mi vzdále
no, 1. = není to můj obor; ne
vyznám se v tOm dobře; 2. =
jsem toho dalek il odch. být
vzdálen čemu;
vzdalovati se, nedok.: v. se od
koho od čeho; kroky se vzda—
lovaly (Vrch1.) =. směřovaly
pryč; silnice se -vala jeho
zrakům (šmil.) = mizela; v.
se čeho (veřejného života...) =
vyhýbati se, straniti se

vzdáti (ve slož. —vzdatz'), vzdám.
vzdal, vzdá.n(í): v. bašty = ode—
vzdat nepříteli (zast.); v. závod
(sportov.), m. běžného v. se zá
vodu, závodění; v. komu, čemu
chválu, dík = vyjádřit, vyslovit:
v. se. o městě... = dáti se do
moci nepřítele; v. se v šachu...;
v. se úřadu, dědictví, nároků na
něco, odměny = odejíti z úřadu.
odstoupit, nepřijmout, odmítnou
tí dědictví atp.. ustoupit od

něho; v. se naděje, všech nadějí
= přestat je mít, pochovat je.
pohřbít;
slož. dok. ode- dopis, knihu... =
odvést, doručit; o. statek =
pustit; o. se do vůle Boží = být
připraven na všechno; její stra—
va si neodevzdala do kuchyně
paní X (Jin) = nezadala si, ne
byla horší (ojediň.);
vzdávati, nedok.; slož. nedok.
ode

vzdech, -u, m. = povzdech;
vzdechmuti, _v. dechnouti

vzdéli, v. I déle _
vzdělanec [mh/MJ. —nce, m. =

vzdělaný člověk; "-necký úkol:
*-nectvo, stř. = vzdělanstvo

vzdělání, stř., 1. dějově: -lání pole
, v. dělatl; 2. = osvojení sl vě

domostí, poznatků (obecné. od
borné...), soubor jich (malé,
značné... vzdělání);
vzdělankyně, v. vzdělanec

vzdělanost, -i, . = 1. vlastnost
vzdělaného člověka, to, že je ně
kdo vzdělaný; 2. = stupeň vzdě
lání, rozumová úroveň; most-ni
= týkající se vzdělanosti, smě—
řující k ní...: mostní zájem. účel,
rozvoj

vzdělanstvo, stř. hromad. = _vzdě
lanci;
vzdělawý [-ně] = mající vzdělá
ní

vzdělávací spolek... = na vzdělává
ní; -Lavatel [-lka], -e, m_ = kdo
vzdělává; davatel'ný = co může
vzdělávat, co vzdělává (četba.
kniha); davatelsky' [-sky; -st'vi],
přid. ke vzdělavatel; dávati, v.
dělatí

vzdor, -u, m. ll '—'ra, ž. (Palác..
Roll.) = zlobný odpor, —ná
schválnost; navzdor, v. tam; na
vzdory p_navzdory komu co dě—
lat = schválně, abychom jej po

--pudili, rozzlobilí, „na zlost";
'vzdor čemu, předlož. = přes:
vzdor tomu, všem překážkám,
vysokému věku..._podle něm.
(jen lid. a hovor.);



vzdoro- 1704 vzhlídati

'vzdorný [—ně,- -nost] = plný vzdychálek, -1ka., m. = kdo stále
vzdoru, plynoucí ze vzdoru... vzdychá.
(pohled, odpověď, chování...)'; v. vzdychatl, -chám = naříkat; do
proti nemocí = odolný (lékař.) kon. na- se (mnoho); 'po-, 1. ne—

vzdoro-', kmen ke vzdor ve slož. dok. = vzdychat; 2. dokon. po
= proti-, anti-: -bi87mp = bi
skup ustanovený, zvolený... proti
jinému; -císa'ř, -kand'idát, -král,
-papež, -schůze, -sněm

vzdorovati = počínati si se vzdo
rem, vzdorně; přenes. v. tlaku...,
nákaze = odolávat; slož. dokon.
na— se, (mnoho); 014- co na kom
= vzdorem získat, vynutit; vy
větrům = odolat (R. Svob.);
za,- (sí, trochu); vzdorovávati,
opak.

vzdorovitý [—tě,—-tost] = Vzdorný,
o člověku

vzdorovláda, ž. = protivláda
vzdoušek, “m., zdrob. ke vzduch

(cit.)
vzdoutl, vzdouvati, v. douti
vzduch, -u, m., z ruš. = plyn (smí

šenina dusíku a kyslíku) obklo- '
pující zemi

vzducho-, kmen ke vzduch ve slož.:
—loď = balon k létání ve vzdu
chu; -m1'l, -a, m. (Čech) =
lovník vzduchu (žert.);
-plavba, -pZavec atd. = letectví .
atd. (zastar.); -prázdný prostor...
= bez vzduchu;
neprodyšný (odb.)

vzduchovka, -vek, ž. = vzducho
vá puška, matrace; vzduchový,
přid. ke vzduch (proud, tlak,
sloup, válka., pošta...); -vé modro
(Rais); éva záplava (R. Svob.)

vzdušina, ž. = vzdušná hmota;
vzdušnice, ž. = dýchací trubice
u hmyzu;
vzdušný [--ně,—-nost] = vzdu
chový: -ná' čára mezi dvěma '
místy; v. byt = mající dosti
vzduchu; přenes. v. kročej
(Krásnoh) = lehký; -né zámky
= nemožné, _ nedostupné vě'ci.
marné naděje, větrné zámky,
iluse

vzdutí, -tý, v. douti _
“vzdy, příslov. = vždy (Mia.)

mi- '

-těsn:ú [mě] = 

si = trochu, mnoho si zaxfzdy
chat; roz—se = dáti se do silného
vzdychání; 14- se = unaviti se,
umořit vzdychánim; v.! uvzdy
chaný; vzdychávati, opak.

vzdychavec, -vce, m. = vzdy
chavý člověk (zm—nb., č.-Chod);
vzdychavý [-vě; -vost] = často,
stále vzdychající, naříkavý

vzdychnonti, dokon. ke vzdychati;
= vzdechnout: slož. dokon. po—
si = povzdechnouti si;
"vzdychot, -u, m. = vzdychání

vzdýmati, vzedmoutž, -d,mut, v.
douti

vzepat || -pia.t || -pjat, —pět£, v.
pnoutl

vzestup, -u, m. = stoupnuti do
výše, vzlétnutí, zvýšení (cen...),
vyšinutí (společenský v.) ap.;
vzestupný [-ně,- -nost] = stou
pající, stoupavý (přízvuk, ten
dence)

vzešlý = co vzejde, v. jíti
vzetí, stř., v. vzíti
vzezření, stř. = výraz tváře, oblí—

čeje
vzhled, -u, m.: mít pěkný... v. (o

budově...) = být pěkný na po—
hled, dělati dobrý celkový do-»
jem; v. na koho, nač = zřetel.
zření (Jungm.); v tomto vzhle-
dě = po této stránce (Arb., Sez.):
v každém vzhledu = po každé
stránce (Č.-Chod); v. vzhledem

vzhlédatl, v. hlédati
vzhledem, příslov. = se zřetelem,

se zřením: v. k jeho mládí, stá
ří, nezkušenosti...; nespr. m.
k: slušný... v. k tobě m. k tobě

vzhledný [—ně] = mající pěkný
vzhled: dům ne tuze v. (Jil-.):
časť. zapor. nevzhledny' = ne
pěkný na pohled '

vzhlí'dati, vzhlížeti, v. hlédati, -hlí
žeti



vzhloubi 1705 vzňatý

vzhloubi ll zhloubi, příslov. = na vzkládati, v. klásti
hloubku (kniž.) vzklopka, obyč. sid-, v. sklop

vzhůru, příslov. = nahoru, do' vzkřok, Jean, v. skřek
výšky (hledět, letět...); být v. 'vzkřik, -u, m. = výkřik (liter.)
= bdít, nespat; celá. ves je v. vzkříšení, stř., ke vzkřísiti: vzkří
ap. = vzrušena, pobouřena; v.!, šení mrtvého; v. Kristovo =
povel = vstaň(te); v. noha.

vzcházeti, v. choditi
*vzchod, -u, m. = východ slunce

(básnic.)
vzchOplti, -po'vati (se), v. chopiti
"vzchyt, —u,m. = zachycení, úkryt

(Čelak.); přenes. = vytržení
(Suš.)

*vzikatl = svištěti (šrám.)
vzíti, vezmu, vezmi, -měte (lid. ve

mu..., vem), vezma, vzal-, vzav,
vzat, vzetí, dokon. k bráti =
uchopit: vziti co do ruky, za.
kliku..., koho za ruku...; vziti dar

= přijmout; vziti co na se
be, míru, v úvahu atd., v. bráti;
vzíti do zaječích = utéci (lid.
a. hovor.); kde ses tu vzal? ap.
= náhle objevím; kde se vzal,
tu se vzal = je tu, at' se sem
dostal jakkoli; plat, vezmi, kde
vezmi = plať, ať máš, či ne
máš, musíš platit; vzítl to zkrát
ka = krátce to vyložit, přenes.
= v krátké době, náhle umřít
(lid. & hovor.);
= odnít, ukrást; v. čert;
vziti radu = přijmout (Erb.
zast.); vzít v potaz,
vziti za své || zasvé, v. svůj;
na slovo vzatý, v. slovo;
slož. dokon. pře- po otci statek;
'pře- úřad, povinnosti...;
předse- si co (ze vziti před se
= před sebe) = pevně si umí
nit; v. předsevzetí; při- sl koho
na pomoc = přibrat (lid.); *za
co = uchopit (č.-Chod): za- se
za koho = postaviti se na. čí
ochranu (Holeč.)

vzjimati se, v. jímati
vzkaz, -u, m. || (lid.) vzkázáwi, stř.

= zpráva, oznámení; zdrob. vzká
záníčko, stř. (Jir.);
vzkázati, .vzkazovati, v. kázati;
vzkazka, v. zkazka_

v. potaz; _

zmrtvýchvstání, slavnost na jeho
památku; v. čes. národa.... =
obrození;
vzkřišovati, v. křísiti

vzkvétati, v. -kvétati
vzkvět, -u, m. = rozkvět (Vrchl.)
vzlet, -u, m. = vzlétnutí, let do

výše; přenes. básnický, myšlen
kový, tvůrčí, umělecký... v. = po
vznesení, vypětí, vzmach, vznos:
'vzlétav'ý = vzletný (Čech);
vzlétnoutz', v. létnouti;
vzletný [mě,- —nost]: -ná křídla.
(Heyd.) = ke vzletu; v. sloh, --r.á
řeč, báseň, myšlenka = mající
vzlet (přenes)

vzlyk, -u, m. = vzlyknutí;
vzlykati (odch. vzlý-) = pře
rývaně naříkat; slož. dokon. na:
se (mnoho)'; roz- se = dáti se
do silného vzlykání; za— prostě
dokon.; vzlyká'vati, opak.;
vzlykavý [mě; -vost] = často.
stále vzlykající, o dítěti...;
pláč = provázený vzlykáním;
smích (Scheinpfl.); -vá píseň
naříkavá. (čech);
vzlyknouti, -k1, —knuv, -knutí.
dokon. ke vzlykati; slož. dokon.
za-,
vzlykot, -u, m. = vzlykání

vzmáhati se, v. moci
vzmach, -u, m. = prudké zvednutí

rukou, křídel (čech, Vrchl., č.
Chod); v. srdce (kniž.) = po
vznesení; umělecký v. (Staš.) =
vzlet

*vzmítavý = nepokojný (PM.-Mor.)
vzmužlti se, v. zmužilý
vzňal, -a..., v. jmouti (vze-) _
vznášeti, v. nosítl; *vznášivý Dvě;

HST—'

duostJ = vypínavý, domýšlivý
(Kosm.)

vzňatý = co se vznítí, v. jmouti;
přenos. = planoucí, nadšený
(Čech, Krásnoh.)



vzňav 1706 vzpomněti

vzňav, -vši..., v. jmouti (vze-) vzorek, -rku, m. = ukázka zbo
*vzneslý = co se vznese (Nar.) ží: v. na tkanině = obrazec;
vznešeno, stř. = vznešenost (kniž.); ozev-kovaný,o .tkanině = se vzor

oznešeny' [-ně; -nost] = urozený kem, -ky;
(člověk, rod...), ušlechtilý (člo- vzorkovna, -ven, 2. = dílna. na
věk, myšlenka), mravně, duchov- vzorky;
ně vysoký (úkol...), zvlášť vzac- vzorkovmlce, ž. = soubor vzorků;
ný, vážený (host) vzorkový veletrh;

"'vzněcovadlo, stř. = co vzněcuje, vzorník, “U. m. = VZOFkOVIliCG:
dráždidlo; matt, v. nítiti

vznět (znát, čech, HaL), -u, m.
= vznícení, vzplanutí: v. svě
télka (čech); v. touhy, lásky
(básn.); poetický v. = -ké za
nícení (Sez.): vznětlwet, -vce,
m. = vznětlivý člověk;
vznětli/vý [-vě; mostJ = snadno
zapalný (látka); = který snadno,
rychle vzplane, popudlivý (člo
věk)

vznícený [-ně], v. nítlti
vznik (o d c 11.znžk), -u, m. =vznik

nutí, původ; vznikati, -knoutí,
v. nikatl, niknouti;
vzniklý = co vznikne, povstalý

vznímati se, v. jímatí
*vzníti, ze zvníti = znít (Herb.,

Němc., Herit., Pittner.);
vzníoatt, opak.

vzníti se, v. jmouti (vze-)
'vznívatl,_ v. vzníti
vznos, -u, m.: v. letadla = vzlét

nutí; v. řeči = vzlet (kniž.);
v. postavy (č.-Chod) = mo
hutnost, statnost; vznosný vně;
-nost] (1iter.) = mohutný, „stat
ný, stepilý (Č.-Chod, So.); -ná.
myšlenka = vznešená; -ná. slova
= vzletná (Vr.); -ně řečnický
= vzletně (Sez.)

vzor, -u, m. = kým. čím se řídí
me v jednání, v praci, kdo nám
dává. dobrý příklad: o věcech =
předloha; v mluvnic. = slovo.
podle kterého skloňujeme, času
jeme;
'vzora, z. = veliký člověk
(Němc)

vzorec, -rce, m. = předloha; =
náznakovité vyjádření, formule
(v počtech, v chemli...);
vzoreček, —čku, m., zdrob ke

vzorný [-ně; -nost]' = mohoucí
být vzorem, příkladný, všestran
ně dobrý (žák, učitel, život, ško—
la, hospodářství)

vzpažiti = vztyčit. paže (tělocvič.):
fvzpažo'vat, nedok.

VZpěčovati se, zprav. zpěčovati se,
v. tam

vzpěr, -u, m. = vzepření;
vzpěru., ž. = vzpěrný trám;
vzpěrač, -e, m. = kdo se vzpírá,
kdo pěstuje vzpírání jako sport:
vzpěračský [-sky; -stv£], příd.
k tomu; '
vzpěmý = vzpírající, podpíra—
jící: v. trám; v. most = se
vzpěrami (Olbr.)

upínati, v. pnouti: vzpínavý ==
vzpínající se (šmil.)

vzpírati, v. I příti
*vzpjatý = vzpřímený, zdvižený

(čech)
vzplanulý zrak = který vzplane.

hořící (Schulz); vzplanytě mys
liti = vzrušeně (Scheinpfl.)

'vzplápol, -u, m. = vzplanutí
(šlejh.)

vzmmenouti, —mínatž, v. -pome—
nouti

vzpomínka, -nek, ž., 1. = vzpo
menutí, připamatování, uvědo
mění si dřívějšího zážitku; v. na.
koho, nač; 2. = věc budící vzpo
mínku, -ky; -nkový = budící,
mající budit vzpomínku, -ky:
-vý lyrismus (Sez.); -vé stati;
—výpředmět: -vá. nalada

vzpomněti si || -mn£tt si, obyč.
vzpomenouti, -mněv, -mněl (běž),
-mnění (říd. kniž.) || 'z- (Má
cha, Kuld.) = vzpomenouti si, v.
-pomenouti; nedok. vzpomžmtž,
v. -pomenouti



vzpor 1707 vztyčený

vzpor, -u, m. = vzepření (evík) 'vzřev, -u, m. = zal-vání (Č.-Chod)
'vzpouchlý = napuchlý, baňatý vztah, -u, m. = poměr: v. koho.

(Čech) čeho ke komu, k čemu; být \;
vzpoura, ž. = vzepření se, vzbou- dobrých... vztazích s kým;

ření, odboj
vzpouzetl, v. puditi
vzpruha (někdy zrna-). z., 1. =

pružné péro (na mírném nára
zů); 2. = co vzpružuje, podně
cuje k činnosti || vzpružina, ž.;
vzpmžiti, -žovati, v. pružiti

vzpřlčovatl se, v. příčlti se
vzpřímený, vzpřimovati, v. přímltl
vzpupný, v. zpupný
vzpurněti, -nějí = stávati se vzpur

ný (Vr.);
vzpwmický [-cky; -ct'vž], příd. ke
vzpumik [-nice], —a,m. = vzpur
ný člověk;
vzpumý (0 dob. mmm-) Vně;
most) (souvisí se vzpoura) =
vzpírající se, stavějící se na odpor

vzpýchnouti, v. zpýchati
*vzpýřený: -ná. muška. =

jako pýří (Hlad.)
*vzrod, -u, m. = vznik (šimáč.)

vousky

vzrostlý = co vzroste
vzruch, -u, m. = vzrušení (citové,

smyslové) ; vzruchový, příd
l-: tomu

vzrůst, -u, m. = vyrůstání (rost—
liny, vlasů...); = postava: člo
věk vysokého... vzrůstu; v. oby
vatelstva... = vzrůstání, přibý
vání; vzrůstatž, v. růsti;
vzrůstavý [mě] = vzrůstající;
-vě kým pohrdat (R. Svob.) =
čím dál, tím více

vzrušení, v. rušiti; vzmšeny' [-ně;
-nost] = citově rozechvčlý, roz
bouřený, zneklidněný; wmwg
= vzrušující; vzmšovati, vzrušu
jící, v. rušiti

*vzryv, -u, m. = výbuch; v. hrudi.
srdce = vzruch, pohnutí. bolest
(šlejh.); vzryvy dětského pláče =
výbuchy (Č.-Chod);
'ozryvný || zryvný (t.) [-ně;-nost]
= výbušný; zryvný výdech =
hluboký & hlasitý (t.); z. vír
(Hál.); vzryvně úpčti = dojemně
(šlejh.)

výrobní vztahy = vztahy mezi
lidmi podle toho, kdo vlastní vý
robní prostředky;
*vztahovačný [-ně,- —nost] ::
všecko na sebe vztahující, ne
důtklivý, vztahující své vlastnosti
na druhé (Vanč., Scheinpfl.);
vztahovati, v. tahati

'vztažmo, příslov. = nebo (v ne
obratném úřed. slohu)

vztažný [mě,- —nost] = vyjadřující
vztah (zájmeno, příslovce, věta):
-ně = vztažmo (v úřed. slohu)

vztek, -u, m. = prudký hněv,
zlost, silné rozhořčení, rozzuře—
ní (zhrub.); mít vztek (lid. &
hovor. vzteka) na koho; časů v.
(Mácha) =- zloba; vichrů v.
(čech) = řádění;
vztekem, vzteky něco udělat ap.
= ze vzteku

vztekatl se = mít vztek; o dětech
= bujně pobíhat, dovádět; slož.
dokon. na- se (mnoho); 702- se
= dáti se do velikého vztekání;
vy- se (dosyta); vztekávati se,
opak.; v. vzteknouti se

vzteklík [-l'íce], -a., m. = vzteklý
člověk; Jána, ž., psí nemoc;
*—Zivec, -vce, m. = vzteklík
(Mach.); *-l'lv'ý [—vě] = vzteklý
(Roll., Vrba);
*vzteklota, ž. = vzteklost (Koll.);
vzteklý [—le; -lost] = stižený
vzteklinou (pes); = silně zlost
ný, rozzuřený, zuřivý (člověk)

vzteknouti se, -kl, -knuv, -knutí,
dok. ke vztekati se = pozbýti
Smyslů, být postižen vzteklinou

vzteky, v. vztek
'vztrh, -u, m. = vytržení (šafař.)
"vztrk, -u, m. = potyčka (Wint.)
vztyčený, -č'it'i, v. tyčlti;

vztyčmo, příslov. = ve vztyku.
vztyčen (Bass);
vztyčný, přid. ke vztyk: v. po
hyb, cvik;
vztyčovatž, v. tyčltl
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vztyk, -u, m. = vztyčení (cvik)
*vzvod, -u, m., z ruš. = vojen.

oddil; vzvodný, -ného, m. = ve
litel vzvodu

'vzývač, -e, m. = kdo vzývá
(Koll.);
*vzývanka, ž. = zbožňovaná že
na. (Koll.); vzývati, v. zývati

vždy(cky), příslov. (souvisí se
zájm. veš) = v každém čase,
o který jde, v každém případě.
za všech okolností: v. rano, od
poledne... = každé r., o.; být v.
ochoten pomoci; v. vyhrát, pro

hrát; mit v. pravdu ap.; v. dva.
a dva... = po dvou;
zesil. věda/cinky (lid.)

vždyť, příslov. = přece, často s
odstínem náladového citoslov.: v.
je to pravda = je to přece
pravda, proč bych to neměl
říci, proč by se to nemělo říci,
když je to pravda; = však, uvi
díš..._ hleď...: v. on přijde;
neboj se, v. jsem s tebou =
jsem přece s tebou ]] s odstínem
spojkovým = neboť jsem s tebou

vžilý, vžžti se, vžitý, užívati se, v,
I žití '

W
w, hláska, písmeno v cizích slo—

vech, většinou = v
wagnerián ((Vá—I'Yján), -a, m. =

stoupenec uměleckých zásad něm.
hudeb. skladatele R. Wagnera;
-ri( ani)smus x-ry(ja) nyzmus»,
-mu, m. = wagnerovský směr
neboli -riánský || »rovství, stř.

watt, -u, m. = elektrická. pracovní
jednotka (podle angl. fysika J.
Watta)

week-end, weekend wíkend>>, -u,
m., z angl. = konec týdne, doba
od poledne v sobotu do ponděl
ka ráno, odpočinek v této době
venku, weekendová chata;

X
x, <<ksi, časť. iks (je-li :: samo)

" ks (ve spójeni s jinými hlás
kami)», lat. písmeno; symb. ne—
známé, hledané veličiny v po
čtech; symb. nedosti jasného
jevu: paprsky x = Roentgeno
vy; symb. křivosti: nohy do ::
= ne rovné, prohnuté (hovor.);
X, symb. osoby neznámé n. kte
rou nechceme jmenovat: pan X
|| XY

Xantipa a-ty-», Z., z řeč. Xanthip—
pé, jméno Sokratovy ženy; symb.
zlé, hašteřivé ženy (lid. & h0vor.)

*weekenditi = trávit venku
weekend (hovor.);
weekendový, přid. k weekend:
-vá, chata,

whisky a(h)visky», ž. neskl., angl.,
likér

Wiclet || —clif, v. Viklef

wlgwam, v. vigvam
Wolker, -kra, m., příjm.; Wolk

rův; wolkerovský (šal.) || walk
rwský (Hor.) = v duchu básní—
ka Wolkra

wyangotka, -tek, ž., slepice ame—
rického plemene (Tilsch.)

xenia ox-nyja» [] -'n'ie <<-nyje», -nii„
-niim, -niích, -niemi, stř. || 2.
pomn., z řeč. = pohostinství,
uctění, úcta; xenie q-nyje>>, ž.
jedn. = tvarová zrůdnost (odb.)

xeno-, kmen řec. slova xenos (=
cizi, cizinec) ve slož.: -fobi.e a-bi
je», ž. = odpor ke všemu ci—
zimu

Xenofon <<-fón», -fonta. <<-fon-», m..
řec. přijm.; mtm), přid. k tomu

xeno-kracie ex-cije», ž. = vláda ci—
zinců, cizácka; -ma/m'e <<-nyje>>,
ž. = záliba v cizotě



xeres'ký

xereský, v. chereský
Xerxes, -xa, m., jméno staroper

ských králů; Xerxa/v, příd. k to
mu

XY, v. x
xylo-, kmen řec. xylon (= dřevo)

ve slož: -fon, —u, m. = bicí
hudeb. nástroj dřevěný; -glyfíka

Y

y, hláska zvaná. ypsilon, tvrdé i;
pismeno

yachta, v. jachta
yak, V. II jak
yard <jard», -u, m., angl. jednot

ka. délkové míry
yen, v. I jen
Y. M. G. A. n. YMCA qlmkaab, ž.,

zkratkové slovo, původně zkrat
ka angl. slov Young. Men's
Christian Association (jang menz
krisčn esousiejšn» Křesťanské
sdružení mladých mužů

Z
1 (Ze, zet», hláska., písmeno; od

a, do z, zet, v. a
z. zz, zzz..., citoslov. vystihující

bzučení
z, ze, předl., a) s 2. p., znamená.

1. pohyb z nitra čeho ven: jíti
z domu, jeti z města, vzíti šaty ze
skříně...; 2. čas (na otáz. kdy):
z jitra, z večera, z jara, z mlá
dí; 3. celek, z kterého se něco
vyjímá: jeden z nich; 4. zřetel:
nejstarší z nás...; 5. původ: ky
tice z růží, nádoba z hlíny..:
pocházeti ze starého rodu; G.
odluku: dostati se. vyváznouti z
čeho, vyloučiti ze spolku...; 7.
příčinu: radost, potěšení... z če
ho; podob. z hladu, z leknutí,
ze žalu; 8. průvodné okolnosti:
milovat koho z celého srdce, z
té duše; přišlo to z nenadání;
rozhodnouti co z moci úřední;
b) se 4. p. (na. otáz. jak dlouho):
ze dva dní, v. s

1709 za

|| -g'lyptika., ž. = dřevořezba, —řez
bářství; -g'raf, -a, m. = dřevo
rytec; -grafický, přid. ke -gra
fie, ž. = dřevorytectví, —rytina.;
dit, -u, m. = dřevitý cement;
-Zitový, přid. k tomu

xylosa. <<—lóza»,ž., z lat. = dře
vitý Cukr

yperit, -u, m., jedovatý plyn
ypsilon, -u, m., název řec. písme

ne y; mista c-nys-», m. = při
vrženec ypsilonu v obrozen. boji
pravopisném

Y. W. 0. A. 11. YWCA cívku, ž..
zkratkové slovo, původně zkrat
ka angl. slov Young Women's
Christian Association (jang wi
minz krlsčn esousiejšn>> = Křes
ťanské sdružení mladých žen

yzop, -u, m., z řeč., rostl., jejíž
listí má. kořennou vůni

z-, slovesná předpona, 1. z jbz-i
znamená původ. totéž co vy—:
zhořeti = vyhořet..., zprav. však
má. význ. prostě vidový, t. j.
měni sloveso nedokon. v dokon.:
zblednout, zmýliti se, zničit,
zpřevracet... || = od-, pryč:
zběhnouti (od vojska...), sr. zběh;
2. za pův. vz-, zdvihnouti...

za., předl., 1. s 2. p. ve význ. ča
sovém (kdy?): za. dne, za tmy,
za. rosy, za sucha, za, Karla IV.

2. se 4. p. a) místně
na onu, druhou stranu

něčeho; jíti za město, jetí za mo
ře, slunce zapadá za hory...; zna
mená místo dotyku..: vzít koho
za ruku, vzíti za kliku, táhnouti
za jeden konec pravazu...; přenes.
vzít koho za. slovo, vzíti za. své
..; b) časově, o uplynutí doby:

za. chvíli, za. den, za rok...; dva
krát za den... = dvakrát během
dne; za drahnou chvíli drah



za- 1710 mbijačka

nou chvíli (jak dlouho?; 28- zabarvení, stř., mem), -vo'vati, v.
star., Wint.); c) příčinně: trpět, barviti
trestat koho, hanbltl se... za ko— zábava., ž. = příjemné rozptýlení.
ho, zač; d) = ve prospěch: bojo- obveselení; = překážka (Durd.):
vati za, vlast, prositi za koho...; zdrob. zábavička, ž.
e) s význ. výměny, odměny, Od" zabavitelný = co lze, co se smí
platy; dát komu něco za ně- zabaviti; _mtt, v. baviti
co, plat za práci..., vyznamená
ní za. zásluhy, koupiti za peníze
..; za trest musit něco dě

lati; !) s význ. hodnosti n. ú
konu...: zvoliti za předsedu, jíti
za. kmotra, mít koho za přítele;
přestrojiti se za čerta...; g) způ
sobově: zajedno (v. tam); vzíti
si dítě za vlastní..: h) při vý
čtu: za první, za druhé-..: -— 3
se 7. p. a) místně jako se 4. D..
ale na otáz. kde?: za městem, za
mořem, za horami...; jíti za kým
= ne před ním, vzadu; jíti za.
sebou = v' řadě jeden za dru
hým; b) cílově, účelově: jít, jeti
za kým = k němu; choditi za
děvčetem; za štěstím jdou přá—
telé (přísl.); jet kam za obcho
dem; c) značí posloupnost: krok
za krokem; vlna za vln0u se
valí...; d) mám za tebou... = jsi
mi dlužen;
co je to za člověka..., v. co

na.-, slovesné. předpona, 1. s týmž
význ. jako předl. za se 4. p.: za
běhnout, zaletět, zaskočit; 2.
vyjadřuje dokonavost: zaplakat,
zakroutit, zarmoutit...

za- ve jmenných složenlnách zá
blesk, zájezd, západ.., zámoří....
s týmiž významy jako Slovesná
předpona za- nebo předl. za

zaalpí, stř. = krajina za Alpami;
záalpsk'ý, přid. k tomu

zababčený = starý, neprořezamý.
plný odnožů, o dřevě, o stromě
(lid., Čap)

zábal, -u, m. = zabalení zboží
(šmil.), nemocného (lékař.); za.
balovati, v. baliti

*zabaraněný = zaberaněný (Tré.)
zabarikádovati, v. barikádovati
'zňbarka, ž. = záminka. (nař.,

Herb.)

*zábavka, ž. = zabava (zast.), zá
bavný článek...

zábavní || -ný [—ně; -nost] = pro
zábavu: -ní vlak, park; -ný při
běh, článek, spis; -ný člověk =
umějící bavit; -ně mluvit; 2.
stup. zábavnější [-něji],
zábavwik, -a, m. = zábavný člo
věk (Ner.); *z., -u, m. = zábav
ný časopis (zastan)

zabavovati, v. baviti
zabedněnee, -nce, m. = zabedněný

člověk:
zabedněný [-nč; mostJ, k zabed
niti (v. bedniti); přenes. = ne
chápavý, tupý (lid. a hovor.)

*zabednilec, -lce, m. = zabedněný
člověk (Jin)

zaberaněný, v. beranitl
zabezpečovací práce = na zabez

pečení; -vati, v. bezpečiti
záběh, -u, m.: vůz v -hu =

se zabíhá, zkoušídpři jízdě
zaběhaný, -hatz' (se), -hlý, Janou

ti (se), v. běhati, běhnouti_
záběl, -i, ž. || -u, m. = pěna, klou

zek do bot. mastek (odbor-.);
zábělka, ž. = mouka prostřední
bělosti (zast.);
*zábčlý chléb = z bílé mouky
míchané s černou (Wint.)

záběr, -u, m. = zabrání (nože, zu
bu ve stroji do čeho); vzíti co
na jeden z. = najednou (lid.);
na. jeden, přímý z. = bez měnění
rychlosti auta

zabíhatl, v. -bíhatl
zabijácký [-cky ; -ct17í] = rváčský.

násilnický, přenes. = velmi škod
livý; -Ctví silné kávy (Herit.) =
velmi škodlivý vliv

zabijačka, ž. = .porážka vepře,
hostina při ní, výslužka z ní

který



zabiják 1711 začáteční

zabiják, -u, m. = nůž na. zabíjení; zábřesk, -u, m. = zabřesknuti, ú
přenes. = škodlivina. co ubíji, svit: z. jitra, slunce; přenes. z.
o silném tabáku, -né lihovině.
černé kávě...; z., -a, m. = ná.
silník, rváč

mbijeti, v. bíjeti; zabil-ati, v.
-bíratl

záblesk, -u, m. = zablesknutí.
kmlt (světla...); přenes. 2. ve
selí, naděje = slabý projev, ná
znak, znameni

zabloudllec, -lce, m. = zabloudilý
člověk; -dilý, -dití, v. blouditl

'záblud, -u, m. = omyl (obro
zen.); -d,ny' = bludný (t.)

zabluzovati, v. blouditi
zábnoutl, -bl, -bnutí =

(lid. a. hovor.)
zabočovatl, v. bočiti
zaboha., v. bůh

zábsti

záboj, —e, m. = tyč na vbíjení,
lis na olej, pokrutiny

zábor, -u, m. = zabrání, co je za
bráno; -rový zákon

zabořovati se, v. bořiti
zabožitl se, v. božiti
zábradelní, příd. k zábradlí;

zábradlí, stř. = ochranná. ohrada
u schodů, balkonu, mostu atp.;
zdrob. -dl£čko, stř.; -dlový = zá
bradelní

zábrana, ž. = přehrada, přepážka.
závora. (říd.); = zabránění, zá—
kaz (šmi1.), rušivý zásah; úrazo—
vá z. = snahy zabránit úrazům;
podob. z. války;
zábra'nář [—řka], -e, m. =
pečuje o zábranu:
mářský [-sky;
tomu

zabraňovati, v. bránlti
zabrousiti kam, v. brousiti
zábrus, -u, m. = zabroušená plo

cha; -sek, -sku, m. = rýha pro
nehet na noži

*zabrusovávati = zabrušovati
(šim.)

zabrušovati, v. brousiti
zabřednouti, v. břednouti
"zábřeh, -u, m. = nábřeží, kraj

na březích; Zábřeh, -a, m., město

kdo
úraZOvý z. ;

rístviJ , přid. k

blaha...; zabřesknouti se, v.
břesknoutl

*zábřeží, stř. = zábřeh (šafař.);
zábřežský, příd. k Zábřeh

zabřídatl, -bříst£, v. břednouti,
břísti

zábsti, zebe, zebou n. zabou: ne
osob. zebe mě (do rukou...) =
je mi zima ]] ruce mi zebou, za
bou; slož. dokon. o-, o rukou...,
o člověku = omrznout; ozáblý
= omrzlý; prostě dok. za
(šrám.); slož. nedok. ozibati
(říd.)

zabydlený [-'nost] : z. byt = v kte
rém se už nějakou dobu bydlí:
*zabydlovati (sál.), nedok. k za—
bydliti, v. bydliti

*zabylství, stř. = šílenství, blázni
vá, bujná zábava (staroč., Jin)

zabýtí, -budu... (jako býti) = za
pomenout (nářeč) || říd. (podle
vých. nář.) neosob. zabylo, do
kon. k bylo: zabylo mu špatně.
jí úzko (Beneš.) = udělalo se mu
špatně...: zabylo mu líto, pří
jemně, líto (šrám.) = přišlo...

*zábyv, -u, m. = úkon, funkce
(obraz.)

zabývat! koho = zaměstnávat (Suš.)
ll obyč. z. se s kým, s čím (odch.,
ale často kým, čím) = obíratí
se; zabývati (se), opak.

*zabývka, ž. = zábava
obroz., Wi .)

zacelitl, Jova i, v.
zacláněti, v. cláněti
záclona, ž. = závěs na zaclonění:

zdrob. mica, -nek, ž.; zaclom'ti,
%ovati, v. clona: záclonový,
přid. k záclona: -vá látka

zácpa, ž. = zacpáni, nahromadění,

(staroč.,

celiti

na př. ledová z.; = tvrdá stolice
zač, v. co
zaěadlý = začouzený
začasté, -to, v. častý
začat, -a..., v. začíti
začáteční = co je na začátku ně

čeho (písmeno, slovo, poloha,
plat,— potíže...);



začátek 1712 *zadluženec

začátečnický [-cky ; -ct'ui], příd.
k začátečník: z. pokus, -cká
práce; míček, -čka, m., zdrob.
k začátečník (Kos.); mik [miceL
-a, m. = kdo teprve začíná. samo
statně hospodařit, vést živnost,
obchodovat. .., vykonavat povo
laní, vědecky pracovat...; -nik
v čem

začátek, —tku, m. = začetí, začí
nání, počátek: 2. srpna, práce...:
do -tku září...; na, ze -tku 18.
století... || pomn. -tky: -tky pod
niku, vědec. práce, literatury;
v -tcích

začati, -tý, v, začíti
*začátkovati = být v začátcích.

začátečník
začátkový, přid. k začátek = za

čáteční, na začátku, 0 poloze,
o postavení: -vé postavení slova
ve větě

začátky, v. začatek
zac'azovati, V. čaditi
začernalý = načernalý
začervenalý = kdo, co se začer

vená.
začetí, stř. v. začíti
začež = za. což
začínajíc, příslovečný přechodník:

příští 'týden začínajíc ponděl
kem = tak, že se začne ponděl
kem

začínati, nedok. k začíti: školní
rok... (se) začíná.; 2. si s kým
= z. se s kým přátelit, společně
něco podnikat...; návati, Opak.

*začísliti = pojmo i do seznamu
(DOdle ruš.)

začít! (nik. začatž, začnouti),
-čnu_ -čni, -čněte, -čav, -čal,
-čala... (nik. -čnul, -čla), -čat,
—četí = počíti: z. práci... [[ z.
pracovat; z. s prací místo z. prá.
ci; školní rok, zkoušky... (se)
začal(y); v. začínati

začleňovati, v. členiti
začmoudlý = začazený
za čtvrté, přísloveč. Výraz, při vý

čtu = na čtvrtém místě...: za
první...

záď, -dl, ž. = zadní část, zadek.
obyč. lodi (opak k příď); z. do
mu (Č.—Chod)

záda, zad, stř. pomn. = zadní část
trupu n. jen část mezi krkem a
křížem, mezi lopatkami; ukázat
komu z. = odvratiti se od něho.
nechtíti s ním mluvit (lid. & ho
vor.); v. kříž, lézti; za zády ko
ho pomlouvat... = v jeho nepří
tomnosti, tajně

zadák, -a., m. = kdo je v řadě
zadní; = až další hráč (Č.-Chod)

*zadállti si = zajíti si (Rais)
zadán(í), zadaný, v. dáti
zadarmo, příslov. = zdarma, da.

rem, bez placení: z. něco dostat,
udělat

zadatel [-Zka], -e, m. = kdo zadá
zadava, ž. = útisk, násilí, pohro

ma (zastat, Palac., Jir.)
zadávací řad = týkající se zadá

vání; zadavatel [-lka.], -e, m. =
zadatel; zadávka, ž. = zadání
(práce), zadaná. práce

zadeček, -čku, m., zdrob. k zadek
*zadechnutý [-tě; -tost] = zad'f

chaný: -tě se otázat (šrám.)
zadek, -dku, m. = zadní část, díl

(domu, vozu...); = zadnice
zadem, příslov. = zadní stranou.

zadním vchodem
za desáté, za deváté, přísloveč.

Výrazy, při výčtu: za první...
záděl, -u, m. = zadělání (pekař-.)
zadělávací stroj = na. zadělávání:

Hodné, -ho, stř. = zadělávane ma
so; duati, v. dělati

záděr, -u, m. || časť. -ra, ž. =
dření, zadřená tříska, oděrka

zadchnouti, v. dchnouti

73.

zódička (odch. -díč-), -ček, stř.
pomn., zdrob. k záda

zadlna, ž. = zadní, špatnější zrní
zadírati, v. dříti
zadlíti se, v. dlíti
zadlouho, příslov. = za. dlouhou

dobu
*zadluženec, -nce, m. = kdo se

zadluží; most, -i, ž. = to, že
jsme zadlužení; mý, v. dlužiti



zadní 1713 zahanbovati

zadní = jsoucí... vzadu, opak k 'záduma, ž. = zadumáni (zastat—..
přední; z. maso = ze zadku; z. básn.); = domněnka (Marek);
obilí, mouka = horší, špatnější:
v. dveře, kolečko; 2. stup. zadr
nější [-ji], zastar. zazši, přislov.
zázťe), obyč. jen nejzazší, nej
záze, v. tam

zadnice, ž. = zadní část konce
trupu, zadek; = zadní část kal
hot; zdrob. zadnička., ž.

zadobře, přislov. = v dobrém po
měru: býti s kým z.

zadopatrový, přid. k zadní patro;
-vá hláska = článkujici se na
zadním patře

zadost, příslov., souvisí s dosti:
učiniti z. povinnostem, podmín
kám... = splnit je, vyhovět jim;
zadostnmčinčni, stř. = dosti
učinění

zadovka, -vek, ž. =
jená odzadu

ručnice nabí

zádrh, -u, m. = zadrhnutí: závěr
na z.; = uzel (šmil.) [[ *zádrhel,
-hle, m.; přenes. = nejasnost
(Suš.), zápletka (Palac.);
zadrhlina, ž, = uzel, klička,
i přenes. (šal.); = spletitý děj
(Sez.); *zadrhlý = co se za
drhne, zamotaný, spletitý (Suš.);
2. stup. -lejší [-le:ii]: -lejší zá
pletka (Sez.); v. nazádrhmo;
zadrhovat'i, v. drhnouti

zádruha, ž. = hospodářské spole
čenství (v starši době)

za druhé, příslov. výraz, při vý
čtu = na. druhém místě, dále...

zádružný [-ně], přid. k zádruha:
z. život (Holeč.) = v zádruze;
—né obce = tvořící zádruhu,
vzniklé z ni (t.); -ně hospodařit
(Baar) = v zádruze

zádržxa, ž. = zdržení.
podle (ruš.); =
držení (vojen.)

zadržovati, v. držeti
zadřený == co se zadře
*zadřímlý břeh (Ner.) = tichý
zaduhověti, -vějí = zaskvíti se ja

ko duha (Tábor.)
záducha, ž. = dušnost, dýchavič

nost

překážka
kolíček na za.

108

= dumavá píseň (Suš.)
zadumaný [-ně; -nost] = ponoře

ný do dumáni; -ně hledět
zádumčlvec, -vce, m. = zádumčivý

člověk;
zádumčivý [dvě,- —'vost] = pono
řený úplně do sebe, těžkomysl
ný; -vá noc (Ho.); zříd. jmenné
tv. -či'v...

*zádumný = zadumaný (PM.-M.)
Zádunaji || obyčej. Za—,stř. = kraj

za Dunajem; zádunajský ll časť.
za-, přid. k tomu

záduší, stř.: církevní z. = jmění
na udržování kostela; -šní jmě—
ní; -šní mše, modlitba = za duši

zád'ušlivý = trpící záduchou
zádušný kašel = při záduše
zaflámnouti, v. flám
*záfronti, stř. = pásmo za. fron

tou
záhada, ž. = záhadná věc;

záhadný hrač; -nost] = nejasný.
tajemný, nevyzpytatelný ||
hákový, podle ruš.

zahajdučlti si (Heyd.) || -dukovati
si (Němc.) = zatančiti si odze
mek

zahajovací řeč = při zahájení
(schůze...) ; -vati, v. hájiti

zaháknouti, —kova,ti, v. hákovati
zahálčivý [-vě; wosa = oddáva—

jící se zahálce (člověk); z. život
= vyplněný zahálkou

zahaleč [-čka], -e, m. = kdo za
hálí; Ječný (Herb.) = zahálčivý;
-lečský [-sky; -ství], přid. k 7.3
haleč

zaháleti, -leji = nic nedělat, le
nošit; práce -li = nepokračuje.
stoji; slož. dokon. pro- den =
ztrávit v zahálce; za.- si = za—
lenošiti si; zaháuvati, opakov.:
zaháliv'ý [-'vě] = zahálčivý (P&—
18.0.);
zahálku, ž. = zahaleni

zahalovati, v. haliti
zahanbovati, nedok. k zahanbiti,

v. hanobiti



zahánětl

zaháněti; v. háněti; zaháňka, ž. =
zahánění; = ohrazené místo. kam
se; zahání, vyhání dobytek .

záhac, -ti || -tě, ž. = ucpání cévy.
infarkt (lék.)

zahášeti, zahašovati, v. hasiti
zahazovati, v. házeti
'záheb, -hbu, m. = záhyb (Koll.)
záhlavec, -vce || duck, -vku, m. =

rána na. hlavu, pohlavek (lid.)
záhlaví, stř. = zadní část hlavy:

přenes. = nadpis, rubrum
zahlazovati, v. hladiti
zahleniti = naplnit hlenem; za

hleněný || zahleno'vaný = plný
hlenu; zahleňovatž, nedokon.

zahloubaný = kdo se zahloubá:
-bati se, v. hloubati

'zahlnbiti se = zahloubati se (sm.)
zahlušiti, -šovati, v. hlušiti
zahmyziti = zaneřádit hmyzem:

zahmyzený byt
zahnědlý [-Ze; —lost] =

dohněda: z. obličej
korálky jeřábů (Ra)

zahnilý, zahnívati, v. hníti
zahnizďovati se, v. hnízditi
zahnutý, v. hnouti
záhodno: je (není) z.

= je (není) vhodné,
se; *záhodn'y' = vhodný

zaholovati, v. holiti
záhon, -u, m. = část obdělaného

pole, -né zahrady; zdrob. mak,
-nku || (Koll.) *mec, -nce, m.

*záhora, ž. || pomn. -ry = kraj za
horami, vyhasínající západ (Něm.,
Kosm.); -7'áck'ý, přid. k záho
rák; -rák [-račka], La, m. = kdo
bydlí za. horami;
záhorský, přid. k záhora a záhoří

*zaliořelý = kdo zahoří, vzplane
láskou, nepřátelstvím (Suš.)

záhoří, stř. = kraj za. horami
zahořklý, v. hořlmouti

zbarvený
(So.) ; '-lé

co učiniti
(ne)hodi

zahoustlý = přihoustlý, zhoustlý
zahrabov-ati, v. hrabati
zahrada, 2. = (zahrazený, ohraze

ný) pozemek s ovocnými, okras
nými stromy, keři, na pěstování
zeleniny, květin..: zoologická z.
= na chování živočichů;

1714 záhuba

zahrádečka i| -denka (Koll.), ž.,
zdrob. k zahrádka, —dek, ž.,
zdrob. k zahrada; v. kvítek, kvít
ko;
zahrádkář, -e, m. = pěstitel, mi
lovník zahrádky; -'řský [-řstvt],
přid. k tomu;
zahrádkový: -vá kolonie;
zahradni plot, pavilon, zábava,
koncert, město: -dm'cký [-cky;
-ct'v£], přid. k zahradník; *-dnžč£
ruka = zahradníkava, -nická
(čech);
zahradničiti = pěstovati zahrad—
nictví; slož. dok. na— se (mno—
ho); za- si (trochu, do vůle);
zahradník [-nice], -a, m. = kdo
vzdělává zahradu; v. kozel

zahraničí, stř. = země za hrani
cemi; míční !| *-m'čný (Palac.)
(obchod, válka, politika); mini—
sterstvo -ničních věcí

zahrazovati, v. hraditi
zahrnovati, v. hrnouti
záhrobec, -bce, m. " -beň, -bně, ž.

= zás í
záhrobí, stř. = pekelec (Svět.);

= záhrobní život; záhrobní svět,
život = „za hrobem", posmrtný

zahrocovati, nedok. k
zahrotitz', -hrocen(í) = zaostřit
v hrot; přenes. z. řeč proti komu
= vyhrotit

zahryznouti, v. hryznouti;
'zah'ryznutě se milovat ((Jap.) =—
se zápalem, se vší opravdovostí:
zahryzovatž, v. hryznouti

'záhřev, -u, m. = zahřátí, zahří—
vání (Mrš.); záhřevný = zahří
vající (Ner., T. Nov.); 2. stup.
mějši (Jir.)

zahřívací = na, zahřívání; zahřívat
|| -hří-, —e,m. || zahřívadlo, stř.
= zahřívací zařízení; zahřívárna,
—ren, ž. = zahřívací místnost;
zahřívatí, v. hřívati

*zahřlvka, ž. = zahřátí, teplý ob—
klad (Preiss.)

záhuba, ž. = zahubení, zhouba.
zkáza; *-bce, m. = zhoubce; -bný
[—ně; -nost] = zhoubný



záhumenek 1715 zájem

záhumenok, -nku, m. = osobní chranu; zachraňovat.-í = záchran
hospodářství „za humny" člena ný; -ňova£i, v. chrániti
zeměděl. družstva;
záhumení || -mní (šlejh.), stř. ||
-menice, ž. (Holeč.) = místo za
humny; záhumenní = jsoucí...
za. humny: z. cestičky (Martin.)

zahušťovati, v. hustiti
'zahvězdí, stř. = prostor za. hvěz—:

dami, nebe (Suš.); záhvězdný
prostor (čelak. )

záhy, příslov., pův. = zavčas, ny
ní = předčasně (umřít), brzo
(kniž.)

záhyb, —u, m. = zahnutí, řasa.
„fald“

zahybák, -u, m. = kapesní nůž
(lid., Kul.)

záhybek, -bku, m., zdrob. k záhyb
*záhyn, -u, m. = ' zánik (Roll..

Wint.)
zahynulý = kdo, co zahyne
Zach, -a, m., příjm. od pův. do—

mác. tvar k Zachariáš
zacházeti, v. choditi;

zacházka., -zek, ž. ='
zajití (si), oklika

zachechtnouti se, v. chechtati se
zachlazovati, v. chladiti
zachlupacený = zarostlý chlupy
*záchmat, -u, m. = zásah (Bran.)
zachmuřený [—ně;-nost] = pokry

tý chmurami, zamračený; -řovati,
v. chmuřiti

záchod, -u, m. = západ slunce
(píseň, RK.); zprav. = místo.
kam chodíme „na stranu"; zdrob.
-dek, -dku, m.; -d01rý, přid. Itzá.
chod

zacházení.

zachovalý [-le; -lost] = kdo, co
se zachová., uchrání; z. člověk.
1. = tělesně svěží, 2. = bez
úhonný

*zachovatel [-lka], -e, m. = kdo
zachová, zachovává. (Dr.)

*záchovný = směřující, usilující
o zachování

záchrana, ž. = zachránění, zá—
chranný prostředek; zachránce
[-nkyně], m. [] řidč. zachra/niml
[-lka.], -e, m. = kdo zachrání.
zachraňuje; záchranný = na zá- '

108'

*záchtivý [—vost] = chtivý (Svět.)
zachuchlaný ll -chumlwný (-mlený)„

v. chuchlati, chumlati
zachvacovati, v. chvátiti
záchvat, -u, m. = zachvácení, prud

ký projev: z. blaha (Vrchl.), hně
vu..., mrtvice... || záchvat, -ti', ž.
(Heyd.); záchvatný = úchvatný,
zachvacující (Ner., Pf1.—Mor.):
'záchvatový: -vé vzplanutí

záchvěj, -e, m. = záchvěv (elek
trotechn.), vibrace;
záchvěv, -u, m. = zachvění.
kmit;
zachví'vat'i, v. chvěti

zachycovati, v. chytíti
záchyt, -u, m. = zachycení...; pře

nes. = záchvat (štulc); záchyt
ka., ž. = zařízení na zachycení:
záchytný = směřující k zachy—
cení: -ný pohyb

zajatec [v-tk'yněL -tce, m. = kdo
byl zajat, je v zajetí; —tecký
tábor; zajatťý), v. jmouti

'zajdak, -u. m. = mošna. (nářečí.,
Kul.

zaječí, přid. k zajíc: z. srst.
z. srdce = bázlivě (lid.

a hovor.); z. úmysly = ú. prch
nout (t.); prásknouti, vzíti do
zaječích = utéci (t.); 2. oko =
bez víčka n. s krátkým víčkem
(lid.); z. pysk = rozštěpený (t.):
zaječice„ v. zajíc; zaječ'i'na., z.
= zaječí maso, kůže, zápach

zaječka, v. zajíc
zajedno, příslov.: býti s kým z.

= být jednoho, stejného mínění.
smýšlení

zajem, -jmu, m. = zajetí, zadržt
ni (dobytka. přistiženého ve ško
dě...); = exekuce; = prospěch:
je to v tvém... zájmu; dělati co
ve vlastním... zájmu; zájem o ko
ho, oč = zajímání se, věnování
zvláštní pozornosti, snaha poznat
koho, co (často za. účelem po—
moci, koupě...); míti stejné...
zájmy = zajímati se o stejné...
věci; mám zájem na čem = do—
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týká. se“mne to, mého prospěchu;
je to můj životní zájem = má to
význam pro můj život; v. zájmí
ček—,
zájemce, m. = kdo má zájem.
interesent;
zájemní příkaz = exekuční;
zájemnický, příd. k zájem'nžk
[-nice], -a, m. = zájemce

zajetí, stř., 1. k jeti; 2. k zajmou
ti, a) = zadržení..., zájem; b)
= stav, kdy je někdo zajatcem,
zajatecký stav; přenes. být v z.
bludných představ, v něčím z. =
úplně jim, mu podléhat

zájezd, -u, m. = jízdní výprava
(pěvecký, sokolský... z.). jízdní
vpád; zájezdní " -dn:ú (Jin) hos
tinec = kam se zajíždí s povozy

zajíc [zaječice; '-čka], -e, m., hlo
davec; symb. mládí, nezkušenosti,
bázlivosti (lid. a hovor.); spát
jako z. = s otevřenýma očima
(t.); chodit na -ce s bubnem
= předčasně něco prozradit, roz
hlašovati důvěrnou věc (t): V
jezditi, kupovati; zdrob. zajíček,
-čka. m.

zajídati, v. jídati
*zajík, -u, m. = zajíknutí (R. Po

kor.)
zajíkati se = zarážeti se v řeči.

náhle ji přerývat; -kávati se,
opakov.; zajika'vý [--'vě; -vost] =
provázený zajíkáním: -vá řeč;
= zajíkající se (člověk); —Vé
ticho (Scheinpfi.) = zarážející
řeč, dech; zajiklý [Je] = kdo se
zajikne: -1e co říci (č.-Chod) =
zajíkavě;
zajikmuti, _kl, -knuv, -knutí. do—
kon. k zajíkati

zajímati, v. jímati; zajímavý [-vo;
mě,- -vost] = budící zájem (člo
věk, příběh...); je -vo, že... || -vé

zajíniti, zajiňovati, v. jíniti
zajisté || -stě (pOdle jistě), pří

slov. = jistě, jsem jist, přesvěd
čen, že..., jak s jistotou před
pokládám, jak nepochybuji, jak
lze s jistotou předpokládat: je
zajisté doma; ty to zajisté víš...

zajišťovací opatření... = na zajiš
tění; matt, v. jistiti; -1ma, -ven,
z. = zajišťovací ústav

zajizvovati, v. jízviti
zajižděti, v. jezditi; zajížďka, -děk,

ž. = oklika při jízdě
zájmenný (tvar. skloňování...), přid.

k zájmeno, stř., část řeči '
'zájmíč'ek, -čku, m., zdrob. k zá

jem (Tilsch.)
zájmový [měL přid. k zájem: -vá.

skupina lidí = s. mající stejné
zájmy; -vá oblast = o. zájmů;
-vé hledisko

zakabOněný = zamračený
zákal, -u, m., oční choroba;

zákalec, -1ce || Jak, -1ku, m. =
spečená klihovatina. „brousek“
ve chlebě;
zákalka, z., z ruš. = zakalení,
zocelení, soubor vlastností: bolše—»
vická z. (Gottw.)

zakalovati, v. kaliti
"'zákamní, stř. = místo za kamny

(Staš.)
*zákampí, stř. = odlehlé místo.

ústraní, zákoutí, stín, stinné
místo, zákamní

*zakančiti = pokaňhat (Jir.)
Zákarpatí " Za- (Palac.), stř. =

kraj za Karpaty; zákarpatský,
přid. k tomu

zákaz, -u, m. = zakázání, zaka—
zování, zápověď; zakázaný = co
je zakázáno; -zati, v. kázati

zakázka, -zek, z. = objednávka;
-zkový = na zakázku

zákaznický, přid. k zákazník;
-nictvo, stř. hromad.. = zákaz
níci;
zákazník [—nžce], -a, m. = kdo
něco zakáže, t. j. objedná, odbě
ratel

zakazovati, v. kázati
*zakeří, stř. = místo za křem. ú—

kryt (čelak.);
zákeřnický [-ck'y; WMJ, přid.
k zákeřnžk [miceL -a, m. = zá—
keřný člověk;
zákeřný [—ně; -mst] = „sedící
za křem“, záludný, strojící úkla—
dy
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základ, -u, m. = oč se založíme,
sázka (Jir.); = peníze, o které
se hraje; = peníze, za které
hrají hudebníci (Jir.); = to“, na
čem je něco založeno, na čem ně
co stojí..., spodek: z. silnice, -dy
domu, stavby; otřásati Bev-dech;
shořeti do -dů; od -dů přestavě
ný (Vr.); z. k pití = dobré jidlo
před ním (lid. & hovor.); zá—
klad, -dy státu, moci, podniku
= hlavní opora, -ry; z. vzdělá
ní... = hlavní, nejdůležitější
složky vzíti co za. základ jed—
nání... = za východisko, pod
klad; na tom základě dále pra
covat = na tom, co bylo už
vykonáno; na základě toho.
smlouvy, zkušenosti..., časté, ale
podle něm. m. podle toho, se
zřením k tomu, podle smlouvy,
zkušenosti

zakládací listina = o založení; z.
horečka = horečně, překotné za
kládání; dující člen spolku... =
který složí větší obnos (zprav.
stanovený); zakladatel [-Zka], -e,
m. = kdo založí; -telsky' [-lstvž];
-telský rozmach (Weing.);
zakládatž, v. klásti

základina, ž. = základní fond;
základiště, stř. = místo na za
kládání potravy zvěři;
základna, -den, ž. = základní
přímka, stěna (obrazců, těles) :
operační, strategická z. = hlav—
ní místo operací...

základní || *mý (Holeč.) = jsoucí
základem, hlavni, nejdůležitější
(kámen, deska, barva. dilo...);
z. číslovka (jeden, dva...);
*i-dmlce, ž. = základna (Klost.)

zaklápěti, v. klopiti
zaklapovati, v. klapati
zaklen (Ner.) [[ záklen, -u, “ zá—

klenek, -nku, m. ll zaklenka, ž.
= patka klenby *

zakleSnouti, -sl, -snut(í) = zadrh
nout, omotat, připevnit (většinou
lid. &.h0vor.): za- bič, nit; kat
zaklesl prvnímu provaz okolo

krku (Stránec.); usedla, ruce za—
klesla okolo kolen (t.); zakles
nout řetěz k vozu; za- opratě
(Pittner.); za—hůl o ruku (šim.)
= zavěsit ji na ruku

zaklet(í), -tý, v. klíti a klnouti
zaklínací formule = kterou se za

klíná; zaklínač, zakli- „ řldč.
matel, -e, m. = kdo zaklíná:
-načský [-ství], přid. k tomu;
zaklínadlo, -ďel, stř. = zaklínací
formule; zaklínati, v. klnouti

zaklíniti, -kliňovati, v. klíniti; za—
klinovati, v. klínovati

zaklíti, -kleji, v. I klíti
záklon, -u, m. = sklon dozadu

(cvik)
záklop, -u, m. = zaklopení, skláé

pěcí dvířka.; = víko u koše
(Němc.); záklopka, -pek, ž. =
uzavírací zařízení, klapka;
zaklopo'vati, v. klopiti

zákloubí, stř. = místo za kloubem
ruky (Jin)

zákmít, -u. m. = zakmitnuti, zá-_
chvěv; přenes. = záblesk

zaknihovati = zapsat, vložit do po
zemkové knihy

zaknotiti se,“ v. knot
zákolesník " zákolnžk, -u, m..

zdrob. —n£ček, -čku, m. = zd—
kolni hřebík = dávaný za, kolo

zákon, -a. m., původ. = úmluva.
ujednání, pak = co bylo stano
veno za pravoplatně pravidlo;
Starý z., Nový z., části bible;
hláskový z. = hlásková změna,
-vý jev vyskytující se pravi—
dlem za jistých podmínek; po—
dob. přírodní z.: = vyjádření
těchto změn, jevů

zakončovati, v. končiti
zákoník, -a, m. = vykladač Moj

žíšova zákona (bibl.); z., -a II
—u,m. = soubor zákonů

zákonitý [-tě; -tost] = jsoucí v du
chu zákona, podle zákona ||
zákonný (řidč. mai) [mně,
-mwst] ; -nné mravy = 3. stupeň
mravů na staré střed; škole
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zákono-, kmen k zákon ve slož.: "'zakřídlti = zapsat křídou dluh:
-dárce [-dárkynč] “ '-da:vatel, býti zakřídén u koho = mít u
-e (Koll.). m. = kdo dává zá- něho dluh (šm.)
kony; -dárný sněm, sbor, -ná zakřiklý [-le; -lost] || časť. -kmttý
moc, -né shromáždění; -dárstvi, [-tě; -tost] = křikem zastraše
stř. = zákonodárná činnost

zákal), -u, m. = opevňovací, o
branný příkop vojenský;
zákopnžcký [mict'v'iL přid. k zá
kopník; -nžctvo, stř. hromad. =
zákopníci;
zákopník, -a, m. = člen opevňo
vacího vojens. oddělení;
zákopov'ý, -vá válka = v záko
pech; -vé dělo

zakořeněný, -ňocati se, v. kořenlti
zakouřený, v. kouřiti
zakoušeti, -ši1)ati, v. kusití
zákoutí, stř. = skryté místo
zakrátko, v. II krátko
zakreslovatl v. kresllti
zákristle, v. sakristan
zakrnělec, -1ce, m. = zakrnělý člo

věk;
zakrnělý [-le,—-lost] = neúplně
vyvinutý; zakrňovati, v. krněti

zakročení, stř., -čovati, v. kročiti
zakrojovati, v. krojiti
zákrok, -u, m. = zakročení, za

sažení, zásah; = krok dozadu
(cvik)

zákrov, -u, m. = co zakrývá..
kryje; 2. korun stromů (Vr.);
= podpůrný obal květní (odb.);
= nadpraží; zdrob. meček, -čku,
m.; dví, stř. = místo za. krovem

zakrsalý = zakrslý (říd. kníž.);
zakrsati = krněti; zakrsá'vati,
opak.;
zákrsek, -sku, m. = zakrslý,
nízký stromek; přenes. o člo
věku (Rais); zakrslik ii (Ner.)
rad-, -a, m. = zakrslý člověk;
zakrslý [-le; —lost] = zakrnělý;
zakrsmuti, -sl. dok. k zakrsati

zakrucovati, v. kroutiti .
zákrut, -u, m. = záhyb, ohyb; z.

v jednání = oklika (Vach-)
zakrviti se, v. krviti
zakryt, -u, m. = zakrytí, vyrov

nání v řadě za sebou
zakrývati, v. krýtí

ný, bojácný, plachý;
zakřiko'vati v. křičetí

zakřlvovatl, v. křiviti
zakublatl se, v. kublati
zakuklenec, -nce, m. = zakuklený

člověk; mý = kdo se zakuklí.
přestrojený, maskovaný; zakuk
lovati se, v. kukliti

zakulacený, -covati, v. kulatiti
*zakulichati = zahoukat (Třebíz)
zákulisí, stř. = místo za kulisami;

přenes. & politiky... = tajné po
rady, úmluvy, postranní zásahy

zákulisní = jsoucí za kuli—
saml; přenes. = tajný, tajený

zákup, -u, m. = zakoupení
'zákůpek, -pku, m., zdrob. k zá

kop
zákupní, přid. k Zákup '(právo.

smlouva, cena) " mý lhář (Palac.,
Tré.) = prodejný, úplatný:
zakupooati, v. koupiti

zakuřovati, v. kouřiti
zákusek, -sku, m. || zákuska, -sel<,

ž. = „jídlo na. zakousnutí“, drOb
né pečivo. pamlsky k čaji atp.,
po hlavnim jídle, desert

zakusiti, V. kusiti;
zakuso'vati, v. kousati

zákuska, v. zákusek
'zakutilý [-le; -lost] =

(šm.)
zakvašovati, v. kvasitl
zakvétati, v. -kvétati
*zákvět, -u, m. = květ (R. Pokor.);

*zakvětlý = zakvetlý (šmil.)
zakvitatl, v. -kvétati;

v. kvitnouti
zakyslý = nakyslý, zkyslý; přenes.

= zatrpklý (lid.)
zál, -a..., v. záti
zálabský = jsoucí... za Labem
zalamovatl, v. lamati
zaledniti = pokrýt ledem
zaléhati, v. lehati; “havaj [—vé]:

nevina padla do duše -vě "(Sez.)
= hluboko, trvale, působivě

umíněný

zakmmouti,
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zalehlý E-Ze; -lost], o zvěři = od
počívající v loži (mysliv.); -lé
dítě = ležením udušené; -lé uši.
při přechodné nedoslýchavosti;
-lý koutek = odlehlý, tichý
(čech); -le = mrtvě... ((Jap.)

zaleklý = kdo se zalekne
zaléknoutl !| dik-, -kl,

o zvěři = obstoupiti
honebním úseku

zálepka, -pek, ž. =
nice na zalepeni

-knut (í) ,
zvěř na

dvojitá, dopis

zalepovací (papír, známka) = na
zalepování; wati, v. lepiti

zálesůcký boky; -ctv£], přid. k
zálesák [-sačka], -a, m. = kdo
bydlí za lesem

*zůlesk, -u, m. = záblesk (Všlejh.)
'zálesní kraj = za lesy (Baar)
zalesnití = vysadit lesem; -sňo

vati, nedokon..; -sňo'vaci práce...
zálet, -u, m. = zaletění, letecká.

cesta ll pomn. -ty, -tů = mi
lostné pochůzky, frej

'záletí, stř. = konec léta, raný
podzim (čclak.)

záletnický [-cky; -cwi], přid. k zá.
letník; záletnič'ltz' = chovati se
záletnicky (Klost.);
záletnlk [-nice], -a, m. = zá
letný člověk

zalétnouti, v. létnouti
zaletný [-'ně; -nost] = oddávající

se záletům
zaletovati, v. létnouti a letovati
zalévací konev = na zalévání;

zalevač [-čka], -e, m. = kdo zalé
vá; zalévati, v. lévatl; Lvavý
vzlyk (šlejh.) = až člověka za
lévají slzy, srdcervoucí

zalézati, v. lézatl'; '-zavý bol (č.
Chod) = pronikavý

zálež, -e, z. = kompost
zaleželý = uleželý, ležením zpuch—

řelý .
záležeti, -ží || -žejí, přechod. -že ll

-žeje: z. na kom, na čem (nik.
od koho, čeho) = úplně, podstat
ně záviset: záleží to na tobě,
na tvém rozhodnutí.... na tom -ží
mnoho, všecko, zdar...; neosob.
(nenáleží na tobě, na tom... =

(ne);isi důležitý, je (není) důle
žité; z. v čem = zakládatí se

štěstí, chyba... záleží
v tom, že...; v tom -ží celá bIa—
ženost (Němc.); záleží na koho
= přísluší mu (Palac, zastan)

záležitost, -i, ž. = věc, na které
nám záleží, o které se radíme,
o_ kterou se Staráme, která. se
nás týče...

záliba, ž. = silný zájem o něco,
značný sklon k něčemu, budící
libost a spojený s láskou; z. pro
něco II v něčem; konati co... se
-bou;
zalíbení, stř. = záliba;
zalíbený = oblíbený (říd.);
zálibný [-ně; -nost] = mající
zálibu: z. výtvarník (Ho.); z.
úsměv (Hen—m.) = libý; časť.
-ně si koho, co prohlížet... =
se zálibou, se -bením;
zalibo'vat'i se, v. líbiti se

zalidnitl = osadit, osídlit: z. kra—
jiny jiným národem (Palac.):
-níme celý svět (Ner.); %ovatž,
nedokon.: -ňovati promenádu
(Majer.) = zaplňovat

zalíknouti, v. zaléknouti; zalikovati
(při svatbě) = zatarasovati sva
tebčanům cestu provazem (lid.,
Herb.)

zalípnouti, v. lípnouti
*zalistěný = pokrytý listy (VI.,

Tré.)
zalitý, v. líti
záliv, —u,m., z ruš. = část moře

hluboko zabíhající do pevniny:
zalivat'i v. lévati; zálivek, -vku,
m. zdrob. k záliv (čap.); zálivka,
ž. = zalití (zahradnic)

zalízati, v. lézati
zalklý = kdo, Co se zalkne;

zalknouti se, -kl, -knuv, -knut(í)
= udusitl se (vedrem, žízní, kaš
lem, pláčem, studem...);
v. zalykati se & zalyknouti

záloha, ž., 1. = tajný úkryt, ná.
straha, úklad; 2. = kdo, co je
pro pozdější potřebu, upotřebe
ní, užití, do zásoby, reserve.
a) vojsko (mimo činnou službu
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11.v boji až pro krajní potřebu),

b) sportovní mužstva.., v) penize, potraviny... 3. = obnos
vydaný před splatností, závda
vek, „foršus“; zálohovati co =
poskytovat na to zálohu (odb.);
zálohový (bon, účet, úvěr, po
kladna...)

záloktí, stř. = část ruky mezi klou
bem loketnim & ramennim

"zálom, -u, m. = zástava. zajiště
ní (Suš.); = lesni vývrat (lid.)

'zálož, -e, ž. = třaskavý náboj do
závrtu

záloženský, přid. k záložna: 2.
dům, úředník...

záložka, -žek, ž. = založený kus
látky na oděvu, pruh obalu na
knize, co si vložíme do knihy...
jako znaménko

-žen, ž. = druh peněžního
jeho budova

záložna,
ústavu,

záložní = reservni, jsoucí v záloze
2. (vojín, důstojník, oddil, muž
stvo, fond, penize...); záložník, 
m. = záložní vojín

"zalučený = zaloučený, proměněný
v louku (Mar.)

zálud, -u, m. = léčka_ úskok, zá
ludnost (Jin, (š.-Chod, Herrm..
šermíř.); záluda, ž. = sofisma
(Mar.); = vidění (šlejh.);
záludny' [-ně; -nost] = klamavý,
lstivý, úskočný

zalupovati_ v. Ioupati
zálusk, -u, m. = chuť, laskominy;

zříd. mn. -sky (Sez.)
zalykati se, nedok. k zalknouti se;

zalykavy' [-'vě; -'vost] = prová
zený zalykánim: z. kašel..
*zalyknouti se, -kl = zalknouti
se (Čap.)

zamanouti si, v. manouti
*zámčiště, stř. = místo, kde stojí

(stával) zámek
zámecký_ přid. k zámek 2.:

sad
zámečnický [-cky; -ctv£], přid. k

zámečník [miceL -a, m. = ře
meslník dělající zámky; předměty
stavebni, strojní...

z. pán,

zaměstnán

zámek, -mku, m., 1. = zařízení na
zavíráni; zavřiti co na z.;... na
devět zámků = důkladně; být,
míti co pod zámkem = býti za.
vřen, míti -no na zámek; zámek
od sklepa, ke sklepu...; 2. =
šlechtické, panské sídlo; v. vě
trný

zameškaný = co zameškáme
zametací stroj = na zametání;

zametač [-č'ka], -e, m. = kdo za
metá, metař; -tati, v. metati

zamezí, stř. = „co je za mezí“:
jít, zacházet do z. || zříd. v z.
(Sez.) = do krajnosti, příliš da
leko, za. meze možnosti, slušnosti;
náruživý až do z. (šmi1.);
zámezni || mý [mě,- -nost] = co
je za mezi, za hranici (obrozen.);
přenes. = zacházejici příliš da
leko, výstřední, přemrštěný: -né
mínění (Palac, Suš.); bytost -ně
rozeklané. = až do krajnosti
(kniž.)

zamezovati, v. meziti
zaměkati, v. měknouti
záměna, ž. = zaměněni; zaměni

telný [most] = co lze zaměnit;
záměnný krmě; -nnost], přid.
k záměna: z. obchod, obyč. Vý—
měnný; —nné stanoviště palebné
= náhradní (vojen.); -nnost =
zaměnitelnost (Sez.); zaměňovati,
v. měniti

záměr, -u_ m. = zaměření se na
vědomý cíl, úmysl; .
záměru, ž. = zaměřeni, visura:
stará míra, příslušná nádoba
(Rais); -rka, ž. = měřicí lať,
tyč; záměrný [-ně; -nost] =
sledující záměr, jsoucí podle -ru,
promyšlený (postup, činnost...);
z. bod = na zaměření

zaměřovací = na zaměřování; z.
přístroj neboli -'ua.č,-e, m. ;-vati,
v. měřiti

*záměsti, stř. = místo za městem
*zaměstknán, mání, máti... = za

městnán
zaměstnán " maný: být někde —nán

= míti zaměstnáni; být velmi...
—nán = zaneprázdněn [[ dělník
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-naný tam a tam; zaměstnanec
[mk'y'něL -nce, m. = osoba za
městnaná. ve službě; mecký,
příd. k tomu;
zaměstnáni, stř. = pravidelná
činnost životní; manost, -i, ž. =
stav, počet zaměstnaných;
zaměstnati, mávati, v. městnati;
mavatel [-lka], -e, m. = kdo za

. městnává. jiné osoby; -na'vatelský
[-ství], přid. k tomu

'zaměstský, přid. =
městem (Ner., Čech)

'záměť, -ti, ž. = závěJ' (lid.)
zamhavený, míti, v. mlhavětí .
zamhlený = zamlžený (nářeč)
zamhuřovati, v. mhouřiti
*zamíchnonti, -chl-, -chnut(í) = za

míchat (hovor., nař.) '
*zamilovanec, -nce, m. =

vaný člověk (Herlt.);
"za/milová'nky, —nek, ž. pomn. =
mil'ovální, milostné pletky;
zamilovaný [—ně;-nost], 1. = co
si zamilujeme, oblíbený (kraj,
jidlo...); 2. = kdo se zamiluje

záminka, -nek, ž. = vymyšlená.
předstírané. příčina, -ný, důvod;
vziti si co za -nku; dělati co
pod nějakou -kou

zaminovati co = položiti tam miny
zámiš, -e, m., asi z tureč. || podle

něm. (a. tam z č.) semíč = vy
dělané. jelení, srnčí kuze; semi
šový, přid. k tomu

zamítatí, -tám koho. čo = odmítati;
zamitávati, opak?;
zamitavý [dvě,- -vost] =
tající, odmítavý;
zamitnouti, -tl, -tnut(í), dokon.
k zamítati '

zamknouti, v. mknouti
za mlada—('mZá-), za mlada, v. mladý
zamlčovati, v. -mlčet1
záinlk, -u. m. „ zprav. zámlka, ž.

= zamlčeni, zamlčováni něčeho.
přestávka v řeči, odmlčení, zmlk
nutí (vesměs kniž.)

zamlklý [-le; -lost; '—Zo]= kdo
se zamlčí, od-, zamlkne: býti" z.;
-le vypadat; po kraji
(Jil—.)“ = ticho

jsoucí... za

zamilo

zamí

býlo -lo '

*zámlkový rozhovor = se zámlkami.
zamlouvati, v. mluviti
*zámlnva., ž. = zakázka, slib (za

star.)
zamlžený -žovati, v. mlžiti
zamodralý [-le; —lost] = namod

ralý, modravý
zamokati, v. moknouti
zamokřovati, v. mokřiti
zámora, m. = slabý, chatrný člo

věk (lid. a hovor.)
záínoří, stř. = kraj, svět za mo

řem; *-řní = zámořský
zamořovati, v. mořití
zámořský, přid. k zámoří: z. ob

chod, -ké země
*zimot, -u, m. (Ner., Čech) || --ta,

ž. (Kau,), = motanina
zamotanina, ž. = motanina (Nex-.);

zamotaný, v. motati
zámotek, -tku, m. = vlákenný obal

housenky a vajíček; = zmatek
(Palac.); -tko'vý, o hedvábí;
'-tný = zamotávající (Turín.)

zamončiti ][ -čn'iti, v. moučiti
zámožný [-ně; -nost] = majetný.

bohatý; -ně si vésti (Há1.); -ně
provdaná. (Jir.); 2. stup. -nější

zamračenec, -nce, m. = zaxnrače
ný člověk '(Tilsch.);
zamračený, v. mračiti

*zamravenčitl: —čilomu v palcích
(Vr.) = měl pocit, jako by mu
lezli mravenci

'zámraz, -u (Viz) „ -zek, -zku,
m. = mraz, mrazik (lid.); z.
bázně = zamrazení (Dr.)

'zamrklý = tmavý, o zimě (Kos.):
= chabý, malomyslný (t.)

*záml'z, -u, m. = zamrznutí (lid.)
zamzati, v. mrznoutl;

zamrzlík; -a, m., hra v karty;
zamrzlý, v. mrznouti

zamřelína, 2. =“ něco zamřelého;
přenes. = založený úřed. spis
(Herr—m.);
zamřelý [-le; -lost] = odleželý,
uvadlý (maso); = mrtvý (Suš.)

zamřežovaný, v. mřížovati
'zamřížoný = zamřížovaný;

zamřížova/ný, mat/l, v. mřižovati
*zamšený = omšelý
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zamúcený, zamút'iti, v. mútiti zaněcovati_ v. nititl
*zámnka, ž. = muka. (Hál.) „ zánět, —u,m. = chorobné zanícení,
*zámutek, -tku, m. = zármutek'

(Čelak., zastar. )
zňmyčka, -ček, 2. = zařízení na

zavírání, háček, klapka,...
zamykatí, v. I mykati
='zámysl, -u, m. = úmysl, záměr

(Palac., Kosm., Pfl.-Mor., Čech);
= záminka (obroz.)

zamyšlený [—ně,--no_st] = kdo se
zamyslí, ponořený do myšlenek

zamýšleti, -myšlovati, v. mysliti
zamžený = zamlžený: -né okno;

—náplanina (Slád.);
rozum (Vr.);
zamžívati, v. mžíti

zaň, v. on
záňadří, stř. =

tem a ňadry
zánárti, stř. = část nohy za.nártem
zanášeti, v. nositi
zanáška, —Šek, ž. = zanášení do

knih; = místo ve mlýně, kde se
skládá obilí (Pittner., Sum.)

zandati, -dám... co kam = zastr
čit, položit...; z. láhev (zátkou)
= zazátkovat; zandávati, nedok.

'zánebí, stř. = co je za. oblohou.
nebesa (Suš.) '

*zaneěístiti = znečistit (šafař.)
"zanedba, ž. (Wint.) = zanedbání:

zanedbaný, _dbati, v. dbátí
zanedlouho, příslov. = ne za dlou

hou dobu, zakrátko
zaneprázdnění, stř.

nost (něčim);

prostor mezi ša

= zaměstna

zaneprázd/něný = zaměstnaný
(něčim); -dm',t1', -dňovat£, v.
prázdniti

zaneřáditi, -děn(í) = znečistit (lid.
&. hovor.)

zanešvaříti = zaneřádit, znečistit
zanovírati, v. zanevřlti
zanovřelý [-le.; -lost] = kdo za

nevře; ze své -losti (č.-Chod):
zanevřlti, -vru, vřeš... (jako vřítí)
na koho, nač = rozhněvati se,
rozzlobit, přestat míti rád, v ob
libě-_; nedok. *zamevírati (řid.,
Tyl, Č.-Ch0d)

(pitím) —ný ;

zápal; zánětlivý Dvě; —'vost] :
co rádo vzplane, o ohni mladosti
(čelak.); = co se rádo chorobně
zaníti (místo...)

zanic, v. nic
zaníceneo, -nce, m. = zanícený

člověk; zanícený [-ně; -nost] =
zapálený (o ráně), rozohněný.
nadšený, ušlechtile zaujatý (ně
kým, něčím)

zánik, -u, m. =
nutí, záhuba

zatýkati, v. nikatl;
zaniklý = co zanikne, vyhynulý,
vymizelý;
zaniknout-i, v. niknouti

*zanímatelný [] -ma1rý = zajímavý
(šafař.)

zanítiti, v. nititi
zanořovnti se, v. nořiti

zamknutí , zahy

zánovní [-nč; -nost] = nedávno,
skoro nový; z. bakalář = no—
dávno jmenovaný, „novopečený"
(Wint.)

zanožiti = dát jednu nohu dozadu
(tělocv.); zánožka, ž. = zano
žení; zánožmo, příslov. = s jed
nou nohou vzadu

zaobalený [—nč; -nost], od zaoba
liti, přenes. = nepřímo řečený.
vyslovený; říci co -ně = nepří
mo;
zaobaliti, donutí, v. baliti

*zaoblačno: je z. = zamračeno
(Němc., nářečí.)

zaobliti = učinit oblým; tvář se
zaobllla (Vr.); donutí, nedok.

zaobronbiti, -1'u.bo'uati, v. roubiti
'zaobzoří, stř. :

zorem (šlejh.)
zaochotničitl si, v. ochota
zaokrouhliti = učinit okrouhlým;

přenes. z. peněžní obnos = do
plnit jej na. „okrouhlé“ číslo:
zaokrouhlený; -hlovati, nedokon.

zaonačovati, v. onačiti
zaopatřenec [-nka], -nce, m. =

chovanec v chudobinci; zaopatřiti,
v. patříti; —třovac£fond... = na
zaopatření; -třovací ústav neboli

prostor za. ob



*zaosmahlý 1723 zápas

-třmma, ž.; -třovací částka neboli
-t'řovné, -ho, stř.; —třovati, v.
patřiti

*zaosmahlý = osmahlý (Nen)
za ozimé, příslov. výraz, při výčtu;

za první...
zaostalec, -lce, m. = zaostalý člo

Věk;
zaostalý [-le; —lost]= „kdo zů
stane za jinými", opožděný, opoz'
dilý ve vývoji, neznalý vývoje...

zaostřovati, v. ostřiti
'zápač, -e, ž. (R. Pokor.) || -č4

(Mar.) a -dč£ (Suš.), stř. = stin
né, chráněné místo (nářečí.)

západ, -u, m. = zapadnutí u zá
mku: zámek na dva... západy;
z. slunce = (zdánlivé) schýlcní
slunce na, konec obzoru a pod
obzor; z. = světová strana, kam
zapadá slunce, západní část (Ev
ropy...)

zapadací dveře... = na zapadání
zapadák, -u, m. = hospůdka, do

které „zapadáme“, zastrčené.
(hovor-.);
zapadákov (Z., v. vyhnálov), -a,
m. = zapadlé, zaostalé místo, ves
(lid. a hovor.)

*zápaďan, -a, m. = obyvatel zá
padu

zapadč'í, v. zápal:
*zapadlina, ž. = zapadákov (Herb.)
zapadlý, o vesnici... = zastrčený,

vzdálený od světa; Raisovi Za
padlí vlastenci

západní [-'ně] = ležící na západě.
přicházející od západu ap.: 2.
strana, vítr, směr...; z. církev =
římskokatolická; z. Slované =
Poláci, čechové, Slováci & Lužičtí
Srbové;
má od čeho, nik. čeho; 2. stup.
západnějšž [—něj1',];
západnický boky,- -ctvi], přid. k
západník, -a, m. = stoupenec.
milovník západní kultury

zapada-, kmen k západ ve slož.:
americký, přid. k západní Ame
rika; -český, -e'vropský, indický,
-římský, -slovcmský ap.

zápach, -u, m. = vlastnost věcí

působící nelibé čichové počitky,
„smrad"; = vůně (Koll.);
zapáchatž. v. páchnouti; ZápaChO'vý'
= zapáchající

zápal, -u, m. = zapálení, oheň:
obětný z. (Vrchl.), obětní 2. (Má.
cha); = zánět (choroba); pře
nes. = zanícení, nadšeni, vrouc—
nost: vlastenecký, řečnický, bo
jovný... z.; řečniti se -lem;
zápalčivý [-vě; -vost] = lehko
zápalný; z. pohled (Vi-.) = ostrý,
bodaVý; -vě (šaIař.) = se zá—
palem

zapálení, stř., k zapáliti: = zápal
(Jin), v. zapálitl pod pálitl

zápalka, -lek, ž. = ovoce, které
se počíná. zapalovat (lid.); =
dřívko se zápalnou hlavičkou,.
sirka; = roznětka; -kárna., ž. =
továrna-na zápalky; -kový mo—
nopol, náboj

zápalný [-ně,- -nost] = snadno
(se) zapalující, vznětlivý (látka,
střela...); přenes. z. vznět (Čech);
z. hovor (šimáč.) = rozohňující'

zapalovací = na zapalování; z. za
řízení neboli -vač, -e, m. ]| madlo,
stř.; maté, v. pálitl

zápalubí, stř. = zadní paluba
*znpánbovati se = zadušovati se

(Němc.)
*zápar, -u, m. = zapaření (čap.);

zavařenina, ž. = zapaření, zapa—
řené místo; zapařovati, v. pařiti

-u, m. (ze „za DaSY" [%
potýkání, boj, zápo

stř. = místo za.
zápasiště, stř.

zápas,
chytitJ) =
lení; *zapasž,
pasem (Holeč.);
= místo zápasu;
zápasiti, -sení = potýkatl se.
bojovat; z. s kým; z. s ne—
snázemi, s překážkami = musiti
je překonávat; z. se životem =
překonávat nesnáze v životě, být.
na smrt nemocen; slož. dokon.
vy- si = vybojovat (Krásnoh.):
zápasívati, opakov.:
zápasní síň, odměna;
zápasnický [-cky; -ct'o£], přid. k.
zápasník [miceL -a. m. = kdo
zápasí;
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zápas'ný umělec (šel.) = zápasi
cí, bojovný; = jsoucí v záloze.
záložní (podle ruš.)

*zápašek, m., zdrob.
(Čap-)

za páté, příslov. výraz, při výčtu:
za první...

zapat(ý), v. pnouti
zapažiti, 1. v. pažiti; 2. = dáti

paže dozadu (tělocvič.); zapažo
vati, nedok. k 1. i 2.

zápecí, stř. = zídka mezi peci
(kamny) a stěnou; symb. za
ostalosti: z. ducha (Sez.); zdrob.

k zápach

zápecíčko, stř. (šal.);
zápec'ní || mý [-ně,— -nost] =
jsoucí za peci; o člověku = „se
dící za pecí“, doma, bez širšího
rozhledu, zaostalý, ustrašený,
pecivál;
zápecmlcký [-cky; -ct'oi], přid. k
zápecnik, —a,m. = zápecný člo
věk, pecivál, zaostalec (t.)

zapékati, v. pékatl
zapeklený = zapeklitý (Herb.);

zapekliti se = zatvrditi se k ji
ným lidem, odloučiti se od nich
(říd., čap.);
zapeklitý [-tě; -t08t] = zarputilý,
zarytý, zavilý: z. jako český
bratr (šmil.), z. nepřítel (Jir.);
= zatrolený, zpropadený: -tá,
situace (Vin)

zapěrač, -e, m. = kdo zapirá (říd.)
zápěstí, stř. = část ruky za pěstí;

zápěstní kloub
zapětí, v. pnouti
zápětí, stř., v. v zápětí; *zápětný

rým (Durd.) = sdružený, zdvo
jený

zapiat(ý), v. pnouti; zapichovati,
v. píchnouti; zapíjeti, v. píjeti

zapíkati, v. pékati
zapínací špendlik... = na zapíná—

ní; z. spona., přazka atp. neboli
zapinač, -e, m. || madlo, stř..
zdrob. -náček, -čku, m. || -nát
ko, stř.; zapínatž, v. pinatl

zápinka, ž. = řemen na zapínání
„'zapírací = záporný (Mai—.);

,zaptrač, -e, m. = kdo zapirá;
zapírati, v. I, II přitl a práti

zápis, -u, m. = zapsání, zapiso
vání (do školy, do kursu...); =
co bylo zapsáno, záznam;
zápisek, -sku, m. || -ska., ž. (Tyl,
Herb.) = záznam, poznámka;
zápiskový ráz = r. zápisků;
zápisné, -ho, stř. = poplatek za
zápis;
zápisu! || -sný (kniha, čislo, taxa);
-sn£ce, z. = protokol (říd.):
-sn£ček, -čku, m., zdrob. k -s'ntk,
—u,m. = zápisní kniha, notes;
-snik, -a. m. = společník (Palác.,
zastar.); -snikový [-'vě] = mající
ráz zápisníku; -vě nonchalantní
(Sez.)

zapisovací přístroj = na zapisová
ní, neboli -'vač, -e, m.; Juatel
[-Zka], -e, m. = kdo zapisuje;
-vatelský [-lství], přid. k tomu;
matt, v. psáti

zápisový, přid. k zápis: -vá akce.
agitace

zaplašovatl, v. plašiti
I záplata, ž. = zaplaceni (zastar.,

bibl., Jir.)
II záplata, ž. = kus látky na správ

ku, lata; přenes. z. na bolest,
škodu, bídu... = nedostatečná
náhrada, -né zlepšením; -tář, —e.
m. = správkář; —tářský [-sk1;
-ství]: -ská zručnost (Č.-Chod)

záplatovanec, -nce, m. = kdo nosi
záplatovaný šat (Ner., č.-Chod);
záplato'vati co = spravovati zá
platami; slož. prostě dok. za

záplava, ž. = zaplavení, povodeň:
přenes. = velké množství, při
val (slov, překladů...)

zaplávati, v. pláti
zaplavovati, v. plaviti
záplat, 11, m. || záplet', -ti, ž. =

splet, zmatek, zápletka (Kos.,
Čech);
zaplétatž, v. plétati;
zápletek, m. = záplet (Palac.);
zápletka, -tek, z = zapleteni děje

záplevák, -u, m., rostl.
zaplevcliti, -Zovat'i, v. pleveliti
zaplívati, v. I pliti
zaplňovati, v. plniti
*záplotí, stř. = místo za plotem



započat (ý)

započauý), v. počítí
zápočet, -čtu, m. = započtení, za—

počítání
započetí, -č£nati, v. počíti
započítatelný [most] = co lze za

počítati
'zápodobno = slušné, sluší se

(RZ., čelak.)
zapojiti, -jo1)a,ti, v. II pojitl
*zápol, -u, m. = zápolení, zápas,

boj (básním, liter.)
zápolí, stř. = místo za poll (če

lak., Heyd.); = oklika (Suš.);
= záfrontí

zápoliti = zápasit (ze „za poly"
= v půli těla. [se chytit])

zapomenoutí, v. -pomenouti;
zapomenutý, 1. = co je zapome
nuto; 2. stup. -tější: nejzapo
menutější koutky světa (Nel-.);
2_.=zapomnět1ivý, roztržitý (lid.)

zapomínati, v. -pomenouti; ma,/vý
= zapomnětlivý (říd.);
*zapominka, -nek, ž. = zapome—
nutí (Dr.)

Ozapomněnlivý = zapomnětlivý
(Třeb.)

zapomněti, kniž. -m'níti ll časť. za
pomenouti, (běž.) -mněv, -mně1,
(kniž.) -mnění || (běž) zapome
nutí = zapomenouti, v. —pome
nouti; nedok. zapomínati, v. -po
menouti

zapomnětlivý [-vě; -vost] = čas
to, I'ychle zapomínající, roztržitý

zapomníti, v. zapomněti
zápona || -nka„ ž. = spona, přaz

ka, zapinadlo; = zástěra (Němc..
nářeč.); -ko'vit:ú = podobný zá
ponce

zápor, -u, m. = zapření, popření,
popírání, záporka; = závora
(Koll.): záporka, —rek,ž. = slo
vo, kterým se popírá. (ne, ni—);
zápomý [-ně; -nost] = obsa.
hující, vyjadřující zapor, popíra—
jící (slovo, odpověď...);
záporový genetiv, -vé slovo

zaposlouchati se, v. slouchati
zaposmívati se, v. smát! se
zapošívati, v. šítí

1725 *zapříčiniti

zapotřebí, v. potřebí; 'zapotřebný
= potřebný, nutný (nespis.)

zapouzdřlti = uzavříti do pouzdra.
(odb.); zapouzdřený; -dřovati,
nedokon.

zápověď, -di, ž. = zapovědění, zá
kaz;
zapovědět'i, mulati, v. povédétl;
zápovědní lhůta; -dný sněm =
mimořádný (stč., Palac)

zapracovaný = kdo se zapracuje
zaprasečiti = zamazat, zaneřádit

(vulg.); -čovati, nedok.
zaprašovadlo, -de1 || zdrob. -'vátko,

stř. = schránka na prášek k
zaprašování; mati, v, prášiti

zapraženka., ž. = zapražená. polév—
ka, (lid.)

zápraží, stř. = „místo za prahem“,
násep kolem stavení

zápražka, ž. = zapražená mouka.
jíška; zapražovatž, v. pražiti

zaprodan, -da'ný, v. dáti;
zaprodanec, -nce, m. =
zaproda, je zaprodán;
dávati, v. dáti

*zaprostřední věky
pozdní středověk

záprseň, -sně, ž. = Zápraží (nař.,
T. Novák., Pittner., Vanč.)

záprstí, stř. = část ruky za. prsty
*zapršený den = kdy stále prší
záprtek, -tku, m. = zkažené vejce

(lid.); z. možného života = zá
rodek (čep.)

za prvé, za,první = předně, přivýčtu
zapřádati, v. přádati
zapřahati, —přáhfnouti, v.
zapřemítatí, v. -mítati
zapřená, ž., ve spojení na mou

kdo se
-dati,

(Čelak.) =

—přahatí

(cestovat, být kde...) = tajně.
inkognito

zápřež, -e_ || -1, ž. = zapřažení;
udělati co, pracovat... na. jednu
z. = bez zastávky, nepřetržitě:
úřadovat na jednu z. = mít jed
noduchou frekvenci (hovor.); =
spřežení (Jir.);
zápřežka, ž. = přípřež (Baar)

n ečes. m. být*zapříčiniti co,
příčinou .čeho, způsobíti co, za
vinit; nedokon. zapřičiňovati



za. příčinou

za příčinou, předl., v. příčina
zapřičiňovatl, v. zapříčiniti
zapřísáhlý || zapři- nepřítel =

který se zapřisáhne k nepřátel
ství, úhlavní, nesmiřitelný

zápůjčka, -ček. ž. = zapůjčení ;
-jčné, -ho, stř. = poplatek za
zapůjčení; -jčn£ knihovna; -jčo
vati, v. půjčiti

zapuzovatí, v. puditi
*záraní, stř. = časné ráno (Hál.)
zaraz, V. ráz
zaraz, -u, m. = zaražení, zarážení

(čeho do čeho): veslař pracuje
stejným -zem (Ner.); šermířský
cvik; = rychlé kynutí (pekař.);
zárazni || -ný = na zařazení.
brzdicí (páka, kolo...); mik, —u.
m. = zařízení na zarážení, brz
dění

zaražený [-ně; -nost], 1. z. hřebík
= zatlučený; 2. k zarazíti se =
jsoucí v rozpacích, rozpačitý, pře—
kvapený, ohromený

zarážeti, v. rážeti:
zarážka, -žek, z. = co se do ně—
čeho zaráží, klín, čím se zaráží,
brzda, stavidlo...; v tiskař. =
prázdné místo na začátku krat
šího řádku

zardělý [-le; —lost], v. rdítl se;
zarděnka, -nek, ž., obyč. pomn.
-ky = nakažlivá osutina

zarezavělý = zrezavělý
zmnucovati, v. rmoutití
*Zármut, -u, m. (Koll.,

zprav. zármutek, -tku,
smutek, bol, žal

'zarod, -u, m. (liter.. Koll.. Ner.,
Heyd.) ][ zprav. zárodek, -dku,
m. = počátek, začátky (rození,
vzniku, vývoje), začáteční stav:
zemříti v zárodku (Ner.); z. ne
moci...; = počatý plod; -dečný ||
-dkovíú (vak, list, stadium)

zarosovati, v. rositi
zarostlý, v. růsti
zarousati, v. rousatl
zároveň, příslov. = pohromadě, ne

každý zvlášť, najednou, ,.jedním
vrzem“ (jít. odejít, při-...); = i,
také, rovněž, vedle toho, mimoto,

Hál.) "
m. =

1726 zářez

přitom: vyložiti to a zároveň
ono; vzduchový proud uchází ústy
a z. nosem ap.: pracovati z.
s kým = stejným tempem, po—
stupem

zarovnávati, v. rovnati
*zárovníkový = jsoucí... za rovní—

kem (šal.)
zaroz0vati se, v. roditi
'zarozumělý [-Zost] = mudrácký,

mudrlantský (Suš.)
*zúroží, stř. = část stavení za 1-0—

hem (Preiss)
zarputilec, -lce, m. = zarputilý

člověk;
zarputilý [-le,- -Zost] = urputný.
tvrdošíjný, zarytý, umíněný, ne—
ústupný, vzdorovitý; *zarputitř.
se v čem = zatvrditi se (Suš.)

zárubeň, -bně, ž. = paženi dveří.
veřeje, „futro“

zaručený [-ně] = zač někdo ručí.
zajlštěný: -ná. jakost; —nědobré
zboží .

záruční || mý = obsahující záruku
(list, smlouva, fond...);
'zámč'no, stř. = první dárek ne—
věstin (jakoby záruka lásky)

zaručwatí, v. ručiti
zarudlý [-le; -lost] = načervenalý.

v. rudnouti
záruka, ž. = zaručení, zajištění,

garancie
zarůstati, v. růsti
zarůžovatčlý, -vělý, v. růžovatětí &

růžověti
*zaryšavělý = naryšavělý (Jin)
zarytec, -tce, m. = zarytý člověk:

zarytý [-tě; -tost] = zatvrzelý,
zapřísáhlý, nesmiřitelný (nepří
tel, odpůrce); -tě mlčet = za—
tvrzele

zarývati, v. rýti
zář, ž., v. záře
zařaďovati [] -řazovati, v. řadití
záře || (basu.) zář, -e, ž. = svě—

telná. záplava; z. očí = lesk
"zářek, -u, m. = rozhodnutí
zařeknoutí se, v. říci
zářez, -u, m. = zařiznutí. důlek

jim vzniklý; z. moře (Čap) =
zátoka,



zařezaný 1727 zaschlý

zařezaný, od řezati: být, mlčet... zas, v. zase
jako zařezaný = býti velmi pře- zásada, ž., 1. = to, čím se řídí
kvapen, zaražen, z překvapením me, pravidlo, vodítko, princip:
v zaražení mlčet; spát jako z. = - mravní, životní... z.; 2. v chem.
tvrdě (lid. a hovor.); = jistá sloučenina,
zařezovati, v. řezatl za sedmé, příslov. výr., při výčtu:

září, původ. m., dnes obyč. stř. za, první...
= devátý měsíc roku: do
z., prvního z.

zářič, -e, m. přístroj na záření
zářijový den v září
zaříkací ][ -ká'vac£ formule = kte

rou zařikáváme || zaříkadlo, za
řikávadlo (Ji-), stř.; zaříkati, v.
říkati; zařikávač [-čka] || zaři
kavatel [-lka], -e, m. = kdo za
říkává; zaříkávati, v. říkati

zářiti, zař vydávati záři, lesk,
plně svítit, lesknouti se, o slunci,
o očích...; z. radostí... být jí
naplněn, dávat ji zřejmě najevo;
z tváří září něžnost (Němc.)
probleskuje, je ji zřetelně vidět:
(předmětové) z. písně (Heyd.) =
nadšeně pěti; zářící oči, tvář,
úsměv...; člověk z. štěstím;
slož. dokon. do- = přestati zářit;
o- koho, co osvítit...; pro- =
prosvítit; pro- nemocného roent
genem; 702- se (šmil. *rozezá
'řiti) = dáti se do plného záření;
roz- se radostí; rozzářený obli
čej; 'vy- vydati září;
(Jir.); zzz-,prostě dokon.;
-za'řovati, slož. nedokon. o- atd.:
'pře- co předstihovati záře—
ním (Jir.); zářívati, opakov.'

zářivka, -vek, ž. = zářivá žárovka;

v z.,

=o

zářžvý [-'vě; west) = zářící.
zářný

zařizení, stř., 1. dějově, v. řídlti;
2. konkr. = to, čím je něco zaří
zeno, opatřeno: z. bytu = náby
tek, koberce.., z. dílny = stro
je...; zařízený byt atp. = opat
řený zařízením

zařizovací náklad, potřeby... = na.
zařízení; -'vati, v. říditl

zářný [-'ně] = zářící, zářivý: z.
maják (Čech), -né okno, čelo
(Heyd.); přenes. -ný příklad =
skvělý, plně hodný následování

zásaditý [—tě; -tost]
se jako zásada 2.

zásadní [-nč; -nost] || *-wý, přid.
k zásada 1.: z. rozdíl = základní,
podstatný; z. nesouhlas = ply
noucí ze zásadY, ze zásad; -ně
co odmítat = ze zásady; zásada-'
vý [-'vě; -vost] člověk mající
zásady &.jednající podle nich

chovající

zásah, -u, m. = zasažení cíle, tre
fa, zakročení, zákrok; zasahat'l,
-hovati, v. sáhnouti; *zasáhavý
= zasahující (šlejh.)

zasázeti, -sazovati, v. sázeti
zas(e), příslov. (z původ. za se

za sebe), vlast. = zpět (sr. přísl.:
co někdy z úst vrabcem vyletí,
zase toho nevtáhneš čtyřmi koň
mi); = opět, znova, ještě jednou,
v dalším případě: z. prší, padá
sníh, z. přijítl, zmýliti se...; z.
jednou jsme še- shledali...; co
se týče (mne...), s význ. nesou
hlasu, odporu: já zase bych to
tak neudělal (tu se neklade opět);
= naopak: škodí tomu vlhko ne
bo z. sucho; = pro střídání, aby-.
chom, abyste... se vystřídali:
chvilku ty, chvilku z. on; teď
bude hráti z. on atp.

*zasebe, m. = držgrešle
zaSedací síň = na zasedání;

zasedání, -dati, —d'noutz', v.
dati, sednoutl

zásek, -u, m. „ záseka, ž., obyč.
pomn. -ky ochranná hradba
z kmenů, z klad

zásep, -spi, ž. || -spu, m.
(Jir., Vr.)

zásev, -u, m. = zasetí, zaseté o
bilí; zrn z. (Krásnoh.); jedovatý
z. v očích (šmil.) = zlý pohled

zasevač, -e, m. kde zasévá; za—
sévati, v. síti

zaSchlý, v. schnouti

St)

záspí



*zasiknoud

'zasíknoutí = zasyknouti (Jir.); v.
syknouti

zasílací závod... = na zasílání;
zasílatel [-Zka] (zastar. -sy-), e,
m. = kdo zasílá; -telský [-tel
stvíj, příd. k tomu; zasílat'i, v.
sílati

zásilka (zastar. -sylka), '-lek, ž.
= zasílaný, zaslaný předmět

'zasíní, stř. = místo za síní (Něm.)
zasívati, v. síti
zaskakovatl, v. skákati
'zásklenní hodiny (Ner.) = za

sklem, zasklené
zasklíti = zakrýt, vyplniti sklem

(okno, skříň...); zasklený; za
sklívati, nedokon.

zaskojíkati, v. skojíkati
'záskok, -u, m.: odbočky & -ky

(Č.-Chod) = zaskočeni (v řeči)
odchýlení od vlastního předmětu;
dát koho na záskok = aby za.
skočil, vypomohl (Dr.)

zaskvívatl se, v. skvíti se
zasládlý, v. sládnoutl
zasláno, stř. = nadpis projevu za

slaného novinám, zaslaný projev
zaslati, v. sláti
zaslechnouti, v. slechnouti
zaslepenec, -nce, m. = zaslepený

člověk; zaslepený [-ně; -nost] =
„slepý“, slepě důvěřující;
zaslepovatž, v. slepiti

záslib, -u, m. ]] '-ba, ž. = slib
(Suš., Preiss., Hál.); pomn. zá—
sliby = slíbení manželství, úmlu
va. o manželství (lid.)

zaslíbenec, -nce, m. = kdo se za.
slíbí; —beni, stř. = slib; -beny'
= slíbený

záslibný = obsahující slib: -ná
listina (histor.);
zaslibovati, v. slíbiti

'záslona, zdrob. -nka, 2. =
clona, (zast., Jir., Klost.);
zasloniti, -ňovati, v. slonitl

'zásloupí, stř. =
pem (Jin)

zasloužilý [dost] = kdo se za
slouží, má. zásluhy; *-žitel, —e,
m. = zasloužilý člověk (Suš.)

zá.

místo za. slou

1728 *zasnouti

zásloví, stř. =
nic.)

zásluha, často pomn. -hy, ž. = za—
sloužení se, prospění, přičinění,
platná. pomoc, -ný zásah..: stalo
se tak jeho -hou; má -hy o ko
ho, oč = zasloužil se, platně
přispěl...; získati si —hy, dobýtl
si zásluh; po zásluze = podle
_hy:
zasluhovati, v. sloužiti

*záslužička, ž., zdrob. k zásluha.
(vm: '
záslužný [-ně; -nost]: z. čín.
skutek... = kterým se zaslouží
me, získáme zásluhu, -hy; z. kříž
= za zásluhy

zaslzený, -zeti, v. slzeti: "zaslziti.
se, o oku = naplniti se slzami;
'zaslzovati se (Krásnoh.), nedok

zásmažka, ž. = zápražka (lid.)',
zasmažovatí., v. smažiti

zasmeknouti, v. smeknout!

konec slova (mluv—

zásmolec, -lce, m.
stromě (Vr.);
zasmolený, v. smoliti

zasmrádatl, -d/nouti, v. smrad
*zasmudlina, z. = něco začoudlého

= kus smůly na.

(Pujm.)
zaSmušený [-ně; -nost] = zarmou—

cený, zamračený, zasmušilý ;
*zasmušilec, -lce, m. = zasmu—
šilý člověk; 'Š'Ělý běžte,- -šilost]
= zasmušený; -šovat£, v. smušitř

*zasmutití se = zesmutnětí (Svob.)
zasmýknouti, v. mýknouti
zasnění, v. I sníti;

zasněný [-ně; -nost] = pohrou
žený do snů: z. člověk, -ná. tvář:
-né dumy (Neum.); -ně hledět

zasněžený = pokrytý sněhem
*zaSnoubenec, -nce, m. =

nec (Krásnoh., šmil.,
Čech);
zasnoubení, -bený, -biti, v. snou—
biti

*zasmutl, -snu, -snuv, -snul =
usnouti (Jil—., Tilsch.); slož. do—
kon. po- = na. chvilku usnout
(Jin)

snoube
Herit. ,



zásnub 1729 zastrčený

zásnub, —u,m. (Holeč.) || "zásnubí,
stř. (Hál.) = zásnuby; zásnubní
= snubní (dar, hostina);
zasnubovati, v. snoubiti;
zásnuby, ž. pomn. = zasnoubení

zásoba, ž. = něco uloženého, scho—
vaného pro budoucnost; železná.
z., v. železný; do zásoby (kou
pit...) = aby to bylo v zásobě;
zásobárna, ž. = skladiště zásob,
místo, odkud se zásobujeme;
zásobžčka, -ček, ž., zdrob. k zá.
soba;
zásobiště, stř. = zásobárna;
zásobitel [-lka], -e, m. = kdo
'zásobuje; zásobiti koho = opa
třiti zásobami; zásobovatž, ne
dok. k tomu;
*zásobka, -bek, ž., zdrob. k zá
soba (Havl.);
zásobna, -ben, ž. =-zásobárna;
zásobní || -ný (Holeč.): z. sou
částka... = do zásoby; zdsobnáce,
ž. = zásobárna; zásobník, -u, m.
= pouzdro na zásobní střely;
= soupis zásob (Vr.); = tendr;
zásobovací = za účelem zásobo—
vání; zásobovati, v. výše

zasolovati, v. solitl
zasouvací = na zasouvání, zásuv

ný; maté, v. souti a sunouti
záSpa, stř. pomn. || obyč. záspi,

stř. = zápraží, zásep
*zastalka, ž. = zastaveníčko (Svět.)
zastánce [-nkyně; *-stanka (Svět.)],

m. = kdo se někoho, něčeho za
stává, obhájce, obránce, ochránce

zastání, stř., v. II státi
zastanka, -stánkyně, v. zastánce
za. stara, v. starý
zastaralý He; -lost] = co zastará;

zastav-ati = státi se .,starý“, ne
obvyklý, vyjiti ze zvyku, z uží—
vání, o zvyku, o slově; o nemoci,
neléčí-li se včas; zastarávati,
opakov.

zástava, 2. = zastavení, -vování,
překážky (šmi1.); = semafor
(Holeč.); z. majetku (Olbr.) =
zastavení, dání na zajištění dlu
hů; = to, čím se zajišťuje pohle
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dávka; = prapor . (literár.); =
přední stráž. (podle mě.)

*zastavárník, -a, m. = majitel za
stavárny (Nez.);
zastavárna, -ren, ž. = ústav půj
čující na věc v něm uloženou

*zastavatel, -e, m. = zastánce
zástavcc, m. = kdo něco dá _dozá

stavy, zastavárny
zastaveníčko, stř. = „zastavení se“,

oslavná, žertovné. hudba, zpěv...
pod něčími okny, u něčiho domu

zastavitel [-lka], -e, m. = zástavce;
zastavitelná = co lze zastavět
(plocha), co lze zastavit, dáti do
zástavy; míti, v. stavitl

zastávka || lid. zástavka, -vek, ž.
= zastavení, místo, kde zasta—
vuje vlak...; udělati -vku = za
staviti se (na cestě)

zástavní, příd. k zástava: z. pán
(Vr.) = pán zastavené věci

zastavovatl, v. stavovatl
zastesknoutl si, v. stesk
zástěna, ž. = clona, plenta
zástěra, ž. = část oděvu na za

stření, na ochranu, na ozdobu:
symb. ženy, hlav. děvčete (lid.
a hovor.); = záštita (Třebíz.);
= záminka (zastar.); zdrob. -rka,
-rek, ž.; též symb. a přenes. =
záminka (zast., lid., Vr.);
zástěrkář, -e, m. = kdo se honí
Za zástěrkami, za děvčaty, su
kynkář (lid. a hovor.); -rko'v:ú
večírek; -rkový hrdina = zástěr
kář

zastlhOvati, v. stihnout!
*zástin, -u_ m. = zastínění, zá—

štita. ochrana, (čelak.); zasti
ňovati, v. stíniti

zastírati, v._ stříti
*zástoj, -e, m. = předmět, věc.

záležitost (vulg.); = zastávání
se někoho (lid.)

*zástolí, stř. = místo za stolem
(Koll., Holeč., Staš., Sum.)

zastoupení, v. stoupitl
zastrašovati, v. strašiti
zastrčený, k zastrčiti, v. strčiti:

přenes. = odlehlý, vzdálený, o
vesnici...



zástrčka 1730 zašlapovati

zástrčka, -ček, ž. = malá. závoru zásvlt, -u, m. = zasvitnutí, svit
zastrkovací (llter.)

*zastrkov (Z., v. vyhnálov), -a, m.
= vystrkov, vyhnálov (Vr.);
zastrkovaci = na zastrkování, zá.
suvný; avatž, v. strkati

zisti-omi, stř. = místo za, stromy,
Za ovocnou zahradOu (Němc.)

*zástřel, -u, m. = střela, úlomek
střely (Palac, Jir.); dně, -ho,
stř. = odměna za zastřelení
zvěře; zastřelovati se, v. střelitl

zisti-ih, -u, m. = zastřižení
(Tilsch.); zastřihovati, v. stří
hatí

zastřikovati, v. stříkatl
zástup, -u, m. = množství, řada,

velký shluk lidi
zástupce [-pkyně], m. =

stupuje
zastupitel [—lka], -e, m. = kdo za—

stupuje; Jaký sbor neboli Jstvo,
stř.; datel, stř. = zastupitelský
úkon, zastupování

zástupka, ž., v. tropus
nástupnický = zastupitelský (zast.);

kdo za

-nictvo, stř. = zastupitelstvo
(Palac.);
*zástup'nik, -a, m. = zástupce
(zastat, Tyl)

zastupwací plná. moc = k zastu
pování; wati, v. stoupitl

zastydlý, -dnout'i, v. stydnouti
zastýlati, v. stláti
'zasukovati co = zavázat na suk.

na uzel (nářeč.)
zasut(ý), v. souti
zásuvka, -vek, ž. =

přípona (Jungm.);
zásuvný = co lze zasouvat

za své || zasvé vzíti, v. svůj
*zaSvévoliti si = svévolně se za

chovat (Krásnoh.)
zasvěcenec, -nce, m. =

něčeho zasvěcen;
v. světitl

zasvčditi, v. svěděti
zasvětí, stř. = kraj za světem, za—

padlý (Sez), oblast mimo svět
(Suš., J. (Jap.); 'zásvětni || mý,
přid. k tomu; *zásvětový: -vé
končiny (Jung—m.)

přihrádka; =

kdo je do
-cený, -c0'vat'i,

zasycovati, v. sytiti
zasychati, v. schnouti
zasylatel [-Zka], zásylka, v. zasi

latel, zásilka '
zásyp, -u, m. = zasypání, vsy—

pání obilí do mlýnského stroje.
obilí na jedno mletí; = místo.
kde se sype ptactvu, zvěři, co
se sype; = to, čím se zasypává.
prášek

zasýpati, v. sypati;
zasypávka, ž. = zasypání, čím
se zasypává;
'zasypovati = zasypávatl (zast)

zašantročovati, v. šantročlti
zašeptati, -tnoutž, v. šept
*zášer, -u, m. = šero, přítmí.

šeré místo (Hál., Heyd., šlejh.)
Il časť. zášeři, stř. (llter.); pře
nes. z. bájí (šmil.); středověké
z. (Olbr.); zaše'řo'vatž se, v. še
řiti se

za. šesté, příslov. výr., při Výčtu:
za první...

'zňšljek, -jku_ m. = zátylek (Jir.);
= záhlavec (zast., Sez.)

zašlnovati, v. šinouti
zašívati, v. šíti
*záškleba, ž. = zašklebení, zákmit,

záblesk (Ner.)
*zašklíbený = ušklibený (Sum.)
'záškodí, stř. = náhrada, za ško—

du (Palac.);
záškodnický Doky,- -ct'ví], přid.
k záškodník = škůdnický;
*záškodnžčiti = působiti záškod—
nicky (Sez.);
záškodnik [-m'ce], -a, m. =
působí škodu, škůdce;
záškodný = působící škodu (Jin,
zast.); z. list = zajišťující ná
hradu škody (zast., Jir.)

zaškrcovati, v. škrtil
záškrt, -u, m., krční nemoc
zaškrtovati, v. škrt
*záškub, -u, m. = škubání (Vanč.)
zaškvěknoutl, v. škvěčeti
'záškvara, ž.: mít na. koho

(Kuld.) = nenávidět ho
zašlapovati, v. šlapati

kdo

-ru



zášleb 1731 *záti

zášleh, -u. m. = zašlehnutí, zá.
kmit (liter.);
zašleho'vati, v. šlehati

zašlemovaný, v. šlem
zašlý [-le; -lost] = co zajde, mi

nulý (čas, doba), vybledlý, ne
zřetelný, zakalený, znečištěný
(obraz, malba, Střibr0);
-lost, též = minulost (Nei-.)

zašmajchlovati, v. šmajchlíř
'zašmáknouti, -kl = zachutnat

(lid.)
zašmodrchaný, v. šmodrcha
zašmudlaný, v. šmudla
zašpičatělý = špičatý; —titi,v. špi

čatěti
zášť, -ti || -tě, ž. || původ., ale jen

kniž. zášti, stř. = nenávist; 2.
ke komu, proti komu

*záštěk, -u, m. = zaštěkaní (Třeb)
zášti, v. zášť
záštipek, -pku, m. = zaštípnutí

(Trév.)
záštiplný [-ně; -n08t] = plný zá—

šti, nenávistný (kniž.)
zaštípnutí, stř. = baculaté místo

na, lidském těle, tučné místo pod
křídlem husy, do kterého se
dobře štípe (lid. a hovor.);
zašt'ipo'vati, sr. štípati

zaštírati se, v. štířiti se
záštita, ž. = ochrana;

co... pod čí -tou
uspořádati

zaštítiti koho, se kým, čím =
ochránit (jako štítem), zachrá
nit (kniž.); zaštiťovati, nedok.
(Suš.)

záštitník [-m'ce], -a, m. = ochran
ce (Koll.); *záštitný = ochranný:
-né čelo (HaL)

zaštiťovati, v. zaštítiti
'záštivý [dvě] = nenávistný:

vypravovat (č.-Chod)
zašťouchnouti, -šťuchova'ti, v. šťouch
zašubrati, v. šubrati
'zašumati = zašoumat,

(Heyd.)
*zašupovací =

watt) v. šoup
zatáčeti, v. točiti; zatáčka,

ž. = oklika, zákrut

-vě

zašumět,

zasouvací (lid.) :

-ček,
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zátah, -u, m. = zatažení při 10—
vu; = jednání divadelního ku—
su (obroz.); na jeden zátah (ně—
co udělat) = na jednu zápřež,
naraz (lid. a hovor.)

zatahovati, v. tahati; zatajovatl,
v. tajiti; zatápětl, v. topiti

zatarasiti, v. taras
zataškařiti si, v. taškář
zatatranský = jsoucí... za Tatrami
zaťat(ý), v. títi
zatčena), 4:37, v. tknouti
zátečka, -ček, ž., zdrob. k zátka

(Hol.)
zatékati, zateklý, v. tékati, téci
'zatemnělý = nedosti jasný: -lé

báje (Vlč.);
zatemňovací = na zatemňování
(zařízení...); watt, v. temniti

záteň, -tně, ž. = oploteň (Baar)
'zatento, příslov., nahrazující v lid.

mluvě sloveso zandat, zacpat, v.
II. tento; z toho sloveso zatento
vati

za tepla, v. teplo
zateskniti, v. tesk
*zatevříti = zavřít (Koll.)
zatětí, stř., v. títi
zatěžkací ll —ká'vac£zkouška = z..

jaké zatížení snese most...; pře
nes. = zkouška zdatnosti, do
vednosti, výkonnosti;
zatěžkati co = zatížit;
nedokon.

za, těžko || zatěžko, v. těžký
zatěžovati, v. tížiti
*zati (zeti), jen zeji, zeješ... zeje,

-jíc, zal || obyč. zel = býti do
kořán otevřen, šklebiti se, 0 pro

-kávati,

pasti (hojné, kniž.), o hrobu
(Herb.), o spoustě (Staš.)...;
město... zeje prázdnotou = je až
nepříjemně prázdné; husa zeje =
otvírá zobák (nářeč.); zející pro
past, rána;
slož. dokon. 'roz- se, o prostoru
= rozevříti se (šrám.); zw- prazd
notou (A. šrám.); život naň za
zeje (Sez.) = zašklebí se naň.
otevrou se jeho propasti, ukáží
se překážky, potíže; v. I zívati



zatichati 1732 zatuchlina

zatichati, v. tichnouti;
*zat'ichlý = tichý (So.)

zatím, přislov., 1. = za. tu dobu.
v té době, mezitím, v době před
něčim, než něco nastane: po
čkej zde a. já.- si z. dojdu pro
noviny; Přijdu hned; z. (= než
přijdu) si čti;
2. a zatím, .ale zatím, zatím
však = avšak, ve skutečnosti
však: slibovali mu hory doly a
z. nedostal nic;
3. zatím co " zatímco, ve větách
časových na vyjádření součas
nosti = v té době, co..., v kte“
ré..., když: zatím co jsi nebyl
doma, přihodilo se mnoho no—
vého; nečes. zatimco m. kdež
to, ale, avšak; v. prozatim;

„_zattmni [-ně; -nost] = prozatímní
zatínati, v. títi ; zatírati, v. třiti
zátiší, stř. = tiché místo: v malíř.

= obraz ovoce, zeleniny...; vojen.
z. = vzdělavací a zábavná míst
nost, budova

zátka, -tek, ž. = předmět na uza
vřeni nádoby;
zatknouti, v. tknoutl;
zátkovaoi stroj neboli
m. = na zátkováni;
zátkovati co = uzavírat! zátkou;
slož. dokon. od- = odstraniti
zátku; %- [| za-, prostě dokon.

zatlačwati, v. tlačitl
"zatlemiti ústy = pohnout (šlejh.)
*zatouchlý = zatuchlý (Těsnohl.)
zatloukati, v. tlouci
zatmělý [-Ze; -lost] = co se za

tmí, temný, nejasný, pohaslý,
nesrozumitelný (zastan, básnic.):
z. vlas (čech), les (Krásnoh.),
-lé hvězdičky (Mácha.), —lé.slo
va; z. lid = neuvědomělý (Jir.);
-lost = neuvědomělost (So.)

zatmění, stř., v. tměti
zato, příslov. = „náhradou Za to",

místo toho, ale: malý, zato však
ramenatý; ne nadaný, zato však

-vač, -e,

pilný ap.
zátoč, —e,2. = zatočeni (cvik, za

star.); zátoč'i/na, ž. = zatáčka,
zákrut (cesty, proudu) :

zátočka, ž., 1. = zatáčka (šlejh..
Scheinpfm; = stočenina (T.
Nov.); 2., zdrob. k zátoka

zátoka, z. = malý mořský záliv
n. záhyb řeky

zatokaný, v. II tokanisko
*zatonulý, k tonouti = (do sebe)

zahraný, pohřížený (sm.)
zátopu., z. = záplava, povodeň
zatopeny, k topiti: -ná pole... =

zalitá. vodou; oči -né slzami (Vr.).
mýt' sluncem -ná. (t.); -ná svět
nice = vytopená. (Mrs.)

zatoulaný, v. toulati se
zatra, příslov., zkrácenina ze za—

trápeně, zatraceně = safra, stafra
(lid., Baar)

zatracenec, -nce, m. = člověk od—
souzený k zatraceni; wem? [mě]
= zavržený; = prokletý, zatra
pený, zpropadený (silně citově):
-ná. práce... = velmi těžké. (t.);
_-cepený = zatracený (lid.)

zatrackaný = zatracený, zatrápe—
ný... (Vanč)

zatracovati, v. tratiti
zatrachtilý [-le], m. zatracený =

zatrapený, zatrolený, zpropadený
zatrápený [-ně], eurem. m. zatra

cený
*zátrata, 2. =

terén)
zatraceni (řid. li—

'zatraťbůh, -boha, m. = kdo za—
tracuje boha, neznaboh (Vanč)

*zútratný = zasluhující zatraceni,
zavržení (šm.)

zatrhlý = zadrhlý, o hlase (So.);
zatrhdvat'i, v. trhnouti

*zatrnlti = zahradlti trním (lid.):
z. cestu k postupu = zatarasit
(Staš.)

zatrolenec, -nce, m. = zatrolený
člověk (lid., Němc.); zatrolený
[-ně], m. zatracený = zatrach
tilý

zatrpklý [-Ze; -Zost] = roztrpčený;
zatrpknouti, v. trpknouti

*zatrudělý = zasmušilý (Třebíz)
*zatřisulc: ramena jeho z. = sla

boučká (Vanč.)
zatuchlina., z. =

Čap.); zatuchlý =
ztuchlina Vr.,

ztuchlý



*zatušení 1733 zavděčiti se

*zatušení, stř. = předtucha (Vi-.)
zatutlávati, v. tutlati
*zatvořiti = zavříti (Roll., Čech)
zatvrdlý, k zatvrdnouti: z. chléb,

přenes. člověk
zatvrzelec, -lce, m. = zatvrzelý

člověk; -zelý [-le; —lost] = kdo
se zatvrdí, zarytý, tvrdošíjný;
-1e mlčet, zapírat; -zo'vati, v.
tvrditi

zatýkací příkaz neboli zatykač, -e,
m. = příkaz někoho zatknouti;
zatýkati, v. tknouti a téci

zátylek, -lku, m. || Ji, stř. = část
krku za týlem

'zátyna Il časť.
oploteň (lid.)

za účelem, předl., v. účel
zančovati, v. učlti
zaujat || -ty' [-tě; -tost], 1. býti

zaujat myšlenkou... = zabrán,
ponořen do ní || člověk -tý myš
lenkou; 2. býti zaujat proti ko
mu, čemu = předpojat, již pře
dem mu nebýt nakloněn, ne—
příznivě jej posuzovat || -tý po
suzovatel; počínati si -tě;
zaujati (neurč. zp.), v. jmouti

zaujetí, stř., 1. z. místa, stano
viska.., k zaujmouti, v. jmouti;
2. 2. proti komu, čemu = před
pojatost

zaujímati, v. jímati
*zaupovatl = úpěti (šlejh.)
*záušek, -šku, m. = rána za uši;

záušnice, ž., nemoc; zavazovati
šátek na z. (lid., Herb.) = tak.
že za ušima odstávají cípy

zauvažovati, v. vážiti
zauzditi, v. uzda
zauzlina, ž. = zauzlení, co vznik

ne zauzlením;
za/uzliti co = udělat na tom uzel,
uzly; přenes. z. děj... = učinit
jej zapleteným; zauzlovati, ne
dok.: v. rozuzliti

závada, ž. = co vadí, překážka;
být komu, čemu na -du

zaváděti, v. voditi; *za'vádiv'ý =
co zavádí, klamný, mylný (Tyl)

závadný [most] = obsahující zá
vadu

-tyň, -ně, ž. =

'zaval, -u, m. = navalená. hro
mada, vrstva (Čap.)

zavalený, zaváleti, v. valiti;
'za'val'ina, ž. = závěj (Čelak)

zavalitec, -tce, m. = zavalitý člo
věk (Třebíz.); zavalitý [-tě;
-tost] = sporý, silný, ramenatý

zavalovati, v. valiti
závan, -u, m. = zavanutí (liter.)
zaváněti, v. voněti
zavařenina, ž. = zavařené ovoce:

zdrob. -ana, ž. (Herrm.);
zavářeti, v. vařiti

zavářka, ž. = zavařování, co se
zavařuje; zavařovat'i, v. vařiti.

zavazadélko, stř., zdrob. k
zavazadlo, -del, stř. = „co zava—
zi, překáží", cestovní potřeby:
—dlov:ú lístek, vůz = na zava
zadla

*zavazák, -u, m. = řemen na za
vazování (Vr.)

závazek, -zku, m. = k čemu se za
vážeme, co si uložíme za povin
nost

*zavazetí _= vadit, překážet (ná.
řeč., T. Nov., Herb.)

zavazeti, '
závazný [-ně; mostj = zavazující

(slib, přihláška...), povinný (škol
ní předmět...)

zavazovati, 1. v. vázati; 2. nedo
kon. k zavaditi, v. vaditi (Ner.)

zavážeti, V. voziti
závaží, stř. = předmět určující

váhu n. zatěžující jiný předmět
(2. u hodin); přenes. = závaž
nost (šaťař.); zdrob. —žičko,stř.

zavážka, ž. = zavážení něčeho ně
čím, naplňování, na př. vysokých
pecí; = to, čím se zaváží

závažný [-ně; -nost] = mající vá.—
hu, důležitost. důležitý, význam
ný (důvod, okolnost, událostm)

zavčas, příslov. = v příhodné době,
než bude, bylo pozdě

'závdanek, -nku, m. = závdavek
(lid.)

zavdati, dávati, v. dáti
závdavek, -vku. m. = co se dává

napřed na zajištění koupě
zavděčitl se, -čovati, v. vděčiti



zavděk

učinit
= spo

zavděk, příslov. = vhod;
komu z.; přijmout! co z.
kojiti Se tim

*zavdy = vždy (Herb., nář.)
zavedený, v. vésti
'zavejčitý, o postavě =

(A. šrám.)
*závěda, ž. = metafysika (Durd.)
závěj, -e, ž. = hromada zavátého,

navátého sněhu, písku..: zdrob.
závčjka, z.: z. (šňupavého) ta—
báku na šatech (Rais)

závěr, -u, m. = zavření, zavírací
zařízení; = konec (řeči, knihy,
písně...); říci něco na z. jednání,
schůze; = konečný úsudek,
soud, výsledek usuzování, uvažo
vání; = zavření, úplné zatarasení
vzduchového proudu při mluvení:
závěrečný = na závěr, na konec
něčeho (zkouška, cvičení...);
závěrek, -rku, m. = konec: z.
hodiny (Tré.), řeči (Vr., Čech).
života, (Herrm.) ap.;

zavalitý

závěrka, z. = zavírací zařízení;
= uzavřetí, zakončení, shrnutí
(účetní z.) ap.; = refrén (Durd.);
*závěmý = závěrečný;
závěrový, přid. k závěr: -vé sou
hlásky

závěs, -u, m. = co je zavěšeno,
draperie; -sy sněhu (Heyd.); =
závěsek, „pant"; závěsek, -sku,
m. || závěska, z. = závěs; = v
čem je něco zavěšeno (Preiss.,
Baar, odb.); závěsný = co se za.
věšuje (zámek, kompas, řetěz...)

zavěšovati, V. věsiti
závěť (|| -t), -ti, ž. = poslední po

řízení, vůle; _
závěti, stř. = druhá část souvětí

závětrný = jsoucí za větrem: -ná
strana (šrám.), -né lesní polohy
(Vr.); -né pohodlí (Sez.);
závětří, stř. = místo za větrem,
zátiší

zavětvený strom = mající větve
(Vi-., odb.)

*zavíčkovati co = zakrýt víkem
záviděníhodný [-ně; masu = hod—

ný závidění, co musíme komu zá—
vidět

1784 závit

závidětl, 3. mn. -dí, -dě, -díc. -dění
= nepřát: z. komu co; slož.
prostě dokon. *po- || říd. kniž.
za- ; závidívatž, opak. ;
'záv'idivý = závistivý (Tyl)

zavichřiti, v. vichřiti
zavíjecí = jsoucí na zavíjení;

-jet1'., v. víti, vinouti
zavilý [—le; -Zost] = zavinutý, pře—

nes. = nejasný (Suš.); = zapři
sáhlý (nepřítel, odpůrce); = ne
napravitelný_ o zloději (č.-Chod)

závin, -u, m. = zavinutý moučník,
„štrúdl"; = obvaz; = něco za
vinutého, závit (SOR.-Tři.), zavi
nutí (Těsnohl.)

zavináč, -e, m. =
žený sleď

zaviněný, mit/i, v. viniti; *zavinilý
= zaviněný (Suš.)

*zavinovačka, ž. = rouška na za
vinování (Majer.);
zavinovati, v. vinouti

zaviňovati, v. viniti
zavírací hodina, = kdy se zavírají

hostínce...; z. nůž = na zavírání;
zavíráček, m., zdrob. k zavírák,
-u, m. = zavírací nůž (lid.);
watt, v. -vříti

*zavírka, ž. = závěrka: nedat ja—
zyk na —ku= nemlčet (šmil.) [!

zavinutý nalo

závírka (Holeč.) = brzda
zaviřovati, v. vířiti
záviseti, v. viseti; závislý [-Ze;

-lost] = visící (Heyd.); zprav.
z. na kom, na čem, nik. od ko
ho, Od čeho = závisící, podléha
jící komu, čemu

*zavisnouti, -sl = uvisnouti (Suš.)
*závisný = závislý (obrozen.)
závist-, -i, ž. = závidění;

závistivec, -vce, m. = závistivý
člověk; závistivý [-vě; —vost] =
mající závist, nepřející (člověk);
= plný závisti (pohled);
závistník [-nice], -a, m. = zá
vistivec (Svět., Ner.); *závist'ný
_= závistivý

závit, -u, m. = vinutý výstupek
(u šroubu), zákrut závitnice;
přenes. = záhada (Čelak.);



zavití 1785 *zazlátlý

závitek, -tku, m. něco svinu
tého, svitek (Ner., Třebiz.);
tyč na utažení nákladu (lid.); 2.
dítěte (Preiss.) = zavinuté dítě:
závitníce, ž. točitě vinutá
křivka, spirála

zavití, stř., k zavíti, v. víti, 1. dě
jově = zavinutí; 2. = to, čím se
zavíjí, šátek (Jlr.);
zavity', v. viti; přenes. složitý:
2. stup. -tčjší, o záhadě (Č.-Chod)

zavívati, v. váti
závlač, -e, zdrob. -čka, ž. = zá.

strčka (lid.)
zavlačovati, v. vláčeti
zavládatl, v. vládnouti
závlaha, ž. = zavlažení, -žování

(odbor.); závlahooý kanál
zavlastenčiti si, v. vlastencovati
zavlažiti, -žovatt, v. vlažitl
zavlékatl, -knout'l, v. vlékati, vlécl
zavlhlý, v. vlhnouti
zavlíknonti, v. vléci
závod, -u, m., 1. = závodění: z.

v běhu... " často pomn. -dy,- pra
covat, běžet.., jizda... o závod

tak, že závodíme; 2. závod,
podle ruš. = obchodní, průmys
lový... podnik, jeho budova

závodčí, -ho, m. vojín, četník...
zavádějící mužstvo... na stráž, do
práce

závodiště, stř. = závodní dráha,
místo závodu

závoditi, -dění konati co o zá
vod, snažiti se předstihnout jiné;
z. s kým v čem oč; slož. dokon.
na- se (mnoho); dávati, opakov.;
dtm? [-vě; vvostJ: -vá hra =
spojená. se závoděním; -vost =
touha závodit (Tábor.)

*závodka, ž. = zavodňovací strouha
(Baar)

závodní, příd. k závod 1. (dráha),
k závod 2. (rada, výbor...)v;
z., -ho, m. vedoucí inženýr
v dolech; závodnický, přid. k
závodník [miceL -a, m. kdo
závodí

zavodniti louku... = zavést na ni
vodu za účelem zavlažování;
-dňova.ci práce = za účelem za

vodňování; -d'ňova.ti, nedok. k za
vodnitl

závoj, -e, m. = průsvitná rouška
na zastření obličeje; přenes. z.
mlhy, mraků, sněhu, kouře (11
ter.); zdrob. závojek, -jku, m.:
závojnatka, ž., houba; zdvojený,
přid. k závoj: -vá. látka

zavolaná, ž., ve spoj. jako na mou
velmi vhod

závoru, ž. uzavření: dát koho, co
pod -ru, být pod -rou; za
vřená místnost (Puchm.); = tyč,
kláda, kterou se něco zavírá, za
hrazuje; zdrob. závorka, -rek, ž.;
v písmě, v tisku z._ mn. závorky
= oddělovací značky ( ) [ ] atp.;
závorkovati = dávati do závorek;
slož. dokon. u

závrať, -ti, ž. porušení tělesné
rovnováhy: dostati z.: pojala, po—
padla, chytila ho z.; závratný
[-no; —ně;-nost] = působící zá.
vrať (hloubka, výška, rychlost...);
přenes. = nesmírný (rozkoš, ce—
na, štěstí...)

zavrhovatel [-Zka], -e, m. kdo
zavrhuje; zavrhovati, v. vrhnouti

závrt, -u, m., 1. otvor vzniklý
vrtáním; 2. = nálevkovitá. sníže
nina zem. povrchu

*zavrtávací kalamář (čech) = na
zavrtání

závrtek, -tku, m. = závrt
zavrženec, -nce, m. = zavržený

člověk; v. vrhnouti
zavržitelný

nout, —hovat

zavřítl, v. -vříti a vřítí;
zavřený (Jir.)

zavšlviti zaneřádit vešmi;
zavšivovati, nedok.

zavývati, v. výtl
*zazádí, stř. = pozadí (PM.-Mor.)
zazděný, -zdí'vati, v. zdíti;

zazdivka, ž. = zazdívání, zazděni
zázc, v. zadní
zázemí, stř. zápolí;

= nadzemský (šmi1.)
'zazlátlý nazlátlý (R. Jesen.)

co je třeba zavrh

zavřitý

zázemský



zazlíti 1736 *zbírati

zazlítl, -zli komu co = vyložit ve
zlé (Palac., Slád.); časť. nedok.
zazlwat'i = míti za. zlé

zaznam, -u, m. = zaznamenání, zá,
pls; -mné, -ho, stř. = poplatek
za záznam; -mni kniha, pokladna
Il -mový

zaznívati, v. zníti
zazobanec, -nce, m. = zazobaný

člověk (lid.); -ny' [-ně; masu
= bohatý, zámožný (t.)

*zázraěitel, -e, m. = kdo dělá. zá.—
zraky (Č.-Chod); 'zázračíti =
dělati zázraky, divy (t.);
zázračný buě; -nost] = divo
tvorný (obraz, moc), neobyčejně
dovedný (lékař), mimořádně na
daný (dítě)

zázrak, -u, m. = „co je za zrakem“,
nadpřirozený jev, div (v nábož.
smyslu); dělati -ky, přenes. =

'překvapovati Svou činností, svý
mi Výkony, úspěchy; neumět, ne
'moci dělati -ky, přenes. = ne
umět, nemoci dělat nemožné věci

zaz'rzavělý = co zazrzavi, v. zrza
větí

zazší, v. zadní
zázvor, -u, m., z ital., rostl., ko

ření z ní; -'rka., -rek, ž. = kou
sek- zázvorového pečiva; zázvo
ro'vý, přid. k zázvor

'zázvuk, -u, m. = zazvučení (Vi—
nař., Schulz)

zážeh, -u, m. =, zažehnutí, zapá
lení (Palac.); = záblesk, svit,
vzplanutí, zákmit: z. oka. (Zey.),
z. světla. (J'ir.), z. požáru (Vrchl.),
z. líček (Preiss), milostný z.
(Jin), z. věčna (Břez.), z. hně
vu, radosti (Jir.); zážehem zrud
nout (Martin.)

zažehnávací modlitba. = na zažeh
nání; zažehnavač [-čka.], -e, m.
= kdo zažehnává; -hnávati, v.
žehnati

zažehnouti, -hovati, v. žehnoutí
'zažilý do čeho = kdo se vžije
zažírati, v. žráti
zážitek, -tku, m. = co zažijeme
zažití, -tý, v. I žití
za živa, v. živý

zažívací ústrojí = kterými zažívá.
me; Jvati, v. I žíti

záživný [most] = stravitelný
zažloutlý = nažloutlý
zažluklý, v. žlukJý
zažraný [—nost], v. žráti
zbabělec, -lce, m. = zbabělý člo

věk; zdrob. -leček, -čka, m.;
zbabělý [-le; -lost] = „kdo se
stane babou“, bojácný, bázlivvý
(hanl.); -lost || hmm, stř. (Slád.,
Mah.)

zbahnělý [-Ie; -lost], od zbahněti,
přenes. = nezdravý, o pOměrech...

zbaňkovatl, v. baňkati
zbankrotělý = kdo učiní bankrot
zbarvený, v. barviti '
'zbavitel, -e, m. = kdo zbaví, o

svoboditel (Staš.);
zbaviti, -'vo'vat'i„v. baviti

*zbelík, -u, m. = studánka ve' vy
kotlaném pařezu (Ha., nař.)

*zbědaěelý (Sum.) || zbědnělý (V.'
Vlč.) = zbídačelý;
zbědovaný [-ně,- únosu = zbída
čelý, bídný, ubohý

zběh, -a, m. = kdo zběhne z voj
ny, z vězení, uprchlík;
zběhati, -hlý, -hnouti, v. běhati,
běhnouti

zbělelý = co zbělí
*zběratel (Holeč.), odch. m. sbě

ratel
zběsilec, -lce, m. = zběsilý člověk;

zběsilý [-le,- -lost] = běsnící, zu
řivý, divolď (útok, nenávist, po
čínání...); -1e si počínat

zběžný [-ně; -nost] = ne důklad
ný. ne podrobný, jen zhruba uči
něný... (pohled, prohlídka, ná
črtek...); = hbitý, ale ne pečli
V'ý: -né písmo; -ně co prohléd
nout, udělat; mluviti -ně rusky
= hbitě

zbídačelý [—le;-lost] = upadlý do
.bídy, ožebračený, zbědovaný ||
-čený, řidč. -čžly'

*zbidnělý (Mejs.), zbidněn'y' (Krás
noh.) = zbědovaný

zbíhati, v. -bíhati
'zbírati, -rka, odch. m. sbí



Zbiroh 1737 zbrOJ

Zbiroh, -a, m., město v č.; zbi
rožský, přid. k tomu

zbitý = zpráskaný; přenes. = u
trmácený, unavený (lid. &.hovor.)

zblázněnec, -nce, m. = zblázněný
člověk (Č.—Chod);
zblázněný, v. blázniti;
zblázňovati, v. blázniti; zbláz
ňující (koho) = „pletouci hlavu“

zblblý = kdo zblbne (zhrub.)
zbledlý, v. blednouti
zbliti, je to k z., v. bliti
zblízka., příslov. = z malé vzdále

nosti (koho, co vidět...); přenes.
podívati se nač z. = podrobně,
důkladně (hovor.)

zblo, stř. = stéblo (nářeč), z pů
vod. stblo; ani zbla vám nepře
hnula přes cestu (Herb.) = ne
položila. stéblo..., vůbec vám ne—
ublížila; obyč. hovor. ani zbla
(nevědět...) = pranic, vůbec nic

zbloudilec, -lce, m. = zbloudilý
člověk; -d1'ly', v. blouditi

zbluzovatl, v. blouditi
'zbodený = zbodaný (Vrchl., zast.)
'zbodřiti = státi se bodrý (sm.)
'zbohadarma, přislov. = zbůh

darma
zbohatlický [-cky,— -ct'ví], přid. k

zbohatlík [-lice], -a., m. = kde
rychle zbohatne (často hanl.);
zbohatla? = zbohatnuvši

'zboj, -e, m. = lup (slov., Koll.,
Jir., Herb.); *zbojce || -jec, m.
= zbůjník (Čelak, Čech);
zbojnická, ž., tanec; mický
[míchy,- mictvn, přid. ke zboj
ník; -cká. pečeně = pečená. na
rožni;
zbojm'čiti = žiti zbojnický (Olbr.)

zbojník, -a, m. = kdo chodí na.
zboj; v. zbujník;
zbojný = zbojnický: z. vévoda
(Jir.); -ná. zvěř (Krásnoh.); =
odbojný, o srdci (čelak.); z. vichr
= prudký (Heyd.)

zborcenina, ž. = zborcené místo;
zborcený || -těný, v. bortiti

zbořenina, ž. = zřícenina, trosky
stavení; miska (Herb.) || -mště,
stř. = misto zbořeniny

zboží, stř. = statek vyráběný na.
prodej, na trh, směnný; = maje
tek, jměni, statek (zast., Palac.,
Vr.); lehké z. = lehký člověk
(hovor.); z. = obilí (nářeč.);
zdrob. zbožíčko, stř.

zbožiti, v. božiti
zbožíznalstvi, stř., lépe nauka o

zboží

*zbožnělý = zesnulý (Palac.);
'zbožněnec [mica/ně, Koll.], -nce,
m. (Kos.) = zbožňovaný muž,
—ná. žena.

zbožňovatel [-lka], -e, m. = kdo
zbožňuje, vroucí, nadšený milov
ník, ctitel; 
zbožňovaný učitel...; zpodstat.
mý, -ného, m. || má, -né, ž. =
zbožňovaný muž || -ná. žena;
zbožňovati koho = uctívat jako
boha., vroucně milovat, ctit

zbožný [—ně,--nost] = vroucně vě
řící ve smyslu náboženském, po—
božný; -né přání = toužebně,
vroucí

*zbožštělý = proniklý božstvím:
'zbožšťovati srdce (Vanč.) = na.
plňovat božským duchem, povzná
šet, zušlechťovat

zbraň, —ně,ž. = nástroj, kterým
se bránime, kterým útočíme; pře
nes. = prostředek, způsob jed
nání...; v. dvojsečný; vyrazit ko
mu z. z ruky, přenes. = (v de
batě...) umlčet jej, odnít mu
možnost se bránit...;
zbraňovatž, v. brániti

*zbrázdniti = zbrázditi
zbrklík, -a. (Mahen) ll zbrkloun,

-a, m. = zbrklý člověk (lid. &
hrubší hovor.); zbrklý [-le; -Zost]
= ukvapený (t.)

zbroj, -e, ž. = vojen. ochranný
kryt těla; = zbraň (zastar.);
zbrojař, -e, m. = kapitalistic. Vý
robce zbroje i zbrani; -řsk:ý
[-řsky,- -řst'ví], přid. k tomu;
*zbrojenec, -nce, m. = ozbroje—
nec (Jir.); zbrojíma, -ren, ž. =
dílna na zbroj



zbrojiti 1788 zbytný

zbrojlti = chystat, připravovat, zbylý = kdo, co zbude
opatřovati zbroj, zbraně; slož. Zbyněk, -ňka, m., křest. jm., od
prostě dokon. o- koho, se; pře
nes. o- se trpělivostí = být při
praven, že bumeme musit mít
velkou trpělivost; od- (podmě
tově) = změnit ozbrojený stav
(vojska...) v neozbrojený; od
protivníka... (při debatě...) = po
třít jej, vyvrátit jeho důvody,
námitky..: oy- koho = úplně o-;
přenes. vy- se na cestu... = opa
třiti se vším potřebným;
-zbrojovati, slož. nedokon. o-,
oci-, vy-; zbrojivatž, opakov.

zbrojní PM], příd. ke zbroj: z.
pas = opravňující k nošení zbra—
ně; -ně vtrhnouti (šafař.) = ve
zbroji; zbrojnice, ž. = výrobna.
skladiště zbroje, zbraní; zbroj
noš, -e, m. = sluha. nosící zbroj;
*zb'rojný = jsoucí ve zbroji.
ozbrojený (zastar., Jir., Martin.)

zbrojovka, -vek, ž. = továrna na
zbroj, na. zbraně

zbrotlti, v. brotiti
zbrunátnělý = kdo zbrunatní, v.

brunát
zbrusu, ,příslov.: 2. nový = úplně.

docela. nový (nůž přišlý „z bru
su" je zcela nový)

zbůhdarma, přísl. = zbohadarma,
bez příčiny, nadarmo, bez užitku,
zbytečně (utrácet peníze...);
'zbůdarmý: -má. práce (Vr., Er
ban)

'zbuj, -e (Martin.) || zb'ůjce, m. =
zbojník (Suš., Krásnoh., Klost.)

'zbujilý = zbujelý (Jin)
zbujnělý [-le; -lost] = kdo zbujní
zbujnický (ze zbili-) Doky; —cw£],

přid. ke zbujnik (zbili-) [-nice],
-a, m. = zbojník; přenes. = ve.
liký rozpustilec, nezbeda, divoch,
hlav. o dětech; *zbůjný ]] zbuj
[most] = zpupný. odbojný,
vzpurný: z. syn (Vrchl.), -ná
ruka, (Ner.), soldateska (E. z
Čenk.), -né děti (Kunět.); -nost
Vendů (čech)

zburžoasněti, -nějí = nábyt buržo
asniho rázu (Nej.)

původu domác. tvar ke Zbyhněv,
Zbyslav

'zbystřeti, -řejí = státi se bystrý
(Rais);
zbystřovatž, v. bystřiti

*zbyt, -u, m. = nadbytek, hojnost
(Jungm.); neznám nouze ani -tu
(Puchm.); zprav. jen přísloveč.
na zbyt (Holeč.), obyč. nazbyt,
v. tam

zbyťáček, —čku, m., zdrob. ke
zbyťák, -u, m., = zbytkový sta
tek (lid. a hovor.)

zbyteček, -čku. m., zdrob. ke zby
tek

zbytečný [—ně; —nost] = co zbude,
zbývá.: —népeníze; = nepotřeb
ný, ne nezbytný, ne nutný (pře
pych, věc...); = bez příčiny
(strach, obava...); -nost = nepo
třebnost, planost..., zbytečná. věc

zbytek, -tku, m. = co zbude: z.
latky, papíru, při počítání, -tky
od oběda; vypočítati co, vyšlo to
beze -tku; přenes. uskutečniti co
beze -tku ap., nečes. (podle
něm. restlos) m. úplně, zcela

zbytí, stř., v. zbýtl
zbýti, zbudu... (jako u býti) =

zůstati 2, od něčeho, zůstati sám
z několika lidí; zbylo mi 5 K
(z původních 100...); co zbude od
oběda; zbýt na ocet = nevdati
se (lid., šmil.); zbýti sám z ně
kolika dětí; z. čeho = zbaviti se
(šafař., zastar.); až v hrobě bu
deš, pak hoře zbudeš (přísl.) |
obyč. z. se čeho;
zbytí, stř.: není z. = vyhnutí;
zbývati, nedokon.; v. pozbýti

zbytkúř || -ař, -e, m. = majitel
zbytkového statku; zbytkový sta
tek = vzniklý ze zbytku rozdě
leného velkostatku (za kapital.)

zbytnělý [-lost], -tněti, v. bytněti
zbytný [-ně; most]: z. houf = zá

loha, (stč., Jir.); -ná potřeba =
ne nutná, ne nezbytná. (národo
hospod.); má. síla = přebytečná
(Krásnoh.); -ná. plastika (č.



zbývati 1739 zdařilý

Chod) = silně vystupující; -ně
= s dostatek (šafař.); -nost ra
men = síla (č.-Chod)

zbývati, v. zbýti
'zbyvek, -vku, m. = zbytek (Koll.)
zcela, příslov. = docela, úplně
zcepenělý || see- = zcíplý (scíp—),

zdechlý; mění, v. cepenětl
'zceremonisovatl <—nyzo-» univer

situ = zavésti na. ní ceremoniel
(Vlč.)

'zcestí, *zcestný, odch. m. sce
zcestovalý, v. cestovatl
zcípák || set-, -a, m. = zvíře na

zdechnutí; = těžce nemocný člo
věk, veliký lenOCh (vulg.):
zápatí || 804-= zdechati; = být
na umření (vulg.); slož. dok. 'na
se = dlouho, často zdechat; po
= pozdechat; zdpávati || sei-,
opakov.:
zcípavý [] sci- = zcípající, sei-;
= churavý, neduživý (zhrub.);
zciplina (aci-) || (lid.) zcíplotlna
(sol-), ž. = zdechlina; zaplý ||
sci- = zdechlý; = Churavý, líný
(vulg.);
zcízmouti || sap-, -pl, -pnuv.
-pnutí = zdechnout

zcírkevnitl školství = dát mu cír
kevní ráz

zcitlivělý, v. citlivětl
'zcizinštělec, -lce, m. = kdo se od

cizí (Havlíč)
zclzitel, -e, m. = kdo zcizí;

zciziti, zcizovati, v. ciziti
'zclzozemštitl koho = odnárodnit

(Krásnoh.)
zčásti, příslov. = částečně
zčerkati, v. čerkati
zčernalý = kdo, co zčerná.
zčerstva, v. čerstvý
zčervenalý = kdo, co zčervená;

zčerveňovati, v. červenlti
zčervlvělý = co zčerviví
zčeřovati, V. čeřiti
zčeštlti, -šťovati, v. češtiti
z čista jasna, v. čisto
zda || zdaalak) || (říd.) zdaž,

tázací částice; zda(li) zprav. v
závislé otázce : ptal se, zda(li)
jej znám ap.; zdaž, zdalipak v

přímé otázce citově zabarvené
(řečnické): zdalipak jej poznáš,
z. je to pravda? ap.

*zdaj, -e, m. = něco zdánlivého,
zdání (Gótz)

zdaleka, V. daleko
zdali, v. zda; zdáli, v. vzdal
zdallpak, v. zda
zdání, stř. = co se zdá, sen, vi

dina (Mácha); obnovití z. staré
víry (So.) = obnoviti starou
víru aspoň navenek; obyč. zdá.
ní = tušení, potucha: nemít o
čem ani z.; dobré z. = posudek;
podle mého z. = podle mínění:
zdrob. zdámlčko, stř.: nemít o
čem ani -čka (Rais); ani z. =
ani stopa, narážka (č.—Chod);
o patrné z. (t.) = o poznání,
trochu, malinko

*zdanlsovatl <<-dányzo-» co = po
dánštiti (Ner.)

zdanltelný [-nost]: z. příjem =
podléhající zdanění;
zdaniti koho, co = uložit, pře—
depsati daň komu, na koho, nač

zdánlivý [-vě,- masu = co se nám
jen zdá, čeho se jen domýšlíme.
domnělý, jen na. pohled, nikoli
skutečný; -vě mrtvý, klidný

zdaňovati, nedok. ke zdaniti
zdar, -u, m. = štěstí v práci,

v podnikání, úspěch; přát komu
zdar, mnoho zdaru; připijet na
zdar čeho Il nazdar, v. tam:
pomn. pro vlasti zdary (čech,
ojcdiň); v. zdárný

*zdarebáčitl koho = učiniti z ně
ho darebáka, zkazit (Palac)

zdarma, příslov. = zadarmo
zdárný [-'ně; —nost] = podařený.

hodný, o dětech; = úspěšný: z.
konec, výsledek; -ně prospívat,
působit; -nost útoku = úspěch
(Wint.)

zdař Bůh || zdařbůh, přání zdaru:
v. nazdařbůh

zdařilý [-le; —lost] = co se zdaří.
podařený, úspěšný (projev, schů
ze, slavnost, prace, fotografie...)



zdátl se 1740 zdlouhavý

zdáti se, zdám se, zdaje se, -jic. zdejšek, -šku, m. = zdejší, po
zdál se, zdání, 1. = viděti ve zemský život (Suš.); zdejší =
snu, míti sen: co se ti zdálo?; jsoucí zde, zde žijící. narozený,
zdálo se mi to, něco pěkného: místní (občan, rodák, úřad, zvyk...)
zdálo se mi, že...; 2. = budlti 'zdekorativnělý = co nabude de
dojem, vypadat: zdáti se mlád. korativniho rázu (Sal.)
zdráv..., nik. býti mlád...; zdá. zdéli, příslov. : na délku (zastara)
se to nové...; zdáš se mít prav- 1;dena, m_ " ž., domác. tvar k
du, nečes. m. zdá. se (ne- Zdeněk [-ňka.] " -nka,], -ňka, m..
OSOb')' že máš pravdu; “Zdá se křest. jm.- to je od pův. domác.
mi (totiž zdráv. spolehlivý...) tvar ke Ždeslav [-va] n. Sido
: “budi dObrý doiem'_nev_y' nius [-nie]: zdrob. Zdeněček,
padá. dobře, nelíbí se m1 (hd. -ěka, m. " Zdenička " -ninka, 2.a hovor.); mně se všecko zdá. _
že... = podle různých okolností Zdeptaný, v. deptat1
soudím, myslím (t.); zdá. se, že Zderaz, -e, ž-. VSi V ČJ Zu -u.
bUde pršet = vypadá. to na déšť, m., ulice v Praze
všecko ukazuje, že...; zdá se mi, zdesateronásobiti [] -bnití pozor
že je to jinak = mám dojem, nost, úsilí... = desateronásobně
domýšlím se; zdání, stř., v. tam; zvětšit; -bňovati || -bo'vati, ne
slož. dok. na. se (mnoho): dnes dokon.
se mi toho nazdálo; 14-se: jak se zděný = vystavěný z kamene, z ci
ti uzda = jak se rozhodneš, jak h_el..., nikoli dřevěný
budeš chtít (lid.); za- se, pros— zděraviti, v. děravlti
tě dokon. (kniž.): o tom ani ve zděšení, -ný [—ně_;-nost], v. dě
snu se mi nezazdalo (smil.); siti
muž, kterému se nezazdálo, že... zdětinělý, měn, v. dětina;
(Hermm.) atp.; zdávati se, opak.; zdětinštělý [-le; -Zost] = stavší
slož. nedok. *na;- se = domnívati se dětinský; -štět'i„ v. dětinštěti
se; nazdává se mi = zdá se mi zdíti, zdí, zdi, zděte, zdě, zdíc,
(nář', Herb.) zdlv, zdil, zděn(í) = stavěti zeď;

zdatný [—ně;-nost] = velmi schop— slož. dokon. obe- = obklopiti
ný, způsobilý zdí; pode— = podepřítl zdí; vy—

= upevnit zdí uvnitř; za- = zdí
zakrýt (otvor, okno, dvéře, no
klad); za- koho za živa.;
-zdívati, slož. nedokon. obe-,
pode-, vy—,za

zdíwna, příslov. = odedávna (říd.) zdiven(ý), —m'ti,v. diviti

zdávati se, v. zdáti se
*zdavky, -vek, ž. pomn. = od

davky (Kosm., Herb.. 80k.
Tůma, mor.)

Zdaž, V- zda zdivo, stř. hromad. = zdi
zde, příslov. = na. tomto místě: zdivočelý He; -lost] = stavší se

zde onde. v. onde divoký, zpustlý: z. kůň, hoch:
zdefinitivniti koho = ustanoviti -lá, vinice (Majer,), -čený, v. di—

definitivním vočiti .
zdechati_ nedok. ke zdechnouti, v. *zdwo'čilec, -lce, m. = zdivočilý,

dechnouti zdivočený ě10věk;
zdechlina, ž. = zdechlé zvíře, -čilý, -č1',t1'„_čoiuati, v, divočiti

mršina; 211607112?= POŠIÝ: = líný zdlouha, příslov. = dlouze: z. něco
(ZhI'UD. nářeč.); vykládat...
zdechnouti, v. dechnouti zdlouhavý ["vě, -vost] = počínající

'zdojclmouti se, -chl, -chnutí = si zdlouha, pomalu, pomalý, ne
nepozorovaně odejít (hovor.) rychlý (člověk, krok, chůze); =



zdloužení 1741 zdravotní

dlouho trvající (cesta„ nemoc): =
rozvleklý (děj. romá.n); -vě pra
covat, vypravovat; 2. stup. -vějši
t-vějiJ

zdloužení; -žiti v. dloužitl
'zdmutý = vzedmutý, v. douti
zdoba, ž. = ozdoba (literar.);

zdobiti = krášlit: z. koho, co
čím; slož. prostě dokon. o-; pří
= (trochu) o-; 011-= o- uvnitř;
-zdobo_vati, slož. nedok. o-, při,-,
vy-; *vyo- mísu (Krásnoh.);
zdobi'vat'i. opakov.;
zdobný [-ně; -nost] =
(liter.)

'zdobráčtěti, -tějí =
brácký

'zdokonalitelný [most] = co lze
zdokonalíti (Palac.); mami, una
Iovati, v. dokonaliti

*zdokonavití sloveso = dát mu do
konavou podobu (mluvnic.);
-navova,t1', nedok. k tomu

zdola || odzdola || zezdola, příslov.
= směrem odspodu (nahoru),
z doleního místa (nahoru), ze
spodku, ze spodní části: pozoro
vati strom... zdola nahoru (od
země ke koruně, ne opačně);
jíti zdola, od-, ze- (z ulice, z pří
zemí, z roviny) nahoru, do po
schodí, na vrchol; bráti dříví
odzdola, ze- hromady (ne z pro
středka...)

ozdobný

státi se do

zdolati koho, co = přemoci, zmo—
ci; zdolávati, nedok.

zdolíčkovaný = mající dolíčky
(št-Man);
zdolíčko'vatěti, -tějí = dostati do
líčky (Vr.)

*zdolný [most] = co lze zdolat
(Krásnoh.); -nost (Roll.)
dolnost; časť. nezdolný, v. tam

demácnělý = udomácnělý;

=o

zdomácniti, -cňovati = udomác
niti, -cňovati

'zdor, -u, m. || zdaru, ž. = vzdor
(Palac., Suš.); zdomý = vzdor
ný (Palac.); zdoro'vat'i = vzdo
rovat (Jungm)

zdounecký, přid. ke Zdounky

*zdoupnalý = zpukřelý (Čech) ||
zdoutnalý (Vrchl.)

zdráhati se, -há.ní = ,.dělati dra
hotu“, upejpati se, ostýchat, zpě
čovat: z. se kam jít, co při
jmout...; z. se čeho = z. se co
přijmout (Suš.); učiniti co bez
zdráhání; zdráhávati se, opak.;
zdráhavý [mě; uvostJ = zdráha
jící se, ostýchavý (prosba, hoch

zdrán, -a..., v. dráti ,
zdrav, -a..., V. zdravý
'zdrava, ž., v. strava
Zdrávas ]] zdrávas, -u, m., modlit—

ba (podle začátku „Z. María.."):
zdrob. -sek, -sku, m. (lid., Němc.)

zdraví, stř. = dobrý, “náležitý stav
tělesného, duševního ústrojí; pít
na něčí z.; na z.!, přípitek; shle
dati se... ve z.

zdravice, ž. = přípitek na zdraví,
pozdravný projev

zdravíčko, stř., zdrob. ke zdraví
(nálad. ) :

zdraviti koho, vlast. = říkatl
„ (buď) zdráv' *!, přati zdraví,
pak = vůbec vítati se s kým,
vzdávati čest || časť. pozdravo
vati; z. se (s kým) = vzájemně
se pozdravovat; z- se = uzdravo—
vati se (Palac.); slož. dok. o- fi—
nance... = postavit na zdravý zá.—
klad; po- koho, prostě dokon.:
pozdrav Bůh, Pán Bůh = ať dá.
Bůh zdraví, pozdrav při shle—
dání, po kýchnutí; pozdrav bůh.
přenes. = ty sis dal, to jsem si
dal...! (povzdech); po— se ==
uzdravlti se; pozdravem, stř. =:
pozdrav: u- koho = učinit jej
zdravým, vyléčit; u- se = nabýtí
zdraví; -zd'ra.vovati, slož. neda-_;
kon. o-; 170-koho = zdravit; p_o
se; %; zdravivati, opak. '

zdrávo, v. zdravý
'zdravota, ž. = zdraví,

(Palac, Kosm., Ner.)
zdravost

zdravotní || Dny“ = týkající se
zdraví: z. opatření, dohled, vy
svědčení; —wický boky; -ctví],
příd. ke zdravotník; -ctví—= pé—
če o zdraví, hygiena; mictvo,



Zdravověda. 1742

stř. hromad. = zdravotní oddíly
vojen., sanita; -'votník [motniceL
-a, m. = kdo má. na péči zdra
votnictvi

zdravověda, ž. = nauka o zdraví
zdravý [zdráv; zdrávo (*zd'ra'vo);

zdravě; -vost] = mající celé ú
strojí v náležitém stavu (člověk,
rostlina, zvíře) ; o jednotlivých
ústrojích : z. zub, list...; zdra—
Vý člověk || býti zdrav; z. na.
těle i na. duši; 2. jako buk, ry
ba, řípa, křen... (lid. a hovor.)
= úplně z.; zdrávi byli, zdravi
došli! = buďte, dojděte zdraví:
z. vzkazovali! = kéž jste zdravi
vzkazovali (poděkování za vzkaz);
= podporující zdraví (pokrm,
voda. vzduch); = přirozený.
správný (rozum, úsudek, rada,
vtip, umění...); je zde zdrávo
(nářeč. zdra—); zdrávo se vyspa
ti (Preiss) = dobře, ke zdraví;
to je na něj || mu zdrávo = to
mu patří (lid. a hovor.); zdravě
červený, opálený, vypadati; 2.
stup. zdravější [dvěji]

zdražiti, -žo'va,ti, v. dražiti; zdra
žovatel, -e, m. = kdo zdražuje

zdrcen(ý), -co'vati, -cujic£, v. drtiti
zdrcbaný, v. drchati
zdrobnělina, ž. = zdrobnělé slovo;

zdrobněly' [-le; —lost], ke zdrob
něti = zdrobňující; vyjádřiti se
zdrobněle

zdrobniti, v. drobniti;
zdrobňovací přípona = kterou se
zdrobňuje; matt, v. drobnitl

zdroj, -e, m. = pramen, původ
(tepla, světla, štěstí, příjmů...);
zdrojný = jsoucí zdrojem (Ho.)

zdi-Snatělý, v. drsnatěti; zdrsněl'ý,
v. drsněti; zdrsňo'vati, v. drsniti

'zdrzelý = stavší se drzý, opováž
livý, zpupný (č.-Chod)

zdrže(n)livý [-'vě; -vost] = zdržu—
jící se přílišného pití, jídla....
střídmý; z. v pití, v jídle..: =
opatrný v řeči, v chování

zdržné, stř. = poplatek za. „zdrže
ní", za. nevčasné odebrání želez
niční zásilky

zdvíhati

zdržovati, v. držeti
zdřevěnělý, v. dřevěněti;

zdřevnatělý = co zdřevnatí
zdřímnouti si, v. dřimati
*zduchovniti víru (Vlč.) = naplniti

duchem, oduševnit
zdůll (Čech, (í.-Chod) || *zdůly ||

ze zdá" (Čech), příslov. = zdola
(ojediň.)

'zdumaný (Heyd.) = zadumaný
zdůrazniti, -ňovati, v. důraz
zduřelý, v. duřeti;

zduřenina., ž. = nádor, opuchlina
zdušený, v. dusiti
*zduševnělý = oduševnělý; 'Lm'ti

co (Čech) = oduševnit
'zdutý = vzedmutý (Heyd.)
*zdůvěrnělý = nabylý důvěrného

rázu; -něti, v. důvěrnětl
*zdůvěrniti = učiniti důvěrným:

= zdůvěměti (Majer.);
nedok. -ňovati tajemství (šel.)

zdůvodnitl, -ň0'va.ti, v. důvodniti
zdužnatělý = stavší se dužnatý;

—těti, v. dužnatěti

zdvih, -u, m. = zdvižení, zdvih—
nutí: z. prsou (Ho.); z. hlasu =
zvýšení (So.); v metrice = lehká.
doba, arse; v kartách = vzatek,
.,štich“

zdvíhací most... = na. zdvihání;
zdvihač, -e, m. = kdo zdvihá.:
= zdvíhací zařízení || zdvihadlo,
-del, stř.

zdvíhati || zdmi- = zvedat. posou
vat, vynášet vzhůru, do výše
(koho, co), zvyšovati (dům); =
vypínati: vzdech jí ňadra —há
(Mama); z. se = vypínati se, o
kopci...: z. se (5 místa, 5 míst)
= vstávati, hotoviti se k odcho
du, odcházet; zdvihá. se mi žalu
dek, při nechutenství, silným od
porem proti něčemu; z. se, o
(po)křiku, o odporu proti komu,
čemu = vznikat, povstávat; z. se
oč (šmil.) = zasazovati se;
slož. dokon. na- se (mnoho);
nedokon. po- (říd. kniž.) || časť.
pozdvihovati ;
zdvmávatfi ll mim-, opak.
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zdvihnouti, -hl, -hnuv, zdvižen(i),
dokon. ke zdvihati: loď zdvihla
kotVy = vyplula; z. se, 0 DO
křiku, bouři odporu...; slož. do
kon. na,- II nad- co = dát, po
sunout o něco výše; po- koho, co
= zvednout; po- koho. se (spo
lečensky) = povznést; u- co =
býti schopen to pozdvihnout; vy
koho, co do výše; vy- peníze ze
záložny; vy- čí význam...;
-szhovati, slož. nedokon. na
" nad- = zdvihat výše, do výšky;
170- = zdvíhat; v. pozdvihování;
1m- co = zdvíhat; vy- peníze
z banky... = vybírat; vy- co, či
význam = zdůrazňovat, vytýkat

zdviž, -e, ž. = zdvihání vazby
(Baar); = zdvihadlo, výtah (o
sobni, nákladní)

zdvižná, ž.: píti -nou (Baar) =
na oslavu zdvižení krovu, „glaj
chy“ .

zdvojiti, v. dvojlti
zdvojnásobiti -bovati, v. dvojnásob
zdvojovatl, v. dvojiti
zdvořilost, v. zdvořilý; Jostni = ze

zdvořilosti: -lostní slova, rčení...;
—lůstka, ž., zdrob. ke -lost =
-lostní rčení (čech)

zdvořilý [—le; -lost] = dbalý u
stálených společenských zvyk
losti, uctivý (člověk, chováni,
odpověď, odmítnuti...), -le se
chovat, odpovědět; -lost = zdvo
řilé chování

zdymadlo || zdá-, —del, stř. = za—
řízení na zvýšení vodní hladiny;
zdýmati, v. douti

ze, v. z; zebe, v. zábsti
zebra., -ber, z., druh koně
zebu, m. neskl., hrbatý tur
zečtveronásobiti úsilí... || 'zečwe

řiti (č.-Chod) = čtyřikrát zvět
šít

zeď, 2. jedn., 1., 4. mn. zdi, zdem,
zdech, zedml || zdmi (lid. zděch.
zděmi), ž. = svislá část stavby
z kamene, z cihel, z betonu; Hla
dová. z., v. hlad; jit, chodit ode
zdi ke zdi, o opilci, přenes. (ho
vor.) o nedůsledném postupu;

hrát při zdi = velmi opatrně
(hovor.); v. čínský;
symb. tvrdosti, neústupnosti:
býti tvrdý jako z.; hlavou zdi
neprorazíš (přiSI.); symb. ble
dosti: být (bledý) jako z.; dě
lat komu z. (hantýr.) = býti na
stráži při krádeži

zcdnář, —e, m.: (svobodný) z. =
člen tajného řádu, macon, mason;
-řský [-řsky,- -'řstvt], přid. k to
mu; -řstvo, stř. hromad. = zed
náři

zednlce, ž., v. dále zedník;
zednický [-cky; -ctví], přid. k
zedník; -ctví || lid. a hovor. zed
ničžna, ž.; zednič-iti = provozo
vati zednictví (lid. &. hovor.);
zednička, ž., zdrob. k zednice:
zedník [zedniceL -a, m. = ře—
meslník stavějicí zdi...

zedraný, v. dráti; zedřený, v. dřitl
zefír, -u, m., z franc., plátno; ze

fi'rový = ze zefiru; v. zefyr
zefyr " zefýr (Vrchl.),'-f£r, -u, m.,

z řeč. = vánek (básnic.); zdrob.
zefy'reček, -čku, m. (Koll.); -rový
chvat (Čech): -vá. noha = lehká
(t.)

zející, v. záti; 'zejivý = zející
(šleJ'h-) '

zejména (odch. mena), příslov..
z původ. ze jména = „jménem.
výslovně", hlavně, zvláště

zejtra, zejtřejší, zejtřek, zprav.
zítra..., v. tam

zel, -a..., v. záti
zeleň, -ně (zřid. -ni, Erb.), ž. =

zelená barva.
zelená, ž.: slavnost pod -nou, ži

dov. svátek; pod -n0u = pod
širým nebem

zelenáč, -e, m. = zelený chmel.
-né jablko atp.; = ..zelený“, ne
zkušený člověk (lid. a hovor.,
šal., Neum.); = myslivecký při—
ruči (hanl., Klost.)

*zelenář, v. zelinář
zelenati se = stávati se zelený.

jeviti se zelený: osení, les... se
-ná; piti, až se hory -nají =
velice nestřidmě (lid. a hovor.);
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slož. dokon. za,- se = státi se
zelený II ze- (bez se); ze- nevol
ností, vztekem...; zezelenalý -=
kdo, co zezelená.

zelenavý [-vě; -vost] = nazele—
nalý

'zeleněti, -něji = stávati se ze—
lený, jen v přísl. komu se ne
lení, tomu se -ní = daří se
dobře

zelenina., ž. = rostlina, -ny, kte
ré slouží za poživatiny; anon?
(polévka. .)

zelenka || zelinka, -nek, ž., houba:
lid. = zelená. hruška, měděnka

zelenkavý [-vč; -vost] = slabě ze
lený

zeleno, v. zelený
zeleno-, kmen k zelený ve slož.:

-bilý = zelený a bílý, bílý do
zelena; -horský, přid. k Zelená.
Hora (zámek u 'Nepomuku v č.);
Zelenohorský rukopis, domnělé.
staroč. památka; —kade'řavý, o
vile (Němc.); —kabátnik, -a„ m.
= finanční strážník v býv. Ra
kousku (lid.); -křždl'ý = se zele—
nými křídly; —mod1“ý. o moři
(Ner.)

zelenost, v. zelený
zeleno-šedý = šedý do zelena;

-šerý (Há1.)
zeleňoučký, -ňounký = úplně, pěk

ně zelený (cit.)
..zeleňous, -a, m. = „zelený" mla

dík
zelenožlutý = žlutý do zelena
zelený [-no; -nč; -nost], o barvě

(vzniklé smišenim modré a žlu
té); v. Anton; -ná barva, symb.
naděje, kapitalistio. ag'rarismu:
-né svátky = svatodušni (lid.):
-ná. krev = myslivec (t.); Z.
čtvrtek, před velkonocemi; býti
'zlostí celý z.; z. stůl, symb.
zkoušek: usednouti za 2. stůl,
shledati se u -ného stolu; z.
kádr, o zbězich za L světové
války; z. mladík = nezkušený.
nevyspělý, nezralý (lid. a, ho
vor.): -né řeči = nezralé (t.);
_-no: zbarviti co do -na; požití

' zelota e-zéló-xo, m., z řeč.

obilí, očesat hrušky za —na; -ně
co natřít; 2. stup. zelenějši [-ji]

zelí, stř., druh zeleniny; lézti ko
mu do z. = překážet mu v čem.
chodit za milou ap. (lid. a 110—
vor.); hodí se... postavit ho do
z. (t. j. za strašáka), o neschop
ném, nehybném člověku (t.):
zdrob. zeličko, stř.

zelina, ž. = zelená. rostl.
hor.) ,

zelinůř [-řka] ll odch. -le- (R.
Svob.). -e, m. = kdo pěstuje &
prodává. zeleninu; zelinařiti =
provozovati zelinářství (Herb.):
zelinářský [-sky; -stvi], přid.
k zelinář

zelinka, ž., zdrob. k zelina; v. být
jako -nka = zelený, bledý (lid.)

zelnice, ž. = zelniště (Holeč.); =
zelná. polévka (lid.)

(neod

zelniček, -čku, m., zdrob. k
zelnik, -u, m. = koláč plněný
zelím; = druh zelí (lid.)

zelniště, stř. = zelné pole;
zelný = ze zelí (voda, polévka...);
z. trh = kde se prodává, zelí, ze
lenina

= vášni
vý, přepjatý horlivec, stoupenec.
odpůrce; -tický [divky] <<-ty-»;
-tické horlení neboli -tismus
<<-tyz->>, —mu, m,

zem, v. země
zemšk, -u, m. = brambor; přid.

-kový
zeman [-nka], -a, m. = člen nižší

šlechty, majitel svobodného stat
ku; zdrob. zemánek, -nka,
zemansky' [-sky; -st'vi], přid. k
zeman: mstvo, stř. hromad. -——
zemané

zemče, -čete, stř. = zemák (lid.)
zemdleiý (Hál.) || časť. zemdlený

[—ně; -nost] = unavený, umdle
ný; zemdlé'vatí, -dliti, -dlivati,
v. I mdlíti

*zemec, -mce, m. = pozemšťan,
domorodec (Koll., Suš., šat)

'zemek, -mka, m. = rodák, kra—
jan (Palac)
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země || řidč. zem, 4. p. zemi ||
obyč. zem, vždy (padnout...) na
zem, ž., 1. = prst, půda, hlína;
2. = podlaha udusaná. z hlíny,
pot0m i jiná (lid.); 3. = pevni
na, souše (proti vodě, moři, ob
loze): dopraVa po zemi a po mo
ři; na zemi a ve vodě (Erb.); v
smyslu nábožen. protiva k nebi

. = tento svět; = povrch pev
niny: spát na holé zemi, hoditi
co, upadnout na zem; se zemí
co srovnat...; = celý tento svět
jako oběžnice, zeměkoule; ve
smyslu hvězdářském Země; 4.
= část celé země, kraj, krajina,
spravni oblast, vlast

země-, kmen k země ve slož.:
—brwna,ž. = část branné moci v
býv. Rakousku; -branec, -nce,
m. = člen zeměbrany; -branecký;
-dělec [-lkyně || '-l'ka], -1ce, m.
= kdo vzdělává. půdu. rolník:
přid. -dělský [-sky; -st'ui]; -dil,
-u, m. = dil země (říd.); -hryz,
-a, m. = kdo hryže zem, lakomec
(lid.), neoduševnělý člověk, zem

ský červ (Sez.); Jam/Je, ž. = ze
mě podle své domnělé kulatosti ||
-kruh, -u, m. (Krásnoh.); -měřič,
-e, m. = kdo vyměřuje půdu:
-měříčský [-čsky; -čstvi] ; mán
["—puma,-a, m. = pán země, pa
novník (zast.); -paznsloý úřad...
(t.): mis, -u, m. = nauka 0 ze

mi; misec, -sce, m. = kdo se
obírá se zeměpisem; misce—ký
I-CWÍJ; W117 (obor, poloha.
délka, šířka, roúiření...); mice,
-u. m. = tvor plazící se po zemi;
mlazný: -ný člověk (kniž.), -nú
kleč (Stud.) = plazíci se po ze
mi; '-středný (Dr-t.) = se zemi
jako středem světa, geocentrický;
-třa.s, -u, m. = zemětřesení

řid.); Zemětřas, -a, m.,
čes. překlad příjmení řec. boha
Poseidona (Vaň.); —třeseni, stř.
= otřes zemského povrchu.
-zra,da, ž., -zrádce, m., obyč.
vlastizrada, zrádce; -žluč, -1 II
-e. z., rostl.
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zemička., -ček, ž., zdrob. k země 4.
zemina, z. = zemité, látka; z. roz

sivková, hornina
zemitý [-tě; -tost] =

zem, prsť, minerální:
selka; přenes. = „vonící zemí“,
výstižný, jadrný, přirozený, ne
umělkovaný (liter.): -tě chutnati;
2. stup. -tějš£

zemlanka, -nek, ž.,
zemní kryt

zemlbába, v. semlbaba
*zemnatý = pozemský (Koll.)
zemní, přid. k země: z. olej, plyn

= pryštíci ze země
'zemník, -a, m. =

(Heyd.)
'zemřelec, m. = zemřelý člověk

(Suš.); zemřelý = kdo zemře
zemský [-kost], přid. k země 3.

(osa, koule, magnetismus, raj...);
= pozemský (čech); k země 4.
(úřad, soud, znak, sněm, dávka.,
obrana, banka, zřízení...); k ze
mě 1.: -ska jablka = brambory
(lid., T. No.); -kost = pozem
skost (Jungm.. Koll.)

zenit <<-nyt>>,-u, m., z franc. (a
tam z arab.) = nadhlavnik; pře—
nes. z. života, slávy = vrchol:
zenitový, přid. k tomu

zeppelín <<ce-» ll capo-, -u, =
vzducholoď nazvaná. podle hmrabe
te Zeppelina

obsahující
-tá ky

z ruš. = pod

zemní duch

zerav, -u, m., cyprišovitý strom.
keř, thuje

'zerzavý = rezavý (zast., Wint.,
nářeč.)

zesílený = co je zesíleno;
zesilovaci = na zesilování; z. za
řízení neboli -vač, -e, m.; matt
v. síliti

zesinaiý, unaví, v. sinaiý;
*zes'inět'i (Suš.) = zesinati

zesivěti, -vějí = státi se sivý; =
zblednouti (šrám.)

zesláblý, v. slábnouti;
V. slabiti

*zeslovanštělý (A. V. šemb.) ll -tilý
(Brandl) = poslovanštěný

zesměšnlti koho, co = učiniti směš
ným; -šňo'vati, nedokon.

-slabovati,
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zesmutnělý, -něti, v. smutněti
'zesmyslwěti, -vejí = být ovlád

nut smysly, hledět ke smyslové
stránce (No.)

zeSnouti, -snu, -snuv, -snul, -snutí
= umřít, zprav. jen ve spoj. z.
v Pánu (nábožen, v úmrtních
oznáme'ních); zesnulý XY = už
nežijící, nebožtík (běžné) _

'zesnulec, -lce, m. = umrlec (Suš.,
šmil.): zesnulý, v. zesnouti

zesoutl, v. sesouti
zespod || -da, -du, příslov. = od

spod(u)
zeSpolečenstiti výrobní prostředky

= učinit je společenskými. DPO
hlásit je za majetek celé společ
nosti

zespolečnitl majetek =
lečným (Majer.)

*zeSpolka = společně (Palac.)
*zesprostačiti (Č.-Chod), *-stnouti,

-stl, -stnuv, -stnutí (Tré.) = státi

učinit spo—

se sprostý
zastaralý = kdo zestará, sešlý

stářím; zestaratz' = sejíti stá
řím;
zestárlý, v. stárnout!

zestátniti = postátniti; vňovati, ne
dokon.

'zesteronásobniti (Palac.) =
násobiti

zestonásobiti úsilí =.stokrát, mno
hokrát zvýšit; z. sluch = sto
krát, mnohokrát zbystřit (Č.
Chod); —bovati, nedokon.

'zestranlčtiti písemnictví... =
plniti stranickým duchem

zestraniti se, v. straniti
*zestručniti = učiniti

stručnějším; —ňovatz',
-ňující nápověď (Sez.)

zestříbřeti, v. stříbřeti
zestřízlivěti, v. střízlivěti
zeSurovělý = kdo zesuroví;

v. surovec .
zesvátečněti, v. svátečněti
zesvětačení, zesvětač'ilý,

světácký
zesvětštělý, —štět£,

v. světštěti
zešedivělý, měn, v. šedivec

zesto

na

stručným,
nedokon. ;

-věti,

-č*iti, v.

-štiti, -šťovati,

*zešeredivělý = kdo, co se stane
šeredný, -né (Tré.)

zešeřívati se, v. šeřlti se
*zešikměti, -mějí = státi se šikmý
ze široko, zeširoka, v. široký
*zešlechetněti, -nějí = státi se šle

chetný (šm.)
*zešlý [-le; -lost] = sešlý (Č.-Chod)
zešosatěti, v. II šos
zešpatněti, v. špatná
zoštíhlovati postavu = dělat ji

štíhlou, štíhlejší (Scheinpf.)
*zešuntěti, -tějí = zchátrat
zet, stř. neskl., název písmene 2.:

od a až do zet || do z (<zé» =
všecko

zeť, -tě, m. = manžel dcery; zdrob.
zeťáček, -čka, m. (lid. & hovor.)

'zeti, v. záti
*zetíček, -čka, m. =
zetka, ž. = auto se značkou Z,

z brněnské zbrojovky; zetkař,
-e, m. = majitel zetky (lid. a
hovor.)

zetlelý, v. tlíti
zeťovský, příd. k zeť: z. poměr ne

boli zeťovstvž „ (Jin) zeťství, stř.
zeugma, -matu, stř., z řeč. = „spře

žení“, slohová. ozdpba, při které
se sloveso n. přídav. jm. spojuje
se dvěma výrazy, ačkoli se Vý—
znamem hodí jen k jednomu
z nich

Zeus, Dia, Diovi... (Zeva, Vrchl.),
m., nejvyšší bůh starých Řeků

'zevel, -vla, m. = zevloun (Č.-Chod,

zeť (cit.)

Vr.,); lapati zevly = lelkovat
(Koll.)

"zevlavý [—vě] = zevlující (Ner..
Vr.); -vá pozornost (Vr.); -vě
zůstati stát (t.)

zevloun, -a || (Wint., Herrm.)
'zevlovač, -e, m. = kdo zevluje;
zevlo'vat'l = zvědavě, nečinně hle
dět, postávat, okounět, lelkovat;
z. Pánu Bohu do oken (Němc.);
slož. dokon. za.- na koho (Vf.)

zevně, v. dále zevní; zevnějšek,
-šku, m. = vnější úprava (odě
vu...), povrch (člověka), opak k
nitru; zevnějši = jsoucí zvenčí,
na povrchu;
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zevní [mě,- -nost (Durd.)] = 'zeživotniti = učiniti životným
zevnější, na př. úprava; z. léčení (šal.)
= na povrchu, opak k vnitřní; zežloutlý, v. žloutnouti
= nepodstatný, vnější (důvod...); zfamfrnělý (zfan-) || zfamfměný
léčiti co zevně

zevnitř, příslov. = z vnitřku: za
vříti z. (lid.); = vně, zevně (za
star.); zevnitřm = zevní, vnější
(t.)

zevropštiti, v. Evropa
zevrub, příslov. = zevrubně (za

star., Č.-Chod); zev'mb'ný [-ně;
-nost] = podrobný

zevšad (ze všad, Jin), příslov. =
odevšad, -šud (kniž.)

zevšedňwati, v. všednětl
zevšeobecniti = učinit všeobecným,

prohlásiti za. všeobecné; -cňo'vati,
nedokon.

zevzdáli, -n (Vr.), příslov. = zpo
vzdálí

zez, zdvojená předl. z.: zez Plzně...
(nář.

'zeza, složená. předlož. (nař.)z zeza
Prahy = z kraje za Prahou
(Holeč.); zeza oken = z místa.
za okny

zezadu, příslov. = odzadu
'zezápadnlti se = nabýti západní

ho rázu (Palac.)
'zezáporniti co = dáti čemu zápor

nou podobu, záporný smysl;
-porňovati, nedok. ]: tomu

'zezázračiti = učiniti zázračným
(šel.)

zezdola, v. zdola; 'ze zdali, v. zdůlí
zezelenalý, v. zelenati se
'zezlatělý, v. zezlatovělý;

'zezlatěti, -tějí = státi se zlatý.
zlatový (R. Svob.);
*zezlatovělý (Těsnoh.) = co ze
zlatí, zbarvený do zlatova:
zezlátlý, v. zlátnouti

'zezlíti koho na koho = popudit
(Čelak)

zezpupněti, v. zpupněti
zezrzavělý = co zezrzaví, v. zrza

věti
*zezřejmiti = ozřejmit (ša1.)
zezulenka, -Zička, ž., zdrob. k

zezulka, -lek, 2. = žežulka (lid.
& hovor.)

110'

(zfa/n-) = ztřeštěný, poblázněný.
bláznivě zamilovaný (lid.); měn,
míti, v. famfrněti

zfanfrnělý || měna), -nět'l, v. zfam
frnělý, famfrnětl

zfialovětl, v. fiala
zfonňovatěti, -tějí =

ňovský (zhrub.)
*zfrancouzštělý =

(Koll.)
zfrázovatěti =

(Erban)
zhasínati, zhasly', v.

zhášeti, v. hasiti
*zhejřilec (lid. m. zhý-), -lce, m.

= zhýralec (Svět.)
*zhezknouti, -kl, -knuv, -knutí =

státi se hezký (Neum)
peřina pod

státi se fou—

pofrancouzštěný

státi se frázovitý

hasnouti ;

'zhlavec, -vce, m. =
hlavu (nár., Sok.-Tů.)

zhlaví, stř. = vlaky (A. šrám.); =
korunáč 2.; = vnější část most
ního pilíře (odbor.); = soustava
Výhybek ve stanici (železnič.)

'zhled, —u,m. = pohled (Hanka)
'zhlídač, -e, m. = zvěd (Suš.)
zhlídnouti se, zhlížeti, v. hlédnouti,

-hližeti
zhlonbl, příslov., v. vzhloubi
*zhloupělec, -lce, m. = hlupák

(J'ir.)
*zhlubeň, -bně, ž. = prohlubeň,

hlubina. (Masar.)
zhluboka, příslov. = hluboko.

z hloubi: h. dýchat
zhmotnělý [—Ze;-lost] = nabylý

hmotně podoby (šal.); zhmotniti,
v. hmot

zhmožděnina, ž. = zhmoždění.
zhmožděné místo na. těle;
zhmožd'iti, v. hmožditi

zhnědlý, v. hnědnouti
*zhnilačeti, -čejí = státi se „shni

lý“ (Martin.)
zhnilíčelý, v. hnlličeti
*zhniloch, -a, m. = „shnilý“ člo

věk (Martin.)



*zhofrátěti 1748 zchromlý

'zhofrátětl, -tějí = státi se „hof- jev, přírodní jev; zhudebňovati,
rátem“, dvorním radou, politic- nedokon.
kým šosákem, reakcionářem (star
ši hovor.)

zhola., přislov. v. holý
"zhorčiti = ztrpčit (Koll.); -čo

vatel, nedokon. (Čap)
zhorka., příslov. = prudce: z. na

kvašený...
zhoršovati, v. horšiti
zhořklý, v. hořknouti
zhOSpodárniti = učinit hospodár

ným; -ňovat4, nedokon.
'zhostný || —n£list = vypovídací

(Palac., staroč.)
zhotovitel [-Zka], -e, m. = výrob

ce; Jvovati,_ v. hotoviti
zhouba, ž. = zhubeni, záhuba, zká

za; zhoubce, m. = kdo hubí.
škůdce (zast.), zhoubný [-ně;
-nost] = hubicí, záhubný, zká
zonosný

zhoustlý = co zhoustne
zhovadilec, m. = zhovadilý člověk;

zhovadily' [-Ze; -lost] = kleslý
na úroveň hovada, mravně niz
ký, surový

zhrbatělý, -těti, v. hrbatec
zhrda, ž. = pohrdání (liter.);

zhrdati kým, čím = pohrdat
(t.); zhrdávati, opak.;
zhrdavý [dvě,—-vost] = pohrda
vý (liter.);
zhrdlý = zpyšnélý (Holeč.);
zhrd'nouti, -dl, -dnuv, -dnuti =
pohrdnouti (t.); = zpyšněti
(Suš., lid.)

zhromiti, v. hromiti
zhruba., příslov. = přibližně
zhrubčlý, v. hruběti; zhmblý, v.

hrubnouti
*zhrucovati se, nedok. ke zhrou

titi se = hroutiti se (Zey.)
'zhrůznění, stř. = hrůza (šlejh.)
zhrzený = odmítnutý, neopětova

ný: -ná. láska.
zhřívati, v. hřivati
zhublý, -bnouti, v. hubnout!
zhudebniti slovesný útvar = opa

třit jej hudbou, nápěvem, pře
vésti do hudební oblasti; Sme
tana, zhudebnil Sládka.; z. Vý

zhuntovati, v. hunt
zhurta, příslov. = hurtem, spěšné,

nakvap (lid. &.hovor.)
zhusta, přislov. = často;

zhustiti, v. hustiti;
zhuštěný [-ně,- —nost] = co bylo
zhuštěno (plyn, mléko); přenes.
= stručný, ale výstižný, hutný
(obsah řeči, výtah z ni)

*zhutnělý [Jost] = co zhutni, hut
ný; zhutniti, -ňovati, v. hutnitl

'zhvězdění, stř. = objevení se hvězd
na. nebi (Theer)

zhýčkaný, v. hýčkati
'zhyn, -u, m. = zhynuti,

(Slád.)
zhýralec, -lce, m. = zhýralý člo—

věk; zhýralý [-Ze; -lost] = zvyk
lý hýření, prostopášný

'zchabělý (štulc) || zchably' [-le;
-lost] (šrám.) = ochablý, malát
ný; zchabnouti, v. chabýr

'zchacharovaný || zchachařený =
zkažený, zlumpačený, v. chachar
(nářeč, Martin.)

'zchammdilý = ničemný (Kos.)
-lce, m. = zchátralý

zánik

zchátralec,
člověk;
zchátralý [-Ze; —lost] = chatrný,
sešlý, špatný (stavení...); mrav
ně z. člověk

'zchatrnělý = co zchatrní, chatrný
zcházeti, v. choditi
zchladlý, v. chladnouti
'zchlapečtětl, -těji = státi se chla

pecký _
*zchlapěti = státi se chlapem (sed

lákem) (Pras.)
*zchlazená, 2. = zchlazeni; jen ve

spojení na. -nou;
zchlazovati, v. chladiti

zchlípnouti, v. chlípnouti
zchlupatěti, v. chlup
'zchocholený = opatřený chocho

lem (Krásnoh)
'zchorobněti, -něji = státi se cho

robný (Č.-Chod)
zchoulostivělý [-le; -Zost]

lostivý
zchromlý, v. chromnouti

= chou



zchrupnouti si zírati

zchrupnouti si, v. chrupati
zchrnpnutí, stř., v. chrupati; zdrob.

'-tičko, —ček,stř. (cit.)
zchudlý [-Ze; -lost] = upadlý do

chudoby; nářeč. = zhubenělý
zchundelatělý, v. chundel
zchvacwati, v. chvátiti
zchytra, příslov. = chytře; zchyt

Talea, -lce, m. = zchytralý člo
věk; -lý He; -lost] = vychytralý

Zíbrt, -a, m., příjm. ze Seifert n.
Siegfried

zídka, -dek, ž., zdrob. k zeď
Zich, -a ll Zicha || Zika., m., příjm.,

od pův. domác. tvary k Zikmund,
-a, m., křesť. jm. i příjm., z něm.
Siegmund, Siegismund

zima, ž., 1. = chlad, studeno,
mráz: tuhá., mírná... z. || příslo
več. bylo velmi z. apod. (lid. k
tOmu 2. stup. ziměji); 2. roční
počasí; v zimě v létě = po“ celý
rok; 3. = zimnice (lid. a hovor.)

zimáček, -čku, m., zdrob. k zimák,
-u, m. = zimnik (lid. a hovor.)

'zimavěti, -vějí = pociťovati zimu,
třásti se zimou (šrám.);
zimavý [-vě; Juo] = studený,
sychravý: -vé jaro (Jin), půlšero
(Vr.); Je -vo (Slád., Preiss.);
-vě se zachvět (šrám, Vr.) =
zimou, jako když je nám zima;
nemoc mnou třepe -vě (So.); 2.
stup. mějšž [mějžp v -ší době
(Nen)

ziměji, příslov., v. zima
zimička, —ček, ž., zdrob. k zima

(cit.)
zimní [-ně] = jsoucí v zimě, na

zimu... (doba, slunovrat, oděv,
spánek, běh, semestr, zahrada...);
-ně se obléci; vrata -ně pozamče
ná (Ner.) = jako na zimu;
zimnice, ž. = horečka, (choroba);
zí/mniček, -čku, m., zdrob. k zim
ník; zímnička, -ček, ž., zdrob.
k zimnice; zimniční || mý [-ně;
-nost] = horečný: -ná. činnost
(Kunět.), touha (Vrchl.); -ná.
žena = mající zimnicí (T. Nov.);
násilná. -nost (Ner.);

-u, m. = svrchní zimní
kabát;
*z'im'ný Plně; -no] = zimavý;
píseň krutě -ná (Ner.); -né do—
by = zimavé, zimní (t.); -no,
stř. = zimní počasí (Krásnoh.)

zima-, kmen k zima ve slož.:
-m'ř1'.vec, -vce, m. = zimomřivý
člověk (lid. & hovor.); -mřžvý
kvě; -vost] = choulostivý na, zi
mu, „zmrzlý"; -vé počasí =
Sychravé (Herit.); -stráz, -u, m.,
rostl.; mzdomy' = vzdorující
zimě (odb.)

zimovati (Suš.), obyč. slož. ne
dokon. pře- (předmětové) = trá
viti zimu, být v zimě; (před
mětové) přeu- včely = chovati
přes zimu; d'okon. za- = opatřit
na. zimu

zimoviště, stř. = místo, kde pře
zimují ptáci; *zimovka, 2. =
zimní _chlév (Olbr.); *zz'mový =
zimní (Heyd.)

zinčeti, -či = bzučet, cvrčet (sram,
Mrš.)

zinek, —nku, m., z něm., kov
zinko-, kmen k zinek ve slož.:

-g'raf, -a, m. = řemeslník v zin
kografii; -grafický [-cky], přid.
k -g'raf'ie <<-fie», ž. = přenášení
obrazů na zinkovou desku; -typíe
<<-pije»,ž. = zinkotisk, m.

zlnkový, přid.. k zinek
zintensivněti, Malti, v. intensita
zip <<zip || 'podle něm. cip>>, -u,

m., z angl. = I drc; zipový ||
*zipsový závěr = z. na zip, na
drc, na. zadrhnutí

zírati, opět ke zříti (kniž.); slož.
nedok. do- na koho, nač = do
hlížet (běž.); na.- nač = dí
vati se, hleděti, pojímat, „chá,
pat (kniž.); ob(e)- = obhlížet
(RK., Jir.); od(e)- = odpozo
rovat (posunky, pohyby mluvi
del): hluchoněmí se dorozumí
vají od(e)zíráním; *od(e)- od
čeho = nepřihlížet k čemu
(german), 170- = zříti, zírat
(kniž.); pode—= podezřívat; pro
= prosvitovat, být patrný (Klost,



zisk 1750 zježený

Vlč.); pře—koho, co = přehlížet,
nemíti zření, málo si vážit (běž.);
v- k čemu = dívati se (čech):
vy- = vyhlédat (Jin) || povy—
= trochu vy- (Čech); zírávatí,
opak;
*zí'ra'vý= zírající (Durd.)

zisk, -u, m. = co získáme, výdělek,
prospěch, výtěžek; v politic. eko—
nomii = změněná. podoba nad
hodnoty, jevící se jako plod ka.
pitálu (Ulr.)

získati, -ká.m = „nalézt“ (z-lska—
ti). dosíci užitku, prospěchu, vy
těžit, vydělat: z. mnoho, málo.
velmi; z. co na. kam, na. čem;
z. co, nik. čeho; z. co (starožit
nost...) = koupit, dostat... (po
čem jsme toužili); z. koho (4. p.)
= přivést na. svou stranu, na
kloniti si jej, naklonit jej pro
někoho, pro něco; z. čí přízeň,
lásku; 2. si zásluhy (4. p. mn.)
= dobýti si, zjednati si;
slož. dokon. vy- co = vytěžit;
získávatí, opak.

'ziskný, 2. stup. zisknčjší = při
nášející zisk, výhodu (Holeč.)

'ziskovati = nabývati zisku, tě—
žit (zast., Palac)

ziskuchtivec, -vce, m. = ziskuchti
VÝ člověk; získuchtívy' kvě;
mosq = zištný 2.

zištný [mě,- -nost], 1. = přiná—
šející zisk, výhodný (Palac, Jir.,
zast.); 2, = hledící si _jen zisku,
jdoucí za ním (člověk, jednání)

zítra, příslov. (z původ. za, 2 jitra)
= nejblíže příští den

'zítřejšek, -ška, m. = zítřek;
zítřejší = nejblíže příští (den...),
co bude zítra (koncert...);
zítřek, -řka, m. = zítřejší den;
přenes. = blízká. budoucnost:
zítřka lidský zrod = zrod lidí
budoucnosti (Internac.);
*zít'ří, stř. = zítřek (Těsnohl.);
v. pozítří

'zívačka, ž. = zívání, nuda (Koll.)
I *zívati, opět. k záti (Zey., Hal,)
II zívatl = bezděčně vdechnout

a vydechnout při otevřených

ústech; = zátl, o hrobě, prázdnu
(básnic., Mácha., čech, Vrchl.);

slož. dokon. 'na- se (mnoho); pro
celý večer = ztráviti zíváním;
*Pro- se pouští (Čech) = projít
ji za. zívání; roz- se = dáti se
do silného zívání; u- se: moci
se u—,z nudy; vy- se (do vůle):
-zí'uá'vatí, opakov.;
zívnoutí, -vl, -vnuv, -vnutí, do
kon.; slož. dokon. 'od- = zív
nout (šrám.); Toz—ústa = ro
zevřít (Wint., zast.); roz— se.
o prohlubní... = zazáti (Ner.);
za- = zívnout (Kosm.);
slož. nedok. 'pozí'vo'vatí (sí)
(Fn.-Mor., Ner., ším)

'zjalovitl = učinit jalovým (Havl.)
zjankovatělý, v. jankovatěti
*zjarmený = ujařmený (Koll.)
zjasňovati, v. jasniti
zjednávati, v. jednati
zjednodušíti = učinit

chým; —šovatí, nedokon.
zjemnělý, v. jemněti
*zjemňounka, přísl. = velmi jemné

(Svět.); zje'm/ňovatí, v. jemnlti
zjestřábiti se, v. jestřáb
zjev, -u, m. = jev, co se nám jeví,

co pozorujeme, úkaz (přírodní,
společenský, přechodný...)

zjevenec, -nce, m. = kdo se zjeví.
vyděsí (Tilsch.);
zjevení, stř. 1.
co bylo oznámeno,

jednodu—

ke zjeviti =
sděleno (od

boha. lidem; círk.); 2. ke zje
vlti se = náhlý příchod, náhlé
objevení se; = něco. co se zjeví,
náhle objeví, nevídaný jev, něco
nevídaného: působilo to jako z.
apod.;
zjevený = co bylo zjeveno: -ná.
pravda... (nábož.); = vyjevený
(lid. a. hovor.);
zjevítí, v. jeviti

zjevný [-no; —ně]= zřejmý, patr
ný; je, bylo -no, že...; -ně je to
nepravda H = sdílný (sm.)

*zjevovatel, -e, m. = kde zjevuje
(šal.); Hnutí, v. jeviti

zježený, -žo'vatž, v. ježiti; zjihlý,
v. jihnouti; zjímati, v. jímati



zjinačlti

zjinačiti, -čovati, v. jinačitl
zjíniti, v. jiniti
zjistitelný = co lze zjistit
zjišťovací otázka... = kterou něco

zjišťujeme; mati, v. jistiti
zjítřiti || aji-, zjitřovati, v. jítřiti
'zjívený =zděšený, vyděšený(šlejh.)
zjízvitl se || zjžz-, v. jízviti
*zkad, příslov. = odkud (jen liter-.)
zkadeřavělý = co zkadeřaví
*zkajícnělý = stavší se kajícím

(Hal.
zkalvinitl, -nštiti, v. Kalvín
zkamenělina, ž. = něco zkameně

lého; -nělý, v. kamenětl
zkapalnělý, -něti, v. kapalněti:

-ňo'va.ti, v. kapalniti
zkarikovaný, Jvati, v. karikovaný
zkáza, ž. = zkaženi, zhouba. zá.

huba; bráti, vzíti zkázu = (z)ka
zlti se (Sok.-Tů.)

zkazka (odch. vzkazka), -zek, ž.,
z ruš. = pověst, vypravování (jen
liter.); 'zkazkový: -vá příze =
pletivo zkazek (Čech)

zkázniti, v. kázniti
'zkázný = zhoubný (Krásnoh)
zkázonOSný [-'ně; -nost] = přiná

šející zkázu, zhoubný
zkaženec, -nce, m. = zkažený člo

věk (Třebíz.); = bouchoř (lid.);
zkažený [-nost], v. kaziti

'zkladněti, -nějí = státi se klad
ný, nabýt kladných hodnot, 0
umělci (šel.)

zklamání, mam), v. klamati
zklerikalisovatl, v. klerikál
'zklidnělý (Preiss) || měna?(Durd.)

= uklidněný, klidný
zkllkatělý, v. klikatěti
zkloubiti, v. kloubiti
'zkolikernásobený = několikeroná

sobně rozmnožený (Kos.)
zkomírati, -mvý, v. skomírati
zkomolenina, ž. = něco zkomole

ného; -lený [—ně;mostJ = změ
něný do nejasnosti, neúplně, ne—
přesně podaný

zkonejšovati, v. konejšiti
zkonservativněti, -nějí <<-ser-týv-»

= nabýt konservativního rázu
(Nej.)

1751 zkratka

zkoprnělý [-le; -lost] = ohrome
ný, velmi udivený, překvapený
(lid. a hovor.); měti, v. koprněti

zkormoucený [-ně; -nost] =
rmoucený, ztrápený, smutný

za

zkornatělý [-le; -lost] = co zkor
natí

zkostnatělý [-le; Jost), dětí., v.
kostnatěti

zkotlalý = vykotlaný: z. kaštan
(Ner.)

zkoumatel [-lka] || 'zkw, -e, m. =
kdo zkoumá;
zkoumati, -mám koho, co = sna
žiti se poznat, pátrat, zpytovat,
vyšetřovat; slož. dokon. 1370- =
důkladně poznat..: 1711/-co =
vypátrat; zkoumávati, opak.;
slož. nedok. pro-;
'zkoumavka, -vek, ž. = zku
mavka;
zkoumavý [-vě; -vost] pohled...
= pátravý

zkoušenec, -nce, m. = kdo je zkou
šen; -šeti, -š£vati, v. kusiti

zkouška, -šek. ž. = zkoušení, zku
šební výkon; dělat, podstoupiti
-šku; podrobiti se -šce; z. na
koncert; na -ku co objednatL..;
z. s čím, učiniti -šku = pokus I.

'zkovoviti = učinit tvrdým jako
železo: mrazy zkovovily dřevěnou
dlažbu (Majer.)

zkrácenina., ž. = zkratka, (lid. &
hovor.) ; zkrácemý), zkracovatt,
v. krátiti

zkrachovaný, avan, v. krachovatl
zkrápěti, v. krápěti
zkrásnělý = kdo, co zkrásni
zkratek, -tku, m. " -tka, -tek, ž.

= zkrácené slovo, zkrácenina; v
malíř., ve sloves. slohu = náznak,
náznakovité vystižení, zhutnění

zkrátka, příslov., v. II krátko
zkratka, z. v. zkratek;

zkratkomltý [-tě; -tost] = užíva
jící zkratek, náznakovitý, o slo
hu; -tě se vyjadřovat;
zkratkový [-vě; most]: z. způsob
podání = ve zkratce, -tká.ch; -vá
slova = vzniklá ze zkratek



zkreslenina 1752 zlámanlna.

zkreslenina, -slený, -sl'iti, obyč.
skres-, v. kresliti, skreslenlna

zkrkavčeti, -čejí || -čžt4 Se (Ku1.)
= státi se krkavcem

zkracený, -co'vati, v. krotiti
zkropovati, v. kropiti
zkrotlý [-le ; -lost] = kdo, co zkrot—

ne, přenes. = mírný (lid. &
hovor.)

zkroucenlna, ž. = něco zkrouce—
ného, kudrlinka; zkrouceny' [-'ně;
—nost]= kdo, co se zkroutí; pře
nes. : nesprávně podaný, skres—
lený, zkomolený (výrok, tvrze
ní...)

zkroušený [-nč; -nost] = zkruše—
ný, sklíčený, pokorný

zkrucovati, v. kroutiti
zkrušovati, v. krušiti
zkrvavený, v. krvavlti;

zkrvavěly' = co zkrvaví, v. krva
věti

zkřehlý [—Ze;-lost] = vymrzlý,
ztuhlý

zkřenčelý, v. křenčeti
zkřivenina, ž. = zkřivení, zkřivené

místo
zkřížený [-ně; -nost] = daný.

jsoucí křížem: -né nohy; -né
rýmy = střídavé (Durd.)

zkndrnatěti, v. kudrna.
zkujňovati, v. kujniti
'zknm, -u, m. = zkoumání, VÝ

zkum (říd. kniž.); zkumatel, v.
zkoumatel;
zkumavku, -vek, ž. = nádobka
na, chemické zkoušení;
zkumný = zkoumavý (liter.)

zkurvený, -v'it1'.,v. kurva; 'zkurvy
syn, -a, m., přenes. = darebák.
lotr (Palac.)

zkusiti, v. kusiti
zkuSmo, příslov. = na zkoušku: z.

probíhati se po klávesnicí (šmil.),
z. pohladlti (šrám.); z. co sta
novit, vyměřit... = pokusem.
zkoušením

zkuSný = pokusný, empirický
(říd.)

zkušebna, ž_. = zkušební síň;
zkušební || '-ný: -ní místnost
kde se zkouší; -ni předpis... =

týkající se zkoušky; -ní taxa =
za zkoušku; -ní kandidát = zkou
šenec; -ní komisař = při zkouš
ce, zkoušející; -ní rok, jízda... =
na zkoušku

"zkušelý = zkušený
zkušená., -né, ž.: jít... na -nou,

být na —né= abychom získali
zkušenosti

zkušenost, v. zkušený; mostní po
jmy = získané zkušeností (kniž.)

zkušený [-ně; —nost] = mající zku—
šenosti; přenes. -né oko ap.;
-né se nač podívat; -ně si vše
ustanovovat (Jin) = podle zku
šeností, moudře; -nost = vlast
nost zkušeného člověka; = přímé
vlastní poznání: dlouholetá, trp
ká... -nost; znáti co ze -nosti; =
poznatek, -tky, vědomosti získa
né vlastním poznáním

zkušovati, v. kusiti
zkvašovati, v. kvasiti
zkvétati, v. -kvéta.tl;

zkvetlý = co zkvete, vy- (básn)
'zkvětilý = porostlý květy (Roll.)
*zkvětovaný = kvétovaný (čelak.)
I zkvitnonti, v. kvitnouti
II *zkvitnouti, -t1 co, se = vypo

řádati co, se (lid.)
zkypra, přislov. = kypře (říd.);

zkypřovati, v. kypřiti
zkysalý || -saný !| zkyslý = co

zkysá., zkysne; přenes. -salý ú
směv (Ner.) = kyselý

zlá„ ž.: se zlou se potázat, pora
dit = špatně se rozhodnout

zlacený, v. zlatiti
zlaciniti co = učinit laciným, způ

sobit, že je to laciné (Kaizl)
'zlačnělý [—Zost]= kdo zlační

zladěný [-ně,- —nost] = sladěný,
souladný; -nost básně (Vrchl.)

'zladniti = učiniti ladným (Durd.)
zlaďovati, v. laditi
*zlahodnitl co = učinit lahodným;

nedokon. dňovati (Suš.)
zlaicisovati <<1aji-zo->>= zesvětštit.

odcírkevnit
zlajdačíti (se), v. lajdačiti
zlámanina., ž. = zlomenina



*ZIať 1753 zlato

'zlať, -ti, ž. = zlatá. barva;
zlatá, ž. = zlatá, draze milovaná
žena; .
zlaťáček, -čku, m., zdrob. ke
zlaťák, -u, m. = zlatý peníz,
zlatka; přenes. o květu pampe
lišky (Vr.);
'zlata/uý = podobný zlatu, nazlát
lý (Krásnoh, Těsnohl.);
zlateň, -ně, ž., rostl. (Pittner.):
'zlatěhnědý = zlatohnědý (ši
máč., čep);
'zlatěkrvavý květ = krvavý do
zlata (Be.)

zlatíčka, ž., zdrob. k Zlatka
zlatíčko || -tičko, stř., zdrob. k zla

to (cit.): přenes. = zlatoušek;
zlatíčka? = pěkně zlatý (cit.)

*zlatinělý = polatinštěný (šafař.)
zlatinký = pěkně zlatý;

zlatčstý [-tě], z ruš. = zářící zla
tem, třpytící se jako zlato, zla
tově žlutý (liter.)

zlatiti, zlacen(í) = povlékat vrst
vou zlata; přenes. z. čelo (Vrchl.),
z. větev (sm.) = zlatě ozařo
vat; z. cestu komu (Mach.) =
posypávati zlatem, činit krásnou,
zpříjemňovat; zlacený = pozla
cený: slož. prostě dokon. o- ||
časť. zao-; *od—se = ztratit po
zlátko (Holeč.); 17:11-co = uvnitř
po-; vy- život (šimáč.) = velmi
zpříjemnit; -zlacovati, slož. ne
dokon. 0-, po-, 'vy-,- zlativati,
opak.

zlatitý = obsahující zlato (odb.):
= zlatistý (Heyd., R. Svob.).

zlatka, -tek, ž. = zlatý peníz, zlat
ník, v. tam

zlatnický [-cky; -ctvi], příd. k
zlatník [-nice], -a, m. = výrobce,
prodavač zlatého zboži || z., -u,
m. = původ. zlatý peníz, pak
stříbrný i papírový téže peněžní
hodnoty v starší době

zlatnouti, -tl, -tnuv, -tnutí = stá.
vati se zlatý, zlatový; slož. do
kon. m-, V. nazlátlý; *pro- .=
místy ze-; lze-; zezlátlý (Vr.)

zlato, stř., kov; kočičí z. = ne
pravé, slída (lid.); zlato =

zlatě peníze, „předměty: platiti
zlatem..: = něco podobného zla
tu: šumné z., o klasech (Čech):
z. pampelišek (Jin) ap.; jako by
zlata ukrajoval, v. krojiti; zasa
dit koho do. zlata, přenes. uzná.
ní jeho vzácných vlastností; srd
ce ze zlata (Svět.) = „zlatě“; o
člověku z. = „zlatý" člověk

zlato-, kmen k zlato ve slož., vět—
šinou liter., básnic.: do -běla vy—
drhnutá. podlaha. (Majer.); -bílý
(So.) = bílý do zlatova; -červený
= červený do zlatova; dech/ý
(Krásnoh) = vydechující zlato;
-dčJ', -e, m. = kdo se snaží uměle
získati zlato, alchymista; dějství,
stř. = alchymie; -dol, m. (odb.)
= zlatý důl; -háv, -u, m. = zlatý
háv (liter.); -hávý (Čech); -hlcw,
-u, m. = brokat; = četník (han—
týr.); -hZávče, -ete, stř. = zla—
tohlávek, pták (Klost.); -hlávek,
—vka, m., brouk, pták; -hlavový
= ze zlatohlavu, o látce (Jir.);
-hla'oý = se zlatou hlavou; pře
nes. lilie -vé.: -hnědý [-dě;
-dost] = hnědý do zlatova; -hřž
vý || -hř—ivý(Koll.) = ze zlatou
hřívou; Jwězdný (Ho.); -chti'vý
= chtivý zlata (Němc.); -jas
(Emil., Krásnoh.); -jas'ný (Krás
noh.) || -jasý (Heyd.); -kadeřavý
= se zlatými kadeřemi (Jir.):
40021,-a, m. = kdo kope, dobývá
zlato; —kopecký boky,- -ct'ví];
-křídlý (liter,); -kutý (čech);
-Zesk = zlatý lesk (Krásnoh.);
-lesklý = lesknoucí se jako zlato
(liter.); Jistý (Koll.); -mládež
nický [-cky], příd. ke zlatá. mlá
dež (v. mládež): -cká. morálka
(štoll); -nos.ný písek... = v kte
rém se nalézá zlato; -nosý (ša
fař.); -oký; 12373?= se zlatým
peřím (VrchL); -pestrý (Kras
noh.); Mskový (Ner.); mlat-ý
(Krásnoh.); -plodný (Němc.);
-roh, -a. m. = kamzík se zla
tými rohy (Heyd.); -rohý, -'rou'ný
(čech); mzda?; 414ng (čech):
-1'ůžo1)ý= do zlata (Pujm.);



zlatoučký 1754 zlězati

—rýmý = se“ „zlatými" rýmy svoboda, Praha; z. věk čes. lite
(Koll.); -řasný (Heyd.) || -'řasý ratury = doba rozkvětu; = velice
(Čech); -skvělý (liter.) || hojné drahý, draze milovaný, mající
-skvouc£; -strumtý (čech); -tepec, zlaté srdce: -tý člověk, -tá ma—
-pce_ m. = kdo vytepává, zlato; minka, 'té děvče...; lidé zlatí!:
-tepecký boky,- -ctv£]; -tka/ný = -tě srdce = jemné, ušlechtilé.
zlatem protkaný (hojné liter.);
třpytný (Krásnoh.)

zlatoučký, -ťounký = pěkně zlatý
zlatoůstý = „se zlatými ústy“. vý

mluvný; z. slavík (Koll.)
zlatouš, -e, m. !| časť. zdrob. zla

toušek, -ška, m. = „zlatý", ml
lovaný člověk, miláček; zlatouš
(čech) || zlatoušek, -šku, m. =
zlaťák (1id.); = zlaté prasátko o
štědrém dnu (Erb.)

zlato-uzdec, -zdce, m. = zlatouzdý
kůň (Vrchl.); -uzdý kůň; -věžný
(Koll.); avlásek, -ska, m. = zla
tovlasý muž (Wint.); také o
dívce || -vlasa žena neboli -vlás
ka, ž.; zosobněním Zlato'vláska
(v pohád.); -vlasý = mající zla.
té, nazlátlé vlasy

zlatový Dvě; -vost] = lesklý.
zbarvený jako zlato, mající zla
tý odstín, nazlátlý; přecházetl
do -va

zlato-zář, ž. = svatozař; -zeleň,
-ně, ž. (šmil.); -zelený (Čap.
Holeč.) = zelený do zlatova:
-z'ni'vý (Koll.) = znící jako zla
to; -zmý (šmll.;) -zubý (t.);
-žlutý= žlutý jako zlato

zlatulenký, -lí/nký = pěkně zlatý
(Heyd.)

zlatý [-tě] = jsoucí ze zlata; z.
orel všude doletí = peníze vše
cko zmohou (přísl.); -té, bula Kar
la IV. (podle zlaté pečeti) ; -tá mě
na, renta, ruda = ve zlatě, ob
sahující zlato; zlaté vlasy... =
mající barvu jako zlato;
z. prut země čes. = Polabí (po
dle úrodnosti); Zlatá. stezka =
vedoucí z Prachatic šumavou do
Pasova; Zlatá ulička v Praze
(podle zlatodějů, alchymistů);
přenes. = čeho si vážíme, nač
rádi vzpomínáme, kdy se nám
dobře dařilo: -té mládí, časy, -tá

plné porozumění, shovívavě;
zlatá. svatba = padesáté výročí
svatby;
z.“hřeb. -tá. mládež, žíla, v. hřeb,
mládež, žíla;
-tě plavý = do zlatova; -tě svít
nouti (Goll);
2. stup. zlatějšž (Jir.;)
zlatý, -tého, m. = zlatník; =
zlatý, draze milovaný muž: můj
zlatý!

zle, v. zlý;
zlé, zlého, stř. = zlo:
zprostíš, i

zlého se
smutku se zhostíš

(přísl.); odplaceti zlé dobrým;
ustoupit.., po zlém; mít komu co
za 2., v. zazlíti; jinak zříd.: stihlo
ho zlé (Vr.)

'zlednělý || zprav. zledovatělý, v.
ledovatěti; zledověl'ý, v. ledovětl

l*zleho'žfivýDvě; -vost] = zlehču
jící (č.-Chod); zlehčovati, v. leh
čití

zlehka, v. lehký
zlehkomyslněti, -nějí = státi se

lehkomyslný
zlehoučka, -hownka, -hýnka = vel

mi zlehka
zlejl, zlejší, v. zlý
l"zlekaný = polekaný
*zlenilý (.Tir.) " obyč. zlenivělý,

v. lenivec; wětž, v. tamt.
kdo zlenoší

zlepšovaeí návrh = na zlepšování.
zlepšení; zlepšovatel [-lka,], -e.
m. = kdo něco (výrobní po
stup.. .) zlepšuje, zlepší, mati, v.
lepšiti

zletilý [-le; -lost] = plnoletý
zlevnětí, -nějí = státi se levný, lev

nější; zle'vnitž co = učinit lev
ným, levnějším, snížitl cenu to
ho; -ňo'vati, nedok.: -ňo'vac£ akce
= usilující o zlevnění

zlézati, —zt'i,v. lézati, lézti

zlenošilý =



zlhostejnělý 1755 zlomyslnik

zlhostejnělý = kdo
'Jnět'i, v. lhostejnětl; .
'zlhostejniti = učinit lhostejným;
%ovati, nedok.

'\zlícen(ý) = rozlícen(ý)
Čech); v. zlíti se

zlidovělý, Jvěti, v. lidověti
zlidštěti, -tějí = státi se lidský.

lidštější; ušatí = učinit lidským
(liter.)

'zlíti se
(Mrs.)

zlo, zel, stř. = zlá věc, zlé věci,
špatné, zhoubné, špatnost...; ze
dvou zel [] obyč. z dvojího zla

zloba, ž., podst. jm. ke zlý = zlá.
hněvná, nepřátelská mysl, snaha
dělati zlo, škodit; přenes. = zlé
dítě (Erb.)

zlobiti koho = budit v něm zlobu,
dráždit, znepokojovat, hněvat; z.
se na koho = hněvati se; z. se
s kým, s čím = trápiti se, míti
s ním, s tím nepříjemnosti; slož.
dokon. do- koho, se = roz- (So.,
většinou jen nářeč.); na- se koho
(2. p.), s čím (mnoho); po- koho
(trochu); roz- koho, se = roz
hněvat; u- koho, se = zlobením
utrápit; zlobivati, opak.

zlobivý _.[-'vě; mostJ = často zlo
bící jiné, z. se, zlostný;
zlob'ný [-ně; -nost] = plný zloby
,(liter.)

zloboh, -a, m. = zlý bůh, duch
(Čelak., Krásnoh., čech)

zlý čin, nejtěžší

zlhostejní ;

(Heyd..

na koho = zlobiti se

zločin, -u, m. =
trestný čin;
zločinec ["-nkaL -nce, m. = zlo
činný člověk; -činecký [-cky]
(typ, povaha...-) příd. k tomu;
zločinný [—nně; -nnost] = do
pouštějící' se 'zločinu, směřující
k zločinu (člověk, ruka, úmysl,
jednání...); -nně jednat; -nnost
= zločinný ráz (skutku...); =
souhrn zločinů;
*zločinswž, stř. =
nání (Wint.)

zloděj [-jka], -e, m.
kdo „děje“,

zločinné jed

, původ. =
páše zlo, zúžením

= kdo krade; zlodějka, přenes.
= zlodějská lucerna, druh pily;
zdrob. zlodějžček, -čka, m.;
"zlodějž'na || obyč. -jna, ž. = zlo
dějství, okrádání (vulg.);
zlodějský Paky; -stvž]: z. brloh,
klíč, trik, -ká lucerna, tlupa...;
-jstvl || "-jstvo (Martin.)

*zlodruh, -a, m. = zloduch (Suš.)
zloduch, -a., m. = zlý duch, pod

něcovatel ke zlému, svůdce;
zlodušský [-šsky; -šst'v£],
k tomu (kniž.)

*zloch, -a, m. = zlý člověk, duch
(Suš., Preiss)

zlolajce, m. = zlolajný člověk;
zlolajný = „zle lajicí“. utrhač
ný, pomluvačný

zlom, -u, m. = zlomení (liter.);
= puklina, v zemském povrchu
s posunem vrstev; přenes. =
prudký, náhlý obrat, přelom ve

přid.

vývoji
zlomek, -mku, m. = necelé čís

lo; = část celku: z. spisu, díla,
obyvatelstva...

zlomenina, ž. = zlomení, něco zlo
meného

zlomený [-ně; -nost], v. lomiti;
přenes. = zdrcený, ztrápený (člo
věk, hla5); vypadatl -ně (Tilsch.)

*zlomgrg, m., slovens.: cesta. na
-gy = na zlomení krku, ne
schůdná (Jir.) || čes. lid. na
zlomk'rk = o překot, o zabití

zlomkovitý [—tě_;-tost] = neúplný,
úryvkovitý;
zlomkový [-'vě] = jsoucí ve zlom
cích, úlomcích (čokoláda); *-vě
se účastnit výstavy, o umělcích
= jen v malém počtu

zlomkrk, v. zlomgrg
zlomecný [-ně; -nost] = mající

zlou moc (liter.)
zlomyslník [miceL -a, m. = zlo—

myslný člověk;
zlomyslný [-ně; -nost] = plynou
cí ze zlého úmyslu (poškození cl
zího majetku...); = mající zlé ú
mysly (člověk)



*zlonosný 1756 zmanouti si

'zlonosný = přinášející zlo (Svět.);
*zloplodný = plodící zlo (Beneš.);
zlopověstný [mě] = mající zlou
pověst;
*zloradný =
zlu (Wint.)

zlořád, -u, m. = zlý, špatný řad,
trestuhodný nepořádek

'zlořečenství, stř. = prokletí, klet

radící, svádějící ke

ba (Wint.);
zlořečžtž, -řečen(í) = klnouti.
„nadáva “; -řečit komu = pro—
klínat jej; slož. dokon. za—
(Klicp.); -'řečeny' = prokletý,
kdo, co zasluhuje prokletí, zhoub
ný

zlost, -i, ž., ke zlý = vlastnost
zlého člověka (bibl.); zprav. =
hněv, rozhorlení, „vztek“ (lid, a
hovor.): míti zlost na koho, nač;
zlostí se necítit, zahořet, vzte
kati se...; moci zlosti puknout;
je to k zlosti = popuzuje to k
ní; nestojí to za 2. = za zlobe
ní, abychom se zlobill; dělat
komu co na z. = abychom jej
pozlobili, na vzdory;
zdrob. zlostička, ž. (Masar.);
zlostmk [mžceL -a, m. = zlost
ný člověk;
zlostný [mě] = často, snadno se
zlobící, zlobivý, mající, jevící zlost
(člověk, pohled...); 2. stup. zlost
nější [měji]

zloSyn, -a, m. = zločinec, padouch,
darebák;
*zlos—ynomilstvi, stř. = náklon
nost k zlosynům;
zlosynský [-sky; -st1ň] =
činecký, padoušský

zlo

'zlota, ž. = zloba, zlé časy (Roll.,
HáL)

'zlotračiti = státi se zlotřilý (č.
Chod)

zlotřilec, -lce, m. = zlotřilý člo
věk; zlotřilý [-le; -Zost] = stavší
se lotrem, mravně zkažený, pro
hnilý

*zlovášeň, ž. = zlá. vášeň (obroz.)
„"zlověst, —ti, ž. = zlá. zvěst (Krás

noh.); zlověstný [-ně; mostJ =
věštící zlo (znamení, tušení, u

dálost...); = zlopověstný (Suš'.):
—nost= zlověstné. nálada (šlejh.)

zlovolný [-ně; -nost] = mající
zlou vůli, zlomyslný, nešlechetný

'zlovonný = páchnoucí (šmil.)
zlovůle, ž. = zla vůle (Suš., Klíč.)
'zlozvuk, -u, m. = zlý, falešný

zvuk, nesouzvuk, nesoulad (1iter.)
zlozvyk, -u, m. = zlý, špatný

zvyk; 'zlozvyký = mající zlo
zvyky (Koll.)

zludařitl se, v. ludařiti _
zlumpač'elý || -če'ný = kdo zlum

pačí; -č'iti, v. lump; 'zlumpovafny'
= zlumpačený (Martin.)

zluterštiti, v. poluterštitl
zlý [zle] = opak k dobrý, mrav

ně špatný, zlostný, zlobivý, hně
vivý (člověk, povaha, čin, úmysl
---); = špatný, chatrný, bídný,

„těžký, o věcech (rada, osud, ča
sy, konec...); zlý pes = nebez
pečný; zlá krev, v. krev;
míti se zle = špatně, bídně; je
zle = jsou špatně časy, velké
nebezpečí...; je mu zle = ne
volno, těžce stůně; zle zvedený
= strašně (Rals);
2. stup. horší [hůřeL v. tam ||
zlejší [aleji] ve význ. hněvivější,
zlostnější (lid. & hovor.);
zlý, zlého, m. = ďábel: Pán Bůh
s námi a zlý pryč (lid.);
v. zlá, zlé, zlost

'zlyričtiti = dáti lyrický ráz (šal.)
zmáhati, v. moci
*zmakovčiti = poplésti (Dr.)
z měla., v. málo
zmalátnělý [-le; —lost]= malátný;

míti = učinit malátným; -ňovati,
nedok. (Majer,)

zmalicherněti, -nějí = státi se ma
licherný; mělý; -1á slova =
zdrobnělá., domácká (Koll.); míti
= činit malichemým, pokládati
za malicherné; nedokon. -ňovati
(Sez.)

'zmaliti co = zmenšit (Jungm)
*zmalomocm'ti koho = učinit bez

mocným (Vlč.)
zmalomyslněti, v. malomyslný
zmanonti si, v. manouti



zmar

zmar, -u, m. = zmaření, zkáza:
z. nadějí (Čech); z. vlasti (Krás
noh.); svět v z. se řítí (Vrchl.):
obyč. příslov. nazmar, v. tam

'zmarnělý = co se stane marné
zmateční ]] mý [-ně; —nost], přid.

k zmatek: -ní stížnost = proti
vadě v řízení; -ný rozsudek =
vadný po stránce řízení; -nost
stížnosti

zmatek, -tku, m. = zmatení, roz
paky, bezradnost; z., pomn. -tky
v hospodářství, ve veřejné spra
vě, v dopravě... = zmatení, ne
pořádek, -dky

zmatenec, -nce, m. =
věk, pomatenec; mice || mina,
ž. = něco zmateného, zmatek;
zmatený [-ně; -nost] = spletený,
popletený, bezradný, rozpačitý

zmaterialisovati, v. materiál
zmatiti, v. II mat

zmatený člo

zmátnouti, -t1, —tnut(í) = zmásti
(lid.)

'zmdlen(ý) = zemdlený
zmehnoutí, v. mehnouti
zmek || amok, -a, m. = bájeslov—

ný pták, drak přinášející peníze,
zlý duch

zmenšenina, ž. = něco zmenšeného;
zmenšovací přístroj = na zmen
šování; —vati, v. menšiti

zmetati, v. metati
zmetek, -tka (živ.) || —tku (neživ.),

m. = „něco zmeteného, vyhoze
ného", špatný výrobek. nedo
chůdče; nadávka; -tkov'itý únor
= nepodařený ((jap.)

zmetodičiti <<-dyč-» =
todickým (šel.)

'a mezi (zmezi), slož. předl.: po
zdrav se line z mezi vousů = tak,
jako by byl mezi vousy (Havl.)

'zmeziti = vymezit (Hál.)
změkčilec, -lce, m. = změkčilý člo

věk; změkčilý [-le; -Zost] =
„měkký“, povolný, ústupný;
-čo'vati, v. měkčiti

změklý [-le; -Zost], v. měknouti;
přenes. = zjihlý, povolný

změlčovati, v. mělčiti

učinit me—

1757 zmítati se

změna, ž. = měnění, přechod do
jiného stavu;
změnttelný brně; -nost] =
změnit ll *změ'n'ný (Dav.);
'změnonoswý = přinášející změnu

co lze

(šmil.)
změřitelný = co lze změřiti
*změt, -u, m. = zmatení: boho

pustý z., hopkovat bujným změ
tem (Staš.); změť, -ti, ž. = ně
co změteného, zmateného, splet,
směsice; bída se smrtí v jedné
změti = vedle sebe (č.-Chod)

změtení, stř. = zmatení (zast.);
'změtený = zmatený (t., Čech)

*změžďovati Se, o souhláskách, v
starších mluvnic. výkladech =
měkčiti se (zd - žď, sk - šč, st...)

'zmícený, správ. zmýcený, v. t.
zmije, ž., had; podle podoby z.

blesku (Heyd.); symbolic. =
zrádná., zlá. žena

*zmilitek [-tka], -tka, m. = mile
nec [-nka] (RK.)

*zmilosrdniti koho = obměkčit
(Mach.)

'zmíněný = O čem se Stala. zmín
ka, lé pe připomenutý_ uvedený;
zmíniti se, v. míniti;
zmínka, -nek, ž. = zmínění, při
pomenutí, poznámka; z. 0 kom,
o čem;
zmi/ňovati se, v. míniti

*zmíra., ž. = přemíra (šlejh.)
zmírati, v. mříti; zmiravý [-vě;

-'vost] = zmírající, hasnoucí, sko
mírající...: z. zvonek (Č.-Chod),
-vá. slova (Čech), duše (šlejh.);
—vě se chvěti_ o hvězdách (Ma
jer.); -vě úpětl (kniž.)

*zmírněná, ž., na mou = na zmír—
nění (MPŠ.);
zmirňovati, v. mírniti

zmiry, příslov. = nadmíru
z místa, II zmísta, příslov. = dále

(lid.): nemohu zmísta (t. j. po
hnouti se...) = nevím, jak dál,
nedaří se mi práce

zmítati se, -tá.m: z. se v bolestech,
v křečích = svíjeti se; z. se
v hospodářské krisi



zmlzelý 1758 zmystlčtělý

zmlzelý = co zmizí;
zmizmuti, v. mizeti

zmlácený = zbitý, „polámaný"
(lid.)

zmlada, příslov. = v mládí; v.
zmladu

zmládí, v. mládí;
zmládlý || znala,-, v. mládnouti

'zmladočeštltl koho = učinit mla
dočechem (starší hovor.)

'zmladn, příslov. = zmlada
zmlazovati, v. mladiti
zmlkatí, -knouti, v.

zmlkly' = kdo zmlkne
zmlsaný, v. mls
zmnohonásobltl || —bm'.ti= mnoho

mlknouti ;

násobně zvětšit, zvýšit; nedok.
-bovati (úsllí...)

zmnožovati, v. množiti
zmoci, v. mOCi
zmocněnec, -nce, m. = zmocněný

zástupce, plnomocník; -necký
poměr; zmocněni, stř. = plná
moc; zmocnitel [-Zka.], -e, m. =
kdo dává, zmocnění; míti, -ňo
vati, v. mocniti; -ňovac£ smlouva,
zákOn = zmocňující, o zmocnění

zmoderněti, -nějí = státi se mo
derní; měly) = kdo, co zmoder
ní (Klost.); misovati, v. moderna

zmodralý = kdo, co zmodrá
zmohutnělý = kdo, co zmohutní
zmok, v. zmek
zmoklý [453] = kdo n. co zmokne;

chodit... jako z., jako -lá. sle
pice = smutný, ztrápený (lid.);
= opilý (t.)

'zmola || -le, ž. = výmol, rokle
(nářečí., Mrš., Herb., Neum..
Mar.) || zmolina, ž. (Neum.)

zmonumentalisovati, v. monument
'zmoravcný = pomoravštěný (šat)
'zmoskalitl se = poruštiti se (Če

lak.)
zmotanina, ž. = motanina (Vr.);

-taný, v. motati
'zmotek, -tku, m. = smotek

(Preiss.)
zmoudřelý [-le; -Zost] = kdo

zmoudří; -d'řeti, v. moudrý
zmozolený, Jiti, v. mozol
zmožen(ý), v. moci

zmrazek, -zku, m. = mrazem vznik
lý povlak, zmrzlá, hrouda sněhu,
bláta;
zmrazovati, v. mraziti

'zmrhalka (Herb.) || -htmka, ž. =
zmrhaná, padlá. dívka (lid.)

zmrsk, -u, m. = hořejšek bičiště |;
*zmršček, -ščku, m. (nár., Herb.)

zmrtvělý [Jost] = kdo, co zmrtví,
v. mrtvěti: z. hrůzou (čech);
-lost na. duchu (sarah)

zmrtvýchvstání, stř. = vstání z
mrtvých, vzkříšení (nábož.)

zmrzačelý || -čený = kdo se stane
mrzákem; -čiti, -čovati, v. mrza
čití

zmrzati, v. mrznouti
'zmrzelý [-Ze] = omrzelý (čelak.)
zmrzlík, -a„ m. = „zmrzlý“, zimo

mřivý člověk, citlivý na. mráz,
na zimu

zmrzlina, ž. = mražená smetana,
ovocná. šťáva; = zmrzlé tělo
(Erb.); —Z1'.nář[-'řka], -e, m. =
výrobce, prodavač zmrzliny;
Jimiřský [-sky; -st1ri], přid.
k tomu;
dinový: -vé oči = chladne
(Scheinpf.)

zmrzlý [-le] = kdo, co zmrzne;
= zimomřivý (lid. & hovor.)

zmrzOvati = zmrzati (říd., JÍl'.):
v. mrzeti

'zmudřelý (Hál.) = zmoudřelý
zmuchlaný, -lati, v. muchlanice
'zmuštělý = mající mužské způ

soby, emancipovaný (šm.)
zmužilý [-le; -lost] = kdo se

zmuží, odvážný, statečný, nebo
jácný; zmužiti se || odch. vz
(podle RK.) = „státi se mužem“,
dodati si odvahy; z. se k činu

zmužnčlý, -nětž, v. mužněti; 'zmuž
m'ti = dodat mužnosti (So.)

*zmýcený (Němc. zmy-) = umý
cený

zmýdelněti, míti, dňo'vati, -ňovac£,
v. mýdelněti

zmýlená, ž. = omyl, jen ve rčení:
z. neplatí

zmyStičfělý <-ty-» = proniklý mys
tikou (kniž.)



značiti 1759 znamení

značlti = znamenat, mít význam:
slovo značí to a to: kámen zna
čí cestu (Klost.) = je znakem,
znamením cesty; z. cestu = zna—
meními (na stromech, na kame
nech...) ukazovat její směr; dob
ře... značená cesta; město se
značí v nedaleku = rýsuje se
(šlejh.);
slož. dokon. na— komu co =
přibližně ukázat, vysvětlit; na
koho, z ruš. = jmenovat; o- co
čím = poznamenat; o- koho za
původce, co za dobré... = pro
hlásiti za...; po- = poznamenat.
za-; *p'řed- = předem naznačit:
ary- co = zřetelně po-; vy- se =
vyniknout (Roll., Suš.);
-značovati, slož. nedokon. ma,-,
o—, po-; 1231-co; vy- se čím =
míti to jako znak, rys (běž.);
značívati, opak.

'značitý = významný (Palac.);
'značivý [most] = naznačující,
symbolický: -vá mluva (Masar.),
-vý zvuk (Vych.); -vost = Vý
znam (t.)

značka, -ček, ž. = znak, znamení,
známka, označení; -čkář, -e, m.
= kdo značkuje; značkovací
úřad:
značkovatz' = opatřovati značkou,
-kami, označkovat; značkovaná
cesta = značená;
značkový (stroj, klíč, písmo, sou
stava)

značný [mě] = výstižný, význam
ný (Palác., Suš.); zprav. = zna.
telný, velký, hojný (pokles, od
byt, náklad, útrata, částka, účast
...); -ně = velmi: -ně větší, lišiti
se, opozditi se...

znáhla, příslov. = náhle, najednou
znaivněti <<znaj->>,-nějí = státi se

naivni
I “znak, -u, m.: na, ve znaku, v.

naznak; v znak = náznak (Slád.);
znakem nazpátek = naznak (Č.
Chod)

II znak, -u, m. = značka, znám
ka, znamení, symbol: erbovní,
státní z. ...; kříž je znakem víry;

písemný (psaný) z. = písemně
vystižení, na př. hlásek, slov:
těsnopisné znaky; = význačná
vlastnost, -ný rys

znakem, v. I znak
znakovka, -vek, ž. = kokarda

(zastal-.)
znalec [-lkyně], -lce, m. = člověk

dobře, odborně něčeho znalý: z.
řečí, umění..., soudní z.; znalec
ký Doky,- -ctví]: z. posudek;
znalečné, -ho, stř. = odměna
znalci

znalý [Jost] = znající: z. jazyků.
světa...; = patrný (Krásnoh.);
= známý (šmil.); -lost = vlast—
nost znalého člověka: -lost lidí.
lidské povahy; pomn. -losti =
vědomosti

znám, -a..., v. známý;
známá, -mé. ž. = žena nám zná
má, se kterou se známe

znamenaný = poznamenaný. ma—
jící znamení

znamenati, 1. = označovat; zna
menám se v úctě oddaný..., na
konci dopisu [[ chyb. (podle
něm.) znamenám;
2. = značit, míti smysl, význam:
černá barva -ná smutek; co to
slovo -ná?; z. mnoho ve společ
nosti...; = býti známkou, zna—
mením, býti tolik co: to -ná
obrat, převrat ap.; slož. dokon.
po- koho, co = označit; po- ko
ho, o zranění, které zanechá. vi
diteanu stopu; po- co v debatě
= podotknout; po- si co = za
psat; *se- = po-, za,-; *u- co =
zpozorovat (zastar., Suš., Kos.);
vy. koho přízni, řádem... = po
ctít jej, uznat jeho zásluhy; vy
se = vyniknout, proslaviti se:
za- co = po-; znamenávati,
opak.; slož. nedokon. zao-, vy-,
za

*znamenavý [most] = význačný.
významný (Palác., Koll.)

znamení, stř. = znak, značka,
známka, poznávací, dorozumívací
prostředek (písmem, pohybem
ruky...), předmět, upozornění.



znamenitý 1760 znáti

návěstí: z. rukou, očima, zvo—
nem..._ kontrolní, poplašné, ma
teřské z.; z. na čele, na nebi...;
z. obratu, lepších časů... = znám
ka, příznak, projev

znamenitý [-tě; -tost] = jsoucí na
znamení: -tá. korouhev (J'ir.); =
velký, patrný (zastar.): z. roz—
díl; zprav. = vynikající, význač
ný, slavný; -tost, konkr. = zna
menitá., pamětihodná věc

znaménko || znamí/nko, stř., zdrob.
ke znamení: rozdělovací, uvozo
vaci z.

známě, -mější, V. známý
znamínko, v. znaménko
známka, -mek, ž. = znamení, pří

znak, projev (nespokojenosti, po
čínající nemoci, obratu...); poš
tovní, ochranná., pamětní... z. =
předmět něco označující; pro
spěchová z. = označení. vyjádře
ní prospěchu (výborná...); znám
kař [-řka], -e, m. = sběratel
poštov. známek (hovor.); -řsky'
[-'řsky; -řstvi], příd. k tomu

známkovací přístroj neboli -vač,
-e, m. || -vadlo, stř.; známkovati
= dávati prospěchové známky;
z. dobytek, máslo... = opatřo
vati znamením, značkou; z. dopis
= opatřovat, Opatřit poštovní
známkou; W, ž. = místnost,
kde se dávají známky, čísla
(hutnic., Martin.)

známost, -i, ž. = vědomost: vejít,
uvésti co ve —most, v obecnou
-most; = styky, často = mile
necké, milostné styky: míti
-most s kým apod.

známý [znám,- -mo; -mě] = koho,
co známe, co víme: známý spi
sovatel, -má osobnost... || není
mi znám; je -mo, že...; jak (je)
-mo; býti s kým znám = znát
jej osobně; známý, -mého, m. =
člověk, s kterým se známe, stý
káme; v. známá.;
známě vypadat = jako známý.
povědomě; kraj -mě hledí na mě
(Čech); vypadá to -mě (Mah.);

2. stup. známější [v-jiJ; čím -jl
mi kynou tvary (čech)

znání, stř. = znalost: lepší z. 5 DO
chybou než neznámí s oblibou
(přisl.); zdrob. znáníčko, stř. =
známka, stopa: z. vousů (Č.
Chod); pohnouti se —čkem (t.)
= o poznání; o znáníčko (t.) |!
o zmíní/rika (lid.), o zminka
(Rais) = o poznání

*znápadněti, -nějí = státi se ná—
padný (F. X. Svob.)

znírodnělý [-Ze,- -lost] = co zná.—
rodní; měn, v. národněti;
znárodnžti co = učinit národním,
prohlásit za, národní, na př. prů
mysl; -dňovati, nedok.

znáružlvěti, -vějí = státi se náru
živý; mělý (Palac)

znásilniti, dňa/vata v. násilí
znásobiti, -bo'vati, v. násobitel
znatel, -e, m. = znalec
znatelný [mě] = co je znát, Da

trný (zlepšení...); je mu -ně lépe
]] = znalecký: -né oko (Němc.)

znáti (ve slož. -znat'i.), znám, znej.
znaje, -jíc, znav, znal, -znán(í):
z. koho, co = mít o něm, o tom
jisté vědomosti, zkušenosti s ním,
s tím; z. se (s kým) = býti s
ním znám; z. se = znáti sebe.
svou povahu...; = umět: z. cizí
jazyky; z. hrát na housle... =
umět, dovést (lid. a hovor.);
= vidět, pozorovat: je na něm
2. nemoc, strach...; nedati co na
sobě z.; z. se komu, k čemu
(ke.knize, ke skutku...) = hlá
siti se jako ke známému, k své
mu, dévat najevo, že jej známe,
že je to naše, že jsme to udělali;
z. se do čeho = vyznati se v
čem (Suš.); z. se do koho (šmil.);
neznati se hněvem = nedovésti
se opanovat (lid. a hovor.);
(na)učiti se znáti, v. učiti;
slož. dok. (ŽO-,v. tam; *na.- co =
při—,11. (podle něm.); po- koho,
cizí země... = nabýt vědomostí,
poznatků... o něm, o nich; po
koho po chůzi, po hlase, ptáka
po peří... = zjistit, že je to on;



*znatný 1761 nenadání

po- ženu = obcovatí s ní (bibl.);
v. poznání; při- barvu (v kartách)
= přihodit kartu téže barvy; pře
nes. (lid. a hovor.) = přihlásiti
se k svému činu, smýšlení, ne—
tajit jej, je; při- příjmy = ne
zatajit je, uvést; při- komu co
= přisoudit; při-, že... = neza
přít, uznat; při- se ke komu jako
k svému učiteli, k vině = při
hlásiti se, uznat vinu; přiznání,
stř.: 1. p. příjmů, k dani; 2. k
přiznat! se = výpověď, že jsme
něco udělati...; 7029- co od čeho.
nikoli mezi čím = rozlišit;
se- = po- (říd.): se-, že...; u
koho za schOpného..., co za dob—
ré... = usoudit, že je schopný,
že je to dobré; u- svou chybu...
= při- se k ní, nabýt přesvěd
čení, poznání, že je to chyba;
u- čí samostatnost... = souhla
siti s ní, nenamítat nic proti ní;
v. uznání; vy- pravdu... = říci,
projevit, prohlásit; vy- se v čem
= dobře to umět, znát; čert aby
se v tem vyznal! = je to sple
tené, v nepořádku (lid. a hovor—.);
vy- se v kom = dobře jej znát;
vy- se kde = znáti to, dovésti se
orientovat; vy- Se z hříchů, ze
své lásky = při- se k nim, k ní;
v. vyznání;
zneu- koho = neuznat, nedocenit
jeho vlastnosti, význam, práci;
v. znávati

'znatný [-ně] = znatelný, zřejmý.,
patrný (Palac., šafař., Masar.)

'zňátí-iti = zpozorovat (nař., Herb.)
zňatý, v. jmouti
znávatl, opak. ke znáti: znávali

jsme se všichni; slož. nedokon.
do-, *na-, po-, při-, u-, tvy-, zneu—
k dok. doznati...; roze- to a to.
co od čeho, n i k. mezi čím

znavený [-'ně; masu = unavený;
znamu = unaviti (kniž.)

znázornlti = názorně vysvětlit, na
kreslit...; Mati, nedokon.

'zneceniti, odch. m. zlehčit, zne—
vážit
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znecitlivětl, -vějí = státi se ne
citlivým;
znecitlw'iti = zbaviti citlivosti

'znectíti = zneuctíti (Vrchl., Hey
duk); znectě'ný (Krásnoh.)

znečistiti, -šťo'uat'i, v. čistiti
'znedúvěřiti = zpronevěřiti se

(Palac.)
'znedůvěřivěti, -vějí = státi se ne

důvěřiVÝ
'znednžeti, -žejí (Suš.) || -žžvčtl,

-včjí (Palac.) = státi se neduživý
znehodnocwati, anonim, v. hodno

titi
'znehodnotlivě se optat = jako by

nám na tem nezáleželo (Pujm.)
znehybněti, —nějí = státi se ne

hybný, ztrnulý (kniž.); mělý =
nehybný

znechucený [-ně; most) = ztra
tivší chuť k práci..., zájem, ma
jící nechuť;
znechucovati, nedok. ke
mohutná, -chucen(í), komu co =
odnít chuť, zájem; -tilo se mu
psati = ztratil chuť (Vrchl.)

nejmilejší (můj, má) = vyvolený
muž, -na žena (lid., most.)

'znejprvka, příslov.=nejprve (Ho
led.)

zneklldnělý = kdo zneklidní (Ma
jer.); měti, -nějí = státi se 'ne
klidný; míti = učinit neklidným,
znepokojit; %ovati, nedokon.

znelíbitl se = stati se komu ne
libý, nepříjemný, přestatl Se lí
blt

'znelidštěti, -tějí = státi se nelid
ský (kniž.); -štělý (Kai.)

znemožnit! = učinit nemožným.
zmařit, zamezit; %ovati, nedo—
kon.

znemravnělý [—le; -lost] = pozbýv—
ši mravnosti, mravně zkažený;
míti = učinit nemravným, mravně
zkazit; dňo'vatí, nedokon.; -ňuj£ci
vliv, prostředí

'znenadále, přislov. = znenadání
(Zey.)

znenadání, přislov. = mimo nadá—
ní, náhle
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znenáhla || zponemíhla, příslov. =
ne náhle, pomalu; *znenáhlú =
pomalý, zdlouhavý (Palac)

uznenávldětl, v. nenáviděti
"znenávlsmělý = plný nenávisti

(Dr.)
"zncobratněti, -nějí = státi se ne

obratným (Majer.)
'znepatrnětl, —nějí=

patrný (Majer.)
státi se ne

zneplodniti = zbavit plodnosti,
sterilisovati (odb.) ; -/ňova.t4, ne
dok

znepokojiti koho = zneklidnit, ne—
dat mu pokoj; —jo'vati, nedok.:
-j£vý [-vě; -*vost] = znepokoju
jící, zneklidňující; '—jněti, v. ne
pokoj

'zneposednělý = kdo se stane ne
posedný (Neum.)

znepřáteliti, Jovan, v. přáteliti se
'znepříjemniti = učinit nepříjem

ným; -mňovat£, nedok.
'zneruděti, -dějí = státi se

rudou", nerudným
znervosnětl, v. nerv; Jniti koho =

učinit nervosním; dňovati, nedo
kon.

znesnadniti, -dňovati, v. snadnltl
znesváiití koho, se = znepřátelit

koho, se; znesvářený kněz (So.);
znesvařovati, nedok.

zneSVětitel [-lka], -e, m. = kdo
znesvětí (Vr.); znesvětiti, -svě
cen(í) = zneuctít; znesvěcavati,
nedokon. '

zneškodniti = učinit neškodnm;
-ňovati, nedokon.

| 'ne

'znešvařiti = zanešvařit (šmil.);
-řovatž, nedok.

'znetvářeti || Jiti = znetvořovat
znetvořenina, z. = něco znetvoře

ného; “řitď, -'řo'vati, v. tvořiti
zneuctítl koho, co = projevit ne

úctu, nevážnost, potupit, zhano
bit; -ctí'vati, nedokon.

zneutralisovati co, v. neutrál
zneuznaný (umělec...) = čí význam,

práce se neuznává, nedoceňuje,
podceňuje; maté, mávati, v. znáti

zneužítí, -žívati, v. I žíti; -živatel
[-lka], -e,'m. = kdo zneužívá
(Č.-Chod)

znevážiti, v. vážiti; 'avážlivý = zne—
važující (č.-Chod); wažovatel,
-e, m. = kdo znevažuje (šaI.);
wažovati, v. vážiti

'zneveSelitl koho =
děsit (Pokon)

'znevěřiti se =
(Preiss.)

*znevidělo se mu =
(Heyd., ze slov.)

'znevlídněti, -něji =
vlídný (Martin.)

'znevoliti koho =
nevůli

'znevoněti = omrzeti se (Koll.)
'zněkolikanásobniti = několikaná—

sobně zvětšit, rozhojnit; přenes.
z. se = duševně vyspět (Kunět)

znělka, -lek, ž., jistá veršová slo—
ha, sonet

znělý [-Ze; -Zost]: -lá souhláska,
při jejíž výslovnosti se chvějí
hlasivky

zněmčenec, -nce (Holeč.) || -č1'lec,
-lce, m. (Koll.) = poněmčený
člověk; zněmčený || zněmčilý,
-čo'vati, v. němčiti

zněmělý, zněmlý, v. oněměti
znění, v. zníti
znět, -u, m., v. vznět
zněžnělý [—le; -lost] = kdo, co

zněžni, v. něžniti (So., Hol.)
zničovatl, -čuj£cí, v. ničiti
znik, -u, m., 1. = zánik (stč.);

2. odch. m. vznik, v. tam;
znikatí, -knouti, v. niknouti;
"zniklý = vzniklý (Koll.)

znítl, zní || znějí, zni, zněte_ zně.
zníc „ zněje, -jíc, znění (stč.
zvnieti, souvisí se zvon, odtud
přesmyklé vzmti, vznivati, v.
tam) = zvučet, ozývati se; zní
mi v uších; zní mi to cize

= zdá se mi to cizí; otázka,
pravidlo... zní tak a. tak = její...
slovně vyjádření je to a to; slož.
dokon. do- = přestati znít; *o
= za-; roze- se = dáti se do sil
ného znění, rozezvučeti se; *mu—

nepotěšit, po

zpronevěřiti se

odnechtělo

státi se ne

způsobil: jeho
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(i nedok.) = zároveň (za)znít
(liter.); vy:-: vyznělo to naprázd
no, hluše = nemělo to ohlas,
odezvu; povel marně vyzněl
(Krásnoh.); schůze vyzněla smír
ně = skončila se; zur, prostě do
kon.: v. znívati

míti se, v. jmouti
znítiti, v. nítiti
znívatl, opak. ke zníti; slož. nedok.

do- = přestávati znít; přenes. (o
hnutí, o fysiologie. pochodech...)
= slabě se projevovat, umírat,
dohasínat; pro- hovorem = me
zi nim za- (Šmil.); in;-; vy
ospale, o písních (Mrš.) = mít
konečný ráz ospalý; za- = zníti

znivelisovati || Jooati, v. nivelace
'znivý = znějící (HaL)
znoj, -e, m. = vedro, úpal (bás

nic.); milostný z. (čech) = žár:
= námaha (t-); = pot (R. Po
kor., ze slov.)

znojemský, přid. ke Znojmo,
město 

znojný [mě,- -nost] = parný, hor
ký (básn.)

znov (básní.) || znova„ znovu, pří
slov. = opět, zase

znovu- ve jmenných slož.:
dobytí = nové, opětovné dobytí;
mak/Námi (Sez.); -zrozen£ =
(národní) obrození (zast.); být
jako -zrozeny'; -z'řize'ni atp.

znuděn(ý), -diti, v. nuditl
*muzilý = ochuzený (Roll., Pa

lac., šafař.) || znuzova/ný (Herb.)
zob, -u, m. = zrní na. zobání; pta

čí z.. keř
zobáček, -čku. m., zdrob. k

zobák, -u, m., ptačí ústroj; =
ústa, „huba“ (vulg.); mluvit..,
jak nám z. narostl (lid. &. ho
vor.) = přirozeně; = něco po
dobného zobáku: z. u botů =
zobec (Jir.) ap.; zobáko'v'itý [—tě;
-tost] = podobný zobáku

zoban, -a, m. = veliký zobák (lid.
a hovor.)

zobati, zobu || -bá.m, -bej, -ba.je.
-jíc, -bán(í) = zobákem sbírat,
klovat; přenes. = trpět, pykatl

111.

zač (vulg.); s_lož. dokon. na- se
(mnoho); o- co = zobáním obrat;
170- = poklovat, sezobat; se- co
s čeho; všecko se-, hromad.
prostě dokon.; vy- = vyklovat;
zobávat'i, opak.

zobec, -bce, m. = zobák, něco mu
podobném. Špička u bot...

zobecnělý, v. obecnětl; -cnělost
= zvyk (Koll.); -cnětz', v. obec
něti; '
zobecmlti co = učinit obecným;
z. poznatky = vyvodit z nich je
den obecný poznatek; podob. z.
zkušenosti; z. poučku... = dat jí
obecnou platnost;
zobecňovati, nedok., 1. ke zobec
něti, 2. ke zobecniti .

zob(e)jímati, v. jímatl
'zobchodnlčltl beletrii = dát jí ob

chodnický ráz (šal.)
'zobkati se = zobáčkem se celo

vat (Čelak.)
zobnoutl, -bl, -bnuv, -bnut(í), do

kon. k zobati; slož. dokon. se:-,
W

zobraceti, v. obrátit!
zobrazlti, -zovati, v. obrazitl
zobroubltl, v. roubiti
zocelitl; Jovan, v. oceliti
zočltl = zpozorovati, spatřltl (lit.)
zodiak [-dyja.k>>, -u, m., z řeč. =

zvířetník, zvěrokruh; zodiakální
světlo

'zodknd = odkud (mor., Kuld.)
'zodpořilý = kdo se postaví na od

por (Kalous., čech v „profesor
ské“ češtině)

zodpovědětl, v. pověděti;
'měditelný = nač lze odpovědět
(Neum.); 
zodpovědnost, mý, v. odpovědní:
zodpovídati, v. povídati

*zoft, -u, m., z něm. = šťáva (lid.);
zdrob. zoftíček, -čku, m.

zohaviti, movati, v. obava
zahrátí, v. hráti
'zohromnělý = nabyvší ohromných
rozměrů (šlejh.)

zohýbatl, v. hýbat!
zohyzdltl, -žďovati, v. hyzditl



zolovský

zolovský = v duchu franc. spiso- |
vatele Zoly

'zolva, -v-ice, ž.
ze slov.) 

zona <<dzó-,zó-», ž., z řeč. = pásmo
'zondatl, -dá.m uondati (Holeč.)
zoo, stř. (nik. ž.), zkracenim ze

zoologická zahrada (řid. hovor.)
zoo-, kmen řec. zoos (= žiVý) ve

slož.: -Zatrie, ž. = ctěni zvířat:
409, -a, m. = kdo se obirá. se
zoologii; —logický, přid. k -logie,
ž. = věda. o živočišstvu_ živoči
chopis

zopatměti, -něji
ný (V:-.); mělý

švagrová (J'ir.,

státi se opatr

'z opodálí, přislov. = zpovzdálí
(Zev-)

'zopravdovětl, -vějí = státi se
opravdový

zor, -u, m. = oko, zrak (básnic.):
= pohled: kritický z. (Nov.):

zřetel (LidNov.); = zůr, pole:
bramborový z. (R. Svob.)

zora, ž. = ranní záře (RK., Heyd.);
Zora, zosobněna zora; křest. jm.

zoranisko (Herb.) || -m'ště, stř.
zorané pole

zon-av, -a. m., pták; v. žerav
Zorenka, dráčka, -1'“inka, ž., domác.

podoby k Zora;
zav-ka, -rek, ž., druh cigarety;
Zorka, domac. podoba k Zora

*zorní, přid. k zora = zorný;
zornice, ž. = zřitelnice, panenka;
„zdrob. máčka, -ček, ž.; = jitřen
ka (nářečí.)

zorný, přid. 1. k zor: z. úhel, v.
úhel; 2. k zora.: -né jitro = časné
(Klicp.) ap. (řid. kniž.)

ZOře,ž. = zora (básn.):
zořice, ž. zora. (Hede

zosmeronásobiti osmeronásobně
rozmnožit, zvětšit

zoSnovatl, v. snovati
'zosobltí- = zosobnit; nedok.

-bovati (Suš.)
_zosobitl si, v. osobiti 1.- _
zosobnitol [-lka], -e, m.

zosobní, zpodobi;
kdo

1764

zosobniti co = dáti tomu lidské;

zoufalec

vlastnosti; představiti si...
osobu; %ovati, nedokon.

zosobovati, v. osobiti 1.
*zostnatěti, -těji (v jednání)

stati se „ostnatý“, nepřístupný
(Schelnpfl. )

zostra, v. ostrý
'zostřelý = stavší se ostrý, o ry

sech v obličeji (Ner.)
zostřený = ostřejší, přísnější, bed

livější (dozor); vězení -né posty;
zostřovati, v. ostřiti

zostuditi, dok. k ostouzeti, v. tam
zoščenkovština, ž = směr slovesné

ho uměni v duchu sovět. spiso
sovatele Zoščenka, skreslujícího
sovětskou skutečnost (Bar.)

zoškllvitl, -vovati, v. ošklivec
'zotava., ž. (šmil.) zotavení;

zotavená, —né,ž.. ve spoj. na -n0u
= na, zotavení; zotavení, stř.
posílení, osvěžení;
zotaviti = posílit, obnoviti sily,
osvěžit; zprav. z. se = osvěžit!

jako

se..., okřát; z. se z nemoci...:
zotavovatí, nedokon.;
zotavovna, -ven, ž. = budova,
ústav na zotavení

*zotročilec, -1ce, m. zotročilý člo
věk; zotroč'llý [—le; -lost] = zo
tročený; -čitel (Roll.) || -čovatel
[-lka], -e, m. kdo zotroči,
-čuje; -čiti, -čovati, v. otročina

zotvírati, v. -vříti
zoubeček, -čku, m.. zdrob. k

zoubek, -bku, m., zdrob. k zub:
zoubkovati = dělati zoubky.
vroubkovat ; zoubkovaný ; zoub
kovitý = podobný zoubkům

zoufalec [dkg/mě, Vanč.],
= zoufalý člověk;
zoufalství, stř. = stav, kdy jsme
zoufalí, kdy nemáme naději na
zlepšení poměrů...;
zoufalý [-le; -lost] zoufajicí
(člověk), beznadějný (stav...),
dostavující se v zoufalství, ze
zoufalství (pláč...), odhodlaný na
život a. na smrt (boj...); —lost
poměrů...;
'zoufanlivfy'= zoufalý (Erb..Mach.)

-lce, m.
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zonfati, -fá.ní. opak k doufatl = zponěžitelný = co lze zpeněžit;
ztratit, ztrácet naději, nevidět užíti, -žovatž, v. peněžiti
východisko, vidět beznadějnost: osvojit si pe'
z. nad kým, nad sebou, nad svou
budoucností; 2. si = spáchat!
sebevraždu; slož. dokon. pro
mnoho hodin (T. Novák.) = v
zoufalství ztráviti; za- si (Vr.) =
zoufale zanaříkat ; zoufávati,
opak.

zoun, —u, m., ze rzoun: červený,
rozpálený jako z. = jako něco
červeného (lid.); zounom't'y' =
podobný zounu: —tá.tvář (Bass)

zonti, zuji..., zuv, zul, zut(í), z pův.
z-outi, sr. ob—outi = sundat o
buv, punčochu... s nohou; z. se:
z. koho z bot; přenes. z. z prá.
va = zbavit práva (Krásnoh.):
slož. dokon. pře- si co, pře- se
= vzíti si jinou obuv; vy- co,
se = zout; přenes. vy- se z
předsudků, z povinností... = vy
maniti se, zbaviti se; 'se- || ze
= zout (nář.); v. zouvatl

zonvák, —u, m. = náčiní na zou
vání bot;
zouvati, nedokon. k zouti; přenes.
z. se z čeho = vymaňovati se
(čech); slož. nedokon. pře-, var;
zouvávati, opak.

zovroubiti, v. vroubiti
zpaměti, příslov. = podle paměti,

„z hlavy“: přednášet, odříkávat...
co z.

zpanovatelný, v. spanovatelný
zpanštělý, v. panštětl;

zpanštilý [-le; -Zost] = zpanštělý
zparlamcntarisovati <<-zo-» co =

dáti tomu parlamentní ráz
zpáteční = směřující. vedoucí, pla

tící zpět, zpětný (pochod, cesta,
jízdenka. lístek...); = převráce
ný (Svět.); zpátečnicky' boky;
-ctvi], přid. ke zpátečnik [rniceL
-a, m. = odpůrce pokroku

zpateroná50b(n)iti = pateronásob—
ně zvýšit, rozmnožit

'zpátkovati = jednati zpátečnicky
(Palac.)

zpátkem ll zpátky, příslov. =
zpátek (lid.)

DB

'zpepičtčti, -těji =
pické způsoby

'zperlený = orosený (Heyd.)
zpeřený list = s hlubokými záře—

zy (podobný péru)
zpestřovatl, v. pestřiti se
zpěčovatl se = „stavěti se na. pa.

ty", odporovat, zdráhati se; z.
se čemu, co učinit

zpěňovatl, v. pěniti
zpět, příslov. = nazpátek, nazpět;

'zpětit'i se (Vlč.) = zpítíti se, v.
pítiti se;
zpětný [-ně] = zpáteční (náraz.
pohyb, platnost...)

zpěv, -u, m. = zpívání; = báseň.
její část; z. vod, větrů = šumě
ní (Mácha); 'zpěvaoi kniha. =
zpěvník (Wlnt.);
zpěvácký spolek; zpěvák [wačkaL
-a, m. = kdo zpívá, pěvec;
'zpěva/nka || Jvá'nka (Rais, Krás
noh.), -nek, ž., z Kollárova slo
ven. zpie'va/nka = (světská. pros
tonárodní) píseň;
zpěvavý [-'uě; -1mst] = zpívající,
zpěvný (pták); z. kantor = při
vydělávající si zpěvem (Rais);
-vá. řeč = podobná. zpěvu; -vě
mluvit...

'zpěvec, -vce, m. = zpěvavý pták
(Koll.); zpěvna, ž. = třída na
zpěv; zpěnml síň... = na zpěv;
zpěvníček, -čku, m., zdrob. ke
zpěvník, -u, m. =
masový (komlse);
zpěvný [—no; -ně; -nost] =' zpě
vavý; bývalo zpěvno (Trě.) =
hojně se zpívalo; -né umění
(Čech) = pěvecké '

zpěvo-, kmen ke zpěv ve slož.:
dám/ý = dávající zpěv (Čelak.);
-herní, přid. ke zpěvohra; '—hla.s
= zpěvný hlas (Koll.); -hra =
hra, se zpěvy; 4m: = zpěvácký
spolek; -rodný = rodící zpěv
(Heýd.); -sn'lvý = sníci zpěvem.
při zpěvu (Hál.); —tok = zpěv
ný tok (Suš.)

sbírka, písní ;
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zpícená, ž.: doba -né = kdy se lze
zpítl (Holeč., lid.)

'zpikantnělý = nabylý pikantnostl
(Ner.)

zpllý [-le; -lost] = opilý, omá
mený (básn.); z. jasem (Vrchl.);
-lost nervů (Hlad.) .

'zpířitl se = vzepříti se (Hard.,
píseň)

zpitomělý, -mět'i, drn/ití,Mati, v.
pitoma .

zpitvořovati, v. pitvořlti
zpitý [-tě,- -tost] = zpilý, opilý,

omámený

zpívaný, v. zpívati
vyluzovati tóny, o člo

věku, 0 ptáku; z. píseň... =
zpěvně ji přednášet; o řeči z.
= zpěvavě mluvit; z. jinou, ji
nak = jinak, v jiném smyslu
mluvit (lid. & hovor.); z. Jeníka
v Prodané... = z. úlohu- Jeníka;
zpívaný: -ná. mše;
slož. dok. do- co = 23- do konce
II do- = přestati zpívat; na- se
(mnoho); od- co = za.- celé; po
si (trochu, mnoho);
celé, znovu za,-; před- co = za
napřed, na vzor; roze- se = dáti
se s chutí do zpěvu; u- se =
zpěvem se unavit; u- koho =
ukolébati (Ho.); vy- píseň (Hm.)
= pře-; vy- žal (Vrchl.) = zpě
vem vyjádřit: Vý- se = zkazíti
si zpěvem hlas: o básníkovi =
vyčerpati se básnicky; vyzpíwm/ý
hlas, tenorista, básnik; vy- si co
= zpěvem vydělat; zal-, prostě
dokon.:
-zpěvova.ti, slož. nedok. de'-; zao-.
pro- si = radostně, s chutí zpí

zpivati =

vat; před-; vy- si = radostně
zpívat; zpivávati, opakov.; slož.
nedok. od- (Rais);
zpívavý [mě] = zpěvavý

'zplamenělý = plemenný, nadše
ný (Čelak.); míti = zanítlt,
nadchnout (Heyd.)

zplanětl, v. planý
zplasklý, zplaskmouti, zplaskowt,

v. splasklý...

zpláti, zplávatz' = vzplát, vzplávat,
v. plátl

zplavníti, v. splavnitl
zplesnivělý = co zplesniví: máti,

v. plesnivák
zplihlý [-Ze; -Iost], od zplihnoutí

= plihý, změklý, lepící se;
zplihnouti, v. plíhati

zplna, příslov. = naplno; z. hrdla
(č.-Chod), m. z plena = z plného
hrdla, na plné hrdlo; (dítě)
z plna hrdla. křičelo (Erb.)

'zplněti, -nějí = státi se plný
(šmil.)

zplnomocněnec, -nce, m. = noc
něnec, plnomocník; mitel [-lka],
-e, m. = kdo zplnomocní; míti
koho = dát mu plnou moc:
“ňovat/L nedok.

zplodina, ž. = výtvor,
výtěžek, produkt (odb.)

'zploditel [-lka], -e,
zplodí, otec (č.-Chod)

zploštělý He; -lost] = co se sta
ne ploskě;
zploštitl, -šťo'vati, v. ploštiti

'zplozenec, -nce. m. =
tvor (liter.): z. doby =
pekla

z poblízku, v.. poblízku
zpocenec, m., v. upocenec
z počátku || 8 počátku, v. počátek
zpod, slož. předlož.: z. hlavy

(Erb.) = z místa pod hlavou; z.
víček (Rais), z. Zvičina (t.), po—
hled z. řas (Hari.), brv (Vanč.)

výsledek,

m. = kde

zplozený
syn ; z.

*z podělí = zpovzdálí (č.-Chod)
'zpoddanitl = učinit poddaným

(Prez.)
zpodobitl, -bo'v<zti || řidč.

vypodobnlt, -ňovatí (kniž.)
zpodpírati, v. I příti
zpodstatnělý = nabylý povahy

podst. jména, o přid. jm.; mětt
|| -mn“ = nabýti povahy || dát
povahu podst. jména; Jňwati,
nedokon.: = zosobňovat (Suš.)

'zpohanětl, -nějí = státi se po
hanem (Suš.)

zpohášetl, v. hasiti

8-=



zpohodlnělý 1767 zpráskaný

zpohodlnělý, měti, v. pohodlněti;
zpohodlniti koho = učinit poho
dlným; z. se = zpohodlněti
(šal.); -ňovati, nedokon.: v. po
hodlnětl

'zpochmurnětl, -nějí = státi se po
chmurný (šrám.)

"*zpokorna. = pokorně (Čelak.);
'zpokoměti, -nějí = státi se po“
korný (R. Svob.)

zpola || 'zpoly, příslov. = polo.
napolo

zpomůhatl, v. pomoci
zpomalený [-ně] =

hyb, film);
malitl

zpomenoutl, zprav. vzpo-, v. -po
menouti

zpometatl, v. metati
'zpomezí, slož. předlož.: z. trámů

= z místa pod trámy (Kul., nař.)
'zpomínáček, -čku, rn. = pomněn

ka (Rub.)
*zpomínka, ž. = vzpominka. (Kul.)
zpomněti, mmm, v. vzpomněti
zpomoci_ v. pomoci
zponenůhla, v. znenáhla; -hl'lti =

zvolnit (krok...), -hlovati = zvol
ňovat (Pujm.)

zpopelavětl, v. popel;
zpopelněti; -něji = proměniti se
v Donel:
zpopelniti = proměnit, spálit na
popel; -ňovatz', nedok.

zvolněný (po
dm, Jovan, v. po—

zpozdilec ["-lkyněL -lce, m. =
zpozdilý člověk; zpozdilý [-le;
-lost] = „zpožděný“, bláhový

zpoplatniti koho, co = uvalit po
platek; %ovati, nedok.

zpopndlivětl, v. popud
zpopularisovati, v. popularisace
zporážetl, v. rúžeti
1'zposupnělii, -nějí =

supný (šrám.)
*zpošetiti se =

(Holeč.)
'zpotajmu, příslov. = potají (Nor.)
'zpotvořenina, ž. = něco zpotvoře—

ného, zpotvořená podoba. (Flajš.);
zpotvořený = nestvůrně měně
ný;

státi se po

státi se pošetilý

'zpotvořilý [dost] = zpotvořený
(Kos.); -řit4, -'řova,t1'.,v. tvořití

zpousedati, v. sedati
zpouzotl, v. puditi
zpověď, -di, z. = zpovídání, vy

znání hříchů (nábož.): přenes. =
vyložení názorů, osudu, kredo:
zpovědm tajemství, zrcadlo...; z.
stolice neboli zpovědnice, ž.;
zpovědnický [-ctv£], příd. ke zpo
vědník; zpovědntcov'y': -vé příšeří
= jako ve zpovědnici (J'. čap.):
zpovědník, -a, m. = kdo“ zpovídá

'zpověstnělý = pověstný (Koll.)
zpovídati, V. pověděti
'zpcwlovna, příslov. = povlovně.

pozvolně (Palac..Něm.); zpovlov
nčti, -nějí = státi se povlovný
(Vr.)

'zpovolňovati = zpomalovat (Dun)
zpovrchnělý = stavší se povrchní;

mětá, v. povrchněti;
spov'rchniti = učinit povrchním,
přivést k povrchnosti; -ňova.ti,
nedok.: četba -ňuje (Weing.)

'zpovšodnělý =. zevšednělý (Koll.)
zpovšechniti co = učinit povšech—

ným, zevšeobecnít, generalisovat;
-'ňovat'i, nedokon.: -ňovati myš
lenky (Ner.)

'zpovykaný = zhýčkaný (mor., č.
Chod, šal.)

zpovzdálečí (z povz-, Zey.), zpo
vzdalečf || zpovzdálí, příslov. =
ne z velké dálky, ale ani ne
zblízka

'zpoza, slož. předlož.: hloupí Ja—
nové z. pecí (Herb.) = kteří byli
za pecí &. vylezli odtud (máj-.):
číhat! z poza. bučku = jsa ukryt
za bučkem (HaL)

'zpozemštitl co = dáti čemu pozem
Ský ráz

'zpozorněti, -nějí =
zorný (Pujm.)

zpožděný, -žďovati se, v. pozditi se
zpraco(vá)vatel [-lka], -e, m. =

kdo zpracovává, zpracuje
zprahatl, zprahly', v. prahnouti_
zpráchnivělý [-Ze; -lost] = co

zpráchniví
zpráskaný = zbitý, zmořený

státi se po



zpráva 1768 zpřístupnit!

zpráva, ž. = oznámení, sdělení,
uvědomění; z. 0 kom, o čem; po
dat komu zprávu

*zpravdíti se = ukázati se prav
dou (Suš., Staš.);
*zpravdivětfi., -vějí =

. pravdivý
zpravený = mající dobré zprávy,

znalý, informovaný; 2. stup.
mější (Vr.)

zprávička, ž., zdrob. ke zpráva
zpravidla, příslov. = pravidlem
zpravodaj [-jka], -e, m. = kdo

podává zprávu, -vy; = list, časo
pis... podávající zpravy; -jský
Disky,- -jství], příd. k tomu

zpromnovati, v. profanace
zprohýbati, v. hýbati
zproletarisovatí, v. proletariát
'zpronaříkaný = nač všichni na

stati se

říkají, zpropadený (J'ir.): “MM,
v. říkati

zpronevěru, ž. = zpronevěření;
dvěřílec, -lce, m. = zpronevěřilý
člověk; měřilý [-le; —lost]= kdo
se zpronevěří; wm“ co = za.
držet, přisvojiti si něco svěřené
ho, hlav. peníze; z. se komu, čemu
= státi se nevěrný, zradit koho,
co, opustit; wěřovati se, nedo
kon.

zpropadený [mě] = zatrapený, za
trolený, prokletý, zatracený; -ně
málo...

'zpropitek, -tku, m. = Spropitné
(Koll.); zpropitné, v. spropitné

'zprosta, příslov. = prostě (Suš.)
“zprostonárodněti, -nějí = znárod

nět ; míti = zpopularisovat (Pa
lac.)

'zprostřed, příslov. =
ze středu

zprostředkovací = jsoucí na. zpro
středkování (kancelář, služba);
—vatel[-lka], -e, m. = kdo zpro
středkuje; -vatelna, -1en, ž. =
zprostředkovací kancelář; watel
ský baky; -ství], přid. ke zpro
středkovatel: -ská činnost;
dvati, v. prostředkovací

zprošťOvati, v. prostiti

zprostředka,

'zprotiva, předl. s 3. p. = proti
(Palac.); *zprotivilec, -lce, m. =
kdo se zprotiví (t.); zprotivovati
se, v. protivovati se

"zprovinilý = provinilý
zprudka, v. prudký
zpruha, ž., v. vzpruha
'zprůhledněti, -nějí = státi se prú

hledný (šlejh.)
zprůmyslnitl = učinit průmyslo—

Vým: z. válku = dát jí průmyslo—
vý ráz (Sez.); dňa/uctí, nedok.

zprůSvitněti, v. průsvit
'zpruštitl = p0pruštiti (šafař.)
'zprůzračněti, —nějí= státi se prů—

zračný (Svět.)
zpružina, v. vzpruha; zpmžnětí,

v. pružnatý
zprv (říd. básn.) || zprav. zprvu,

příslov. = nejprve, s počátku
zpředmětnlti co = uskutečnit, pro

vést, objektivisovat (Palac. ,
Durd.); Mati, nedok.

zpředu, příslov. = 5 přední strany;
z. uvedený... = shora, výše.
předtím, dříve

zpřehýbati, v. hýbati; zpřemítati,
v. -mítati; zpřerážeti, v. rážeti

zpřesnitl co = učiniti
přesně vyjádřit (šal.);
nedok.

zpřetínati, v. títi; zpřetrhati, v.
trhatl; zpřevracoti, v. vraceti;
zpřičOvati, v. příčiti

zpřídavnělý = nabylý povahy pří—
dav. jména (mluv.); -1měti = na
být povahy přídav. jména;
wňooati = nabývat.._

přesným,
Mati,

zpříjemniti = učinit příjemným;
-'ň0vati, nedokon.

*zpříkati se = dělat na. vzdory
(Baar, nař.)

'zpříkřeti, -řejí = státi se příkrý
(Svob.)

zpříma, příslov. = přímo
zpřísňOvati, v. přísniti
zpřístupniti co = učinit přístup

ným: z. sbírky... = otevřít je
obecenstvu; z. myšlenku... = vy
ložit j1 přístupně; zpřístupňo
vatí, nedokon.



zpřítomnětl 1769 zrádkyně

zpřítomněti, -nějí = státi se pří
tomný, zdátl se, jako bychom
byli přítomni (Neum.); míti co
komu, si = učinit přítomným.
vylíčit, zobrazit jako přítomné;
-'ňovat'i, nedokon.

'zpřívětivětl, -vějí = státi se pří
větivý (čech)

'zpřízvučnětí hlas = zesílit, dodat
mu důrazu (Martin.), m. máti;
-čňovati = zdůrazňovat (šel.)

zpuchlý = co zpuchne, v. puch
nouti

zpuchřelý || zpuk'řelý, v. puchřeti
zpunktovati, v. punktace
zpupněti, -nějí = stávati se zpup

ný; = státi se... (Klost.); slož.
dokon. zce-;
zpupník [-nice], -a, m. = zpupný
člověk; zpupný (odch. vav-)
[mě,—-1wst] = nemírně bujný,
drzý, opovážlivý

zputnik, mý, v. vzpurný
způsob, -u, m. = to, jak něco

děláme, jak je něco provedeno,
jak něco vzniká..., postup, po
řad, úprava, podoba, ráz: z. ře
či. chůze, výroby...; hovězí ma
so na z. zvěřiny = v takové ů—
pravě jako zvěřina; na z. čeho
= v podobě čeho, podobný če—
mu; tímto -bem, na tento z. =
ta.k(to); jiným -bem, na. jiný
z. = jinak; dvojím... -bem; bez
příkladným, urážlivým, hrozi
vým... —bem,odch. m. bezpří
kladně, urážlivé...; po -bu mi
lenců (čech) ap. = podle oby
čeje milenců, jak to dělávají
milenci; společenské -by = u
stálené zvyky, obyčeje, chováni;
= stav: chovat! co v dobrém
-bu (Ze1.); slovesný z. (oznamo
vací...) = jistá podoba. děje, pří
slušný tvar;
způsobu, 2. = podoba: pod -bou
chleba a vína (nábožen.); jediný
ve své -bě = svého druhu (Ner.)

způsobilý [-le; -Zost] = hodící se,
schopný, o lidech: z. k čemu,
vyučovati...; zříd. o věci = vhod
ný (Durd.);

způsobný [»ně; masu = cho
vající se podle společen. způ
sobů; = způsobilý (zastar.):
způsobovati, v. působiti;
zmlsobovy' = vyjadřující způsob.
mající význam způsobu: z. in
strumentál (mluvnlc.)

zpustlík E—liceJ,-a, m. = zpustlý
člověk; zpustlý = kdo- zpustne,
mravně kleslý, zkažený

zpuštěnec, —nce, m. = zpustlík
(lid.)
zpuštění, stř. = mravní zkáza

zpýchati || zpy-, v. pýcha;
zpychlý [-Ze; -lost] = zpyšnělý;
zpychnouti || zp'ých—(Jin), -chl,
-chnuv, -chnutí || 'vzpy'ch- =
zpyšnět; přenes. o bouři = roz
poutati se (čech)

zpyšnělý = kdo Zpyšní
"zpyt, -u, m., na z. = na zvědy

(Sok.-Tů.); 'zpytač, -e, m. =
zvěd (Palac.); *zpyták, -a, m.
= inspektor (škol. hantýr.);
'zpytatel [-Zka], -e, m. = bada
tel (Dur., Koli., Hal.); = zkou—
matel (nábož.);
zpytavý [-vě; masu = zkouma
vý (pohled...); 'zpytba, ž. =
zpytování, badání (Kos.);
zpyto'vati = zkoumat (hříchy,
svědomí); slož. dokon. pro— ko—
ho = prozkoumat. důkladně po
znat; W— co = vyzkoumat
(J ir.); zpytovávati, opak.

zracionalisovati, v. racionalisace
'zráčiti, v. ráčiti
zračlti co = projevovat, prozra—

zovat (Suš., Vrch.) || obyč. z. se
= jeviti se, ukazovati se, obráz
žeti se: z._se jako zisk (Palac.);
v zrcadle se -čí slunce (Heyd.):
V jeho jednání se -čí bezradnost

'zračitý [rtč] = zřejmý. patrný.
Jasný (Suš.)

zrada, ž. = zrazení, vyzrazení;
zrádce [-dkyně], m. = kdo zra
dí; zrádcovati koho = prohla
šovati za zrádce; zrádco'vský
Esky,- -st1ň], přid. ke zrádce

zradíkalisovati, v. radikál
zrádkyně, v. zrada.



zrádný 1770 zrniti

zrádný [mě,- -nost] = dopouště- zrcadélko, —lek, stř., zdrob. k
jící se, dopustivší se, schopný zrcadlo
zrady (člověk); = směřující ke
zradě, čím se dopouštíme zrady
(úmysl, činnost...); = klamavý,
o věcech; -ně koho opustit...

zradostnělý, měn, v. radost
'zrájlti se = proměniti se v ráj

(Čelak.)
zrak, -u, m. = schopnost vidět.

příslušný ústroj, očí; pomn.
zraky = oči (básnic.); zrakový
ústroj, počitek, klam...

zralý [—le;-lost] = co uzra (klas,
obilí, ovoce...); přenes. = dušev
ně vyspělý (člověk); = promyš
lený (úvaha); = promyšlený, do
konalý (dílo); je z. do pense =
měl by, musi jíti do pense, je
nejvyšší čas, aby šel do pense;
z. pro svobodu... = vyspělý (|
*z. míru (šráxň.); býti z. pro kri
minal = .patřltí do něho; -le co
uvážit; zkouška -lostl = vyspě
losti

zrána. v. ráno
zranitelný = koho lze zranit; na

ňo'vati, v. ranití
zráti, zrají || zrám. zraj [] zrej.

zraje, -jíc, zráv, zral, zrání = do
spívat, o plodu; přenes. - vy
spívat, o člověku; o úmyslu,
o rozhodnutí... = blížití se k
provedení; zrá k poledni (s:-am.)
= blíží se 'poledne; zratí do pen
se, pro svobodu... = stávat! se
zralý...; zralý, v. tam;
slož. dokon. do- = dokončlti zra
ní; přenes. o úmyslu...; do—, O
chvíli = přiblížítl se, nastat
(Vr.); do—v životě (Neum.) =
vyspět; 'dou- = do- (mr); pře—
= příliš u—; v. přezrálý; u-l,
prostě dokon.; přenes. o myšlen
ce...; uzrálý; vy- = docela u-;
přenes. vy- na koho, nač = vy
chytrale,. dobře si poradit (lid.
a hovor.);
zrávatž, opak.; slož. nedokon.
do-, pře-, u—,vy- || *povy- (Ner.)

zrazovatl, zrážeti, v. radíti, rážetí

zrcadelný [—-ně], příd. k zrcadlo:
—nákaple v Praze = se zrcadly;
-ný obraz = v zrcadle (Č.-Chod);
-ně jasný (Nen)

zrcadlárna, ž. = dílna, továrna na
zrcadla

zrcadlití = obrážet, od-, ukazovat
jako v zrcadle (knlž.); skladba
-dlí společnost ap.; časť. z. se
= obrážetl se, od-; slož. dokon.
za- se, o jitru na tváři (Ner.);
'zrcadlivý [most] = zrcadlící,
odrážející (Koll.): -vost vody
(č.-Chod)

zrcadlo, -del, stř. = lesklá plocha
na odrážení světla; poslat komu
z. (aby viděl, jak sám vypadá-.
než začne pomlouvat, Němc.):
symb. lesku: lesknouti se... jako
z.; = nápadně zbarvené místo u.
zvěře; z. doby... = věrný obraz:
v. křivý; zpovědní z. = poučení,
jak se zpovídat; redakční z. =
soupis obsahu čísla novin (Ner.);
Saské... z., středověký pravní
spis; zrcadlový (tvar, plocha) ;
-VÝ obraz = jako v zrcadle
(Olbr.); -vá okna (Jin) = jako
zrcadla

zrcátko, -tek, stř., zdrob. k zrcadlo
zrejditi, v. rejdiště
zrelativnitl <<-týv-»=

tivním (šal.)
zrétorlsovati, v. rétor

učinit rela

zrevolucionovatl, v. revoluce
zrezavčlý, v. rezavěti; zrezivělý, v.

rezlvěti; zrczovatělý, v. rezovatětt
'zrkati = zurčet (Ner.)
zrnatěti, -tějí = stávat! se zmatý:

zmatý [-tost] = hojný na zrna,
s velkými zrny; 2. stup. zrno
tější; z. výnos = vydatnější
(šafař.)

zrncčko, máčka, stř., zdrob. k zrno
zrní, stř. hromad. = zrna;

míčko, stř., zdrob. k zrno
zrniti = .měnit v zrno, drsnít olo—

vo, tkaninu... (odb.)



zrnitý 1771 zřeknoutl se

zrnitý [-tě; -tost] = podobný zrn
kúm; z. život = jadrný, plný
(Mrš.); -tost dlaždiček (čep)

miro, stř., zdrob. k zrno; zrnko
pravdy = kousek, trochu; z
moudrosti;
zrakový = jsoucí v zrnách, drob
ný jako zrnka; -vá. káva, -vé
uhlí ,

'mný = zrnitý, jadrný (Tábor.)
uno, stř. = plod travin, obilí, obil

ka; často hromad. = zrna., zrní:
= něco mu podobného: z. písku,
zlata...; přenes. = jádro, vlast
nosti, povaha, ráz: úředník dob
rého zrna (šmil.); řeč nejhrub
šího zrna = hrubá; v. ječný

zrod, -u, m. = (z)rozeni, vznik(á.ní)
(basu., kniž.); zítřka lidský zrod
(nik. rod) = zrod, zrození lidí
zítřka, budoucnosti
= rod, původ (šal.)

uohovatělý, v. rohovatěti
zrosolovatěti, -tějí = státi se roso

(Internac.) ;

lovitý ; -tčlý; přenes. o slzách
(Majer. )

"zrost, -u, m. = vzrůst (Koll.,
Wint.); zrostat'i, v. růsti; 'zroat
lína, z. = rostlina (Koll., ša—
fař.); 'zrostlý = urostlý (Rais)

zrovna, příslov. = rovně, rovnou,
obyč. = přímo, skoro, až: z. to
volá po nápravě: z. by člověka
porazil; = právě, v tomto oka.
mžiku: z. (teď...) přijít; = právě
s význ. vytýkavým: z. to nejhor
ším; mám toho z. dost; a z. ne!

zrovnoprávnit! = učinit rovnopráv
ným; nedokon. -vňovat1'

uozeneo [-nka (Krásnoh.)], -nce,
m. = dítě (šafař., Palac), rodák
(Suš.); z. tmy = ďábel (T.
Nov.); _
*zrozewi/ny, ž. pomn. = naroze—
niny (T. Nov.);
zrozenka, v. zrozenec

nozpačltětl, —tějí = státi se roz
pačitý

'zrubek, -bku, m. =
rubání (Baar)

mčný [-ně; masa =
dovedný

odpadek při

obratný,

zrůda, ž. = odchylný jedinec, nc
stvůra, netvor

mdlý = kdo, co zrudne
nudný [dně,—-nost] = znetvořený,

nestvůrný
'ounlti || zfúJ- = učinit rujným.

přivést! do rujnosti (A. šrám.)
numěněný = začervenalý: -né líce

(Hlad), jitro (Břez.); zrumě'nětfi,
v. ruměněti

'zrumiti = obrátit v rum, trosky
(Slád.)

zrušítelný = co lze zrušiti;
zrušovati, v, rušitl

'zrútina., ž. = zřícenina (Koll.)
'zrůzněný = rozrůzněný (Vr.)
zrůžovatělý, v. růžovatěti;

zrůžovělý, v. růžověti
zrýhovaný = mající rýhy, zbráz—

děný, rozbrazděný: -ná. tvář (T.
Nov.)

zrychlení, stř., v. rychliti; zrych
lený [mě] = rychleji postupu
jící, jedoucí...: z. krok, pohyb,
vlak; zrychliti, -lovati, v. rychliti

zryšavěti, v. ryšák
zrývatl, v. rýtl; zn./mý, v. vzryv
znavec, -vce, m. = zrzavý člověk

(hanl.);
"sovětů, -vějí = stávati se zrza
VÝ; slož. prostě dokon. za-, ze—;
'zrztwovlasý = mající zrzavé
vlasy (Koll.); .
zrzavý [-vě; -vost] = ryšavý

zrzek, -zka || (hanl.) zrzoun, -a,
zdrob. (mírnější) zrzou'nek, -nka,
m. = zrzavý člověk

zřasovatl, v. řasiti
'zřecí bod = zorný (Krásnoh)
zřečlti se, v. řečiti
'zřečtěný (šatů.) || zřečtil'ý (Pa

lac) = pořečtěný
zřeďovací přístroj = na. zřeďová

ní, neboli -vač, -e, m.; wati,
v. řediti

zřejmý [-mo,- -mě; -most] = „co
zřime“, patrný, nepochybný, jas
ný (důkaz, doklad. křivda., prav
da...);- je -mo, že... || je to zřej
mé; -mě nesprávný...

zřeknouti se, v. říci



zření 1772

zření, stř., V. zřítí;
*z'řem'ce, 2. = zřítelnice (Zey.):
přenes. z. domácího krovu (čech)

zřetel, -e, m. = zření, ohled: míti
z. nač, co na -li; obrátit, obra
ceti 2. k čemu (nik. vzíti); či
niti co se -lem, bez -le ke komu.
k čemu; pustiti co se -le; zřetel
mlce, ž. = zřítelnice (Němc.);
zřetelný [-ně; mostJ = jasný.
srozumitelný; 2. stup. zřetel/něj—
ší [-něji];
zřetelový význam, genitiv (Geb.)

'zřetězití (čep.), obyč. s-, v. řetěz
zřežavělý, v. řeřavěti
zřícenina, ž. = co se zřítí; zřícetí,

v. řítiti se
zřídélko, stř., zdrob. ke zřídlo;

zřždelm', přid. ke zřídlo: z. prů
mysl

zřídka, příslov. = řídce, řídko, ne
často

zřídka- ve slož. zájmenech =
málo-: -co, -kde, _kdo, -kdy; píší
se dohromady, zřídkaco...

'zřídkavý = vyskytující se... zříd
ka

zřídlo, -del, stř. =
men, přenes. =
poesie, spásy...)

zřidlý, v. řidnouti
zříkati se, v. říkati
'zřímaněti, —něji = pořímaniti se

(Palac.); míti = pořímaniti (t.)
'zřitel, -e, m. = divák (Čelak)
zřítelnice, ž. = zornice, panenka

(V oku)
zřítí, zří, zři, zřel, zřev, zření =

hledět, dívati se, vidět. pozoro
vat (kniž.); zřewí, stř., přenes.
= zřetel (kniž.); slož. dokon. do
dna = dohlédnout až na dno
(Krásnoh.); na- kam = nahléd
nout (t.); 'obe—se = ohlédnouti
se, rozhlédnout; 110- = podívati
se (říd. kniž.); v. II. pozříti;
pro- = prohlédnout, nabýt zra
ku, ukázati se; u- = spatřit;
vy- ven = podívati se (Wlnt.);
z myšlenek vyzřela událost (č.
Chod) = vytanula; vze- na koho
== pohledět (Suš., šmil.);

vyvěrající pra
zdroj (tepla.

ztěžka

zřívati, opak.; slož. dok. 'obe
= obzírati; v. zírati

zřízenec [mka || -nkyně], -nce, m.
= zaměstnanec; -necký, příd. k
tomu; mectvo, stř. hromad. =
zřízenci;
zřízení, stř. = co bylo zřízeno,
ústava, uspořádání, řád; zřizo
vati, v. říditi

zsinalý, zsí'nati, v. slnalý;
'zsinavý = sinalý (Jil-.)

'zsivělý = kdo, co zesiví (Krás—
noh.) _

zšedlvělý, v. šedivěti
'ZŠedlý = co zšedne (Vrchl.)
*zšelmitý = šelmovský (Wint)
zšei-elý = zšeřený (Sez.)
*zšetilý = pošetilý (Mejs.)
zšíři, v. I šíře
'zšišatělý = co zšišatí
'ztad || ztud, příslov. = odtud.

odtamtud (čech, Heyd., Vrchl.)
*ztalácený = utrmácený, v. talá

ceti se
'ztamodtnd, příslov. =
ztatařiti, v. Tatar
zteč, -e, ž. = ztečení, rozhodující

část útoku; ztečí-ný: -ná. baterie
(vojen.)

ztékatl, v. téci
ztemnělý, v. temněti;

temniti
ztenčltl, -čovati, v. tenčití
*ztenka = tence, pořídku (Svět.)
ztepilý [-le; -lost], v. stepilý
zterorisovati, v. teror
zteřelý [-le; -lost] = zetlelý
ztělesněný = zosobněný: —nádob

rota... '“

odtamtud

dňovati, v.

'ztělesnitel [-lka], m. = kdo ztě
lesňuje;
ztělesniti = učiniti „tělesným“,
uskutečnit, na př. sen (Neum.);
býti ztělesněním dobroty... =
zosobněním, vtělením; nedokon.
ztělesňovati co = uskutečňovat:
z. nějakou vlastnost = míti ji ve
vrchovaté míře, být jejím ztěles—
něním

ztěžka, v. těžký;
ztěžkatí. = státi se těžší (šmil.):
ztěžknouti, v. těžknouti



*ztěžkomyslněti 1773 zub

'ztěžkomyslněti, -nějí = státi se m. = kdo ztroskotá.: -tttti, v.
těžkomyslný troskotati

ztěžkopádněti, v. těžkopádněti
ztěžovati, v. tížiti
zticha, příslov. = tiše, potichu:

ztichati, -chnout1', v. tichnouti
ztichoučka, ztichounka, příslov. =

potichoučku, potichounku
'ztišený [mě] = utišený; -ně pro—

mluvit (Vr.)
ztíží, v. I tíže; ztlelý, v. tlíti;

ztloustlý, v. tloustnouti; ztloušti,
v. tloušť

ztlumený [mě,- mostJ, zpřídav.
přič. od ztlumiti: z. hlas, -né
světlo; -nost tónu

ztluštěnina, ž. = ztloustlé místo
(lékař.)

'ztmělý: -1á. báje = zatemnělá,
(Vrchl.); -lé zrady = pohaslé
(Má)

ztopornělý, v. toporněti
ztopořený, -řo'vatz' se, v. topořiti se
ztotožnit! koho, co s kým, s čím

= p'rohlásiti za totožného, usou
dit, že je totožný, -né; »ňmzati,
nedokon.

ztracenec, -nce, m. = ztracený člo
věk; = člen přední stráže v hu
sit. válečnictví (Jir.);
ztracenka, ž. = polévka s roz
kloktaným vejcem (lid.); =
„ztracená“ osada trampů, v ú
straní (Hofm.); ztracenká'ř, -e,
m. = její člen

ztráceti, v. tratiti
ztrápený [-ně; -'nost], zpříd. příč.

od ztrápiti = utrápený
ztráta, ž. = ztracení, pozbytí ně

čeho, schodek; přid. ztrátový:
—Vá.položka, -vé hospodářství

ztravovati, v. tráviti
ztrhaný [-ně; -nost], v. ztrhati: z.

kůň = jízdou zničený; -né rysy
v obličeji, oči = svědčící o cho
robě, útrapách

ztrivialisovati, v. trivialita
ztrnnlý [-le; -lost] = kdo, co ztrne
ztrojmocniti = zmocnit na třetí
ztrojnásobiti, -bniti, v. trojnásob
'ztroskot, -u, m. = ztroskotání

(Vrchl., Klášter.); '-tam.ec, -nce,

ztroudovatělý = co ztroudovatí;
-těti, v. troud

'ztrouchlý (Ner.) = ztrouchnivělý;
ztrouchnětí, ztrouchnWělý, -vě
ti, v. trouch

ztrpčovatl, v. trpčiti
ztrpklý [v-le; -lost] = zatrpklý,

zasmušilý, o člověku (So.,
Vrchl.), o kraji (Něm.);
ztrpknouti, v. trpknouti

'ztruchlelý = smutný (štulc)
'ztruchnčlý = ztrouchnivělý (Koll.)
ztrnpclnatěti, v. trupel; 'ztmpletš,

-lejí = zatvrditi se (Suš.)
ztřeštěnec, -nce, m. = ztřeštěný

člověk; ztřeštěny' [-ně; -n08t] =
bláznivý, potrhlý, zbrklý

ztnčnělý [-le; -lost] = stavší se
tučný; -něti, v. tučněti

ztud, příslov. v. ztad
z tuha || ztuha, v. tuhý;

ztuhlý [-le; -Zost] =
tuhý: z. olej...

ztuchlina, ž. = zápach po něčem
ztuchlém || ztuchloti/na (lid.);
ztuchlý, v. tuchnouti

'ztnlačelý || -čený = kdo se ztulačí
*ztupělec, -lce, m. = ztupělý člo

věk, hlupák; ztupělý, v. tupěti;
ztupovati, v. tupiti

ztužovati, v. tužiti
ztvárniti = učiniti tvárným, vy—

jádřit, zpodobit tvárně, výrazně
(kniž.): z. slovesně (slovy, jazy
kem) život;
ztvárňovatel, -e, m.
ňuje

ztvrdlina, ž. = ztvrdlé místo;
ztvrdlý, v. tvrdnouti

'ztylý _= otylý (Krásnoh.)
ztýřelý, v. týřeti
zub, -u, m., ústní ústroj; symb.

& přenes.: něco dobrého na zub
= k snědku (lid. a. hovor.); su
šiti zuby = nemít nic k jídlu
(t); brousiti si zuby nač =
mít chuť, dělati si laskominy
(t.); ukázati zuby = postaviti se
na odpor; sáhnout komu na z., na
zoubek = zkusit, zkoušet ho

stavší se

= kdo ztvár
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(t.); trefit na. z. = na kloub Zúčastněný, Jniti Se, v-ňmmti, v.
(šmil.); držet jazyk za zuby, v. účast
jazyk; když prasklo oko, ať 'zúč'elněti, -nějí = státi se účelný
praskne zub = ať to stojí, co zúčtovací spis, doklad... = na. zúč—
stojí (Němc., lid.); jíst chléb tování; Jvatel [-lka], —e,m.. =
jedním zubem (Jin) = nemít kdo zúčtuje; watel'n'y' = co se
ho dostatek; z. bídy (Čech) =
hledání, vliv; podob. z. času
(běž.);
podle podoby z. na, pile, na kole,
na ostří, ve vlasech (po špatném
stříhání) atp.

zubačka, -ček, ž. = ozubená. dráha
(hovor.)

zubák, -a. (vulg.) || zubař [-řka'],
-e, m. = zubní lékař, technik
(lid. a hovor.); -řský [Př-WW,
příd. k tomu

Zubaté, ž., zosobněná. smrt;
zubatitc', -bacen(í) = činiti zuba
tým; slož. dokon. za—;
'zubatka, ž. = zubačka;
zubatý [-tě; -tost] = mající vel
ké zuby, o člověku; = ozubený
(kolo, zeď, clmbuří), -té slunce
= svítící, ale nehřející (lid.,
Herb.)

zubec, -bce, m, = zub, zoubek
(odb.)

zuberský, přid. k Zubří
zubík, -u, m.. zdrob. k zub (Preiss.);

zub'isko, stř. = velký zub (han1.):
zabiti se = ukazovati zuby, smát!
se (lid.); slož. dokon. za- se

zubní, přid. k zub (lékař, kámen,
kaz, nemoc, vodička...); z. hláska
neboli zubnice, ž.

zubovatý || -'v'it'ý [-tě; -tost] =
zubatý (T. Nov., Krásn., čech)

zub0vina., ž. = zubní'látka;
zubov'itý, v. zubovatý

znbožený [-ně; masu = ochuzený.
ožebračený, zbídačený, bídný; v
-ném stavu = v bídném, ubo—
hém; 2. stup. -ženějš£: nejzubo
ženější kraj (Neum.);
zubož'itz' = učinit ubohým

zubr [zubřiceL -a, .m., přežvýka
vec; zubřf hlava...; Zubří, stř.,
ves; zubři/na, ž. = zubři kůže
(Jin)

může, má. zúčtovat; vvatt', v. úč
tovací

'zudatněti, -nějí = státi se udatný
(Čelak)

zuhelnatělý, -těti, v. uhelnatý:
zuhelněti, -nějí = zuhelnatět;
míti = proměnit, spálit na uhel

zuhrovatěti, -tějí = státi se uhro—
vitý

zúkolovatelný = co lze zúkolovat:
-ná. práce (odb.)

'zukrutněti, -nějí = státi se u
krutný (Čelak, Suš.)

Zulukafr, v. Kafr
zúmysla || '-lu, příslov. = úmyslné

(říd. kniž.); zúmyslwý Prue;
-nost] = úmyslný“

zune (pcdle star-š. pravop. ml,-), ž.
= prázdné, hluché zrno (lid.)

zung, v. zunk
zunlformovati, v. uniforma
zunitý = jsoucí jako zuna; přenes.

-tá fráze = prázdná
zunk || nářeč. mmg (sram), cito

slov. vystihující zvuk při polk
nutí tekutiny, bzučení, plácnutí
..; zunkati = s chutí pít (lld.):

mnknouti, -kl, -knuv, -knutí,
dokon. (čep.) || 2. si; časť. slož.
dokon. 031-= naráz, s chutí vypít

'zupa, ž., z něm. = polévka (vo
jen. hantýr.); 'zupák, -a„ m. =
šikovatel (hanl.)

'zúplna, příslov. = úplně; míti
učinit úplným (Roll., sama)

'zůr (šlejh.) || (Suš., Kosm.) zvůr,
-u, m. = zorání; přenes. = kus
pole, lán

zurážetl, v. rážetl
zurčeti || "-čiti (Mrs.), -čí, o zvu

ku tekoucí vody = hrčet, bub
lat... (liter.); = cvrlikat (říd.);
slož. dokon. zap; zurčwati, opak.;
zurčivý Dvě; most) = zurčící
(liter.); -vá. řeč = hrčivá; .
market, -u, m. = zurčení (čech)



zúročitelný

zůročitelný = co lze zúročit, co se
zúročí; zúročttí, -čo1)att, v. úro
čiti

zúrodniti = učinit úrodným, plod
ným; -dňo1)ati, nedokon.

zůrokovati, v. úrok
zni-ití || 'z'ů- (bibl., Nen) = zlob

ně, prudce se zlobit, vztekati se.
zle řádit; přenes. o bouři, boji,
moru... = mít prudký průběh,
řádlt;
slož. dok. do- = přestati zuřlt:
na.. se (mnoho); roz- se = dáti
se do silného zuření; vy- se = do
vůle se na.-; za-, prostě dokon.;
zuřtvati, opakov.;
zuřivec' Míka, Vanč.], -vce, m.
= zuřivý člověk; zuřiv'ý [-vě; .
Jvosn = zuřící, vzteklý

zůstatek, -tku, m. = co zůstane.
zbude, zbytek;
zůstati, zůstávati, v. II státi

zůstavitel [-lka], -e, m. = odka
zatel, v. odkaz; zastaviti, -vor
vati, v. staviti, stavovati

zušlechtlti, -cht'o'vatfi, v. šlechtitel
zutínati, v. títi
zutrhati, v. trhati
'zútulněti, -nějí =

(Scheinpf1.)
zut(ý), v. zouti
"zůviti = zváti (Kramer.)
Zuza, ž. jm.; Zuzana, Zuzanka,

Zuzíčka, Zuzka, domác. tvary k
tomu

státi se útulný

zúskostlivětl, -stnělý, -stněný,
-st'něti, v. úzkost

zužitkovati co = obrátit v užitek,
užitečně spotřebovat; -tkovávati,
nedok.

zužovati, v. úžiti
zvabovatl, v. vábiti
zvací výbor... = na. zvaní, který

zve; z. manie (So.) = m. stá
le zvát;
*zváč, -e, m. = kdo zve (Ner.,
Hál.)

zvadati, 'z'vadl'ý, v. vadnouti
'zvah, -u, m. = sklon, tendence

(Palac)
'zváhavětl, -vějí =

vý; wělý [dost]
'sváhnoutl se, v. váhnouti se

státi »se vaha

1775 zvednout?

'zvaliště, stř. = zřícenina(Junng'
zvandrovalý = kdo mnoho zvan

druje, světem DrOšlý (lid. a 110-
vor.)

- 'zvanec, -nce, m. = koláč, kterým
se zve na. hody (lid., Kul.)

-zvůněti, v. zvoniti
zvaný host... = pozvaný

. zvápenatělý, -těti, v. vápenatětl
' zmrhanělý, máti, míti, v. varha

nětl
'zvášnitl = rozvášnit; 'zvášnž'věti,

-vějí = státi se vášnivý; -'věl:ú
zvůti (ve slož. -zvati), zvu, zveš ||

kniž. zovu, zoveš... " zastar. zů
veš, zví, zvěte || zast. zov, zovte.
zva, zvouc. zvav, zval, zván, zva
ní, 1. = vlídně volat, pobízet,
vybízet: z. koho na. návštěvu, k
obědu, do divadla...; z. koho,
aby...; 2. = dávat jméno, jmeno
vat (kniž.): z. koho, co čím; z.
se = mít jméno, název;
slož. dokon. na.- si hosti (mno—
ho); na- koho, co = pojmenovat;
o- se (na, zavolání...) = dát na.
jevo, že jsme slyšeli, ohlásiti se;
o- se proti komu, čemu = dát
najevo nesouhlas, ohraditi se.
postavit; zao-, prostě dokon. ke
zváti 1.; pře- koho, co = dát jiné
jméno, přejmenovat; při- koho
= ještě po-; se- hosty = svolat;
vy- = vybídnout;
zvávati, opakov.:
'zvavý = zvoucí,
cha)

'zvážna., příslov. = 'vážně (čelak.)
zvečera ]] krem (šlejh.), příslov.

= navečer, vpodvečer
zvedací most = na. zvedání;

zvedatz', nedok. ke zvednouti;
slož. nedokon. nad—, zao-, val-;
zvedávatz', opak.

zvedený = povedený, hodný (Jin,
Hol-.) || = zničený (Be.)

zvednouti, -dl, -dnuv, -dnut(í) =

v. zývati ;
lákající (Má.

zdvihnout; z. se -= zdvihnoutl
se, povstat; z. se, o odporu
(Majer.); sliny se komu -nou
nač = dostane chuť (lid., Nez.);
slož. dokon. nad-, po-, vyu-,- v.
zvedati



*zvejdělčiti

'zvejdělčiti na kom = míti z ně
ho výdělek (nářečí., Jin)

'zveleba, ž. = zvelebení (Kos.);
zvelebitel || -bovatel, -e, m. =
kdo zvelebí, -buje; -biti, -bovw—
ti, v. veleba.

zveličelý = zveličující,
o slovech (mluvnlc.)

zveličený [dně] = co bylo zveli

zveličený,

čeno; '-četi, -čejí = stati se
velikým (Palac.); '-č'itel || —čo—
vatel, -e, m. = kdo zveličí, roz
množltel (Suš., Koll.); -č-iti, -čo—
vati, v. veliěiti

'zvellkomyslněti, -nějí = státi se
velkomyslný (Čelak.); míti =
učinit velkomyslným, duchovně
povznést; -'ňovati, nedok. (t.)

zvenčí, příslov. = zvenku
zvenkovštělý, -štěti, v. venkov
zvenku, v. venek
zveřejniti = učinit veřejným, ve

řejně přístupným (školu, sbír
ky); -jňovati, nedok.

zvosela, v. veselý
zvetitl se, v. vetitl se
zvetšelý, v. vetšeti
'zvěcněti, -ně;]í = stati se věcný.

uskutečniti se (Masar.); míti =
učinit věcným, uskutečnit (Dur.);
-ňova.ti, nedokon.

zvěčnělý = zemřelý, zesnulý (8
odstínem úcty); .
zvěčniti koho, co = „učinit
věčným", pletně vylíčiti či život.
dílo, co, zobrazit, zpodobit;
-ňovatž, nedokon.

zvěd, -a, m. = vyzvědač || 'z'vě
da, m. (Jir.);
zvěd, -u, _m.= zvědavost (Čech);
obyč. pomn. zvědy = vyzvídání;
'zvědati = zvídat (Hal)

zvědavec, -vce, m. = zvědavý člo
věk; zvědavý [-v; -vě; -vost] =
zvídající, toužící něco zvědět,
často to. do čeho mu nic není;
z. na koho, nač; býti zvědav, jak
to skončí ap.

'zvědečtitl = dát vědecký
(šal.); -čťovati, nedok.

zvědětl, v. věděti
'zvědný = výzvědný

ráz

1776 zvětřlleo

'zvědochtivý [rvost] (Koll.) || 'zvě
du- (Durd.) = zvědavý, zvídavý

zvědy, v. zvěd
zvěro-, kmen ke zvěř ve slož.:

-kmh = zvířetník, zodiak, dva
náct souhvězdí nazvaných podle
zvířat; “kupec = obchodník se
zvěří (Čech); -lěkař, -e, m. =
lékař zvířat; -lěkařský [—řsk;y;
-řství], příd. k tomu

*zvěrský, z ruš. = zvířecky su—
rový; zvěrstva, stř. = zvířec
tvo (zastar.); = zvířecká suro
vost (podle mě., kniž.)

zvěř, -e ]] zast. -i, ž. = lovná zví
řata; symb. divokostí, surovosti:
žít... jako z.

zvěřín, -a, m. = zoologická zahra
da (nové, dosud říd.);
zvěřina, z. = maso ze zvěře;
zvěřimiř [-řka], -e, m. = obchod
ník se zvěřinou; uřsk'y' [JřstvíL
přid. k tomu;
zvěřinec, -nce, m. = soubor zví
řat při cirku; symb. pusté vřavy
(lid. a hovor.): je tu zde Jako
ve -nci;
zvěř-inka, ž.. zdrob. ke zvěřina

zvěst, -a, m. = hlasatel (Čelalc):
= známý (RK.) || zvěst, -u_ m.
= zpráva (Ner.) || zvěst, -i, ž.
= zpráva (kniž., básn.); z. štěs
tí = předzvěst (Vrchl.);
'zvěstný šepot = š. zvěstí
(Ner.); z. = rozhlášený, slavný
(Krásnoh)

'zvěstlkruh, -u, m. =
věstí (Dux-d.)

zvěstovatel [-lka ll (Herit) -lkyně],
-e, m. = kdo zvěstuje, oznamo
vatel. hlasatel; zvěstovati = slav
nostně, radostně oznamovat, o
známit, hlásat: z. slávu, evan—
gelium (nábož.); z. komu co

zvěšetl, v. věšeti
zvětralý, -rati, v. větratí
zvětřilec, -lce, m. = zvětřilý člo

věk, pudlvítr (čech);
zvětřilý [-le; -lost] = zbrklý; z.
duch = větřící, zvyklý větření
(č.-Chod)

okruh po



zvětšenlna 1777 *zvolný

zvětšením., ž. = něco zvětšeného:
zvětšovací sklo... = na zvětšo
vání; avati, v. většiti

zvětviti, v. větviti
zvícl, příslov. (z původ. vz vícu,

sr. více, větší) = na velikost,
ve velikosti (kniž.): kroupa z.
holubího vejce

zvídati, v. věděti; zvídavý Evě;
—vost] = kdo rád zvídá, zkouma
vý; -vá cesta (Neum.) = vý
zkumná

zvlnglián (cvinglijám), -a, m. =
stoupenec švýcarského reformá—
tora Zwingliho

'zvírati se = vřítí, bouřitl se
(čeL)

zvířátko, -tek, stř., zdrob. ke zvíře
zvíře, -řete, stř. = živočich; =

nelidský, surový. mravně kleslý
člověk;
wířecí hlava, krev, zápach...; z.
báje, epos = o zvířatech; z.
pud, chtíč... = jako zvířecí, su
rový, drsný;
zvířat,—ký [-cky; -ckost [[ -ctvi]
(kniž.) = jako zvířecí, surový
...; z. svět = zvířecí (Vlč.:');
zvířectvo, stř. || zvířena, ž. hro—
mad. = živočišstvo;
'z'ví'řečtěti, -tějí = stávati se zví
řecký; slož. dokon. ze:-;
mířena, v. výše;
zvířetnice, ž. =
star., Mácha); = zvěřín (nové,
dosud řídké); = obchodnice se
zvěřinou (zast., Wint.);
zvířetník, -u, m. = zvěrokruh

zviřovati, v. vířlti
'zvítězilý = vítězný (Suš., zastan)

večernice (za—

zvláčkovntěti, -těji, o víně = do
stat vláčku, zkaziti se (Herb.)

zvlášt(ě), příslov., 1. = obzvláš
tě, zejména, hlavně, především:
starati se z. o školu...; 2. zprav.
jen zvlášť = odděleně. sám pro
sebe, ne s jinými, ne zároveň:
bydlit, jístl... z.; vyložiti co
každému z., vykládat každou věc
z. ap.; 3. z. důležitý... = mimo
řádně, neobyčejně;
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zvláštní [dně,- -nost] = odděle
ný, pro sebe (pokoj...), nepra
videlný, mimořádný (vlak, pří—
loha., postavení, cena...), neoby
čejný, -ně důležitý, velký (dů—
raz, význam, radost...); = li
šící se od ostatních, podivný
(člověk); chovati se.... -ně;
-nost = zvláštní vlastnost, ráz,
rys; = zvláštní věc, jev: zdrob.
můstku, -stek, ž.; můstkářství,
stř. = podivínství (Havlíč.)

'zvlažnělý = kdo zvlažní
zvlčelý = zvlčilý (říd.);

cvičenec, -nce, m. = zvlčilý člo
věk, -lé dítě (Plttner.)

zvlčilec, —lce,m. = zvlčiiý člověk;
zvlčilý [-le; -Zost] = zdivočelý,
nevázaný. zpustlý

zvlhati, nedok. ke zvlhnouti =
vlhnouti (Heyd., Břez)

'zvlídnělý = kdo, co zvlídní (Ma
jer.

'zvlkodlačeti, -čejí = státi se vlko
dlakem (R. Pokor.)

zvlněný, zvlňovat'i, v. Vlniti
'zvniternělý = kdo zvniterní, sta

ne se vniterný; 2. stup. Jejší
(Ho.); 'z'vmterniti = učinit vni
terným (šel.)

'zvnltř, příslov. = zevnitř (č.
Chod)

'zvoditý most (Čech) = zdvíhací.
zvedací

zvodnatělý = co zvodnati
zvolací věta = kterou voláme; z.

znaménko neboli zvolav'ník, -u.
m. (zastar.) = vykřičník

'zvolenec, -nce, m. = zvolený zá
stupce (Palác., Vr.)

zvolna, příslov. = „podle své vů
1e“, pomalu, ne rychle;
'zvolnička = “velmi zvolna
(Svět.)

zvolniti krok, chůzi, tempo =
mírnit; zvol/ňovat, nedok.

'zvolný [—ně; -nost], přid., 1. ke
zvolna = volný, pomalý: z. krok
(Holeč.), -né pohyby (Mrš.):
-ně, odch. m. zvolna; 2. ke
zvůle = mající zvůli, nevázaný
(Suš.)



zvon 1778 zvučet'l

zvon, -u, m.. zvukový nástroj; po
dle podoby = poklop: potápěcí
z. ...; hlas jako z. = zvučný:
dříví jako z. = zdravé;
zvonař, -e, m. = výrobce zvonů:
-řský [-řství], přid. k tomu;
zvoncovitý [-tě; -tost] = podob
ný zvonci; zvoncový, přid. ke
zvonec;
zvonec, -nce, zvoneček, -čku,
zvonek, -nku, m., zdrob. ke zvon:
zvonek, rostl.; zvonek, —nka, m..
pták;
zvonice, ž. = věž se zvony;
zvonický [-ctv£], přid. ke zvoník;
zvonička, -ček, ž., zdrob. ke zvo
nice;
zvoník, -a, m. = kdo zvoní na
zvony

zveniti = vyluzovati zvuky bitím
na. zvon: z. zvonem, všemi zvo
ny, na. všecky zvony; z. poledne,
klekání, na. mši, do kostela, na
poplach... = ohlašovat, dávati
znamení; přenes. = zvučet jako
zvon: poháry, podkovy, slova.
smích... zvoní; = klábosit -(Jir.);
slyšeti co z. = povídat a, nevě
děti dobře co (lid. a, hovor.);
slož. dokon. do—= skončiti zvo
nění; do- se kam, na koho =
domoci se zvoněním otevření.
přístupu; na- se (mnoho); na
toho mnoho (Rais) = naklábosit
(1id.); od- poledne...; od- komu,
čemu = „udělat nad kým, čím
kříž", zavrhnout koho, přestati
s tím...; 'roz- se = rozezníti se.
rozezvučet (Ner., Krásnoh.); vy
smutek z hlavy ven (čech) = vy
pudit; vy- co = vyzradit (1id.);
za-, prostě dokon.;
—zváněti, -nějí, slož. nedokon.
od- modlitbu (Mrš.); od- své
mu vývoji (Nov.); se- lidi do
kostela. = zvoněním svolávat; vy
= zvonit; = rozhlašovat (Koll.);
zvonivati, opak.

zvonítko, -tek, stř. = zařízení na
zvonění u .dveří (Ner., Baar)

zvonívati, v. zvoniti
zvonivý [-vě; -vost] = zvonící.

velmi zvučný, cinkavý: z. smích,

hlas, -vé saně (Ner.), mince (He
rit.); -vě čistý vzduch (čap.);
2. stup. zvonivějš—i[-ji]: z. hlas
(Dun) _

zvonkovitý [-tě] = podobný zvon
ku;
zvonkovy': -vá, hra. (R. Svob.) =
hra, zvonků; -vé hlásky (Ner.)
= zvonivé

zvonovina, ž. -= hmota na lití zvo—
nů; -vitý [-tě; -tost] || řidč. -vý
= podobný zvonu

zvrácený [mě,- -nost] = převrže
ný (vůz...); přenes. = opačný,
zcela chybný (postup...); = dě—
lající všechno obráceně, pervers
ní (člověk)

zvraceti, v. vraceti
'zvráSnělý = zvrásněný, scvrklý:

zvrásněný, míti, v. vrásniti
'zvráščelý = vráskovitý;

zvráščiti se, v. vraščiti
zvrat, -u, m. = zvrácení: sanice

andělské. jizda, ale čertovský z.
(přísl.); náhlá., pronikavé změna.
ve vývoji, spojená. se „svržením
dosavadní moci a. vytvořením
moci nové" (Stalin);
matný pochod dějů (č.-Chod)
= obrácený; z. tyf, druh tyfu;
-né zájmeno (se, svůj), sloveso;
z. způsob psani (Gob.) = domně
le starší

zvrhati, zvrhávat'i se, v. vrhati
zvrhlec, -lce, m. " časť. 2177th

[-Zice], -a, m. = zvrhlý člověk;
zvrhlý [-Ze; -lost] = kdo, co se
zvrhne, mravně nízko kleslý...

zvroucnělý, Jněti, v. vroucí
zvronbiti, v. vroubiti
zvroucniti co = naplnit vroucnostl

(Vlč., Břez.); nedok. -c'ňovati
zvrtačelý || časť. -čený, -čilý =

kdo zvrtačí; -čit1'„ v. vrtací
zvrtohlavěti, v. vrtohlavec
zvrubovati, v. vrubovati
zvrzaný, zvrznutý, v. vrzati, vrz—

nouti
zvnčeti, -čí = vydávati zvuk, znít;

slož. dokon. do- = přestati zvu
čet; 0- = ozvati se, zaznít (Jir.);
pře- = přehlušlt (t.); roz- hud
bu kovu (Čech) = přivésti do



*zvučiu 1779 zzz

zvučení; roze- celý dům (R. *zvýbojněti, -nějí = stati se vý
Svob.) = naplniti zvukem, hlu- hojný
kem; roz- se (Netu) Il roze- se zvyk, -u, m. = čemu zvykneme.
= dáti se do silného zvuěení; návyk, obyč. zmechanisovaný
za-, prostě dokon.; zwčivati,
opak.

'zvučlti co = zvučetl čím, zvukem
vyjadřovat; jezero zvučilo bol
(Mácha); slož. dokon. o-: mat
ka ozvučila jazyk = mluvila jím
(Jir.); *zvučity' [-tě; -tost] (č.
Chod) = zvučivý; mčívaů, v.
zvučeti; zvučivý (Ner.) = zvuč
ný, hlučný

'zvučka., ž. = hláska (Koll.)—
zvučný buě,- -nost] = vydávající

zvuk, zvučící, znící; -né jméno
= velmi známá jméno, dobrá
pověst; 2. stup. mě:/“ší [mějá]

zvuk, -u, m. = vlastnost věcí posti
hovaná. sluchem; = hlas (šmll.);
= hláska; míti dobrý... z., o
člověku, o jméně = pověst

“uke-, kmen ke zvuk ve slož.:
"—dobný = zvukomalebný, ono
matopolcký; —ma,lebný význam
slov; -malba, z. = vystihování
zvuků řečí; někdy = zvláštní vý
znam hlásek; —měr, -u, m. =
přístroj na měření zvuků; -sled
= sled zvuků podle barvitosti
(nové odb.); -slov£, stř. = hlas
kosloví (zast.); -snivý = snivý
vo zvucích, ve zpěvu (HaL)

'zvukot, -u, m. = zvučeni (Suš.)
'zvuko-tka/ný = utkaný ze zvuků

(Hál.); -tvomy' = zvukodobný;
wěrhý překlad (Dur-d.) = zvu
kově věrný

zvukovka, z. = membrána
zvukovod, -u, m. = chodbička.

kterou jdou zvukové vlny k bu
bínku

zvukový [-'vě; -vost], přid. ke zvuk:
-vá, vlna, stránka; -vost básně
= zvuková stránka (Durd.)

zvůle, z. = volnost (zast.)z dáti
zvůli fantasií (čech); do zvůle
co dělat = do vůle (šmil., Čech);
= nenáležlta libovůle; v. zvolna

'zvundati = uondatl (Tyl)
zvůr, m., v. zůr
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způsob chování, získaný v životě:
můj... zvyk; dělatl co ze -ku; =
obyčej, mrav;
zvykat! (si) čemu (lid. a hovor.
nač) = osvojovati si zvyk, navy
kat, při-; z. koho, z. si něco dělat
jinak;
zvyklý [—le; -Zost] = kdo zvyk—
ne, navyklý, při-: z. čemu (lid
a hovor. nač); z. časně ráno
vstávati atp.; '-le = obvykle.
obyčejně (šaťař., Staš.); -lost =
zvyk;
zvyknouti, -kl, -knuv, -knutí,
dokon. ke zvykatl;
zvykoslovi, stř. = nauka o zv?
cích; -slmmý, přid. k tomu;
zvykem? [-vě] = ustálený zvy
kem, o právu; -ve = ze zvyku

*zvýraznětl, -nějí = státi se Vý
razný

zvysoka, příslov. = povýšené, po
hrdavě: hledět na koho z.

'zvýšenec, -nce, m. = povýšenec
(Čelak.);
zvýšená/na, z. = zvýšené místo

zvýší, příslov. (pův. vz výši) = na
výšku, ve Výšce (kniž): věž z.
50 m ap.;
*zvýšma, Z. = výšina (Ner.);
zvyšovati, v. výšiti

"zypsllonovatělá, sláva = získaná.
bojem 0 y v čes. pravopise (po
směš., V. Zel.)

zývatl, opětov. ke zváti: z. na. koho
= volat (RK.); jinak jen v slož.
nedokon. do- = vy- (Čelak.);
na- = zvati 2.: na—se = mít
jméno, název; 0- se, k dokon.
ozvatl se; *po- = zvátl 1. (.Tlr.,
Herrm., Čech, č.-Chod); “pře-,
nedok. k přezvatl a nazvati;
'při- (Čelak.); v- Boha... = vo
lat, modllti se k němu (nábo
žen.); vy- koho k čemu

zz, cltoslov., v. z
zzíkonitl = uzákonit (Čelak.)
zzz, citosl., v. z



zžásati 1780 žádati

zžásatl, v. žásati:
*zžaslý = užaslý (Hál., čech)

'zželezněti, -nějí = státi se želez
ný (Jungm.)

'zženěti, -nějí = státi se zženštilý
(Puchm.);
*zženilý [Jost] = zženštilý
(Čech); mrzká -lost (Puchm.)

zženštilý || '-štělý [-le; Jost-] =
nabylý ženské povahy

ž <<žé || žet>>, hláska., písmeno
-ž, v. -že
žába., žabou, žáby, žab atd., ž.,

1. obojživelník; symb. studenosti:
studený jako ž.; 2. = děvče (dů
věrně, 7. p. obyč. žábou)

žabák, -a, m. = žabí samec (lid. a
hovor.); = žába 2.: = louže, ma
lý rybník...; žabáma, ž. = mo
křina, rybník, kde jsou žáby;
žabař, -e, m. = kdo chytá žáby;
= břídil (vulg.); Jřz'na, ž. = ža—
bařství; Jský [»řsky; Jawa
= břídilský

žabátko, -tek, stř., zdrob. ]: žábě
žabec, -bce, m. = žábě, žába 2.
žaberní, přid. k žábra
žábě, -běte, stř. = žabí mládě; =

žába 2., žabec;
žabí, přid. k žába: ž. mládě...:
žabžčka, -ček, ž., zdrob. k žába

žabikuch, -u, m. = nůž na kuchá—
ní žab. kudla (lid. a hovor.); ž.,
—a,.m. = špatný lékař (šmíl.)

žabina, ž. = nejedlá., méněcenná
(často domněle) houba (lld.);
žabz'nec, -nce, m., rostl.:
žabiny, ž. pomn. = žabovřesky,
část Brna (lid.)

žabka, -bek, ž., zdrob. k žába. 1.
i 2.; podle podobnosti = druh
nože, část Smyčce, druh brzdy.
ruční svěradlo...

žabó, v. jabot
žabomyší válka || 'Zabomyšo'válka,

ž. (Koll.) = Batrachomyomachia.
komic. epos starořec. ;. přenes.
žabomyší válka = spor 0 ma
lichernost (hovor.)

*zžidovatěti, -tějí = požidovštiti se
(Ner.)

zžíhati, v. žihati; zžíha'oý =
čivý (Sum)

zžírati, v. žráti; zžíravý = sžíravý
" zžírný (Kam.) '

pal

'zživotniti = učiniti životným
(Sok.--Tů.), živě vylíčit (Vlč.);
-tňovati, nedok.

žabovřesky, -sk, -skách, pomn..
vsi v Č., část Brna

žábra, ž., obyč. pomn. žábry, ža
ber = dýchací ústrojí vodních
živočichů

'žábr'ati se = žejbrovati se; slož.
dokon. do- se (Mrs.)

žábry, v. žábra
'žabský, přid. k žába. 2.: -ké dni =

kdy byla. žena žábou (Scheinpf.)
žací stroj = na žeti
žactvo, stř. hromad. =

lil/Dé

žáček, -čka, m., zdrob. k žák;
žačka, -ček, ž. = žákyně, obyč.
= odchovankyně;
'žáčkovatz' koho = jednati s ním
jako se žáčkem (šmil.)

žádací věta, = vyslovující žádost:
žádanka, -nek, 2. = blanket na
žádost; žádaný = oč žádáme;
= žádoucí (Jir.);
žadatel [-lka], -e, m. = kdo žádá

žádat! = prosit, ucházeti se, usl
lovat: žádati co (zastat. čeho)
od koho, na kom, po kom; ž.
koho (4. p. || zastat. 2. p.) zač,
oč; ž. zač po kom, nespr. m.
ž. zac koho; ž. (koho), aby co
udělal, nik. ž. koho co udělat:
ž. co v obchodě = chtit; podob.
ž. co u zkoušky; nežádej si
mne! = nedráždi mě, nezahrá
vej si se mnou; — též o věcech:
ta věc žádá uvážení ll žádá, aby
chom ji uvážili = je třeba, nut
no ji uvážit;

žáci, žá



*žádba. 1781 žal

slož. dokon. (io-\ koho za svědka
(lid.) = po-, aby byl svěd
kem; do- se čeho = žádá
ním se domoci; dožádaný svě—
dek, |spis..„; vuz-_ se (mnoho);
po- koho zač, oč, prostě dokon.;
171/—51 = po-; za.- (si) = podati
žádost;
-žadovati, slož. nedokon. do- co,
čeho (zastan) || do- se čeho =
žádati, vyžadovati; 'nado- se =
nažádati se (Preiss.); po- co od
koho, na kom, po kom = žádati;
vy-, o věcech = žádati: vyžaduje
to podrobnější úvahu, schválení
úřadu, či přítomnost..,
žádá'vat'i, opak.

'žádba, 2. = žádání, žádost (Suš.)
'žáden = žádný (nár., Pittn.)
'žadlavý = pichlavý, o řeči (Svět.)
žádný, původ. = žádoucí, dnes =

vůbec ne některý, a_ni jede.,
ani ten ani onen, " '
není žádný žert, žádná pravda,
žádné neštěstí; ž. člověk to ne
ví...: ž. rozdíl v tom není; za
žádnou cenu ap.; zpodst. žádný,
-ného. m. = ž. člověk..., nikdo

žadonil [-lka], -a, zdrob. málek,
-lka, m. = kdo žadoni;
žadonitž = stále, do omrzení žá
dat, prosit; slož. dokon. za
(Preiss, Vr.); žadonioati, opak.;
žadomvý [-vě] = žadonící: -vé
dítě; -vé oči (Herrm.); -vě se na
koho obrátit (Vr.)

žádost, 2. jedn., 1., 4. mn. -ti, -tí,
—tem,-tech, -tmi, ž. = dychtivost,
touha, žádostivost: ž. peněz, slá
vy || časť. po penězích, po slá
vě. . (zast.); = chtíč: tělesná ž.:
zprav. = ústní, písemná prosba,
podání: učiniti co na, něčí ž.;
podati si ž.; ž. oč, zač;
žádostivý [-stiv; -stí/vě; -stivost]
= dychtivý, toužící: žádostivý
slávy...; býti žádostiv, přijde-li,
co se stane... = dychtiv zvědět,
zvědav; -vě se na. koho dívat;
2. stup. dvějši [-věj1'];
*žádostný [mě] = žádostivý
(kniž.); 2. stup. mější [máji]

žádoucí [žádoucno; -cně; -cnost],
1. = žádající (Jungm.); 2. obyč.
= co si žádáme, přejeme, po čem
toužíme, žádaný, nutný (klid.
úspěch, výsledek...); muž ž. ženě
(Č.-Chod) = po kterém žena tou
ží, vítaný: J'e -cno, aby... = žá
dáme si; dívati se -cně = žádosti
vě (So.); -cnost života (Nov.) =
to, že je život žádoucí

žáha, ž. = palčivý pocit v hltanu;
přenes. zchladlti si na kom žábu
= pomstíti se mu (lid. a hovor.)

žahadlo || lid. ži-, žž- (Jin), stř.
= nástroj, ústroj na žahání, pá.
lení, bodání

žahati || ští-, opět. k žíci, žehnouti
= žehat, žíhat, pálit; ž. rozpá
lenými dráty (č.-Chod); v. po
žahovati. žáhnouti

žahavka, -vek, ž., kopřiva.:
žahavý || žá- kvě; -vost] = pa
lící, palčivý; přenes. -vě špáso
vité věty = kousavě (Vr.); -vost
vtipů (šimáč.)

žábnouti, -hl, -hnuv, -hnut(í), do—
kon. k žahati, žár: ž. řeřavým že—
lezem (Svět.); ž. bičem = šleh
nout (č.-Chod)

žahopalný = působící pálení žáhy
(odbor.)

*žáchora., ž. = žába. 2. (Holeč.)
žák [žákyněL -a, m. = kdo chodí

do školy; = odchovanec vynika
jícího umělce, vědce..: v. žačka

žakár, v. jackard
žaket, -u, m., z franc. = muž..

žen. kabát do společnosti; žoke
tový, přid. k tomu

žákovský [-sky], přid. k žák; -ká.
knihovna = pro žáky; -ká samo
správa = s. žáků; -ká práce, pře
nes. = cvičná, ne odborná, slabá

“žákovstvo, stř. hromad. = žactvo
(zast.)

žákyně, v. žák
žakýtek, -tku, m., zdrob. k žaket
žal, -a..., v. II žití
žal, -u m. = zármutek, bol, bo

lest; ž. nad čím, z čeho



žalář 1782 žamberecký

čalář, -e, m., z lat. = vězení; -řní "žalotrudný = žalostně trudný
vzduch; -řní noc (čech) ll —řový (Há1.)
(Krásnoh.); -řník, -a, m. = Zalov, -a, m., ves v č.; symb. =
strážce žaláře || 'l—řný, -ného, místo žalu, hřbitov (kniž.)
m. (Heyd.); žalařovatč koho ll žalovačný = kdo rád žaluje (lid.,
obyč. žalá- = držet v žaláři, věznil:

'žalký = ubohý (Hanka, z rus.)
žalm, -u, m., z lat. = biblický

zpěv; velký světů ž. = světová
děje, změny (Hál.) ; *žalmický :
-ké vzývání Boha (šlejh.) = jako
v žalmech; -ká velebnost (Sez.):
žalmista, m. = skladatel žalmů;
*žalmo'vati = pěti žalmy, naříkat
(Koll.):
žalmový nápěv

žalný [-no; -ně] = bolestný, smut
ný, naříkavý (basu., liter.); ž.
pokus = žalostný _(Vr.); -no
(Heyd.) || obyč. -ně

žaloba, ž., 1. = stížnost, nářek; 2.
= zákrok ke zjištění právního
stavu, k vymožení požadavku, k
zjištění viny; ž. proti komu, na
koho, proč ll zast. z čeho (Vlč.);
podati -bu;
žalobce [-bkyně], m. =
luje, podá žalobu;
žalobné, -ho, stř. = poplatek za
žalobu;
žalobní Spis = obsahující žalo
bu; míček, -čka, m., zdrob. k ža
lobník; *-nlčkovati = dělati ža.
lobníčka (Vach.); mik [miceL
-a, m. = kdo žaluje ne u soudu,
kdo si stěžuje (hanl.);
žalobný [mě; -mst] = neříkaVÝ
(Palac, Jir.); -ná zpráva = ob
sahující žalobu, stížnost; -ná řeč

kdo ža.

žalost, -i, ž. = žal, zármutek, bo
lest; ž. nad kým, nad čím,
proč; *žalostiplný = žalostivý
(Herit.);
žalostit'i, -stění || -st'nitt' = míti
žalost, naříkat (kniž.); slož. do
kon. za- (Vlč.);
žalostivy' [Jvě; -vost] = naříka
Vý; = žalostný (Wint.); -vá.zpráp
va = žalobná. stížnost (So.);
žalostniti, v. výše;
žalostný [—ně]= působící žalost,
ubohý, bídný, smutný (stav, zprá
va, konec, smí-t...)

Schelnpř.)
ža10vání, stř., 1. k žalovati; 2. z

ruš. = plat, služné
žalovatelný [most] = koho, co lze

žalovati
žalovati = naříkat (velmi říd.);'

ž. komu co, komu na koho = na
říkatí si nač, na. koho u koho,
stěžovatí si; ž, koho u soudu -—
podat naň žalobu; ž. co = DO
dat pro to žalobu; žalující strana;
slož. dokon. na- se (mnoho); ob—
koho z čeho, proč = podat naň
žalobu; 170-si komu = postěžovati
_sl; vy- c = žalováním vymoci;
za- koho = ob-; za- co = podat
pro to žalobu; podmětOvě za
= zanaříkat (Vr.);
žalová'vati, opak.

žalozpěv, -u_ m. =
jící žal

'žaložalný [mě] = velmi žalostný
(Ner.)

žaltář, -e, m., z lat. = kniha žalmu
žalud, -u, m. = plod dubu; -dy v

kartách;
žaludeček, -čku, m., zdrob. k ža
ludek;
žaludeční, příd. k žaludek: ž.
potíže, šťáva, křeče...

žaludek, -dku || -dka, m., zažívací
ústroj; v. kachní; přenes. mít
koho v -dku || mít koho plný ž.
(Němc.) = nenávidět jej (lid.
a hovor.); vidět komu až do -dka
= dobře znát jeho p0vahu (t.):
vyčistit komu ž. = vyplísnit jej
(t); ž. je jeho Bohem = dbá
jen o jídlo (t.)

žaludovitý = podobný žaludu;
žaludo'vý ll —dsk'y', přid. k žalu—
dy (v kartách)

*žaluplný = plný žalu (liter.)

zpěv vyjadřu—

žaluzio c-zije>>, ž., z franc. = dře
věná svinovací záclona; -ziový:
-vá skříň

žambereeký ]] -bersky', příd. k
Žamberk, -a,_ m,.



žampašský 1783 žďabec

žampwšský, přid. k Zampach, -u,
m _

žampion <<-pijón», -u, m., z franc.
= pečárka; mový, přid. ]: tomu

žampus, v. šampaň
'žamputář [-'řka], -e, m. =

nil, tlachal (Herrn)
žanda, m. || ž., domác. tvary k

žan (= Jan) |] k žaneta
žandár, -a, m. = šandar || *žan—

darm (Bezr.); ža'nda'rmerie c-ry
je>>,ž. = četnictvo

žaneta, zdrob. -tka, ž., z franc. =
Jana.; domác. tvar Žanka., ž.

žánr, mista, arový, v. genre
žanynka, ž., zdrob. k žanka
'žapanský = japonský
žapon, -nec, -nsko, žaponerie, v.

Japon
žár, -u, m. = vysoká teplota, Vý

žva

heň; přenes, = nejvyšší stupeň:—
ž. touhy, vášně, hněvu,
pomsty...

'žůravý = zářící (Němc.)
žardynyjéra, v. jardinlera

lásky,

'žárek, -rku, m. = košile, tuni
ka (Jin)

žargon, -u, m., z franc. = jazy
kové zvláštnosti společenské tří
dy nebo její vrstvy, domácká,
důvěrné. mluva odborná, han
týrka; mový: -vá píseň = v žar
gonu (Olbr.)

žárliti na koho = nemít-ně se stra
chovat o jeho lásku; ž. na koho.
nač (na čí úspěchy...) = řevnit:
slož. dokon. 'roz- se = dáti se
do velkého žárlení (Ho.); za-;
žárlivati, opak.;
žárlivec, -vce_ m. = žárlivý člo
věk; žárlivý [-'vě; -vost] = žár—
lící

žárný [-'ně], přid. _k žár = horký.
žhavý, parný: ž. den (Hel-b.);
-ná. muka. = palčivá (Čech); =
plný žáru: ž. zrak, meč (Ner.);
-ná. světla (Herit.); -ná. touha
(Krásnoh)

'žárov, —a, m., navrhované čes.
slovo na krematorium;
žárov'iště, stř. = místo, hranice

na spalování mrtvol; = spále
niště;
žárovka, -vek, ž. = žárové, lampa

žárový, příd. k žár (světlo, pole,
punčoška); -vý hrob = se spále
nou mrtvolon (v starší době)

žas, -u, m. = úžas (básn.)
žásati, opět. k žasnouti: ž. koho

divem = uvádět v úžas (Suš.):
ž. se čeho = strachovatl se
(Kos.);
slož. nedokon. u-, podmětově =
žasnout (Herrm.); (předmětové)
u- koho = naplňovat úžasem
(Suš.) [] z- (Čech)

žasnouti, -sl, -snuv, -snutí = vel—
mi se divit; ž. nad čím; slož.
dokon. u-; v. užaslý, užasínati,
užasovati

žasný, příd. k žas = úžasný, straš
ný (básnlc.)

žat, -a..., v. II žíti
žatec, -tce, m., město;

Žatecko, stř. = žatecký kraj;
žatečtm [-nka],_ -a, m. = oby
vatel Žatce, rodák z něho

"žatevní čas = čas žatvy (Koll.)
'žatl, v. II žíti
žatva, ž., souvisící s žíti, žnu =

žetí, kosení obilí, žeň, žně (kniž.)
*žbán, mak, žbe'r, -u, m., Spis.

džbán, -nek, džber, v. tam
žlabuňka, 2. = bulina. (lid.); ža

m. = pleskálek, „bačkora“ (t.)
'žblouchatl = žblunkat, šplouchat

(Sum.
žblnnk || žbluňk, citoslov. vystihu

jící zvuk při pádu do vody; u
dělati ž.; vodník ž. do vody =
skočil; "žbluňk, -u, m. = kned
lík (Ner., žertov.);
žblunkat'i || -'ňkatz' = dělati
žblunk, šplouchat; slož. dokon.
za- ; žblunkávati, opak; žblun—
kavý [dvě] ll žbluň- = žblunka
jící;
žblunknouti || žblwňk-, -k1, -knuv,
-knutí = udělati žblunk; ž. do
vody = skočit;
žblunkot, -u, m. = žblunkaní

*žbrblatl = bručet, mumlat (Mar.)
žďabec, -bce ll -bek, -bku, m. =

ždibec (lid., Jir., Staš.)



ždaný 1784 *žebrem

ždaný, v. ždáti = očekávaný (šmíl.)
žďér, -u, m., vsi a města; původ.

= vyhořelé, vypálené místo (sou—
visící s hořeti a žár)

ždáti, ždám, ždál (ždal, čech),
ždáv, ždán(í) (jen básnic.), 1.
původ. = čekat (Hanka, RK.
čech); 2. = žádat (básním)

ždibec, -bce, zdrob. ždibeček, -čku,
m. || ždibek (žití-, Ner.), -bku, m.
[[ ždibet, -bte, m. || zdrob. ždi
bíček (Mrs., Kunět.), -čku, ždi
binek, -nku, m. = malý kousek,
troška (lid. & hovor.); původ. =
štipec: ždibcem počítat peníze
(č.-Chod) ; prsty sevřené do ždib
ce (t.)

ždímací stroj = na ždímání, ne
boli ždimadlo, -del, stř.

ždímati, -mám || -mu, -mej, -ma_1e.
-mal, -mán(í) = mačkat, krou
tit něco mokrého a vytlačovati
z toho tekutinu; ž. čepici, klo
bouk... = inačkat, žmolit v roz
pacích; ž. mozek = usilovné pře
mýšlet (Vrchl.); ž. z koho pení
ze = „tahat“, mámit; slož. do
kon. *do- se čeho = dobrati se;
na.- se (mnoho); vy- vodu z
čeho || co; slož. nedokon. vy
ždimovati (říd.); ždímávatt', opak.

žďuchanec, -nce, m. = šťouchanec
(lid., Herb.); žďuchati do koho
= šťouchat, strkat (lid.);

žďuchnoutz', -chl, -chnuv, -chnut(í),
dokon. (t.)

že, 1. podřadná. spojka: vím, že
je to pravda. ap.; s vynecháním
hlavní věty: že prosím o roz
mluvu = řekni, řekněte..., že...:
že pozdravuji ap.; 2. citoslov. =
viď, viďte: je to pravda, že? ||
že je to pravda? ap.; = ano:
To je trest boží. Taky že je
(Rais); ve větách náladových:
že se řízneš! = uvidíš, že..., dej
pozor, aby ses neřízl; že on ne
přijde! ap. = uvidíte, že...; že
by sis z toho něco dělal! = ne

-dělej si z toho nic; že už jdeš!
= to je dost, že...; v. žeť

-že, -ž, příklonné slovce, u zájmen
cože, což, kdože... (v. tam), s vý
znamem náladovým; v. až, než...;
u sloves: dejž to Pán Bůh ap.

žebérko ][ obyč, žebírka, -rek, stř.,
zdrob. k žebro;
žebemí, přid. k žebro: ž. o
blouk...;
žebírka, v. žebérko

žebrácký [-cky,' -čtvíg, přid. k žeb
rák: ž. život = život žebráka,
přenes. = nuzný, bídný; -cká
hůl, symb. chudoby;
žebráct'vo, stř. hromad. = žeb
rácl (Nex—.)

žebrňček, -čka, m., zdrob. k žeb—
rák

žebračenka, ž. = stvrzenka na dar
pro žebráky; = poukázka na
„žebra.ckou“, nestoudně nízkou
výpomoc (za kapitalis)

'žebračeti, -čejí = stávati se žeb
rákem; slož. dokon. ze- (Sez.)

žebračiti se = plahočiti se, při
váděti se na mizinu (lid.); slož.
dokon. o- koho, se = zmrzačit,
přivést na. mizinu; slož. nedok.
ožebračovati (lid. a. hovor.)

žebračka, v. žebrák;
žebrák [žebra.čkaL -a, m. = kdo
žebra; = mrzák, chuďas (lid. a
hovor.); hra v karty, betl

žebrati, -rám U zast. žebři (Hal.
-řu), -řeš..., žebrej, žebraje H
zast. žebře (žebřící, Ner.), -ral.
-rán(í) = prosit o almužnu;
přenes. ž. oč = pokorně, poní
ženě prosit; slož. dokon. do- se
čeho = poníženě se doproslt;
na.- se (mnoho); vy- co = dostat
na žebrotě, poníženě vyprosit,
vyškemrat; zao, .prostě dokon.
(čech); žebrávati, opak.; slož.
nedokon. do— se čeho = poní
ženě se doprošovat

žebravý [-vě; -vost] = žebrají
cí (mnich, řád...); ž. dopis =
poníženě prosebný; -vé hadříky
= žebrácké (Preiss)

'žebrem chodit = po žebrotě (lid.)



žebro 1785 žehnati

žebro, žeber, stř. (z původ. řeb
ro), část kostry; = maso s žeb
rem; = něco podobného žebru:
ž. listu, křídla hmyzu; ž. hory.
pohoří = vypouklý výběžek; u

*žehadlo, -del, stř. = žahadlo
'žehaný = žíhaný (Němc.)
žehati, opět. k žíci, žehnouti = pá.—

lit (čech); ž. koho zrakem =
ohnivě bodat (T. Nov.); žehala

houslí = ozvučná lišta: ž. na & bodala (S.-Tů.);
stropě slož. nedokon. "'do- = přestávat

žebroniti = žadonit; slož. dokon. pálit (Slád.); po- = opalovat,
1711—co = vyprosit; za.- (Herb.); spalovat (odb., kniž.); vy- = vy
žebronívatí, opak.; žebroni'vý palovat; za- zármutek = rozně
[-vě; wosa = žebronící covat (Hlaváč.); žehávati, opak.;

žebrota, ž. = žebraní; chodit po slož. nedok. do-...
-tě, živiti se -tou; = chudoba, *žehavý = palčivý, kousavý, O vtip
bída, chudéci, ubožécl (lid. a kářství (Mrs.)
hovor.) žehlicí prkno... = na žehlení;žebrovati co = opatřovat pruhy žehlič || žehlíř [-řka], -e, m. =

kdo žehlí; žehlička, ž. = žehlicí
nářadí; žehlíma, -ren, ž. = míst—
nost na žehlení

žehliti = horkým předmětem hla

podobnými žebrům; žebrovany'
žebrovatý || máta; [-tě; -tost] =

podobný žebru
žebroví, stř. hromad. = žebra (v

stavitel.); žebrovitý, v. žebrovatý dit urovnávat, (prádlo šaty)
žebř, -8 (nářeč. sokola H časť- slož. dokon. do- co = dokonči

žeb'řik || původ., ale řidší řeb- ti žehlení; na- co = žehlením
řik, -U. m. = nářadí na stou- upravit; na- se (mnoho); pře
pání; zdrob. žebříček, -čku, m.; co = znovu, lépe vy-; roz- šev
též rostl., odbor. řebříček; žehlením roztáhnout; se—
žebřina hřeb-), ž. = postranice 11 Co = žehlenim srovnat; 'u- =
vozu podobná žebříku; pomn. -ný se- (Hal.); vy-, prostě dokon.;
= žebřinák; slož. nedokon. nažehlovatí (T.
žebřiňáček, -čku, m., zdrob. k Nov.); p'ře-; žehlívati, opak,
žebřiňálc, -u, m. = vůz s žebři- 'žehnůček, -čku, m. = kropenka
novitýml postranicemi; se svěcenou vodou (lid., Herb.,
'žebřinec, -nce, m. = žebřiňák Kosm.)
(Maj.); žehnaný = požehnaný
žebři'nka, -nek, ž., zdrob. k žebří
na; = žebřík, za který se dává

žehnatl, z něm.; ž. koho, co ||
komu, čemu = znamenat kří

dobytku píce; žem, vyprošovat mu Boží mi
žebřinovitý E—těl= podobný žeb— lost, zdraví, štěstí..., posvěco—
řině; vati co (nábožen.); Bůh vam
žebřinovy' (řeb-, S--Tů-). Dříd- žehnej = buď milostlv, pomá—
k žebřlna hej; (ve Smyslu nenábožen.) ž.

'žediti se po čem = dYChUt (za- komu = být mu velmi vděčen,
star., Palac., Suš.); 'žedný čeho vroucně děkovat; ž. náhodě
= dychtivý (Suš.)

žeh, -u, m. = žehnutí, pálení, o—
heň: pohřeb -hem, kremace; =
žár, žíhání, šlehání, lesk, pla
men (básnlc.): pekelný ž. (čech);
ž. větru (Koll.), plamenů, blesků
(Vrchl.), ž. v oku (Čech), světel
ný ž. (Břez.); ž. práce = útrapy
(t.)

(šmil.); ž. se s domovem (Jil-.)
= loučiti se (při loučení se od
cházejícímu dělal kříž): slož. do—
kon. po-, prostě dokon.; požeh
nej Pán Bůh, přání hojnosti:
po- (nastávajícím manželům) =
popřát jím štěstí, dáti svolení
k jejich. sňatku; v. požehnání,
požehnaný; pře- koho, se křížem



,žehnouti 1786 železnice

= po-; roz- se s kým = rozlou- žejdliček, -čku, m., zdrob. k
čiti se; roz—se s čím = oželeti žejdlik, -u, m., z něm., stará
to...; roz- se se světem = při- mira na tekutiny; Jikový, přid.
praviti se na smrt; za- = (žehná- k tomu; přenes. -likový střeviček
nim) odvrátit (nemoc, nebezpe- (Rais) = velmi malý
či...); žel, -e || -u, m. = žal, nářek (řid.
žehnávatž, opak.; slož. dok. za- kniž., Koll., Suš.. Č.-Chod); žel

žehnoutl, -hl, -hnuv, -hnut(í) = bohu = bohužel (kniž.); žel bO—
žhnouti (na. kniž.); -nouci oči hu. kde má matička? (Erb.) =
= planoucí (SO.); časť. SlOŽ. 36h; příslovečné ŽEI = lito (Pa
dok. 'do- = úplně spálit; 0- = lac.);
Opálit; = Zardíti SO (Preiss.); ZGSÍLpřežel (Pittner.)
'pro- = propálit (čech); prožeh— 'želaci = přaci (Suš.); želáni, stř.
nut žárem (Sum.) = proniklý; = přání (Koll., Hál.. Heyd.);
při- = připálit; přenes, přl- želaný = vytoužený, žádoucí: ž.
koho na prsa = přitisknout, doplněk (šmil.), klid (Čech);
přivinout (liter.); 102- = za- želatí, Jel-In, z ruš. = přátl si.
pálit, rozsvítit; oko se rozžehlo toužit (řid. kniž.)
(Ner.); rozžehlý: -lé oči (šrám.); želatina <<—tý-»,ž., z franc., kliho—
se- || 3- (Bezr.) = spálit; »- vatina; mový, přid. k tomu
(Jin) || v- se. (J. (jap.) = ve- 'želavý = želajici (Durd.)
hnati se, vproudit; vy- = vy- želé, stř., v. gelé
palit; přenes. = zničit (Krás- želeti, -leji || -li, žel, -leje || -le.
noh.); z- = za- (Ho.); za- = -len(i) = mitl žel, nařikat (pis.);
zapálit; horko potupy ho za- ž. čeho || (Palac-) nad čim =
žehlo (Jin) = rozpalilo, zalilo; nařikat nad ztrátOu čeho, lito
-žehovati, slož. nedok. 0- = opa- vat (knlž.); zemřel, želen zvláště
lovat; po- sudy = vypalovat a kardinálem (Jir.); zajde neželen
vysmolovat; pro- = prošlehávat, (čech) = (nikým) nelitOVá-n;ne
o blescich (Martin.), 0 plame- osob. želi se mi = je mi líto
nech (Jir.); při- = připalovat, (pis.); slož. dokon. o- co = „o
w- = vypalovat; za- = zapalo- plakati to“, smiřiti se se ztrátou
vati;' toho || (Holeč.) pře-; 702- se =
v. zahalil, žehati & žihati roztruchliti se; rozželené srdce

žen:-ati, -rá.m, -rá.ni: ž. na koho, (Hůl-); 2- se: zželelo se mi koho
nač II do čeho (Vr.), vlast. = (2. p.) = bylo mi líto; žeu'vati,
být rozpálen (souvisi s hořetl), opak.
přenes. = být nespokojen, pro- žemza, Stř-. pomn. = okovy, DaSt
jevovat nespokojenost, brojit, železárenský, přid. k železárna,
horšiti se, stěžovati si; -ren, ž. = železná. huť; železář,
ž. s kým = dělat mu výčitky -e, m. = majitel železárny, ob—
(Svět.); chodník se železem; Jaký
slož. dokon. po- si (Herrm.) [[ l-řSWiL přid. k tomu
za-; žeh'rávati, opak.; železitý = obsahujici železo (voda,
žehm'vý [-vě; -vost] =- žehrajici lék, pramen)

žejbrati se = žejbrovati se (Mrs.) železňák, -u, m. = železný hrnec
žejbro, stř., z něm. = mlýnské železnice, 2. = železná. dráha, do

prosevadlo; žejb'rovati = prosé- pravni cesta po železných kole
vat; přenes. ž. se = pomalu jit, jich, celé zařízení s ni souvisici;
šourati se (lid.); slož. dokon. v. železnik;
od- se, při- se, w- se (Rais, -m'cký [mictviL přid. k železnik
'Tré. aj.) (závod);



železnik 1787 ženich

-ni„čář, -e, m., ze slov. = želez- želva, ž._ plaz; želví polévka, kru
niční zřízenec; -n£čá'řskú, přid. nýř; ž. terč = štít (Čech);
k tomu; želvoví/ruz, ž. = rohovina ze žel
-nččka, -ček, ž., zdrob. k želez— vího krunýře; želvo'v'inový = ze
nice; želvoviny; želvovy' skřipec (Hlad)
-niční vůz, čas, doprava. jizdní = s obrubou ze želvoviny
řad, pluk-„ žemle, ž., z něm., bílé pečivo;

železník [-nice, Wint.], -a, m. = zdrob. žemlžčka, -ček, ž.; žem
obchodník Se železem lavka, ž., v. baba; žemlžčkový,

železný [má] : jsoucí ze železa. žemlov'ý = s žemličkaml, žemlemi
obsahující železo (ruda, pramen (knedlík); o barvě, Jakou má.
...); -ná draha (zast.) = že- žemle
leznice; přenes.: -ná. zásoba = 'žemně (místy žemle), ž. = sva
pro krajní potřebu; -na krava. zeček Inu (lid., Němc.)
v. kráva.; -ná. panna. = mněldlo žeň, žně, ž. = žetí, žatva; = co se
v podobě ženy; -ná. vrata, symb.
neústupnosti: dobré (pěkné) slo
vo má. vrata otvírá. (přísl.): že—
lezná, vrata, soutěska na Dunaji;
-ná. doba = poslední období ko
v0vé kultury; symb. pevnosti, v'y
trvalosti, tuhosti, tvrdosti, tvrdo
šíjnosti atp.: míti -né nohy, zdra
ví, -nou vůli, píli; -né odpovědi
(Palac.); -ně silný (V:-.) =
velmi; -ně mohutný osud (Č.
Chod); 2. stup. železnější [-něji]:
ztvrdnouti ještě -něji (šrám.)

železo, stř., kov; symb. pevnosti,
pevného zdraví: býti ze -za;
symb. hojnosti: mít peněz jako
želez '(lid. & hovor.): staré ž.,
symb. bezcennosti: patřiti, dáti
co do starého železa; v. horký;
v. pomn. železa, želízko

železobeton, -u, m. || železový be
ton = beton se železnými pruty:
—betonový, přid. k tomu

železový, přid. k železo: ž. lak, be
ton

'želíř, -e, m., z něm. =
střecha (Puchm.. Suš.)

želívati, v. želeti
žolizko, stř., vlast. zdrob. k železo

= železná součástka, drobné že
lezné náčiní: ž. nože, kadeřnic
ké... ž.; přenes. míti dvě -zka,
několik -zek v ohni = sledovat
najeanu několik zájmů; pomn.
-ka = brusle (lid., Jil-.); = o
kovy, pouta (lid.)

plocha

nažne, sklidí, sklizeň, Výtěžky,
kořist; pomn. žně, žní = doba
žatvy; přenes. = doba hlavního
výdělku: o vánocích mají obchod
níci žně; v. ženný, žňový

žena., ž. = dospělá osoba žen. po
hlaví; = manželka; lesní, diva
ž. = víla; Lotova ž., v. Lot

ženáč, -e, m. = ženatý muž (lid. a
hovor.)

ženantní || časť. ži- [-nč; -nost],
z franc. = budící ostych, roz
paky, choulostivý, ožehavý

ženatec, -tce, m. = ženáč (lid. a
hovor.);
ženatý [ženat] = mající ženu,
manželku: ženatý muž || býti
ženat

ženerosita, Jasná, v. generosita
ženes (doré), v. jeunesse
žengle || žingle, ž., z něm. = šně—

rovací jehla (lld.); zdrob. Jičína,
-ček, ž.

ženialita, -álnf,
-á1ní, v. tam

'ženicí cylindr = svatební (Vr.)
ženlčka, -ček, ž., zdrob. !: žena

zprav. genialita,

(nářečí.)
ženidlo, stř. = chuť na ženění

(lid.)
ženich, -a, m. = nápadník před

svatbou; symb. nastrojenosti.
ostýchavosti (lid. a hovor.);
ženichovský = pro ženicha: ž.
oběd (lid. a hovor.); = příznač
ný pro ženichy



ženijní 1788 žert

ženijní a-"nyj-», z franc. = tech—
nický (o vojsku): ž. služba, oddíl

ženílek, -lka, m. = kdo by se rád
ženil (lid., Jin)

ženilka || ži- |l mylka, -lek, 2.,
z franc. chenille = plyšové, sa
metové pletivo; -lkovy' šál (Puj
man.), Šátek

'ženima || žem'na, ž. = soulož-nice,
kuběna. (zastan, Jin)

ženista <<-ny->>,m. = člen ženijního
oddílu

'ženíšek, -ška, m., zdrob. k ženich
ženitba, ž. = ženění, sňatek
ženiti koho (s kým) = chtít, aby

se oženil, davat mu za ženu; otec
žení syna = připravuje jeho že
nitbu || časť. ž. se = bráti si že
nu, míti svatbu; všichni čerti se
dnes žení, o silném větru, 0 me—
telici; slož. dokon. o- koho, se
s kým; po- se (hromad.); při
se kam = ženitbou se dostat;
vy- peníze = získati ženitbou;
—žeňovati, slož. nedokon. při- se
(Olbr.); vy—(Herb.); žen/Watt se,

, -nek, ž., zdrob. k žena; v.
běžný

žonkýl ll -kyl, -a, m. =
(Puchm., (E.-Chod)

'ženný = žňový (Jin)
žene-, kmen k žena ve slož.: _bijce,

m. = vrah ženy (Suš.); -láska,
ž. (t.); -mstivá valka = mstící
ženy _(Mejs.)

ženovati se (říd.), z franc. || lid.

zženštilec

a. hovor. ženýrovati se, Hmi-,
podle něm. = ostýchati se

ženská, -ké, ž. = žena (často
zhrub.)

ženský [-sky; -skost; -stv£], přid.
k žena = týkající se ženy, žen,
co maji, nosí... ženy, pro- ženy...
(šat, pláč, lékař, časopis, práce.
povolání, nemoc...); ž. zaměstna
nec, nečes. m. zaměstnankyně;
ž. rod (mluvn.); ž. rým = 3 po- _
slední slabikou nepřízvučnou; -kú
otázka = týkající se postavení
ženy v rodině, ve společnosti:

-ká. ruka, tvář..., přenes. =
ska, ale podobná. ženské;
-skost = ženská. povaha (Herit.):

muž

-ství, stř. = souhrn ženských
vlastností

'ženstvo, stř. hromad. = ženy
(Hm.)

'ženštěti, -tějí = vyspívat v ženu
(Scheinpf.); slož. dol-ton. se
(Preiss)

ženština, 2. = žena, ženská. (často
hanl.)

*ženštivo, stř. hromad. = ženské
(Šrám.)

žentour, -u, m., z něm. = zařízení
na pohánění hospodář. strojů;
-rový: -vá mlátička

ženu, v. hnáti
ženuška, -šek, ž.,

(cit.)
'žený, v. genie
ženylka, v. ženilka
'ženýrovati se, v. ženovati se
'žer, -u, m. = žrádio (Jung—m.)
žel-av, -a, m., pták; též zerav
'žeravěti, -vějí = stavati se žera

vý, rozpalovati se: slož. dokon.

zdrob. k žena

roz- se = rozpáliti se (So.);
rozžeravěný (t.); žera'vý = žha—
vý (Preiss.); v. žeřavěti

žerď, -di ll -dě, ž. = dlouhá tyč
žernosecké víno = ze žernosek
žel-nov, -u, m. = mlýnský kámen:

osličí žernov, t. j. poháněný
oslem, symb. hanby, toho, co nás
tíží; žemovy': -vé placky (Kosm.)
= z mouky mleté mezi žernovy;
žemůvek, -vku, m., zdrob. k žer
nov

'žerný, o dobytku = který dobře
žere (Baar); = hltavý (Koll.)

žert, -u, m., z něm. = slovesný
projev. čin pro obveselení, šprým:
dělati si o čem žerty (Palac) ||

“obyč. dělat, tropiti si žerty z ko
ho, z čeho; učinit, říci co z
žertu, žertem; není mu do -'-tu:
nerozumeti žertům, přenes. =
nebýt přístupný žertům; nutiti
se do žertu = překonávati smut
nou naladu žertem; bez žertu =
vážně;



žertva

žertéř || -týř, —e,m. = kdo rád
žertuje (zastan, Č.-Chod);
žertíček, -čku, žertík, -u, 111..
zdrob. !: žert:
žertovati = dělati žerty-, ž. s
čím = nerozvážně zacházet: slož.
dokon. vy—:už mám vyžertováno
(Herrm.) = pro mne už žerty
nejsou; za. si; žertovávati, opak.;
'žertovntk, -a, m. = žertovný
člověk (čech):
žertovný [-ně; -nost] = dělající
žerty, obsahující žerty, směšný,
veselý (človek, řeč, kousek, pí
seň)

žertva, ž., z ruš. = oběť (llter.);
žertvovatt = obětovat (Krásnoh)

žertýř, v. žert
'žeřavěti, —věji= stavati se žeřa

vý; slož. dokon. 702- se;
žeřa'uý = řeřavý

žesť, -ti, ž., z ruš. = plech:
žesťwý hudební nástroj;
střecha (Krásnoh)

: žet, \jméno písmene z: znáti co
od a až do žet = všecko, po—
drobně (hovor.)

II žet, -u, m., zčeštěním z jet, v.
tam

žee = že 2. (lid.)
žetí, v. II žíti
žeton, v. jeton
žetový, přid. k II žet: -vá. ozdoba
žezlo, -zel, stř. = krátká. berla,

odznak panovnické moci;
žezlonosný, -'vlád'ný = nosící žez
lo, vládnoucí jim (_v překl.)

'žežhulice, ž. (Heyd.) [[ žežhulka
(Mácha) = žežulka

žežnlčí, přid. k žežulka: ž. hlas;
žežulka, -lek, ž. = kukačka; =
vstavač (lid.);
'žežulkovatý = zbarvený jako že
žulka (Svět.)

lhář [-řka], -e, m. = kdo úmysl

-vá

ně zapálí cizí majetek, palič;
žhářský [-sky; -stvi], přid. k
tomu

'žháti,. opět. k žíci (umělé) = ho
řet, svítit (Mar.); = pálit (Staž.)

žhav, přid., v. žhavý

1789 žíci

žhavěti, -vějí = stávatl se žhavý:
přenes. 'o bytosti (srám.); slož.
dok roz- = rozpáliti se; *roz
co = rozžhavit (č.-Chod); pře

.nes. roz- láskou (Jir.) || roze
(Vr.); rozžhavěný = rozpálený

'žhavina, ž. = žhavá hmota;
žhavžti = činiti žhavým; slož.
dokon. roz-; nedokon. rozžhave
vati

žhavorudý = rudý do žhava (čech,
Mokrý)

žhavý [-vč; dvost] = žhoucí, roz
pálený, palčivý || ojediň. (Krás—
noh.) žhav, -a...; přenes. = ho
roucí, vášnivý, vroucí, ohnivý
(pohled, políbení, laska, touha
...) (liter.); ž. zvedavec (Jir.);
žhavý do čeho, nač (do učení,
na čtení, Jir., apod.) = lačný,
dychtivý, .,posedlý"; ž. po Ru
sech = vášnivě je milující
(Ju-.); -vost po penězích = dych
tivost (Svět.); 2. stup. žhavějšt
[Hvěii]

žhery, žher, -rách, pomn., ves v č.
žhnoutl, žehl... a řidč. žhl (Ma

jer.), žhnul... (Vr., Vanč.) =
hořet, planout, pálit... (jen 11—
ter.), o slunci (VL), o skrani.
o tváři (Vr., Vanč.); o krvi (So.).
0 meči;
slož. dokon. pro-, přenos. = pro
niknout (Krásnoh.); za- = za
planout, o očích (Vrchl.)

žhoucí = žhavý, hor-lá: ž. slunce
(Rals); ž. studem = planoucí
(So,) apod.; přenes. o oku, po
llbku... (llter.)

žhounek, -nku, m. (Heyd., Ner.) -=
žhavý úlomek, jiskra ll žhounka,
ž. = padající hvězda (Ner.)

žibřid, -a, m., muž. jm., z něm.
Siegfried

žícl, žhu, žžeš..., žhou, žzl, žha,
žhouc. žeh. žehšl, žehl, žhla, žžt,L
n(í) || (lid. ve slož.) -žav, -žal,
-žat(í) a -žev, -žel, -žet(í) =
palit (jen říd. kniž.): oči žhou
= planou (Nebes.); oheň zže
= hoří, plapolá (Krásnoh.); žže
slávy jas (t.);
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slož. dokon. o-: kdo se střeže,
zřídka se ožže (přisl.); roz- oheň
(So.), rozžhou oheň (Nei-.); za
louč (Klost.);
opět. žahatí (žá-), žehati, -žeho
vati, žháti, žihati, V. tam

'žíčiti, ze žitčiti, sr. u-žitek (ná
řeč.): ž. co komu = přát, pro—
půjčovat... (Koll.); ž. se čím
(Palac., Suš.) II v čem (Koll..
Suš.) = užívati toho, těšit! se
tomu, kochatl se tím; slož. do
kon. zao-, z toho pójčiti, půjčiti,
v. tam;
'ž'ič'n'ý= přejný, příznivý (Mejs.)

žid [židovkaL -a., m., národ. jm.;
žid [židovka] = příslušník ži
dovského náboženství; = šmouha
na stěně (lid.); dělat na koho
žida = posměšné posuňky (lid.,
Ner.); věčný ž. = Ahasver;
o židech = v židovské čtvrti

židácký, přid. ]: židák = židovsld'
(Herb.);
žždáček, -čka, m., zdrob. k židák,
-a, m. = žid (html.)

žíďátko, -tek, stř., zdrob. k židé
židenice, -ic, pomn., část Brna;

židenický [] lid. židensk/ý
žídě, -děte, stř. = mladý žid, -dá

židovka;
židisko, stř. = žid. židák (hanl.,
Herb.)

'židký [-kost] = řídký, tekutý.
pružný (lid., Suš.); -ká. metla
dobré dítky činí (přísl.)

židlárna, -ren, ž. = dílna. na. židle;
-lář, -e, m. = kdo dělá. židle

židle, ž., z něm. = nářadí na se
dění; sedět, sedat na. dvou žid
lích = chovati se obojetně;
zdrob. židlice (Arb., Třebíz..
Preiss) || obyč. židlička., -ček,
ž.; Jicmw' rákos

'žídlík, -u, m. = žejdlík (Herb.)
'žídlo, stř. = zřídlo (lid., štulc)
'židomil, --a., m. = přiltel židů
židovička, -ček, ž., zdrob. k ži

dovka. v. žid
.židovina. ž. = židovka (lid. hanl..

Erb.); = židovské jednám
(hanl.); pomn. my = skráně

(zast., bibl.); zdrob.
= židovička (Jin)

Zidovka., žid-, ž., v. žid;
židovna, -ven, ž. = židovská ško

-vi'nka, ž.

la
židovský [-sky ; -stvi], přid. k žid,

žid; pro strach ž. = před židy
(bibl.); -ská. škola; symb. hluku
(lid. a. hovor.);
žídovstoo, stř. hromad. = židé.
židé;
židovštěti, -tějí = nabývati ži
dovského rázu; slož. dokon. ze-;
židovština, ž. = židovský jazyk,
hebrejština. (han1.);
židovštiti co = dávati tomu ži
dovský ráz; obyč. jen slož. do
kon. po-; požidovštěný;
slož. nedokon. požidovšťovati

žigolo, v. gigolo
"žíha, ž. = šmouha, pruh (Klost)
žihadlo (ží—),v. žahadlo
žíhaný = „pálený“, příčně pruho—

vaný
žíhati, opět. k žíci, žehnouti =

rozpalovat (kov. ..) ; podmětově
= (ohnivě) šlehat, o blesku; =
zářit“ (Ner.) ;
slož. nedokon. roz- = rozsvěco
vat; 11- = vpalovat (Krásnoh.);
z- = zapalovat (Mok.); přenes.
blesk nadšení zraky zžíhá
(čech); z- se = rozpalovati se
(t.); o myšlenkách = povstávat
(t.); za- oheň; přenes. za- lásku
(kniž.); za- se záštím, čistým
žárem (Čech); západ -há se bles
ky (šmil.); žihávati, opakov.;
slož. nedokon. roz- atd.

žíhavý Mně; -vost] = žíhající, šle—
hající (Břez.); přenes. o řeči
(J ir., čech)

'žíhlava, ž. = žahavka (slov.,
Koll.)

'žíhnouti, -h1, -hnuv, —hnut(í) =
zažehnout; slož. pro- = pro
žehnout (Břez)

'žíhon (Němc.) || ži-, m. = šiňon
'žihravěti, -vějí = stávati se žihra

vý (Holeč.); žih-rcwý = rozpále—
ný, řeřavý (t.)
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žíla, žilou, žíly, žil, žilám atd..
ž. = céva, vedoucí krev k srdci:
symb.: básnická žíla = básnic
ké nadání (hovor.); nemit v so
bě dobré žíly [] není v něm dob
ré žíly (Němc.) = dobré vlast
nosti (lid. a hovor.); aby se mu
nezkrútily žily = aby nezleni
věl (t.) || ať se mně žíly pod ko
leny nekrči (Němc.); sr. pustl
ti, títi (za-); zlatá. ž. = hemo
roidy (lid.); podle podoby ž.
zlata... = pruh zlata v hornině;
přenes. ž. = samčí pohlavní úd
(lld.); = silný prut, býkovec

iilčička, -ček || žilčinka, -nek
(Arb.), žilečka., -ček, ž., zdrob.
k žíla

žiletka, -tek, ž. = holicí nožik,
přístroj (z osob. jm. Gillett)

'žllina, ž. = žíla., nerv (stč., obroz.)
žilka, —lek,ž., zdrob. k žila
žilkovaný, v. žilkovati;

žilko'vati co = dělat na tom „žll
ky“, tenké proužky; žilkovany'
papír...; -né ruce = s tenkými
žilkami (T. Nov.); žilkobatfy',
mitý = s žilkami

'žllna, ž. = nerv (obrozen.)
iilnatý [-tě; -tost] = s hojnými,

velikými žilami (krk, ruce...)
žllníček, -čku, m., rostl.
'žilný = žilnatý (čech); -ná ple

teň = pletivo žil (Č.-Chod)
žllobití, stř. = tep žil; přenes.

= rušný život (Olbr.)
'žilobně: zlo, dobro lid (4. p.) ž.

probíhá. (Ner.) = jako tepající žíly
'žílovaný = pruhovaný (Jil-.)
*žilovatý (Jin) ]] witý (Baar) =

žilnatý
žíň, ž., v. žíně
žlnantní, v. ženantní
žinčice, ž. = syrovátka z ovčího

mléka.; žinčičný tvaroh
žíně || 'ži/ň (č.-Chod), ž. = koň

ský vlas; = žíněna látka, hou
ně (Palac.); žiněnka, ž. = ži
něná apod.“ podložka do postele,
v tělocviku na skákání; žiněný
= z žiní (síto, pás, roucho. cho—
.chol, koberec...)

žlngle,_v. žengle
žíní, stř. hromad. =

= třásně (Marcha)
žlnilka, v. ženilka
žínka., -nek, ž., 1. zdrob. k žena:

2. zdrob. k žíně = hrubé tkani
vo na mytí; žinkář || žida-, —e.
m. = výrobce žínek; Jaký
[-řstv£], přid. k tomu (Preiss)

žiňon, m., v. šiňon
žíňovltý = jsoucí jako žině
žinýrovati se, v. ženovatl se
žlnylka, v. ženilka
žír, -u, m. = žrani. žrádlo, pastva.

žině; přenes.

(Jin, StašJ; = výkrm hospo
dářských zvířat

žil-ata., ž., z arab., přežvýkavec;
symb. dlouhého člověka (lid. a
hovor.); žirafi krk...

* žirant, v. giro
-žírati, y. žráti
žíravina, ž. = žiravá. látka;

žíravý kvě,- -vost] = sžíravý.
sžírajíci: ž. vztek (č.-Chod); ž.
glosator = kousavý (Sez.); =
leptající, leptaVý

žírný [mě,——nost] = jsoucí na žir
(dobytek); = úrodný (liter-.)

žlro, v. giro; žárovati, v. giro a
juror; žíravý, v. giro;
žiry, v. juror

'žířltl = planout, hořet. doutnat
(liter., Ner., čep, šrám.); pře
nes. o rozkoší (Suš.); = dychtit
(Hál.); = rozdmychovat (Vrchl.);
slož. dok. za- = zazářit (šlejh.,
Holeč.)

žitečko, stř., zdrob. k žito
'žitel, —e,m., z ruš. =

(Puchm., Koli., Čelak.)
žití, stř. = život
*žitíčko, stř., zdrob. k žito (Staž.)
I žíti, žiji, žij, žije, -jíc, živ, žil.

žit(i) = býti živ, ne mrtev: ne
mocný ještě žije; = traviti svůj
život: ž. vesele.... v chudobě, v
bohatství, v míru...; žije se dra
ho, lacino... = živobytí je dra.—
hé...; 2. u koho, s kým = byd
liti, stravovati se, míti společ
nOu domácnost; ž. s kým v přá
telství... = míti s ním přátelské

obyvatel
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styky; ž. na svoje ruce (Svět.)
= z práce svých rukou; žít ro
dině, přátelům, vlasti... II pro ro
dinu... = plně se věnovat; ž.
myšlenkou, slávou... = myšlen
kou... být udržován při životě;
slovo... žije = vyskytuje se.
užívá. se ho; ještě naše slovanská
řeč žije (pís.) = trvá„ nevy—
mřela; jeho památka žije = u
držuje se, trvá.; postavy v ro
máně žijí = jsou jako živé;
slož. dokon. do—se 50 let, nevdě
ku... = dočkati se; do- světů =
přečkat je (Ner.); do- = dokon—
čit, život, trvání: společenský
řád dožil; 0- = oživnout, přijít,
probudit se k novému životu.
o mrtvém; přenes. o živém =
nabýt nové, větší životní síly,
chuti k životu, nabýti zajmu.
rozveseliti se...; o městě, 0 uli—
cích... = naplniti se lidmi, státi
se rušný; po- co = sníst (kniž.);
po-u- čeho, v. dále u-;
pro- mládí... = ztrávit; pro
těžké doby... = zažít; pro- 11
mělecké dílo... = citově, rozumo
vě pochopit;
pře- koho = žíti déle než on;
pře- se, o zvyku, slově... = vy
jíti z užívání, z obliby; 'roz- se
= začíti žíti (sal.);
8- se s kým, s čím = zvyknout,
přizpůsobiti se, splynout: s- se
s prostředím (Klič.); býti s kým,
s čím sžilý;
u- slova.... = vyjádřiti se jím;
u- radostí, rozkoší, světa... = za
kusit radostí..., poměti se na
světě dobře; nic neužít = neza
kusit nic dobrého;
u- || pou- koho, čeho (pomoci, ná
stroje, prostředku...) = vzíti si
na pomoc, jako prostředníka,
obrátiti to k své potřebě; 1:—se
do čeho = vmysliti se; v- se.
o slově... = ujmouti se; vžitý
= co se vžije (Nov.) || časť.
vžitý; vy- kraj = vyjíst
(Puchm.); = dovésti žít (Koll.);
vy- mládí = ztravit (Ner.); vy

se = plně užíti života; v. vyžilec,
-lý;
za- co = snísti (Němc.); zlým
toho zažije = zlým to odpyká:
za- co = ztrávit; za—co, válku...
býti živ za čeho; za- dobré i zlé
.. = zkusit, poznat; za- dojmy.
poznatky... = duševně zprac04
vat; zažité, stř.; dobré z.! =
přeji dobré strávení;
zneu- koho, čeho = užít, vyu
žitkovat k nekalým účelům;
-ž£vati, slož. nedokon. do- se 50
let, dlouhého věku; dožívající
společenský řad = prožívající
poslední léta svého trvání; od
zbytek žití (Tilsch.) = trávit: o—;
po- co = jíst; po- důvěry =
těšiti se ji, mít ji; pro-, pře
se, s- se; u-, pou- pomůcek...;
u- lék = brát jej; u- světa...;
u- pole (2. p.)... = bráti z něho
užitek; v- se; vy- se; za. =
trávit; za- válku...; zneu- koho,
čeho;
dokon. dou- prášky... = úplně
využívati

II žíti (nik. žati), žnu, žni, žně—
te, žna, žnouc, žav, žal, žat, žetí
(lid. žnout'i, žnul...) = sekatt
srpem (trávu, obilí); slož. do
kon. do- = skončiti žetí; na.—

-čeho (mnoho, trochu); na- se
(mnoho); od- = odsekat, od
kosít; po- = pokosit; pro- co =
žetím uprostřed učinit řidším;
pro- se = žetím uprostřed do—
stati se někam; pře- = srpem
přeseknout; při- tráVy = ještě
trochu na-; při- pšenici = zkrá
tit vršky; 'roz- = žetím romek—
nout...; se- obilí = po- | &
(Erb., Slád.); u- trávy = tro—
chu na-; u- si prst || u- se do
prstu = poraniti se do něho při
žetí; vy- trávu = úplně pokosit;
vy- si peníze = žetím vydělat;
-žínati, slož. nedokon. do- atd.;
pod- co = žít vespod; pro-;
15—si žita (Herb.) = žít víc,
než nám patří; 1m-)
'-žmovati, slož. nedok. do- atd.
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žitko, stř. zdrob. k žito (říd.) 'živltl koho = dávat mu potravu,
žitná, ž. = žitná. kořalka;' “živobytí. krmit, dávat obživu.

žžtmště, stř. = žitné pole; živobytí; ž. se mlékem... = míti
žitný, přid. k žito: ž. klas; -ná
půda = vhodná. na žito ; ž. chléb,
-ná. kořalka = ze žita

žito, 'stř., druh obilí; nářečí.. _=
pšenice (Bezr.); být bit jako ž.
= mnoho (lid. a hovor.): -ho
dit flintu do žita, v. hoditi

živ, Ma..., v. živý
Ziva ]] Záměna, ž., zčešť. jméno

říms. bohyně Ceres
živáček, -čka, m. = živá, duše (v
'pohád., lid.) '

živan [-nka], -'a, m., kř. jméno
*živáň, -ně, m. = příživník, lupič,

zbojník (slov., Heyd.)
živcový, přid. k ž'i/vec, -vce, m., ne

rost
živel, -vlu, m. = (podle starého

názoru) jeden ze základních je
vů & látek, element (země, voda,
vzduch, oheň); přenes. = přírod
ní jev vůbec (povodeň, vichřice.
sucho...); je ve svém živlu =
bavi jej to, těší, s chutí to dě
lá....; = složka, součástka: do
mácí, cizi... ž. v národě; epický,
lyrický ž. v básni; = řada je
dinců, společenská. vrstva: neka
lé... živly

živelní || —'ný[-ně; -'nost]: -n.í po
'- hroma = Způsobená. živly (za

playou, neúrodou...); -ní pojiš
tění = proti živelním pohromami
-ný odpor = jako když se vzbou
ří přírodní živly, všude, u všech
lidí, prudký, nepřekonatelný:
živelný vývoj = ponechaný sám
sobě, do kterého nezasahujeme

žlvený, v. živiti
živěna, v.- Živa
živice, ž. = pryskyřice; živič'natý

= "hojný na živící; živičný =
obsahující živici

živina,. ž. = živná látka
'živili (mn.), žim'o (jedn.), jiho

slov. = ať žijí, žije, .buď(te)
.zdráv(i). nazdar!

živitel [-lka., .*-Zkynč], -e, m. =
kdo živil
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za. potravu mléko; ž. se prací...
= žítl z práce; než. koho = ne
nechávat na živu (zast.); ž. v
kom .naději = ' udržovat,. vzbuzo
vat, posilovat; ž. narodni cit
(Jlr.): .ž. spory (Baar); ž. žár
v .duši (Vrch1.); dobře živený,
o dobytku, lid. a hovor. o lidech:
slož. dok. '0- = přivést k životu.
vzkřísit: o-. staré spory = ob
novit; o- barvu... = 05věžit; o
výklad o čem- = učinit živým,
zajímavým; ob- koho, se = dát
mu živobytí, uživiti ho, se; Při

__se u koho, 'při kom, při čem =
najít živobytí, obživu; přenes.
přl- se při kom, při čem = zís
kat, mít prospěch; 'spo- = ob
(Pittner.); u- koho, se = opatřit
mu, si živobytí, obživu; vy- do-
bytče = udržet při životě; vy
koho = u- (říd.); 'z—plamen =
rozdmýchat (RK.); .z- se„ _ochi
llastlckěm zblouznění (Palac) =
udržeti se; zžimený: -ně ohně (Če
lak.): '
-ščvovati, slož. nedokon. 'o- co:
podmětově o'-, v. živnouti; ob
se (Preiss,) = živlti se; při- se;
u- (Ner.); vil/=; vy- se = žlviti
se, žít (Jir.);
živívati, lopak. _

živnost, -ti, ž., příd. k živný = „co
žlví“. pravidelná. výdělečná čin

.nost, řemeslná nebo ji podobná.:
= živobytí (zastar.,lKoll., Palac.);
živnostenský [-sky] (list-, řád,
úřad, právo...);
živnostnický [-cky; -ct'ví], přid.
k živnostník; mictvo, stř. hro

; mad. =-_živnostníci; _
živnostník [-nice], -a, m;_= kdo

.. provozuje živnost“
živnouti = stávati se živý, pro

bouzeti se k životuj rašit (Ji-r.);
'zprav. slož. doko'n. 0-3" řídč.

Ob- = ožítí (V. “I žiti)'; oživlý ||
obži/vlý; nedokon. oživati- || oži

wvo'vatč "(v. též živiti)'
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živnůstka, -tek, ž., zdrob. k živnost decký, umělecký, rodinný, son
živný = živící, skýtající život, ži- kromý... ž.;

vobytí, výživu: ž. duch (Vrchl.); 2. = působnost, platnost: zákon,
-ná ruka (Němc.), hrouda (Baar), usnesení vstoupí v ž. = nabude
míza (Čech), půda, látka platnosti...; spolek vstoupil do

živo, v. živý
živo-, kmen k živý ve slož.: -bytí,

stř. = život, obživa, strava:
zdrob. *-bytičko, stř. (Kos.);
“čerstvý = svěží (Koll.); -čich,
-a. m. = živý tvor, zvíře; -čicho
pis, -u, m. = popis živočichů;
—čiš'ný [—ně; -nost]: -čišné teplo.
uhlí, potrava...; -čišný pud... =
jako u živočichů; -čišnost (u lidí)
= -čišne sklony (Sez., Neum.);
—čišná.říše neboli -čišstvo, stř.;
“dávný = dávající život, oživu
jící (Suš.)

živohošť, -ě, ž.. ves v Č.
živok, -a, m. = živočich (zast. od—

bor., Koll., čech)
*živo-lika, ž. = Obrázek ze života;

= žánr (Koll.); -likářsw£, stř.
= malování žánrů; "-pisec, —sce,
m. = malíř (t.);
'-rodost, -i, ž. =
rozených dětí

živořitl = bídně, nuzně žit, „kle
pati se“; umění... živoří = ne
kvete, 'nedaří se mu; o rumech
Slovanů (Koll.) = tlít, ležet; slož.
dokon. na- se dosti; živořwati,
opak.; *živoři'oý = živořící; -vá
léta = léta živoření

živost, v. živý
život, -a, m., 1. = opak smrti,

žití, vznik, trvání ustrojenců, je
jich vývoj: ž. lidí, zvířat, v pří
rodě; vziti si ž. = spáchati sebe
vraždu; boj na ž. a. na smrt; =

počet živě na—

rozmanité projevy, způsoby. 0
kolnosti žití : těžký, krutý,
příjemný, veselý... ž.; v. psí;
být jako bez života = málo
projevovat svůj život“, straniti
se života, nemíti zájem o život
kolem sebe; = projevy jen po
některé strance; společenský ži—
vot = projevy života ve společ
nosti, společenské styky, -ský
ruch; ž. v městě, na vesnici; vě

-ta = začal činnost (Pa1.):
3. = břicho (lid.); _plod -ta
(biblic.);
4. = šat na „život", na břicho,
na prsa: těsný, úzký, krátký... ž.

životaschopný [-ně; -nost] = schop
ný života (kniž.)

'životek, -tku, m., zdrob. k život
(Wint.)

životní, přid. k život.: ž. zkušenost,
zásada, otázka, zahada, velikost,
pojištění, družba...,
životný [-'r_zě,'-nost]: -né jméno
= jméno živé bytosti (člověka,
zvířete); -na síla = životní (Ho—
1eč.); -ná postava v slovesnem
díle = jako živá., vzatá ze života;
opak neživotný: -né jméno =
jmeno neživých věcí; -na postava;
-ná. legenda (So.); -ná. ruka =
chladná, jakoby mrtvá. (R. Svob.)

života-, kmen k život ve slož.:
'-běh, -u, m. = běh života (Kop.):
dávný = dávající život, živný;
'-kus, m. ]] Jika., ž. = živolika.
(Koll.); 11728,-u, m. = vypsání
života; misce, -sce, m. = autor
životopisu; misek, -sku, m. zdrob.
k životopis (Ner.); -pisný [mě]
(román, práce); -správa, ž. =
uspořádání života, dieta; *-tvorce,
m. = tvůrce života (Mar.); -tvor—
ný (šmil., šal.)

'životvomý = živototvorný (Vrchl.)
živoucí = žijící, živý: ž. bytost,

tvor..., styk (V1č.)
-živovati, v. živiti &.živnouti
živůtek, —tku, m., zdrob.- k život

1. a, 4.

živý [žio,- živo; živě,- žwostJ =
žijící, ne mrtvý: živý člověk...:
býti živ = nebýt mrtev, ještě
žít; nebýt již mezi živými = být
mrtev; býti živ z čeho, prací... =
živiti se, míti živobytí; je živa
jen na lékach (Němc., lid.) =
samými léky; — živá. váha =
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váha živého zvířete; živé maso =
tkáň, kterou se bojí otevřená rá
na; nebylo tam živé duše = vů
bec nikdo tam nebyl;
živý jazyk =. kterým se mluví,
ne vymřelý; živé slovo, 1. = ži
jící, kterého se hojně užívá; 2.
= mluvené, ne psané; živý pří
klad = ze skutečného života, ne
smyšlený; živý obraz na divadle
= který tvoří živé osoby;
živý smysl, cit pro krásu, pro
spravedlnost = jemný,_ne otupě
lý; živé barVy = veselé; živá
voda = oživující (v pohádkách);
živý plot = ze živých rostlin;
títi do živého, v. titi;
= čilý, rušný, oživený (člověk,
dítě, ulice, ruch, zájem, hovor,
rozprava, zábava...); v. mrtvola,
paměť;
živou mocí něco chtít, nemoci se
něco dověděti... = mermomocí,
nijak;
v městě je živo = rušno...;
být na živu, na. živé || naživu, -vě
= živ; za živu pochovat...;
živě se smát, bavit, zajímati se
oč, odporovat; živost barev...; 2.
stup. živější [-věji], jen přenes.:.
ž. hoch, ruch...

žízeň (lid. žížeň), -zně, ž. = pocit
při nedostatku nápoje: mít, (u)
hasiti ž.; ž. na pivo... = chuť na.

-píti se piva; přenes. = touha.
dychtivost, „hlad“; ž. po slávě,
po vědomostech; čtenářská ž.
(Jin)

žízniti (lid. žiž-) = míti žízeň;
přenes. = toužit, dychtit: 2. po
zprávách (Majer.), po milence
(šmil.); slož. dokon. “roz- se,
přenes. = roztoužiti se; “za- =
zatoužit (Majar.) ; žíznivati,
opak.;
žíznivý (lid. žiž-) [—vě; —vost]
= mající žízeň; = žádostivý,
dychtivý (šmil.); = suchý, vy
práhlý, o půdě (lid.); ž. rok =
bez deště (Baar)

žížala, ž. = dešťovka, červ; symb.
hubenosti, slabosti

113'

žížeň, v. žízeň
žižka, m., příjm. ze Zikmund;

žižkov, -a, m., část Prahy; žiž—
kovka, ž. = hůl s rukojetí v po
době žižkovy hlavy (Ner.); žižko—
vák (lid. a. hovor.) || -van [-va/n
kaJ, -a, m. = obyvatel žižkova,
rodák z něho;
žižkovec, -vce, m. =
školy žižkovy;
žižkovský, přid. k žižkov; =
v žižkově duchu

žižlati = žmoulat, pižlat; žižlavý
ll Herb. 455- = žhavý, řeřavý
(lid.)z ž. uhel (Herb.), —vájiskra
(č.-Chod)

žížniti, žžžmvý, v. žízeň
žlab ll žleb, -u, m. = koryto, úzké

údolí, úžlabina; přenes. žlab =
dobré bydlo nezasloužené (hanl.
hovor.); = stůl, jídlo (vulg.); ob
rátit proud rozmluvy v jiný žleb
= změnit předmět rozmluvy,
svést rozmluvu jinam (čech);
zdrob. žlábeček, -čku, žlábek,
-bku, m.; = drážka; v. žlibek

žlabina, ž. = úžlabina (Krásnoh.);
= plech... podobný žlabu (odb.);
zdrob. žlabi'nka, -nek, ž.

žlábkovací = na žlábkování; ž.
stroj neboli —vadlo,stř.; žlábko
vati co = dělati do toho žlábky,

žák vojen.

drážky; žlábkovaný: —né stře
chy (čech);
žlábkovítý = podobný žlábku,
mající žlábky; žlábkovníce, ž. =
žlábkovité železo

žláza, žlázou, žláz.., ž. = vymě
šovaci ústroj; _zdrob.žlázka, -zek,
ž.; žláznatý = plný žláz

žleb, v. žlab;
žubek, -bku, m., zdrob. k tomu;
též = úzké údolí

"žlice = lžíce (lid., T. Nov.)
*žloutati se = žlutati se (Zey.)
žloutek, -tku, m. = žlutá část vejce
žloutenice || časť. mica, ž., choroba

(podle zažloutlé pleti)'; -n7cový:
-vá tvář = (jako) při žloutence
(č.-Chod) '

- žloutkový, přid. ke žloutek
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žloutnontl, -tl, -tnuv, -tnutí =
stávati se žlutý; 0 dni (šrám.).
podle žlutavé barvy hasnoucího
denního světla: ž. zlučí (Němc.),
závistí; slož. dokon. pro-; pro
žloutly' = místy žlutý: -1é listí
(Wint, Jir.); se—|| novější ze-,
prostě dokon.; zežloutlý (Ner.);
za.. = trochu ze-; zažloutlý

žluč, -i || řídč. -e, ž. = výměsek
z jater; symb. hořkosti a hněvu.
zloby: míti žluč = zlobiti se
(Kosm.); nemíti ž. = býti trpě
livý, neuměti se zlobit, hněvat;
hořký jako žluč; vylití si na kom
žluč = hněv; v. kypěti; přili
vati žluči = rozmnožovat hněv
(Němc.);
žlučíti. se = hněvati se, zlobit,
užírati se zlostí; žlučžvati se,
opak.;
žlučník, -u, m. = žlučový mišek;
*žlučný [dně,- -nost] = plný žlu
čí, zlobný (So.);
žlučovitý [-tě; -tost] = plný žlu
či, hněvu, hněvný, zlobný, jedo
vatý; -tá plet' = žlutá jako žluč;
žlučovod, -u, m. = rourka, kterou
se odvádí žluč do střeva;
žlučovy' [-vě; -vost] : ž. kamínek.
-vá kyselina; = žlučovitý (říd.)

žluklý [-Ze; -lost] = co zežlukne;
žluknouti, -kl, -knuv_ -knutí =
rozkládati se, o olejích, tucích:
o másle = nabývat nahořklé
chuti; slož. prostě dokon. za.. "
ze-; v. prožluklý

žluna, ž., pták
žluť, —ti, ž. = žlutá barva, —tébar—

vivo; žluťáček, -čku, m., zdrob.
ke žluťák, -u, m. = něco žlutého.
květina, peníz, jetel, pták...
(lid.); žluťásek, -ska, m., motýl

žlutatl se = žloutnouti, jevití se
žlutý; žlutávati se, opak.; slož.
nedok. pro- = částečně žlout
nouti

žlutavo-, kmen ke žlutavý ve slož.:
-hnědý = hnědý do žlutava;
-šedý, -zelený

žlutavý [-vě; -vost] = nažloutlý

*žlutěbílý (Mrš.) = žlutobílý
*žlutěti, -tějí = žloutnouti, žlutati

se; slož. dokon. za- (Vr.)
žlutice, ž. = žlutá. hlinka, spraš;

žlutice, -ic, pomn., město v č.:
žlutina, ž. = žluť (lid.)

žlutiti, -těn(í) = barviti žlutě:
slož. dokon. na:-, o-; za- co, se
= umazat se žlutí; žlutwati,
opak.

žlutka, ž. = žlutá. hlína; žluťka,
ž. = úročník (rostl.)

žlutnice, ž. = žlutka, žluťka
žluto-, kmen ke žlutý ve slož.:

-baxrvý = mající žlutou barvu:
-bilý = bílý a žlutý, bílý do
žluta; -če'mý = žlutý & černý:
-če-r'vený = červený do žluta:
-červenavý (So.); -hnědý; *-koží—
= mající žlutou kůži; —leskly'
(Mrš.); -mramoro'vý (Koll.);
-rudý (Rais); -st'vý; -šedý (Ner.)

žluťoučký, žluťou'nký = pěkně žlu—
tý

žluto-vlásku, ž. = žena se žlutými
vlasy; mlaaý; -zelený = zelený
do žluta.; -zlatý, obyč. zlato-
žlutý

žlutý [-to; -tě; -tost], o barvě:.
pět set žlutých = dukátů (čech);
žluté plémě = se žlutou pletí“
(Číňané, Japoncl); žluté moře;
žluté nebezpečí, v. nebezpeč;
žlutě co obarvit = dožluta, na.
žluto; 2. stup. žlutější [-těji]

žluva (o dch. álů-), ž., pták;
žhaví, příd. k němu

*žmach, -u, m. = bláto, něco roz
tlučeného, cucky (Slád.)

"'žmen, -u, m. ] žmeň, —ni, ž. =
štipka, hrstka (Pittner., Němc.>

žmoleěek, -čku, m., zdrob. ke
žmolek, -lku. m. = něco sežmole—
ného, chuchvalec, žvanec

*žmolichleb, -a, m. = hlupák
(šmil.)

žmolitl co = mačkat, muchlat
chléb, klobouk rozpaky...; slož
dokon. roz-, se-, 14- co; šmou
vati; opak.

žmolkovitý = jsoucí ve žmolcích
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žmoulatl = žmolit v ústech, cu
cat; ž. chléb, dýmčičku (Neum.),
cukrátka; ž. dik = pomalu, roz
pačitě, dojaté vyslovovat (Majer-.)
]] žmouliti (Martin.)

'žmuchlati = muchlat
žneo [žnečkaL žence, m. = kdo

žne, sekáč
žně, ž. pomn., v. žeň
žnlvo, stř. = co se žne, úroda

(čech); = žně (nářečí., Herb.)
žnouti, v. II žiti
žňový, přid. ke žně, žeň = o, ve

žních (čas, práce...)
žoček, m., zdrob. k žok
Žoíi, ž. neskl., Zofička, ž., domác.

tvary k Žofie = Sofie
Zofin, -a, m., ostrov v Praze, nyní

Slovanský
Zofina, -nka, Žofka, ž., domac. tva,

ry k žofie
žoček, -čku, m., zdrob. k žok, -u,

m., z něm. Sack = velký pytel;
symb. tíhy, tloušťky, neohraba
nosti (lid. a hovor.) '

žold, -u, m., z něm. = mzda, plat
vojáka, původně najatého; v žoldu
kapitalistů ap. = ve službách
(hanl.); žoldáctvo, stř. hromad.
= žoldáci (čech); -ctv£, stř. =
vojenství (Mach., hanl.); žoldák,
-a, m. = žoldnéř (hanl.); přenes.
= služebník za žold, za mrzkou
odměnu (čech)

'žoldán [-nka, Krásnoh.], -a, m.
= sultán [sultánova žena] (zast.)

žoldnéř, -e, m., z něm. = vojin
sloužící za žold, najatý voják;
žoldnéřský [-sky; -stvi], přid.
k tomu

žolík || Jik, -a, m., z angl. jolly,
karetní hra a jistá karta. v ní

žonglér, -a, m., z franc. = kejklíř;
přenes. = kdo lehce mění své
přesvědčení, „tančí mezi vejci",
umí všechno zaonačit, nedůstoj
ně si zahrává.: -r3ký [-rsky;
-rsto£], přid. k tomu

žoržet_ -tový, v. georget(te)
'žoužol, -e, ž. = havěť (nářeč.,

Mar.)
žoviální, v. joviální

*žrádélko, stř., zdrob. ke
žrádlo, stř. = co se žere, pokrm
pro zví ata; = jidlo (vulg.);
zdrob. žrádýlko, stř. = jidlo (po
chvalně, ale zhrub.)

žraločí, přid. ke žralok: ž. chrup...;
ž. kůže neboli žraločina, ž.;
žralok, -a, m., mořská ryba

žranice, ž. = žraní, hojné jidlo,
hostina (zhrub)

žráti (ve slož. -žrati), žeru, -reš [!
žiřeš, žíře (zastara, bibl., Wint.),
žer, žera, -rouc, žrav, žral, žrán,
žrani (-žrání) = požívat potravu,
o dobytku; = hltavě, nesmírné
jíst (vulg.); rez žere železo =
ničí; žere ho to = trápí, mrzi_
(lid. a hovor.); ž. vojnu atp. =
horlivě sloužit (vulg.); ž. jeden
druhého = okrádat (Olbr.,
zhrubJ; 2. z ruky, o dobytku;
přenes. o lidech = být při
liš .,krotký", Smělý (č.—Chod.
zhrub.);
slož. dok. do- koho = rozzlobit.
pohněvat (zhrub.); 'na- se čeho
(mnoho); o- || řidč. obe- co =
okousat; o- se = Opitise (zhrub.);
pro- eo = proděravit, prokousat;
pro- statek... = projíst, propit
(zhrub.); pře- se, o dobytku =
příliš se na—; = přejisti se
(vulg.); 1023- co = rozkousat
(o myších...); roze- se, o dobyt—
ku = zvyknouti si mnoho žrát:
rozež'raný; se- všechno, o dobyt
ku; se- všechno sám, o člověku
= „shrábnout“, přivlastnit si,
vziti si výtěžek; se- koho = u
blížit mu, zničit jej (vulg.);
u- co = ukousat; list užraný
housenkou (Baar); “ve- ,se do
plodu = vkousat se (t.); "vy—-=
vykousat; = vyjist (vulg.); vy
žrany' zub... = vykotlaný: v. člo
věk = „vypasený“ (vulg.); za
se do čeho, přenes. = zabrati se
(zhrub.); býti do čeho celý za
žraný [most] (t.);
-ž'i'ra,ti, slož. nedokon. do- kožich
(Třebíz.) = žráti jeho posledni
zbytky; přenes. do- koho; o-,
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ob-; po- = polykat (k tomu v moučném obalu; županát, -u,
dokon. II pozříti); pro-, pře—se; m. = županský úřad;
»roz(e)—;3- II z—,přenes. = hlodat, župánek, -nku, m., zdrob. k žu
trápit, hubit, ničit: bolest... jej pan, -u;
sžirá; s- se = trápiti se... (So.):
zžíře mne myšlenka (Wint.) =
zžírá; u- co = ukousávat; pře
nes. u- komu zdraví = hubit,
ničit; u- se čím = trápiti se;
vy- koho = Vyjidat (zhrub.); za
se do čeho = zakousávatl se.
vnikat;
žráfvati, opak. || -ž£rávatž, slož.
nedokon. do- atd.

žravý kvě; mostJ = mnoho že
roucí, hltavý, silně kousavý

_*žrec, -e, m., z ruš. = obětní kněz
žrout, —a, m. = veliký jedlik

(zhrub.) ; -tský [-tství], přid.
k tomu

*žrntný = žroutský (Koll.)
žudr, -u, m. || žud'ro, stř., z něm.

= krytá předsíňka přede dveř
mi; zdrob. žudřík, -u, m.

*žuhlati = huhlat, mumlat (Rais)
'žuchla., ž., m. = žvanil, brepta

(nářeč.); žuchlat'í- = žvanit,
breptat (t.)

žuchnouti, -chl, -chnuv, -chnut(í)
= žďuchnout, strčit, udeřit (Vr.);
= hřmotně spadnout; "žuchot,
-u, m. = žuchnuti: ž. balíků, při
nakládání (Val.)

žula., ž., z něm., hornina; symb.
tvrdosti, hrdosti, neústupnosti:
charakter ze -ly (šmil.)

*žulík, -a, m., z ruš. =
dareba

*žultý = žlutý (nař., Bezr.)
žulový [wě] = Ze žuly, jako žula
žumpa, ž., z něm. = jáma na Vý—

kaly, hnojná., kaliště; lid. = já,
ma, dira; žumpěčka, -ček, zdrob.
k tomu

žup, v. hej
župa, ž. = větši správní okrsek

státní, větši jednotka. sokol..
fotbalová., hasičská;
župan, -a, m. = správce, náčel
ník župy; 2., -u, m. = dlouhý
domáci kabát; jablka v -nu =

dotěra,

župa/nský, přid. k župan, -a: ž.
úřad...

'župice = muž. kabát (Kosm.);
*župka, ž. = žen. kabátek (Pit—
tner.)

župní, přid. k župa: ž. zřízeni, ná.
čelník, cvičeni...

žnrfix, -u, m., z franc. jour fixe
= pevný, stálý den (schůzky,
zabavy), pevně stanovená. schůz
ka. (hovor.)

žurnál, -u, m., v. journal;
*žumaliso'vati <<-zo-»,o literatech
= býti žumalistou (Arb.);
žurnalista [—stka],m. = novinář;
-stický [-cky], přid. k -stika
<<-sty-», ž. = novinářstvi; hro
mad. = noviny

*žužátko, -tek, stř., zčešť. zdrob.
joujou <<žužú»= drobný přivé
sek u řetízku

*žnžlati = žvatlat (šlejh.)
žužů, v. joujou
*žváč, -e, m. = žvanll, mluvka

(Hal, Wint.); zdrob. žváček,
-čka, m., dochováno v příjm. z.

*žvachel, -chlu', m. = žvanec, něco
zmuchlaného (nářeč., Theer)

*žvachtati = čvachtat (Vr.) "
žvech- (t.); žvachtavý = čvach—
tavý (t.)

žvanec, -nce. m. = žvané, (roz)
žvýkané sousto (v. žvati); Symb.
jídla: závidět komu každý ž.
(lid.); = něco zmuchlaného (t.);
zdrob. žva/rzeček, -čku, m.

žvanil [-Zka], --a, zdrob. milek,
-lka, m. = kdo žvani;
*žvanima, —ren,ž. = místo, kde
se žvani;
žvaniti = planě mluvit, tlachat,
klábosit, plácat (vulg.); SIOŽ-dO—
kon. 'na- se (mnoho); 102- se
= dáti se do velkého žvaněni
(čap.); vy- všecko: za.. si; žva
nívati, opak.;
žva/nivý kvě,- -vost] = tlachavý,
klábosivý
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žvast || zříd. žváat, -u. 111.= tlach;
žvástal, -a., m. = tlachal, žvanil;
žvástati || žva—= tlachat;
žvásta'vý [—'vě;-'0'08t] = tlachavý

'žváti, žuji, žval, žván, žvaní ||
žul... = žvýkat; slož. dokon.
po(žvati); v. požutý

ivatla, m. = kdo žvatlá., žvanil,
tlachal (lid.); žvatlati = bre
bentit, o počátcích dětské mlu
vy; = povídat, brebentit (lid.
a hovor.); slož. dokon. na.- se
(mnoho); 'roz- se = rozpovídati
se; 011-co = vyžvanit; zzz-, pros
tě dokon.;
žvatlávatí, opak.;
žvatlavý [-'vě; -vost] =
jící, povidavý;
*žvatlot. -u. m. = žvatláni (Mrš.)

'žvátora, m. = žvanil, tlachal (Jir.);
žvátomý = žvanivý, tlachavý
(t-);
žváto'říti = žvanit, tlachat (t.)

žvatla

*žžahač

žvavec, -vce, m. = žvavý člověk
(č.-Chod);
žvavý [-vě; -vost] = žvanivý, po
vidavý... (v. žváti); = švitořivý
(Koll.); = šumivý, o vodotrys
ku (čech)

žvechtati, v. žvachtati
'žvižle, -lete, stř. (Svět.) = vy

žle(?)
žvýkací guma, sval = na žvýkání;

žvýkatž (souvisí se žváti) = kou
sat, rozmělňovat; slož. dokon.
do- = dokousat; na.- se (mno
ho); po- co = pokousat; pře
co = znovu požvýkat; 105- =
rozkousat, rozmělnjt; ae- =
všecko, úplné pokousat; za-,
prostě dokon.;
-ž'vykovatí, slož. nedokon. do
(Jir.); po- (šlmáč.); pře—; pře—
nes. pře- co = omilati staré vě
ci (zhrub.); žvýká'vati, opak.

'žžahač, —e, m. = palič (Jir.);
'žžáhati = svítit (t.)
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Nová hesla.
Samostatná. nová hesla jsou tištěna tučně, vedlejší (pod hesly tuč—

nými) kursivou.

dispečer [-'rka] Mys-», z mě. a, tam kremple, ž. = krample (Olbr.)
z angl. = osoba řídící dopravu, křísot, -u m_ = cvrlikaní k

?l'átÉJ nŠíd dílku; dispečer-šiř cvrčků '(Řez) .-s , p . tomu; ispeč'in ,
-u, m. = řízení dopravy, práce lisař [-.řka], ..e, m: _ (íělník Ob
na dálku sluhující hs; lwařsky pawa,

hnízdový, příd. ke hnízdo -vé přid' “ tom“
setí, -vá, sadba, = v podobě lapatkáma, ž. = výroba lopatek

.hnízda . rozlad, -u, m., z rus. (razlad) =
267%ka [—mce], -a, m- = kdO rozladění, nesoulad, nejednota

obsluhuje jeřáb (Gottw.)
Mónenfntr' “* m., z něm- = otročitel [-lka], -e, m. = zotročo

>>potrava pro děla<<, vojáci obě vatel (Řez)
vazačář [-'řka], -e, m. = kdo ob

sluhuje vazač (vázací stroj)

tovaní pro třídní zájmy vlad
noucí vykořisťovatelské třídy
(Gottw. , hovor. )

Doplňky v heslech tištěných.
Označují se znaménkem +. Před ním je příslušné heslo a někdy

ještě ta slova, za. která. doplněk přímo náleží.

bakteriologický +
vedená zbraněmi,
tuje bakteriologie

-ká válka
které posky

hníti, slož. w- + u- hnitím
* odpadnout, o omrzlých prstech
jíknouti (.W) + slož. dok. u

1 boje, plovák v moři + plavatka (nez.)
*budovní + budovní správa (no- klika, 3. + z franc.; k sobeckým

vé odbor.) účelům +, skupina záškodm
dávati; slož. nedokon. (io-, na- ' ků...

+ od- k'řížovy': + k. osev = setí v řád
desžtkář + [vřka] | cích křížem

Opravy.
Uvádějí se znaménkem > za. zněním původním.

hlásatl, hlas, hlášenů) > hlásiti, Ines, ž., z řeč. > z lat.
hlas . . .



František Trávníček

SLOVNIK JAZYKA ČESKEHO

EE
Mimo edice jako svou 67. publikaci vydalo Slovanské naklada
telství, Praha 1952. — Šéfredaktor Josef Jungwirth. Odpovědný
redaktor publikace Miloslav Zima. Technický redaktor Alois
Hodek. Korekturu provedl František Trávníček. Obálku a vazbu
navrhl Vladimír Janský. — Z nové sazby písmem nonpareille News
italic vytiskly Západomoravské tiskárny n. p., závod 02 v Brně..

Čtvrté, ve Slovanském nakladatelství první, přepracované
a doplněné vydání. Náklad 50.750 výtisků.

Cena brož. 186 Kčs, v celoplátěné vazbě 232 Kčs

301 12 2 — 51624/50/m _ 67 — 1%

Sazba 26. VIH. 1950. — Tisk 26. IX. 1951. — 113,75 plánovacích
archů, 175,5 autorských archů, 176,1 vydavatelských archů. —

Papír 221-00, formát 84 X 106 cm, 50g.


