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ZKRATKY

* nepravidelné hovor. hovorově přen. přeneseně
sloveso hud. hudba příd. přídavné jméno

anat. anatomie hutn. hutnictví přísl. příslovce
archeol. archeologie hydr. hydrologie psych. psychologie
archit. architektura chem. chemie publ. publicisticky
astrol. astrologie iron. ironicky ryb. rybářství
astron. astronomie karet. karetní řidč. řidčeji
bás. básnicky kniž. knižně s rod střední
bibl. biblický výraz les. lesnictví sklář. sklářství
biol. biologie let. letectví slang. slangově
bot. botanika lid. lidově sociol. sociologie
círk. církev ling. lingvistika sovět. sovětský
citosl. citoslovce lit. literatura spoj. spojka
část. částice loď. loďařství sport. sportovní
čísl. číslovka log. logika stat. statistika
dět. dětsky m rod mužský stav. stavebnictví
div. divadlo mat. matematika stroj. strojírenství
dok. dokonavé sloveso med. medicína stud. studentský slang
dopr. doprava meteor. meteorologie šach. šachy
dorev. dorevoluční miner. mineralogie tech. technika
dř. dříve motor. motorismus text. textil
ekol. ekologie mysl. myslivost úč. účetnictví
ekon. ekonomie mytol. mytologie um. umění
elektr. elektrotechnika náb. náboženství včel. včelařství
euf. eufemismus nám. námořnictví vet. veterinární
expr. expresivně nář. nářečně lékařství
fam. familiérně ned. nedokonavé vin. vinařství
farm. farmacie sloveso voj. vojenský
�lm. �lmové umění neskl. nesklonné vulg. vulgárně
�loz. �lozo�e ob. obecná mluva výp. výpočetní
�n. �nance obl. oblastně technika
form. formálně obraz. obrazně výtv. výtvarné umění
fot. fotogra�e obuv. obuvnictví zahrad. zahradnictví
fyz. fyzika obv. obvykle zájm. zájmeno
fyziol. fyziologie odb. odborně zast. zastarale
gastr. gastronomie o�c. o�ciálně zdrob. zdrobněle
genet. genetika ped. pedagogika zejm. zejména
geod. geodézie polic. policie zeměd. zemědělství
geogr. geogra�e polit. politika zhrub. zhruběle
geol. geologie polygr. polygra�e zkr. zkratka
geom. geometrie pošt. pošta zool. zoologie
hanl. hanlivě potrav. potravinářství ž rod ženský
hist. historie práv. právo žel. železnice
horn. hornictví předl. předložka žert. žertovně

ZKRATKY

LEVÁ



�

�

�

�

�

�

�

�

ZKRATKY

* nepravidelné hovor. hovorově přen. přeneseně
sloveso hud. hudba příd. přídavné jméno

anat. anatomie hutn. hutnictví přísl. příslovce
archeol. archeologie hydr. hydrologie psych. psychologie
archit. architektura chem. chemie publ. publicisticky
astrol. astrologie iron. ironicky ryb. rybářství
astron. astronomie karet. karetní řidč. řidčeji
bás. básnicky kniž. knižně s rod střední
bibl. biblický výraz les. lesnictví sklář. sklářství
biol. biologie let. letectví slang. slangově
bot. botanika lid. lidově sociol. sociologie
círk. církev ling. lingvistika sovět. sovětský
citosl. citoslovce lit. literatura spoj. spojka
část. částice loď. loďařství sport. sportovní
čísl. číslovka log. logika stat. statistika
dět. dětsky m rod mužský stav. stavebnictví
div. divadlo mat. matematika stroj. strojírenství
dok. dokonavé sloveso med. medicína stud. studentský slang
dopr. doprava meteor. meteorologie šach. šachy
dorev. dorevoluční miner. mineralogie tech. technika
dř. dříve motor. motorismus text. textil
ekol. ekologie mysl. myslivost úč. účetnictví
ekon. ekonomie mytol. mytologie um. umění
elektr. elektrotechnika náb. náboženství včel. včelařství
euf. eufemismus nám. námořnictví vet. veterinární
expr. expresivně nář. nářečně lékařství
fam. familiérně ned. nedokonavé vin. vinařství
farm. farmacie sloveso voj. vojenský
�lm. �lmové umění neskl. nesklonné vulg. vulgárně
�loz. �lozo�e ob. obecná mluva výp. výpočetní
�n. �nance obl. oblastně technika
form. formálně obraz. obrazně výtv. výtvarné umění
fot. fotogra�e obuv. obuvnictví zahrad. zahradnictví
fyz. fyzika obv. obvykle zájm. zájmeno
fyziol. fyziologie odb. odborně zast. zastarale
gastr. gastronomie o�c. o�ciálně zdrob. zdrobněle
genet. genetika ped. pedagogika zejm. zejména
geod. geodézie polic. policie zeměd. zemědělství
geogr. geogra�e polit. politika zhrub. zhruběle
geol. geologie polygr. polygra�e zkr. zkratka
geom. geometrie pošt. pošta zool. zoologie
hanl. hanlivě potrav. potravinářství ž rod ženský
hist. historie práv. právo žel. železnice
horn. hornictví předl. předložka žert. žertovně

�

�

�

�

�

�

�

�

вводн vsuvka
ж ženský rod
м mužský rod
межд citoslovce
мест zájmeno
мн množné číslo
нареч příslovce
несов nedokonavé sloveso
предл předložka
прил přídavné jméno
прич příčestí
с střední rod
связка spona
сов dokokonavé sloveso
сокр zkratka
союз spojka
част částice
числ číslovka
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