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ZKRATKY

* nepravidelné fot. fotogra�e než. neživotné
sloveso fyz. fyzika nf femminile

abbr abbreviazione fyziol. fyziologie (rod ženský)
(zkratka) gastr. gastronomie nm maschile

agg aggettivo genet. genetika (rod mužský)
(přídavné jm.) geod. geodézie num numerale (číslovka)

anat. anatomie geogr. geogra�e ob. obecný jazyk
antrop. antropologie geol. geologie obl. oblastně
archeol. archeologie geom. geometrie obraz. obrazně
archit. architektura hanl. hanlivě obv. obvykle
art articolo (člen) heral. heraldika odb. odborně
astrol. astrologie hist. historie ppass participio passato
astron. astronomie hl. hlavně (příčestí minulé)
aus. ausiliare horn. hornictví ppres participio presente

(pomocné sloveso) hovor. hovorově (příčestí přítomné)
avv avverbio (příslovce) hud. hudba ped. pedagogika
bás. básnicky hutn. hutnictví pl. plurale (množné číslo)
bibl. biblický výraz hydr. hydrologie polit. politika
biol. biologie inter interiezione polygr. polygra�e
bot. botanika (citoslovce) pomn. pomnožné
chem. chemie inv invariabile pořek. pořekadlo
círk. církev (neměnný tvar) potrav. potravinářství
citosl. citoslovce iron. ironicky práv. právo
cong congiunzione karet. karetní výraz prep preposizione

(spojka) keram. keramika (předložka)
conj coniugazione kniž. knižně pron pronome (zájmeno)

(časování) les. lesnictví předl. předložka
část. částice let. letectví přen. přeneseně
čísl. číslovka lid. lidově příd. přídavné jméno
dět. dětsky ling. lingvistika přísl. příslovce
div. divadelnictví lit. literatura psych. psychologie
dok. dokonavé sloveso loď. loďařství publ. publicisticky
dopr. doprava m maschile, q qualcuno (někdo)
dř. dříve mužský rod qc qualcosa (něco)
ekol. ekologie mat. matematika RLigur Liguria
ekon. ekonomie med. medicína RLomb Lombardia
elektr. elektrotechnika meteor. meteorologie RMeri meridionale
euf. eufemismus miner. mineralogie (jižní Itálie)
expr. expresivně motor. motorismus RPiem Piemonte
f femminile mysl. myslivost RRoma Roma (Řím a okolí)

(ženský rod) mytol. mytologie RSett settentrionale
fam. familiárně náb. náboženství (severní Itálie)
farm. farmacie nář. nářečně RSici Sicilia (Sicílie)
�lm. �lmové umění ned. nedokonavé RTosc Toscana
�loz. �lozo�e sloveso RVene Veneto
�n. �nance neskl. nesklonné (benátské nářečí)
form. formálně neutr. neutrální ryb. rybářství
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řidč. řidčeji
s střední rod
sg singolare

(jednotné číslo)
sklář. sklářství
slang. slangově
sociol. sociologie
spoj. spojka
sport. sportovní výraz
stat. statistika
stav. stavebnictví
stroj. strojírenství
šach. šachy
tech. technika
tel. telekomunikace
text. textilnictví
úč. účetnictví
um. umění
vet. veterinární lékařství
vi verbo intransitivo

(sloveso nepřechodné)
voj. vojenství
vpron verbo pronominale

(sloveso zvratné)
vt verbo transitivo

(sloveso přechodné)
vulg. vulgárně
výp. výpočetní technika
výtv. výtvarné umění
zahrad. zahradnictví
zájm. zájmeno
zast. zastarale
zdrob. zdrobněle
zejm. zejména
zeměd. zemědělství
zhrub. zhruběle
zkr. zkratka
zool. zoologie
ž rod ženský
žel. železnice
žert. žertovně
živ. životné
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VÝSLOVNOST

2 vyslovuje se jako krátké české a
A: vyslovuje se jako dlouhé české á
dZ vyslovuje se zhruba jako dž
E vyslovuje se jako delší uzavřené české e
@ neurčitá vyražená samohláska jako na konci

vysloveného h, b ap.
ñ nosové francouzské ň
ø uzavřené francouzské o podobné přehlasova-

nému ö
L vyslovuje se přibližně jako j či lj
œ delší neurčitá samohláska – jako při váhání,

nejistotě
æ vyslovuje se jako otevřené e přecházející až v a
I vyslovuje se jako krátké české i
N nosové n přibližně jako ve slově maminka ap.
6 otevřené krátké o přecházející až v a

@U vyslovuje se přibližně jako ou, kde o je uza-
vřené

O: vyslovuje se jako dlouhé české ó
S vyslovuje se jako české š
tS vyslovuje se jako české č
U vyslovuje se jako krátké české u
w souhláska podobná českému uo nebo ua
Z vyslovuje se jako české ž
" označuje hlavní přízvuk
 označuje vedlejší přízvuk
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